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العالم

العالم

فلسطين

ّ
«فتح» تهدد بعقوبات جديدة على غزة
بعيدًا عن التقييمات الفلسطينية
واإلسرائيلية ،اإليجابية والسلبية ،لمجمل
المباحثات في القاهرة حول اتفاق
تهدئة بين المقاومة والعدو ،ال ترى
«فتح» ما يحدث سوى من منظار واحد،
هو مكانها من االتفاق ،أكثر من
طبيعته ،لذلك ّ
تهدد برزمة عقوبات
جديدة في حال لم تكن جزءًا من
المشهد

كـ ـلـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدمـ ــت امل ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات الـ ـت ــي
تجريها حركة «حماس» والفصائل
الفلسطينية في قطاع غزة مع جهاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة امل ـصــريــة حــول
اتفاق تهدئة مع العدو اإلسرائيلي،
ت ـت ـصــاعــد ال ـن ـب ــرة ال ـت ـهــديــديــة لــدى
«فـتــح» التي تـلـ ّـوح منذ أيــام بإيقاع
عـقــوبــات جــديــدة و«غ ـيــر مسبوقة»
على القطاع ،لجعل «حماس» تتأخر
فــي الـتــوقـيــع عـلــى االت ـف ــاق مــن دون
إش ـ ــراف ف ـت ـح ــاوي ،وذلـ ــك ن ـظ ـرًا إلــى
املـخــاطــر الـكـبـيــرة الـتــي ستتحملها
بالنسبة إلى املسؤولية الكاملة عن
غ ــزة وسـكــانـهــا .وعـلـمــت «األخ ـب ــار»
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة م ـط ـل ـعــة أن
ّ
رئيس السلطة ،محمود عباس ،كلف
حـكــومــة «ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» بــإعــداد
«تـ ـص ــور ك ــام ــل حـ ــول وقـ ــف تـمــويــل
غ ــزة ،بـمــا فــي ذل ــك رواتـ ــب املــوظـفــن
ووزارتــي الصحة والتعليم ورواتــب
الشؤون االجتماعية» ،في وقت أبلغ
فيه رئيس وفد «فتح» عــزام األحمد
 ،املوجود حاليًا في القاهرة ،قيادة
املخابرات املصرية ّ
نية عباس فرض

ترى «فتح» أنه ال يمكن
للقاهرة تجاوزها وأن
ما تفعله مجرد ضغوط
عـقــوبــات جــديــدة فــي ح ــال تــم اتـفــاق
التهدئة وتجاوز دور السلطة .وكان
وف ـ ــد «ف ـ ـتـ ــح» قـ ــد وص ـ ــل مـ ـس ــاء أول
مــن أمــس (الـسـبــت) بــرئــاســة األحمد
ل ـل ـت ـبــاحــث م ــع ال ـس ـل ـط ــات امل ـصــريــة
حـ ــول م ـل ـفــي امل ـصــال ـحــة وال ـت ـهــدئــة،
ً
قــائــا إن ــه سيسلم «الـ ــرد الـنـهــائــي»
في امللفني ،وذلك في ضوء معلومات
مـسـبـقــة وص ـل ــت ال ــوف ــد م ـف ــاده ــا أن
امل ـصــريــن سـيـسـعــون إل ــى الـضـغــط
عليهم لـلـعــودة إلــى املصالحة وفق
ورقة مصرية معدلة للمرة الثالثة.
ب ــال ـع ــودة إل ــى ال ـع ـقــوبــات ال ـجــديــدة،
ت ـقــول امل ـص ــادر إن ـهــا تـتـخـطــى وقــف
ً
ال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب املـ ـقـ ـتـ ـط ــع مـ ـنـ ـه ــا أص ـ ــا
وت ـمــويــل آخ ــر وزارات ،إذ سـيـتـقــرر
وق ــف عـمــل «سـلـطــة الـنـقــد» فــي غــزة،
وهــو مــا يعني إقـفــال جميع البنوك
وامل ـص ــارف فــي ال ـق ـطــاع ،األم ــر الــذي
س ـي ـش ــل الـ ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ك ـل ـيــا،
وي ــوق ــف ال ـ ـحـ ــواالت امل ــال ـي ــة م ــن غــزة
وإليها ،بما سيؤثر أيضًا في حركة
االسـ ـتـ ـي ــراد .ولـ ــدى رئ ـي ــس الـسـلـطــة،
ّ
تصور خاص
وفق املصادر نفسها،
ب ـش ــأن ال ـج ـه ــاز امل ـص ــرف ــي ف ــي غ ــزة،
قـ ّـدمــه محافظ «الـنـقــد» ،ع ــزام الـشــوا،
فــي نـيـســان امل ــاض ــي ،عـقــب التفجير
الذي استهدف موكب رئيس الوزراء
رامي الحمدالله في القطاع.
ثمة خـطــوات أخــرى تستعد السلطة
لتنفيذها ضـمــن ال ـع ـقــوبــات ،تشمل
وق ــف تـحــويــل مـخـصـصــات ال ـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم أك ـث ــر مــن
 80أل ـ ــف ع ــائ ـل ــة غ ـ ــزاوي ـ ــة ،وتـجـمـيــد
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــرض ــى

