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العالم

ّ
أبو ظبي في دائرة عمليات الـ«درونز»« :أنصار الله» تعزز أوراقها
قضية اليوم

باستثناء االرتفاع الطفيف الذي طرأ
يستدع إعالن
على أسعار النفط ،لم
ِ
السعودية تعليق مرور شحناتها
عبر باب المندب ردودًا دولية من
النوع الذي كانت تتطلع إليه الرياض.
المبكر الجزم بنوعية
ولئن كان من ّ
االرتدادات التي ستخلفها الخطوة
السعودية ،إال أن إتيانها بمفعول
عكسي يبدو واردًا ،خصوصًا أن
«أنصار الله» تواصل تعزيز أوراقها عبر
توسيعها بنك األهداف العسكرية،
في وقت ُ
ظهر الجانبان األممي
ي
ً
واألوروبي ميال متزايدًا نحو فكفكة
والشروع في تسويات جزئية
العقد
ّ
يمكن أن توطئ لحل شامل
لــم تكد ّ
تمر ســاعــات على استهداف
ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ب ــارج ــة
س ـعــوديــة ف ــي ال ـبـحــر األح ـم ــرً ،حتى
ستهدفة هذه
جاءت الضربة التالية ُم
ِ
املرة مطار أبو ظبي الدولي بطائرة
ّ
جديدة من طراز «صماد .»3
مسيرة ّ
ضربة تمثل تطورًا نوعيًا في مسار
عـمـلـيــات الـجـيــش وال ـل ـجــان ،وتفتح
الـبــاب على مرحلة مختلفة ستكون
الرياض وأبو ظبي مضطرتني فيها
إلــى إع ــادة حساباتهما .لكن عملية
امل ــراجـ ـع ــة هـ ـ ــذه ،وال ـ ـتـ ــي بـ ـ ــدأت مـنــذ
الفشل الذريع الــذي ُمني به الهجوم
عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،ال ت ـم ـنــع
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات م ــن تـجــريــب
البدائل كافة ،وآخرها إعالن التوقف
عــن تصدير النفط عبر بــاب املندب،
ّ
عــل ذلــك يكبح اندفاعة بعض الــدول
نـحــو االن ـف ـتــاح عـلــى «أن ـص ــار ال ـلــه»،
ويـقـنــع «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» بــأولــويــة
تــوس ـيــع ح ـجــم ً م ـشــارك ـتــه ف ــي حــرب
الـيـمــن «ح ـمــايــة لـلـمــاحــة الــدول ـيــة».
وف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـظـ ــار ،يـ ــواصـ ــل امل ـب ـع ــوث
األم ـمــي ،مــارتــن غريفيث ،محاوالته
إحــداث خرق في الجدار ،من دون أن
يـبــدو إلــى اآلن أنــه قــد تمكن بالفعل

من إحراز تقدم ذي أهمية.
وأزاحت القوات الجوية ،أمس ،الستار
ع ــن م ـن ـظــومــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـط ــائ ــرات
املـ ـسـ ـي ــرة ب ـع ـي ـ ّـدة امل ـ ـ ــدى ت ـح ـم ــل اس ــم
ودشنت الطائرة الجديدة
«صماد ّ .»3
عملياتها بشنها غ ــارات عـلــى مطار
أبـ ــو ظ ـبــي ال ــدول ــي «أدت إلـ ــى تــوقــف
حــركــة املــاحــة فـيــه» بحسب مــا نقلت
وك ـ ــال ـ ــة «سـ ـ ـب ـ ــأ» ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر فــي
ســاح الـجــو املسير .ووص ــف املصدر
العملية بــأنـهــا «إن ـجــاز استراتيجي
وب ــداي ــة مــرح ـلــة ردع ج ــدي ــدة» ،ع ــادًا
إياها «نقطة تحول في مسار مواجهة
ال ـع ــدو» ن ـحــو «ال ــوص ــول إل ــى مــواقــع
اإلمـ ـ ــارات االسـتــراتـيـجـيــة الـحـيــويــة».
واعترفت اإلمارات ،من جهتها ،بوقوع
«حــادثــة» فــي مـطــار أبــو ظـبــي ،لكنها
عزتها إلى «مركبة لنقل اإلمدادات في
ساحة املطارً التابعة ملبنى املسافرين
رقم  ،»1قائلة إن الواقعة «لم تؤثر في
سير العمليات التشغيلية للمطار أو
جدول الرحالت الجوية».
وت ـت ـم ـثــل أه ـم ـي ــة هـ ـج ــوم األمـ ـ ــس فــي
ع ـن ـص ــري ــن :أولـ ـهـ ـم ــا أن ـ ــه ُي ــدخ ــل أب ــو
ظ ـب ــي مـ ـج ــددًا ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـع ـم ـل ـيــات
العابرة للحدود ،وذلــك للمرة األولــى
ِ
منذ قرابة  7أشهر بعد إعــان القوات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن ك ــان ــون
األول /دي ـس ـم ـب ــر  2017اس ـت ـه ــداف
مفاعل «براكة» النووي ّفي العاصمة
اإلمــاراتـيــة بـصــاروخ مجنح من طراز
«ك ـ ـ ــروز» .وثــانـيـهـمــا أن ــه يـظـهــر مــدى
التطور النوعي والـســريــع فــي قــدرات
الـ ـ ـ ــ«درون ـ ـ ــز» ال ـي ـم ـن ـي ــة ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
نفسه عجز دول «التحالف» على رغم
مــا تـمـلـكــه مــن إم ـكــانــات تكنولوجية
وعـ ـسـ ـك ــري ــة عـ ــن رصـ ــدهـ ــا وت ـت ـب ـع ـهــا
وإحـبــاط غــاراتـهــا قبل وقــوعـهــا .وفي

