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العالم

العالم

اليمن
حكومة الرئيس المستقيل ،للوقوف على مدى إمكانية تطبيق مقترح الرقابة
يجري المبعوث األممي إلى اليمن ،اليوم ،مشاورات مع ُ َ
األممية على مطار الحديدة .وفيما ًتتوقع مصادر «الشرعية» أن يلزم «التحالف» بقبول المقترح في نهاية المطاف ،ال تزال أبو ظبي تهدد
بـ«عملية عسكرية جديدة» ،متمسكة بمطلب انسحاب «أنصار الله» من المدينة ،في اشتراط ال تدعمه أي أوراق قوة على أرض المعركة

العراق

العبادي يفتح النار على البرلمان:

الحكومة باقية

عدن اليوم
إلى
غريفيث
مارتن
ِّ ً

ُ
أبو ظبي متسلحة بالعجز :النسحاب «أنصار الله» من الحديدة!
قبيل ساعات من بدء املبعوث األممي
إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،جــولــة
ج ــدي ــدة م ــن املـ ـش ــاورات ال ـهــادفــة إلــى
وقــف الـهـجــوم على مدينة الـحــديــدة،
ألـقــت جبهة تحالف ال ـعــدوان مجددًا
مــا تسميها «شــروطـهــا» لوقف النار
وإع ـ ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق قـ ـط ــار املـ ـف ــاوض ــات.
ش ـ ـ ـ ــروط ي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـح ـ ــا أن إع ـ ــان
الـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـهـ ــا ،تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع زي ـ ـ ــارة
غريفيث املــرتـقـبــة ال ـيــوم ملــديـنــة عــدن
(جـ ـن ــوب ــا) ح ـي ــث س ـي ـل ـت ـقــي الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ــادي ،يستهدف تصعيد الضغوط
ع ـل ــى «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـم ـل ـهــا عـلــى
التنازل تحت طائلة «هجوم واســع»

ّ
تتوهم اإلمارات أنها ستستطيع
التحكم بمرافق اليمن مثلما
كانت تفعل في جيبوتي
جــديــد ب ــدأ الـتــرويــج لــه إعــامـيــا .لكن
َ
ال ـ ـصـ ــورة امل ـي ــدان ـي ــة ت ـظ ـه ــر م ـغــايــرة
تـمــامــا ملـقـتـضـيــات ف ــرض ش ــروط من
ه ــذا ال ـن ــوع ،إذ إن الـجـيــش والـلـجــان
أضـ ـح ــت ل ـه ـمــا ال ـك ـل ـمــة ال ـع ـل ـيــا عـلــى
ً
الساحل الغربي ،فضال عن تقدمهما
عـلــى جـبـهــات أخـ ــرى .وع ـل ـيــه ،فليس
أمـ ــام أب ــو ظ ـبــي والـ ــريـ ــاض ،ف ــي حــال
إص ــراره ـم ــا ع ـلــى ان ـس ـحــاب «أن ـصــار
ال ـل ــه» م ــن امل ــدي ـن ــة ،س ــوى امل ـضــي في
مغامرتهما التي ظهرت أول بوادرها
ُ
أمس بمجزرة ارتكبت ضد النازحني
مــن ال ـحــديــدة ،وراح ضحيتها مــا ال
ّ
يقل عن  9قتلى و 12جريحًا.
ّ
وكرر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أن ـ ـ ــور ق ـ ــرق ـ ــاش ،أمـ ــس،
مطالبته «أنصار الله» بـ«االنسحاب
السلمي من املدينة وامليناء» ،معتبرًا
«ت ــأم ــن الـ ـح ــدي ــدة خ ـط ــوة أســاس ـيــة
ن ـح ــو خ ــات ـم ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة» ،مـضـيـفــا
أن «عـمـلـيــة سـيــاسـيــة ب ـق ـيــادة األم ــم
املـتـحــدة ستنطلق مــع ق ــرار الحوثي

ّ
ت ـج ــن ــب املـ ــواج ـ ـهـ ــة» .وف ـ ــي االتـ ـج ــاه
نفسه ،قالت وزيرة الدولة اإلماراتية
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،ريـ ــم
الهاشمي(« :إننا) متفائلون ونؤمن
بــالـعـمـلـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،مـسـتــدركــة
بــأنــه «ال يمكننا تخيل وضــع يكون
فـ ـي ــه الـ ـح ــوثـ ـي ــون داخـ ـ ـ ــل املـ ــديـ ـنـ ــة».
ّ
ت ـص ــري ـح ــات ل ـعــل ـهــا األوضـ ـ ـ ــح ،مـنــذ
ان ـط ــاق ال ـه ـجــوم عـلــى ال ـحــديــدة في
ال ــ 13مــن الشهر ال ـجــاري ،فــي تجلية
األهـ ـ ـ ــداف اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ،ومـ ــن ورائ ـه ــا
الـسـعــوديــة ،مــن املـعــركــة ،وفــي الوقت
ن ـف ـســه م ــا تـسـتـبـطـنــه ت ـل ــك األه ـ ــداف
م ــن َ أوه ـ ــام .تـعـتـقــد أب ــو ظـبــي أن ــه لم
ي ـبــق لـهــا السـتـكـمــال الـسـيـطــرة على
الحديدة
سواحل اليمن سوى انتزاع
ً
مــن أيــدي «أنـصــار الـلــه»ُ ،متخيلة أن
أي تسوية مستقبلية ستضمن لها
حصة وازنة في الخريطة السياسية
تـخـ ّـولـهــا التحكم بـمــرافــق ه ــذا البلد
مثلما كانت تفعل في جيبوتي (قبيل
طردها منها) .تتجافى اإلمــارات عن
حـقـيـقــة أن ـه ــا أص ـب ـحــت املـ ـك ــروه رقــم
 2ل ــدى اليمنيني بـعــد الـسـعــوديــة إن
ل ــم ت ـك ــن ق ــد ت ـق ــدم ــت ع ـل ــى األخـ ـي ــرة،
وأن إفـ ــرازات  3سـنــوات (مـنــذ انــدالع
ال ـ ـحـ ــرب) مـ ـ ــارس ف ـي ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف»
شتى أنواع االنتهاكات ،ولم يستطع
خاللها بناء جبهة متينة موالية له،
ال ّيـمـكــن شـطـبـهــا بـبـســاطــة وم ــن ثـ ّـم
تلقي أبو ظبي والرياض باألحضان.
ومـ ــا الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات املـ ـن ــاوئ ــة ل ــوج ــود
ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي تـشـهــدهــا
مـحــافـظــة امل ـه ــرة ه ــذه األي ـ ــام بــدعــوة
وتنظيم مــن ِقـ َـبــل قــوى وشخصيات
ُيفترض أنها على مقلب «الشرعية»،
إال أوضـ ـ ـ ــح دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك .ع ـلــى
الضفة السعودية ،ليس ثمة تطابق
ف ــي ال ـن ـيــات وال ـغ ــاي ــات م ــع الـحـلـيــف
اإلم ـ ــارات ـ ــي ،ل ـكــن ولـ ــي ع ـهــد املـمـلـكــة،
محمد بن سلمان ،الذي يريد الخروج
مــن ورطـتــه ،ال يمانع تجريب خطط
ُ
رشده» ولي عهد أبو ظبي ،محمد
«م ِ
ً
ب ــن زاي ـ ــد ،أمـ ــا ف ــي إرض ـ ــاخ «أن ـصــار
الله» ولجمها ،ومن ّ
ثم منحها فتاتًا

وضعت األمم المتحدة «التحالف» على رأس قائمة منتهكي حقوق األطفال في اليمن (أ ف ب)

س ـيــاس ـيــا ال ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ـم ـمــارســة
دور مقرر في سياسات اليمن ورؤاه
االستراتيجية .في كل األحوال ،أزيح
هدف السيطرة على صنعاء وإعــادة
«الشرعية» إليها من الواجهة ،وباتت
ال ـحــديــدة  -بالنسبة إل ــى ال ــري ــاض -
«قشة النجاة» التي ال ّ
مفر من التعلق
بها.
ت ـف ـت ــرض اإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـس ـع ــودي ــة أن
إحـ ــاطـ ــة ج ــول ــة غ ــري ـف ـي ــث الـ ـج ــدي ــدة
بالتهويل قد يفلح في حمل «أنصار
الله» على رفع الراية البيضاء ،بعدما
أخـ ـفـ ـق ــت ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي

تحقيق أهدافها بــدايــة املعركة (لــدى
زي ـ ــارة امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ل ـص ـن ـعــاء).
لـكــن الــدول ـتــن ت ـب ــدوان فــي ذل ــك كمن
يـ ـ ـه ـ ـ ّـدد بـ ـم ــا ال يـ ـمـ ـل ــك؛ إذ إنـ ـهـ ـم ــا ال
تــزاالن عاجزتني عن ّ
فك الحصار عن
قــوات ـه ـمــا امل ـس ـت ـنــزفــة ع ـلــى ال ـشــريــط
الساحلي .ورغــم األنباء املتداولة عن
تجهيز ثــاثــة ألــويــة جــديــدة مــن أجل
ت ـلــك امل ـه ـم ــة ،إال أن ال شـ ــيء يضمن
أن ال يـ ـك ــون م ـص ـي ــر ال ـ ـقـ ــادمـ ــن هــو
نفسه مصير مــن سبقهم إلــى الـفــازة
والدريهمي وغيرهما ،حيث تواصل
ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ت ـن ـف ـيــذ ض ــرب ــات

نــوعـيــة ضــد املـهــاجـمــن ،ك ــان آخــرهــا
عـمـلـيــة لــوحــدة الـهـنــدســة العسكرية
فــي الجيش والـلـجــان فــي الدريهمي،
أدت إلى مقتل قائد كتيبة وستة من
ً
مرافقيه ،فضال عن تدمير ست آليات
عـسـكــريــة م ـت ـنــوعــة .اس ـت ـن ــزاف بــاتــت
«أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة» الـسـلـفـيــة تعترف
بــه مـبـطـنــا ،بـقــولـهــا إن «امليليشيات
الحوثية تحاول بشكل مستمر قطع
ط ــري ــق اإلمـ ـ ـ ـ ــداد مـ ــن ج ـه ـت ــي ال ـج ــاح
والفازة» ،كما جاء في تصريح مساء
أول م ــن أم ــس لـقــائــد «الـ ـل ــواء ثــانــي -
عـمــالـقــة» أح ـمــد الـحـجـيـلــي .أك ـثــر من

ذلـ ــك ،ل ــم ت ـعــد املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
إماراتيًا متمسكة بسردية السيطرة
ع ـل ــى م ـط ــار الـ ـح ــدي ــدة ال ـت ــي ال ت ــزال
الــوســائــل اإلعــامـيــة اإلمــاراتـيــة ترفع
الف ـت ـت ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــه ق ــول
الـحـجـيـلــي نـفـســه إن «قـ ــوات الجيش
الوطني واملقاومة تمكنتا من تأمني
مـحـيــط م ـطــار ال ـحــديــدة مــن الـجـهــات
الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة
وجــزء مــن الجهة الشمالية» .لكن ما
ال ي ـقـ ّـر بــه الـحـجـيـلــي أن تـلــك ال ـقــوات
ب ــات ــت م ـح ــاص ــرة ف ــي م ـح ـيــط امل ـطــار
وال منفذ أمــامـهــا س ــوى الـبـحــر ،وأن

البقية تراجعت إلى الخط الرابط بني
ال ـخ ــوخــة وال ــدري ـه ـم ــي ب ـعــد سـيـطــرة
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـلــى ق ــري ــة املـشـيـخــة
الواقعة بني الجاح واملجيليس ،وهو
مــا أدى عمليًا إل ــى تــوقــف مـحــاوالت
التقدم.
ً
بناء على هــذا الــواقــع امليداني ،تبدو
«الشرعية» أكثر واقعية من داعميها،
إذ ُينقل عن مصادر سياسية مقربة
منها أن «التحالف أطلق املعركة من
دون أن يحسبها ج ـي ـدًا ،األم ــر الــذي
دف ــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي إل ــى الـتـحــذيــر
مــن اس ـت ـمــرارهــا» .وتـضـيــف املـصــادر
ن ـف ـس ـهــا أن «ث ـم ــة م ـس ــاع ــي واض ـح ــة
لوقف املعركة» ،وأنــه «سيجري إلزام
الـ ــريـ ــاض وأب ـ ــو ظ ـب ــي ب ـق ـب ــول رق ــاب ــة
ً
أممية على ميناء الحديدة ،بــدال من
مطلبهما تحرير الحديدة ومينائها
ّ
تصح تلك
وتسليمهما للشرعية» .قد
الـتــوقـعــات ،لـكــن فــي الــوقــت نفسه قد
ّ
تصر أبو ظبي والرياض على «ركوب
رأسـهـمــا» ،رغــم الـتـحــذيــرات املوجهة
إلـيـهـمــا م ــن داخـ ــل «بـيـتـهـمــا» م ــن أن
القوات املوالية لهما «ستصبح صيدًا
ً
سـ ـه ــا ل ـل ـح ــوث ـي ــن» ،وأن «خـ ـس ــارة
معركة الحديدة سـتــؤدي إلــى تمكني
ال ـح ــوث ــي أكـ ـث ــر وت ـع ــزي ــز م ــوق ـف ــه فــي
الــداخــل وال ـخ ــارج» .فــي ه ــذه الـحــالــة،
وم ـ ــع ال ـت ـل ــوي ــح ب ــ«ع ـم ـل ـيــة عـسـكــريــة
ّ
ستغير موازين املعركة» (رغم
قادمة
االعـتــراف بالعجز عن السيطرة على
املطار ،والحديث عن «االضطرار إلى
االنـ ـسـ ـح ــاب إل ـ ــى م ـح ـي ـط ــه» بـحـســب
مــا أف ــادت بــه أيـضــا مـصــادر ميدانية
ف ــي «املـ ـق ــاوم ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة») ،ي ـبــدو
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» م ـت ـج ـه ــا نـ ـح ــو ال ـع ـمــل
بسياسة «األرض املحروقة» ،التي لن
تفيده إال في تصدر املزيد من القوائم
السوداء ،بعدما أعلنت األمم املتحدة،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،وضـ ـ ـع ـ ــه ع ـ ـلـ ــى رأس ق ــائ ـم ــة
منتهكي حـقــوق األط ـفــال فــي مناطق
ال ـن ــزاع ــات ،بـحـصــده أرواح أك ـثــر من
 600مــن الضحايا األطـفــال فــي حرب
اليمن.
(األخبار)

ّ
في ظل بروز مؤشرات إلى
فشل دعوته األخيرة ل ّ
ـ«لم
ّ
شمل سياسي» ،أطل حيدر
العبادي أمس ،مدافعًا
عن حق حكومته
في ممارسة صالحياتها
حتى تشكيل حكومة
ومهاجمًا البرلمان
جديدة،
ِ
و«المفوضية» وكذلك
حليفه هادي العامري
ب ـع ــدم ــا رفـ ـض ــت «امل ـح ـك ـم ــة االت ـح ــادي ــة
ال ـع ـل ـي ــا» (أع ـ ـلـ ــى س ـل ـط ــة ق ـض ــائ ـي ــة فــي
الـ ـ ـب ـ ــاد) ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،أي م ـح ــاول ــة
لتمديد عمر الـبــرملــان باعتبارها «أم ـرًا
ً
ب ــاط ــا ي ـضــرب ال ــدس ـت ــور» ،وتنبيهها
إلـ ــى أن «أي ق ـ ــرار ي ـص ــدر ع ــن ال ـبــرملــان
بـعــد  45يــومــا مــن االن ـت ـخــابــات ال سند
دستوريًا لــه» ،جــاء أمــس موقف رئيس
ال ــوزراء ،حيدر العبادي ،وما يمثله من
ً
سـلـطــة تـنـفـيــذيــة ف ــي ال ـب ــاد ،اسـتـكـمــاال
ل ـق ــرار الـسـلـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،إذ رأى في

مـحــاولــة تـمــديــد عـمــر املـجـلــس النيابي
أمـرًا «مخالفًا للدستور» ،مشددًا ،خالل
مــؤت ـمــره ال ـص ـحــافــي األس ـب ــوع ــي ،على
ضــرورة اجتماع القوى السياسية ،في
دعوة غير مباشرة إلى إنجاح مبادرته
لــ«لــم الشمل» ،والـتــي يبدو أنها فشلت
حتى اآلن ،وفق معلومات «األخبار».
وإن كـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف مـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــديـ ــد ع ـمــر
ال ـب ــرمل ــان  -ب ـح ـســب م ــا يـ ــرى ال ـب ـعــض -
اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى حـ ـض ــور األخ ـ ـيـ ــر ،وم ـنــع
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة م ــن ال ـت ـف ــرد بـ ــإدارة
ش ــؤون ال ـبــاد حـتــى تشكيل الحكومة
املقبلة ،فإن العبادي جزم أن «الحكومة
ستعمل بكل صالحياتها ،وستستمر
حـتــى آخ ــر ي ــوم مــن والي ـت ـهــا ،وواجـبـهــا
ح ـمــايــة امل ــواطـ ـن ــن» ،األمـ ــر الـ ــذي سبق
أن أكـ ـ ــده األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ب ـق ــول ــه إن
«عمل الحكومة الحالية سيستمر بعد
ان ـت ـهــاء عـمــر ال ـبــرملــان (ف ــي  30حــزيــران
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري) فـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم حـ ـس ــم مـلــف
نتائج االنتخابات» .واستغل العبادي
م ــؤتـ ـم ــره ل ـي ـف ـت ــح ال ـ ـنـ ــار م ـ ـجـ ــددًا عـلــى
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«م ـن ـظ ـمــة بـ ـ ــدر» ،ه ــادي
العامري ،الــذي سبق أن ّ
حمل الحكومة
الـحــالـيــة و«املـفــوضـيــة الـعـلـيــا املستقلة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،م ـســؤول ـيــة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
حـكــومـتــه «ل ــم تـفـشــل ف ــي االن ـت ـخــابــات،
بـ ــل إن م ـه ـم ـت ـهــا ان ـت ـه ــت ب ـت ــأم ــن ي ــوم

يحرص البغداديون على شراء «الصحون الالقطة لمشاهدة مباريات المونديال (أ ف ب)

االقتراع» .وتابع العبادي هجومه على
ّ
العامري ،من دون أن يسميه ،معلقًا كل
التهم املـلـقــاة بـشــأن نــزاهــة االنتخابات
وص ـح ــة ن ـتــائ ـج ـهــا ع ـلــى «امل ـف ــوض ـي ــة»،
الـتــي رأى أنـهــا «نتيجة مـمـتــازة لنظام
املـحــاصـصــة» ،قـبــل أن يضيف الـبــرملــان
إلـ ــى قــائ ـمــة أهـ ـ ــداف ه ـجــومــه ال ـكــامــي،
بحديثه عن أن «مجلس النواب جزء مما
حصل من خروقات بسبب اختيار هذه
املفوضية ،وكذلك مفوضية االنتخابات
تتحمل ج ــزءًا مــن األزمـ ــة ل ـعــدم رصــانــة
أجهزة االقتراع اإللكترونية».
وت ـط ــرق ال ـع ـب ــادي ،ك ــذل ــك ،إل ــى الــوضــع
الحدودي مع تركيا ،حيث يشهد شمال
البالد ـ وتحديدًا جبال قنديل ـ تصعيدًا
من الجانب التركي تجاه «حزب العمال
الكردستاني» (بي كا كا) .وأشار رئيس
ال ـ ــوزراء ،فــي هــذا اإلط ــار ،إلــى أن بغداد
تبحث مع أنقرة «إعــادة انتشار قواتنا
الـ ـح ــدودي ــة» ،م ـج ــددًا الـ ـق ــول« :إن ـن ــا لن
نسمح ألي جهة بــأن تستغل األراض ــي
الـعــراقـيــة لــاعـتــداء عـلــى دول ال ـجــوار».
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرض حـ ــدي ـ ـثـ ــه ع ـ ـ ــن ظـ ــاهـ ــرة
ّ
السالح املتفلت التي باتت تهدد األمن
االجتماعي في املناطق الجنوبية ،شدد
الـعـبــادي عـلــى «ضـ ــرورة بـســط السلطة
وال ـس ـيــادة ال ـعــراق ـيــة» ،داع ـيــا إل ــى «نــزع
أسـلـحــة الـجـمــاعــات املسلحة فــي عموم
الـبــاد ،وخصوصًا منظمة (بــي كــا كا)
اإلرهابية».
أمنيًا ،وفيما تشهد الـبــاد سلسلة من
ال ـحــوادث ،كــان آخــرهــا عملية اختطاف
على طريق بغداد ـ كركوك ،حذر العبادي
وسائل اإلعــام والناشطني على مواقع
التواصل االجتماعي من نشر أي خبر
«حرصًا على سالمة مختطفي كربالء»،
موضحًا أن «اإلرهابيني استغلوا الليل
وال ـج ـب ــال ال ــوع ــرة ف ــي عـمـلـيــة الـخـطــف
عـلــى طــريــق ب ـغــداد وك ــرك ــوك ،واملنطقة
ص ـع ـبــة وم ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة
واألل ـغ ــام» .وفــي سـيــاق متصل ،وخــال
كلمته فــي «املــؤتـمــر الــدولــي للوسطية
واالع ـت ــدال» ،نـ ّـبــه الـعـبــادي إلــى خطورة
من سماهم «املرجفني» الذين «يريدون
إث ــارة اإلشــاعــات والـخــوف ويضخمون
من أعمال العدو» ،معتبرًا أن هؤالء هم
«خطر داخلي» ،داعيًا إلى «وحدة كلمة
املسلمني ،وعــدم وضــع الحواجز ،وعدم
التدخل في عقائد الناس».
(األخبار)

فلسطين

ُ
ّ
«حماس» غير معنية بـ«العرض» اإلسرائيلي مصر تعد لصفقة جديدة شاملة
تتواصل التقديرات اإلسرائيلية
بشأن الوضع اإلنساني في قطاع
غزة وإمكانية تدحرج األمور
النفجار يأخذها إلى حرب مقبلة.
هذا األمر دفع سلطات االحتالل
إلى تحريك ملف عروضات يقدم
فيه بعض التنازالت مقابل تهدئة
األوضاع في غزة .في المقابل،
تحرك مصر مساعيها من خالل
صفقة جديدة ستعرضها على
«حماس» تضمن فيها تهدئة
عسكرية طويلة األمد

هاني إبراهيم

أمام شاطئ غزة قبل أيام (أ ف ب)

علمت «األخبار» أن العرض اإلسرائيلي (ميناء
مـقــابــل تـسـلـيــم األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــن) ال ــذي
ت ـح ــدث ع ـنــه اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري خـ ــال ال ـيــومــن
املاضيني لم تبلغ به حركة «حماس» بعد .ولم
َّ
تتلق أي عــروض جديدة من أي وسيط سوى
الـنـقــاشــات ال ـتــي أجــرتـهــا مــع املـصــريــن خــال
الـفـتــرة األخ ـي ــرة لتحسني ال ــواق ــع االقـتـصــادي
في قطاع غزة .وتشير املصادر «الحمساوية»
إلــى أن الـعــرض اإلسرائيلي ،الــذي يضم إقامة
منفذ بحري وميناء مطل على جزيرة قبرص
بـضـمــان ع ــدم تـهــريــب األس ـل ـحــة ع ـبــره مقابل
تسليم الجنود األسرى في قطاع غزة ،ال يلقى
ً
قبوال لدى أوساط الحركة .وهي ترى أن اإلفراج
عن األســرى عبر صفقات تبادل مع االحتالل

م ــن ث ــواب ـت ـه ــا وت ـع ـه ــدات ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة ل ــأس ــرى
وعائالتهم.
وقــال مصدر لـ«األخبار» إن الحركة لن تعطي
رأيـ ــا ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة م ــا ل ــم ت ــوج ــد ع ــروض
رسمية ،في حني أنها قد تدرس عروضًا تشمل
صفقة شاملة تــدمــج بــن اإلف ــراج عــن الجنود
األسـ ـ ــرى وال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي واالق ـت ـص ــادي.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،أب ـل ـغــت ال ـح ــرك ــة الــوس ـيــط
املصري أنها ترفض التفاوض في ملف اإلفراج
ع ــن ال ـج ـن ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــن م ــن دون شـمــولــه
اإلفــراج عن األســرى الفلسطينيني .وقد أجرت
م ـح ــادث ــات ل ـل ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى صـفـقــة ت ـب ــادل عبر
الــوس ـيــط امل ـص ــري خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،إال
أنـهــا اصطدمت بــرفــض الحكومة اإلسرائيلية
لشروطها .وقد اتهم رئيس حركة «حماس» في
غزة ،يحيى السنوار ،الشهر املاضي ،االحتالل
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بالتراجع عن عقد صفقة تبادل بعد وصولها
إلـ ــى م ــراح ــل م ـت ـق ــدم ــة ،م ــوض ـح ــا أن حـكــومــة
االح ـت ــال ت ـبــدو «غ ـيــر مـسـتـعــدة لـعـقــد صفقة
جديدة».
في السياق نفسه ،علمت «األخبار» أن الوسيط
املصري ُي ّ
عد َّ
ملسودة صفقة شاملة بني إسرائيل
والحركة برعاية ودولية .الصفقة الجديدة تشمل
إنهاء ملف األسرى وتحسني الواقع االقتصادي
في غــزة ،باإلضافة إلى تهدئة عسكرية طويلة
َ
األمد ُيرفع خاللها الحصار الكامل عن القطاع
ُ َ
وتمنح حرية التنقل عبر املمر البحري باتجاه
قبرص برقابة أمنية دولية لضمان عدم تهريب
السالح إلى الداخل.
وخ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـ ــاول عـ ـ ــدد مــن
ال ــوسـ ـط ــاء ال ــدولـ ـي ــن وال ـ ـعـ ــرب الـ ــوصـ ــول إل ــى
صفقة تبادل أسرى بني «حماس» وإسرائيل،

