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العالم

ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي ال ـس ـل ـط ــات الـتـنـفـيــذيــة
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وك ـ ــان آخ ــره ــا رئـيـســا
ملجلس األعيان (مجلس امللك) .وبعد
أن أعـفــي مــن رئــاسـتــه ،اسـتـقــال نهاية
ع ــام  ،2015وال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه من
املنتقدين للتوجه الليبرالي في اإلدارة
االقتصادية لـلــدولــة ،ومــن املعارضني
لـفـكــرة الــامــركــزيــة ،وك ــان قــد ق ــال في
ن ــدوة نـهــايــة ال ـعــام امل ـن ـصــرم إن ــه دفــع
غاليًا ثمن معارضته (جرت انتخابات
الــامــركــزيــة ع ــام  ،)2017كـمــا ق ــال إنــه
ضد «خطاب الحقوق املنقوصة».
ق ــد ت ـك ــون ق ـصــة ال ـســائــق واملـسـتـشــار
أحـ ــد املـ ــؤشـ ــرات ع ـلــى احـ ـت ــدام ص ــراع
داخـ ــل الـحـلــف الـطـبـقــي ال ـحــاكــم وبــن
ت ـيــاراتــه املـتـبــايـنــة م ــا ب ــن لـيـبــرالـيــن
وب ـيــروقــراط ـيــن ،فــي وق ــت تشهد فيه
املـمـلـكــة حــالــة سـخــط نتيجة الرت ـفــاع
األس ـ ـعـ ــار ،وذل ـ ــك م ــع ت ـكــاثــر ل ـح ــوادث
سـ ـط ــو مـ ـسـ ـل ــح ف ــاشـ ـل ــة (ع ـ ـ ـ ــدا واح ـ ــد

نجحت بالسطو على بنك فــي مخيم
الـ ــوحـ ــدات) .وم ــن امل ـس ـت ـغــرب انـتـشــار
م ـقــاطــع ف ـيــديــو قــدي ـمــة الحـتـجــاجــات
ش ـهــدهــا األردن عــامــي  2011و2012
عال تطاول
تظهر فيها هتافات بسقف ٍ
امللك نفسه ويــروج لها على أنها هذه
األيام ،مع أنه ال توجد تحركات مؤثرة
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع سـ ــوى اح ـت ـج ــاج ــات فــي
مــديـنــة الـسـلــط فــي مـحــافـظــة الـبـلـقــاء،
تـبـعـتـهــا أخـ ــرى ف ــي مـحــافـظــة ال ـك ــرك،
وكلتاهما احتواهما القصر.
أما في عمان ،فال تجاوب جماهيريًا
مع املسيرات التي دعت إليها األحزاب
القومية واليسارية التي منعت في
الـشـهــر امل ــاض ــي م ــن االع ـت ـصــام أم ــام
رئــاســة الـ ـ ــوزراء ،وال ــاف ــت ك ــان وقفة
أمـ ــام ال ــدي ــوان املـلـكــي قـبــل ع ــدة أي ــام
ن ـفــذت ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن املـعـتـصـمــن
(يمثل عدد منهم «حراك عمان» الذي
يتماهى مــع خـطــاب البيروقراطيني
واملـتـقــاعــديــن الـعـسـكــريــن) بهتافات
معروفة كانوا قد استخدموها خالل
ال ـح ــراك األردن ـ ــي ال ــذي انـطـلــق فــي 7
كانون الثاني  ،2011أي أن ال جديد
ف ــي ال ـط ــرح وال ال ـه ـتــاف ،ول ــم تشكل
وقفتهم حالة حركت الشارع الراكد.
ويقبع األردن ،ما بني الوضع الداخلي
والخارجي ،في عنق الزجاجة ،على
حـ ــد وص ـ ــف رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء هــانــي
املـ ـلـ ـق ــي ،ف ـح ـت ــى مـ ــع ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة
الـتـفــاهــم عـلــى امل ـســاعــدات األميركية
البالغة  6مليارات دوالر على مدار 5
سنوات وما يحمله األمــر من طمأنة
ع ـبــر الـحـلـيــف األك ـب ــر لـلـمـمـلـكــة ،فــإن
التحديات ال تزال كبيرة .وامللك الذي
يعي هــذه الـتـحــديــات وعمقها أشــار
مـ ــرة أخ ـ ــرى إلـ ــى األوراق الـنـقــاشـيــة
الـتــي طــرحـهــا فــي ع ــدة مــواضـيــع عن
التعليم والــديـمــوقــراطـيــة وعالقتها
ب ــامل ــواطـ ـن ــة وب ـت ـك ــوي ــن نـ ـظ ــام ف ـعــال
وس ـي ــادة ال ـقــانــون وال ــدول ــة املــدنـيــة،
مـنـتـقـدًا غ ـيــاب ال ـت ـفــاعــل م ــع م ــا جــاء
فـيـهــا ،إذ رأى أنـهــا وسـيـلــة للضغط
«م ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــوق» وف ـ ـ ــق تـ ـعـ ـبـ ـي ــره .ك ــذل ــك
طلب عبد الـلــه الـثــانــي مــن الحضور
مساعدته والضغط «مــن تحت» ،أي
ال ـش ــارع ،وك ــان ذل ــك أث ـنــاء لـقــائــه مع
طـلـبــة م ــن كـلـيــة األم ـي ــر ال ـح ـســن بن
عبد الـلــه الثاني لـلــدراســات الدولية
في الجامعة األردنية (لكن ليس مع
مجلس الطلبة املنتخب).
ربـمــا هـنــاك أسئلة وإجــابــات متعددة
ً
بناء على قــراءة التطورات في األردن،
وه ــي لـيـســت بـمـعــزل عـمــا ي ـحــدث في
املـنـطـقــة ،أي ت ـجــاه الـضـغــط م ــن فــوق
وبــالـتــوازي مــع مــن يضغط مــن تحت،
ومن هو التيار الــذي ستسقط رموزه
خــال هــذه العملية ومــدى تأثير ذلك
في النهج السياسي واالقتصادي في
اململكة.

