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العالم

من البنوك الحكومية».
وفيما يغلب على خطاب الشخصيات
املعارضة املوجودة في الخارج حديث
ِ
ّ
تصعد
«استجداء التدخل األجنبي»،
الرافضة
إي ــران مواقفها وتحركاتها
ً
ألي تدخل مــن هــذا الـنــوعُ ،
ستقطبة
م
ِ

في ذلك تأييد أطراف إقليمية ودولية.
وب ـع ــث ال ـس ـف ـيــر اإليـ ــرانـ ــي لـ ــدى األم ــم
امل ـت ـحــدة ،غ ــام عـلــي خ ــوش ــرو ،أم ــس،
َ
َ
بــرســال ـتــن مـتـطــابـقــتــن إل ــى مجلس
األمـ ــن واألمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـط ــون ـي ــو غ ــوتـ ـي ــري ــش ،دان فـيـهـمــا
محاوالت «التدخل الصارخة» من قبل
الواليات املتحدة في الشؤون الداخلية
اإليرانية ،واصفًا تلك املحاوالت بأنها
«تتناقض مع قواعد القانون الدولي».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـق ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،جـ ـ ــددت
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،رف ـ ـض ـ ـهـ ــا اقـ ـ ـت ـ ــراح
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـقــد اجـتـمــاع غير
عـ ــادي ملـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي لبحث
التطورات األخيرة في إيــران ،واصفة
ذل ــك االقـ ـت ــراح بــأنــه «ضـ ــار وم ــدم ــر».
وقال نائب وزير الخارجية ،سيرغي
ريابكوف ،في تصريحات صحافية،
«(إنـ ـن ــا) ال ن ــرى دورًا ملـجـلــس األم ــن
التابع لألمم املتحدة في هذا الشأن»،
الفتًا إلى أنه «رغم املحاوالت العديدة
ً
لتشويه مــا يـجــري فـعــا فــي إي ــران»،
إال «(أنـ ـ ـن ـ ــا) ع ـل ــى ث ـق ــة ب ـ ــأن جــارت ـنــا
وصديقتنا ستتغلب على صعوباتها
ال ـح ــال ـي ــة» .أم ــا ت ــرك ـي ــا ،ف ـك ــررت على
لسان رئيسها ،رجب طيب أردوغــان،
أم ــس ،رفضها «تــدخــل أشـخــاص من
الـ ـخ ــارج ف ــي شـ ــأن داخ ـل ــي إي ــران ــي».
ونقل أردوغان ،في مقابلة تلفزيونية،
عن نظيره اإليــرانــي ،حسن روحاني،
تــأكـيــده أن «الــوضــع سيستقر خــال
يــوم أو اثـنــن» ،وأنــه «ليس هناك ما
يدعو إلى القلق» .واعتبر أن «بعض
األشـخــاص مــن الـخــارج يثيرون هذا
الــوضــع فــي إي ـ ــران» ،مــؤك ـدًا أن «مثل
ت ـلــك االسـ ـتـ ـف ــزازات لـيـســت مـقـبــولــة».
بدوره ،رفض املتحدث باسم الرئاسة
الـتــركـيــة ،إبــراهـيــم قــالــن« ،أي تدخل
ي ـس ـت ـهــدف س ـل ــم امل ـج ـت ـمــع اإلي ــران ــي
واستقراره» .وحذر قالني ،في مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ،عـ ـق ــده ف ــي أن ـ ـقـ ــرة ،م ــن أن
«ال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي ف ــي إي ـ ـ ــران ،من
خـ ــال ت ـصــري ـحــات وتـ ـغ ــري ــدات على
تويتر يصدرها مـســؤولــون فــي دول
أخرى ،سيكون له رد فعل عكسي».
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ،إيـمــانــويــل
مــاكــرون ،قــد دعــا إلــى «تبني نــوع من
ال ـ ـتـ ــوازن» إزاء إي ـ ــران «ف ــي م ـثــل هــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف» ،م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن «ال ـن ـه ــج
الرسمي الذي تبنته الواليات املتحدة
وإسرائيل واململكة العربية السعودية،
وهــم حلفاؤنا في كثير من النواحي،
يكاد يكون نهجًا يقودنا إلى حرب».
(األخبار)