جاء استهداف مطار
سياق
أبو ظبي في
ّ
عمليات نوعية مكثفة
منذ مطلع تموز

هذا تكرار ملا حدث قبل أقل من عشرة
أي ـ ــام ( 18ت ـ ـمـ ــوز /ي ــول ـي ــو ال ـ ـجـ ــاري)
عندما أغارت «صماد  »2على منشأة
ل ـشــركــة ال ـن ـفــط ال ـس ـعــوديــة «أرام ـك ــو»
في الــريــاض ،وأيضًا ملا شهده مطلع
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري م ــن اس ـت ـه ــداف ملقر
قـ ـي ــادة «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي مــدي ـنــة عــدن
بطائرة مسيرة من طراز «قاصف».
م ـســار زم ـنــي تـخـلـلــه ،ص ـبــاح أول من
أم ــس ،ه ـجــوم ل ـل ـقــوات الـبـحــريــة على
الـبــارجــة الـسـعــوديــة« ،ال ــدم ــام» ،التي
«انتهكت مياه اليمن اإلقليمية وكانت
ً
تـنـفــذ أع ـم ــاال عــدائ ـيــة» بـحـســب بـيــان
ّ
صــادر عــن تلك الـقــوات .ولئن دل هذا
ال ـت ـعــاقــب ف ــي الـعـمـلـيــات ع ـلــى ش ــيء،
فإنما على أن سلطات صنعاء تحاول
اإلفـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــن ال ـل ـح ـظ ــة الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
انكسار الـقــوات املوالية لـ«التحالف»
ع ـل ــى أع ـ ـتـ ــاب م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة إل ــى
أق ـ ـصـ ــى حـ ــد مـ ـمـ ـك ــن .ذلـ ـ ــك أن إعـ ــان
الـجــانــب اإلم ــارات ــي ،حينها« ،تعليق
الـعـمـلـيــات إف ـســاحــا ف ــي امل ـج ــال أم ــام
الجهود األممية» وازاه انكشاف حالة
التضعضع والتخبط املسيطرة على
َ
امليليشيات التابعة ألبو ظبي ،وت ِبعه
ح ـ ــراك دي ـب ـل ــوم ــاس ــي م ـل ـح ــوظ نـحــو
ُ
العاصمة صنعاء ت ّوج بزيارة السفير
ال ـف ــرن ـس ــي لـ ـ ــدى ال ـي ـم ــن كــري ـس ـت ـيــان
تيستو إليها .ومن هنا ،يأتي تكثيف
ال ـه ـج ـمــات ال ـنــوع ـيــة ض ــد الـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي مـ ـح ــاول ــة مل ـضــاع ـفــة
الشعور بالخيبة الذي ساد أروقتهما
بعد فشل هجوم الحديدة ،وبالتالي
إفهامهما بــأن ال جــدوى مــن املراهنة
ع ـلــى ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ،ومـ ــن جهة
ثانية تزخيم الجو األممي واألوروبي
امل ــائ ــل ن ـحــو وق ــف ال ـح ــرب وال ـش ــروع
ّ
في الترتيب لتسوية سياسية .ولعل
هــذه الــرســالــة هــي مــا كــان يلمح إليه
رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا»،
محمد علي الحوثي ،في تعليقه على
غ ــارة أب ــو ظ ـبــي ،بـقــولــه إن «عـمـلـيــات
الطيران املسير ستفتح الطريق أمام
عملية سياسية تؤدي إلحالل السالم
باليمن».
في املقابل ،ال تزال الرياض وأبو ظبي
تراهنان على خطط بديلة ،قد تكون
آخر ما تبقى لديهما لتحقيق إنجاز
يمكن بواسطته الخروج من مستنقع
ال ـح ــرب .ول ــم يـكــن إع ــان الـسـعــوديــة،
ليل األربعاء  -الخميس ،تعليق مرور
شحنات النفط عبر بــاب امل ـنــدب ،إال

