الأحد  3ربيع الأول 2018/11/11 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5999

من الصحافة

هل تلعب واشنطن آخر أوراقها في معركة
الحُ ديدة قبل وقف النار؟

افتتاحية اليوم
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في مئوية الحرب الكبرى
مئ��ة ع��ام م��رت عل��ى انته��اء الح��رب العالمي��ة األول��ى .أو ح��رب تفكي��ك اإلمبراطوري��ات النمس��اوية
واأللمانية والس��لطنة العثمانية وتوس��ع أخرى ،وإعادة رس��م الخريطة الجيوسياس��ية األوروبية ،ثم بروز
اإلمبراطوريتين السوفياتية واألميركية اللتين قسمتا العالم إلى قسمين.
قيل في تلك الحرب إنها ستكون نهاية الحروب في أوروبا لكن التنافس على المستعمرات
كان الس��بب الرئيس��ي في نش��وب الثانية وهي اش��د هو ًال واكثر تدميراً بسبب التقدم في
صناع��ة األس��لحة والحاج��ة إلى المزيد من األموال لتش��غيل مصانعه��ا ،تماماً كما هو
حاصل اآلن فس��باق التس��لح يس��تهلك معظم الموارد البش��رية ،ولم يعد مقتصراً على
أوروبا ،بل عم الدول األكثر فقراً التي تغرق في حروب أهلية تغذيها أطماع اإلمبراطوريات
الس��ابقة التي تحتكر هذه الصناعة وتطورها كل يوم ،وتتكتل ضد أي دولة تحاول المنافس��ة.
ومن نتائج الحرب الكبرى أنها أعادت رسم الخريطة األوروبية وخريطة البلدان التي كانت خاضعة
لإلمبراطورية العثمانية وتقاس��مها بين بريطانيا وفرنس��ا اللتين خاضتا الحرب الثانية ،مستخدمتين
أبن��اء المس��تعمرات وق��وداً لها ،ف��كان اإلفريقي يقتل اإلفريق��ي والعربي يقتل العربي والمس��يحي يقتل
المس��يحي والمس��لم يقتل المس��لم باس��م الس��يد الذي يدعي حمايته وتعليمه الحرية والديموقراطية
ويدفعه إلى القتل في الوقت ذاته.
وم��ن نتائ��ج التناف��س عل��ى المس��تعمرات أيض �اً ب��روز اإلمبراطوري��ة األميركي��ة الت��ي ورث��ت فرنس��ا
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وبريطانيا وش��كلت معهما حلفاً ضد أعدائهما في أوروبا وفي المس��تعمرات ،ودافعت عنهما في مواجهة
اإلتح��اد الس��وفياتي .أي أنه��ا ح َدث��ت ،بم��ا لديها م��ن قوة ونفوذ ،النهج اإلس��تعماري فكان��ت اإلمبريالية
الت��ي نعرفه��ا اليوم ،وحل اإلس��تعمار اإلقتصادي محل اإلس��تعمار المباش��ر .ولم تنت��ه الحروب ،بل زادت
وتيرتها ،خصوصاً في الشرق األوسط وإفريقيا حيث مصادر الطاقة.
بع��د مئ��ة س��نة عل��ى الحرب الكبرى ه��ل انتهت الحروب؟ كل الدالئل تش��ير إلى عكس ذلك .س��باق
التسلح ما زال قائماً .التنافس على المستعمرات القديمة «المستقلة» ما زال كما كان .األيديولوجيا
اإلس��تعمارية ه��ي ذاته��ا .المملك��ة المتح��دة ما زال��ت تدعي ملكيتها ج��زر الفوكالند ق��رب األرجنتين.
فرنسا ما زالت متمسكة بتاريخها وترفض اإلعتذار إلى الجزائر.
الوالي��ات المتح��دة تهدد أي دولة أو ش��خص يعارض سياس��اتها وتفرض العقوبات يميناً ويس��اراً
عل��ى م��ن يخالفه��ا ويعارض إس��رائيل .روس��يا الت��ي كانت حليفة خ�لال الحربي��ن العالميتين
أصبحت عدواً .الش��رق األوس��ط نموذج للحروب المتناس��لة منذ اقتسام «أمالك» السلطنة
العثمانية إلى اليوم .ومنذ وعد بلفور لليهود وإنشاء إسرائيل بعد الحرب الثانية لتكون
قاعدة عسكرية متقدمة تحمي المصالح اإلستعمارية.
يحي��ي الق��ادة األوروبيون ذك��رى نهاية الحرب العالمية األولى ويتحدثون عن الس�لام
والحري��ة وتقدي��س الحي��اة ول��دى كل منه��م خط��ة لمزي��د م��ن الح��روب ،فمصان��ع األس��لحة
ف��ي حاج��ة إل��ى من يس��تهلك إنتاجها وهناك من هو مس��تعد لش��رائها .كم��ا أن الجيوش جاهزة
للتحرك ومساعدة «الحلفاء» و(األصدقاء).
مصطفى زين

