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العالم

تقرير واصلت الواليات المتحدة إطالق تصريحاتها التحريضية ضد إيران ،مستثيرة مزيدًا
من ردود الفعل المنددة ،إقليميًا ودوليًا .يأتي ذلك في وقت أكدت فيه طهران،
«معارضة
مجددًا« ،إخماد الفتنة»ُ ،مع ِل ًنة القبض على «خلية إرهابية» ،ومتهمة
َ
الخارج» و«دعاة الملكية» بالتعاون مع الواليات المتحدة الستقدام «الدواعش» عبر
أفغانستان والعراق

رفض روسي ـ فرنسي ـ تركي لـ«نهج واشنطن»

إيران« :غرفة عمليات»
أميركية لدعم االضطرابات
لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي ،شهدت
إيـ ـ ــران ت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة لـقـيــادتـهــا
ورافضة لـ«الفتنة» ،في وقت ّ
سجلت
فيه االحتجاجات املناوئة للحكومة
مــزيـدًا مــن الـتــراجــع .تــراجـ ٌـع لــم تفلح
دع ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
الخارج و«محبي الشاه» ،إلى اآلن ،في
تبديل معطياته ،على الرغم من نيلها
تـشـجـيـعــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ِق ـب ــل ال ــوالي ــات
املتحدة ،التي لقيت مواقف رئيسها
«ال ـت ـحــري ـض ـيــة» م ــزيـ ـدًا م ــن الــرفــض
الـ ـ ــدولـ ـ ــي واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وخ ـص ــوص ــا
م ــن ِق ـب ــل روسـ ـي ــا وف ــرن ـس ــا وتــرك ـيــا،

حض بهلوي شركات
ّ
التكنولوجيا األميركية على
توفير خدمات لإليرانيين
مـ ــن دون أن ي ـم ـن ــع ذلـ ـ ــك واش ـن ـط ــن
م ــن م ــواص ـل ــة إطـ ـ ــاق ال ـت ـصــري ـحــات
امل ـعــاديــة إلي ـ ــران ،وال ـتــي ك ــان آخــرهــا
ادعاء وزارة الخارجية األميركية ،أن
لديها «صالحيات واسعة ملحاسبة
املسؤولني عن أعمال عنف أو مراقبة
أو سـ ــرقـ ــة» ب ـح ــق امل ـت ـظ ــاه ــري ــن فــي
مخاطبة من ّ
سمتهم «ضحايا
إيران،
ِ
النظام» بقولها« :لن ننساكم» .وفيما
تواصلت ردود الفعل الرافضة لبحث

التطورات اإليرانية في مجلس األمن
ال ـ ــدول ـ ــي ،كـ ـ ــررت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
إصرارها على االقتراح املتقدم ،آملة
األخــذ به «خــال اليومني القادمني».
تــرافــق ذلــك مــع إعــان وزارة الخزانة
فــرض عقوبات على خمسة كيانات
(مــركــز أب ـحــاث وأرب ــع شــركــات) على
«صلة ببرنامج إيران لألسلحة».
وخـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت ،ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي مـ ــدن
وم ـح ــاف ـظ ــات ذات أه ـم ـي ــة ،كـمـشـهــد
وشـ ـي ــراز وقـ ــم وأص ـف ـه ــان ،مـسـيــرات
داع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة «الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» ،وراف ـ ـضـ ــة ل ــ«ال ـت ــدخ ــل
الخارجي» و«إثارة الشغب».
ُ
ول ــم ت ـس ـ ّـج ــل ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تجمعات
احتجاجية بــارزة ،في وقت أعاد فيه
القائد العام للجيش اإليراني ،اللواء
ع ـبــد الــرح ـيــم م ــوس ــوي ،ال ـتــأك ـيــد أن
ب ــاده تمكنت مــن «إخ ـم ــاد الـفـتـنــة»،
م ـبــديــا ،ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،اسـتـعــداد
قواته للتدخل «إذا لزم األمــر» ،وذلك
بـعــدمــا أع ـلــن قــائــد ال ـحــرس ال ـثــوري،
محمد عـلــي جـعـفــري ،أول مــن أمــس،
«انـتـهــاء الفتنة» .بــالـتــوازي مــع ذلــك،
أعـلـنــت وزارة األم ــن واالسـتـخـبــارات
اإليرانية إلقاء القبض على عناصر
«مـجـمــوعــة إرهــاب ـيــة» كــانــت تخطط
لتنفيذ عمليات تفجير وقتل داخــل
الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف «اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـلــى حــالــة
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة» .وأشـ ـ ــارت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إلـ ــى أن عـمـلـيــة

