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سوريا ترتفع وتيرة المناوشات على أطراف مناطق سيطرة «داعش» في وادي اليرموك،
فيما يستعد الجنوب لالنتهاء من عملية ترحيل المسلحين الرافضين للمصالحة ،تمهيدًا
الختتام ملف التسويات

تحليل إخباري

إسرائيل تكتشف عقم تهديداتها:
نحو جولة الحقة

«تسويات» الجنوب في أواخرها

علي حيدر

تصعيد ضد «داعش»
في وادي اليرموك
مـ ــع ت ـص ــاع ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
ع ـل ــى خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ب ــن ال ـج ـيــش
السوري وتنظيم «داعــش» في منطقة
ُ
وادي ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،ت ـس ـت ـك ـ َـم ــل ســري ـعــا
عـمـلـيــة تــرح ـيــل امل ـس ـل ـحــن واملــدن ـيــن
ال ــراف ـض ــن الت ـف ــاق ــات «ال ـت ـســوي ــة» من
ريـفــي درع ــا والقنيطرة نحو الشمال.
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــر مـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب خـ ــال
اليومني املاضيني على خروج عشرات
الحافالت من بلدات الريفني ،استعدادًا
لدخول القوات الحكومية وبدء مرحلة
«ال ـت ـســويــة» وف ــق االت ـف ــاق ــات املــوقـعــة.

ومضت عملية التنفيذ شوطًا واسعًا،
بــرغــم الـعــراقـيـ ٌـل الـتــي واجـهـتـهــا ،إذ ال
يــزال هناك رفــض من بعض الفصائل
في القنيطرة لشروط االتفاق ،وخاصة
ما يخص نــوع األسلحة التي يمكنها
إخـ ـ ــراج ـ ـ ـهـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو مـ ـنـ ـطـ ـق ــة «خـ ـف ــض
الـتـصـعـيــد» فــي الـشـمــال .وشـهــد أمــس
خ ـ ــاف ـ ــات واس ـ ـع ـ ــة ب ـ ــن بـ ـع ــض ق ـ ــادة
الـفـصــائــل ،تــرجـمــت بـتــوتــر فــي جباتا
الـ ـخـ ـش ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،م ـ ــن دون أن
يـعــرقــل ذل ــك عملية اإلج ــاء مــن معبر
القحطانية ـ أم باطنة ،وباتجاه ّ
جبا.

نشاط روسي في ملف «عودة الالجئين»
تعمل موسكو بنشاط على دفع مبادرتها الخاصة بإعادة الالجئني إلى سوريا ،مع الدول
املعنية بهذا امللف .وبعد اتصال أول من أمس ،جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف بنظيره األميركي مايك بومبيو ،وتناول امللف السوري ،بحث الفروف مع نظيره
األردني أيمن الصفدي ،في اتصال هاتفي ،موضوع عودة الالجئني و«األفكار الروسية
املطروحة» في هذا الصدد .كذلك تم بحث «املستجدات في سوريا والجهود املبذولة
للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويقبل به
الشعب السوري» .وأكد الوزير الروسي أهمية تقديم مساعدة لسوريا في إعادة إعمار
البالد بعد انتهاء األزمة فيها .وجاء ذلك بعد الكشف عن بدء تعاون روسي ـ ـ فرنسي لنقل
مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وحتى مساء أمــس ،كــان يجري إعــداد
الدفعة الثالثة مــن الحافالت للتحرك
ن ـح ــو الـ ـشـ ـم ــال ،ب ـع ــدم ــا عـ ـب ــرت خ ــال
النهار  20حافلة إلــى نقطة التفتيش
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـي ــش ،كـ ـخـ ـط ــوة أخـ ـي ــرة
الن ـطــاق ـهــا ن ـحــو ال ـش ـم ــال .وجـ ــاء ذلــك
بعد خروج  48حافلة أول من أمس ،من
املعبر نفسه ،و 20حافلة تقل مسلحني
ومــدنـيــن مــن مــديـنــة ن ــوى .وتعرضت
الـحــافــات الـتــي خــرجــت مــن القنيطرة
ودرع ـ ــا أم ـ ــس ،ل ـتــأخ ـيــر ف ــي مـحــافـظــة
حمص ،بعد إيقافها لساعات من قبل
مجموعات رديفة للجيش ،طالبت بحل
مـلــف املـخـتـطـفــن م ــن ب ـل ــدات اشـتـبــرق
وكـفــريــا وال ـفــوعــة ،الــذيــن ف ـقــدوا خــال
تفجير منطقة الــراشــديــن ق ــرب حلب،
الذي استهدف نقطة تجمع الحافالت.
وب ـع ــد س ــاع ــات ع ـلــى اإليـ ـق ــاف ،تــدخــل
الجانب الروسي ،وتعهد بالعمل على
ّ
حل امللف بعد أن تسلم قائمة بأسماء
املختطفني ،لتكمل القافلتان طريقهما
نحو ريف حماة الشمالي.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أمـ ـ ـ ــس ،دخـ ـ ـ ــول عـ ـ ــدد مــن
ال ـح ــاف ــات إل ــى ب ـلــدة مـحـجــة ف ــي ريــف
درع ـ ـ ــا ال ـش ـم ــال ــي ،الـ ـت ــي ت ـش ـهــد هــدنــة
منذ مــدة طــويـلــة ،إلخ ــراج أقــل مــن 200
مـسـلــح ن ـحــو ال ـش ـم ــال ،ع ـلــى أن تــدخــل
ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ـج ــري عملية
«مـصــالـحــة» عـلــى غ ــرار بــاقــي الـبـلــدات.
وب ــالـ ـت ــوزاي ،وب ـع ــد أن ان ـت ـهــى إخ ــراج
راف ـ ـضـ ــي امل ـص ــال ـح ــة فـ ــي بـ ـل ــدة نـ ــوى،