كيف يفكر العدو؟

متالزمة القدس

مهم��ا كان ه��ذا غريب �اً ،فإن ترامب ل��م يتراجع عن «صفقة القرن» .فهو يعمل عليها ويريد أن يحققها،
وإذا لم يحقق شيئاً فإنه سيبدو هشاشاً ومخادعاً سياسياً.
القدس موحدة زعماً ومقسمة في الواقع .كان يمكن أن نتابع مث ًال الفعل المخيف لسلطات الدين
اإلس�لامية ف��ي المدين��ة ،الت��ي رفض��ت دف��ن أح��د قتل��ى الحادث��ة المروع��ة على طري��ق الغور الدع��اء أنه
تاج��ر باألراض��ي مع اليهود .إن أياً من المرش��حين لرئاس��ة البلدية لم يتدخ��ل ،ولم يكن هذا في منطقة
اهتمامن��ا .م��ن جان��ب آخ��ر ،ف��إن كل تحلي��ل ألعمال ترامب إش��كالي؛ فل��م يكن مصدر كبي��ر واحد في
الق��دس واف��ق عل��ى أن يق��در م��ا الذي س��يفعله .يمكنه أن يفعل كل ش��يء .كل ش��يء :تس��وية ،خطة أو
ال ش��يء .وه��و غي��ر ملزم بتفس��ير ألحد ،وس��يرتب الواقع كم��ا يريد .محافل في اليس��ار تدعي بأن كل
خط��وة الق��دس م��ن جانب ترامب ،التي اس��تفادت منها إس��رائيل ،هي على اإلط�لاق خطوة هدفها أرضاء
الجمهور االفنجيلي الذي انضم إليه رغم سلوكه عديم القيود في المجال الشخصي .وهم الالجئون
األكب��ر للخط��ة السياس��ية .ترام��ب يبدأ حملة ومش��كوك ف��ي أن يرغب في تقس��يم القدس وفقدان
مصوتيه .في نهاية المطاف ،مثلما قال كيس��نجر ،فإن كل سياس��ة الخارجية في القدس هي
سياس��ة داخلي��ة .وه��و مح��ق ،ليس إلس��رائيل فحس��ب .قدس الذه��ب والسياس��ة والصفقات.
الجولة الثانية في االنتخابات لرئاس��ة بلدية القدس ترفع إلى الذروة العاصفة الحزبية
والسياس��ية والبلدي��ة الت��ي تميز المدينة التي تحيط بها الجب��ال ،ويتجول فيها الوزراء.
فاالنش��قاق في المعس��كر األصولي أدى إلى الخس��ارة المتوقعة ليوس��ي دايتش وإلى عودة
زئيف الكين ،السياس��ي الخبير والحاد ،إلى وزارة حماية البيئة .الفرضية السياس��ية التلقائية
كان��ت أن موش��يه ليئ��ون ،معتم��ر الكيب��ا المدع��وم م��ن آري��ه درع��ي وافيغ��دور ليبرم��ان س��يجترف
بس��هولة أص��وات األصوليي��ن للمرش��حين اللذي��ن تس��اقطا وس��ينتصر بس��هولة .ه��ذا ل��م يحص��ل .عوفر
بركوفيتش ،المرش��ح العلماني لحركة اليقظة ،نجح في وضع عالمة اس��تفهام .رغم كل الصفقات،
ويتحدث الناس عن تصويت احتجاج من جانب األصوليين في صالحه ،وعن الكيبات المحبوكة الذين
سيصوتون في صالحه ،رغم أن البيت اليهودي أعلن عن تأييده لليئون .هذا األسبوع سيتبين من سيقف
على المدينة الموحدة التي يريد الجميع تقسيمها .تقسيمها ألنفسهم وأحياناً لآلخرين.
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نتائج انتخابات منتصف الوالية في الواليات المتحدة ستؤثر على القدس .ليس فقط على القدس