االعـ ـتـ ـق ــال ،الـ ـت ــي وقـ ـع ــت ف ــي مــديـنــة
بـيــرانـشـهــر ف ــي مـحــافـظــة أذرب ـي ـجــان
ال ـغ ــرب ـي ــة (شـ ـم ــال غ ـ ـ ــرب) ،تـخـلـلـتـهــا
مواجهات أدت إلى مقتل  3من رجال
االسـتـخـبــارات ،و«أح ــد اإلرهــابـيــن»،
وإصــابــة آخــريــن ،وم ـصــادرة أسلحة
وقنابل كانت في حوزتهم .وأوضحت
أن «هذا الحدث سبقته عملية تفكيك
لـ ـ  3خــايــا إرهــاب ـيــة أخ ــرى فــي غــرب
ال ـب ــاد ،واع ـت ـقــال الـعـنــاصــر الـتــابـعــة
ل ـه ــا» .وإلـ ــى جــانــب اإلعـ ــان املـتـقــدم،
برزت تصريحات الفتة للمدعي العام
اإلي ــران ــي ،محمد جـعـفــري منتظري،
ك ـش ــف ف ـي ـهــا ع ــن «غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات»،
يقودها أميركي وتضم ممثلني عن
منظمة «خلق ودعــاة امللكية وبعض
الـ ـق ــومـ ـي ــن والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــن» إلثـ ـ ـ ــارة
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران .وت ـح ــدث
مـ ـنـ ـتـ ـظ ــري ،خـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء فـ ــي مــدي ـنــة
قـ ـ ــم ،عـ ــن أن ت ـل ــك «ال ـ ـغـ ــرفـ ــة خـطـطــت
لـتــأسـيــس غــرفــة عـمـلـيــات ف ــي أربـيــل
العراقية وهيرات األفغانية ليتم من
ّ
خاللها تسلل التكفيريني الدواعش،
بالتزامن مع هــذه االضـطــرابــات ،إلى
داخل األراضي اإليرانية» ،مضيفًا أنه
كــان الـهــدف مــن وراء ذلــك «السيطرة
على املراكز املهمة وحسم األمر خالل
شهر شباط /فبراير القادم».
ّ
ويــوم أمــس ،حــث نجل الشاه املخلوع
رضـ ــا م ـح ـمــد رضـ ــا ب ـه ـل ــوي ش ــرك ــات
التكنولوجيا األمـيــركـيــة عـلــى توفير

شهدت إيران ،لليوم الثاني على التوالي ،مسيرات حاشدة رفضًا لـ«إثارة الفتنة» (أ ف ب)

خ ــدم ــات ات ـ ـصـ ــاالت ل ــإي ــران ـي ــن .وإذ
أشاد بمواقف الرئيس دونالد ترامب،
مـمــا ي ـجــري ف ــي بـ ــاده ،أش ــار بهلوي
إل ــى «(أن ـن ــا) نـحـتــاج إل ــى مــا هــو أكثر
م ــن مـ ـج ــرد كـ ـ ــام .ن ــري ــد رؤيـ ـ ــة أف ـع ــال
ملموسة .يجب أن يكون هذا فوريًا.»...

ـارضــة اإليــرانـيــة ،شيرين
وحضت املـعـ ِ
عبادي ،من جهتها ،املتظاهرين على
الـبـقــاء فــي ال ـش ــارع ،داع ـيــة اإليــرانـيــن
إل ــى «ال ـتــوقــف عــن دف ــع فــواتـيــر املـيــاه
وال ـغ ــاز وال ـك ـهــربــاء وال ـضــرائــب دعـمــا
للمحتجني» ،وعلى «سحب أرصدتهم

األردن

موازنة « :2018العرض» انتهى و«الرسالة» صدقت
منذ تبني األردن برنامج
«اإلصالح االقتصادي» ،لم
يرفض مجلس النواب أي
مشروع للموازنة ،ولذلك لم
استثناء،
تكن موازنة 2018
ً
بعد،
إذ ال أصداء شعبية ُ
رغم رفع سعر الخبز ،ونية
الحكومة زيادة األسعار
والضرائب ،وهي بعض
الوعود التي قدمتها إلى
البنك الدولي .كان بإمكان
«اإلخوان» عرقلة مشروع
الموازنة في مجلس
النواب ،لكنهم اختاروا
تجنب المواجهة في أمر
محسوم ،واكتفوا بمشهد
المقاطعة

