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العالم

العالم

على الغالف

تقرير

استنفار بريطاني  -أميركي لتجميد الخارطة العسكرية

قاليباف في موسكو:

تعزيز العالقات
في وجه أميركا

قوات صنعاء تقترب من انتزاع مأرب

ّ
تقترب قوات صنعاء من السيطرة على مدينة مأرب ،في ظل تحقيقها
ّ
تقدمًا كبيرًا عند تخوم المدينة في خالل الساعات الماضية ،وفرضها
«مفاوضات اللحظة
سيطرة نارية على مركز المحافظة ،توازيًا ودخولها
ّ
األخيرة» مع السلطة المحلية هناك ،بحسب ما تصف مصادر مطلعة في
العاصمةّ .
تطورات كانت كفيلة باستنفار الجانبين األميركي والبريطاني
اللذين سرعان ما ّ
صعدا دعواتهما «أنـصــار الله» إلــى وقــف هجومها
ّ
المتجدد على مأرب ،إال أن الحركة تبدو ماضية في عملياتها ،في مسعى
ّ
الورقة من يد خصومها بشكل نهائي قبيل
منها ،ربما ،إلى ّانتزاع هذه ُ ّ
الجلوس إلى أي مفاوضات .يعزز ذلك التقدير انبعاث الحراك السياسي
والدبلوماسي في أعقاب إعالن جو بايدن وقف دعم بالده لعمليات
التحالف السعودي  -اإلماراتي في اليمن .وعلى رغم أن تلك الخطوة تبدو
غير محسومة المعالم إلى اآلن ،إال أنها تفتح الباب على بدء مسار يفترض
أن يفضي إلى وضع ّ
ّ
المستمرة للعام السادس على التوالي
حد للحرب

صنعاء  -رشيد الحداد
مــن أكثر مــن اتـجــاه ،انطلقت معركة
استعادة مدينة مــأرب .ومــن محاور
متعددة ،بدأت قوات صنعاء ّ
ّ
تقدمها
نحو تـخــوم املــديـنــة خــال الساعات
الـ ـ ـ ـ ــ 48املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وسـ ـ ــط انـ ـهـ ـي ــارات
متالحقة في صفوف القوات املوالية
لـلــرئـيــس املنتهية والي ـت ــه ،عـبــد ربــه

الهجوم المفاجئ سيؤثر
في نفوذ قوات الغزو
السعودي ـ اإلماراتي في الجنوب
م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي .امل ــواجـ ـه ــات ال ـتــي
َ
ت ـج ـ ّـددت فـجــر األح ــد عـلــى الجبهات
ُ
كافة ،ووصفت بأنها الفصل األخير
ُ
مــن املـعــركــة ،اســتـخــدم فيها مختلف
َ
أن ـ ــواع األس ـل ـحــة م ــن ِق ــب ــل ال ـطــرفــن.
وعـلــى ّرغ ــم الـغـطــاء ال ـجــوي الكثيف
الذي وفره طيران التحالف السعودي

ّ
 اإلمــاراتــي لقوات هــادي ،إل أن ذلكلم َي ُحل دون سقوط عشرات املواقع
الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة لــأخ ـيــرة تحت
سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية»،
ّ
اللذين تمكنا من الوصول إلى السور
ّ
الخلفي لـســد ّ م ــأرب الشهير جنوب
امل ــدي ـن ــةَ ،
وح ــق ـق ــا م ـكــاســب عـسـكــريــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى األرض عـ ـل ــى امـ ـت ــداد
الجبهات املشتعلة مــن العلم شمال
مـ ــأرب ،إل ــى صـ ــرواح ج ـنــوب غــربـهــا،
ً
وصــوال إلى مراد والجوبة جنوبها.
ّ
التطورات بعدما سيطرت
وأتت هذه
ق ـ ــوات ص ـن ـع ــاء ،ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي،
على كامل وادي أبلح الذي ُي ّ
عد آخر
منطقة في تخوم مدينة مــأرب ،ومن
ثم ّ
ّ
تقدمت الجمعة إلى مفرق الجوبة
سيطرتها عـلــى منطقة علفا.
عـقــب
َّ
وبـهــذا ،لــم يتبق فــي جبهات جنوب
مأرب سوى عدة مناطق في الجوبة
والعبدية وم ــراد ،فــي أعـقــاب سقوط
جبهة األوشال التي ُت ّ
عد ّ
أهم مناطق
مديرية جبل مراد االستراتيجية.
الـتـقـ ّـدم الجديد للجيش و«الـلـجــان»
ً
فــي مختلف جبهات م ــأرب ،وصــوال
إل ــى م ـش ــارف امل ــدي ـن ــة ،أصـ ــاب ق ــوات