اليمن

متواصل:
«التواطؤ»
ُ
ِّ
بريطانيا «تقدر» السخاء السعودي!
يـ ـ ـب ـ ــدو أن األداء األم ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ـ ــع ت ــول ــي
البريطاني ،مارتن غريفيث ،مهماته في
آذار /مــارس املقبل ،لن يغاير ما ُس ّجل
للمبعوث الحالي إلى اليمن ،إسماعيل
ولد الشيخ أحمد ،طوال فترة حلوله في
منصبه منذ  25نـيـســان /أبــريــل ،2015
وح ـتــى إع ــان اسـتـقــالـتــه فــي  22كــانــون
األول /يناير املاضي .هذا ما توحي به
التحركات البريطانية التي تستبق بدء
مهمة غريفيث ،وكذلك املــواقــف األممية
املصاحبة لها ،التي َتغدو معها سيرة
ِ
املبعوث الجديد ،التي أمل فيها البعض
خيرًا ،غير ذات أهمية واقعًا.
يـ ــوم أم ـ ــس ،أف ـي ــد ع ــن ت ـق ــدم بــريـطــانـيــا
بمقترح إلى مجلس األمن إلصدار بيان
ي ـش ـيــد ب ـت ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ــارات
ب ـت ـقــديــم ن ـح ــو م ـل ـي ــار دوالر لـتـخـفـيــف
ّ
وتعبر
حدة األزمة اإلنسانية في اليمن.
مـ ـس ــودة ال ـب ـي ــان امل ــذك ــور ع ــن «ت ـقــديــر»
الدول األعضاء في املجلس لذلك التعهد،
َ
ملياري
وأيضًا العتزام السعودية إيداع
ٌ
«تقدير»
دوالر في البنك املركزي اليمني.
ال يـكـتـفــي ب ــه امل ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي ،بل
يذهب إلى ّ
حد تجهيل هوية من يفرض
ال ـح ـص ــار ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ،وي ــوق ــع ال ـع ــدد
األكـبــر مــن الضحايا بــن املــدنـيــن ،عبر
إع ــراب ــه عــن «م ـخ ــاوف» الـ ــدول األع ـضــاء
«بشأن الخسائر بني املدنيني بشكل عام،
والقيود على واردات األغذية لألغراض
التجارية واإلنسانية واإلمدادات الطبية
والــوقــود» .وتكمل املـســودة بمساواتها
فــي املـســؤولـيــة عــن الــوضــع الـحــالــي بني
جميع األطراف ،من خالل دعوتها إياهم
إل ــى «الـسـمــاح بــوصــول امل ـســاعــدات إلــى
اليمن دون عراقيل».
ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع «املـ ـنـ ـح ــاز» أثـ ـ ــار سـخــط
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وف ــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـن ـظ ـم ــة «هـ ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس
ووتش» ،التي رأت ،على لسان مدير قسم
األمم املتحدة فيها ،لويس شاربونو ،أن
«الـبـيــان ال ــذي يــديــن طــرفــا واح ـ ـدًا ،وهــو
ال ـحــوث ـيــون ،وال يــذكــر حـتــى انـتـهــاكــات
ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،وه ــو ال ـت ـحــالــف بـقـيــادة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ي ـغ ــذي م ـن ــاخ ال ـح ـصــانــة».
وشـ ـ ـ ــدد شـ ــاربـ ــونـ ــو عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ي ـت ـعــن
عـلــى مجلس األم ــن أن يسمي ويفضح
الجميع».
وجاء الكشف عن املقترح البريطاني بعد
ســاعــات مــن رف ــع خ ـبــراء أمـمـيــن تقريرًا
بـشــأن اليمن إلــى مجلس األم ــنُ ،وصــف
هــو اآلخ ــر بــ«املـنـحــاز» و«غ ـيــر املـهـنــي».