يحاول غريفيث االنطالق من ملفات جزئية تمهيدًا للوصول إلى الحل الشامل (أ ف ب)

واحـ ـ ـدًا م ــن تـجـلـيــات ت ـلــك الــرهــانــات.
يـ ــؤكـ ــد الـ ـتـ ـق ــدي ــر املـ ـتـ ـق ــدم م ـع ـط ـيــن:
أولهما أن ثمة أنباء متعددة املصادر،
فـ ــي م ـق ــدم ـه ــا بـ ـي ــان ق ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــوات
ال ـجــويــة ،تـخــالــف اإلعـ ــان الـسـعــودي
الــرسـمــي عــن أن مــا تــم استهدافه في
ال ـب ـحــر األح ـم ــر ص ـبــاح األربـ ـع ــاء هو

نــاق ـل ـتــا ن ـفــط ول ـي ــس ب ــارج ــة حــربـيــة
عــاديــة .وثانيهما أن السعودية كان
بــإم ـكــان ـهــا «ت ــرك ـي ــب ف ـي ـل ــم» م ــن ه ــذا
ال ـ ـنـ ــوع مـ ـن ــذ زم ـ ـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن ـهــا
لـيـســت املـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي ي ـتــم فيها
اس ـت ـه ــداف ب ـ ــوارج حــرب ـيــة (أو حتى
ناقالت نفط بحسب مزاعم الرياض)

ت ــاب ـع ــة ل ـه ــا م ــن ق ـب ــل «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
(أع ـل ـن ــت امل ـم ـل ـكــة ف ــي ش ـهــر نـيـســان/
أبــريــل املــاضــي اسـتـهــداف ناقلة نفط
س ـع ــودي ــة ف ــي ال ـب ـحــر األح ـ ـمـ ــر) ،لكن
الرياض تبدو اليوم أكثر حاجة إلى
ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـعــدمــا اسـتـنـفــدت كل
الـخـيــارات املمكنة إلخـضــاع «أنصار

الله» وبالتالي إنهاء الحرب.
تأمل السلطات السعودية بــأن يدفع
إعالنها في شأن باب املندب ،الداعمني
الغربيني لتحالف ال ـعــدوان ،إلــى رفع
مستوى مساندتهم لـ«التحالف» بما
يتيح استحصال مكسب استراتيجي،
ال سيما بعدما ملس اإلماراتيون خالل