ه ــادي بــاالرتـبــاك ،وأفـقــدهــا توازنها
في املعركة ،ما دفعها إلى االستنجاد
بـبـعــض الـقـبــائــل املــوال ـيــة لـلــريــاض،
لوقف ّ
تقدم قوات صنعاء ،خصوصًا
ُ
ّ
فــي جبهة صـ ــرواح الـتــي ت ـعــد أقــرب
ال ـج ـب ـه ــات إل ـ ــى م ــدي ـن ــة م ـ ـ ــأرب .لـكــن
م ـص ــادر قـبـلـيــة ف ــي مـحــافـظــة م ــأرب
ّ
أك ـ ــدت ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،تـمــكــن الجيش
و«ال ـل ـجــان» ،خــال مــواجـهــات األحــد
الـتــي اسـتـمـ ّـرت ألكـثــر مــن  13ســاعــة،
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـن ــاط ــق شـعــب
جـمـيـلــة وال ـح ـف ــا وامل ـل ــح وامل ـن ـج ــورة
وحـ ـص ــن ط ــوي ــل ف ــي وادي ذن ـ ــة فــي
م ــدي ــري ــة ص ـ ـ ـ ــرواح ،ومـ ــواقـ ــع أخـ ــرى
م ـش ــرف ــة م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى سـ ـ ّـد مـ ــأرب،
وم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـ ـ ــزور وال ـ ـب ـ ـلـ ــق ج ـن ــوب
غــرب مدينة م ــأرب .وأك ــدت ا ّملـصــادر
أن «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات الـ ـت ــي َحــق ـق ـت ـهــا
َ
ق ــوات صـنـعــاء فــي جـبـهــتــي امل ـخــدرة
وصرواح كبيرة ،حيث ّ
تمت استعادة
جميع املواقع العسكرية في صرواح،
وم ـن ـه ــا الـ ـج ــان ــب الـ ـغ ــرب ــي ملـعـسـكــر
كــوفــل ،وال ــذي يـضـ ّـم ألــويــة املـ ّ
ـدرعــات
وال ـ ـ ّ
ـدب ـ ــاب ـ ــات ،ف ـي ـم ــا اقـ ـت ــرب ــت قـ ــوات
ص ـن ـعــاء م ــن الـطـلـعــة ال ـح ـم ــراء الـتــي
ُ
ّ
ت ـع ـ ّـد آخ ــر مــرتـفــع جـبـلــي م ـطــل على
مدينة مــأرب» .وأضافت املصادر أن
ّ
مستمرة ،ولن
«املواجهات العسكرية
ّ
تـتــوقـّـف إل بتحرير مــديـنــة م ــأرب»،
ُم ـت ــوق ـع ــة «ت ـط ـه ـيــر امل ــدي ـن ــة ف ــي ّ
أي
لحظة في حال رفضت سلطات مأرب
القبول بالتسليم طوعًا».
َ ّ
قـ ـ ــوات ص ـن ـع ــاء الـ ـت ــي ش ــل ــت ن ـشــاط
مـعـسـكــر ت ــداوي ــن  -الـ ــذي ُي ـع ـ ّـد م ـقـ ّـرًا
لـ ـ ـق ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب -
بـ ـض ــرب ــات صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة قـ ــويـ ــة ك ــان
آخرها مساء الجمعة ّ
(أدت إلى مقتل
أربعة ّ
ضباط سعوديني اثنان منهم
برتب رفيعة وأربـعــة آخــريــن موالني
لـهــادي) ،اقتربت من املعسكر بشكل
كبير .ووفـقــا ملعلومات مــن أكثر من
مـصــدر ،فــإن «تــداويــن» أصبح تحت
ن ـيــران الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» ،وخاليًا
ّ
من ّ
أي قوات ،بعدما هزته انفجارات
ّ
عـنـيـفـ ّـة قـبــل أي ـ ــام ،غ ــادر عـلــى إثــرهــا
مــا تبقى مــن ق ــوات سـعــوديــة بثالث
مـــ ّ
ـدرع ـ ـ ــات ،ت ــرافـ ـقـ ـه ــا أرب ـ ـ ــع ع ــرب ــات