كتعبير مجازي على حكومة إسرائيل ،بل على مدينة القدس وعلى إعادتها إلى خطاب سياسي متفجر
ومش��وق .ما يبدو كأمر ال يجري الحديث فيه بعد اليوم ،يهدد بالعودة عبر اإلدارة األكثر عطفاً على
إس��رائيل اليميني��ة .وه��ذا يح��دث عل��ى النح��و التال��ي :دونال��د ترامب انتص��ر ،فقد حاف��ظ على مجلس
الش��يوخ ومنع «موجة زرقاء» صرفة كانت س��تهز مكانته ،ولكنه خس��ر األغلبية في مجلس النواب.
ل��و كان ف��از هن��اك أيضاً ،ألصبح األقوى الذي ال يش��كك به أحد .ووفقاً للمفهوم اإلس��رائيلي
فإن رئيساً قوياً يمكنه أن يركز على الشؤون الخارجية بسهولة.
وبالمقاب��ل فإن رئيس �اً جريحاً ،يكافح ضد اإلطاحة وض��د التحقيق ،كفيل بأن يكون
هش �اً وأقل التزاماً للمنطقة ،بل وحتى من ش��أن الديمقراطيين أن يدفعوه نحو خطوات
تعطيه مكانة دولية وتثبت بأنه العب سياسي.
في مثل هذه الحالة ،فإن إسرائيل وبنيامين نتنياهو كفيالن بأن يكونا مطالبين بدفع ثمن
ك��ي ينت��ج هن��اك اتف��اق ،أو على األقل مس��يرة مع الفلس��طينيين .فض� ً
لا عن ذلك ،فإن��ه بدءاً من
األس��بوع القادم س��يركز ترامب على االنتخابات التالية للرئاس��ة التي س��تجرى بعد سنتين .وسيقاتل
ض��د الجبه��ة الداخلي��ة ب��كل الق��وة ،مثلما كان يمك��ن أن نرى في الحادثة الش��اذة والعنيفة مع مراس��ل
الس��ي.ان.ان في البيت األبيض .فهو س��ينحي ،وس��يقيل ،وس��يفعل كل ش��يء حتى لو كان عقيماً ،كي
يتملص من إجراء اإلطاحة في مجلس النواب.
س��يرغب ترام��ب ف��ي أن يحق��ق قائم��ة وع��وده للجمه��ور وللعالم .إلى جان��ب الحرب ض��د المهاجرين،
معالج��ة االقتص��اد وش��ؤون الس�لاح ،التعلي��م والميزاني��ة .ي��رى ترام��ب نفس��ه كم��ن أعط��ى إس��رائيل
ونتنياه��و ،وه��و يحت��اج اآلن ألن يتلق��ى ش��يئاً بالمقابل .كان��ت لهذه عدة تلميحات :فق��د تحدث عن أن
بيبي مدين له ،وقال إنه بعد أن حصلت إس��رائيل على الس��فارة في القدس فإنها س��تعطي ش��يئاً جمي ًال
للفلسطينيين أيضاً ،بل وحتى تحدث عن عاصمة فلسطينية في القدس .فهل سيقسم ترامب القدس؟
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الضغ��وط المتنامي��ة عل��ى الس��عودية
وال��دول الداعم��ة له��ا ف��ي الح��رب عل��ى
اليم��ن ،تأخ��ذ أبع��اداً غي��ر مس��بوقة تنب��ئ
بأن واش��نطن لم تعد تس��تطيع االس��تمرار
طوي� ً
لا ف��ي دع��م التحال��ف الس��عودي ف��ي
قت��ل المدنيي��ن .لك��ن اإلدارة األميركي��ة
تس��عى جهده��ا الحت�لال مين��اء الحدي��دة
قب��ل وق��ف إط�لاق الن��ار وف��رض الش��روط
الس��عودية على صنعاء التي تستطيع قلب
