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العالم

سوريا

ّ
أنقرة وموسكو تصوبان على شرق الفرات
ّ

ترقب حذر في إدلب

يسود الترقب مصير تنفيذ «اتفاق
سوتشي» في محيط إدلب مع اقتراب
مهلة ّإعالن المنطقة «منزوعة السالح»،
فيما ركز حديثا موسكو وأنقرة الرسميان
على مناطق شرق الفرات ،الخاضعة
لنفوذ واشنطن و«حلفائها األكراد»
قبل يــومــن فقط على انـتـهــاء املهلة
الـخــاصــة بــإنـشــاء املنطقة «مـنــزوعــة
السالح» في إدلب ،لم يطرأ جديد على
مـلــف سـحــب الـفـصــائــل «اإلرهــاب ـيــة»
خــارج حــدود تلك املنطقة املفترضة،
وال تزال بعض جبهات ريف الالذقية
وإدلب وحماة تشهد انتشارًا واسعًا
ل ـع ـن ــاص ــر «هـ ـيـ ـئ ــة تـ ـح ــري ــر الـ ـش ــام»
و«حراس الدين» و«الحزب اإلسالمي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم .وع ـل ــى
الـعـكــس تشير املـعـلــومــات املـتــوافــرة
إلـ ــى أن خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ف ــي ري ــف
ال ــاذق ـي ــة تـشـهــد تــدعـيـمــا للخطوط
الدفاعية والخنادق على جانب تلك
ال ـف ـص ــائ ــل ،ف ــي م ــا ي ـب ــدو اس ـت ـع ــدادًا
الحـ ـتـ ـم ــال ن ـ ـشـ ــوب مـ ـ ـع ـ ــارك ق ــري ـب ــة.

ســوتـشــي» الـقــاضــي بــإخــاء املنطقة
«مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» م ــن ال ـف ـصــائــل
«اإلرهابية» .وإن كانت هذه القراءة
ت ـتــوافــق مــع رؤي ــة تــركـيــا الــرسـمـيــة،
فـ ــإن األخـ ـي ــرة ق ــد ت ـع ـلــن ف ــي املــوعــد
املـ ـح ــدد إلنـ ـش ــاء امل ـن ـط ـقــة «م ـنــزوعــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح» ،إت ـ ـمـ ــام الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا فــي
االتفاق .وفي هذا السياق ،قال رئيس
«هيئة الـتـفــاوض» املـعــارضــة ،نصر
الحريري ،عبر «تويتر» ،إن «سحب
السالح الثقيل يمثل انتهاء تطبيق
الـبـنــد ال ـثــانــي فــي االت ـف ــاق الــروســي
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ح ـ ـ ــول إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي تــم
بتعاون وثيق بــن فصائل الجيش

الـ ـح ــر والـ ـج ــان ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي ...وي ـجــب
اس ـت ـم ــراره م ــن أج ــل ض ـمــان تطبيق
االتـفــاق بما يمنع أي عمل عسكري
في املنطقة» .هذا التخوف من اندالع
عمل عسكري قريبًا ،ورد على لسان
العديد من املنظمات الدولية أيضًا.
إذ أوضح املدير التنفيذي لـ«برنامج
ال ـغ ــذاء ال ـعــاملــي» داف ـيــد بـيـسـلــي ،أنــه
ي ـجــري اإلع ـ ــداد لـلـتـعــامــل مــع مــوجــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي قــد
يتجهون إلــى تركيا في حــال نشبت
م ـعــارك فــي إدل ــب ،مـشـيـرًا إل ــى الـبــدء
بنشر فرق «لتوزيع حصص غذائية
على املديني القصير واملتوسط ،على