ستبدأ عملية تسوية ملف املسلحني
الـبــاقــن هـنــاك ،لتدخل ال ـقــوات األمنية
إلــى داخ ــل البلدة تمهيدًا لـعــودة باقي
املؤسسات الحكومية ،على أن يحارب
هؤالء املسلحون مع قوات الجيش ضد
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي وادي ال ـيــرمــوك،
حيث بدأت املعارك فعليًا على عدد من
املحاور .إذ تشهد نقاط جلني والشيخ
سعد وأط ــراف نــوى ،اشتباكات عنيفة
مع تنظيم «داعش» .وشهد محيط تلي
الجابية والـجـمــوع ،اشتباكات عنيفة
أم ـ ــس ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ق ـص ــف ك ـث ـيــف،
جــوي ومدفعي وصــاروخــي ،استهدف
نقاط التنظيم في تل الجموع وتسيل
وال ـ ـش ـ ـجـ ــرة ،وع ـ ـ ــدد مـ ــن ب ـ ـلـ ــدات وادي
ال ـي ــرم ــوك .وسـيـســاعــد إح ـك ــام الجيش
سيطرته على تــل الجابية ،فــي تعزيز
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ضـ ــد «داعـ ـ ـ ــش»،
ل ـكــونــه يـمـتـلــك مــوق ـعــا م ـه ـمــا قـ ــرب تل

استهدف طيران
العدو موقعًا لمعامل
الدفاع في غربي حماة
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جندي سوري فوق تل الجابية خالل العمليات في محيطه أمس (أ ف ب)

الجموع ،أحصن النقاط العسكرية التي
يسيطر عليه التنظيم .وم ــن املـتــوقــع،
بالتوازي مع انتهاء الوجود العسكري
للمسلحني فــي القنيطرة بشكل كامل
قريبًا ،أن يــوســع الجيش مــن عملياته
العسكرية فــي وادي الـيــرمــوك ،لتأمني
كامل الحدود مع الجوالن املحتل.
وف ــي مـ ــوازاة تـلــك ال ـت ـط ــورات ،وبينما
ّ
سهل الجانب اإلسرائيلي خروج مئات
مــن عناصر «ال ـخــوذات البيضاء» إلى
ّ
األردن ،ش ــن س ــاح الـجــو اإلســرائـيـلــي
عدوانًا جديدًا استهدف إحدى النقاط

ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ريـ ــف ح ـم ــاة ال ـغــربــي.
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى خ ــاف
سابقاتها ،خارج ساعات الليل ،شنت
عـبــر األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة ،عـقــب غ ــروب
الـشـمــس بــوقــت قـصـيــر ،بـعــد ن ـهــار لم
تفارق فيه طائرات العدو سماء لبنان.
واستهدفت الصواريخ التي أطلقتها
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدو مــوق ـعــا ي ـضــم مــرك ـزًا
مل ـعــامــل ال ــدف ــاع ول ـل ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة،
قــرب بلدتي الــزاوي وديــر ماما ،شمال
مـصـيــاف .ووف ــق املـعـلــومــات املـتــوافــرة
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ف ـ ــإن ع ـ ــددًا مــن

الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ أطـ ـلـ ـق ــت نـ ـح ــو ال ـ ـهـ ــدف،
وأصـ ــاب  6مـنـهــا امل ــوق ــع ،وس ـقــط عــدد
آخر في أراض زراعية .وأظهر تسجيل
مصور من منطقة قريبة اعتراض أحد
ص ــواري ــخ ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ل ــواح ــد من
دون أن
ال ـصــواريــخ اإلســرائـيـلـيــة ،مــن ُ َ
يعرف عدد الصواريخ التي اعت ِرضت
ب ــامل ـج ـم ــل .وأش ـ ـ ـ ــارت امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أن الـقـصــف سـ ّـبــب سـقــوط جــرحــى من

ّ
للوهلة االولى ،أظهرت إسرائيل ليلة السبت كما لو أنها عثرت
على املفتاح الذي يخرجها من الدائرة املغلقة في مقابل قطاع
ّ
غزة .شنت عشرات الهجمات داخل القطاع في أعقاب مقتل
جندي صهيوني نتيجة عملية قنص نفذها مقاومون بالقرب
من السياج .أوحت إسرائيل في حينه كما لو أنها اتخذت قرارًا
بشن هجوم متدحرج ضد فصائل املقاومة ،خاصة أن تهديدات
قادتها نافست أصوات الطائرات والصواريخ التي أمطرت بها
القطاع ،لكن بعد مضي ساعات عادت وانكفأت .هكذا تجد
إسرائيل نفسها ،مرة أخرى ،أمام النتيجة نفسها :العودة إلى
املعادلة السابقة.
تدرك إسرائيل أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى عدم التسبب
بفتح جبهة مفتوحة مع القطاع ،وجدت نفسها مضطرة لالرتقاء
في االعتداء ،بقدر ،والسبب أن القضية تتجاوز مفاعيل مقتل
جندي في الجيش .وترى تل أبيب أن املبادرة إلى قتل جندي
على السياج مع القطاع ،كشف عن محدودية فعالية الرسائل
الردعية التي توالت عليها خالل األسابيع املاضية .وأظهر أيضًا
أن فصائل املقاومة مصممة على الدفاع عن شعبها ونفسها
في مواجهة االعتداءات ،وهو ما سيساهم في تضييق خيارات
إسرائيل.
مع ذلك ،كلما فشلت إسرائيل في خياراتها ،فإن ذلك يدفع إلى
أن تكون الجولة التي تلي أشد من سابقتها ،لكنها حتى اآلن
ستبقى مضبوطة بمجموعة اعتبارات ما زالت حاضرة في
ّ
وعي وخلفية صناع القرار السياسي واألمني ،وتلتقي جميعها
ّ
حول ضرورة تجنب أي مواجهة واسعة متدحرجة مع القطاع.
من الواضح أن فصائل املقاومة مدركة تمامًا للقيود التي
تفرض نفسها على مؤسسة القرار اإلسرائيلي التي لم تنجح
في خلق انطباع مخالف من خالل رسائل التهويل والظهور
كمن ينتظر لحظة القرار لالنقضاض .ومن أبرز الرسائل التي
سبقت الجولة األخيرة ،ما أدلى به وزير األمن أفيغدور ليبرمان،
الذي أخذ دور املحلل الذي يشرح كيف أن إسرائيل استنفدت
محاوالتها وبات الجمهور ملتفًا حول خيار العمل العسكري
الواسع ،باعتبار أن املؤسسة السياسية قد جربت كل السبل
البديلة ،لكن هذه املحاوالت فشلت .ومن الواضح أن حجم الجولة
َ
األخيرة َه َدف أيضًا إلى محاولة تبديد التقدير السائد لدى
األطراف الفلسطينية بأن إسرائيل مردوعة عن توسيع نطاق
العدوان ،تجنبًا لتدحرج ال تريده في هذه املرحلة .وحول ذلك،
رأى رئيس معهد أبحاث األمن القومي ،اللواء عاموس يادلني،
َّ
أن «حماس شخصت عدم رغبتنا في جولة إضافية في غزة»،
مضيفًا أنها «شخصت تقريبًا من طريق الصدفة التظاهرات
والبالونات (الحارقة) ،كما رأت أن إسرائيل مرتدعة جدًا» .ورأى
أن «السؤال االستراتيجي هو ماذا تريد دولة إسرائيل أن تنجز
مقابل قطاع غزة؟».
مشكلة إسرائيل أنه ليس لديها أفق في مواجهة تصميم سكان

