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اقتصاديًا ،بالتزامن مع اتساع هوة
الخالفات بني أفراد األسرة الحاكمة
على خلفية استمرار الحرب للشهر
الثامن على التوالي من دون نتائج
حقيقية.
وأبلغت العواصم الغربية الرياض
مـخــاوف ـهــا ب ـشــأن ت ــده ــور األوضـ ــاع
في الجنوب اليمني ،حيث لم تتمكن
حكومة عبدربه منصور هــادي من
اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـ ــأي م ــرف ــق س ـي ــاس ــي أو
ّ
خ ــدم ــات ــي ،وأن ه ــذه ال ـ ــدول تـبــلـغــت
رسـ ـمـ ـي ــا م ـ ــن اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أن ـ ـ ــه ل ـيــس
ه ـن ــاك ج ـه ــة ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ــوض ــع
األم ـنــي فــي الـجـنــوب ،وأن تنظيمي
«الـ ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ـ ــش» ي ـت ـنــاف ـســان
ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ .وت ـن ــاق ــل امل ـس ــؤول ــون
الـغــربـيــون واإلم ــارات ـي ــون أمـثـلــة عن
تـفــاقــم ال ـفــوضــى فــي ال ـج ـنــوب ،مثل
مغادرة رئيس حكومة هادي ،خالد
بحاح ،عدن بسرعة بعدما استهدفه
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ع ـ ـقـ ــب الـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق ع ـلــى
ح ــرك ـت ــه ،إل ــى ج ــان ــب امل ـش ــاك ــل الـتــي
أثارها تعيني نايف البكري محافظًا
لـ ـ ـع ـ ــدن ،وم ـ ـسـ ــألـ ــة تـ ــأخـ ــر ال ـ ــروات ـ ــب
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وت ــدخ ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
امل ـت ـط ــرف ــة فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـع ــام ــة مــع
مـحــاولــة فــرض الـفـصــل بــن الـطــاب
والطالبات في الجامعات في عدن،
على سبيل املثال ال الحصر.
وكـ ـ ـ ــان ال ـح ـل ـي ــف الـ ـ ًغ ــرب ــي ق ـ ــد أب ـل ــغ
ال ـس ـعــوديــة ص ــراح ــة أن م ــا تـعـتـبــره
الرياض «إنجازًا من خالل السيطرة
على الجنوب هو غير قابل للصرف
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر»،
خصوصًا أن الجنوب بات اليوم في
أيدي «القاعدة» .كذلك فإن الغربيني
تفاعلوا إيجابيًا مع قرار أنصار الله
«الـقـبــول بــال ـقــرارات الــدول ـيــة» ،وهــو
م ــا س ــاع ــده ــم ع ـل ــى إفـ ـه ــام ال ــري ــاض
وأب ــو ظبي بــأن أي عملية سياسية
لــن تسير أو تنجح مــن دون شراكة
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» و«امل ــؤت ـم ــر الـشـعـبــي
العام».

اإلخراج والمفاوضات
ه ــذه املــواقــف انـعـكـســت عـلــى سلوك
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات ع ـ ــدة
اتخذتها األخيرة:
ً
أوال ،رفـ ـ ـ ـ ُـع الـ ـسـ ـع ــودي ــن م ـس ـت ــوى
االج ـت ـم ــاع ــات م ــع امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
اسماعيل ولد الشيخ ،بعد امتعاض
االم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة بــان كي
م ــون م ــن تـهـمـيــش دور ول ــد الـشـيــخ
وت ـجــاه ـلــه م ــن ق ـبــل الـ ــريـ ــاض ،وهــو
م ــا ن ـتــج م ـنــه ل ـقــاء امل ـب ـعــوث الــدولــي
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«أنصار الله» لولد الشيخ :أنت كاذب وغير نزيه
اتهمت حركة «أنصار الله» املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ بالكذب ،وبأنه لم يعد وسيطًا
نزيهًاّ .
وعبر وفد «أنصار الله» ،املوجود حاليًا في مسقط ،في رسالة الى ولد الشيخ ،عن االستياء
من أدائه في الوساطة ،وتضمنت االحتجاج على تجاهله التام لوثيقة النقاط السبع أمام مجلس
االمن ،وهي الوثيقة التي تضمن تطبيق القرارات الدولية بما ينسجم مع احترام السيادة اليمنية.
وعلمت «األخبار» أن ولد الشيخ أجرى ،عقب الرسالة ،اتصاالت باألطراف املعنية في صنعاء ،أكد
خاللها أنه لم يتنصل من النقاط السبع ،مبديًا رغبته في زيارة صنعاء مجددًا .وفي حني كان ولد
الشيخ ينوي إرسال طاقم مكتبه فقط إلى مسقط ،أفادت املعلومات بأن وفد «أنصار الله» رفض
ذلك ،وكان يعتزم العودة من العاصمة العمانية إلى اليمن ،غير أن ولد الشيخ طلب وساطة العمانيني
إلقناعهم بالبقاء حتى يحني موعد زيارته مسقط للقائهم قريبًا.
وأعلنت «أنصار الله» في الرسالة عدم استعدادها لالستمرار في النقاش مع ولد الشيخ ،لكونه
«عاجزًا عن فرض شيء وليس أكثر من ساعي بريد» ،وألن «حديثه في اإلعالم عن لجان فنية
ومكان الحوار وغيره لم يتم االتفاق عليه بعد» .وتضمنت الرسالة انتقادًا الذعًا للمبعوث الدولي،
حيث أكدت الحركة أنه «لم يعد في نظرها وسيطًا نزيهًا» ،وبأن ثقتها به تترنح «بعدما وعد وكذب
في أشياء كثيرة».
وأشارت الرسالة إلى تحذيرات سابقة ّ
وجهتها «أنصار الله» ،حول أن البديل من الدولة والجيش
ّ
متوجهة لولد الشيخ
واألمن سيكون الجماعات اإلرهابية مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»،
بالقول« :كنتم تصغون لتسطيحات الجانب اآلخر بأن هناك تضخيمًا في توصيف حضور
هذه املجموعات على االرض» .وطلبت الحركة من ولد الشيخ توضيحًا رسميًا بشأن تجاهله
التام للنقاط السبع أمام مجلس االمن« ،حتى يتسنى لنا االستمرار في جهود الحوار والتفاوض
معكم».

