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العالم

فلسطين الميناء البحري العائم قبالة قطاع غزة،
لن يبصر النور .العوائق أكبر وأوســع من الدوافع:
تمييع إســرائـيـلــي و«ف ـي ـتــو» م ـصــري ورف ــض من
السلطة الفلسطينية ،إضــافــة إلــى المـبــاالة عربية
ودولية إزاء الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني
في غزة

غرق
«ميناء غزة العائم»
 ...قبل أن يولد
يحيى دبوق
ال جديد في طرح بناء امليناء العائم
قـبــالــة ق ـطــاع غـ ــزة .الـخـطــة الـجــديــدة
ـ ـ ـ ال ـقــدي ـمــة ُدف ـع ــت إل ــى الـ ـت ــداول بني
الحني واآلخر في ّالسنوات املاضية،
لكن بال نتائج .تبني الخطة من قبل
وزيـ ـ ــر املـ ــواصـ ــات واالس ـت ـخ ـب ــارات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،يـ ـس ــرائـ ـي ــل ك ــات ــس،
إضافة إلى «رضى» املؤسسة األمنية
وتأكيدها «إمكانية التعايش معها»
ضمن شروط ،يبقى ضمن السجاالت
الداخلية اإلسرائيلية ،التي لن تؤدي
أي ـض ــا إل ــى ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ،ســوى
إب ـ ـقـ ــاء ال ـ ـطـ ــرح ق ـي ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،وه ــو
مطلب إسرائيلي بذاته ،بغض النظر
عن نتيجته.
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،أع ـ ــاد ك ــات ــس طـ ــرح فـكــرة
بـ ـن ــاء «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــائـ ـم ــة» ،وقـ ــرر
وضعها من جديد على جدول أعمال
القيادة اإلسرائيلية التي يفترض أن
تـصـ َ ّـوت عليها خــال أسابيع .إال أن
موقفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ووزيـ ـ ـ ــر أم ـنــه
الجديد أفيغدور ليبرمانّ ،
عبرا عن
«رفض مطلق» ،رغم أنهما تركا نافذة
مفتوحة أمــام السجاالت السياسية
إلب ـقــاء ال ـف ـكــرة قـيــد الـ ـت ــداول ،بعدما
ربطا موقفهما الرافض بـ«تعقيدات

عمليات التفتيش ،والجهة املشرفة
على الجزيرة العائمة».
من حيث املبدأ ،ال خالف في إسرائيل
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـح ـص ــار
على غــزة ،بمعنى اإلشــراف والرقابة
والقدرة على منع الخارج من القطاع
وال ـ ـ ــوارد إل ـي ــه .وي ـع ـ ّـد ذل ــك أح ــد أهــم
البنود في االستراتيجية اإلسرائيلية
تجاه األراضــي الفلسطينية املحتلة،
بما يشمل الضفة الغربية .الخالف
ال ـق ــائ ــم ح ــال ـي ــا حـ ــول الـ ـح ـ ّـد وامل ـ ــدى،
والسجال حــول «الجزيرة العائمة»،
ب ــن م ــؤي ــد ومـ ـع ــارض ،ه ـمــا تــرجـمــة
ل ـل ـخــاف ت ـحــت س ـقــف االتـ ـف ــاق على
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـص ــار
واإلش ـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة املـطـلـقــن على
املعابر.
املؤسسة األمنية في تل أبيب وعدد
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن يـ ـ ـ ـ ــرون ضـ ـ ـ ــرورة
«ت ـن ـف ـيــس» ال ـح ـص ــار ل ـل ـح ــؤول دون
االنفجار ،مع عدم اإلضــرار بأهدافه،
وتحديدًا ما يتعلق بالحد من تنامي
القدرات العسكرية لفصائل املقاومة
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،وب ـش ـكــل أس ــاس ــي منع
تـ ّ
ـزودهــا بالسالح اإليــرانــي النوعي،
إضافة إلى تدفيع الفلسطينيني ثمن
خ ـيــارات ـهــم .وي ـج ـمــع اإلســرائ ـي ـل ـيــون
على أن الحصار ،املفروض منذ عام
 ،2006ح ـق ــق جـ ـ ــزءًا م ـه ـمــا مـ ــن ه ــذه