اليمن

ُ
ترتيب أوراق في مواجهة قطر وتركيا وعمان

اإلمارات تسحب السلفيين من تعز
خالل أيام قليلةُ ،يفترض
أن تصبح الكتائب السلفية
الموالية ألبو ظبي خارج
مدينة تعز ،بعدما أعلنت
السبت الماضي انسحابها
منها ،وطالبت بترتيب «خروج
آمن» لمقاتليها من المدينة.
الخطوة التي تأتي بعد ّ
تعرض
لنكسة عسكرية
السلفيين
ُ
هناك ،يبدو أنها أخرجت بإيعاز
من ِق َبل اإلمارات ،التي ترى
اللحظة مناسبة إلعادة ترتيب
األوراق في مواجهة ما
تعتقد أنه مخطط تركي
ـ قطري ،مدعوم عمانيًا،
لتبديل المشهد التعزي

غزة ــ هاني إبراهيم

تشمل العقوبات إيقاف مساعدات الشؤون االجتماعية لألسر األشد فقرًا (أ ف ب)

واألدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ل ـل ـق ـطــاع
الصحي ،وقطع الكهرباء ووقف دفع
ث ـمــن م ـي ــاه «مـ ــاكـ ــروت» اإلســرائـيـلـيــة
الواردة إلى غزة.
وت ـتــوافــق امل ـع ـلــومــات ح ــول ع ــدد من
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،مـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات أم ــن
ملنظمة
ال ـس ــر ل ــ«ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
ّ
التحرير» ،صائب عريقات ،التي حذر
فيها ،أول من أمــس ،حركة «حماس»
مــن توقيع اتـفــاق مــع إسرائيل بشأن
غ ـ ــزة ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـس ـل ـطــة سـتـتــوقــف
ع ــن تـمــويــل ال ـق ـطــاع «ف ــي ح ــال جــرت

ص ـف ـقــات ال ـت ـق ـس ـيــم ت ـم ـه ـي ـدًا لـتـمــريــر
صـفـقــة الـ ـق ــرن» .وقـ ــال ع ــري ـق ــات« :إذا
ف ـع ـلــت ح ـم ــاس ذل ـ ــك ،ف ـلــن ت ـك ــون لنا
ّ
مسؤولية ولن ّ
نمول ...هذا قطع للخط
األحمر ،وتدمير للمشروع الوطني».
وي ـس ـت ـن ــد ال ـت ـق ــدي ــر ال ـف ـت ـح ــاوي إل ــى
أن «ح ـ ـمـ ــاس» لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـحـ ّـمــل
ك ــام ــل امل ـس ــؤول ـي ــة ف ــي غـ ــزة ح ـتــى إن
حــولــت إلـيـهــا جـمـيــع ال ـضــرائــب ،وأن
م ــا يـ ـ ــدور ح ــال ـي ــا ه ــو ل ـل ـض ـغــط عـلــى
السلطة للعودة إلــى القطاع ،خاصة
أن املـصــريــن لــن يستطيعوا تـجــاوز
«فتح» كي ال ّ
يقووا موقف «حماس»،