عمان ــ أسماء عواد
في األسبوع األول من أيلول املاضي،
وأثناء عطلة مجلس النواب األردني
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء دورتـ ـ ــه االس ـت ـث ـنــائ ـيــة،
وأيضًا قبل دعوته لـلــدورة العادية،
ُ
ك ـ ـشـ ــف الـ ـنـ ـق ــاب ع ـ ــن رس ـ ــال ـ ــة ب ــاس ــم
حكومة رئيس الوزراء ،هاني امللقي،
موجهة إلى البنك الدولي« .النيات»،
التي أعربت عنها السلطة التنفيذية
ف ــي رســالـتـهــا ال ـتــي ج ــاءت م ــن ّوراء
ظـهــر الـسـلـطــة الـتـ ُشــريـعـيــة ،تلخص
موازنة  2018التي ق ّدمت إلى اللجنة
املالية في مجلس النواب في نهاية
تـشــريــن ال ـثــانــي  ،2017ودار نـقــاش
حــولـهــا وس ــط رف ــض ع ــام ملقترحات
تـتـعـلــق بــرفــع ال ــدع ــم ع ــن سـلــع ع ــدة،
أب ــرزه ــا ال ـط ـحــن امل ــرت ـب ــط بــأس ـعــار
ال ـخ ـب ــز ،وأيـ ـض ــا ت ـق ـل ـيــل اإلع ـ ـفـ ــاءات
ال ـضــري ـب ـيــة وال ـج ـم ــرك ـي ــة وتــوس ـيــع
قاعدة الدخل الخاضع للضريبة.
ّ
لكن الحكومة بدت ،عبر تصريحاتها
عـ ــن األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ووج ـ ــوب
تبني حلول صعبة إثر ارتفاع الدين
الـ ـع ــام وت ــراك ــم امل ــدي ــون ـي ــة ،مقتنعة
تمامًا بمشروع املوازنة الذي صاغته
وف ــق رؤيـ ــة مـشـتــركــة م ــع «ص ـن ــدوق

ال ـن ـق ــد» ال ــدول ــي ال ـ ــذي ت ـ ــزور بعثته
عـ ّـمــان ع ــدة م ــرات سـنــويــا ،بــل يمكن
متسقة أيضًا مع
القول إن الحكومة
َ
رسالتها املذكورة ،إذ وفت بوعودها
واس ـت ـعــدادهــا الت ـخ ــاذ أي إجـ ــراءات
ـاسـ ـب ــة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة وصـ ـفـ ـتـ ـه ــا «ب ــاملـ ـن ـ ِ
لـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ّـ ــج اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
االقتصادي» الذي تبناه األردن قبل
ربع قرن.
وب ــاألرق ــام ،تبلغ املــديــونـيــة نحو 38
ّ
مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي ،فـيـمــا يشكل
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام مـ ــا ي ــرب ــو ع ـل ــى %95
م ــن ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي .أمــا
اإليرادات العامة ،فتبلغ ما يقارب 12
ّ
مليار دوالر ،تشكل اإليرادات املحلية
م ـن ـهــا ( %92ت ـع ـت ـم ــد فـ ــي أكـ ـث ــر مــن
ثالثة أرباعها على الضرائب) ،فيما
ّ
ت ـشــكــل امل ـنــح ال ـخــارج ـيــة م ــا نسبته
ّ
 ،%8وال ت ـصــب ه ــذه امل ـنــح مـبــاشــرة
فــي الـخــزيـنــة ،بــل تـكــون على صــورة
مشاريع تنموية تشرف عليها الدول
املانحة.
ه ــذه امل ـن ــح امل ـف ـتــرضــة (وامل ـتــراج ـعــة
كما ورد مــن الحكومة) فــي مشروع
امل ــوازن ــة امل ـص ـ ّـدق عـلـيــه أخ ـي ـرًا تقدر
بـنـحــو  978مـلـيــون دوالر ،والــافــت
أنها تخلو من منح خليجية جديدة

استعملت كتلة «اإلخوان» المقاطعة لجلسة الموازنة
لتتجنب التصادم المباشر مع النظام (أ ف ب)