ُ
المحادثات ت ّعلن الفشل اليوم...
وصنعاء تشكل
«المجلس السياسي األعلى»
اليمن

من المتوقع اإلعالن
رسميًا عن انتهاء الجولة
الثانية من المفاوضات
اليمنية في الكويت التي
لم تحرز أي تقدم ،في
الوقت الذي ستعلن فيه
حركة «أنصار الله» مع
حزب «المؤتمر الشعبي
العام» تشكيل المجلس
السياسي ورئيسه الذي
سيتمتع بصالحيات رئاسية

صنعاء ــ علي جاحز
مـ ـصـ ـي ــر األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة م ــره ــون
ب ـمــا س ـت ـخــرج ب ــه ال ـس ــاع ــات املـقـبـلــة
الـتــي سترسم نهاية امل ـشــاورات في
الكويت ،إما بتوقيع اتفاق ً
بناء على
م ـق ـتــرح نــاق ـشــه س ـف ــراء ال ـ ــدول الـ ــ18
مــع وف ــد صـنـعــاء أخ ـي ـرًا ،أو بــإعــان
فـ ـش ــل جـ ــديـ ــد لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ع ـبــر
نعي الـجــولــة الثانية مــن محادثات
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وهـ ـ ــو األكـ ـ ـث ـ ــر ت ــرج ـي ـح ــا،
يـقــابـلــه إع ــان مـفـصـلــي فــي صنعاء
ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل املـ ـجـ ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي
األع ـ ـلـ ــى ي ـع ـي ــد ت ــرت ـي ــب امل ــؤس ـس ــات
الدستورية ،من قبل حركة «أنصار
الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
وحلفائهم.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـع ـل ــن امل ـب ـع ــوث
الدولي إسماعيل ولد الشيخ ،اليوم،
انتهاء الجولة الثانية من محادثات

يدعم الجيش اإلسرائيلي فكرة إنشاء الميناء خوفًا من انفجار الوضع األمني (األناضول)

االهـ ـ ـ ــداف ،م ــع ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه م ــا كــان
لينجح من دون التكامل مع الحصار
البري املفروض من الجانب املصري.
ف ــي ت ـق ــري ــر ط ــوي ـ ّـل حـ ــول «ال ـج ــزي ــرة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» ،ل ـ ــخ ـ ـص ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة

الـكــويــت ،واسـتـئـنـَـاف امل ـش ــاورات في
َّ
م ـكــان وزمـ ــان ُيــتــفــق عليهما الحـقــا.
وعلمت «األخ ـبــار» بــأن وفــد صنعاء
سـيـغــادر العاصمة الكويتية الـيــوم.
وكـ ـ ـ ــان وفـ ـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض قـ ــد عـ ـ ــاد إل ــى
ً
الـكــويــت ممثال بثالثة أعـضــاء فقط،
بـغــرض «ال ـتــوديــع» و«تـقــديــم الشكر
للكويت».
ولم تشهد الكويت خالل الجولة التي
توشك على االنتهاء اليوم أي لقاءات
م ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـط ــرف ــن عـ ــدا جـلـســة
االفـ ـتـ ـت ــاح ،ف ـي ـمــا اق ـت ـص ــرت ال ـجــولــة
على لقاءات معدودة وصفت بـ«غير
املـثـمــرة» بــن املـبـعــوث وممثلني عن
الوفدين ،أنتجت مقترحًا أمميًا ّ
سبب
بدوره توتير املشاورات .وفيما اتهم
املبعوث الدولي وفد صنعاء برفض
تــوقـيــع امل ـق ـتــرح مـقــابــل مــواف ـقــة وفــد
الرياض ،استفز ذلك املوقف الروسي
الــذي أفشل صــدور بيان يدين فريق
صنعاء.
مــؤش ــرات الـفـشــل اآلت ـيــة مــن الكويت
ت ـقــاب ـل ـهــا مـ ــؤشـ ــرات ح ـس ــم سـيــاســي
آتية من صنعاء ،وهو االعتقاد الذي
يـ ــؤيـ ــده ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـس ـيــاســي
ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» عـبــد امل ـلــك الـعـجــري
الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ال ـك ــوي ــت
ـت ،وإن ل ــم ي ـع ـلــن ذلـ ــك رسـمـيــا
ف ـش ـل ـ ّ
ـث إلــى
ب ـعــد .ومل ــح الـعـجــري فــي حــديـ ٍ
«األخبار» إلى أن كل املعطيات اآلتية
مــن الـكــويــت تـقــول إن األم ــم املـتـحــدة
ممكن أن ّ
ترحل املحادثات إلى جولة