إذ إنه ،على الرغم من اتهامه السعودية
بـ«استخدام التهديد بالتجويع كوسيلة
حرب»ّ ،برر ،بنحو غير مباشر ،الحصار
املفروض على اليمن عبر إرجاعه القيود
املفروضة على الــواردات إلى ضعف ثقة
«ال ـت ـحــالــف» بـعـمـلـيــات الـتـفـتـيــش الـتــي
تـقــودهــا األم ــم املـتـحــدة ،مـشــددًا فــي هذا
اإلطـ ــار عـلــى ضـ ــرورة «تـحـســن ال ـث ـقــة...
لكفالة زي ــادة تــدفــق اإلمـ ـ ــدادات» .كــذلــك،
مع ّدو التقرير عن املماثلة بني
لم يمتنع ِ
الغارات التي نفذها طيران «التحالف»
على املدنيني ،وبني «استخدام الحوثيني
العشوائي للذخائر املتفجرة» ،معتبرين
أن األمــريــن «أحــدثــا آث ــارًا غير متناسبة
عـ ـل ــى امل ــدنـ ـي ــن والـ ـهـ ـي ــاك ــل األس ــاسـ ـي ــة
امل ــدنـ ـي ــة» ،ف ــي وق ـ ــت ت ــؤك ــد ف ـي ــه مـعـظــم
ال ـت ـق ــاري ــر ال ــدول ـي ــة أن الـ ـس ــواد األع ـظــم
مــن ضـحــايــا ال ـحــرب ال ــدائ ــرة فــي اليمن
سقطوا جراء الغارات السعودية.
ولــم يقتصر التقرير األمـمــي على ذلــك،
بل إنه تضمن ،وفقًا ملسؤولني من حركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،مـعـلــومــات «ك ــاذب ــة» عن
قيام الحركة بإعدام  3قياديني عسكريني
م ــوال ــن ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي عـبــد
ال ـلــه ص ــال ــح ،ه ــم :ال ـل ــواء م ـهــدي مـقــولــة،
العميد عبد الله ضبعان ،والعميد مراد
الـعــوبـلــي .وإذ نـفــت «أن ـص ــار ال ـلــه» تلك
«االتهامات الباطلة» ،مؤكدة أن سلطات
صنعاء لم تستقبل فريق الخبراء الذي
أعـ ـ ّـد ال ـت ـقــريــر ،أوض ـح ــت مـصـيــر أول ـئــك
الخبراء أسماءهم.
القياديني الذين أورد ُ
وب ـح ـس ــب ت ـص ــري ـح ــات ن ـق ـل ــت ع ــن أح ــد
القياديني في الحركة ،فإن «اللواء مقولة
لم يتعرض ألي أذى ،وهو في منزله في
يتسلم غريفيث مهامه خلفًا لولد الشيخ
بدءًا من الشهر المقبل