طول الحدود التركية» .وقال بيسلي
إن «بــرنــامــج ال ـغــذاء ال ـعــاملــي» يعمل
مــع املـســؤولــن ال ــروس والـســوريــن،
ومـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وأط ـ ـ ــراف
أخ ــرى «لـلـقـيــام بـكــل مــا يمكن للحد
م ــن ال ـت ـب ـع ــات ،ف ــي ح ـ ــال ت ـصــاعــدت
ال ـحــرب ه ـنــاك» .وج ــاء ذل ــك فــي وقــت
وصلت رسائل نصية موقعة باسم
الجيش السوري ،إلى عدد كبير من
امل ــدن ـي ــن ف ــي إدلـ ـ ــب ،ت ـق ــول إح ــداه ــا:
«يا أبناء إدلب ومحيطها ...ابتعدوا
ع ــن امل ـس ـل ـحــن ف ـم ـص ـيــرهــم مـحـتــوم
وقريب».
وعلى رغم أن تنفيذ االتفاق حول إدلب

ما زال في مراحله األول ــى ،فــإن جزءًا
كبيرًا مــن الـخـطــاب الـتــركــي الرسمي
ّ
ب ــات يــركــز بـعـيـدًا عـنــه ،ص ــوب منبج
ومـنــاطــق شــرق نهر ال ـفــرات .إذ جدد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
أمـ ـ ـ ــس ،تـ ـه ــدي ــده ب ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـيــات
عسكرية جديدة في مناطق سيطرة
«قــوات سوريا الديموقراطية» شرق
ال ـ ـفـ ــرات .وق ـ ــال خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
مراسم تخرج دفعة من العسكريني:
«قــري ـبــا إن ش ــاء ال ـلــه سـنـقـضــي على
أوك ــار اإلره ــاب شــرق ال ـفــرات» .ولفت
الرئيس التركي إلى أن الوعد بإخراج
«وحدات حماية الشعب» الكردية من

أمام مدخل «سوق الهال» في مدينة عفرين قبل أيام (أ ف ب)

ّ
حملت موسكو الجانب
األميركي مسؤولية الظروف
الصعبة في مخيم الركبان
ومــن غير املتوقع أن يشهد اليومان
امل ـ ـق ـ ـبـ ــان أي ان ـ ـس ـ ـحـ ــابـ ــات جـ ـ ّـديـ ــة
لعناصر الفصائل «اإلرهابية» ،وإن
ك ــان الـجــانــب الـتــركــي قــد ب ــدأ سحب
السالح الثقيل قبل يومني فقط على
انتهاء املهلة املحددة لذلك .وتتقاطع
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات م ـ ــن أنـ ـ ـق ـ ــرة وبـ ـع ــض
األوسـ ـ ـ ــاط املـ ـع ــارض ــة ،ف ــي الـتـلـمـيــح
إلــى أن تنفيذ سحب السالح الثقيل
ّ
متضمنًا البند األول من «اتفاق
كان

