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مقالة

ي مجزرة جديدة

حذر الصماد من
ّ
أي محاوالت لالعتداء
ّ
على الساحل

الـ ـغ ــذاء وال ــوق ــود واألدويـ ـ ـ ــة» .وأف ــاد
امل ـت ـحــدث بــاســم األم ــن ال ـع ــام لــأمــم
املتحدة ،استيفان دوغاريك ،بدوره،
ب ــأن املـنـظـمــة الــدول ـيــة «أجـ ــرت خــال
الساعات األربــع والعشرين املاضية
ات ـصــاالت عـلــى كــافــة املـسـتــويــات مع
السعودية بشأن األوضاع اإلنسانية
ف ــي ال ـي ـم ــن» ،م ــن دون ال ـت ـط ــرق إلــى
نتائج تلك االتصاالت.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب ان ـق ـط ــاع املـ ـس ــاع ــدات،
واالرتـفــاع املتوقع في أسعار جميع
ال ـس ـل ــع واملـ ـ ـ ــواد ب ـع ــدم ــا س ـ ّـج ــل غ ــاز
الـ ـطـ ـه ــي ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ب ـن ـس ـب ــة ،%100
يواجه املئات من املرضى والجرحى
ال ــذي ــن تـتـطـلــب حــاالت ـهــم نـقـلـهــم إلــى
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب
ً
عـلــى ال ـس ــواء ،مـصـيـرًا م ـج ـهــوال ،إثــر
ح ـظــر «ال ـت ـح ــال ــف» م ـنــح تــراخ ـيــص
ل ـشــركــة ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة اليمنية
الـتــي أعـلـنــت ،أم ــس ،رسـمـيــا ،تعليق
َ
مطاري عدن وسيئون
رحالتها عبر
حتى إشعار آخر.