المع��ادالت عل��ى طاول��ة المفاوض��ات ،إذا
الحديدة.
كسرت العدوان على ُ
أكبر مأس��اة في العصر نتيجة الحرب
الس��عودية اإلماراتي��ة على اليم��ن ،لم تعد
واش��نطن ق��ادرة عل��ى تغطيتها ف��ي دعمها
للع��دوان .ولم تعد ال��دول الغربية األخرى
كبريطاني��ا وفرنس��ا تس��تطيع أن تس��تمر
ف��ي ص � ّم آذانه��ا م��ن أج��ل بي��ع األس��لحة
للسعودية.
فضيحة الس��عودية في قتل خاش��قجي،
ع � ّرت الس��عودية ف��ي كش��فها أن النظ��ام
ال��ذي أنش��أ فرق��ة الم��وت لمالحق��ة
الناش��طين والمعترضي��ن وتقطي��ع
أوصاله��م ،ه��و النظ��ام الدم��وي ال��ذي
يرتك��ب المج��ازر ف��ي اليم��ن بقت��ل
المدنيي��ن وتجوي��ع األطف��ال
والش��يوخ .فف��ي قضي��ة
خاش��قجي يتف ّل��ت حت��ى
اآلن محم��د بن س��لمان من
المالحقة والمحاكمة بس��بب
الحماي��ة الت��ي يتلقاه��ا من ترامب
وكوش��نير ،وبس��بب الب��ازار الترك��ي
ال��ذي يكتف��ي بتس��ريب المعلوم��ات غي��ر
الرس��مية وال ُيق � ِدم عل��ى إنش��اء هيئ��ة
اتهامي��ة لمحاكمة المتهمين ،وال يتقدّم
خط��وة أكث��ر من التهدي��د في الطلب من
األم��م المتح��دة التحقي��ق م��ع المتهمين
ومحاكمتهم.
لك��ن الحائ��ط المس��دود أم��ام الوص��ول
إل��ى اب��ن س��لمان ف��ي قضي��ة خاش��قجي،
أعط��ى دفع �اً قوي �اً للمنظم��ات اإلنس��انية
والناش��طين والبرلمانيي��ن للني��ل م��ن
محم��د ب��ن س��لمان ف��ي قضي��ة اليم��ن
والضغ��ط لوق��ف الح��رب وإنق��اذ ماليي��ن
األطفال من الموت جوعاً وتحت القنابل.
عل��ى هام��ش اجتم��اع باري��س بمناس��بة
انته��اء الح��رب العالمية األول��ى ،تعقد 35
منظمة إنس��انية دولية مؤتمراً بمش��اركة
 40برلماني �اً فرنس��ياً للضغ��ط عل��ى
الحكوم��ة الفرنس��ية الرافض��ة وق��ف بي��ع
الس�لاح للس��عودية .وف��ي ه��ذا المؤتم��ر
ن �دّد كمال الجندوبي باس��م خبراء األمم
المتحدة بالحرب على الحديدة.
وف��ي الس��ياق تندل��ع مظاه��رات ض��د
الس��عودية ف��ي ش��وارع لن��دن .وتتنام��ى
النش��اطات المتتالي��ة ف��ي النروي��ج وف��ي
ألماني��ا الت��ي أدّت إل��ى تعلي��ق مبيع��ات
السالح والمطالبة بوقف إطالق النار.
المنظمات اإلنس��انية تح ّذر من مأس��اة
 14ملي��ون ش��خص عل��ى حاف��ة المجاع��ة.
وه��و ما دف��ع برنامج األغذية العالمية إلى
المباش��رة بتوزي��ع الغ��ذاء عل��ى الرغ��م من
ح �دّة المع��ارك ف��ي الحدي��دة «ألن الوضع
اآلن أكث��ر إلحاح �اً» بحس��ب بيان الدعوة
إلى زيادة المساعدات.
الضغ��وط المتع��ددة أجب��رت اإلدارة
األميركي��ة الت��ي تحم��ي اب��ن س��لمان في
قضي��ة خاش��قجي ،عل��ى االنحن��اء م��ع
الضغوط في إعالن ترامب «أن السعوديين