تقرير

سليماني مديرًا للمواجهة:
جــولـتـهــم االسـتـطــاعـيــة األخ ـي ــرة في
واشـنـطــن ف ـتــورًا أمـيــركـيــا وتـ ــرددًا في
تغطية أي عملية جديدة على الساحل
الغربي .إال أن خطوتها هذه قد تأتي
ً
بمفعول عكسي لسببني :أوال) أنها
ال تخدم األجندة األميركية القاضية
بالتعويض سريعًا عن أي نقص في
اإلمـ ـ ــدادات نــاجــم عــن الـعـقــوبــات على
إي ــران مـ ّـن امل ـخ ــزون ال ـس ـعــودي ،وهــذا
مــا سـيـعــقــده تعليق م ــرور اإلمـ ــدادات
عبر باب املندب كونه سيرفع تكاليف
الشحن إلى أوروبا والواليات املتحدة
بـسـبــب زيـ ــادة امل ـس ــاف ــات .وثــان ـيــا) أن
رفــع الـسـعــوديــة الفـتــة «ت ـهــدد املــاحــة
ال ــدولـ ـي ــة» ف ــي وق ـ ــت ت ــؤك ــد «أنـ ـص ــار
ال ـل ــه» أن «بـ ــاب امل ـن ــدب آم ــن لـلـحــركــة
ال ـت ـج ــاري ــة» ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر محمد
علي الحوثي أمــس ،مــن شــأنــه عرقلة
امل ـس ــاع ــي األم ـم ـي ــة ال ـج ــاري ــة لتفكيك
ع ـقــد الـ ـح ــرب ،وال ـت ــي ي ـح ــاول مــارتــن
غريفيث ،بدعم أوروبي لم يعد خفيًا،
االنطالق بها من ملفات جزئية كإدارة
ميناء الحديدة وقضية أسرى الحرب،
تمهيدًا للوصول إلى الحل الشامل.
هذه املحاوالت عاودت الظهور ،أمس،
مع الزيارة الجديدة للمبعوث األممي
إلى صنعاء حيث التقى قائد «أنصار
الـ ـل ــه» ع ـب ــد املـ ـل ــك الـ ـح ــوث ــي ،ورئ ـي ــس
امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األع ـ ـلـ ــى م ـهــدي
املشاط ،ومسؤولني آخرين .وبدا الفتًا،
ف ــي خـ ــال الـ ــزيـ ــارة ،م ــا نـقـلـتــه وكــالــة
«س ـبــأ» عــن الـحــوثــي مــن تـشــديــد على
«أهمية البدء بالخطوات ذات الطابع
اإلنـ ـس ــان ــي أله ـم ـي ـت ـهــا ف ــي امل ـس ــاع ــدة
على الـحــل» .لكن زعيم «أنـصــار الله»
ن ـ ّـب ــه إل ـ ــى أن «امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي تـعــرقــل
املفاوضات هي تعنت قوى العدوان»،
الفتًا إلى أن «توافر اإلرادة واملصداقية
والجدية أمر ال بد منه لنجاح أي جولة
مشاورات سياسية» .وهي عناصر ال
يبدو حتى اللحظة أنها متوافرة لدى
«الـتـحــالــف» والـقــوى املــوالـيــة لــه ،وفق
م ــا أوحـ ــت ب ــه ال ـت ـصــري ـحــات األخ ـي ــرة
لوزير الخارجية في حكومة الرئيس
امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـ ـت ـ ــه ،خ ــال ــد ال ـي ـم ــان ــي،
الــذي ّ
فصل مـبــادرة غريفيث في شأن
ً
الحديدة على مقاس «الشرعية» ،قائال
إنـهــا تـنــص عـلــى «االن ـس ـحــاب الكامل
مــن ال ـحــديــدة ،وإح ــال ق ــوة مــن وزارة
الــداخـلـيــة الـيـمـنـيــة مـحــل امليليشيات
الحوثية».
(األخبار)

تحليل إخباري

السعودية وباب المندب :وقف توريد النفط حيلة العاجز!
لقمان عبد الله
ت ـح ــاول ال ـس ـعــوديــة ت ـحــويــل قصف
البحرية اليمنية للسفينة العسكرية،
«دم ـ ـ ـ ـ ــام» ،مـ ــن ت ـه ــدي ــد إل ـ ــى ف ــرص ــة،
ب ــات ـخ ــاذه ــا ق ـ ــرار وقـ ــف الـ ـص ــادرات
النفطية السعودية عبر بــاب املندب،
وإن ك ــان ال ـق ــرار يستبطن تسليمًا
بـ ـمـ ـح ــدودي ــة الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى تـحـقـيــق
إنجازات في مواجهة الصمود اليمني.
ثالث سنوات ونصف سنة من عمر
الـعــدوان على اليمن تخللتها مراحل
مـفـصـلـيــة ع ـ ـ ّـول عـلـيـهــا «ال ـت ـحــالــف»
بقيادة السعودية كثيرًا ،ومن بينها
وفــي مقدمها الـحـصــار املطبق على