فــي خـضــم ذل ــك ،تـتـجــه األن ـظ ــار إلــى
الـجـلـســة امل ـق ــررة ال ـي ــوم (ب ـن ـ ً
ـاء على
طلب السويد) ملجلس األمن الدولي
لـلــوقــوف عـلــى األوضـ ــاع اإلنـســانـيــة
في اليمن ،والتي ُينتظر أن يعرض
خاللها مسؤول عمليات اإلغاثة في
األمــم املتحدة ،مــارك لــوكــوك ،نتائج
زيــارتــه األخ ـيــرة إل ــى الـيـمــن ،والـتــي
قـ ــال إن ـه ــا «ت ـب ـعــث ع ـلــى ال ـص ــدم ــة».
وت ـح ـم ــل ب ـع ــض امل ـ ــواق ـ ــف ال ــدول ـي ــة
الـتــي سبقت الجلسة املــرتـقـبــة على
الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ــإمـ ـك ــان ات ـ ـخـ ــاذ امل ـج ـلــس
مــوقـفــا إزاء ال ـخ ـطــوة األخ ـي ــرة الـتــي
أق ــدم ــت عـلـيـهــا ال ـس ـع ــودي ــة ،وال ـتــي
تستهدف ،مــن ضمن مــا تستهدف،
مـيـنــاء ال ـح ــدي ــدة« ،ال ـع ـمــود الـفـقــري
لـلـعـمـلـيــات اإلن ـســان ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن»،
بحسب وصف األمم املتحدة.
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرز م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن تـ ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف،
خـ ـص ــوص ــا ،مـ ــوقـ ــف روسـ ـ ـي ـ ــا ال ـت ــي
أع ــرب ــت ع ــن «ق ـل ـق ـهــا ال ـب ــال ــغ» حـيــال
ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
مـنـ ّـبـهــة إل ــى أن ال ـخ ـط ــوات األخ ـيــرة
لـ ـ «ال ـت ـحــالــف» يـمـكــن أن تـ ــؤدي إلــى
«تصاعد جديد في املعارك ،وارتفاع
أعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ـ ــن امل ــدنـ ـي ــن،
وت ـ ـ ــده ـ ـ ــور األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
الحرجة» ،متابعة أن «فرضية كهذه
ال تـتــوافــق مــع االه ـت ـمــام بــالـتــوصــل
س ــري ـع ــا إلـ ــى حـ ــل ،ك ـم ــا أن ـه ــا تـبـعــد
احتماالت عودة االستقرار والوفاق
الوطني في هذا البلد».
وإل ــى جــانــب مــوقــف مــوسـكــو ،يأتي
امل ــوق ــف «ال ـ ـج ـ ــريء» ل ـل ـســويــد ال ـتــي
شـ ــددت ع ـلــى ل ـس ــان ن ــائ ــب سـفـيــرهــا
لدى األمم املتحدة ،كارل سكاو ،على
«(أنـنــا) ال يمكن أن نسمح بــأن يفقد
الـعــالــم االن ـت ـبــاه (ل ــأزم ــة) ،وينبغي
علينا الـقـيــام بـكــل مــا يمكننا فعله
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي تـخـفـيــف امل ـع ــان ــاة».
ّ
لـكــن تلك التصريحات «اإليجابية»
َ
تقابل بـ«تشدد» أميركي في مجاراة
الـسـعــوديــة فــي كــل مــا أقــدمــت عليه،
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،مـ ــن خ ـ ـطـ ــوات «ذات أب ـع ــاد
هائلة» (وفق توصيف األمم املتحدة
لقرار إغالق املنافذ).
ّ
ت ـش ـ ّـدد تـجــلــى آخ ــر م ـظــاهــره ،أم ــس،
ف ــي دعـ ــوة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،األم ــم
امل ـت ـح ــدة والـ ـش ــرك ــاء ال ــدولـ ـي ــن ،إلــى
اتخاذ «اإلج ــراءات الالزمة إلخضاع
النظام اإليــرانــي للمساءلة عــن هذه
االن ـت ـه ــاك ــات» ،امل ـق ـصــود بـهــا إط ــاق
الصواريخ الباليستية على أراضــي
املـمـلـكــة .وقــالــت امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة
لــدى األمــم املتحدة ،نيكي هيلي ،إن
«بالدها ملتزمة باحتواء التصرفات
اإليـ ّـرانـيــة املــزعــزعــة لــاسـتـقــرار ،ولن
تـغــض ال ـطــرف عــن ه ــذه االنـتـهــاكــات
الـخـطـيــرة لـلـقــانــون ال ــدول ــي مــن قبل
ال ـن ـظــام اإليـ ــرانـ ــي» .وإزاء ال ـســرديــة
املتقدمة التي يزداد حرص واشنطن
وال ــري ــاض عـلــى تثبيتها ،ب ــدا الفتًا
ق ـ ــول الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أمـ ــس،
إن «إط ــاق ال ـ ّص ــاروخ (األخ ـيــر على
ال ــري ــاض) تـبــنــاه ال ـقــادة الـحــوثـيــون،
ورغــم ذلــك فــإن السلطات السعودية
ّ
تــت ـهــم طـ ـه ــران ب ــال ــوق ــوف وراء هــذا
(ال ـع ـم ــل ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي)» ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن إيـ ـ ــران «ت ــرف ــض ه ــذه االت ـه ــام ــات
قطعيًا».
(األخبار)