مقابلة
الم ّ
ال يرى رئيس حكومة اإلنقاذ في صنعاء ،عبد العزيز بن حبتورُ ،
تحدر من محافظة شبوة (جنوب) ،في ما تشهده
المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن ،إال مظهرًا من مظاهر مقاومة االحتالل الذي باتت الغالبية الشعبية هناك
أهداف يؤكد بن حبتور ،في حوار مع «األخبار» ،أن من بينها إفقاد الريال اليمني قيمته واحترامه ،وهذا
تدرك أهدافهً .
ّ
ّ
ما بدأ يتحقق فعال ،متسببًا بأوضاع اقتصادية كارثية ،ال يتردد محافظ عدن األسبق في تحميل تحالف العدوان
المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عنها ،باعتباره مسيطرًا على معظم موارد البالد
ّ
منبج لم ينفذ أيضًا ،وإلى أن مقاتلي
«الـ ــوحـ ــدات» م ــا زالـ ــوا داخـ ــل املــديـنــة
ويـعـمـلــون عـلــى تـحـصــن محيطها،
مضيفًا القول« :سنفعل الالزم ...إنهم
يحفرون خنادق في منبج .ما معنى
ذلــك؟ معناه :أعــددنــا الـقـبــور ،تعالوا
وادفنونا».
التصويب التركي على شرق الفرات
يـتـقــاطــع ف ــي ش ـكــل الف ــت م ــع حــديــث
الـ ـج ــان ــب اإلي ـ ــران ـ ــي خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
طهران الثالثي األخير ضمن صيغة
«أستانا» ،كما مع الخطاب الروسي
ال ـح ــال ــي .إذ خ ــرج وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أم ــس،
ليعلن أن هناك «أشياء غير مقبولة»
ت ـج ــري شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،م ــوض ـح ــا أن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة عـ ـب ــر «ح ـل ـف ــاء
س ــوري ــن وب ـخــاصــة األكـ ـ ــراد» تعمل
عـلــى «إن ـشــاء منطقة شـبــه حكومية
(م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة)» ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .وذهـ ـ ـ ـ ــب إلـ ــى
ال ـت ـحــذيــر م ــن أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تريد إنـشــاء منطقة لتكون نموذجًا
لـ ــدولـ ــة جـ ــديـ ــدة أو أنـ ـه ــا «س ـت ـك ــون
لـعـبــة أخ ـطــر م ــع كــردس ـتــان ال ـع ــراق،
أي م ـ ــا ي ـس ـم ــى بـ ـفـ ـك ــرة ك ــردسـ ـت ــان
ال ـك ـبــرى» وف ــق مــا نـقـلــت عـنــه وكــالــة
«نـ ــوفـ ــوس ـ ـتـ ــي» .وقـ ـ ـ ــال الف ـ ـ ـ ــروف إن
«ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرنـســا ،وبقية
ال ـب ـلــدان ال ـغــرب ـيــة ،يــرف ـضــون الـعـمــل
على تأمني الظروف املناسبة لعودة
الــاجـئــن فــي املـنــاطــق الـتــي تسيطر
عليها الحكومة الشرعية في دمشق،
ح ـت ــى ب ـ ــدء ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة ،عـلــى
عكس ما يفعلون شرق الفرات» .وفي
مــوازاة حديث الوزير الفــروفّ ،
حمل
«مركز املصالحة» الروسي في قاعدة
حميميم الجوية ،الجانب األميركي
م ـســؤول ـيــة الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
يعيشها نحو  70ألفًا مــن النازحني
ف ــي م ـخ ـيــم ال ــركـ ـب ــان ع ـل ــى الـ ـح ــدود
األردنية ،عبر منع قواته في التنف،
ال ـع ـبــور م ــن جــانــب سـيـطــرة ال ـقــوات
السورية ،في منطقة الـ 55كيلومترًا.
(األخبار)

تحليل إخباري

نتنياهو يستعرض قوة أميركا ...ضد روسيا
يحيى دبوق
ال نتائج إلى اآلن في االتصاالت الروسية
اإلسرائيلية ،بشأن قواعد منع االحتكاك
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـ ـس ــوري ــة .واض ـ ــح أن م ـطــالــب مــوسـكــو
ّ
مــرفــوعــة إل ــى حــد يـتـعــذر عـلــى إســرائـيــل
القبول به ،وإن كانت التسوية بينهما غير

بات باإلمكان فهم المواقف
التي صدرت عن نتنياهو من
على متن المدمرة «روس»
مستبعدة فــي نهاية امل ـطــاف .فــي سياق
االتـصــاالت الجارية ،تمتنع إسرائيل عن
شـ ّـن هجمات ،كانت إلــى مــا قبل إسقاط
ّ
الـ ـط ــائ ــرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،فـ ــي تـ ــزايـ ــد م ــط ــرد
وبمستوى أرف ــع مما سبقها .واق ــع كان
يـشـيــر فــي حـيـنــه إل ــى س ـبــاق إســرائـيـلــي
للحؤول ما أمكن من دون سرعة ووتيرة
تعاظم تهديدات أعدائها في سوريا ،في