بمحمد بن نايف ومحمد بن سلمان.
ثانيًا ،االتـفــاق على اإلع ــداد لجلسة
م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مـ ــوس ـ ـعـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة
االط ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـج ــري
البحث عن إمكانية مشاركة أطراف
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـيـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا.
وستعقد الجلسة في  15من الشهر
امل ـق ـبــل بــرعــايــة األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ولــم
يحسم بـعــد إذا كــانــت ستنعقد في
مسقط أو جنيف.
وعلمت «األخ ـبــار» بــأن املـفــاوضــات
س ـت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار  2216مــن
دون أي ش ــروط مـسـبـقــة ،وم ــن كــون
«أن ـص ــار ال ـل ــه» م ـكـ ّـونــا أســاس ـيــا في
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة الـيـمـنـيــة ،وهــو
األم ــر ال ــذي أبـلـغــه هــامــونــد للجبير
أخ ـي ـرًا .لـكــن أب ــرز مــا يقلق الــريــاض
ب ـشــأن مستقبل أي حــل فــي الـيـمــن،
هو ما قالوه صراحة أمام الوسطاء
من كونهم يريدون «ضمانات أكيدة
ب ــأن الـحــوثـيــن لــن يـشـكـلــوا تـهــديـدًا
لــأمــن ال ـقــومــي ال ـس ـع ــودي» ،وه ــذه
ال ـع ـبــارة تــرجـمــت الح ـقــا عـلــى شكل
طـلــب «ن ــزع ال ـقــوة ال ـصــاروخ ـيــة من

ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»،
م ــع ضـمــانــة «دول ك ـب ـيــرة» بــإنـجــاز
هــذه املـهـمــة ،فــي إش ــارة إلــى روسيا
وإيران.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن مل ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد م ــوع ــد
املحادثات بعد أسبوعني؟
ت ـ ـقـ ــول مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــواك ـ ـبـ ــة ل ـل ـح ــرك ــة
السياسية املستجدة إن الغرب قرر
إع ـطــاء الـسـعــوديــة وحـلـفــائـهــا مهلة
أخيرة تقوم خاللها بجولة ميدانية
تهدف إلــى تحقيق نتائج تؤثر في
املفاوضات .في هذا السياق ،يجري
الـحــديــث عــن عملية كـبـيــرة مرتقبة
للتحالف في محافظتي مأرب وتعز
ً
ال ـتــي ش ـهــدت إن ـ ــزاال لـلـتـحــالــف ليل
ّ
أول من أمس .كذلك ،سلم مسؤولون
سعوديون أحد أهم مشائخ القبائل
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـج ـ ــوف ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة،
ش ـمــالــي ال ـي ـم ــن 800 ،م ـل ـيــون ري ــال
بهدف شراء ذمم زعماء القبائل في
امل ـحــاف ـظــة ،م ــع وع ــده ــم ب ــأن تسقط
ال ـج ــوف م ــن دون مـ ـع ــارك ،ف ــي حــال
أعلن هؤالء الوالء لـ «شرعية هادي».
(األخبار)