وهو ما يتوافق مع تقدير إسرائيلي
ّ
عبر عنه املحلل السياسي في القناة
العبرية الثانية يهودا يعاري ،عندما
قال أمس ،إن «نجاح أو فشل التهدئة
في غزة بات مرتبطًا بموقف محمود
عباس وقراره».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن وف ـ ــود ال ـف ـصــائــل س ـت ـبــدأ ال ـع ــودة
إلــى الـقــاهــرة غ ـدًا الـثــاثــاء الستكمال
امل ـب ــاح ـث ــات الـ ـت ــي ت ــوق ـف ــت األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي .ورغ ــم ع ــودة وف ــد الفصائل
إلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ،ت ــواص ـل ــت امل ـبــاح ـثــات
ب ــن «ح ـم ــاس» وال ـس ـل ـطــات املـصــريــة

ع ــن بـ ـع ــد ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أش ـ ـ ــارت إل ـيــه
صحيفة «إسرائيل اليوم» ّ
املقربة من
رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو ،إذ نقلت عن مصدر مسؤول
أن إســرائـيــل أب ــدت اسـتـعــدادًا مبدئيًا
ل ـ ــزي ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ل ـغ ــزة،
وتمكني قطر من دفع رواتــب موظفي
ال ـس ـل ـطــة م ـق ــاب ــل اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـه ــدوء،
لـكـنـهــا ذك ـ ــرت أن «الـ ـح ــوار والـحـســم
ح ــول امل ـمــر املــائــي بــن غ ــزة وقـبــرص
س ـي ـك ــون ــان ب ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـه ــدوء
الكامل في الجنوب كما كانت الحال
بعد عملية الجرف الصامد».

لـ ـي ــس خ ـ ـ ــروج «كـ ـت ــائ ــب أبـ ـ ــو الـ ـعـ ـب ــاس»
الـسـلـفـيــة املــدعــومــة إم ــارات ـي ــا م ــن مدينة
تـ ـع ــز حـ ــدثـ ــا ع ـ ــاب ـ ـرًا .هـ ـ ــذه امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
ـأسـســت اب ـتـ ً
الـتــي تـ ّ
ـداء تحت اســم «حماة
ّ
العقيدة» ،لتشكل الحقًا الــذراع الضاربة
ألبـ ــو ظ ـبــي ف ــي امل ــدي ـن ــة ال ــواق ـع ــة غــربـ ّـي
ال ـي ـمــن ،ت ـغ ــادر ال ـي ــوم مـعـقـلـهــا الــرئـيــس،
ً
ُمثيرة الكثير من التكهنات والتحليالت
ب ـشــأن خـلـفـيــات االن ـس ـحــاب وتــداعـيــاتــه.
ص ـح ـيــح أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ج ـ ــاءت بـعــد
معارك ضارية مع التشكيالت املحسوبة
على «ح ــزب التجمع اليمني لــإصــاح»
ّ
(إخــوان مسلمون) ،تمكن خاللها األخير
مــن تــوجـيــه ضــربــات قــاسـيــة للسلفيني،
إال أن قــرار القيادي السلفي ،عــادل عبده
فــارع ،املعروف بـ«أبو العباس» ،مغادرة
تعز (املدينة) من دون استماتة في القتال