أس��اؤوا اس��تخدام أس��لحتنا ف��ي اليم��ن».
وف��ي ه��ذا اإلط��ار تح �دّث جيم��س ماتيس
ع��ن معال��م مب��ادرة ح��ل تفاوض��ي .كم��ا
طال��ب ماي��ك بومبي��و «جمي��ع األط��راف
الجل��وس إل��ى طاول��ة ح��وار ألن��ه ال وج��ود
للنص��ر العس��كري» ،بحس��ب تعبي��ره .وفي
ه��ذا الس��ياق يس��عى مارت��ن غريفي��ث إل��ى
عق��د مفاوض��ات ف��ي الس��ويد خ�لال مهلة
 30يوم �اً حدّدها بومبيو ،من المفترض أن
تنتهي في آخر شهر ت /2نوفمبر.
قب��ل نهاي��ة المهل��ة المح �دّدة ،تس��عى
واش��نطن إل��ى احتالل مين��اء الحديدة في
دعمها للهجوم الس��عودي – االماراتي على
المدين��ة .ف��ي ه��ذا الص��دد يذك��ر موق��ع
«أنتليجنس أون الين» الفرنسي أن خبراء
م��ن وزارة الدف��اع األميركي��ة ّ
خطط��وا
لهج��وم الحدي��دة ف��ي اجتماعه��م م��ع
ضباط س��عوديين وإماراتيي��ن في الرياض
التي تس � ّلمت له��ذه الغاية طائرتي مراقبة
واس��تطالع إضافيتي��ن .وال ُيع��رف إذا
كان��ت هذه التس��ريبات دقيق��ة أم أنها في
إط��ار الضغوط على واش��نطن والس��عودية
لوقف الحرب.
التحالف الس��عودي يجمع كل القوات
الموالي��ة المؤلف��ة م��ن «ألوي��ة العمالقة»
الموالية لإلمارات ومن جماعة العميد
ط��ارق صال��ح الموالي��ة للس��عودية
الت��ي تش� ّ�ن أعن��ف القص��ف في
تدمي��ر البني��ة التحتي��ة،
خالف �اً لحدي��ث اإلدارة
األميركي��ة والمتح��دث
باس��م الخارجي��ة روب��رت
باالدين��و .فه��ذه الق��وات تح��اول
الوص��ول إل��ى طري��ق الش��ام ،وه��و الطريق
اإلضافي بين الحديدة وصنعاء ،بعد فشل
محاولته��ا احتالل مستش��فى الث��ورة قرب
س��وق الس��مك وقص��ف ش��ركة مطاح��ن
البحر األحمر التي تزوّد ماليين اليمنيين
بالقمح.
الدع��م األميركي للتحالف الس��عودي
ف��ي معرك��ة الحدي��دة ،يحل��م بإمكاني��ة
احت�لال المين��اء أم� ً
لا ب��أن تتحك��م
الس��عودية بالغ��ذاء ض��د الجي��ش اليمن��ي
وأنص��ار اهلل .وله��ذا يعم��ل التحال��ف عل��ى
قص��ف المطاح��ن ومصن��ع «اليمن��ي»
للمواد الغذائية جنوبي مدينة الحديدة.
وه��ذه المراهن��ة تس��تهدف الحل��م
األقص��ى فيم��ا تس��ميه واش��نطن «حمل��ة
إنهاء الحرب» ،بحس��ب «واشنطن بوست»
الت��ي كش��فت س��بب مس��اعي واش��نطن
لتصني��ف «أنص��ار اهلل» عل��ى الئح��ة
اإلره��اب وتس��جيل االنتص��ار ف��ي اليم��ن
على إيران.
لك��ن إذا لم تنجح واش��نطن في احتالل
الحديدة ومينائها خالل المهلة المحدّدة
القابل��ة للتمدي��د حت��ى نهاي��ة الس��نة
الحالي��ة ،يحل��م ترام��ب ف��ي االتف��اق على
وق��ف إطالق النار والتباحث بش��أن الحكم
الذات��ي ف��ي الش��مال وإقامة مناط��ق عازلة
عل��ى الح��دود م��ع الس��عودية ،كم��ا أش��ار
بومبيو.
وال تحتس��ب ه��ذه المراهن��ات ك��رة
الثل��ج التي تنطلق ضد الس��عودية واإلدارة
األميركية ،لوق��ف الحرب وإنقاذ ماليين
اليمنيي��ن م��ن حاف��ة الجوع .وال تحتس��ب
قدرة الجيش اليمني وأنصار اهلل على صد
العدوان وأضغاث األحالم.
قاسم عزالدين