ظ ــل م ــا يـمـكــن وص ـفــه بـ ــ«االنـ ـف ــات» في
التعاظم ،وهو واقع يستخلص من وتيرة
تزايد الهجمات ،واليد اإلسرائيلية الرخوة
على الزناد ،في حينه.
الواضح أن الهجمات ّ
جمدت ،فيما حافظ
الجانب اآلخر على وتيرة تعاظم تهديده،
أو ربما زاد ّ
عما كان عليه .وهو ما يمكن
ت ــوق ـع ــه ف ــي ظ ــل االنـ ـكـ ـف ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ال ـق ـس ــري و /أو ال ـط ــوع ــي ،ع ــن ال ـســاحــة
السورية .كل ذلك في انتظار تبلور اتفاق
ال ي ـب ــدو أنـ ــه ف ــي م ـت ـن ــاول الـ ـي ــد ،بحسب
املؤشرات الواردة من تل أبيب.
ل ـكــن إل ــى م ـتــى ي ـم ـكــن ،أو ي ـفــرض عـلــى،
إس ــرائ ـي ــل االم ـت ـن ــاع ع ــن ش ــن هـجـمــات؟
يـكـتـنــف ه ــذا ال ـس ــؤال ع ــوام ــل وم ــؤث ــرات
ّ
متعددة ،يتعذر معها ترجيح اإلجابات،
إال أن ال ــواض ــح م ــن امل ـش ـهــد ال ـك ـلــي أنّ
تــوجــه ت ــل أب ـيــب ال يـتـعـلــق فـقــط بخطف
ضربة جوية أو صاروخية في الساحة
السورية قد تكون متوافرة لها من ناحية
مـيــدانـيــة ،وإن ك ــان تـعـقـيــدات مــا بعدها
ي ـح ــول دونـ ـه ــا .األك ـث ــر وض ــوح ــا ّأن تل
أبيب معنية بتوافق مع الجانب الروسي

يسمح لـهــا بـشـ ّـن هـجـمــات فــي مستوى
ما كانت عليه الهجمات سابقًا ،مع تليني
ال ـشــروط الــروسـيــة لــإبـقــاء عـلــى فاعلية
هذه الضربات ،كما كانت ّ
تظن إسرائيل.
ّ
وأهمية امتناع تل أبيب عن شن هجمات
ودالالته أنه يأتي اضطراريًا وقسريًا في
ظل إدراك إسرائيل أن توجيه ضربة اآلن
ّ
وملحة،
فــي ســوريــا ،مطلوبة لــذاتـهــا بــل
إلفـهــام األع ــداء تصميمها وعزمها رغم
«النكسة» مع الــروس ،ومنعهم من البناء
عليها.
ومع اتضاح عدم كفاية أوراق إسرائيل في
مواجهة املواقف الروسية في االتصاالت
الجارية حول اتفاق جديد ملنع االحتكاك
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ي ــأت ــي ال ـع ــام ــل األم ـي ــرك ــي
وال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي السـ ـتـ ـخ ــدام ــه،
بوصفه ورقــة ضغط إضافية في يد تل
أبيب قــد يــراهــن على فاعليتها .الوجهة
هــي امل ـفــاوضــات الـجــاريــة بــن الجانبني،
مع األمل بتليني املوقف الروسي وتمكني
إسرائيل من استئناف هجماتها ضمن
صيغة تأمل أن تكون األقرب إلى الصيغة
املــاضـيــة املـجـمــدة .وهــو مــا ّ
يفسر زيــادة

مستوى التصريحات ووتيرتها واملواقف
الـكــامـيــة األمـيــرك ـيــة ح ــول ال ــوق ــوف إلــى
جــانــب إســرائـيــل وحـقـهــا فــي الــدفــاع عن
نفسها ضد الوجود اإليراني في سوريا.
فــي ذل ــك ،أكــد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،في كلمة ألقاها أمام املعهد
اليهودي لألمن القومي األميركي األربعاء
املــاضــي ،دعــم الــواليــات املتحدة للهجمات
اإلسرائيلية فــي ســوريــا« :ل ــدى إسرائيل،
مثل كل الدول ،الحق بالدفاع عن سيادتها.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا س ـن ـت ــاب ــع دعـ ـ ــم حـقـهــا
باستهداف امليليشيات املدعومة من إيران
باق هناك» .في
في سوريا ،ما دام التهديد ٍ
موازاة هذا املوقف املؤيد باملطلق إلسرائيل
و«حقها» في ّ
شن هجمات ،استغل رئيس

حـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،رســو
املدمرة األميركية «يو إس إس روس» في
ميناء أســدود ّ
ليوجه رسائل في أكثر من
اتجاه :ضد إيران من خالل التشديد على
أن الحليف األميركي يقف إلــى جانب تل
أبيب في مواجهة طهران ومنع «تمركزها»
في سوريا؛ وفي املوازاة رسالة ضغط ضد
الـجــانــب ال ــروس ــي فــي سـيــاق املـفــاوضــات