يؤشر إلى أن
وفق ما يرى البعض ،إنما ً
ثمة أهدافًا بعيدة املدى كامنة خلف هذا
التكتيك.
برز اسم «أبو العباس» ،الشاب الثالثيني
املـتـخـ ّـرج فــي «دار الـحــديــث» السلفي في
قرية دمــاج بمحافظة صعدة ،في أواخــر
عــام  ،2015عندما ّأســس فــي مدينة تعز
الـ ـت ــي ي ـن ـح ـ ّـدر م ـن ـهــا م ـج ـمــوعــة مـقــاتـلــة
بــاســم «حـمــاة الـعـقـيــدة» ،لـتـشــارك فــي ما
ُس ـ ّـم ــي «م ـع ــرك ــة ت ـحــريــر تـ ـع ــز» .ســرعــان
مــا أوك ـلــت إل ــى ع ــادل ُع ـبـ ّـده فـ ــارع ،العــب
ك ــرة ال ـق ــدم ال ـســابــق وامل ـل ــق ــب ب ــ«الــدبــابــة
األملانية»ّ ،
مهمة قيادة الجبهة الشرقية
ُ
في املدينة ،قبل أن تفتح له أبــواب الدعم
اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـس ـخـ ّـي م ــادي ــا وتـسـلـيـحـيــا،
ضمن استراتيجية أبو ظبي القائمة على
تقوية األجنحة السلفية املحسوبة عليها
في قبالة السلفية «املحايدة» و«اإلخوان»
(هــانــي بــن بــريــك فــي عــدن وأب ــو العباس
ُ
فــي ت ـعــز) .اسـتــراتـيـجـيــة لــم َيــطــل الــوقــت
حتى ظـهــرت نتائجها ،ونـتــائــج الحشد
السعودي للمرتزقة كيفما اتفق (من دون
جــامــع مــن عقيدة أو قـضـيــة) ،على شكل
صراع نفوذ بني تلك امليليشيات ،لم يكن
ّ
ليتجدد أحيانًا أخرى.
يخبو حينًا إال
ّ
مع بداية عام  ،2018ازدادت حدة التوتر
بــن السلفيني و«اإلص ــاح ـي ــن» ،وال ــذي
اتخذ في مــرات كثيرة صــورة مواجهات
ّ
ّ
مـســلـحــة شــكـلــت األح ـي ــاء الــواق ـعــة تحت
سـيـطــرة كــا الـطــرفــن مـســرحــا لـهــا .وفــي
شـهــر آب /أغـسـطــس ال ـحــالــي ،بـلــغ األمــر
ذروت ــه بفعل ان ــدالع اشـتـبــاكــات ضــاريــة
لم تنتهِ إال بعدما كانت قوات «اللواء 22
مـيـكــا» وقـ ــوات «م ـحــور ت ـعــز» املحسوبة
عـ ـل ــى «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــولـ ــت ع ـلــى
م ـســاحــات واس ـعــة مــن رق ـعــة ن ـفــوذ «أب ــو
استمر ،إثر ذلك ،األخذ والـ ّ
ّ
ـرد،
العباس».
م ــن دون أن تـفـلــح ج ـهــود الــوســاطــة في
إي ـقــاف املــواج ـهــات ا ُلـتــي اسـتـمـ ّـرت ألكثر
مــن أس ـبــوع ،إلــى أن أعـلــن أخـيـرًا االتـفــاق
على تسليم «املرتفعات االستراتيجية»
لـ«اللواء الخامس ـ حرس رئاسي» ،ومن
ثم للجهات األمنية ،في ظل تجاوب أبدته

تحليل إخباري

ل ـيــس م ـفــاج ـئــا أن ت ـك ــون ال ـخ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة ل ـ ــإدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ب ـعــد إع ـ ــان الـ ـق ــدس عــاص ـمــة لـلـكـيــان
اإلسرائيلي ،ونقل السفارة األميركية إليها ،االنتقال
إلـ ــى مــرح ـلــة تـنـفـيــذ م ـخ ـطــط تـصـفـيــة ح ــق ال ـع ــودة
لالجئني الفلسطينيني ،وهو ما أكدته تقارير إعالمية
إسرائيليةّ ،أن مــن املتوقع أن تعلن واشنطن قريبًا
وقف امليزانية والدعم األميركي لوكالة الغوث الدولية
إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل الــاج ـئــن (األونـ ـ ـ ــروا) ف ــي الضفة
الغربية املحتلة ومطالبة إسرائيل بالتضييق على
الوكالة.
فـقــد ك ــان واض ـحــا أن املــوقــف األمـيــركــي مــن مدينة
ال ـقــدس لـيــس إال خـطــوة أول ــى فــي مـســار تصاعدي
يشمل كافة عناوين القضية الفلسطينية .وما َّ
مهد
الـطــريــق لالنتقال إلــى هــذه املــرحـلــة ،نتيجة التقويم
الذي من املؤكد أنهم أجروه في واشنطن وتل أبيب،
لردود الفعل العربية ،وهو ما شجعهم على الخطوة
ال ـتــال ـيــة .خــاصــة أن أغ ـلــب ال ـن ـظــام ال ـعــربــي الــرسـمــي
امتنع عن أي ردود فعل جدية ،حتى على املستويني
ال ـس ـي ــاس ــي أو االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـه ــدف ردع ال ـطــرفــن
األم ـيــركــي واإلســرائ ـي ـلــي عــن مــواصـلــة ه ــذا املـســار،
ً
ّ
ويجسد هذا
فـضــا عــن تراجعه عــن ق ــرار الـقــدس.
املوقف األميركي االحتضان الكامل ملواقف تل أبيب
ّ
التي ترى أن «حق العودة يشكل العقبة الرئيسية في
املفاوضات».

