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العالم

ــون عن مجزرة صنعاء!

رئيس هيئة أركان ّ
قوات
هادي ّ
وضباط آخرون
اقتيدوا إلى الرياض

ي ـم ـثــل م ـح ـمــد دحـ ـ ــان ف ــي أدب ـ ّـي ــات
عناصرها وقادتها.
ُ
املشكلة أن السلطة لــم تـبــق مــن ماء
الــوجــه شيئًا ،بــل كــل سيئة يقدمها
ّ
عباس تتحول إلــى حسنة لدحالن.
آخـ ــر ت ـل ــك ال ـس ـي ـئ ــات كـ ــان االعـ ـت ــداء
األخ ـ ـطـ ــر مـ ــن س ـل ـس ـل ــة ال ـت ـه ـ ّـج ـم ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــررة ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر امل ـ ـحـ ــرر
ومـطـلــق ش ــرار اإلض ــراب ــات الـفــرديــة
عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام ،خ ـض ــر عـ ــدنـ ــان .فـفــي
األس ـب ــوع نـفـســه ،تـحــدث الــرجــل عن
ّ
م ـحــاولــة الغ ـت ـيــالــه ،خــل ـص ـتــه منها

االعتداء األخطر
كان على مطلق شرارة
اإلضرابات الفردية
خضر عدنان

ـاجــم بهجوم
تـ ّعـلــم ق ـيــادة الـبـلــد امل ـهـ ِ
قواتها .وال يقتصر األمــر على ذلك،
بــل إن املسؤولية ترمى على حلفاء
في الداخل اليمني.
يـفـتــرض الـبـيــان أي ـضــا أن الجريمة
هفوة يتيمة لم تسبقها أو ّتلحقها
ج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ح ـ ـ ـ ــرب وإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وثـ ـقـ ـتـ ـه ــا
ّ
على
امل ـنــظ ـمــات الـحـقــوقـيــة الــدول ـيــة ّ
مدار أزيد من عام ونصف ،ولم توفر
بشرًا وال حجرًا في مختلف مناطق

ّ
ّ
وضد قطاعاته كافة.
اليمن
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن امل ـت ـحــال ـفــن
م ــع الـ ـع ــدوان (ال ــذي ــن ج ـه ــدوا ط ــوال
أس ـب ــوع ف ــي م ـحــاولــة ت ـبــرئــة ســاحــة
الـسـعــوديــة) كــانــوا قــد خــرجــوا غــداة
امل ـج ــزرة إلدانـ ــة الـجــريـمــة والـتــذكـيــر
(كـ ـم ــا ف ـع ــل ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ه ـ ــادي،
علي محسن األح ـمــر) بــأن ع ــددًا من
ّ
امل ـع ــزي ــن ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي الـقـصــف
هــم مــن «أن ـص ــار ال ـشــرع ـيــة» ،أي في
الـخـنــدق الـسـيــاســي نفسه ال ــذي هم
ف ـي ــه ،ق ـبــل أن تـفــاجـئـهــم الـسـعــوديــة
ّ
بعد أسبوع باتهامهم بأنهم هم من
ّ
قدموا «املعلومات املغلوطة» .فكيف
يـشــارك فــي الصالة أنـصــار لشرعية
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ـ ــادي ويـ ـ ـج ـ ــري ت ـق ــدي ــم
مـعـلــومــات مـغـلــوطــة م ــن زمـ ــاء لهم
حول طبيعة االجتماع؟
ّ
وإمـعــانــا فــي محاولة التلطي خلف
ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ،ق ــام ــت
السعودية أمــس ،بحسب معلومات
تداولتها مــواقــع يمنية ،باستدعاء
عـ ـ ــدد مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات قـ ـ ـ ـ ّـوات ال ــرئ ـي ــس
املستقيل هادي إلى الرياض .وتشير
املعلومات إلى أن رئيس هيئة أركان
ق ـ ـ ـ ّـوات ه ـ ـ ــادي ،ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد عـلــي
امل ـق ــدش ــي ،وت ـس ـعــة ض ـ ّـب ــاط آخ ــري ــن،
اقتادتهم ّ
قوة عسكرية من محافظة
مـ ـ ــأرب إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
ول ــم تــوضــح امل ـع ـلــومــات س ـبــب هــذا
ّ
االستدعاء «املذل» إذا كان التحقيق
قد أنجز؟!
ومــن جهتها ،رفضت «أنـصــار الله»
ووزارة الخارجية في صنعاء نتائج
التحقيق .ونقلت وكــالــة «سـبــأ» عن
مصدر مسؤول في الوزارة مطالبته
ّ
بتحقيق دولي مستقل «حول جرائم
ح ــرب ارت ـك ـب ـهــا ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان»،
ك ــذل ــك دع ــا امل ـص ــدر أم ــن ع ــام األم ــم
ّ
املــتـحــدة ،بــان كــي مــون ،إلــى «العمل
ع ـلــى تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق دول ـيــة
ّ
مستقلة ،بــرئــاســة شخصية دولـيــة
محايدة رفيعة املستوى ،في أسرع
وق ــت م ـم ـكــن ،لـلـتـحـقـيــق ف ــي جــرائــم
الـ ـح ــرب ف ــي ال ـي ـم ــن ،ال ـت ــي ارت ـك ـب ـهــا
ّ
تحالف العدوان ومن خلفه» ،مؤكدًا
أن ّ«داعـمــي ومرتكبي هــذه الجرائم
بحق الشعب اليمني لن يفلتوا من
العقاب».

