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ّ
خالفات هادي وبحاح تتعمق...
و«جنيف  »2في منتصف الشهر؟
ل ـل ـح ـل ــف ،أن تـ ـق ــدم ال ـ ـ ــدول االعـ ـض ــاء
مــزيـدًا مــن التعهدات فــي هــذا االط ــار،
وأن يـتـخــذ الـحـلــف «قـ ـ ــرارات جــديــدة
ف ــي غـ ـض ــون أس ــاب ـي ــع ح ـ ــول تــداب ـيــر
لطمأنة تركيا» .وفي محاولة لفصل
التدابير الجديدة عن التوتر األخير
بــن مــوسـكــو وأن ـق ــرة ،صــاحـبــة ثاني
أكبر جيش في الحلف وبني موسكو،
أكد ستولتنبرغ أن قرار زيــادة الدعم
لتركيا «كان على جدول األعمال منذ
وقـ ــت ط ــوي ــل ،ق ـبــل أن ت ـس ـقــط تــركـيــا
الطائرة الروسية في سوريا».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،بـ ــرر سـتــولـتـنـبــرغ
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك تـ ــرك ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـج ــال ال ـ ـج ــوي
الـ ـي ــون ــان ــي بـ ـ ـ «ال ـ ــوض ـ ــع املـ ـعـ ـق ــد فــي
سوريا والعراق» ،مؤكدًا أنه «يختلف
عن حادث إسقاط الطائرة الروسية».

إبقاء  12ألف جندي في
أفغانستان
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــرر «االطـ ـلـ ـس ــي»
االس ـت ـم ــرار ف ــي ت ـقــديــم ال ــدع ــم املــالــي
واللوجستي لـقــوات الجيش واألمــن
في أفغانستان خالل العامني املقبلني.
وخ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ع ـقــده على
ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع ــات ف ــي بــروك ـســل
أم ــس ،أعـلــن سـتــولـتـنـبــرغ ،أن البعثة
األطلسية الحالية في أفغانستان (12
أل ــف عنصر مــن دول الـحـلــف) والـتــي
تقدم املشورة في مجاالت التخطيط
والقيادة والتوجيه ،ستستمر العام
امل ـق ـب ــل مـ ــع إم ـك ــان ـي ــة إدخـ ـ ـ ــال بـعــض
امل ــراج ـع ــة وال ـت ـعــديــل «إذا ل ــزم األم ــر
ل ـض ـم ــان ال ـف ـع ــال ـي ــة» ،ورأى أن «م ــن
ال ـخ ـطــأ ت ـحــديــد مــوعــد الن ـت ـهــاء هــذه
البعثة وتحويلها إلى بعثة مدنية».
وحــول التعاون مع روسيا في امللف
األفـغــانــي ،أكــد امل ـســؤول األطـلـســي أن
الحلف لم يعد بحاجة إلى استخدام
ال ـط ــرق ال ــروس ـي ــة لـنـقــل املـ ـع ــدات إلــى
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،كـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ي ـف ـع ــل فــي
السابق.
(األخبار ،أ ف ب األناضول)