الشعب اليمني (ب ـرًا وبـحـرًا وج ـوًا)،
وجـعـلــه وسـيـلــة مــن وســائــل الـحــرب
وتدفيع املدنيني أثمانًا ،واستخدامه
ورقـ ــة ض ـغــط ب ــوج ــه «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»،
وكذلك الضغط بقوت اليمنيني ولقمة
عـيـشـهــم عـبــر قـطــع رواتـ ــب موظفي
ال ــدول ــة مـنــذ أك ـثــر م ــن سـنــة ونـصــف
سـنــة .وق ــد راه ــن ال ـع ــدوان عـلــى هــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا خ ـ ـيـ ــارات
ع ـمــان ـيــة ل ـتــرك ـيــع ال ـش ـع ــب الـيـمـنــي
ودفعه إلــى االستسالم ،لكن النتائج
جاءت على النقيض من رهاناته.
اآلن ،يكرر النظام السعودي الرهان
ب ـح ـلــة ج ــدي ــدة ه ــي إيـ ـق ــاف تـصــديــر
النفط عبر بــاب امل ـنــدب .وهــو إجــراء

ي ـهــدف إل ــى إق ـن ــاع ال ــراع ــي الــرئ ـيــس،
األميركي خصوصًا والغرب عمومًا،
ب ـ ــأن «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ت ـش ـكــل خ ـط ـرًا
ع ـل ــى ال ـس ـف ــن الـ ـتـ ـج ــاري ــة ون ــاق ــات
الـنـفــط الـعـمــاقــة الـتــي تحمل أعــامــا
غ ــربـ ـي ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم ج ـ ــره إل ـ ــى دائ ـ ــرة
التدخل املباشر ،عبر التسبب بأزمة
اق ـت ـص ــادي ــة ي ـش ـكــل ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ال ـن ـفــط أول م ـظ ــاه ــره ــا .أزم ـ ــة تــأمــل
الــريــاض أن تــدفــع ال ـغــرب إل ــى القيام
بدور أكبر في اليمن من أجل تحقيق
ما عجزت عنه اململكة هناك .ويلوح
مــن خـلــف ذل ــك الــرهــان إق ــرار بعجز
النظام السعودي عن تأمني بارجاته
ونــاقــاتــه النفطية بقوته الــذاتـيــة ،في

اعـتــراف ُي ّ
عد محرجًا للرياض كونه
يكشف الضعف ويظهر قلة الحيلة.
لكن العجز العسكري أمــام الصمود
اليمني بات أكثر تسببًا باإلحراج من
كشف العيوب وإظـهــار قصور اليد،
وبالتالي سببًا وجيهًا لطلب الغوث
العلني في تحقيق األهداف.
ويــأتــي الـلـجــوء الـسـعــودي إلــى خيار
وق ــف تــدفــق الـنـفــط عـبــر ب ــاب املـنــدب
بعد ثبوت التطور الكبير في قدرات
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ال ـع ـس ـك ــري ــة ،س ـ ـ ً
ـواء
لجهة العامل البشري وال ـقــدرة على
التحشيد ،أو لجهة الوسائل القتالية
الـتــي أثبتت جــدواهــا وفاعليتها برًا
وجوًا وبحرًا (ولم تكن إصابة سفينة

دمام إال إحدى تعبيرات ذلك التطور)،
أو لجهة االنهيار املعنوي والعسكري
للجيش السعودي في الحد الجنوبي.
كذلك ،يأتي الخيار األخير بعد فشل
ّ
الهجوم الكبير الذي شنه «التحالف»
عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،وس ـل ـس ـلــة
ال ـضــربــات الـعـسـكــريــة الـنــوعـيــة التي
شـنـتـهــا ق ــوات صـنـعــاء عـلــى أه ــداف
ع ـس ـك ــري ــة ذات ث ـق ــل ن ــوع ــي تــاب ـعــة
لـ«التحالف».
ضــربــات أدت بــالـضــرورة إلــى تراكم
ال ـ ـقـ ــوة ال ـن ــوع ـي ــة ل ـل ـج ـيــش وال ـل ـج ــان
ال ـش ـعـ ـبـ ـي ــة ،ويـ ـشـ ـك ــل اسـ ـتـ ـم ــراره ــا
وتنوعها وتوزعها الجغرافي إرباكًا
مل ـكــامــن ال ـق ــوة واملـ ـج ــال اآلمـ ــن ل ــدول