ّ
التقدم الكبير لقوات صنعاء دفع السعودية إلى مطالبة
إدارة بايدن بالتدخل لوقف اقتحام مأرب (أ ف ب)

ّ
عـسـكــريــة ،ص ــوب خ ــط الـعـبــر الــواقــع
في نطاق محافظة حضرموت .كذلك،
ّ
نــفــذت ق ــوات صنعاء عملية التفاف
ن ــاج ـح ــة ع ـل ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـكــريــة
لقوات هــادي في جبهة العلم شمال
مأرب وشرق منطقة صافر النفطية،
كما َت ّ
قدمت مــن جبهات غــرب مــارب
باتجاه قيادة قوات هادي في منطقة

صحن الجن عند تخوم املدينة.
ّ
السعودية،
هــذا الـتـقــدم الكبير دفــع َ ّ
أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى سـ ـح ــب م ـ ــا ت ـ ـبـ ــقـ ــى مــن
دفاعاتها الجوية من منطقة صحن
الـ ـ ـج ـ ــن ،ومـ ـط ــالـ ـب ــة إدارة ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،بــال ـتــدخــل
العاجل لوقف عملية اقتحام املدينة.
كـمــا أث ــارت ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة قلقًا

أميركيًا وبريطانيًا ،إذ طالب السفير
البريطاني فــي اليمن ،مايكل أرون،
«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ،ب ــوق ــف ال ـه ـج ـمــات
ً
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــأرب ،ق ــائ ــا فــي
تغريدة على «تويتر»« :يجب عليهم
وق ـ ــف ه ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى الـ ـف ــور،
وإث ـ ـبـ ــات ج ـ ّـدي ـت ـه ــم ف ــي ال ــرغـ ـب ــة فــي
السالم من خالل دعم جهود املبعوث

ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـ ــأم ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ــارتـ ــن
غريفيث» .وعلى النحو نفسه ،دعت
وزارة الخارجية األميركية« ،أنصار
الله» ،إلى وقف ّ
أي هجمات عسكرية
جـ ــديـ ــدة داخ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ـن ـيــة
وخارجها .وقالت في بيان« :بينما
ّ
ي ــتـ ـخ ــذ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس خـ ـ ـط ـ ــوات إلنـ ـه ــاء
ال ـحــرب فــي الـيـمــن ،تـشـعــر الــواليــات
امل ـت ـحــدة بـقـلــق عـمـيــق م ــن اس ـت ـمــرار
هجمات الحوثيني ّ
ضد السعودية»،
م ـض ـي ـف ــة« :ن ـ ــدع ـ ــو الـ ـح ــوثـ ـي ــن إل ــى
ال ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـف ـ ــوري ل ـل ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـط ــال امل ــدن ـي ــن داخـ ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة،
ووقــف ّ
أي هجمات عسكرية جديدة
ّ
داخــل اليمن ،ال تجلب إل املــزيــد من
املعاناة للشعب اليمني»ّ .
وردًا على
تلك الدعوات ،اعتبر الناطق الرسمي
بــاســم «أن ـصــار ال ـلــه» ،رئـيــس وفدها
الـتـفــاوضــي ،محمد عـبــد ال ـســام ،أن
«ع ـل ــى بــري ـطــان ـيــا وغ ـي ــر بــريـطــانـيــا
ّ
أن يـ ـت ــذك ــروا أنـ ـه ــم م ـس ـت ـم ـ ّـرون فــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان وف ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ع ـلــى
الشعب اليمني» .وتابع في تغريدة
على «تويتر» أن «مــن يتوجب عليه
ً
ّأوال وفـ ــورًا أن يـتــوقــف هــو املعتدي
ّ
ســه
امل ـ ـ ـجـ ـ ــرم ،وأمـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ــدافـ ـ ــع ع ـ ــن ُن ـف ـ ّ
فـهــو فــي م ـســاره الصحيح وامل ـحــق،
وامل ـ ــام ـ ــة ع ـل ـي ــه ّأخ ــاقـ ـي ــا ووط ـن ـي ــا
َ
وإنسانيًا إن تــوقــف قبل أن يتوقف
ال ـعــدوان وينتهي الـحـصــار» .ووفقًا
ُ
ملصادر متطابقة ،فإن صنعاء تجري
م ـف ــاوض ــات ال ـل ـح ـظــات األخـ ـي ــرة مع
ق ـي ــادة ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي مـ ــأرب،
وه ـ ــي ب ـع ـثــت ب ــرس ــائ ــل ت ـط ـمــن إل ــى
ّ
سكان املدينة والـقــوى الفاعلة فيها
بــأن الجيش و«الـلـجــان» سيحفظان
مصالح الجميع ،ويحميان املدنيني
من انتهاكات ميليشيات «اإلصالح»،
بـعــدمــا أحــاطــا بـمــركــز املـحــافـظــة من
ال ـج ـه ــات األربـ ـ ــع وف ــرض ــا الـسـيـطــرة
النارية عليه.
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذل ـ ـ ــكّ ،
وج ـ ـ ــه م ـصــدر
مسؤول في العاصمة صنعاء دعوة
لـجـمـيــع امل ــوال ــن ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» في
مأرب إلى «اغتنام الفرصة والعدول
عـ ــن الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـ ـعـ ــدوان
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن قـ ــرار ال ـع ـفــو ال ـعــام