كشف المتحدث
باسم حركة «أنصار الله» عن
إمكانية عقد مؤتمر «جنيف
 »2في منتصف الشهر الحالي
بعد تأجيله مرتين ،في
حال سارت االمور من دون
وقت عادت
عراقيل ،في ٍ
فيه الخالفات بين عبد ربه
منصور هادي وخالد بحاح
إلى الواجهة مجددًا ،على
خلفية قرارات هادي األخيرة
صنعاء ــ علي جاحز
ـت أبـ ـ ــدى ف ـي ــه ال ـج ـي ــش الـيـمـنــي
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
و«أن ـصــار الـلــه» تماسكًا فــي امل ـيــدان مع
ب ـ ــدء ج ـن ــي ثـ ـم ــار الـ ـصـ ـم ــود ال ـع ـس ـكــري
ٍّ
ف ــي امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ق ــد ت ـقــود إل ــى حــل
سياسي ،يبدو الطرف اآلخر ،املتمثل في
الــرئـيــس ال ـفــار عـبــد رب ــه مـنـصــور هــادي
وحـكــومـتــه ،غير ق ــادر على ال ـخــروج من
م ـ ــأزق الـ ـص ــراع ــات داخـ ـل ــه ،ال ـت ــي تـ ــزداد
ح ـ ــدة ي ــوم ــا ب ـع ــد يـ ـ ــوم .آخ ـ ــر ال ـخ ــاف ــات
ال ـتــي خــرجــت إل ــى ال ــواج ـه ــة ب ــن ه ــادي
وحكومته ج ــاءت على خلفية الـقــرارات
الحكومية التي أصــدرهــا الرئيس الفار
أمــس ،وأعقبتها أنـبــاء عــن رفــض بحاح
لها.
في هذا الوقت ،كشف املتحدث الرسمي
باسم «أنصار الله» ،محمد عبد السالم،
أمـ ـ ـ ــس ،أن امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
اليمنية السعودية «ستنتهي بمجرد أن
ينتهي العدوان السعودياألميركي على
اليمن» ،مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مبرر
الستمرار الـعــدوان على اليمنيني تحت
ّ
مسوغ قرار مجلس األمن،ألن كل الذرائع
ّ
س ـق ـط ــت وت ـ ـبـ ــن ل ـ ـلـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام أن ه ــذه
ال ـح ــرب عـلــى الـيـمـنـيــن لـيـســت م ــن أجــل

قرار مجلس األمن  2216أو «الشرعية».
ورأى ع ـبــد الـ ـس ــام ،ف ــي ح ــدي ــث خــاص
إلــى قـنــاة «امل ـس ـيــرة» ،أن مــا يـجــري على
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـي ـم ـن ـي ــة ي ــأت ــي «فـ ـ ــي س ـي ــاق
الـ ـخـ ـي ــارات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي أعـلــن
عنها السيد عبد امللك الحوثي» ،مؤكدًا
ً
أن لـلـشـعــب الـيـمـنــي «ن ـف ـســا ط ــوي ــا في
مواجهة هذا العدوان ،سواء في الحدود
أو في تعز أو مأرب».
وفي شأن آخر ما وصلت إليه التحركات
السياسية في مسقط ،أفــاد عبد السالم
بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك ل ـ ـق ـ ــاءات مـ ـب ــاش ــرة ع ـقــدهــا
ال ــوف ــد الـ ــذي ي ــرأس ــه «م ــع ب ـعــض ال ــدول
املـعـنـيــة بــال ـعــدوان فــي إح ــدى الـعــواصــم
الـخـلـيـجـيــة» ،واعـ ـ ـدًا ب ــأن «ت ـظ ـهــر قــريـبــا
نتائجها اإليـجــابـيــة فــي حــال تحققت».
وأض ـ ــاف« :ه ــذه ال ـل ـق ــاءات كــانــت مهمة،
وهـ ـ ــي دافـ ـ ـ ــع ح ـق ـي ـق ــي إلي ـ ـقـ ــاف الـ ـح ــرب
وللوصول إلى رؤية تسهم في أن يكون
هـ ـن ــاك حـ ـ ــوار س ـي ــاس ــي ن ــاج ــح وم ـث ـمــر،
وإزالــة مخاوف بعض الــدول املـجــاورة».
وفـ ـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص م ــؤتـ ـم ــر «جـ ـنـ ـي ــف »2
امل ــرتـ ـق ــب ،ق ـ ــال ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام« :ال ـ ـحـ ــوار
ال ــذي ك ــان م ـقــررًا عـقــده فــي ســويـســرا قد
ت ــم تــأجـيـلــه رب ـمــا إل ــى مـنـتـصــف الشهر
الجاري» ،موضحًا أن ذلك يعود إلى عدم
جاهزية املـســودة بسبب العراقيل التي
تـضـعـهــا أط ـ ــراف مـسـتـفـيــدة م ــن ال ـحــرب
وت ــؤخ ــر وص ـ ــول امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي إلــى
اليمن حيث سيلتقي أنصار الله مطلع
األس ـبــوع املـقـبــل» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الــوفــد
ال ــذي سـيـمـثــل ال ـحــركــة فــي ســوي ـســرا لم
ُي َّ
حدد بعد بانتظار االتفاق على املسودة
ً
أوال .وت ــوق ــع ع ـبــد ال ـس ــام أن ي ـتــم هــذا
االتفاق خالل لقاء اسماعيل ولد الشيخ
األسبوع املقبل ،الفتًا إلى أن هناك «شبه
تــوافــق» عليها اآلن ،باعتبار أنها تضم
البدء بحوار بعد وقف إطالق نار شامل.
على صعيد آخر ،أثارت قرارات حكومية
أصدرها هادي تجاذبات ضمن «الصف
ً
الـ ــواحـ ــد» ،ح ـيــث أق ـ ـ ّـر ت ـع ــدي ــا ف ــي ق ــوام
الحكومة املستقيلة التي يرأسها خالد
ب ـحــاح ،األم ــر ال ــذي أدى إل ــى انقسامات