غير العلنية حول سوريا ،إلفهام موسكو
أن خ ـيــارات تــل أبـيــب واس ـعــة ج ـدًا ويقف
خلفها حليف قوي ّ
وند لروسيا بوصفها
قوة عسكرية عظمى في سوريا.
م ــا ب ــن م ــوق ــف بــوم ـب ـيــو امل ــؤي ــد بــاملـطـلــق
إلس ــرائـ ـي ــل ،وامل ــوق ــف امل ـس ـت ـقــوي بـغـيــره
لنتنياهو من على منت املدمرة األميركية،
ج ــان ــب آخـ ــر ي ـش ـيــر إلـ ــى دونـ ـي ــة امل ــوق ــف
اإلسرائيلي ومأزقه .في الواقع ،كالم وزير
الخارجية األميركي يؤكد املوقف القديم
ال ـج ــدي ــد ،ف ــي ع ــدم االس ـت ـجــابــة لـلـمـطــالــب
ّ
اإلسرائيلية في التدخل العسكري األكثر
م ـب ــاش ــرة ف ــي س ــوري ــا مل ــواج ـه ــة روس ـي ــا
وإيـ ـ ـ ــران ،وإن ع ـمــد إلـ ــى زيـ ـ ــادة مـنـســوب
التأييد الشكلي إلسرائيل واملوافقة على
هجماتها؛ في املوازاة أن يستقوي نتنياهو
بــالـحـلـيــف األم ـيــركــي دل ـيــل إض ــاف ــي على
تواضع قدراته في مواجهة الروس ،وأيضًا
في مواجهة أعدائه املباشرين في سوريا
رب ـط ــا ب ـت ـع ـق ـيــدات ال ـســاحــة وتـشـعـبــاتـهــا،
ورب ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا خ ــروجـ ـه ــا عـ ــن س ـي ـطــرة
إســرائـيــل وقــدرتـهــا عـلــى متابعة التهديد
والحؤول دونه من ناحية عملية.
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ع ـلــى ذلـ ــك ،ب ــات اإلمـ ـك ــان ف ـهــم أك ـث ــر دقــة
لـلـمــواقــف الـتــي ص ــدرت عــن نتنياهو من
على منت املدمرة «روس» في أسدود:
«ه ــذه هــي أول زي ــارة ملــدمــرة أميركية في
ميناء أســدود منذ  19عامًا .هناك معنى
ُ
خ ــاص لـهــذه ال ــزي ــارة الـتــي تـ َـع ـ ّـد انعكاسًا
للتحالف الوطيد بــن إسرائيل والــواليــات
املتحدة .هذه املدمرة التي تحمل على متنها
صواريخ موجهة تعمل ضد اإلرهــاب في
س ــوري ــا .وج ــوده ــا هـنــا خ ـطــوة تـعـ ّـبــر عن
قــوة التحالف العسكري ،وفــي العديد من
املجاالت ،وخاصة في املجال األمني.
مصممون على العمل من أجل الدفاع عن
أنفسنا ضد التموضع العسكري اإليراني
فــي س ــوري ــا ،وض ــد حـلـفــائـهــا ه ـنــاك وفــي
املنطقة .الرئيس (األميركي دونالد) ترامب
ً
يدعم سياستنا دعمًا كامال ،وزيــارة هذه
املدمرة إلى هنا ليست إال تعبيرًا عن هذا
الــدعــم األم ـيــركــي .أعـتـقــد أن ه ــذه الــرســالــة
وص ـل ــت إلـ ــى الـ ـش ــرق األوس ـ ــط (إيـ ـ ــران)،
ووصـ ـل ــت إلـ ــى م ــا ب ـعــد الـ ـش ــرق األوسـ ــط
(روسيا)».