قبل ف ــوات األوان» .وق ــال املـصــدر إن
«ع ـلــى امل ــوال ــن مل ــا يـسـمــى الـشــرعـيــة
وت ـح ــال ــف ال ـ ـغـ ــزاة ،سـ ـ ـ ً
ـواء م ــن أب ـنــاء
مأرب أو املقيمني فيها والقادمني من
أخـ ــرى ،الـتـنـسـيــق بـســرعــة مــع قــوات
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـهــم
الحق باالحتفاظ الكامل بأسلحتهم
وع ـتــادهــم ألن ـف ـس ـهــم» .ج ــاء ه ــذا في
وقت أكد فيه موقع وزارة الدفاع في
صنعاء قيام ميليشيات «اإلصــاح»
(اإلخ ـ ــوان) بنهب كـ ّـمـيــات كبيرة من
األس ـل ـحــة م ــن م ـخ ــازن اسـتـحــدثـتـهــا
خــال األشـهــر املاضية داخ ــل مدينة
م ــأرب ،ونقلها إلــى محافظة شبوة.
وأوض ـحــت الـ ــوزارة أن تلك الخطوة
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـشـ ــل املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
املذكورة في حشد مقاتلني من أبناء
ّ
مــأرب ومن سكان املدينة للدفع بهم
ّ
إلــى خطوط التماس .وأدت خالفات
مالية بني فريق وزير الدفاع املوالي
ّ
واملقرب من «اإلصالح» محمد
لهادي
املـ ـق ــدش ــي ،وفـ ــريـ ــق رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
التابع لــه واملــوالــي لــإمــارات صغير
بن عزيز ،إلى تزعزع الجبهة املوالية
للعدوان ،وانسحاب أعداد كبيرة من
أبـنــاء القبائل منها ،بعد استحواذ
قـيــاداتـهــا على أكـثــر مــن  100مليون
ّ
ري ــال سـعــودي َسلمها قــائــد الـقــوات
الـسـعــوديــة ،عبد الـعــزيــز الشهراني،
ل ـه ــم م ـق ــاب ــل ح ـش ــد أب ـ ـنـ ــاء ال ـق ـبــائــل
للقتال ،الشهر املاضي.
ّ
ّ
التطورات وسط حالة
وتأتي كل هذه
ّ
ّ
غضب عــامــة ج ــراء قـيــام ميليشيات
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـ ـ ـ ــأرب،
األسبوع املاضي ،باختطاف ثماني
نساء بتهمة االنتماء لحركة «أنصار
ّ
وتسليمهن ّ
لضباط سعوديني،
الله»،
بــاإلضــافــة إل ــى مــداه ـمــة م ـنــزل فـتــاة
تـبـلــغ م ــن الـعـمــر  24سـنــة ب ـعــدد من
املدرعات ،ومن ّ
ثم اقتيادها إلى ّ
ّ
مقر
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــابــع لـ ــ«اإلخ ــوان»
ّ
في املدينة ،وممارسة شتى أصناف
التعذيب بحقها حتى فارقت الحياة.
ّ
وقد ّأدت كل تلك املمارسات وغيرها
إلـ ـ ــى ت ــزخ ـي ــم املـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـش ـع ـب ـيــة
بدخول الجيش و«اللجان» إلى مركز
محافظة مأرب والسيطرة عليه.