تراهن اإلمارات على
تحميل «اإلصالح»
مسؤولية الفشل
األمني في تعز

الكتائب السلفية لتنفيذ ما تم التوصل
إلـيــه .اتـفــاق أعـقـبــه ،مـســاء أول مــن أمــس،
إعــان «كتائب أبــو العباس» ،في تعميم
أص ـ ــدره قــائــدهــا عـ ــادل ف ـ ــارع ،انـسـحــاب
أفرادها وأسرهم من مدينة تعز «بشكل
ن ـه ــائ ــي» ،ومـطــالـبـتـهــا الـسـلـطــة املحلية
و«ال ـح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» ب ـتــأمــن خ ــروج
هــؤالء من املدينة خالل أسبوع ،وتوفير
وسائل النقل الالزمة لهم.
تعميم تفاوتت الروايات بشأن حيثياته،
ّ
تصب
إال أن الـتــدقـيــق فـيـهــا يـثـبــت أن ـهــا
اتجاه واحد :اإلمارات ،وبعد الضربة
في
ّ
الـتــي تلقتها ذراع ـهــا السلفية فــي تعز،
ُ
ـؤثــر االنسحاب مــن املشهد مؤقتًا ،إلى
تـ ِ
ح ــن إعـ ـ ــادة تــرت ـيــب األوراق ،واإلعـ ـ ــداد
ملــواج ـهــة م ــا ت ــرى أن ــه «م ـخ ـطــط ت ــرك ــي ـ
قـطــري» مــدعــوم ُعمانيًا لترتيب انقالب
ّ
فــي تعز .هــذا «املـخــطــط» املفترض كانت
أب ــو ظـبــي ملـســت م ــؤش ــرات إل ـيــه فــي عــدة
م ـع ـط ـي ــات ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ــا تـ ـح ــدث عـنــه
نــائــب قــائــد مـيـلـيـشـيــات «أبـ ــو الـعـبــاس»
نفسه ،عــادل العزي ،من «وجــود تواصل
وت ـن ـس ـي ــق بـ ــن اإلص ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـحـ ــوثـ ــي»،
وك ــذل ــك الـ ـحـ ـف ــاوة ال ـ ُـع ـم ــان ـي ــة امل ـل ـحــوظــة
بـ ـج ــرح ــى «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ال ـت ــي
يقودها القيادي «اإلخــوانــي» املحسوب
عـلــى الـجـنــاح الـقـطــري ـ ـ ال ـتــركــي ،حمود
املـ ـخ ــاف ــي (ظـ ـه ــر املـ ـخ ــاف ــي أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
ً
ال ـس ـل ـط ـنــة ُم ـس ـت ـق ـ ِـب ــا أول ـ ـئـ ــك ال ـج ــرح ــى
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى ال ـه ـن ــد ل ـل ـع ــاج).

ّ
تـعــزز تلك املعطيات معلومات تــوافــرت
ّ
لـ«األخبار» عن أن تركيا تسعى جادة إلى
تعزيز حضورها على الساحة اليمنية
في مواجهة اإلماراتيني .من هنا ،تراهن
أبو ظبي على أن «خروج أبو العباس من
وسط املدينة ال يعني خروجه من املشهد
التعزي ،بل سيكون له دور أكثر فاعلية»،
على ّ
حد تعبير مصدر عسكري ّ
مقرب من
قيادة «التحالف» في عدن.
ّ
يفسر ذلك الرهان حديث مصادر مطلعة
مــن داخ ــل تعز عــن أن اإلي ـعــاز اإلمــاراتــي
مليليشيات «أب ــو الـعـبــاس» باالنسحاب
مـ ــن امل ــديـ ـن ــة إنـ ـم ــا هـ ــو ج ـ ــزء مـ ــن «خ ـطــة
مــدروســة» لتطويق «اإلصــاحـيــن» قبل
االن ـق ـض ــاض ع ـل ـي ـهــم .ت ــوض ــح امل ـص ــادر،
ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن مـقــاتـلــي
ّ
سيتوجهون إلــى ريــف تعز،
ع ــادل ف ــارع
وتحديدًا إلى جبهة الكدحة ،حيث تأمل
ُ
اإلم ـ ـ ــارات أن َي ـخ ــل ـ َـو ل ـهــا ال ـج ــو م ــن أجــل
تنفيذ مشروعها في تشكيل «حزام أمني
تـ ـع ــزي» ،ب ـعــدمــا ف ـش ـلــت ف ــي ذلـ ــك داخ ــل
املــديـنــة .تضيف املـصــادر نفسها أن أبو
ظبي تــراهــن ،أيـضــا ،على أن «اإلص ــاح»
س ـي ـغ ــدو م ـن ــذ اآلن ف ــي واجـ ـه ــة املـشـهــد
األمني في تعز ،وبالتالي سيتم تحميله
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن االن ـ ـف ـ ــات والـ ـف ــوض ــى