رئيس حكومة اإلنقاذ اليمنية

عبد العزيز بن حبتور

َ
ُ
• طباعة العملة لم تعد محصورة في روسيا
• الغالبية الشعبية في الجنوب ترفض االحتالل
• أي استحداثات على األرض اليمنية باطلة
■ ن ـبــدأ م ــن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـعــاص ـفــة بمختلف
املحافظات ،كيف ّ
توصفون التدهور املتسارع في هذا
الجانب؟ ومن ّ
يتحمل املسؤولية عنه؟
ل ـنــأخــذ امل ـع ـط ـيــات ال ـع ــام ــة .ن ـحـ ُـن ف ــي الـعــاصـمــة
صنعاء نعتمد على آخر موازنة أ َّ
قرت في مجلس
الـنــواب عــام  .2014وألن املنافذ البرية والجوية
جـمـيـعـهــا واق ـع ــة ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة الـكـلـيــة ل ــدول
ُ
الـ ـع ــدوان ،ت ـضــاف إلـيـهــا امل ــوان ــئ الـبـحــريــة التي
يـسـيـطــرون عـلــى  %90مـنـهــا ،لــم يـعــد لــديـنــا في
الذي هو
املحصلة النهائية سوى ميناء الحديدة،
اآلخــر ُمـهـ َّـدد باإلعاقات املتكررة ،بعدما ُض َ
ربت
ُ
بنيته التحتية ،في وقت أغلق فيه مطار صنعاء
ال ــدول ــي م ـنــذ ع ــام ــن ت ـقــري ـبــا .هـ ــذا ه ــو الــوضــع
القائم تمامًا ،وحينما أعددنا في حكومة اإلنقاذ
الوطني املوازنة (مطلع  ،)2017وعرضناها على
مجلس ال ـنــواب ،لــم ّ
نثبت فيها ســوى مــا يشكل
 %7من املوازنة ّ
املقرة في عام .2014
■ لكن حكومة الرئيس املنتهية واليته ،عبد ربه منصور
هاديُ ،ت ِّ
حملكم املسؤولية عن التدهور االقتصادي؟
ليس هــروبــا أو ّ
تهربًا مــن املسؤولية الوطنية،
ل ـك ـن ــه الـ ـ ــواقـ ـ ــع .ق ـ ـ ــرار نـ ـق ــل الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي مــن
ّ
ص ـن ـع ــاء إل ـ ــى ع ـ ــدن ش ــك ــل ص ــدم ــة ل ـل ـمــواط ـنــن
الــذيــن ُحــرمــوا رواتـبـهــم الـشـهــريــةِ .زد عـلــى ذلــك
أن حـكــومــة الـعـمــاء فــي املـنـفــى عملت عـلــى بيع
النفط وال ـغــاز وتصديرهما مــن دون أن ُت ـ ّ
ـورد
قيمتهما إلــى البنك املــركــزي ،ال في عــدن وال في
صنعاء ،واستحوذت على كل الهبات والقروض
واملـســاعــدات لديها في حسابات خاصة بعيدة
عن رقابة البنك ،وطبعت تريليون و 400مليار
ريال يمني دون قرار قانوني من مجلس النواب،
ـراع ال ـضــوابــط املــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
ول ــم تـ ـ ِ
عمل كهذا .وبالتالي ،نتج من تلك القرارات غير
املـســؤولــة انهيار الــريــال اليمني ،وه ــذا الوضع
ّ
واملدمر.
الكارثي
■ ارت ـب ــاط ــا ب ـمــوضــوع ط ـبــاعــة ال ـع ـم ـلــة ،ه ــل تــواصـلـتــم
مع الجانب الــروســي في هــذا اإلط ــار؟ وهــل ملستم لديه
استعدادًا للتجاوب مع مطالبكم؟
ن ـ ـعـ ــمّ .
وجـ ـهـ ـن ــا رسـ ــائـ ــل مـ ـب ــاش ــرة عـ ـب ــر وزارة
الخارجية ،وأرسلنا رسائل مباشرة إلى رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي َاالتـ ـح ــاد ال ــروس ــي الـسـيــد
ديمتري ميدفيديف ،وأ ْبرزنا املخاطر القانونية
واالقـتـصــاديــة لتسليم حـكــومــة الـعـمــاء املبالغ
امل ـط ـب ــوع ــة .ل ـكــن اآلن ،ل ــم ت ـعــد ط ـبــاعــة عملتنا
محصورة في املطابع الروسية ،بل ّ
تعدتها إلى
دول وشركات ال نعرفها .حتى إن قياسات الريال
اليمني أصبحت لألسف غير التي كان ُم َّ
صرحًا
بها مــن ِقـ َـبــل البنك املــركــزي ،وه ــذا هــو جــزء من
أه ــداف ال ـعــدوان ،أن يفقد الــريــال اليمني قيمته
واحترامه.
■ طالبتم مرارًا بتحييد االقتصاد اليمني من الصراع،
واقترحتم تسليم اإليرادات جميعها لجهة محايدة ،أين
أصبحت هذه املبادرة؟ وملاذا لم يتمكن املبعوث األممي
إلى اآلن من تحقيق تقدم في هذا الجانب؟
ال ـسـيــد م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،مـبـعــوث األمـ ــن الـعــام
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى ال ـي ـم ــن ،يـ ـح ــاول أن ي ـقــوم
بهذه املهمة ،مع أن دوره سياسي بحت وليس
إنسانيًا .والـجــانــب االقـتـصــادي ،كما يـقــول هو
ف ــي ل ـقــاءاتــه ب ـنــا ،يـقــع ف ــي ال ـشــق اإلن ـســانــي من