قطاع غزة الذين يتمسكون بخيار املقاومة .وعلى هذه الخلفية ،أكد
رئيس الوزراء السابق ،واملسؤول عن عدوان «الرصاص املسكوب»،
إيهود أوملرت ،أن «نتيجة عملية عسكرية (في غزة) ستكون عددًا
كبيرًا من الضحايا اإلسرائيليني وأيضًا الفلسطينيني ومن بينهم
مدنيون كثر ...وفي نهاية عملية ستستمر شهرًا أو شهرين،
وسيطلق خاللها عدد ال يحصى من الصواريخ ،سنعود بالضبط
إلى الوضع الذي كنا فيه عشية العملية ...لذلك فإنها لن تساعد ولن
ّ
تغير ولن يكون لها تأثير ولن تفيد» .واقترح أوملرت على القيادة
السياسية «عدم التهديد بخطة ،يعرف الطرف الثاني أنها غير
عملية وأنه في نهاية املطاف نحن بأنفسنا سنتهرب من تنفيذها».
أيضًا ،كشفت الجولة األخيرة عن أن الطرفني ،الفلسطيني
واإلسرائيلي ،حريصان على عدم االنجرار إلى عملية عسكرية.
ولذلك امتنعت إسرائيل عن استهداف قياديني في «حماس»
وفصائل املقاومة ،وفي الوقت نفسه امتنعت األخيرة عن إطالق
صواريخ باتجاه عمق األراضي اإلسرائيلية .وهو ما يوضح أن
الطرفني أيضًا ،يدركان الخطوط الحمراء لكل منهما ،ويسعى كل
منهما إلى عدم اختبار اآلخر .وأتى مقتل الجندي ليذكر الجمهور
اإلسرائيلي بأن اتساع نطاق املواجهة ينطوي على خسائر مؤملة،
وأن األمر لن يقتصر على ما تسببه الطائرات الورقية والبالونات
الحارقة.
وفي هذا اإلطار ،كشف املعلق السياسي في صحيفة «معاريف»،
بن كسبيت ،أن هناك اجماعًا في املجلس الوزاري املصغر ،باستثناء
وزير اإلسكان يؤاف غاالنت« :ال أحد ،وال حتى نفتالي بينيت،
مستعد إلرسال الجيش اإلسرائيلي إلى داخل القطاع ودفن 70
جنديًا بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» .وفي مؤشر
على موقف الجمهور من هذا السيناريو ،لفتت محللة الشبكات
االجتماعية في الشرق األوسط ،في معهد أبحاث األمن القومي،
أوريت برلوف ،إلى أنها الحظت أن كل التعليقات على موقف عضو
املجلس الوزاري املصغر نفتالي بينيت املعروف بمواقفه املتطرفة
ضد قطاع غزة ،طالبت الوزير بـ«أال تكون هناك عملية برية في
القطاع ،نعم للغارات الجوية ،وال لدخول بري» ،مشيرة إلى أن
«ناخبي بينيت ومتابعيه ال يريدون تصعيدًا وال حربًا في غزة».
في ضوء تكرار الجوالت القتالية في األسابيع األخيرة ،والقلق من
دينامية التصعيد ،ذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أن األجهزة
األمنية ستوصي الحكومة بالتخفيف عن سكان القطاع ،في
محاولة لتعزيز وتطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بني
«حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية .ومن املتوقع أن تعلن تل
أبيب تسهيل دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم وزيادة
مساحة الصيد التي انخفضت بعد التصعيد األخير في قطاع غزة.
في السياق نفسه ،ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» ّأن «إسرائيل
لم يعد بإمكانها التهرب من سؤال نفسها ّ
عما تريد تحقيقه في
القطاع ،سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا ،وما إذا كانت مستعدة ألن
تفعل من أجل ذلك» .ورأت أن أحداث نهاية األسبوع املاضي توضح
أنه «لم يعد باإلمكان التهرب من مناقشة ذلك ،وينبغي أن يكون
ذلك في أقرب وقت».