المنظومة الصاروخية اليمنية في ميزان الردع االستراتيجي
لقمان عبداهلل
ال ينفصل التصعيد الحالي الذي تنفذه السعودية تجاه
«محور املقاومة» ،بشأن الحرب على اليمن ،عن إصرار
اململكة على استمرار حربها بحجة منع ظهور «حزب الله»
على حدودها الجنوبية ،وفق قول ولي العهد السعودي ،محمد
بن سلمان ،أواخر الشهر املاضي.
الصاروخ البالستي الذي أصاب مطار امللك خالد بن عبد
العزيز في الرياض يعني ارتقاء نوعيًا واستراتيجيًا للجيش
و«اللجان الشعبية» اليمنية ،ويؤكد أن ما استشرفه ابن
سلمان بتخوفه من تحول «أنصار الله» إلى «نموذج حزب
الله» فات أوانه .ولئن باتت صواريخ الحزب منذ عدوان 2006
على لبنان تقيد إسرائيل وتردعها من عدوان جديد عليه،
فإن املفاعيل السياسية واملعنوية وحتى الدالالت العسكرية
لصاروخ الرياض وما أعقبه من رد فعل سعودي هستيري
كشفت حقيقة املأزق السياسي العميق والبالغ التعقيد
للقيادة السعودية ،وذلك في مقابل دخول اليمن من باب
منظومته الصاروخية (كشف منذ يومني عن خط إنتاج
بحري جديد اسمه «املندب») في معادلة الردع مقابل الطيران
الحربي السعودي.
ولعل الداللة العسكرية األبرز لصاروخ الرياض بلوغه مسافة
نحو ألف كلم متر وانفجاره في مطار امللك خالد ،وهي املرة
األولى التي يعترف فيها نظام األسرة الحاكمة بتعرض
عاصمته لضربة يمنية .وسواء انفجر الصاروخ بفعل
اعتراض الباتريوت له في املطار ،كما تدعي الرياض ،أو بهدفه
كما أكد شهود عيان ،فإن الهدف من إطالقه قد تحقق.
والداللة األخرى هي أن تراكم القدرة وتطورها عند «حزب
الله» جعاله في ميزان الردع قبالة العدو اإلسرائيلي .أما في
حالة «أنصار الله» ،فإنها بدأت تتجلى وهي في طور بناء
القدرة التدميرية واالستمرار .ويرجح كثيرًا أنها على بعد
خطوة من أن تصبح في ميزان الردع (دقة ومدى) ليشمل
األهداف الحيوية املهمة في السعودية .هذا ما أشارت إليه
تصريحات القيادة اليمنية ومواقفها .ولسوف يؤمن لها
في املستقبل وضع معادلة الصواريخ اليمنية مقابل سالح
ً
الطيران السعودي ،فضال عن أن القوات اليمنية البرية تتفوق
باألصل على الجيش السعودي في العمليات العسكرية
الدائرة على الحدود بني البلدين.
تجدر اإلشارة إلى أن استهداف الرياض من الجيش و«اللجان
الشعبية» يكشف عن إرادة صلبة وشجاعة وحكمة
القيادة اليمنية ،وكذلك عن حنكتها العسكرية والسياسية
في اختيار توقيت مأزوم في الداخل السعودي ،وهي ليلة

«العفاريت املرعبة» كما سماها الكاتب البريطاني املعروف
ديفيد هيرست ،في إشارة إلى اعتقال  11أميرًا وعشرات
الوزراء .كما يؤكد القرار اليمني بإطالق الصاروخ أن املسار
املستقبلي في الشهور والسنوات املقبلة سيأخذ صورًا
جديدة في الحرب يكون فيها العمق السعودي هدفًا مشروعًا
قبالة الغارات الجوية على اليمن ،وأن ولي العهد الذي شن
الحرب بهدف استئصال «أنصار الله» ،إذا بصواريخ هذه
الحركة تقض مضجعه بعد آكثر من عامني ونصف عام من
بداية الحرب ،وهو يوشك الجلوس على كرسي العرش.
ردود الفعل السياسية واإلعالمية السعودية الشرسة
والعنيفة على «محور املقاومة» ّوال سيما إيران و«حزب الله»
جراء إطالق الصاروخ ما هي إل محاولة للهرب إلى األمام،
وذلك للتعمية عن الصراخ الحقيقي من ألم الهزيمة الشديد
الوقع أمام صمود الشعب اليمني .فنظام آل سعود الذي
كان له اليد الطولى في إفقار اليمن بسبب سوء إدارة قيادته
املرتهنة للجنة السعودية الخاصة بامللف اليمني ،إذا به يخرج
من الوصاية بوجهها القبيح واملذل ليقف بشموخ ويصنع
معادلة بقائه وعزته ،ويحجز له مكانًا متينًا وراسخًا في عالم
ال يحترم إال األقوياء.
وقد وزعت السعودية رد فعلها على أكثر من اتجاه بغية
إصابة أكثر من هدف:
ً
أوال :أراد السعوديون ومن يدور في فلكهم التوظيف
السياسي بحده األقصى وبوضع أنفسهم في موقع املعتدى
عليهم ،إلعطاء التبرير واملشروعية لعدوانهم على اليمن.
ًَ
ثانيا :جزء من الحملة السياسية واإلعالمية والتحريضية
على محور املقاومة جراء فشلهم املدوي والذريع في كل
من سوريا والعراق ولبنان وما لحق بهم من انهيار مشروع
حليفهم مسعود البرزاني باالستقالل عن بغداد.
ثالثًا :حرمان الجيش و«اللجان الشعبية» النجاح وتحقيق
اإلنجازات بادعاء أن من أوصل الصواريخ وأطلقها هم خبراء
من إيران والحزب.
رابعًا :التوظيف السياسي لعملية إطالق الصاروخ لتبرير
التصعيد تجاه لبنان ،مع العلم بأن الحملة السعودية على
«حزب الله» ليست وليدة اليوم ،بل هي منذ سنوات طويلة
ولم تتوقف منذ العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 2006
واستمرت بوتيرة متصاعدة منذ بداية الحرب على سوريا.
االتهام السعودي لحركة «أنصار الله» اليمنية بوصفها
ّ
يشرف الحركة ،التي من دون شك
«حزب الله» اللبناني
ّ
درست تجربته وأخذت منها ما يفيدها ،كما يشرف الحزب
الذي يفتخر دائمًا بوقوفه إلى جانب الشعوب املستضعفة
واألحرار في العالم.