فلسطين

عباس يكرر طلب الحماية الدولية ...والمواجهات مستمرة
ف ــي جـلـســة خ ــاص ــة ل ــ»م ـج ـلــس حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي ج ـن ـي ــف» ،ط ــال ــب رئـيــس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
أم ــس ،مجلس األم ــن الــدولــي بــ»إنـشــاء
نـ ـظ ــام ح ـم ــاي ــة ل ـل ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
نتيجة مــا يـتـعــرض لــه مــن انـتـهــاكــات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة» ،قـ ــائـ ــا إن
«اسـ ـتـ ـم ــرار ال ــوض ــع ال ــراه ــن ال يـمـكــن
القبول به» .وأضاف عباس ،في تكرار
لــرؤيــة السلطة القائلة بنية إسرائيل
تحويل الصراع من صراع على األرض
إلى صراع ديني ،أن «إسرائيل تضغط
ب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وتسعى لتحويل الصراع من سياسي
إلـ ــى ديـ ـن ــي» ،م ـلـم ـحــا إلـ ــى أن «ال ـه ـبــة
ال ـغ ــاض ـب ــة واألحـ ـ ـ ـ ــداث امل ـت ـت ــال ـي ــة هــي
ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـح ـت ـم ـيــة ملـ ــا حـ ــذرنـ ــا مـنــه
وعرضناه سابقا».
كـ ــذلـ ــك دع ـ ـ ــا «أب ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ــازن» املـ ـق ــرري ــن
الخاصني بـ»مجلس حقوق اإلنسان»
إل ـ ــى زي ـ ـ ــارة ف ـل ـس ـطــن لـ ــاطـ ــاع عـلــى
األوض ـ ـ ـ ــاع وم ـ ــا يـ ـح ــدث ف ـي ـه ــا ،ول ـكــن
ع ـبــاس لــم ي ـقــدم أي جــديــد فــي طريقة
مـقــاومــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،ســوى
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـس ـل ـم ـيــة
والتوجه إلى املؤسسات الدولية.

يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت دأب فـيــه أعـضــاء
«اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير»
على نفي ما ورد في صحف خليجية
عــن لـقــاءات تـفــاوض ســريــة نتجت من
ات ـف ــاق ب ــن ع ـبــاس ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،جون كيري ،ستعقد في كل
من القاهرة وعمان .وقال عضو اللجنة،
تـيـسـيــر خ ــال ــد ،ف ــي ح ــدي ــث ص ـحــافــي،
إنــه ال يوجد «اتـفــاق ســري بــن األردن
ومـصــر واإلدارة األمـيــركـيــة والسلطة
إلعطاء املفاوضات مع إسرائيل فرصة
جــديــدة لتحريكها بعد توقفها ألكثر
من عام ونصف عام».
على الصعيد املـيــدانــي ،أعــدمــت قــوات
ال ـ ـع ـ ــدو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،ش ــاب ــا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ب ــذريـ ـع ــة مـ ـح ــاول ــة طـعــن
فـ ــي م ـس ـت ــوط ـن ــة «ك ـ ــري ـ ــات ارب ـ ـ ـ ــع» فــي
الخليل ،جنوبي الضفة املحتلة .وأفاد
ش ـه ــود ع ـي ــان ب ــأن ال ـج ـنــود د أطـلـقــوا
 11رص ــاص ــة ع ـل ــى الـ ـش ــاب اخ ـتــرقــت
جـســده وتــركــوه ي ـنــزف» .أم ــا املـصــادر
اإلسرائيلية فقالت إن الـقــوات تمكنت
م ــن «تـحـيـيــد» (إحـ ـب ــاط) عـمـلـيــة طعن
لشاب فلسطيني ،في املكان نفسه الذي
كانوا قد أطلقوا النار فيه على الشاب
همام اسعد أول من أمس.

ومع إعالن مصادر محلية أن الشهيد
هـ ــو إس ـ ـ ــام اعـ ـبـ ـي ــدو ( 22عـ ــامـ ــا) مــن
ح ـ ـ ّـي ال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا الـ ـق ــري ــب مـ ــن مــوقــع
االس ـت ـش ـهــاد ،انــدل ـعــت مــواج ـهــات بني
املــواط ـنــن وج ـنــود ال ـعــدو فــي منطقة
باب الزاوية وسط املدينة ،إضافة إلى
مواجهات أخرى في منطقة الزاهد.
وبــان ـت ـهــاء ال ـي ــوم ال ـث ــام ــن وال ـع ـشــريــن
للهبة الشعبية أم ــس ،تـكــون حصيلة
الشهداء منذ بداية الشهر الجاري قد