صنعاء تحت اإلقامة الجبرية ،ويحظى
بضمان الشيخ عبده بن حبيش ،زعيم
قبيلة سـفـيــان ،بـعــدمــا سـلــم نفسه إليه
ديسمبر
فــي الـثــالــث مــن كــانــون األولُ /
املاضي» .أما العميد ضبعان فقد «أفرج
املاضي»،
عنه في  27كانون األول /يناير
َّ
فيما ال يزال «العميد العوبلي ُمتحفظًا
عليه في جهاز األمن السياسي».
كذلك ،نفى القيادي في «أنصار الله» أن
يـكــون مـصــدر األسـلـحــة الـتــي فــي حــوزة
ً
الـ ـح ــرك ــة إي ـ ـ ـ ــران ،قـ ــائـ ــا إن «ك ـ ــل س ــاح
ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ص ـنــاعــة
روسية وغنائم من جبهات القتال ،إلى
ج ــان ــب ك ـم ـيــات مـ ـح ــدودة م ــن األسـلـحــة
ُ َ
الخفيفة تـشــتــرى مــن األسـ ــواق املحلية
لبيع السالح في املحافظات» .وجاء هذا
الكالم تعليقًا على ما قال فريق الخبراء
إنها «مخلفات قذائف ،ومعدات عسكرية
متصلة بها ،وطائرات عسكرية مسيرة
من دون طيار ،ذات أصل إيراني» تمكن
من توثيقها .واتهم الفريق إيــران بأنها
«أخفقت في اتخاذ التدابير الالزمة ملنع
توريد قذائف قصيرة املدى ،وصهاريج
ت ـخــزيــن م ـيــدان ـي ــة ،وطـ ــائـ ــرات عـسـكــريــة
مسيرة ،أو بيعها أو نقلها» لـ«أنصار
ال ـلــه» .وتشكل تلك االدعـ ــاءات تصديقًا
للرواية األميركية ،التي سبق أن أعلنت
األم ــم املـتـحــدة ،تعليقًا عـلــى «مسرحية
ن ـي ـكــي ه ــاي ـل ــي» ف ــي نـ ـي ــوي ــورك أواسـ ــط
ش ـهــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر املــاضــي
ـت أنها
(عــرضــت هــايـلــي يــومـهــا مــا ادع ـ ُ
آث ــار «ال ـص ــاروخ اإلي ــران ــي» ال ــذي أطـلــق
ع ـلــى ال ــري ــاض ف ــي  4ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نــوفـمـبــر ال ـفــائــت) ،أن ـهــا لــم تـجــد عليها
«أدلة قاطعة».
ت ـصــديــق س ــرع ــان م ــا بـ ـ ــادرت الـسـفـيــرة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
استغالله ،عبر دعــوتـهــا ،أمــس ،مجلس
األمـ ــن ،إل ــى الـتـحــرك ضــد إيـ ــران .وقــالــت
هايلي ،في بيان إن «الوقت حان» لذلك،
الف ـتــة إل ــى أن تـقــريــر ال ـخ ـبــراء األمـمـيــن
«يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر،
من أن إيــران نقلت أسلحة بطريقة غير
ش ــرع ـي ــة ،ف ــي ان ـت ـه ــاك ل ـ ـقـ ــرارات مجلس
األم ـ ــن» .وتــاب ـعــت هــايـلــي أن ــه «ال يمكن
ال ـع ــال ــم االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـس ـم ــاح ل ـهــذه
االن ـت ـه ــاك ــات الـ ـص ــارخ ــة بـ ــأن ت ـتــواصــل
مــن دون رد» ،م ـشــددة عـلــى ض ــرورة أن
«تتحمل إيران عواقب تحديها املجتمع
الدولي».
(األخبار)

فلسطيني»!
ع ـنــدمــا خ ـ ّـي ــرت عــائ ـلــة ال ـش ـه ـيــد بني
البناء أو الشراء ،فيما قررت العائلة
ال ـشــراء ،وبــذلــك وضـعــت الحملة كل
م ــا جـمـعـتــه لـ ـش ــراء املـ ـن ــزل ال ـجــديــد.
أمــا العائلة ،فــوجــدت نفسها تسدد
التكاليف الباقية من مالها الخاص
ب ـع ــد أن س ـك ـنــت ب ــاإليـ ـج ــار ب ـ ـ ــ$400
شهريًا ،فيما كان أثاث املنزل القديم
موزعًا في منازل الجيران.
بـعــد عــامــن فــوجــئ ال ــوال ــد الحلبي
بمكاملةٍ هاتفية مــن أصـحــاب املنزل
الـجــديــد ي ـتــذمــرون مــن تــأخــرهــم عن
دفــع املبلغ الباقي مــن املبلغ الكامل
 126أل ــف دي ـنــار ،وأبـلـغــوه بتحويل
املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،فـ ـيـ ـم ــا أخـ ـفـ ـق ــت كــل
م ـحــاوالت عــائـلــة الشهيد إلقناعهم
بتسديد  8000دينار ونصف كدفعة
م ـس ـت ـع ـج ـلــة ،ع ـل ــى أن يـ ـس ــدد بــاقــي
ّ
أصر أصحاب املنزل
املبلغ الحقًا ،إذ