ً
ابتداء من قصف عصب
«التحالف»،
االقتصاد السعودي (شركة أرامكو
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـ ــري ـ ــاض) ب ـط ــائ ــرة
مسيرة (علمًا أن الطائرة وصلت إلى
هناك من دون أن تكشفها الــردارات
أو يتم التعامل معها من خالل سالح
ال ـج ــو أو م ـن ـظــومــة الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي،
وه ـ ـ ــذا ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه إن ـ ـجـ ــاز ل ـل ـق ــدرات
الـيـمـنـيــة) ،وقـبـلــه قـصــف امل ـقــر الـعــام
للقوات اإلماراتية في منطقة البريقة
فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـ ــدن (ج ـ ـنـ ــوب ال ـي ـم ــن)
باستخدام الطائرات املسيرة أيضًا،
مرورًا بعملية املخا البحرية وتفجير
مقر العمليات العسكرية لـ«التحالف»
(يتواجد فيه مستشارون اميركيون
ً
انتهاء بالتطور
وبريطانيون) ،وليس
ال ـنــوعــي الـ ــذي ب ــرز خ ــال الـســاعــات
املاضية ،واملتمثل في دخول أبو ظبي
في دائرة عمليات الطائرات املسيرة،

باستهداف املطار الدولي فيها للمرة
األولـ ــى مـنــذ انـ ــدالع الـ ـع ــدوان .وسبق
اإلنجازات العسكرية الجديدة تثبيت
فعالية الـقــوة الصاروخية لـ«أنصار
الله» في قصف أهداف عسكرية في
الــريــاض وبقية املــدن السعودية ،بما
سيضطر السعودية واإلمـ ــارات إلى
أن تعيشا تحت رحمة فـقــدان األمــن
فــي عاصمتيهما مــن دون أن تكون
لديهما أوراق للمقايضة.
ام ــا عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ،فــإن
كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي س ــان ــدت
ال ـعــدوان ،ومنها بعض دول مجلس
األم ــن ،بــاتــت عـلــى قـنــاعــة تــامــة بعقم
ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ،ووصـ ــولـ ــه إل ــى
ط ــري ــق م ـ ـسـ ــدود .وق ـ ــد ظ ـه ــر خ ــال
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،م ــن خ ــال الـحــركــة
الدبلوماسية اتجاه صنعاء (وتحديدًا
األوروبية) ،أن العديد من الدول تعيد
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حساباتها تجاه «أنصار الله» وتفتح
نوافذ سياسية مع الحركة .صحيح
َ
أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـ ــرق ب ـع ــد إل ـ ــى االع ـ ـتـ ــراف
ال ــرسـ ـم ــي ،ول ـك ـن ـه ــا ت ـش ـك ــل ب ــداي ــة،
وسـ ـي ــؤدي اس ـت ـم ــراره ــا م ــع مــرونــة
ملحوظة مــن صنعاء إلــى تطويرها،
وه ــذا مــا تسبب بــ«نـقــزة» فــي دوائــر
القرار الخليجي.
ال ـســؤال األســاســي فــي هــذه املرحلة:
هل سيؤدي قرار السعودية التوقف
عن توريد النفط عبر باب املندب إلى
ت ــدخ ــل غ ــرب ــي ك ـمــا ت ــأم ــل ال ــري ــاض؟
يـظـهــر حـجــم املـخــاطــر ال ــذي ينطوي
عـلـيــه ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ك ـب ـي ـرًا ج ـدًا،
ي ـ ــوازي إن ل ــم ي ـكــن يــزيــد ع ــن حجم
امل ـصــالــح املـحـقـقــة بـفـعــل تــدخــل من
هذا النوع .لكن تظل اإلجابة مرهونة
بــاأليــام املـقـبـلــة ،الـتــي تـبــدو مفتوحة
على مروحة واسعة من االحتماالت.