ضمن الفريق املؤيد للعدوان .ومــن ّ
مقر
إق ــام ـت ــه ف ــي ق ـصــر امل ـعــاش ـيــق ف ــي ع ــدن،
أصـ ــدر هـ ــادي قـ ــرارًا ب ــإج ــراء تـعــديــل في
ح ـك ــوم ــة بـ ـح ــاح ،ش ـم ــل خ ـم ــس حـقــائــب
هـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة واإلدارة
امل ـح ـل ـي ــة واإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة.
وأث ـ ـ ــارت االسـ ـم ــاء ال ـت ــي شـمـ ًلـهــا ال ـق ــرار
لـشـغــل ت ـلــك ال ـح ـقــائــب ض ـج ــة اخـتـلـطــت
فـيـهــا امل ــواق ــف املـسـتـنـكــرة بــاملـسـتـغــربــة،
ل ـكــون تـلــك األس ـم ــاء تـعـيــد ،بـنـظــر كثير
مــن م ــؤيــدي ال ـع ــدوان ال سـيـمــا الـيـســار،

ّ
عين هادي عبد
الملك المخالفي
ً
بدال من رياض ياسين
في وزارة الخارجية

السلطة إلــى «الـحــرس القديم» ،ال سيما
تـيــار «اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» ،بينما يرى
كثيرون من «الحراك الجنوبي» أن عودة
تلك األس ـمــاء إلــى الــواجـهــة تعني عــودة
فــريــق ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،مـسـتـنــديــن إلــى
ذلك بتعيني عبده الحذيفي مديرًا لألمن
الـسـيــاســي ،وه ــو أح ــد املـحـســوبــن على
«القاعدة» وحزب «اإلصالح».
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ُعـ ـ ّـد ف ـيــه الـ ـق ــرار آتـيــا
فــي سـيــاق مصالحة بــن ه ــادي وبحاح
ت ـتــرجــم م ـصــال ـحــة س ـع ــودي ــة إم ــارات ـي ــة،
بدليل قرار إقالة وزير الخارجية بالوكالة
رياض ياسني الذي كان بحاح واإلمارات
قد طلبا إقالته منذ أكثر من شهر ،نقلت
«رويترز» عن «مصدر حكومي رفيع» أن
«خالد بحاح يرفض التعديالت الوزارية
الـتــي أجــراهــا الــرئـيــس ه ــادي ال ـيــوم في
ح ـكــومــة بـ ـح ــاح» .وب ـح ـســب «رويـ ـت ــرز»،
قد يصدر بحاح بيانًا يعلن فيه رفضه
التعديالت الــوزاريــة التي نفذها هــادي،
ما يشير إلى بقاء الخالفات العميقة بني
الرجلني على حالها.
وكان القيادي الناصري املؤيد للعدوان،
عبد امللك املخالفي ،قد قام بــأداء اليمني
ً
الــدس ـتــوريــة وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة ب ــدال من
ياسني .وفيما يرى مراقبون أن مسارعته
قــد تـكــون لـقـطــع الـطــريــق عـلــى اعـتــراض
بـ ـ ـح ـ ــاح ،نـ ـف ــى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــراك
الـجـنــوبــي» ،ص ــاح الـشـنـفــري ،أن يكون
ً
قبل أو علم أصال بتعيينه بمنصب وزير
الـنـقــل ،ضمن ق ــرارات التعديل ال ــوزاري.
وقـ ــال ال ـش ـن ـفــري ،وه ــو رئ ـي ــس املـجـلــس
األعـلــى لــ«الـحــراك الـجـنــوبــي»« :إنـنــا في
الجنوب قد حددنا هدفنا مسبقًا ،وهو
استعادة دولتنا ،ولم يكن في الحسبان
اللهاث خلف أي منصب في أي حكومة
تحت إطار االحتالل» ،على ّ
حد قوله.
إل ــى ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت ال ــري ــاض ي ــوم أمــس
ق ــائ ـم ــة ب ــأسـ ـم ــاء  52ش ـخ ـص ـيــة يـمـنـيــة
م ــؤي ــدة ل ـل ـع ــدوان تـطـلــب مـنـهــم م ـغــادرة
األراض ـ ــي ال ـس ـعــوديــة خ ــال  48ســاعــة،
مــن بينهم ياسني مـكــاوي وأحـمــد عبيد
مبارك بن دغر وبشرى االرياني.