عين على الصحافة االجنبية

خاشقجي ضحية أخرى لعجرفة السعودية التي تجوع اليمنيني بدعم إماراتي
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في مقال مشترك لكل من راضية المتوكل وعبد
الرش��يد الفقي��ه ع��ن حمل��ة التجوي��ع الت��ي تق��وم بها
الس��عودية واإلم��ارات لليمنيي��ن ناقش��ا في��ه أن العالم
م��ن حق��ه الش��عور بالغض��ب عل��ى مقت��ل الصحاف��ي
الس��عودي جمال خاش��قجي في الش��هر الماضي ،فهو
الضحي��ة األخي��رة للته��ور والعجرف��ة الت��ي أصبح��ت
عالمة للسياسة الخارجية السعودية.
وف��ي مقالهم��ا بمجلة (فورين بوليس��ي) ج��اء فيه:
إن اليمنيي��ن ش��عروا بالح��زن ولك��ن لي��س الدهش��ة
للوحش��ية الت��ي ظه��رت فيه��ا عملي��ة قتل خاش��قجي
ألنهم يعانون من القتل منذ أربعة أعوام.
وكناش��طين في مجال حقوق اإلنس��ان في اليمن
ق��اال إنهم��ا عل��ى معرف��ة تام��ة بالعنف وقت��ل األبرياء
وعدم احترام األعراف اإلنسانية التي طبعت التدخل
العسكري السعودي في بلدهما.
فقد قادت السعودية بالتحالف مع اإلمارات حملة
عس��كرية قصف��ت بوحش��ية الم��دن اليمني��ة وفرض��ت
حص��ارا عليه��ا ومنعت وصول المس��اعدات اإلنس��انية
إلى ماليين المحتاجين.

وبحس��ب مش��روع بيان��ات اليمن فقد ش��ن الطيران
الس��عودي واإلمارات��ي  18.500غارة منذ بداية الحرب
أي بمع��دل  14هجوم��ا في كل يوم وعلى مدار 1300
ي��وم .وقصف��ت الدولت��ان الم��دارس واألس��واق وبي��وت
الع��زاء والمستش��فيات وقت��ل عش��رات االالف م��ن
المدنيي��ن بم��ن فيه��م األطف��ال وم��ن لم يقت��ل منهم
فش��وه .لك��ن الح��رب الس��عودية -اإلماراتي��ة ل��م تك��ن
لتس��تمر ل��وال الدع��م األمريك��ي .ووف��رت الطائ��رات
األمريكي��ة الوق��ود للطي��ران الس��عودي ف��ي الج��و
والمعلوم��ات اإلس��تخباراتية لأله��داف .أم��ا القناب��ل
الت��ي نزل��ت عل��ى بي��وت المدنيي��ن فه��ي مصنع��ة ف��ي
الواليات المتحدة وبريطانيا.
وظ��ل الغض��ب األمريك��ي متركزا عل��ى نوبات من
الغض��ب كم��ا ف��ي حال��ة الحافل��ة المدرس��ية الت��ي
قصفها السعوديون في شهر آب (أغسطس) والتي قتل
فيها خمس��ون مدنيا معظمهم تالميذ مدرسة كانوا
ف��ي رحل��ة مدرس��ية .وال تنحص��ر جرائ��م الس��عوديين
ف��ي اليم��ن عل��ى الغ��ارات الجوي��ة المقص��ودة ض��د
المدنيي��ن ف��ي خ��رق واضح للقان��ون الدولي بل وعلى