ال ـع ــام ـل ــن ف ــي م ــرك ــز م ـع ــام ــل ال ــدف ــاع
وأضرارًا مادية.
(األخبار)

اليمن

ّ
ّ
غريفيث يتسلم ردود حكومة هادي :ال تقدم قبل حسـم موقف «التحالف»
في انتظار ما ستسفر
عنها عملية إعادة
الحسابات التي يجريها
«التحالف» بشأن معركة
الحديدة ،يمضي
المبعوث األممي الوقت
في محاولته إرساء أرضية
«إنسانية» لجولة مشاورات
جديدة .ورغم بعض
المؤشرات اإليجابية التي
تتسم بها تحركاته األخيرة،
إال أن «أنصار الله» تؤكد أنه
«لم يقدم شيئًا ملموسًا
إلى اآلن»

بعد مرور أكثر من أسبوع على وصوله
َّ
إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــاضُ ،م ـك ــل ـف ــا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ـ ـ ـ ــادي ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـل ـج ـن ــة ال ـخ ــاص ــة
لدراسة مبادرة املبعوث األممي ،مارتن
ّ
غريفيث ،بشأن مدينة الحديدة ،سلم
رئ ـي ــس ح ـك ــومــة ه ـ ــادي ،أح ـم ــد عـبـيــد
بــن دغ ــر ،مـنــدوب املنظمة الــدولـيــة ّ
رد
«الشرعية» بهذا الشأن .ولئن بدا الفتًا
ُ
أن ما نشر رسميًا بخصوص لقاء بن
ّ
دغر  -غريفيث لم يكرر الالزمة املعتادة
عــن ض ــرورة «انـسـحــاب الحوثيني من
ّ
تضمن
مدينة الحديدة ومينائها» بل
ال ـتــذك ـيــر ب ــأط ــر ع ــام ــة ،إال أن ذلـ ــك قد
ال يعني شيئًا فــي ظــل الـتـشــاؤم الــذي
أب ــدت ــه ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» بـجـهــود
امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ،وخـشـيـتـهــا م ــن أن
ي ـنــزلــق إل ــى م ــا ت ـ ـ ّ
ـورط ف ـيــه سـلـفــه من
«توقف عند جزئية الحديدة ألكثر من
عام ونصف عام».
واج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع غ ـ ــري ـ ـف ـ ـي ـ ــث ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ب ــرئـ ـي ــس حـ ـك ــوم ــة هـ ــادي
ّ
الــذي «سلمه ردود الحكومة اليمنية

ب ـشــأن مـقـتــرحــاتــه املـتـعـلـقــة بــالــوضــع
فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ـحـ ــديـ ــدة» ب ـح ـس ــب مــا
أف ـ ـ ـ ــادت بـ ــه وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» ال ـت ــاب ـع ــة
لــ«الـشــرعـيــة» .ونقلت الــوكــالــة عــن بن
دغ ــر ت ـشــديــده ع ـلــى ض ـ ــرورة «ال ـت ــزام
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــا ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
الكامل مــن العاصمة صنعاء واملــدن،
وت ـس ـل ـي ــم ال ـ ـسـ ــاح لـ ـل ــدول ــة ،وع ـ ــودة
السلطة الـشــرعـيــة» .كــذلــك نقلت عنه
دع ــوت ــه إل ــى «إب ـ ــداء حـســن الـنـيــة قبل
ب ــدء أي مـ ـش ــاورات ق ــادم ــة ،وذلـ ــك من
خ ـ ــال إط ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح ك ــاف ــة األس ـ ــرى
واملـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــن ،وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل وصـ ـ ـ ــول
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية» .هذا
املوقفان ،الـلــذان ُيـعـ ّـدان األبــرز واألهــم
مــن بــن مــا ُسـ ّـجــل خــال الـلـقــاء ،يمكن
اعتبارهما منطويني على مــؤشــرات
إيـجــابـيــة لـسـبـبــن :أول ـه ـمــا أنـهـمــا لم
يأتيا على ذكــر االنسحاب من مدينة
ال ـح ــدي ــدة ،ب ــل اس ـتــرج ـعــا بـعـضــا من
ال ـب ـن ــود األم ـن ـي ــة ف ــي ج ـ ــدول األع ـم ــال
الـ ـتـ ـف ــاوض ــي ،الـ ـت ــي ال يـ ـ ــزال ال ـخ ــاف
قائمًا حول أسبقيتها على الخطوات