حاوره
رشيد الحداد

معضلة اليمن .لكنه ،والحق يقال ،يجتهد ِّكثيرًا
في التوفيق بيننا وبني دول العدوان ُ
وممثليهم
في حكومة العمالء ،وال يزال في ّ
مهمته الدؤوبة.
نحن أكــدنــا لــه مـجــددًا ض ــرورة تحييد الجانب
االقتصادي من خالفنا باعتباره يتصل بحياة
املدنيني ،ونبقى وإياهم في صراعنا السياسي
والعسكري.
■ أن ـتــم كـحـكــومــة إن ـق ــاذ ،ه ــل وضـعـتــم خـطــة ملــواجـهــة
تصاعد «الـحــرب االقـتـصــاديــة»؟ ومــا الــذي يمكنكم أن
َ
ت ِعدوا به في ملف الرواتب؟
ات ـ ـخـ ــذت ح ـك ــوم ـت ـن ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـس ـي ــاس ــات
والـقــرارات في هــذا الـشــأن ،ونسعى لتأمني جزء
م ــن الـ ــراتـ ــب ،والـ ـج ــزء اآلخ ـ ــر ي ــذه ــب لـلـجـبـهــات
ملواجهة العدوان .وللتذكير ،لدينا اآلن أزيد من
 45جبهة عسكرية مفتوحة على طول الجغرافيا
وعــرضـهــا اليمنية وجـبـهــات مــا وراء ال ـحــدود،
كلها تحتاج إلى الدعم واإلسناد اللوجستي.
■ تحاول وسائل اإلعالم املوالية لـ«التحالف» تحريض
اليمنيني على «أنصار الله» بوصف األخيرة مسؤولة
عــن االنـهـيــار االق ـت ـصــادي ،وه ــذا مــا ح ــذر الـسـيــد عبد
املـلــك الـحــوثــي مــن الـتـجــاوب مـعــه .هــل تخشون حــدوث
اضطرابات في املناطق الخاضعة لسيطرتكم؟
ّ
ن ــدرك أن دول ال ـع ــدوان سـتــوظــف كــل مــا لديها
مــن إمـكــانــات ضــدنــا ،ألن الـحــرب بيننا وبينها
مفتوحة .لكننا ،بعد انـقـضــاء مــا يـقــارب أربعة
أعـ ــوام مــن الـ ـع ــدوان ،لــم َيـ ُـعــد لــديـنــا مــا نـخـشــاه،