على ترامب االستفادة
من التجارب

تحاشى الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،الرد على تهديدات
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب .تكفل بذلك الجنرال في
الحرس الثوري ،قاسم سليماني .خطاب ناري أطلقه األخير،
ُ
خاطبًا ترامب بـ«المقامر» ،وداعيًا إياه إلى االستفادة من
م ِ
تجارب المسؤولين األميركيين السابقين في دول المنطقة،
قبل شن حرب لن تنتهي لمصلحة واشنطن ،وفق تحذير
سليماني
دخ ــل ق ــائ ــد «قـ ــوة الـ ـق ــدس» ف ــي ال ـحــرس
الثوري اإليراني ،اللواء قاسم سليماني،
عـلــى خــط ال ـحــرب الـكــامـيــة بــن طـهــران
وواشنطن .رسائل مباشرة ،وتهديد أكثر
مــن صــريــح تضمنه خ ـطــاب سليماني،
أمــس ،شكل ذروة ال ــردود اإليرانية على
ت ـه ــدي ــدات ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب .رج ــل إيـ ــران خ ــارج ال ـح ــدود بــدا
ّ
وكأنه يقول لألميركيني إنه تسلم ملف
الـ ـ ــرد وإدارة امل ــواجـ ـه ــة مـ ــع ال ـب ــرن ــام ــج
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـتـ ـج ــدد ضـ ــد ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلســامـيــة .بما لــديــه مــن أوراق ،يترجم
سليماني معادلة رئيس أرك ــان القوات
اإليــران ـيــة ،ال ـلــواء محمد حـســن بــاقــري،
الذي رد على ترامب قبل أيام محذرًا إياه
مــن «غـضــب أنـصــار ال ـث ــورة» .مــن البحر
األحمر إلــى أفغانستان مــرورًا بالعراق،
ّ
ُيــذكــر من يرصد الـقــوات األميركية على
مدى عقدين أن تجارب التدخل العسكري
األميركي ُمنيت بخسائر فــادحــة ،يجب
أن تتعظ بها اإلدارة الحالية في البيت
األب ـي ــض ،وت ــراج ــع م ــذك ــرات ال ـج ـ َنــراالت
ال ـع ـس ـكــريــن ال ـس ــاب ـق ــن ال ــذي ــن خ ـ ِـب ــروا
املنطقة.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـم ـ ــدان (غ ـ ـ ـ ــرب إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران) ،ت ـ ّ
ـوج ــه

سـلـيـمــانــي ،ف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا أم ــام حفل
للحرس الثوري ،إلى الرئيس األميركي
بالقول« :أنت تعلم أن هذه الحرب ستدمر
كل ما تمتلكه ،أنتم ستبدأون هذه الحرب
لكن نهايتها نحن من سيفرضها ،لذلك
عليك االنتباه من إهانة الشعب اإليراني
ورئـ ـي ــس ج ـم ـهــوري ـت ـنــا ،ع ـل ـيــك أن تفهم
مــا ت ـقــول ،وت ـســأل مــن سـبـقــوك واسـتـفــد
مــن ت ـجــارب ـهــم» .سـلـيـمــانــي ال ــذي اعتبر
تصريحات ترامب مألى بأدبيات شبيهة
بأدبيات مقامر في مــاه ليلية ،رأى أنه
ليس من الالئق أن يرد الرئيس اإليراني
على تغريدة تــرامــب ،وقــال تعليقًا على
تهديد الــرئـيــس األمـيــركــي بــأنــه سيقوم
بعمل ضد إيــران «لــم يختبره ســوى قلة
عبر التاريخ»« :إنك (ترامب) ليس لك أي
م ــاض وب ـمــا أن ف ـكــرك منشغل بقضايا
أخرى لم يخطر على بالك حتى أن تسأل
آخـ ــريـ ــن» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ع ـل ــى األقـ ـ ــل اس ــأل
ً
أجهزة األمن واالستخبارات ...اسأل أوال
كي ال تتحدث بكالم ال تعرف كنهه ،فأي
ش ــيء كـنـتــم ق ــادري ــن عـلـيــه ول ــم تفعلوه
خالل األعوام العشرين املاضية؟».
ووصف الجنرال اإليراني دعم واشنطن
لبعض التنظيمات اإليرانية املعارضة
ً
بـ «الخطأ الجسيم» ،قائال« :أنتم اليوم
تحتضنون وتجمعون الـنـفــايــات التي
ألقيت مــن داخــل إيــران كــزمــرة املنافقني
(ح ــرك ــة «م ـج ــاه ــدي خ ـل ــق») وتــرب ـطــون