فلسطين
ما قل
ودل
أحالت الحكومة الكويتية ،مشروع
قانون على مجلس األمة ،طلبت
ٍ
فيه إجازة بسحب  20مليار دوالر
من اإلحتياط العام ،بهدف تعزيز
«الدفاع وشراء أسلحة للسنين
العشر المقبلة» .وتسعى
الحكومة من وراء المبلغ «إلى
تغطية إحتياجات وزارة الدفاع من

التسليح والمعدات العسكرية ،نظرًا
للوضع اإلقليمي ،وحفاظًا على
القوات المسلحة» .يذكر
جاهزية
ّ
أن الكويت وقعت في األشهر
الماضية إتفاقات لشراء أسلحة
ومعدات ،أبرزها شراء  24مروحية
«كراكال» ،بقيمة  2,5مليار ،و28
طائرة مقاتلة ،أخرى ،من طراز
«تايفون».
(األخبار)

شهيدان في الضفة ...وعودة «الشرعية» لفتح معبر رفح
ال ي ـهــم ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ح ـي ــاة م ـل ـيــونــي غـ ــزاوي
مـحــاصــريــن ف ــي مـســاحــة ص ـغ ـيــرة ،وال يعنيها فتح
معبر رفــح رئــة قـطــاع غــزة الــى الـعــالــم ،فهي لــم تفتحه
سوى  19يومًا منذ بداية العام .املصريون يتحججون
ب ــاألوض ــاع األم ـن ـيــة فــي س ـي ـنــاء ،لــذلــك دمـ ــروا األن ـفــاق
التجارية ،وأغــرقــوا منطقة رفــح بمياه البحر ،وتآمروا
مع السلطة الفلسطينية على حركة املقاومة االسالمية
«حماس» معلنني صراحة رفضهم فتح املعبر اال بعد
ع ــودة «ال ـشــرع ـيــة» ل ــإش ــراف عـلـيــه .اذ أع ـلــن الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،أمس بعد لقائه الرئيس
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود ع ـبــاس ف ــي ب ــاري ــس أن «ع ــودة
السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ،وتوليها اإلشراف
على املعابر ،سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح
املعابر مع القطاع».
وبحسب البيان الرئاسي الــذي صــدر بعد االجتماع،
قال السيسي إن «تولي السلطة اإلشراف على املعابر،
سـيـيـســر مـعـيـشــة األشـ ـق ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة،
ويسهم في توفير احتياجاتهم اليومية» .وقال البيان
إن «اإلج ــراءات (إغ ــراق الـحــدود مــع غــزة بمياه البحر)
التي تتخذها مصر من أجل تأمني حدودها الشرقية
(م ــع ق ـطــاع غ ــزة) ت ـجــري بتنسيق كــامــل مــع السلطة
الفلسطينية ،وال يمكن أن تهدف إلى اإلضرار باألشقاء
الفلسطينيني في غزة».
من جهتهاّ ،
حملت «حماس» بعد تصريحات السيسي