«إعالن بايدن» يحيي المسار السياسي
َ
فــتــح ق ــرار اإلدارة األميركية الجديدة
َ
إنهاء دعم الواليات املتحدة للتحالف
الـسـعــودي  -اإلمــاراتــي فــي حربه ّ
ضد
اليمنّ ،
كوة في جدار األزمة املتواصلة
منذ سـ ّـت س ـنــوات .وإن كــانــت ق ــراءات
كـثـيــرة ،فــي هــذا الـسـيــاق ،تـتـحـ ّـدث عن
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ّ
«رم ــزي ــة» ال ـخ ـطــوة «امل ـت ــأخ ــرة جـ ـ ّـدًا»،
ّ
ّ
إل أن القرار دفع في اتجاه استئناف
الـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي تقودها
األم ــم امل ـت ـحـ ّـدة ل ـخــرق حــالــة امل ــراوح ــة
ّ
فــي ه ــذا امل ـل ــف .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،حــل
امل ـب ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث،

لم ِّ
ّ
العملية (أ ف ب)
تقدم إدارة بايدن تفاصيل حول ما سيعنيه إعالنها من الناحية

ضيفًا في العاصمة اإليرانية طهران،
حيث التقى ،يوم أمس ،وزير الخارجية
محمد جــواد ظريف ،الــذي أبلغه َ
دعم
ّ
ألي دور فــاعــل تـ ّ
ب ــاده ّ
ـؤديــه املنظمة
ٍ
ّ
الدولية إلنهاء الحرب ،على رغم إقراره
ُ
بأن إعالن جو بايدن الذي يحتمل أن
ً
ِّ
يشكل خطوة «نحو تصحيح أخطاء
كاف إلنهاء األزمة.
املاضي» ،غير ٍ
حــراك غريفيث الــذي يجيء فــي ضوء
ق ــرار ب ــاي ــدن وق ــف إمـ ــداد «الـتـحــالــف»
ب ــال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،بـ ـه ــدف «ت ـعــزيــز
الجهود الدبلوماسية» إلنهاء الحرب،
ً
ُي ُّ
ّ
مسار طويل
تمهيدية في
عد خطوة
ٍ
ال يزال ّمن املبكر تحديد مآالته .وهو
قـ ٌ
ـرار يـمــثــل ،وفــق مــا تـقــرأه «واشنطن
ً
بـ ــوسـ ــت» ،ت ـ ـحـ ـ ّـوال ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــوق ــف

األم ـيــركــي مـنــذ إط ــاق إشـ ــارة الـحــرب
األولى من ّواشنطن سنة  ،2015ولكنه
«يأتي متأخرًا سـنــوات ،وال ُيـ َّ
ـرجــح أن
يكون له تأثير سريع» ،على ِّ
حد تعبير
ْ
هابرد في «نيويورك تايمز» .على
ِبن
ِ
أن اإلدارة الـجــديــدة قـ ّـدمــت القليل من
التفاصيل حــول مــا سيعنيه إعالنها