تسببت كثرة االعتقاالت
واإلصابات في تخفيض نسبة
العمليات بـ%40
ارتفعت إلــى  65شهيدا ،من بينهم 14
ً
طفال ،وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد اندلعت املواجهات طوال أمس في
مــدن رام الله والخليل وبيت لحم في
الـضـفــة ،وشــرقــي مخيم الـبــريــج وسط
قـطــاع غ ــزة ،مــا تسبب فــي وق ــوع نحو
 15إصــابــة رفـعــت عــدد اإلصــابــات إلى
.7500
ف ــي امل ـقــابــل تـظـهــر اإلح ـ ـصـ ــاءات الـتــي

يجريها «مركز القدس لدراسات الشأن
اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،مـقـتــل  11إســرائ ـي ـل ـيــا،
وإص ــاب ــة  242آخ ــري ــن ،م ـن ـهــم  17في
حاالت الخطر ،نتيجة قرابة  56عملية
م ـن ـه ــا  38ع ـم ـل ـي ــة طـ ـع ــن و 4ده ـ ــس،
بـخــاف إح ـبــاط  14عملية أخ ــرى .وال
تـ ــزال مــدي ـنــة الـخـلـيــل صــاح ـبــة ال ـعــدد
األكبر في الشهداء ،فقد ارتقى منها 24
ً
شهيدا خــال  27يـ ً
ـومــا ،بمعدل شهيد
ك ــل  30س ــاع ــة ،م ـقــابــل  17ش ـه ـيــدا في
غزة ،و 16في القدس ،والبقية في املدن
األخرى.
ك ـ ــذل ـ ــك رص ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز  232اع ـ ـت ـ ــداء
لـلـمـسـتــوطـنــن شـمـلــت م ـهــاج ـمــة 138
س ـ ـي ـ ــارة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،و 45اع ـ ـتـ ــداء
ب ــال ـض ــرب أو بــال ـت ـه ـجــم ،وح ــال ــة قـتــل
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـخ ـل ـي ــل ،وح ــال ــة طـعــن
فــي دي ـمــونــا .كــذلــك ف ــإن املـعـتـقـلــن في
األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة خـ ــال الـهـبــة
ال ـج ــاري ــة ب ـلــغ  ،1180ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
اعتقال  422عامال من داخــل األراضــي
املحتلة عام  ،1948وهي أرقام مرتفعة
تـفـســر سـبــب ه ـبــوط م ـعــدل العمليات
الفلسطينية بـنـسـبــة  %40ف ــي األي ــام
األربعة املاضية ،برغم استمرارها.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ف ـ ــإن ق ـ ـ ــادة األمـ ــن

اإلســرائ ـي ـلــي ل ــم يـتـفـقــوا ع ـلــى تسمية
تصف مــا يـحــدث فــي الضفة والـقــدس
إن كــانــت انـتـفــاضــة باملعنى ال ـعــام ،أم
نــوعــا جــديــدا يسمى «الـهـجـمــات دون
إن ـ ــذار» .وي ــرى مـخـتـصــون عـسـكــريــون
إســرائـيـلـيــون أن ــه لــم يـتـبــادر إل ــى ذهــن
ال ـق ـي ــادة أن غ ـيــاب ال ـف ـصــائــل الـكـبـيــرة
والبنية التحتية العسكرية «سيخلق
نــوعــا ج ــدي ــدا م ــن الـعـمـلـيــات ال ـتــي لن
يكون باإلمكان الحصول على معلومة
مسبقة بشأنها».
ك ــذل ــك ي ـخ ـشــى ق ــائ ــد األركـ ـ ـ ـ ــان ،غ ــادي
ايزنكوت ،من تضرر خطته العسكرية
لتدريب وتهيئة الجيش اذا استمرت
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـح ــال ـي ــة ،ألن هـ ــذا يـعـنــي
استدعاء االحتياط بداية العام املقبل
وإل ـ ـغـ ــاء ال ـخ ـط ــط ال ـت ــدري ـب ـي ــة املـ ـق ــررة
للقوات النظامية والــوحــدات الخاصة
ملصلحة الحضور على خطوط التماس
وداخـ ــل امل ــدن وف ــي مـنــاطــق املــواج ـهــة.
ك ــذل ــك فـ ــإن رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بـنـيــامــن
نتنياهو ،ينوي زيادة ميزانية الجيش
لعام  2016على ضوء األحداث الراهنة،
ونـقــل عنه أخـيـرًا قــولــه ،إن «الـحــق في
الحياة مقدم على الرفاهية».
(األخبار ،صفا ،معا)