ّ
امل ـت ـفــشـ َـيــن ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ،وال ـل ــذي ــن قد
يتخذان مسارًا تصاعديًا في مقبل األيام.
حـيـنــذاك ،يـتــم تـقــديــم الـكـتــائــب السلفية،
ّ
بعد أن تتشكل في صورة «حزام أمني»،
ُ ّ
خلص» من الفوضىُ ،
و«مـحـ ّـرر» من
كـ«م
«امليليشيات» ،وفق ما تقول املصادر.
األه ــم اعـتـقــاد اإلمــارات ـيــن أن «اإلص ــاح
سـ ـيـ ـك ــون أم ـ ـ ـ ــام ت ـ ـحـ ــدي امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــع
ّ
بجد،
الحوثي :فإما أن يخوض املعركة
ّ
وإم ــا أن يصبح مـحــط غضب الحاضنة
ّ
تتنبه إلـيــه الــدولــة
الشعبية» .لكن مــا ال
الـثــانـيــة فــي «الـتـحــالــف» ،عـلــى مــا يـبــدو،
أن «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ال ــذي ــن ي ـج ــدون أنـفـسـهــم
الـ ـي ــوم ه ــدف ــا مل ــا ي ـش ـبــه «ح ـ ــرب تـطـهـيــر»
ض ــده ــم ،ق ــد ال يـمــانـعــون وض ــع أيــديـهــم
ب ــأي ــدي خـصــومـهــم (أن ـص ــار ال ـل ــه) .وهــو
سيناريو تكاثرت إرهاصاته عقب األزمة
الخليجية ،عندما بــادر «اإلصالحيون»
إل ــى إبـ ــرام ات ـفــاقــات مــوضـعـيــة عـلــى غير
جبهة مع «أنصار الله» ،من دون العودة
إلى قيادة «التحالف» .اتفاقات يظهر أن
أك ـثــر مــن ط ــرف داخً ـلــي وخ ــارج ــي بــاتــت
مصلحتهم مجتمعة على اتساع رقعتها،
وت ـط ــوره ــا إل ــى م ــا ه ــو أب ـع ــد م ــن ال ـهــدن
العسكرية.
(األخبار)

اعتمدت استراتيجية أبو ظبي على تقوية األجنحة السلفية الموالية لها في عدن وتعز (أ ف ب)