ّ
حددنا حزمة من الضمانات
للمشاركة في أي
مشاورات مقبلة
واملـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـي ـم ـن ــي أص ـ ـبـ ــح م ـح ـ َّـص ـن ــا مـ ــن كــل
األك ــاذي ــب .ل ـكــن ،رب ـمــا ه ـنــاك ع ــدد مــن املـنـ ّ
ـدســن
ي ـع ـم ـل ــون مل ـص ـل ـحــة دول ال ـ ـع ـ ــدوان ،وي ـ ـغـ ـ ّـررون
بالبسطاء ،فهؤالء عليهم أن يفيقوا ويستوعبوا
أن املـعــانــاة هــي مــن ُصـنــع دول ال ـعــدوان .عليهم
أن يراجعوا أنفسهم قبل أن ّ
يعرضوها لطائل
القانون اليمني ،الذي بطبيعة الحال لن يتساهل
مع َمن يتماهى مع تحريض دول العدوان.
■ يعتزم املبعوث األممي استئناف مشاورات السالم
الشهر املقبل ،هل سيجري هذه املرة توفير الضمانات
التي طالبتم بها؟ وما الــذي يمكن أن تسفر عنه جولة
تفاوضية جديدة في ظل استمرار التصعيد العسكري؟
نحن حـ ّـددنــا حــزمــة مــن الضمانات بـهــدف إنجاح
أي ح ــوار ،والـسـيــد غريفيث واف ــق عليها ونقلها
إلى الطرف املعتدي .نتمنى أن َي ُ
صدقوا هذه املرة،
ويعملوا على تهيئة أنفسهم لـحــوار جــاد يفضي
إلى حل املعضلة السياسية في اليمن .أما التصعيد
من ِق َبل دولتي العدوان ومرتزقتهما املستأجرين،
فنحن على جاهزية عالية ّ
لصده وهزيمته.

نسعى لتأمين جزء من الرواتب
والجزء اآلخر يذهب للجبهات

ّ
■ في ظل عودة التوتر بني حلفاء اإلمارات في الجنوب
وح ـكــومــة ه ـ ــادي ،كـيــف تـ ــرون مـسـتـقـبــل ال ـص ــراع في
ً
امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة؟ وه ــل تـعـتـقــدون أن ثـمــة ت ـبـ ّـدال
حقيقيًا فــي م ــزاج ال ـش ــارع الـجـنــوبــي يـمـكــن أن يقلب
الطاولة على «التحالف»؟
َ
حذرنا كل األطراف اليمنية املتحالفة مع دولتي
العدوان من أن هدف العدوان هو احتالل جنوب
الـيـمــن ،لـكــن الـعــديــد مـنـهــم لــم ي ـص ـ ّـدق .أم ــا اآلن،
فالغالبية من مواطنينا في املحافظات الجنوبية
َ
والشرقية أدركت وت َب ّي لها الهدف االستراتيجي
ل ـل ـعــدوان ،وه ــي تعمل بـكــل مــا أوت ـيــت مــن طاقة
مل ـق ــاوم ــة هـ ــذا امل ـع ـت ــدي املـ ـت ـ ّ
ـوح ــش .ل ـكــن الـنـخــب
الـسـيــاسـيــة وال ـحــزب ـيــة والـعـسـكــريــة ال ـتــي بــاعــت
َ
نفسها رخيصة ملغريات دولتي العدوان ما زالت
ّ
تزين أفعال املحتل ،ألنها هي املستفيدة الوحيدة
ماديًا ومعنويًا من استمرار هذا الوضع.
■ في ما يتصل بمحافظة املهرة تحديدًا ،ما موقفكم من
االحتجاجات املتواصلة هناك ضد الوجود السعودي،
ومحاولة الــريــاض تنفيذ مشروع األنـبــوب النفطي إلى
بحر العرب؟
أبناء محافظة املهرة األحرار رفضوا رفضًا كليًا
االح ـتــال ال ـس ـعــودي ملحافظتهم ،وع ـ ّـب ــروا بكل
السبل ضد السلطات السعودية ،حينما قـ ّـررت
بناء معسكرات بهدف تنفيذ مخططها القديم
الجديد في مـ ّـد أنبوب نفطي من صحراء الربع
ّ
التأكيد
الخالي إلى البحر العربي .وهنا ،نجدد ُ َّ
أن أي استحداثات على األرض اليمنية تنفذ في
زمــن الـحــرب العدوانية هــي استحداثات باطلة
وغ ـي ــر ش ــرع ـي ــة وال ق ــان ــون ـي ــة ،وهـ ــي مــرفــوضــة
شعبيًا ووطنيًا.