م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة؛ وم ـ ـ ــن ه ــذا
القليل ،وع ــود بــايــدن بــوقــف مبيعات
ّ
ال ـس ــاح املـتـصــلــة بــال ـحــرب ،لحلفائه
ً
ف ــي ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـب ــي ،ف ـض ــا عن
«ت ـك ـث ـي ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة» ،وت ـع ـيــن
مـ ـبـ ـع ــوث خـ ـ ــاص إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن ،ودعـ ــم
وقـ ــف ك ــام ــل إلطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،وعـمـلـيــة
ال ـســام ال ـتــي تـقــودهــا األم ــم املـتـحــدة،
واالل ـتــزام بضمان وصــول املساعدات
اإلن ـســان ـيــة إل ــى ه ــذا ال ـب ـلــد .يـشـيــر ما
ّ
تقدم ،وفق «واشنطن بوست» ،إلى أن
ّ
اإلدارة تخطط الستثمار مستدام في
الدبلوماسية إلنهاء الحرب؛ إذ ُيعتبر
«االعـ ـ ـت ـ ــراف بــاس ـت ـحــالــة الـ ـف ــوز فـيـهــا
م ـحــورًا رئـيـســا فــي سـيــاســة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة» .وف ــي االت ـج ــاه نـفـســه ،يــرى
محمد عبدي ،املدير القطري لليمن في
«املجلس النروجي لالجئني» ،أن «لدى
إدارة بــايــدن فــرصــة تاريخية لتغيير
دور ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ف ــي ال ـي ـمــن،
ّ
م ــن س ـم ـســار أس ـل ـحــة ف ــي ظ ــل اإلدارة
السابقة ،إلى صانع ســام» .ويضيف
أن الرئيس األميركي «لديه اآلن فرصة

لتعبئة ال ـعــالــم لـلــدفــع م ــن أج ــل وقــف
فـ ـ ــوري إلطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي» ،و»الـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ــى أطـ ــراف
النزاع للعودة إلى طاولة املفاوضات».
ف ــي أوجـ ـ ــه ،ت ـضـ ّـمــن ال ــدع ــم األم ـيــركــي
الجوانب اللوجستية واالستخبارية
ً
والعسكرية ،فضال عن مبيعات السالح
بمليارات الدوالرات لـ»التحالف» الذي
تـقــوده السعودية ،وتــزويـ ّـد الطائرات
الحربية بالوقود جوًا (توقف اإلجراء
األخير في أواخر عام  ،2018في أعقاب
مقتل جمال خاشقجي) .وفي حني أن
إنهاء دعــم الــريــاض وأبــو ظبي يبعث
برسالة سياسية ،فليس واضحًا بعد
ما سيتبعه من الناحية العملية .في
مـقــالــة لـهـمــا ف ــي «واش ـن ـطــن بــوســت»،
يـشـيــر س ــودارس ــان راغ ــاف ــان وميسي
رايـ ـ ــان إلـ ــى أن «الـ ـج ــزء ال ـص ـع ــب» من
ت ـح ـق ـيــق سـ ـ ــام ح ـق ـي ـقــي فـ ــي ال ـي ـم ــن،
يـبــدأ اآلن .ففي واشـنـطــن ،رأت كــل من
َ
إدارتـ ـ ـ ــي (دونـ ــالـ ــد) ت ــرام ــب و(ب ـ ـ ــاراك)
أوبــامــا ال ـصــراع مــن منظور التنافس
السعودي  -اإليراني األوسع .كان هذا

ّ
ّ ً
تحوال
يمثل إعالن بايدن
كبيرًا في الموقف
األميركي منذ إطالق
إشارة الحرب األولى

دائـمــا ،يشير إيـشــان ث ــارور فــي مقالة
لـلـصـحـيـفــة ن ـف ـس ـهــا« ،إطـ ـ ـ ــارًا بـسـيـطــا
لـلـغــايــة :ال ـحــوث ـيــون أك ـثــر اسـتـقــالـيــة
ـران
ع ــن إي ـ ـ ــران م ــن ب ـع ــض وك َّـ ــاء ط ـه ـ ّ
ويرجح أن يمثل
في العراق ولبنان».
إق ـن ــاع «أن ـص ــار ال ـل ــه» بـقـبــول تسوية
سـيــاسـيــة ،الـجــانــب األص ـعــب ،بحسب
أن ـيــل شــايــن م ــن مـعـهــد «كــويـنـســي»،
وال سـ ّـيـمــا أن الـحــركــة تشعر ب ــأن لها
«الـ ـي ــد ال ـط ــول ــى ف ــي الـ ـح ــرب ،ولــدي ـهــا