تراجع في األسواق المالية العربية
تراجعت معظم أسواق األسهم الخليجية ،أمس الثالثاء،
إثــر مــوجــة االعـتـقــاالت الـتــي تتم فــي الـسـعــوديــة ،إذ كان
أداء مؤشرات األسهم في الخليج من األســوأ في العالم
مــع ازدي ــاد الـتــوتــر فــي املنطقة ،بحسب مــا نقلته وكالة
«بلومبرغ» .ومع ذلــك ،كانت الخسائر األقــل في األسهم
السعودية نتيجة دعم حكومي.
في الكويت ،شهد مؤشر أسعار العقارات تراجعًا بنسبة
 .%2.8وفي حني انخفض مؤشر «تداول» في السعودية
بنسبة  ،%3.1وهي النسبة األكبر من بني الدول العربية،
إال أن ــه تـمـكــن مــن خـفــض نـسـبــة ال ـخ ـســارة ليغلق عند
 .%0.7كــذلــك تــراج ـعــت ح ــوال ــى  25شــركــة عــام ـلــة في
الخليج بقياس ًحوالى  ،%10أي الحد األقصى املسموح
به يوميًا .إضــافــة إلــى ذلــك ،انخفض مؤشر ســوق دبي
املالي بنسبة  ،٪1.8ومؤشر بورصة قطر بنسبة ،%1.1
ومؤشر بورصة البحرين لجميع األسهم بنسبة ،٪1

ومؤشر أبو ظبي لألوراق املالية بنسبة  ،%0.4ومؤشر
«مصر  »30بنسبة  .%0.1وتجاوز التداول على مؤشر
السعودية أكثر من  200مليون دوالر للمرة األولى منذ
حزيران املاضي.
وتمكنت «تــداول» من تعويض معظم خسارتها أمس،
كما فعلت يومي األحــد واالثـنــن .ويــرى رئيس أبحاث
األسهم في شركة «يونايتد لألوراق املالية» في مسقط،
جــويــس مــاثـيــو ،أنــه بـقـيــادة صـنــدوق االسـتـثـمــار الـعــام،
الحكومة السعودية بدعم األس ــواق« :انـظــروا إلى
تقوم
ّ
األسـ ــواق ،كــلـهــا انـخـفـضــت درج ـتــن مـئــويـتــن أو أكثر
فــي األيــام الثالثة املاضية ،بينما الـســوق السعودية ال
تزال تصمد» .وأضاف أن «الحكومة بحاجة إلى إظهار
األمــور وكــأن األســواق املالية أخــذت التغيرات بإيجابية
وأن األعـمــال على مــا يــرام فــي الـسـعــوديــة ،فــي حــن أن
الواقع يقول غير ذلك».