ب ـعــد ن ـف ــاد امل ـن ـحــة الـخـلـيـجـيــة الـتــي
حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا األردن عـ ـل ــى م ـ ــدار
خمس سـنــوات على شكل مشاريع.
أيضًا ،جــاء هــذا الرقم قبل تهديدات
الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
بمعاقبة ال ــدول الـتــي سـتـصــوت مع
ق ــرار مجلس األم ــن «بــإبـقــاء الــوضــع
في القدس على ما هو عليه» ،وكانت
اململكة مع املصوتني.
وفي موسم املوازنة املقلق ،تصدرت
تصريحات تــرامــب املشهد الداخلي
على املستويني الرسمي والشعبي،
إذ ان ـ ـش ـ ـغـ ــل مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب فــي
الـ ـتـ ـح ــرك ــات امل ـح ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لدعم الـلـقــاءات الديبلوماسية التي
يجريها امللك عبد الله الثاني بنفسه،
ك ــذل ــك أعـ ـلـ ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
الـنـيــابـيــة مـنـتـصــف ال ـش ـهــر املــاضــي
أن ـهــا س ـتــراجــع االت ـف ــاق ــات الـثـنــائـيــة
مع إسرائيل ،وهذا سيشمل معاهدة
وادي عــربــة ،مــن أجــل رصــد الخروق
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وفـ ـ ــي آخـ ـ ــر ج ـل ـســات
امل ـج ـلــس 31 ،ك ــان ــون األول املــاضــي،
التي ّ
أقرت فيها املوازنة ،ظهر النواب
والـ ـف ــري ــق الـ ـ ـ ـ ــوزاري وه ـ ــم ي ـض ـعــون
صــورة للملك مع جملة «خــادم أولى
القبلتني وثالث الحرمني الشريفني»،
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التدخل المباشر
واشنطن تدرس
ّ
في الحرب على اليمن
لقمان عبداهلل
تدرك الواليات املتحدة األميركية أن املجازر السعودية بحق الشعب
وتحدث ضررًا كبيرًا في ادعاءاتها
اليمني تسيء إلى سمعتها ً
ً
راعية لحقوق اإلنسان ومدافعة عن املعاهدات والقوانني العاملية
التي تفرض على الدول تحييد املدنيني زمن الحرب ،ورفض
استخدامهم كأوراق سياسية للضغط مثلما تفعل الرياض مع
صنعاء .وهي ،أي واشنطنّ ،
تغض النظر عن حلفيتها السعودية
في فرض الحصار املطبق في خطة منسقة مع لندن لتجويع
الشعب اليمني كأداة من أدوات الحرب.
فانسداد األفق السياسي واإلخفاق امليداني للقوات السعودية
واإلماراتية في الحرب على اليمن ،وال سيما بعد فشل املشروع
األميركي في كل من العراق وسوريا فرضا على واشنطن التصدي
املباشر عن حلفها املعادي لليمن مقابل األصوات املعارضة
الستمرار الحرب .وهذا اقتضى أن تخلع قفازاتها وتكشف عن
أنيابها .وعلى أي حال ،إن تطور الصراع إلى مستوى متقدم
ودخول القوة الصاروخية اليمنية في ميزان الردع االستراتيجي
وتشكيلها تهديدًا خطيرًا لالستثمارات األجنبية وضربًا لهيبة
ّ
املنظومة الخليجية التابعة لواشنطن يحتم على األخيرة االنتقال
إلى مرحلة تختلف عن املرحل السابقة ،إذ لم يعد الستاتيكو
الحالي يتالءم مع املصالح األميركية ،كذلك فإنه ُيكسب صنعاء
ثباتًا واستقرارًا على املستوى الداخلي ،أو االعتراف بهم أمرًا
واقعًا سيفرض نفسه على الجميع .في هذا اإلطار ،ال تدفع اشنطن
ضريبة عن الرياض ،بل هي تدفع عن نفسها ّ
شر الهزيمة .وما
التبني الكامل للغلو السعودي من قبلها إال دليل على التصاقها
والتحامها باهداف الرياض ،واالنطالق من أن خسارة األخيرة له
تأثير مباشر على مصالح واشنطن في اليمن خصوصًا واإلقليم
بالعموم .يظهر ذلك في كل مرة ،وليس آخرها الضجة السياسية
واإلعالمية التي افتعلتها واشنطن على أثر سقوط الصاروخني
اللذين أطلقهما الجيش اليمني على الرياض ،لدرجة أن املتابعني
اعتقدوا أن واشنطن املهددة بالصواريخ ال الرياض.
ذهاب اإلدارة األميركية إلى التبني الكامل لألساليب الوحشية التي
يمارسها النظام السعودي بحق املدنيني اليمنيني ،باعتبار اململكة
«املفتاح األميركي» األساسي في املنطقة وال تستطيع االستغناء
عنه ،أو إيجاد بديل مناسب يحفظ مصالحها من دونها .ومشكلة
واشنطن في هذا اإلطار أن حليفيها (الرياض وأبو ظبي) غير
قادرين على تحقيق النصر الحاسم ،وأقل من النصر في
الحرب اليمنية ّ
يعد هزيمة نكراء .وأمام عجز «الحلفيني» عن
تحقيق القضاء على «أنصار الله» في جبهات القتال وفشل
الرهان على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ،لجأوا إلى زيادة

