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علي جهاد*
ي ـح ــرص إع ـ ــام الـ ـبـ ـت ــرودوالر الـخـلـيـجــي،
ّ
بـجـنــاحــه ال ـس ـعــودي الـلـيـبــرالــي ،عـلــى بــث
دعــايــة تـقــوم عـلــى أن أم ـيــركــا« ،األم ــة غير
امل ـس ـت ـغ ـن ــى ع ـن ـه ــا» ب ـت ـع ـب ـيــر ول ـ ــي ن ـصــر،
ت ـن ـس ـح ــب مـ ــن م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط،
وت ـت ـخ ـلــى ع ــن ح ـل ـفــائ ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــديــن فــي
مشيخات وممالك وإمــارات النفط والغاز
ل ـت ـف ـســح املـ ـج ــال أمـ ـ ــام الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي،
ل ـل ـتــوســع ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـس ـعــوديــة ودول
الـخـلـيــج .ورغ ــم انـتـشــار ه ــذا الـخـطــاب في
كــل اإلعــام املـمـ ّـول خليجيًا ،إال أنــه حضر
بـشـكــل أك ـب ــر وأوض ـ ــح ف ــي اإلع ـ ــام امل ـم ـ ّـول
سـ ـ ّع ــودي ــا .ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـه ـم ـجــي ال ــذي
ش ــن ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ب ــذري ـع ــة
«دع ــم شــرعـيــة» الــرئـيــس اليمني املنتهية
مــدة واليـتــه ،عبد ربــه منصور هــادي ،عن
طــريــق تحالف عسكري ضـ ّـم دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،بــاس ـت ـث ـنــاء سـلـطـنــة
ّ
ع ـم ــان ،واألردن وم ـصــر واملـ ـغ ــرب ،يـســلــط
ال ـض ــوء ع ـلــى حـقـيـقــة ال ـعــاقــة ال ـسـعــوديــة
األم ـيــرك ـيــة ،والـ ــدور األم ـيــركــي املـسـتـجــد ـ
القديم في املنطقة.
أخذ الخطاب منحى تصاعديًا منذ تولي
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا رئ ــاس ــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
وق ـي ــادت ــه ان ـس ـحــابــا أم ـيــرك ـيــا م ــن ال ـع ــراق،
م ــن دون ت ــأم ــن ق ــواع ــد ع ـس ـك ــري ــة ح ـتــى،
حيث رأت السعودية في ذلك تسليم البلد
إلي ـ ـ ــران ،وت ــواص ــل ذلـ ــك الح ـق ــا ف ــي تـخـلــي
ً
أمـيــركــا ـ ـ مـجـبــرة وف ــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة ـ
عن الرئيس املصري حسني مـبــارك ،ومن
ث ــم ف ــي ال ـع ـمــل ب ـت ـجــاوز «ال ـخ ــط األح ـم ــر»،
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــه بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـحــة
الكيميائية في سوريا ،ووصــل إلــى قمته
مع التوصل إلى االتفاق النووي مع إيران.
لكن كيف يستقيم هذا الحديث املتواصل
عــن االنـسـحــاب األمـيــركــي مــن املنطقة ،في
ظ ــل ال ــدع ــم غـيــر امل ـش ــروط وغ ـيــر الـنـهــائــي
الــذي تقدمه اإلدارة األميركية للسعودية
في حربها البربرية على اليمن؟
ي ــوض ــح الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ــاق ــات
الـخــارجـيــة ،مـيـكــا زيـنـكــو ،وه ــو واح ــد من
ال ـبــاح ـثــن ال ـن ـقــديــن ال ـق ــائ ــل ف ــي ش ــؤون
األمــن القومي األمـيــركــي ،أن «هــذه الحرب
الجوية هي حرب يستطيع أوباما وقفها
م ـب ــاش ــرة إذا ق ـطــع دعـ ــم أم ـي ــرك ــا ال ـكــاســح
واملستعجل والحيوي املباشر».
وف ـ ـ ــي تـ ــدوي ـ ـنـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـفـ ـ ّـصـ ــل زيـ ـنـ ـك ــو،
ف ــي ت ـل ــك املـ ـنـ ـش ــورة ف ــي أيـ ـل ــول م ــن ال ـع ــام
املــاضــي ،الــدعــم األم ـيــركــي امل ـقـ ّـدم لـلـحــرب،
حـ ـي ــث ي ـش ـم ــل «ت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ــوق ـ ــود الـ ـج ــوي
للطائرات السعودية ،ودعــم بحث وإنقاذ
ـاريـ ــن سـ ـع ـ َّ
قـ ـت ــال ــي (تـ ـ ــم إن ـ ـقـ ــاد ط ـ ـيـ ـ َ
ـودي ــن
تـحـطـمــت طــائــرتـهـمــا املــروح ـيــة فــي خليج
ً
ع ـ ــدن) ،وإرسـ ـ ــال أرب ـع ــة وخ ـم ـســن مـحـلــا
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاريـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ـ ــي ت ـح ــدي ــد
األهـ ــداف ،ومـضــاعـفــة صـ ــادرات األسـلـحــة،
والــدعــم املـقــاوالتــي لــدول مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي» ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـ ـسـ ــارعـ ــة فــي
توقيع العقود لتوفير الــدعــم اللوجستي
لـ ـلـ ـح ــرب ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ع ـق ــد ب ـي ــع ل ـلــذخ ـيــرة
بقيمة نصف مليار دوالر في نهاية تموز
 ،٢٠١٥وع ـقــد جــديــد لـبـيــع مــا ي ـقــارب ١٢٠
دبابة «إبرامز» ،وعشرين آلية إنقاذ .وقد
أبلغ البيت األبيض الكونغرس بقيمة تلك
الـصـفـقــة ،األس ـب ــوع امل ـن ـصــرم ،ال ـتــي فــاقــت
م ـل ـيــار دوالر (أف ـص ـح ــت ص ـيــاغــة ال ـب ـيــان
الـصـحــافــي عــن أن  ٢٠دبــابــة هــي لـتـبــديــل
الدبابات املدمرة من قبل الجيش اليمني
والـلـجــان الشعبية ،لـكــن عـلــى األغـلــب فــإن
الصفقة هــي السـتـبــدال الــدبــابــات املــدمــرة،
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــداد ب ـس ـي ــط لـ ـع ــدده ــا فــي
الفيديوات املنشورة من قبل أنصار الله).
وليس من الصدفة أن إعالن العدوان على
ال ـي ـمــن ت ــم ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـعــودي
ف ــي أم ـي ــرك ــا ،عـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ،إذ إن الــدعــم
ّ
ّ
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـب ــاش ــر واملـ ـم ــك ــن لـ ـش ــن ه ــذه
الـ ـ ـح ـ ــرب يـ ـجـ ـع ــل م ـ ــن ت ــوص ـي ـف ـه ــا ك ـح ــرب
أميركية – سعودية هو التوصيف األدق
والوحيد لحقيقة األطراف الفاعلني فيها.
أح ــد امل ـســؤولــن ف ــي وزارة ال ــدف ــاع ص ـ ّـرح
بــاآلتــي« :لــو كــان الـسـعــوديــون مستعدين
لـ ـلـ ـت ــدخ ــل ،ف ـ ـ ــإن تـ ـفـ ـكـ ـي ــرن ــا أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب أن
نـشـ ّـجـعـهــم .لــم نـكــن نـحــن لـنــرســل جيشنا،
ّ
هذا من املؤكد».
ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ع ـل ــى ب ـس ــاط ـت ــه ،ي ـخ ـتــزل

االستراتيجية األميركية في عهد أوباما:
ـدم الـتــدخــل الـعـسـكــري بــاألصــالــة ،ولـكــن
عـ ّ
ح ــض ال ــوك ــاء كــال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ال ـق ـيــام
بدور فاعل أكثر .من هنا نستطيع أن نفهم
املشاركة والدعم الالنهائي ،والالمحدود،
ال ــذي تـقــدمــه اإلدارة األم ـيــرك ـيــة لـلـعــدوان
السعودي على اليمن .ال يعني ذلك بالطبع
رض ــى س ـعــوديــا ب ــال ــدور الـ ــذي تـشـجـعـهــم

ّ
تقدم أميركا دعمًا
غير نهائيًا للسعودية في
حربها على اليمن

ّ
عليه اإلدارة األمـيــركـيــة ،فـهــم يـتـمــنــون لو
ق ــام ــت أم ـي ــرك ــا نـفـسـهــا ب ـه ــذا ال ـ ــدور ال ــذي
يـسـ ّـمـيــه أوب ــام ــا «ال ــرك ــوب بــامل ـجــان»( .هــل
كـ ـ ــان الـ ـسـ ـي ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه م ـخ ـط ـئ ــا ع ـن ــدم ــا
وصـفـهــم بــالـتـنــابــل ،مــا دفـعـهــم إلــى القيام
بدور تدميري أكبر؟).
وبـ ـع ــد مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب سـ ـن ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــدوان،
أف ـص ـح ــت ص ـح ـي ـف ــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز»
عــن أن ق ــرار الـحــرب تـ ّـم ات ـخــاذه فــي البيت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،حـ ـي ــث شـ ـ ـ ــاور عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر
أوباما ،وسرعان ما حصل على موافقته،
ً
قائال إنه «لم يكن هناك كثير من النقاش
الفعلي».
فــي الـحـقـيـقــة ،ف ــإن الــدعــم األمـيــركــي يفوق

ح ـتــى ال ـح ـم ــات ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
عـلــى غ ــزة ،حـيــث تطلق اإلدارة األمـيــركـيــة
الـيــد الـتــدمـيــريــة الصهيونية فــي الـبــدايــة،
وتـعـطـيـهــا ف ـت ــرة زم ـن ـيــة مـعـيـنــة لـتـحـقـيــق
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرف أن الـ ـ ــدعـ ـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ـ ـ ـ م ــن ض ـم ــن أسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى ـ ـ
ّ
مضي الوقت.
ستتصاعد مع
في الحالة السعودية ،ال يوجد أي مؤشر
عـ ـل ــى ضـ ـغ ــط أم ـ ـيـ ــركـ ــي ح ـق ـي ـق ــي إليـ ـق ــاف
ال ـحــرب أو الـتـخـفـيــض مــن وتـيــرتـهــا .بعد
الـ ـغ ــارة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى إحـ ــدى املـ ــدارس
غ ـيــر الــرس ـم ـيــة ف ــي ص ـعــدة وم ـق ـتــل عـشــرة
أط ـفــال ،وتـصــاعــد دع ــوات اسـتـنـكــاريــة في
ّ
(افتتاحيتا «غــارديــان»
الصحف الغربية
و»ن ـيــويــورك تــايـمــز» كــانـتــا تـتـحــدثــان عن
الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـح ــرب) ،اس ـت ـخــدمــت
اإلدارة األمـيــركـيــة وكــالــة «روي ـتــرز» لنشر
خبر مضلل مفاده أنها «سحبت» أربعني
م ـس ـت ـشــارًا م ــن أص ــل ال ـخ ـم ـســة واألرب ـع ــن
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن «املـ ـس ــاع ــدة» ف ــي ت ـحــديــد
األهـ ـ ــداف ف ــي «خ ـل ـيــة الـتـخـطـيــط امل ــوح ــدة
املشتركة» .ولكن عند التدقيق في الخبر
يـتـضــح أن «س ـحــب امل ـس ـت ـشــاريــن» ت ـ ّـم في
شـ ـه ــر ت ـ ـمـ ــوز ،ف ـك ـي ــف اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـح ـم ـلــة
ال ـج ـ ّ
ـوي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ن ـفــس الــوت ـيــرة
فـ ــي ضـ ـ ــوء ج ــوه ــري ــة الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي؟
ال ـث ـن ـيــة ف ــي ال ـت ـس ــري ــب األمـ ـي ــرك ــي ه ــي أن
املستشارين االستخباريني تم نقلهم فقط
من السعودية إلى البحرين.
وي ـ ـت ـ ــوازى الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــوه ــري
ل ـل ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي م ــع م ـح ــاول ــة لـلـنــأي
ً
بالنفس عن الحرب؛ مثال تجد املسؤولني
األمـيــركـيــن يــدعــون «كــافــة األطـ ــراف» إلــى
إن ـه ــاء األعـ ـم ــال ال ـعــدائ ـي ــة ،بـيـنـمــا أمـيــركــا
ه ــي ف ــاع ــل ـ ـ ـ وربـ ـم ــا ت ـك ــون أهـ ــم ف ــاع ــل فــي
أح ــد طــرفــي ال ـح ــرب .ال ـس ـف ـيــرة األمـيــركـيــة

ليست هذه الحرب هي حرب أميركا على اليمن فقط ،ولكنها هي منتهى آمالها أيضًا (أ ف ب)

لــدى األمــم املـتـحــدة ،سمانثا ب ــاور ،غـ ّـردت
على موقع «تــويـتــر» بــأن «الهجمات على
امل ــدارس واملستشفيات والبنية التحتية
فــي الـيـمــن يـجــب أن تـنـتـهــي» ،فـيـمــا نقلت
صحيفة «نيويورك تايمز» عن املسؤولة
ن ـف ـس ـهــا ،ق ـبــل أش ـه ــر ع ـ ـ ّـدة ،ف ــي آذار ،أنـهــا
ك ــان ــت مـ ــن امل ـش ـج ـع ــن ل ـل ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري
األميركي ،ألن ذلك يعني «ضحايا مدنيني
أقل».
الــرجــل امل ـســؤول عــن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط فـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض ،روبرت مالي ،بكل صفاقة ّ
صرح
بأن «هذه ليست حربنا» ،حتى الصحافة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـن ـت ـقــد
اإلدارة األمـيــركـيــة فـهــي ضـمـنـيــا تـقـلــل من
مسؤوليتها ،فيما هي مشاركة فعليًا في
الحرب ،واألماكن املستهدفة يتم اختيارها
عن طريق محلليها االستخباريني.
ـاف لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة
امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة هـ ـ ـ ــي ربـ ـ ـ ـ ــح صـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
األميركية؛ هي تحقق مصالحها وتحارب
إي ـ ـ ــران ل ـك ــن م ــن دون أن ت ــرس ــل جـيـشـهــا
م ـب ــاش ــرة وتـ ـص ــرف م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ــدوالرات،
وتتنصل من املسؤولية عن الدمار الهائل
واآلالف من الضحايا األبرياء.
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ت ـع ــرف ال ـس ـع ــودي ــة كـيــف
تـ ــريـ ــد اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا
ّ
ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـصـ ــل م ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـيـ ــركـ ــز
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــون املـ ـحـ ـتـ ـك ــون
بـ ــال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور
األمـيــركــي والـغــربــي املــركــزي فــي ا ّلـعــدوان.
ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر (امل ـت ــرج ــم ال ـ ــذي رق ـ ــي إل ــى
وزي ــر خــارج ـيــة) ك ــان حــريـصــا عـلــى إبــاغ
صحيفة «تيليغراف» واإلعالم البريطاني
في كانون الثاني  ٢٠١٦ـ بعد قصف أحد
املـسـتـشـفـيــات ال ـتــاب ـعــة ملـنـظـمــة أط ـب ــاء بال
ح ــدود ـ ـ بــوجــود مـسـتـشــاريــن بريطانيني