«أبــو م ــازن»« ،مسؤولية ما يتعرض له قطاع غــزة من
كــارثــة إنـســانـيــة» .وق ــال ســامــي أب ــو زه ــري ،املـتـحــدث
الــرسـمــي بــاســم ال ـحــركــة ،فــي بـيــان إن «الـتـصــريـحــات
املصرية بأن اإلجــراءات على الحدود بني مصر وغزة
ت ـتــم بــالـتـنـسـيــق ال ـك ــام ــل م ــع ال ـس ـل ـطــة ت ـح ـمــل عـبــاس
املـســؤولـيــة عـمــا تـتـعــرض لــه غ ــزة مــن كــارثــة إنسانية
بسبب إغالقها وإغراقها باملياه» .ودعا أبو زهري« ،أبو
م ــازن» إلــى «التكفير عــن خطيئته ،وعــدم التدخل في
خلق املعاناة والعذاب لسكان قطاع غزة».
ال ــى ذلـ ــك ،وب ـع ــد ي ــوم م ــن مـصــافـحــة رئ ـي ــس حـكــومــة
ال ـعــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،عـبــاس فــي ب ــاري ــس ،أصــدر
مكتب نتنياهو توضيحًا قال فيه انه «صافح الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ألول مرة منذ عام 2010
ب ـس ـبــب الـ ـب ــروت ــوك ــول وضـ ـ ـ ــرورة إظـ ـه ــار اس ـت ـع ــداده
الستئناف مفاوضات السالم» .وأضاف« :شاركت في
التقاط صورة جماعية .وهناك بروتوكول ،ومن املهم أن
يرى العالم أننا مستعدون دائمًا للمفاوضات .من جهة
أخرى ،نظرتي إلى أبو مازن ليست مبنية على أوهام».
وق ــال نـتـنـيــاهــو عـلــى خلفية الـنـقــاشــات ال ـتــي أجــراهــا
املـجـلــس ال ـ ــوزاري املـصـغــر ،االس ـب ــوع امل ــاض ــي ،والـتــي
تـنــاولــت سيناريوهات انـهـيــار السلطة ،إن «انهيارها
قــد يــأتــي ببديل أس ــوأ» ،وهــو مــا يـتـعــارض مــع موقف
عــدد مــن ال ــوزراء اليمينيني الــذيــن رأوا خــال الجلسة
أن «انهيار السلطة يخدم املصالح االسرائيلية ،ولذلك

يـجــب عــدم الـعـمــل عـلــى مـنــع ذل ــك» .وأض ــاف نتنياهو:
«أنا ال أتمنى انهيار السلطة ،وإسرائيل تحاول القيام
بخطوات تمنع تحقق سيناريو كهذا» .إال أنه امتنع عن
توضيح هــذه الخطوات التي أشــار إليها .وبالرغم من
اإلنجازات التي حققتها إسرائيل في ظل اتفاق أوسلو
ال ــذي أنـتــج السلطة ،وصــف نتنياهو السلطة الحالية
ً
بأنها تشكل بديال سيئًا ،وأن هناك احتمال حصول
بدائل أكثر ســوءًا في حــال انهيارها .ورغــم التنازالت
الجوهرية التي قدمتها السلطة ،على املستويات األمنية
والسياسية ،طالب نتنياهو بضرورة إحداث تغيير في
سلوك السلطة الفلسطينية.
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،ادع ــى جـيــش االح ـتــال أن الشهيد
مأمون رائد الخطيب حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب
من «غوش عتصيون» في الخليل .وقال إعالم العدو إن
الخطيب «شهر سكينًا وحاول مهاجمة أحد املارة عند
مفترق طــرق قــرب املستوطنة وإن جنديًا إسرائيليًا
أطلق عليه النار وقتله في املكان».
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،قـتـلــت س ـل ـطــات االحـ ـت ــال الـشــابــة
الـجــامـعـيــة ال ـش ـه ـيــدة مـ ــرام ح ـســونــة (أسـ ـي ــرة ســابـقــة
سـجـنــت مل ــدة عــامــن ملـحــاولـتـهــا تـنـفـيــذ عـمـلـيــة طـعــن)
بــال ـقــرب م ــن مـسـتــوطـنــة ع ـي ـنــاف بــال ـقــرب م ــن مــديـنــة
طولكرم شمال الضفة .وقال الجيش اإلسرائيلي إنها
كانت «تنوي تنفيذ عملية طعن».
(األخبار)