أسباب قليلة لوقف القتال اآلن» .لكن
السؤال الرئيس ،وفق راغافان ورايان،
«هــو إذا ما كــان األطــراف املتحاربون
فــي الـيـمــن سـيـقـبـلــون ال ـت ـحـ ّـول ال ـحـ ّـاد
في السياسة األميركية ،وإذا ما كانوا
س ـي ـن ـظ ــرون إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
كــوسـيــط دبـلــومــاســي مـحــايــد وجــديــر
ب ــال ـث ـق ــة ...ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يسيطر
عليها ّالـحــوثـيــونُ ،ينظر إلــى أميركا
ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا امل ـ ـحـ ـ ِّـرض ال ــرئـ ـي ــس عـلــى
الحرب».
ّأم ــا الـبــاحـثــة ف ــي ال ـش ــأن الـيـمـنــي في
«هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ـ ـ ــش» ،أف ـ ــراح
ناصر ،فتشير إلى «خالفات ومظالم
ّ
وتوترات وانقسامات عميقة الجذور
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وأكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  30ج ـب ـهــة
قـتــال بــن مختلف الـفـصــائــل ...كانت
مسؤولية الواليات ّ املتحدة أن يكون
لها موقف قوي ،لكننا في حاجة إلى
ن ـهــج ش ــام ــل إلن ـه ــاء ال ـ ـصـ ــراع» .ومــع
ذل ـ ــك ،يـ ــرى ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء عــامــات
«م ـش ـ ّـج ـع ــة» ف ــي ن ـه ــج ب ــاي ــدن ت ـجــاه
ال ـح ــرب ،بـمــا فـيـهــا تعيينه تيموثي

ليندركينغ ،وهو دبلوماسي مخضرم
ّ
يـتـمــتــع بـخـبــرة واس ـع ــة ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
مبعوثًا خــاصــا مكلفًا بالضغط من
أج ـ ــل ت ـس ــوي ــة س ـل ـم ـي ــة .يـ ـق ــول بـيـتــر
ّ
ســالــزبــري ،مـحــلــل ش ــؤون الـيـمــن في
«م ـج ـم ــوع ــة األزم ـ ـ ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ،إن
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــي
كانت غائبة عن كبار القادة في إدارة
ت ــرام ــب ،أم ــر م ـ ّ
ـرح ــب ب ــه .وق ــد ي ــؤدي
تـقـلـيــص ال ــدع ــم إل ــى ج ـعــل ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة أك ـث ــر قـ ــدرة ع ـلــى ال ــدف ــع في
اتـجــاه تـســويــة .ويـضـيــف« :مــن خالل
إخـ ـ ــراج نـفـسـهــا م ــن ال ـ ـصـ ــراع ،تـكــون
أميركا أكثر قــدرة على وضع نفسها
ّ
كقوة دبلوماسية تسعى بمصداقية
إل ــى إن ـهــاء ال ـص ــراع» .لـكــن الصعوبة
ّ
تـكـمــن ف ــي إي ـج ــاد ح ــل وس ــط تعتقد
غالبية الفصائل املسلحة والسياسية
فــي اليمن أنــه مـقـبــول« .قــد يـكــون من
املـمـكــن إن ـهــاء ال ـحــرب الـكـبـيــرة ،ولكن
م ــن الـصـعــب لـلـغــايــة إن ـه ــاء ال ـحــروب
ّ
الصغيرة التي تشكل الصراع».
(األخبار)

ً
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ــدع ـ ــو ٍة مـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــدوم ــا ال ــروس ــي ،فـيـتـشـيــاف فــالــوديــن،
وصــل محمد بــاقــر قاليباف إلــى موسكو
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى رأس وف ــد
برملاني ،في ّأول زيارة خارجية له كرئيس
ملـجـلــس ال ـش ــورى اإلي ــران ــي .ال ــزي ــارة التي
تنتهي غ ـدًاُ ،وصـفــت فــي اإلع ــام اإليــرانــي
بــأنـهــا فـصــل جــديــد مــن ف ـصــول «الـعــاقــة
االستراتيجية» بني إيران وروسيا ،وحمل