آم ــال ـك ــم بـ ـه ــم» .وعـ ـ ـ ّـرج س ـل ـي ـمــانــي عـلــى
تجارب حــروب واشنطن وحلفائها في
امل ـن ـط ـقــة ،كــاش ـفــا ع ــن تـلـقـيــه رس ــال ــة من
قــائــد ال ـقــوات األمـيــركـيــة إب ــان االحـتــال
األميركي للعراق ،تطلب من سليماني
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـف ــوذه ه ـن ــاك م ــع امل ـق ــاوم ــة
العراقية إلفـســاح املـجــال أمــام انسحاب
أم ـي ــرك ــي آمـ ــن م ــن األراض ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة.
وسـ ـ ــأل س ـل ـي ـم ــان ــي« :م ـ ـ ــاذا ح ـق ـق ـتــم فــي
البلد الفقير أفغانستان كي تتوعدونا
ّ
ال ـي ــوم؟» .وذك ــر بــالـحــروب اإلسرائيلية
ع ـل ــى ل ـب ـن ــان وغـ ـ ـ ــزة ،وفـ ـش ــل واش ـن ـط ــن
وحلفائها في اليمن «على رغم إنفاقهم
 2تریلیون دوالر لغاية اآلن ،وانتصار
القوات اليمنية وحركة أنصار الله أمام
ً
هذه اآللة الحربية املتطورة» ،متسائال:
«ماذا حققتم خالل هذه األعوام األربعة؟
البحر األحمر الذي كان آمنًا جعلتموه
غ ـيــر آمـ ــن؟ ال ــري ــاض وال ـس ـعــوديــة الـتــي
ل ــم تـشـهــد إطـ ــاق قــذي ـفــة هـ ــاون واح ــدة
منذ مــائــة عــام جعلتموها الـيــوم تحت
النيران .فهل تتوعدوننا اليوم؟» .وختم
سليماني بالقول« :ال ضرورة ألن تدخل
القوات املسلحة اإليرانية الساحة ،فأنا
وقـ ـ ـ ــوات ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس ن ـت ـص ــدى ل ـكــم،
واع ـل ـم ــوا ب ــأن ـن ــا ال ن ـن ــام ل ـي ـلــة ال نـفـكــر
فيها بــالـقـضــاء عـلـيـكــم .واعـلـمــوا بأننا
م ـت ــواج ــدون بــال ـقــرب مـنـكــم وف ــي املـكــان
الذي ال تتوقعونه».
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوازاة لـ ـغ ــة س ـل ـي ـم ــان ــي املـ ـتـ ـح ـ ّـدي ــة،
ردت إي ـ ــران أم ــس «دي ـب ـلــومــاس ـيــا» على
خـ ـط ــاب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي،
مــايــك بومبيو ،األخ ـيــر ،أم ــام معارضني
إيرانيني في الواليات املتحدة .وأشــارت
وزارة الخارجية اإليرانية إلى أنها رفعت
مذكرة احتجاج إلى السفارة السويسرية
فــي ط ـهــران ،تتهم فيها بومبيو بسوق
املزاعم ضد إيران والتدخل في شؤونها
الداخلية بما ينتهك ميثاق األمم املتحدة.
وعلى صعيد املفاوضات مع األوروبيني
فــي شــأن ضمانات اإلبـقــاء على االتـفــاق
ال ـن ــووي ،رأى رئـيــس الـبــرملــان اإليــرانــي،
ع ـلــي الري ـج ــان ــي ،أن ح ــزم ــة امل ـق ـتــرحــات
األوروب ـ ـي ـ ــة ف ــي م ــا ي ـخ ــص ب ـي ــع الـنـفــط
وتنظيم الـعــاقــات املـصــرفـيــة «منطقية
بــال ـش ـكــل ال ـ ـعـ ــام» .وأضـ ـ ــاف الري ـج ــان ــي،
أمـ ــس ،أن «امل ـف ــاوض ــات م ــع األوروب ـي ــن
مستمرة عــن طــريــق وزارة الـخــارجـيــة»،
م ـ ـ ـشـ ـ ــددًا ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن «تـ ـتـ ـح ــول
(امل ـق ـتــرحــات) إل ــى تـعـلـيـمــات تـنـفـيــذيــة»،
وأض ــاف أنــه «سيتم قريبًا تحديد مدى
تبديل التعليمات إلى تفاصيل لتبدأ من
ثم مرحلة اتخاذ القرار حولها».
(األخبار)

احتجت إيران لدى السفارة السويسرية في طهران على تصريحات وزير الخارجية األميركي (أ ف ب)