باتت ّ «الشرعية»
تتوجس من االنفتاح
األممي واألوروبي
على «أنصار الله»

السياسية أو العكس .وثانيهما أنهما
تطرقا إلى طبيعة اإلجراءات العملية
الــواجــب اتـخــاذهــا قـبــل الـجـلــوس إلــى
تطالب «أنصار
طاولة الحوار (والتي
ِ
الله» من جهتها بما يماثلها) ،األمر
الـ ـ ــذي ي ـت ـســق م ــع م ــا ك ـ ــان ق ــد أع ـل ـنــه
املبعوث األممي في العاشر من الشهر
الجاري (عقب زيارته عدن) من أولوية
«التركيز على الجوانب اإلنسانية».
ع ـل ــى أن ه ـ ــذه ال ـ ـب ـ ــوادر الـ ـت ــي يـمـكــن

استشفافها من مواقف رئيس حكومة
هــادي قد ال تعدو كونها إش ــارات إلى
ـاع تبذلها «الـشــرعـيــة» الس ـتــدراك
م ـسـ ٍ
وض ـع ـهــا لـ ــدى ال ــوس ـي ــط األمـ ـم ــي ،في
ظـ ــل ت ـ ّ
ـوج ـس ـه ــا مـ ــن انـ ـفـ ـت ــاح امل ـن ـظ ـمــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـع ـ ـهـ ــا عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
األوروبـيــة على «أنصار الله» .في هذا
اإلط ـ ـ ــار ،ت ـت ـحــدث مـ ـص ــادر م ـقــربــة من
«الشرعية» عــن مـخــاوف مــن أن يــؤدي
الهجوم املتواصل على األمــم املتحدة
ومبعوثها ،الــذي كانت آخــر تجلياته
ً ُ
مقاال نشر في صحيفة رسمية وصف
غ ــري ـف ـي ــث ب ــأن ــه «ال ـ ــوج ـ ــه األق ـ ـبـ ــح فــي
املؤسسة الدولية» ،إلى تغذية التوتر
ً
القائم أصال بني الجانبني ،وفي املقابل
ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل م ــع «أنـ ـص ــار ال ـل ــه».
ورغــم ما تحمله هواجس «الشرعية»
ومحاولتها معالجة األزمة (التي لعب
 بحسب امل ـصــادر نفسها « -الـتــوجــهالـ ـع ــدائ ــي» ل ــوزي ــر خ ــارج ـي ــة ح ـكــومــة
هادي الجديد ،خالد اليماني ،دورًا في
ّ
تأجيجها) مــن دالل ــة ،إال أن ذلــك يظل
لعبًا في الوقت الضائع في انتظار ما

سـتـفـســر عـنــه ال ـج ـهــود االسـتـطــاعـيــة
التي تبذلها اإلمــارات بوصفها قائدة
م ـعــركــة الـ ـح ــدي ــدة ،ومـ ــا س ـتــدفــع إلـيــه
ّ
يتبي
مــن تهدئة أو تصعيد .وريثما
م ـ ــآل الـ ـتـ ـح ــرك ــات اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،وم ـعــه
نتيجة ج ــردة الـحـســابــات الـسـعــوديــة،
تبقى امل ــراوح ــة مسيطرة عـلــى املـســار
السياسي.
م ـ ــراوح ـ ــة يـ ـم ــأ «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ا ُلـ ـف ــراغ
ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عـ ـنـ ـه ــا بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـرر
ع ـ ــن «عـ ـمـ ـلـ ـي ــات مـ ـحـ ـس ــوب ــة» ،وف ـس ــح
فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أم ـ ـ ــام الـ ـجـ ـه ــود األم ـم ـي ــة.
وت ـم ـث ـلــت آخـ ــر ف ـص ــول ذلـ ــك ال ـحــديــث
فــي مــا ص ـ ّـرح ب ــه ،أم ــس ،وزي ــر الــدولــة
اإلم ــارات ــي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة ،أنــور
ق ــرق ــاش ،ح ـيــث ق ـ ــال(« :إن ـ ـنـ ــا) نـنـتـظــر
جـهــود املـبـعــوث األمـمــي نحو تحقيق
انسحاب حوثي من الـحــديــدة ...ودون
ذلـ ـ ــك فـ ـ ــإن تـ ـح ــري ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــدة قـ ـ ــادم»،
ُمـجـ ّـددًا تبريره الجمود املسيطر على
العمليات بــأن «امليليشيات تتمترس
فــي وس ــط س ـكــانــي» ،وب ــأن «الـتـحــالــف
كــان أكثر فطنة في مراعاته للجوانب

اإلنسانية واملدنية» ،وهو تبرير تجد
ً
ف ـيــه «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» س ـب ـيــا للتغطية
على «الفشل الــواســع ،وافتقاد الرؤية
ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ع ـل ــى حــد
تعبير الـنــاطــق بــاســم الـحــركــة ،محمد
ع ـبــد الـ ـس ــام ،ت ـمــامــا مـثـلـمــا تـ ــرى في
مـحــاولــة «الـتـحــالــف» تعليق اإلخـفــاق
وال ـع ـمــل ال ـج ــاري عـلــى الـتـخـلــص منه
على ّ
شماعة الجهود األممية «هروبًا
إلــى األم ــام ،ألن ال ـعــدوان يعتقد أن أي
وقف للحرب حاليًا ُي ّ
عد هزيمة مكتملة
األرك ـ ـ ــان» .ان ـطــاقــا م ــن ذلـ ــك ،أك ـ ُـد عبد
ال ـس ــام ،فــي مـقــابـلــة صـحــافـيــة نـشــرت
أمس ،أن «توجه العدوان هو االستمرار
ف ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان وال ـ ـح ـ ـصـ ــار» ،وأنـ ـ ــه «ال
يــوجــد حــالـيــا أي حــديــث جــدي عــن أي
جــولــة مــن امل ـش ــاورات» .وأش ــار إلــى أن
املـبـعــوث األمـمــي الـجــديــد «لــم يستطع
أن يقدم شيئًا ملموسًا حتى اللحظة
مـنــذ تـعـيـيـنــه» ،مــوضـحــا أن «ج ـهــوده
اص ـط ــدم ــت بـتـعـنــت دول ال ـت ـحــالــف»،
مشددًا على ضرورة أن يدرك غريفيث
أن «الحلول الجزئية ال يمكن أن تمثل

أي نقطة تحول في االتجاه السياسي».
ول ـف ــت إلـ ــى «(أن ـ ـنـ ــا) نـلـتـقــي ب ـع ـشــرات
السفراء ومندوبي ال ــدول» ،معتبرًا أن
«امل ــوق ــف الــوطـنــي أصـبــح لــه حـضــوره
وكلمته لــدى كــل األط ــراف الــدولـيــة من
تواصل شبه يومي».
خالل
ّ
تواصل تمثلت أحدث حلقاته أمس في
لقاء جمع في صنعاء السفير الفرنسي
لدى اليمن ،كريستيان تيستو ،برئيس
امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األع ـ ـلـ ــى ،م ـهــدي
ّ
املشاط ،الذي سلمه رسالة إلى رئيس
بالده ،إيمانويل ماكرون .وأمل املشاط،
خـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،أن «تـ ــراجـ ــع ال ـح ـكــومــة
الفرنسية حساباتها» ،وأن «تضطلع
بـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،م ـب ــدي ــا
مساع فرنسية
«الجاهزية لتسهيل أي
ٍ
م ــن شــأن ـهــا دع ــم امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي».
وق ــال تـيـسـتــو ،مــن جـهـتــه ،إن «فرنسا
تتأذى من الحرب إلن إحــدى عواقبها
تـ ــوسـ ــع ن ـ ـفـ ــوذ الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة وداع ـ ـ ـ ـ ــش»،
مضيفًا(« :إن ـن ــا) أخـبــرنــا السعوديني
واإلماراتيني بأن الحديدة خط أحمر».
(األخبار)

ّ
جددت اإلمارات تبريرها جمود
معركة الحديدة بـ«مراعاة التحالف
الجوانب اإلنسانية» (أ ف ب)