حمل قاليباف رسالة
من خامنئي إلى بوتين
مفادها تأكيد «قوة
واستراتيجية» العالقات
بين البلدين
خاللها قاليباف رسالة من املرشد األعلى
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ّ
فــاديـمـيــر ب ــوت ــن ،ســلـمـهــا إل ــى فــالــوديــن
خــال اللقاء الــذي جمعهما أمــس .وحــول
فـ ـح ــوى ه ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة ،أش ـ ـ ــار املـ ـس ــؤول
اإليراني إلى أنها تحمل «تأكيد خامنئي
لقوة واستراتيجية واستمرارية العالقات
وت ـع ـم ـي ـق ـه ــا وت ــوسـ ـي ــع ه ـي ـك ـ َـل الـ ـتـ ـع ــاون
الثنائي» بــن البلدين الحليفني .وخــال
االجتماعّ ،أكد أن ّ
«أي تغيير سياسي ّفي
العالم ،ووجهات النظر األحادية ،لن يؤثرا
على العالقات اإليرانية الــروسـيــة» ،الفتًا
إلى أن هناك العديد من القواسم املشتركة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت امل ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـب ـغــي
ّ
وشدد على إعادة
تعزيزها بني البلدين».
شدد قاليباف على أن ّ
أي تغيير سياسي في العالم
لن يؤثر على العالقات اإليرانية  -الروسية (تسنيم)

تعريف هذه العالقات الثابتة بني موسكو
وطـ ـه ــران بــال ـقــول إن «ال ـت ـغ ـي ـيــر ّوان ـت ـقــال
السلطة في البيت األبيض لن يؤثرا على
نـظــرتـنــا االسـتــراتـيـجـيــة نـحــو الـعــاقــات»
ب ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن .وأش ـ ـ ـ ــار ق ــالـ ـيـ ـب ــاف إل ــى
التدخالت األميركية في املنطقة ،بما فيها
فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ،مـعـتـبـرًا أن «خطط
واش ـن ـط ــن طــوي ـلــة األم ـ ــد ال ت ـح ـمــل ســوى
األض ـ ــرار وال ـخ ـســائــر لـلـمـنـطـقــة ،وخــاصــة
بالنسبة إلى إيــران وروسيا» .من جانبه،
أعــرب رئيس مجلس الــدومــا الــروســي عن
رفضه ملواقف الواليات املتحدة واالتحاد
«بعض
األوروب ــي تجاه إي ــران بالقول إن
ّ
الدول ّ
تدعي حماية حقوق اإلنسان ،لكنها
ّ
تمارس الحظر الجائر ضــد طـهــران ،على
رغــم جائحة كــورونــا ،وبــدل املساهمة في
َ
مـكــافـحــة ه ــذا ال ــوب ــاء تـعـ َـمــد ال ــى تقويض
معيشة الناس».
ولم يغب االتفاق النووي عن جدول أعمال
ّ
ّ
قاليباف ،إذ أكد في لقاء مع مفكري املعهد
الروسي لـ»دراسات الشرق» ،أنه «إذا كان
ال ـق ــرار أن يستفيد اآلخ ـ ــرون مــن االت ـفــاق
النووي وأن تكون طهران الخاسر الوحيد،
فكيف ُيعقل أن يبقى هذا االتفاق قائمًا»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة
ً
تريد «رفعًا كامال للحظر حتى يرى الناس
أثــره في حياتهم» .كذلك ،شــارك املسؤول
اجتماع مــع مجموعة
اإليــرانــي أمــس ،فــي
ٍ
م ــن رجـ ــال األع ـم ــال ال ـ ــروس واإلي ــران ـي ــن،
بحثوا خالله ُسبل إزالة ّ
معوقات التجارة
بني البلدين واملساعدة في إزالــة العقبات
ّ
والتغلب على املشاكل .وخــال االجتماع،
أش ــار قــالـيـبــاف إل ــى أن «تنمية الـعــاقــات
االقـتـصــاديــة بــن البلدين أول ــوي ــة»ُ .يذكر
أن ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن ط ـهــران
ومــوسـكــو ،بـلــغ نـحــو مـلـيــاري دوالر فقط
في عام  ،2020منها  1.3مليار دوالر حصة
الصادرات الروسية إليران ،والباقي حصة
الصادرات اإليرانية إلى روسيا.