ً
على قبض الباقي كامال.
وعقب نحو شهرين فقط من شكوى
أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـنـ ــزل مل ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح،
أق ـ ـ ــرت األخـ ـ ـي ـ ــرة ح ـج ــز امل ـ ـنـ ــزل دون
مـنــح أي مـهـلــة لـلـعــائـلــة ،إل ــى جانب
عرضه في املــزاد العلني ،وقــد يصل
األم ـ ــر إلـ ــى م ـحــاك ـمــة وال ـ ــد الـشـهـيــد
مهند بالسجن .وبمراجعة عدد من
امل ـع ـن ـيــن ،ق ــال ــوا إن مـشـكـلــة عــائـلــة
الحلبي تعود إلى عوامل أبرزها غالء
أسـعــار الشقق السكنية والـعـقــارات
في رام الله والبيرة عامة ،إضافة إلى
غياب الرؤية لدى الحمالت الشعبية
إلعــادة بناء املنازل ،ألنها «خطوات
ارتجالية» تحاول سـ ّـد غياب الــدور
الرسمي للسلطة والفصائل ،وكذلك
بقية املــؤسـســات األهـلـيــة والخيرية
واملجتمعية.
املصير املجهول حتى اللحظة لبيت
عائلة الحلبي يفتح ملف هــدم قــوات
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ال ـعــدو م ـنــازل ال ـش ـهــداء واألسـ ــرى من
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات ،ويـضــم هــذا امللف
م ـس ــائ ــل م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـه ــا :الـ ـض ــرورة
ّ
امللحة لــوجــود استراتيجية واضحة
إلعــادة بناء منازل منفذي العمليات،
س ـ ـ ـ ــواء أك ـ ــان ـ ــوا أس ـ ـ ـ ــرى أم ش ـ ـهـ ــداء،
واالبتعاد عن الحمالت الشعبية التي

الحمالت الشعبية إلعادة
اإلعمار بقيت قليلة في
ظل غياب السلطة عن
المساهمات

ً
رغم أنها تعكس قيمًا سامية وتكافال
اجتماعيًا مميزًا وإيجابيات كبيرة،
ف ــإن ـه ــا تـ ـ ــورط ن ـف ـس ـهــا ف ــي ت ـعــويــض
م ـنــازل بـمـبــالــغ لـيـســت قـ ــادرة عليها،
كذلك تعفي السلطة من الضغط عليها
إلنجاز واجبها .وينبغي للمساعدين
أن يــأخــذوا بحسبانهم االحـتـيــاطــات
كــافــة مــن ال ـحــوادث الـطــارئــة ،كفحص
الوضع القانوني ألرض املنزل املهدوم
لـلـبـنــاء عـلــى أنـقــاضــه قـبــل ال ـبــدء بــأي
خطوة حتى ال يعيد العدو تدميره.
أما السلطة و«منظمة التحرير» ،فلم
يصدف أن دفعا بصورة كاملة إلعادة
إعـمــار هــذه الـبـيــوت ،وإنـمــا قــد تكون
قــدمــت م ـســاعــدات عـبــر املـحــافـظــن أو
ح ــرك ــة «ف ـت ــح» وم ـك ــات ــب امل ـن ـظ ـمــة في
ب ـع ــض األح ـ ـي ـ ــان .وت ـ ـشـ ــرح املـ ـص ــادر
املحلية أن «حمالت إعادة بناء املنازل
ً
أصـ ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ق ـل ـي ـل ــة ،وفـ ـ ــي م ـنــاطــق
محدودة دون غيرها» ،علمًا أن الذين

قاموا عليها معظمهم من اليساريني
الفلسطينيني أو «فتح» أو يتمتعون
بعالقات جيدة مع السلطة ،ألن املال
وأوج ــه صــرفــه بالنسبة إلــى األخـيــرة
«خط أحمر» ويخضع للرقابة املشددة
من سلطة النقد وأجـهــزة األمــن ،وهو
ّ
يصعب على «حماس» أو «الجهاد
ما
اإلســامــي» املـســاهـمــة ب ـصــورة فعالة
في بناء املنازل.
م ــن ال ـجــديــر ذكـ ــره أن مـهـنــد الـحـلـبــي
( 19عــامــا) مــن بـلــدة س ــردا شـمــال رام
الله ،وكان يدرس القانون في جامعة
ال ـقــدس فــي أب ــو دي ــس ،هــو منفذ أول
عـمـلـيــة ف ــي ال ـه ـبــة الـشـعـبـيــة األخ ـيــرة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت عـ ــام  ،2015ب ـعــد مــدة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ص ــدي ـق ــه
ضياء تالحمة .وقد أدت تلك العملية
ال ـت ــي ن ـف ــذه ــا ف ــي الـ ـق ــدس إلـ ــى مـقـتــل
م ـسـتــوط ـنــن اث ـن ــن وإص ــاب ــة آخــريــن
بعد طعنهم وخطف سالح أحدهم.