ـ ـ ل ـســوء ال ـ ْطــالــع ـ ـ األج ـه ــزة األمـنـيــة،
ُ
ُالتي لــم تــقــدم كــالـعــادة على اعتقال
املـ ـعـ ـت ــدي ــن مـ ــن «زع ـ ـ ـ ـ ــران» ال ـس ـل ـطــة
ن ـف ـس ـهــا وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــم .مـ ــا حـ ــدث،
بغض النظر عــن عــدم تــأذي عدنان
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،هـ ــو ف ـض ـي ـح ــة مـ ـ ّ
ـدويـ ــة
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي ،وخ ــاص ــة
أن ال ـح ــدي ــث يـ ــدور ع ــن رم ــز يخص
فـلـسـطــن عــاملـيــا وال ـحــركــة األس ـيــرة
داخليًا.
ّ
يتندر به الشعب الفلسطيني قد
ما
يصير حقيقة غدًا ،والذي يسأل كيف
ملحمود عباس أن يكون رئيسًا على
الفلسطينيني ،قــد ي ـســأل غ ــدا كيف
ص ــار مـحـمــد دحـ ــان رئ ـي ـســا .بــذلــك
سـنـكــون ق ــد قــدمـنــا أع ـجــب تــراتـبـيــة
رئــاسـيــة قبل أن نحصل على فتات
«الــدولــة» :مــن فاتح مـشــروع أوسلو
وال ـنــادم عليه الحـقــا ،إلــى مهندسه
وكــاره املقاومة ،وليس أخيرًا ربيب
ال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـنـ ــي مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل،
«الرباعية العربية».
وحاليًا مع ّ
ب ـي ـن ـم ــا تـ ـت ــرن ــح «ف ـ ّـتـ ــح» عـ ـل ــى وق ــع
م ـش ـك ــات ـه ــا املـ ـتـ ـل ــخـ ـص ــة ب ــال ـن ـف ــوذ
وبــالـسـيـطــرة ،ال بغلبة الـتـيــار الــذي