ً
وهو لقب لم يكن متداوال في اململكة
قبل ذلك.
ورغـ ــم أن أزمـ ــة ال ـق ــدس ك ــان ــت فــرصــة
استعراضية للكثير مــن ال ـنــواب ،فإن
مـ ــوضـ ــوع املـ ـ ــوازنـ ـ ــة خـ ـط ــف األن ـ ـظـ ــار
لـبـضــع ال ــوق ــت ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي آ َخــر
ي ــوم مــن ا ُلـسـنــة املــاض ـيــة ،إذ نــوقــشــت
املوازنة وأقـ َّـرت في اليوم نفسه ،وذلك
على غير عــادة املجلس .ففي الجلسة
التي حضرها  99نائبًا من أصل ،130
جــرت املــوافـقــة على «مـشــروع املــوازنــة
الـعــامــة وال ــوح ــدات الحكومية »2018
بتصويت  58نائبًا مع املشروع ،فيما
حجب الباقون أصواتهم.
وقاطع عدد من النواب الذين يشكلون
«ك ـت ـل ــة اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،امل ـح ـس ــوب ــة عـلــى
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــون» ( 14ن ــائ ـب ــا)،
وم ـس ـت ـق ـل ــون ،ال ـج ـل ـس ــة .وه ـ ــذا يـعـنــي
أن الـنـتـيـجــة الـضـعـيـفــة إلقـ ــرار قــانــون
املـ ــوازنـ ــة ك ــان ــت س ـت ـت ـغ ـيــر إذا حـضــر
املقاطعون لجلسة التصويت وحجبوا
أص ــواتـ ـه ــم ،وهـ ــو م ــا أث ـ ــار ان ـت ـق ــادات
واسـعــة ل ــ«اإلصــاح» التي دافـعــت عن
نفسها بــالـقــول إنـهــا الـتــزمــت املــذكــرة
النيابية التي وقعت في مطلع كانون
األول املاضي ملقاطعة جلسات مناقشة
امل ــوازن ــة .وع ـلــى اخ ـت ــاف ق ــوة وج ــود

املجازر بحق املدنيني ،في محاولة للهروب إلى األمام للتغطية عن
مآزقهم املتالحقة .يأتي ذلك ،كعقاب جماعي يهدف إلى إدماء
الشعب اليمني ،ودفعه إلى الوقوف بوجه «أنصار الله» من جهة،
والضغط على واشنطن التخاذ قرار باملشاركة البرية املباشرة
في الحرب .وقد لوحظ الغياب التام لتعليقات كل من واشنطن
ولندن عن مجموعة املجازر املتنقلة في األيام األخيرة في اليمن،
إذ إن الدولتني لم تعودا تنأيان بأنفسهما عن الحصار املفروض
على اليمن ،أو االكتراث بوجود خطة تسهم في امتصاص
غضب املنظمات اإلنسانية ونقمتها حيالهما ،وفي إخفاء حقيقة
تورطهما العميق في حرب اليمن.
مع اإلشارة إلى ّأن الواليات املتحدة واململكة املتحدة تشاركان في
الحرب عبر تقديم الخدمات اللوجستية والفنية واالستخبارية،
والتحديث الدائم لبنك األهداف ،باإلضافة إلى وجود خبراء
أميركيني وبريطانيني في الحدود بني البلدين ،وغرف العمليات
واملختلفة.
وتعتبر اإلدارة األميركية أن وظيفتها منع سقوط السعودية في
الهاوية ،وحمايتها من هزيمة محققة عنها حتى لو تطلب األمر
إطالة أمد الحرب .تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن إدارة دونالد ترامب
غير مكترثة البتة بالرأي العام العاملي وتلوث سمعة البالد وفقدان
صدقيتها ،وإن وجد حرج في بعض املؤسسات األميركية ّ
يعبر
عنه بالتصريحات والتعبيرات الهامشية.
إلى ذلك ،كثرت التسريبات في نهاية العام املاضي عن طلب
إماراتي سعودي من واشنطن بالتدخل املباشر في الحرب
على اليمن ،أهمها الوثيقة السرية املرسلة من سفير الرياض
في واشنطن األمير خالد بن سلمان ،إلى أخيه ّ
ولي العهد وزير
الدفاع األمير محمد بن سلمان ،حول لقاءات يعقدها السفير
السعودي في الواليات املتحدة ،بمشاركة سفير اإلمارات في
واشنطن يوسف العتيبة ،مع سفراء الدول الدائمة العضوية في
مجلس األمن ،من أجل إقناعهم بضرورة املوافقة واإلجماع على
عقد جلسة طارئة ملجلس األمن إلصدار قرار أممي بالتدخل
العسكري املباشر في األراضي اليمنية دعمًا للتحالف العربي
وفرض وصاية األمم املتحدة على باب املندب واملوانئ اليمنية،
وذلك بذريعة الحرص على تأمني سالمة املالحة الدولية من
التهديدات اإلرهابية مليليشيات الحوثي حسب زعمه.
كذلك كشفت مصادر دبلوماسية وأخرى صحافية أن اإلمارات
طلبت من األميركيني التدخل العسكري املباشر في اليمن ،وأن
طلبها حظي بقبول من قبل الرئيس دونالد ترامب ،مع اشتراطه
تمويل العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ،ولكن بعد
موافقة الكونغرس األميركي.