«ه ــآرت ــس» ،فــي عــددهــا ال ـص ــادر في
 24شـبــاط  ،2016األس ـبــاب املوجبة،
بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية
رف ـي ـع ــة ،ودواف ـ ـ ــع امل ــؤس ـس ــة األمـنـيــة
للتحول مــن رفــض مطلق إلــى قبول

يلتق الطرفان
لم
ِ
خالل الجولة الثانية
إال في الجلسة
االفتتاحية

مـ ـش ــروط .بـحـســب املـ ـص ــادر« ،يــؤيــد
الجيش اإلسرائيلي من حيث املبدأ
إن ـشــاء مــرفــأ لـلـقـطــاع ،خـصــوصــا إن
أم ـكــن رب ـطــه بــال ـتــزام ح ـمــاس بــوقــف
إطـ ــاق ن ــار بـعـيــد املـ ـ ــدى» .وبـحـســب

في مؤتمر صحفي ُيعقد في القصر
الجمهوري ،يلي ذلك انعقاد املجلس
وإع ــان ــه ع ــن رئ ـيــس ون ــائ ــب يـحــان
محل مؤسسة الرئاسة.
وف ـي ـمــا ق ـيــل إن ات ـف ــاق ص ـن ـعــاء كــان
يــرمــي إل ــى الـضـغــط عـلــى م ـشــاورات
الـكــويــت ،أك ــد الـعـجــري أن «ال عالقة
الت ـ ـف ـ ــاق صـ ـنـ ـع ــاء بـ ـم ــا ي ـ ـجـ ــري فــي
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق» ،مـضـيـفــا
أن االت ـ ـفـ ــاق م ـح ـلــي «وج ـ ـ ــاء لـيـتــوج
ليس واضحًا حتى اآلن الفرق بين المجلس السياسي
األعلى و«اللجنة الثورية العليا» (األناضول)

أخ ــرى خــال الـســاعــات املقبلة .وقــال
العجري إن األمــم املتحدة «لــم تنجز
أي قضية ،وتحرص دائمًا على إطالة
أمدها لتظل تشتغل عليها كاملعتاد
ف ــي ج ـن ـيــف وفـ ــي ب ـي ــال وأخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
الكويت» .وتوقع العجري أن تنتهي
الـ ـي ــوم املـ ـ ـش ـ ــاورات ف ــي ال ـك ــوي ــت مــن
دون حل ،مشددًا على أن الفشل بات
واض ـح ــا «إال إذا حـصـلــت مـتـغـيــرات
تـكــون مفاجآت اللحظات األخـيــرة»،
بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه صنعاء
والكويت تخوضان ما يشبه السباق
نحو نقطة انـطــاق مـســار حــديــد ،إذ
كانت الساعات املاضية مفصلية كما
يبدو .وعلمت «األخبار» بأن صنعاء
ستشهد صباح اليوم مراسيم إعالن
تشكيلة املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى

