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العالم

العالم

سوريا

حراك شعبي نحو «التسويات»

الجيش يتقدم شرق درعا
بينما بدأ أهالي بعض
البلدات تحركات تطالب
بدخول القوات الحكومية
وإجراء «مصالحات» من دون
التقدم
قتال ،يتابع الجيش
ً
في الريف الشرقي ،وصوال
إلى أطراف الحراك والكرك
ل ــم ي ـتــوقــف ت ـق ــدم ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
عـقــب الـسـيـطــرة عـلــى منطقة اللجاة
وب ـل ــدة بـصــر ال ـحــريــر ،الـلـتــن كانتا
خ ــط دفـ ـ ــاع ع ـ ّـول ــت ع ـل ـيــه ال ـف ـصــائــل
املسلحة إلنـهــاك ق ــوات الجيش قبل
وصولها إلى عمق بلدات ريف درعا
الشرقي .بل استكمل السيطرة على
ب ـلــدات نــاحـتــة واملـلـيـحـتــن الشرقية
والـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ل ـي ـص ـبــح خ ــط ال ـت ـمــاس
مــع الفصائل املسلحة ،على أطــراف
بلدات الحراك ورخم والكرك وأم ولد.
ه ــذا ال ـت ـق ــدم ال ـس ــري ــع لـلـجـيــش على
امل ـحــور ال ـشــرقــي ،تــرافــق مــع تكثيف
ال ـق ـص ــف امل ــدفـ ـع ــي وال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ،عـلــى
مواقع ونقاط املسلحني جنوب درعا
ً
املدينة ،وصــوال إلى محيط الجمرك
القديم على الحدود األردنية .ويراهن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـهـ ـ ــاك امل ـس ـل ـح ــن
وتدمير تحصيناتهم هناك ،تمهيدًا
لـ ـع ــزل امل ــدي ـن ــة ع ــن ري ـف ـه ــا ال ـشــرقــي
وق ـ ـطـ ــع خ ـ ـطـ ــوط إمـ ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـح ــن
داخلها ،وكذلك عزل الريفني الغربي
والـشــرقــي ،إلــى جــانــب الــوصــول إلى
معبر نصيب الحدودي .ولم تصمد
خـ ـ ـط ـ ــوط دف ـ ـ ــاع ـ ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فــي
الريف الشرقي ،على عكس رهانات
ق ــادة الفصائل وتصريحاتهم التي
سبقت تحرك الجيش .وأظهرت تلك
ال ـت ـطــورات ،حجم وتــأثـيــر الخالفات
ال ـســاب ـقــة ب ــن ت ـلــك ال ـف ـص ــائ ــل ،الـتــي
اك ـت ـف ــت بـ ـمـ ـح ــاوالت صـ ــد ال ـج ـي ــش،
مــن دون أن تـحــاول (تستطيع) فتح
جبهات أخــرى ،وبخاصة في الريف
الغربي.
ه ــذا الـتـخـبــط والـضـعــف فــي مــواقــف
قادة الفصائل وعملها امليداني ،دفع

أهالي عدد من بلدات درعا إلى إطالق
ت ـح ــرك ــات ش ـع ـب ـيــة ت ـط ــال ــب ب ــإج ــراء
اتفاقات تسوية تتيح دخول القوات
الحكومية وانسحاب املسلحني من
دون ق ـت ــال ،عـلــى غـ ــرار م ــا ج ــرى في
ب ـع ــض م ـن ــاط ــق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة.
وتـ ـظ ــاه ــر عـ ـ ــدد مـ ــن أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدات
إب ـط ــع وداع ـ ـ ــل والـ ـغ ــاري ــة ال ـشــرق ـيــة،
حــام ـلــن ال ـع ـلــم الـ ـس ــوري ،ع ـلــى رغــم
ال ـض ـغــط املـ ـم ــارس ض ــده ــم م ــن قبل
امل ـس ـل ـحــن .وش ـه ــدت ن ـقــاط الـجـيــش
ش ــرق ب ـل ــدة داع ـ ــل ،وصـ ــول ع ــدد من
أهالي البلدة ،الراغبني في الخروج
ّ
وتجنب تبعات املواجهة العسكرية
التي تصر عليها الفصائل املسلحة،

حتى اآلن .والــافــت أن البلدات التي
خ ــرج أه ـل ـهــا ف ــي ت ـحــركــات شـعـبـيــة،
كــانــت قــد ش ـهــدت اغـتـيــال املسلحني
مل ـ ـسـ ــؤولـ ــي امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ق ـبــل
وقــت قصير ،وآخ ــر عملية فــي داعــل
ن ـف ـس ـهــا ت ـم ــت أول مـ ــن أم ـ ــس حـيــث
جرى تصفية عضو لجنة املصالحة
جمال الشحادات بعد اختطافه لعدة
أيــام ،غير أن ذلك لم يمنع املطالبات
بدخول القوات الحكومية .ومع بقاء
قـ ـن ــوات الـ ـت ــواص ــل والـ ـتـ ـف ــاوض بــن
ممثلي «مــركــز املـصــالـحــة» الــروســي
وعدد من الفعاليات الشعبية ولجان
«امل ـص ــال ـح ــة» ،فـ ــإن م ــن امل ـح ـت ـمــل أن
ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ــات محلية

على غــرار ما جرى في بعض بلدات
ّ
ال ـل ـج ــاة ح ـي ــث س ــل ــم عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
املـسـلـحــن ،أسـلـحـتـهــم إل ــى الـجـيــش،
وبدأ نحو  1000منهم أمس «تسوية

شهد مجلس األمن جولة كباش
جديدة حول الجنوب السوري
أوضــاعـهــم» ،في قــرى شعارة وكريم
الجنوبي وإي ــب وج ــدل والــرويـســات
والشرائع.
وف ــي مـ ـ ــوازاة ال ــزخ ــم ال ـع ـس ـكــري على
األرض ،شهدت جلسة مجلس األمن

نازحون من ريف درعا يتجهون إلى بلدة الرفيد قرب حدود الجوالن (أ ف ب)

أمـ ـ ـ ــس ،جـ ــولـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن ال ـ ـجـ ــدل،
اف ـت ـت ـحــت ب ــإش ــارة امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
ستيفان دي ميستورا ،إلــى قلقه من
أن «ت ـص ـب ــح ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ج ـن ــوب غ ــرب ــي س ــوري ــا ،شـبـيـهــة
بعمليات الـغــوطــة الشرقية وحـلــب».
وت ــرافـ ـق ــت اإلشـ ـ ـ ــارة ب ـ ّت ـحــذيــر م ــن أن
التصعيد الـجــاري يمثل «عقبة أمــام
إحــراز تقدم في ملف تشكيل اللجنة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة» ،ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرز ت ـقــدمــا
خالل الفترة املاضية ،على حد قوله.
وخالل الجلسة نفسها ،شدد املندوب
الــروســي فاسيلي نيبيزيا ،على أنه
«ال ي ــوج ــد وقـ ــف ل ــأع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة
يـسـهــم فــي تــأجـيــل مـكــافـحــة اإلره ــاب
واإلرهــابـيــن» ،منتقدًا مــواقــف الــدول
الـغــربـيــة ت ـجــاه الــوضــع فــي الـجـنــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ب ـع ــد م ـط ــال ـب ــات م ـت ـعــددة
لروسيا بـ«احترام تعهداتها» هناك.
إذ قـ ـ ــال م ـس ــاع ــد س ـف ـي ــرة الـ ــواليـ ــات
املتحدة لدى األمــم املتحدة جوناثان
ك ــوه ــن ،إن «ال ـع ـم ـل ـي ــات الـعـسـكــريــة
األح ـ ــادي ـ ــة ل ـن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار)
األسـ ـ ــد وروس ـ ـيـ ــا ف ــي جـ ـن ــوب غــربــي
ســوريــا تشكل انتهاكًا لــوقــف إطــاق
الـ ـن ــار» ،مـضـيـفــا أن بـ ــاده «مصممة
على احترام تعهداتها في سبيل وقف
إطــاق الـنــار هــذا .ونطالب شركاءنا
الـ ـ ـ ــروس ب ــال ـق ـي ــام ب ــاملـ ـث ــل» .وج ـ ــاءت
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الـ ـغ ــربـ ـي ــة مل ــوسـ ـك ــو فــي
مجلس األم ــن بــالـتــوازي مــع حصول
«منظمة حظر األسلحة الكيميائية»
ع ـل ــى ت ـف ــوي ــض ي ـت ـيــح ل ـه ــا «ت ـحــديــد
املسؤولني» عن الهجمات الكيميائية
ً
فضال عن صالحية تحديد استخدام
ه ــذه األس ـل ـحــة ،وذلـ ــك خ ــال املــؤتـمــر
ال ـط ــارئ ال ــراب ــع ل ـل ــدول األع ـض ــاء في
املـنـظـمــة املـنـعـقــد ف ــي مــدي ـنــة اله ــاي.
ومن بني الدول التي عارضت مشروع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،روسـ ـ ـي ـ ــا وإي ـ ـ ـ ــران
وسـ ــوريـ ــا ،م ـقــابــل م ــواف ـق ــة ال ــوالي ــات
املتحدة واالتحاد األوروبي.
وفي سياق آخر ،وبالتوازي مع تأكيد
امل ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي إل ــى «الـتـحــالــف
الدولي» بريت ماكغورك ،أن التعاون
ب ــن تــرك ـيــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة في
سوريا تطور في شكل إيجابي خالل
الفترة األخيرة ،بحث رئيس األركان
ال ـتــركــي خـلــوصــي أكـ ــار ،ف ــي اتـصــال
ه ــاتـ ـف ــي أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــع قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ك ــورت ـي ــس
س ـ ـك ـ ــاب ـ ــاروت ـ ــي ،خـ ــري ـ ـطـ ــة الـ ـط ــري ــق
الخاصة بمدينة منبج .وبينما أكد
«ال ـت ـحــالــف» ت ــواص ــل عـمـلـيــاتــه ضد
«داع ــش» شــرق ال ـفــرات ،أكــد الجيش
ال ـســوري أن ــه استكمل تـحــريــر كامل
بــاديــة دي ــر الـ ــزور الـجـنــوبـيــة مــن يد
التنظيم ،بمساحة تقدر بنحو 5800
كيلومتر مربع.
(األخبار)

اليمن

غريفيث يغادر عدن بال نتائج

ّ
هجوم إماراتي لفك الحصار عن الغزاة
بدأت القوات الموالية
لـ«التحالف» ،أمس ،هجومًا
جديدًا في محافظة
الحديدة ،بهدف استعادة
خطوط إمدادها .جاء
ذلك في وقت أنهى فيه
المبعوث األممي إلى اليمن
زيارة سريعة لعدن لم تفلح،
على ما يبدو ،في تحقيق
تقدم على خط تنفيذ
مقترح المنظمة الدولية
بشأن ميناء الحديدة
ل ــم ي ـكــد امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
ّ
مـ ــارتـ ــن غ ــري ـف ـي ــث ،يـ ـح ــط فـ ــي مــدي ـنــة
عـ ـ ــدن (جـ ـن ــوب ــا) ح ـت ــى غ ـ ــادره ـ ــا بـعــد
ل ـق ــاء س ــري ــع م ــع ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل،
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي .ســرعــة قــرأ
ف ـي ـهــا م ــراق ـب ــون م ــؤشـ ـرًا سـلـبـيــا على
م ــا دار خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء بـ ـش ــأن امل ـق ـتــرح
األمـمــي لوقف الهجوم على الحديدة.
وه ــو مــا أك ــده وزي ــر خــارجـيــة حكومة
الرياض ،خالد اليماني ،بنفسه ،عقب
الـ ـلـ ـق ــاء ،ح ـي ــث ط ــال ــب بـ ــ«االنـ ـسـ ـح ــاب
الكامل للحوثيني من مدينة الحديدة
وم ـي ـنــائ ـهــا ،ودخ ـ ــول قـ ــوات م ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة إل ــى امل ـن ـط ـقــة» ،فـيـمــا نقلت
وكــالــة «سـبــأ» التابعة لحكومة هــادي
عــن األخـيــر قــولــه ،خــال مباحثاته مع
غريفيث ،أن «معركة الحديدة هي جزء
من معركتنا الوطنية مع االنقالبيني».
وال يعدو موقف هادي وحكومته كونه
انعكاسًا للتشدد اإلماراتي  -السعودي
في رفض املقترح األممي ،الــذي يعني
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ب ـ ــه ع ـم ـل ـي ــا إسـ ـ ـق ـ ــاط ذريـ ـع ــة
تهريب األسلحة عبر ميناء الحديدة،
واإلقــرار بشرعية وجود «أنصار الله»
فــي املــديـنــة ومـيـنــائـهــا (إذ إن املقترح
ّ
ينص على استمرار املوظفني التابعني
لحكومة اإلنـقــاذ فــي مــزاولــة مهماتهم
ً
داخــل امليناء) ،فضال عن أن اتفاقًا من
هــذا الـنــوع يمكن أن يــؤســس لتسوية
ش ــام ـل ــة لـ ــن تـ ـك ــون وال ـ ـحـ ــال ه ـ ــذه فــي
مصلحة أبو ظبي والرياض.

يعني قبول المقترح األممي بشأن الحديدة اإلقرار بشرعية وجود «أنصار الله» في المدينة (أ ف ب)
م ــن ه ـن ــا ،ال ي ـب ــدو أن أم ـ ــام اإلم ـ ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة م ــن خ ـي ــار س ــوى الـعـمــل
عـ ـل ــى ف ـ ـ ّـك الـ ـحـ ـص ــار امل ـ ـف ـ ــروض ع ـلــى
قـ ــوات ـ ـه ـ ـمـ ــا امل ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة فـ ـ ــي الـ ـش ــري ــط
الـ ـس ــاحـ ـل ــي غ ـ ـ ــرب ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .ورغ ـ ـ ـ ــم مــا
يـنـطــوي عليه املـضــي فــي ه ــذا الخيار
من تكلفة باهظة ،وما سيستغرقه من
وقت ،إال أن جبهة «التحالف» تواصل
الـتـلــويــح ب ــه ،بــل وب ــدأت أم ــس تنفيذه
عمليًا ،بإطالقها هجومًا على منطقة
الفازة جنوب مديرية التحيتا ،سعيًا
السـتـعــادة خـطــوط إمــدادهــا امل ــارة من
هناك .وادعــت وسائل اإلعــام املوالية
لـ«التحالف» أن امليليشيات املدعومة
إم ــارات ـي ــا تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة نفت
صحة تلك االدعاءات ،قائلة إن «معارك
كـ ّـر وفـ ّـر ضــاريــة تــدور منذ فجر اليوم
(أم ـ ــس)» .ويــأتــي ه ــذا الـهـجــوم بعدما
ت ـق ـط ـع ــت الـ ـسـ ـب ــل بـ ــال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة
لــ«الـتـحــالــف» فــي أكـثــر مــن نقطة على
الـســاحــل الـغــربــي ،حـتــى بــاتــت عــاجــزة
عن الحركة ،وهو ما تتتالى االعترافات
به على املقلب اإلمــاراتــي  -السعودي،
ح ـتــى م ــن ش ـخ ـص ـيــات رف ـي ـعــة كــوزيــر
الــدولــة للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي،
أن ــور قــرقــاش ،ال ــذي أع ــاد أم ــس عقرب
العمليات إلى نقطة السعي في «تأمني
م ـطــار ال ـح ــدي ــدة» ،ع ــازي ــا ب ــطء الـتـقــدم
إل ــى «(ان ـت ـش ــار) الـقـنــاصــة الـحــوثـيــن،
واملــدافــع الــرشــاشــة ،وإط ــاق الـنــار من

املناطق املدنية».
بالتوازي مع ذلــك ،نقلت مواقع يمنية
موالية لــإمــارات عــن مـصــادر ميدانية
ق ــول ـه ــا إن  1250ج ـن ــدي ــا مـ ــن «أل ــوي ــة
الـ ـعـ ـم ــالـ ـق ــة» و«املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ال ـت ـه ــام ـي ــة»
مـ ـح ــاص ــرون فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ــدري ـه ـم ــي
القريبة من مطار الحديدة« ،األمر الذي
ي ـهــدد بــإبــادتـهــم عـبــر الـقـصــف بسالح
الهاون فقط» ،وإن «هــؤالء املحاصرين
استقبلوا منذ يــومــن إمــدادات ـهــم عبر
ال ـب ـح ــر» .ون ـق ـلــت ع ــن ت ـلــك املـ ـص ــادر أن
«ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة لـلـحــوثـيــن تمكنت

تتدرج جبهة «التحالف»
في االعتراف برواية الجيش
واللجان لمعارك الساحل
م ــن قـطــع ط ــرق إمـ ــداد ثــاثــة أل ــوي ــة من
قـ ــوات الـعـمــالـقــة ب ـعــد سـيـطــرتـهــا على
ّ
مـنـطـقـتــي ال ـ ـفـ ــازة وال ـ ـج ـ ــاح» .وت ـشــكــل
ً
هذه األنباء استكماال العتراف متدرج
ب ــرواي ــة ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة،
ال ـتــي تــؤكــد أن املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
على
إمــاراتـيــا لــم تتمكن مــن
السيطرة ً
تقر به األخيرة ُ
املطار ،وهو ما ّ
رجعة
م
ِ
األمر إلى «شبكة األلغام والتحصينات
ـاجـمــن
الـعـسـكــريــة املـحـكـمــة» ،وأن املـهـ ِ
ب ــات ــوا م ـح ـصــوريــن ب ــن ف ـكــي كـمــاشــة
وال مـنـفــذ أمــام ـهــم س ــوى ال ـب ـحــر ،وأن

القوات املنتشرة على الشريط الساحلي
تتعرض لعمليات استنزاف متواصلة
كبدتها إلى اآلن خسائر بشرية ومادية
كـبـيــرة ،تـمــامــا مثلما ك ــان تــوقــع زعيم
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،ع ـب ــد املـ ـل ــك ال ـح ــوث ــي،
ال ـ ــذي ت ــوع ــد بـجـعــل ال ـس ــاح ــل الـغــربــي
«مستنقعًا يغرق فيه الغزاة» .وقد أدت
آخــر تلك العمليات ،في منطقة الفازة،
إلــى مصرع قـيــادي فــي الـقــوات املوالية
لـ«التحالف» ومرافقيه ،و«تدمير طقم
عسكري للمرتزقة ومـصــرع مــن كانوا
ً
على متنه فــي املنطقة نفسها» ،فضال
عــن «اسـتـهــداف مخزن أسلحة ملرتزقة
العدوان في منطقة النخيلة بالدريهمي،
ما أدى إلى احتراقه بالكامل» بحسب ما
أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية التابعة
لـحـكــومــة اإلن ـق ــاذ .وي ــوم أم ــس ،أطلقت
القوة الصاروخية في الجيش واللجان
صــاروخــا باليستيًا من نــوع «قاهر M
 »2على «تجمعات الغزاة واملرتزقة في
الساحل الغربي».
ّ
وولـ ــد تـصــاعــد حــالــة االس ـت ـنــزاف هــذه
خ ــاف ــات داخـ ــل مـعـسـكــر «ال ـت ـحــالــف»،
خصوصًا بعدما آثر مقاتلون كثر تحت
لواء نجل شقيق الرئيس السابق ،طارق
محمد صالح ،االنكفاء عن القتال ،فيما
التهامية»
رفضت ما تسمى «املقاومة
ِّ ً
التقدم إلى الجبهات األماميةُ ،مفضلة
العمل في حراسة املواقع العسكرية في
املخا والخوخة .وهــذا ما جعل «ألوية
العمالقة» السلفية ،التي ينتمي معظم
الجنوبية،
عناصرها إلــى املحافظات
َ َ
ودفعها
وحيدة في صــدارة املواجهة،
إلـ ــى اتـ ـه ــام ش ــرك ــائ ـه ــا ف ــي الـعـمـلـيــات
َ
ب ــ«ال ـت ـق ــاع ــس» .وإل ـ ــى ج ــان ــب خـيـبــتــي
االستنزاف والتخاذل ،جاء فشل رهان
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة  -ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلــى
معلومات مغلوطة قدمها إليهما طارق
صــالــح وجــوق ـتــه اإلع ــام ـي ــة الخصبة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
التابعة لـ«ألوية الجمهورية»  -بأن أهل
ال ـحــديــدة سينتفضون عـلــى «أن ـصــار
الـ ـ ـل ـ ــه» ،وس ـي ـس ـت ـق ـب ـلــون الـخـلـيـجـيــن
ب ـ ــال ـ ــورود بــوص ـف ـهــم ف ــات ـح ــن .ره ــان
أثبت الواقع زيفه ،وال سيما أن تجارب
«الـتـحــالــف» املـخــزيــة فــي عــدن وتـعــز ال
ت ــزال مــاثـلــة أم ــام الـجـمـيــع ،بـمــن فيهم
أبناء تهامة.
(األخبار)

مجزرة جديدة
في الحديدة
ارتكبت مقاتالت تحالف
ال ـ ـعـ ــدوان ،أم ـ ــس ،م ـجــزرة
جــديــدة بحق املدنيني في
م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة ،بعد
ســاعــات مــن اسـتـهــدافـهــا
نـ ـ ـ ــازحـ ـ ًـ ــن مـ ـ ـ ــن املـ ــدي ـ ـنـ ــة
ُمـسـ ِّـبـ ّبــة مقتل وج ــرح ما
ال ي ـقــل عــن  20شخصًا
م ـن ـهــم .وأفـ ـ ــادت م ـصــادر
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــأن ط ـ ــائ ـ ــرات
«ال ـت ـحــالــف» أغ ـ ــارت على
مدنيني من قرية الربصة
فــي مديرية الـحــوك ،أثناء
اج ـت ـمــاع ـهــم حـ ــول خ ــزان
م ـ ـي ـ ــاه ج ـ ـ ّـه ـ ــزت ـ ــه إح ـ ـ ــدى
ّ
ليسد
املنظمات اإلنسانية
ح ــاج ــة أبـ ـن ــاء ال ـق ــري ــة من
املـيــاه .وأضــافــت املصادر
أن ال ـغــارة أدت إلــى مقتل
 7مدنيني بينهم  3أطفال،
وج ـ ــرح  5آخ ــري ــن منهم
 3أط ـفــال وام ـ ــرأة .وكــانــت
م ـ ـقـ ــاتـ ــات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان قــد
أول
اس ـت ـه ــدف ــت ،ص ـب ــاح ّ
مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ح ــاف ـل ــة ت ـقــل
نازحني على طريق زبيد
 ال ـجــراحــي ،مــا أدى إلــىمقتل  9مدنيني بينهم 3
أطفال وجرح  12آخرين.
ف ــي م ـســاء ال ـي ــوم نـفـســه،
نفذت طائرات «التحالف»
خ ـ ـ ـمـ ـ ــس غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ـ ًـى
لحقة
مديرية جبل رأسُ ،م ِ
أضـ ـ ــرارًا ف ــادح ــة بـمـنــازل
املواطنني وممتلكاتهم.
(األخبار)

تحليل إخباري

ميناء ليبرمان القبرصي ...مولود ميت
يحيى دبوق
ّ
سجل أفيغدور ليبرمان على اسمه اقتراحًا
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا جـ ــدي ـ ـدًا ي ـ ـهـ ــدف ،ك ـم ــا ي ـ ــرد فــي
ديباجته ،إلى التخفيف اقتصاديًا على قطاع
غزة (تخفيف الحصار) ،عبر إنشاء رصيف
ب ـحــري مـخـصــص لـفـلـسـطـيـنـيــي ال ـق ـطــاع في
قبرص ،مقابل إطــاق االســرى اإلسرائيليني
لــدى حركة حماس .اقتراح ينضم الــى جملة
اقـتــراحــات أطـلـقــت فــي الـعــامــن املــاضـيــن من
دون أن يبصر أي منها النور ،أو يجد مسلكًا
ع ـم ـل ـيــا ،ي ـخ ـفــف م ــن م ـع ــان ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن،
وحصارهم الدائم.
بحسب ما يرد في االقتراح ،تنشئ إسرائيل،
ب ـعــد أن «وافـ ـق ــت» ق ـب ــرص ،رص ـي ـفــا بـحــريــا
م ــن ال ـســاحــل ال ـق ـبــرصــي إل ــى غ ــزة لتسهيل
األوضاع االقتصادية في القطاع .وكما يؤكد

ليبرمان ،فإن االقتراح «الدراماتيكي» ،حسب
الوصف العبري ،طــرح أمــام القبارصة ولقي
مــوافـقــة مـبــدئـيــة مـنـهــم ،عـلــى أن يـجــد تعبيرًا
عمليًا له خالل األشهر القليلة املقبلة.
ك ــي ال ي ـقــع الـ ـق ــارئ ف ــي ت ـج ــاذب ــات الـتـحـلـيــل
والتنبؤات والتطرف في التوقعات ،ال بد من
اإلشارة والتشديد على اآلتي:
ال جديد في اقتراح وزير األمن اإلسرائيلي.
مــا ي ــرد فــي اق ـتــراحــه ،هــو مــن نــاحـيــة فعلية
استنساخ ،مع تعديالت بسيطة ،القتراحات
إسرائيلية ســابـقــة ،أضيفت إليها هــذه املــرة
موجبات فلسطينية مقابلة تتعلق باألسرى
االســرائـيـلـيــن ،لكن مــع االبـقــاء على إمكانية
وواق ــع الـحـصــار كـمــا هــو ،بـعــد تــأكـيــد سلطة
تل أبيب املطلقة في اإلشــراف على الرصيف
البحري القبرصي ومساره املمتد من ساحل
الـجــزيــرة إلــى غــزة .أعـطــت إســرائـيــل لنفسها

الحق ،بحسب االقتراح ،في إغالق الرصيف
ومنع استخدامه ،عندما ترتئي ذلــك ،لسبب
أمـنــي وغ ـيــره ،وه ــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى أنــه
ليس حقًا دائـمــا ال رجعة فيه للفلسطينيني
في استخدام الرصيف.
ك ـ ــان لـ ــوزيـ ــر االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
مماثال وما زال حيًا
يسرائيل كاتس ،اقتراحًا
ً
وموضوعًا على طاولة القرار في تل أبيب من
يتلقى ق ــرارًا .الـفــارق الـجــوهــري بني
دون أن ّ
االق ـتــراحــن أن كــاتــس يـقـتــرح جــزيــرة خــارج
ال ـق ـطــاع تــوكــل إل ـي ـهــا ن ـفــس مـهـمــة الــرصـيــف
الـقـبــرصــي ،مــع لـســان يمتد إلــى ســاحــل غزة
بــإشــراف أمـنــي إســرائـيـلــي مـبــاشــر ،مــع سلة
من املوجبات الفلسطينية املقابلة .املفارقة أن
مــن يقف مانعًا ومعارضًا القـتــراح الجزيرة
هو ليبرمان نفسه ،األمر الذي يؤكد مروحة
ت ـســاؤالت ح ــول األه ــداف الحقيقية الكامنة

وراء اقتراحه املفاجئ.
تبني إسرائيليًا رسميًا القتراح ليبرمان،
ال ّ
وهو ما أكده عدد من الوزراء االسرائيليني ،مع
التشديد على أن اقتراحًا كهذا لم يطرح على
طاولة النقاش في املجلس الــوزاري املصغر،
مع اإللفات إلى الصفة الشخصية لالقتراح،
وأنــه لم يصل إلــى حـ ّـد املوافقة الرسمية .في
الــوقــت نفسه ،تؤكد السلطات القبرصية أن
االق ـت ــراح ع ــرض أم ــام الــرئ ـيــس خ ــال زي ــارة
ليبرمان األخـيــرة للجزيرة ،حيث وعــد األول
بدراسة مقترح الثاني والــرد عليه الحقًا ،ما
تبني إسرائيليًا وال قبرصيًا له،
يعني أن ال ّ
مــع تشديد نيقوسيا ،حسب إعــامـهــا ،على
أن ق ـبــرص لــم ُت ـعـ ِـط كـلـمـتـهــا ب ـعــد ،مــع تأكيد
رد منها ،بمعنى
أنها ّ
تلقت االقتراح من دون ّ
أنها استمعت إلى ليبرمان ،بوصف اقتراحه
رأيًا يستدعي دراسة ،لم يدخل ّ
حيز الدراسة
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الفعلية القبرصية إلى اآلن.
ال ـج ــان ــب األهـ ــم إزاء اقـ ـت ــراح ل ـي ـبــرمــان ،ال ــذي
م ــن ش ــأن ــه م ـنــع ت ـب ـل ــوره ع ـم ـل ـيــا ،ه ــو ف ـقــدانــه
املوافقة الفلسطينية املتعذرة ربطًا بالشروط
امل ــوض ــوع ــة ل ـل ــرص ـي ــف ال ـق ـب ــرص ــي وك ـي ـف ـيــة
إدارتـ ــه والـتـسـلــط اإلســرائ ـي ـلــي عـلـيــه ،إضــافــة
إلــى تـجــاذب مرتقب حــولــه بــن غــزة ورام الله
والـقــاهــرة ،مــن شأنه أن يمنع تطور االقـتــراح
من ناحية فعلية ،إلى واقع عملي.
األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة ف ــي اق ـ ـتـ ــراح ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ــذي
تـقــابـلــه ص ـعــوبــة ،إن ل ــم ت ـكــن اس ـت ـحــالــة لــدى
الجانب الفلسطيني ،أن أحــد أهــم أهــداف هذا
االقـ ـت ــراح ه ــو «ن ـس ــف» امل ـط ـلــب الـفـلـسـطـيـنــي
الثابت في إطــاق أســرى فلسطينيني مقابل
أس ــرى إســرائـيـلـيــن .ت ـنــازل كـهــذا مــن جــانــب
الفلسطينيني مــن شــأنــه أن يـشـ ّـكــل انـكـســارًا
كـبـيـرًا ج ـدًا ال تـقــوى الـفـصــائــل الفلسطينية

ع ـل ــى ال ـت ـع ــاي ــش مـ ـع ــه ،م ـه ـم ــا ك ــان ــت ب ــدائ ـل ــه
االقتصادية املشروطة ،املعروضة إسرائيليًا
على القطاع.
يمثل اقتراح ليبرمان ،وغيره من االقتراحات
التي وضعت في التداول وتلك التي لم توضع
بـ ـع ــد ،أف ـ ـكـ ــارًا تـ ـه ــدف إلـ ــى «ت ـق ـط ـي ــع ال ــوق ــت»
وت ــأج ـي ــل االن ـف ـج ــار األم ـن ــي ف ــي ج ــول ــة قـتــال
جديدة ،من شأنها أن تكون مغايرة ملا سبقها
م ــن جـ ــوالت ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي سـيــاق
املـكــابــرة واالم ـت ـنــاع عــن الـتـنــازل عــن حصار
تلقيها
الفلسطينيني في القطاع ،إال في حال ّ
أثمانًا فلسطينية ثبت استحالة فرضها في
ظل ميزان قوى مغاير عن املراحل السابقة.
الجولة القتالية املقبلة ،بسبب الحصار ،هي
تحذر
العامل األكثر حضورًا وخشية ،الــذي ّ
مـنــه املــؤسـســة األم ـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة وتـشــدد

ع ـل ـيــه وع ـل ــى ض ـ ــرورة الـ ـح ــؤول دون ـ ــه ،ربـطــا
بمروحة واسعة من األسباب ،وفي مقدمتها
ال ـخ ـش ـيــة م ــن ال ـي ــوم الـ ــذي ي ـلــي امل ــواج ـه ــة مــع
القطاع ،في حال وقعت هذه املواجهة بالفعل.
خ ـش ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل وتـ ـح ــذي ــره ــا واض ـ ـحـ ــان،
وتحديدًا ما يتعلق بمحذور العودة إلى املربع
األول بعد القتال العسكري من دون تحقيق
تـغـيـيــرات جــذريــة ذات معنى لـلـتـعــذر ،قياسًا
بالواقع امليداني املوجود اآلن حيال غزة.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ل ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان ،وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
االق ـتــراحــات ال ـتــي تـتــزاحــم فــي ه ــذه املــرحـلــة،
تلمس إسرائيلي أن حصار
يشير إلى وجود ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ـمــا ه ــو عـلـيــه اآلن ف ــي غ ــزة،
قابل لالشتعال وبقوة ،مع ضــرورة منع هذا
االشتعال لتعذر تحقق املصالح اإلسرائيلية
ع ـبــر ال ـق ـت ــال ال ـع ـس ـك ــري .ل ـي ـب ــرم ــان ،وغ ـي ــره،
مــع التأكيد على املصالح الشخصية أيضًا،

يـهــدف مــن خــال اقـتــراحــه إلــى ال ـحــؤول دون
األس ـ ــوأ ،أي املــواج ـهــة الـعـسـكــريــة املـقـبـلــة مع
غ ــزة ،بــا أث ـمــان حقيقية تــدفـعـهــا إســرائـيــل.
واضــح أن تــل أبـيــب بمؤسستيها السياسية
والعسكرية ،تخشى اليوم الذي يلي املواجهة
امل ـق ـب ـلــة ،وه ــو يـضـغــط عـلـيـهــا ويــدف ـع ـهــا إلــى
االمتناع عن التمادي في اعتداءاتها واالبتعاد
قدر االمكان عن املواجهة املقبلة.
يـ ـض ــاف إل ـ ــى كـ ــل ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــو مـ ــا ال تـخـفـيــه
إس ــرائ ـي ــل ،وج ــوب أن يـتـمـحــور الـتــركـيــز في
ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة مــع
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ،ح ـيــث ال ـخ ـطــورة وال ـت ـهــديــد،
ك ـم ــا تـ ـق ـ ّـدر امل ــؤس ـس ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،خ ــاص ــة مــع
تـطــورات تتسارع نحو األســوأ مــن ناحيتها،
وهــي تشي بـخـســارة مرحلة مــا بعد الحرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ك ــان ــت خ ـس ــارت ـه ــا،
وخسارة حلفائها ،للحرب نفسها.