«اإلخـ ــوان» فــي عمر املجلس النيابي
ع ـلــى مـ ــدار سـ ـن ــوات ،ف ــإن اآلل ـي ــة الـتــي
انتهجتها الـكـتـلــة للضغط «املــزمــع»
بـ ــات ـ ـجـ ــاه «ضـ ـ ـ ـ ـ ــرب» نـ ـ ـص ـ ــاب ج ـل ـســة
ّ
التصويت على املوازنة يذكر بموقف
ن ــواب الـجـمــاعــة ال ــذي ــن انـسـحـبــوا من
جلسة التصويت على إق ــرار معاهدة
وادي ع ــرب ــة .وهـ ــذا «ال ـت ـك ـت ـيــك» ،وفــق
مراقبني ،ما هو إال مخرج آمن يحفظ
مـ ـ ــاء الـ ــوجـ ــه ل ـ ـ ـ ــ«اإلخـ ـ ـ ــوان» الـ ــذيـ ــن ال

خلو المنح الخارجية في
من الالفت ّ
هذه الموازنة من المال الخليجي
يــريــدون التصادم املباشر مــع النظام
على موضوع «محسوم» مسبقًا مثل
املوازنة.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ــدخ ــل امل ــواطـ ـن ــون
ال ـعــام الـجــديــد مـكـشــوفــي الـظـهــر ،لكن
مــن الـخـطــأ االع ـت ـقــاد أن ه ــذه املــوازنــة
ه ـ ــي األصـ ـ ـع ـ ــب ،ألن ـ ـهـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ـت ــوائـ ـم ــة مــع
الـنـهــج االق ـت ـصــادي البعيد كــل البعد
ع ــن خ ـطــط تـنـمــويــة ق ـ ــادرة ع ـلــى بـنــاء
اق ـت ـص ــاد وط ـن ــي يـسـتـطـيــع الـتـصــدي

لـ ـلـ ـتـ ـح ــدي ــات ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــع ع ــدم
إيـفــاء ال ــدول املــانـحــة بــوعــودهــا تجاه
الالجئني السوريني ،وهو ما ّ
عبر عنه
حتى رأس النظام حني قال إن اللجوء
ال ـســوري يكلف األردن رب ــع مــوازنـتــه.
وب ــال ـت ــوازي مــع مـضـمــون الـتــوجـهــات
الـحـكــومـيــة املـقـبـلــة ،ه ـنــاك ارت ـف ــاع في
أسعار املحروقات والكهرباء ال يبدو
له أفــق ،وقد يبدو الحديث عن توزيع
دعم للخبز «للفئات املستحقة» طريفًا
بعد تصريحات رئيس اللجنة املالية
في املجلس ،عن قيمة الدعم الذي يبلغ
 14سنتًا أميركيًا للفرد الواحد عن كل
يوم.
حـتــى اآلن ال ردود فـعــل شعبية على
ارتفاع سعر كيلو الخبز من  23سنتًا
إل ــى  ،44عـلـمــا أن «ه ـبــة ال ـخ ـبــز» عــام
 1996أس ـق ـطــت ح ـكــومــة ع ـبــد الـكــريــم
ال ـك ـب ــاري ـت ــي حـ ــن ط ـ ــرح ال ـس ـي ـنــاريــو
نفسه ،كذلك فــإن الـحــراك الــذي انطلق
ف ــي  7ك ــان ــون األول  2011بــال ـتــزامــن
مــع امل ـظــاهــرات فــي الــوطــن الـعــربــي لم
يؤسس آن ــذاك لحامية شعبية قــادرة
ع ـلــى ال ـت ـصــدي ل ـس ـيــاســات حـكــومــات
ـة» ،رغ ــم ن ـجــاحــه جــزئ ـيــا في
«ال ـج ـب ــاي ـ ُ
تأجيل ما أقـ ّـر عبر موازنة  2018حني
انتهى «العرض» وصدقت «الرسالة»!