البنى التحتية التي كانت مسؤولة عن وفاة عشرات
اآلالف م��ن المدنيي��ن الذين ماتوا م��ن أمراض كان
يمكن أن يمنع انتش��ارها وبس��بب الجوع الذي جلبته
الحرب .وتوصلت األمم المتحدة إلى نتيجة وهي أن
الحص��ارات الت��ي فرضها التحالف الس��عودي تركت
(آث��ار مدم��رة عل��ى الس��كان المدنيي��ن) خاص��ة
أن الغ��ارات الس��عودية واإلماراتية اس��تهدفت
مراك��ز انت��اج الطع��ام وتوزيع��ه بم��ا ف��ي
ذل��ك القط��اع الزراع��ي والصي��د .ول��م
يك��ن اليمني��ون قادري��ن عل��ى ش��راء الطعام
المتوف��ر ف��ي األس��واق بس��بب انهي��ار العمل��ة
اليمنية.
ووصل��ت أس��عار الم��واد الغذائية لمع��دالت خيالية
ف��ي وق��ت ل��م يحص��ل في��ه موظف��وا الدول��ة عل��ى
رواتبه��م ومن��ذ عامي��ن .ويته��م الكاتب��ان أن تجوي��ع
اليمنيي��ن كان ل��ه ه��دف حي��ث ت��م اس��تخدام الجوع
كوس��يلة ح��رب .ويعتمد ثالثة أرب��اع اليمنيين على
المس��اعدات الدولي��ة حي��ث ح��ذرت االم��م المتح��دة
ف��ي إيل��ول (س��بتمبر) م��ن أن اليم��ن وص��ل إل��ى حالة

اإلنهي��ار .وهن��اك حوال��ي  8ماليين نس��مة على حافة
الج��وع وق��د يزي��د الع��دد إل��ى  14ملي��ون نس��مة  .ولم
تخ��ف ح��دة القت��ال ولم تخ��ف العراقي��ل فالعملة لن
تستقر.
ويق��ول الكاتب��ان إن منظمتهم��ا (مواطنة) س��جلت
جرائ��م ح��رب ل��كل األط��راف بم��ن فيه��م الحوثيي��ن
الذي��ن قتل��وا وجرح��وا مئ��ات المدنيي��ن م��ن خ�لال
حق��ول األلغ��ام والقص��ف العش��وائي .فيم��ا
اعتقل��ت الميليش��يات اليمني��ة المدعوم��ة
م��ن اإلم��ارات وغيب��ت قس��ريا وعذب��ت
المدنيي��ن ،إال أن الحصان��ة الفعلي��ة
الت��ي منحه��ا المجتم��ع الدول��ي م��ن
كل العق��اب جعل��ت هن��اك صعوب��ة
لتحقيق العدال��ة واإلقتصاص من الفعلة.
ويش��ير الكاتبان إلى أن الشرق االوسط يعي المعايير
المزدوج��ة الت��ي يتعام��ل فيه��ا المجتم��ع الدولي مع
أنظمة المنطقة عندما يتعلق األمر بحقوق اإلنسان
واألمثل��ة واضح��ة من ش��اه إي��ران إلى ص��دام ومحمد
ب��ن س��لمان .وكانت المعايي��ر المزدوجة واضحة في

أثن��اء زي��ارة محم��د بن س��لمان لس��يلكون فالي حيث
قدم كمصلح ولديه رؤية للس��عودية بدون أي س��ؤال
عم��ا س��يبقى م��ن اليم��ن في نهاي��ة  2020لو اس��تمرت
الح��رب .وكان��ت المعايي��ر المزدوج��ة ف��ي أحس��ن
حاالته��ا عندم��ا قل��ل صناع السياس��ة م��ن انتهاكات
حقوق اإلنسان .وظلوا يؤكدون على خطورة إيران.
وهن��اك معايير مزدوجة عندم��ا تم تغطية جريمة
قت��ل خاش��قجي الش��نيعة فيم��ا اس��تمرت في��ه عملية
القت��ل اليومي��ة لليمنيي��ن عل��ى ي��د التحال��ف ال��ذي
تقوده السعودية.
وم��ن عب��روا عن غضبهم من قتل خاش��قجي عليهم
أن يعبروا عن نفس الغضب على جريمة قتل اليمنيين
يوميا .وإذا اريد وقف عمليات القتل في اليمن فيجب
أن تك��ون حادث��ة خاش��قجي نقط��ة النهاي��ة وبداي��ة
الحس��اب عل��ى الجرائ��م الس��عودية .وت��م التعامل مع
قتل خاش��قجي على أنه حادثة بعينها بدال من النظر
إلي��ه عل��ى أن��ه نت��اج لخ��رق المعايي��ر اإلنس��انية ومن
أجل حماية المصالح الجيوسياسية.
راضية المتوكل وعبد الرشيد الفقيه