ح ـظ ـي ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـت ــرح ـي ــب «ح ـ ـم ـ ـسـ ــاوي»،
ورف ــض إســرائـيـلــي ن ـظ ـرًا لـلـبــون الـشــاســع في
ال ـ ــرؤى مل ـلــف ال ـج ـن ــود األس ـ ــرى ب ــن ال ـطــرفــن.
ومـ ــن ب ــن ال ــوسـ ـط ــاء :امل ـن ـســق الـ ـخ ــاص لــأمــم
املتحدة لـ «عملية السالم» في الشرق األوسط،
نـيـكــوالي مــاديـنــوف ،والـسـفـيــر الـقـطــري لــدى
السلطة محمد العمادي .إلى ذلــك ،غزة تنتظر
زيـ ـ ــارة ال ــوس ـي ـط ــن (الـ ـعـ ـم ــادي وم ــاديـ ـن ــوف)
خالل األيام املقبلة ،ويتوقع أن يحمال تصورًا
إسرائيليًا للعرض الذي تحدث عنه وزير األمن
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،كـ ــان م ـل ــف غـ ــزة اإلن ـس ــان ــي
ح ــاضـ ـرًا ف ــي اج ـت ـم ــاع ــن ع ـق ــده ـم ــا نـتـنـيــاهــو
نهاية األس ـبــوع مــع كبير مستشاري الرئيس
األميركي ،جاريد كوشنر ،واملبعوث األميركي
ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ــامل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ج ـي ـس ــون

الصفقة الجديدة تشمل
إنهاء ملف األسرى وتحسين
الواقع االقتصادي

غرينبالت .وقد تزامنت التحركات واالجتماعات
اإلسرائيلية والدولية مع تصريح ليبرمان ،الذي
يشير إلى أنه اتفق مع رئيس قبرص ،نيكوس
أناستاسيادس ،مبدئيًا ،على إقامة رصيف في
أحد املوانئ القبرصية لنقل البضائع إلى قطاع

غزة ،على أن يكون بإشراف إسرائيل.
االتـفــاق ،الــذي جــرى التوصل إليه يــوم الجمعة
املــاضــي ،يقضي بتشكيل طاقم عمل مشترك
فــي غـضــون أس ـبــوعــن ،لـيـعــرض خ ــال ثالثة
أشهر خطة إقامة هذا الرصيف .وبحسب هيئة
الـبــث اإلســرائـيـلـيــة ،تشمل الـخـطــة آلـيــة إش ــراف
إســرائـيـلــي يمنع «ح ـم ــاس» مــن اسـتـغــال هــذا
املنفذ لتهريب وسائل قتالية .ونقلت الهيئة عن
مصدر رفيع فــي وزارة األمــن اإلسرائيلية ،لم
ِّ
تسمه ،أنه «عندما ننتهي من الترتيبات الالزمة
ً
للمشروع ،سنتوجه إلــى سكان غــزة مباشرة
دون الـتـشــاور مــع حـمــاس» .هــذا الـعــرض يمثل
تــراج ـعــا واض ـح ــا مل ــواق ــف لـيـبــرمــان الـ ــذي كــان
يقرن موافقته لتحسني الواقع االقتصادي في
غزة بتسليم «حماس» سالحها وإعادة الجنود
األسرى.