ي ــرغ ــب ف ــي ت ـف ـع ـيــل املـ ـق ــاوم ــة فـيـهــا
عـ ـل ــى تـ ـي ــار «املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات حـ ـي ــاة»،
ت ـل ـت ــزم «حـ ـم ــاس» ص ـ ّم ـتــا سـيــاسـيــا
ي ـم ـكــن وصـ ـف ــه ب ــالـ ـت ــرق ــب .ح ـت ــى إن
االسـتـفــزازات اإلسرائيلية األخـيــرة،
وتـكــرار السلفية الجهادية سياسة
ال ـض ـغــط ب ــال ـص ــواري ــخ ل ـج ـ ّـر قـصــف
ّ
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـ ــرك ـ ــز وم ـ ـب ـ ـنـ ـ ّـي ع ـلــى
مـ ـعـ ـل ــوم ــات اسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ل ـض ــرب
قـ ــدرات ال ـحــركــة ،لــم يــدفـعــا األخ ـيــرة
إل ــى أي ن ــوع مــن الـ ـ ّ
ـرد ،مــا دام الــذي
يـمـكــن تـحـصـيـلــه بــالـسـيــاســة قــريـبــا
أهــم مــن تـكــرار تجربة حــرب جديدة
ت ـن ـت ـه ــي م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا ب ـ ــدم ـ ــار ك ـب ـيــر
وخسارة سياسية كبرى.
أي ـضــا ،ال يـبــدو أن زي ــارة إسماعيل
ه ـن ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة قـ ــد أت ـ ــت ن ـتــائــج
مهمة ،فــي ظــل بقائه غالبية الوقت
ف ــي ق ـطــر ،دون ال ـت ـحــرك إل ــى ال ــدول
املتحالفة مع «حماس» أو التي هي
عـلــى مـســافــة مـنـهــا ،وه ــو مــا يـطــرح
أسئلة عن طبيعة ما يدور بالضبط
في أروقــة الحركة ،وما سيتبعه من
ت ـغ ـي ــرات ع ـلــى ت ـحــال ـفــات ـهــا ال ــراك ــدة
منذ أكثر من عام.
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كيوسك الصحافة
صعود بن سلمان يحطم
عقودًا من التقاليد
ّ
ّ
وجمد عقودا حكومية
ص محمد بن سلمان نفقات الدولة
قل ّ
وخف ّض أجــور موظفي الخدمة املدنية ،كجزء من «سياسة
ال ـت ـقــشــف» ال ـتــي تتبعها املـمـلـكــة نـتـيـجــة ان ـخ ـفــاض أسـعــار
ال ـن ـف ــط .ل ـكــن األم ـي ــر رأى ال ـع ــام امل ــاض ــي يـخـتــا ل ــم يستطع
مـقــاومـتــه .فــأثـنــاء عطلته فــي جـنــوب فــرنـســا ،أوف ــد أح ــد مساعديه
لـشــراء اليخت ،ال ــذي كــان يملكه املـلـيــارديــر الــروســي ي ــوري شفلير.
وفي غضون ساعات فقطّ ،
تم االتفاق واشترى األمير اليخت بنحو
ّ
 500مليون يــورو ،وفقًا ألحد مساعدي شفلير وسعودي مقرب من
العائلة الحاكمة.
يحاول بن سلمان قلب التقاليد امللكية ،وإعادة النهوض باالقتصاد،
وتوطيد السلطة ،بينما يتمسك ّ
بشدة في الوقت نفسه باالمتيازات
الـحــاصــل عليها كـفــرد مــن الـعــائـلــة الـحــاكـمــة .وف ــي ي ــده كــل عناصر
السياسة الـسـعــوديــة ،مــن حــرب اليمن الـتــي كلفت اململكة مليارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالراتّ ،
وأدت إل ـ ــى انـ ـتـ ـق ــادات
دولية بسبب مقتل مدنيني ،إلى كبح
عادات اإلنفاق في اململكة ،ومعالجة
«اإلدمـ ـ ـ ـ ــان» ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ،وتـخـفـيــف
القيود االجتماعية على الشباب.
لقد حطم صعود األمـيــر بــن سلمان
ع ـق ــودا م ــن الـتـقــالـيــد ضـمــن الـعــائـلــة
املـ ــال ـ ـكـ ــة ،حـ ـي ــث اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام األق ــدمـ ـي ــة
وتقاسم السلطة بني الفروع .فلم يحدث من قبل في تاريخ السعودية
أن ت ـ ّـم إس ـنــاد ه ــذا ال ـكــم مــن الـسـلـطــة لــولــي ول ــي ال ـع ـهــد ،مــا أغضب
الكثيرين .وقد دفعت طموحات األمير ،التي ليس لها حدود على ما
يبدو ،بالعديد من السعوديني واملسؤولني األجانب إلى االشتباه في
أن هدفه النهائي هو ليس فقط إنعاش اململكة ،بل دفع ولي العهد
الحالي ،محمد بن نايف ،جانبًا ،ليصبح هو امللك املقبل .لكن هناك
سؤال ال يمكن اإلجابة عنه بعد :هل ستنجح تحركات بن سلمان في
رسم مسار جديد للمملكة ،أم أن االندفاع ،وقلة الخبرة ،سيزعزعان
استقرار أكبر اقتصاد في العالم العربي في وقت يعاني فيه الشرق
األوسط من االضطرابات؟
(من تقرير مارك مازيتي وبني هابارد في نيويورك تايمز)

الواليات المتحدة وتركيا:
محور من يتغير؟
ليس سرًا أن العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا قد شهدت
أوق ــات ــا عـصـيـبــة لـلـغــايــة ف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة .فـهـنــاك اخـتــاف
اس ـتــرات ـي ـجــي حـ ــاد ب ــن الـحـلـيـفــن الــرئ ـي ـس ـيــن ل ـل ـنــاتــو حــول
مجموعة من القضايا املهمة في الشرق األوسط وحول العالم.
لدى أنقرة وواشنطن وجهات نظر مختلفة إلى حد كبير في كل شيء
متعلق بالحرب السورية ،وهناك اختالف أيضًا حــول مستقبل إدارة
مسعود البرزاني لشمال العراق ،وحول بيع املوارد املعدنية الغنية في
األسواق العاملية ،وحول طرق التعامل مع ايران وإدارة حيدر العبادي
التي تدعمها طهران في العراق ،ومواجهة تنظيم «داعــش» في العراق
وسوريا.
ّ
تدهورت العالقات بني البلدين نتيجة فشل واشنطن في التعاون بشكل
ّ
فعال مع أنقرة في حربها ضد «حــزب العمال الكردستاني» ،ونتيجة
عــدم تسليم فتح الله غــولــن ،واالمـتـنــاع (حتى وقــت متأخر) عــن إدانــة
ّ
عالقتها مع روسيا.
محاولة ّاالنقالب الفاشلة ،فيما حسنت تركيا ّ
هناك «تحول في محور» واشنطن التي باتت تفضل التنسيق مع إيران
و«حزب االتحاد الديموقراطي» في ما يخص السياسات اإلقليمية في
منطقة الشرق األوسط بدل تركيا والسعودية والخليج.
(من مقالة صديق أوناي في دايلي صباح التركية)

حرب ظل أميركية في الصومال
ّ
كثفت إدارة الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،الحرب السرية في
الصومال خالل العام املاضي ،وذلك باستخدام القوات الخاصة،
والضربات الجوية ،ومقاولني من القطاع الـخــاص ،والحلفاء
األفارقة ،في حملة متصاعدة ضد املتشددين في منطقة القرن
األفريقي التي ّ
تعمها الفوضى .املئات من القوات األميركية موجودة
اآلن فــي قــواعــد مؤقتة فــي الـصــومــال،
وهو أكبر وجود عسكري أميركي منذ
انسحاب الــواليــات املتحدة من البالد
بعد معركة «سـقــوط الصقر األســود»
عام .1993
لكن هذه الحملة تنطوي على مخاطر
هــائ ـلــة ،بـمــا فــي ذل ــك س ـقــوط ضحايا
أميركيني ،املزيد من الضربات الجوية
التي تقتل املدنيني ،وإنجرار الواليات املتحدة بشكل أوسع إلى حرب
في بلد مضطرب .وتشكل الحملة في الصومال نموذجًا للحرب التي
اعتمدها الرئيس أوباما والتي سيمررها لخليفته ،والتي تستخدمها
الواليات املتحدة اليوم في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
(من تقرير مارك مازيتي ،جيفري جنتيلمان ،إريك شميت ،في نيويورك تايمز)