العراق

الخطة األميركية التالية :بعد القدس تصفية «حق العودة»
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تـتـضـمــن الـخـطــة األم ـيــرك ـيــة بـحـســب ال ـ ُق ـنــاة الـثــانـيــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،خ ـط ــوات ع ــدة ،سـيـكــون أواله ـ ــا نشر
ت ـق ــري ــر ع ــن عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،حـيــث
يــزعــم األمـيــركـيــون أن عــددهــم يبلغ نـصــف مليون،
مـقــارنــة بــأكـثــر مــن خمسة مــايــن وفـقــا لــاعـتــراف
الدولي ووكالة «األونــروا» .أما املرحلة الثانية للخطة،
فـسـتـكــون عـبــر إع ــان إدارة دونــالــد تــرامــب سحب
االعتراف بوكالة «األونــروا» ورفــض تعريف الالجئ
ّ
املتبع بالوكالة ،وهو بنقل مكانة الالجئ عبر التوارث
بــن األج ـيــال ،حيث ستكتفي واشـنـطــن بــاالعـتــراف
بالوكالة على أنها مفوضية تعنى بشؤون الالجئني
ع ـمــومــا ،وسـيـعـقــب ذل ــك وق ــف امل ـيــزان ـيــات وتـمــويــل
فعاليات «األونروا» وأنشطتها في الضفة الغربية.
ي ــؤك ــد ال ـت ــوج ــه األم ـي ــرك ــي إلل ـغ ــاء ح ــق الـ ـع ــودة بعد
إع ـ ــان الـ ـق ــدس أن امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ه ــي بـنـظــر تل
أبيب وواشنطن ،مواصلة املساعي للتصفية التامة
للقضية الفلسطينية ،عـبــر حـســم كــافــة قضاياها
ملصلحة الجانب اإلسرائيلي .وبالتالي ،سيكون لهذه
الخطوة أيضًا ما يتبعها في ما يتعلق باملستوطنات
التي ّ
مهد لها حزب «الليكود» قبل أشهر عبر الدعوة
إلــى تطبيق الـقــانــون اإلســرائـيـلــي عليها فــي الضفة
الغربية .وتؤكد أيضًا حقيقة جوهر «صفقة القرن»
ال ـتــي ُر ِّوج لـهــا وم ـحــاولــة التمهيد إلعــانـهــا كــإطــار
لـتـســويــة الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـمــا ي ـت ـســاوق مع
السقف اإلسرائيلي.

ي ـب ــدو ،ف ــي ض ــوء ف ـشــل واش ـن ـطــن ب ــان ـت ــزاع مــوافـقــة
فلسطينية ،بما فيها اتباع خيار التسوية ،أن الطرفني
األميركي واإلسرائيلي يعمالن على محاولة فرض
وقائع سياسية وميدانية ،في الساحة الفلسطينية،
على أمــل أن ينتج من ذلــك ،ولــو الحقًا ،بــروز قيادات
وفصائل تتبنى هذا السقف باعتباره األكثر واقعية
م ــع م ــوازي ــن ال ـق ــوى والـ ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة
ُ
والدولية .وهو املنطق نفسه الذي است ِند إليه لتبرير
اتفاقية «أوسلو» ،استنادًا إلى مفهوم أن البديل منها
لــم يكن ســوى تكريس الــواقــع الـقــائــم .مــن املــؤكــد أن
تنفيذ ق ــرار خـفــض ع ــدد الــاجـئــن إل ــى نـحــو %10
ّ
من عددهم الحقيقي ستترتب عنه تداعيات قاسية
عـلــى ال ــاج ــئ ،عـلــى مـسـتــويــات م ـت ـعــددة ،اقـتـصــاديــة
وسياسية ،وتحديدًا فــي دول الـطــوق ،ومــن ضمنها
ّ
لـبـنــان ،وسـيـشــكــل تـحــديــا ل ـهــذه ال ـب ـلــدان لـجـهــة نمط
التعامل مع من ُن َ
زعت صفة الالجئ عنهم.
في املقابل ،تكشف املواقف اإلسرائيلية واألميركية
املتصاعدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عن ّأن
أي تراجع في الثوابت لن يــؤدي إلى ّ
تفهم إسرائيلي
وأميركي للحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني،
ً
بــل سـيـسـتــدرج ـ ـ وه ــو مــا حـصــل فـعــا ـ ـ مــزي ـدًا من
الـضـغــوط لتحقيق املــزيــد مــن ال ـتــراجــع ،عـلــى طريق
تحقيق كامل األه ــداف اإلسرائيلية .في هــذا اإلطــار،
ّ
ُيتوقع بحسب القناة الثانية اإلسرائيلية ،الكشف عن
تفاصيل الخطة األميركية الجديدة مطلع أيلول املقبل،

وعندها ستنشر اإلدارة األميركية سياستها تجاه
«األونروا».
وي ــأت ــي ال ـك ـش ــف ع ــن ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة األم ـيــرك ـيــة
بالتزامن مــع قــرار إدارة تــرامــب تقليص املساعدات
للفلسطينيني بأكثر من  200مليون دوالر ،وبهدف
قـطــع الـطــريــق عـلــى أي مـســار بــديــل يـتــوقــع أن تطلب
واشنطن من تل أبيب إعادة النظر في التفويض الذي
تمنحه لوكالة «األونــروا» للعمل والنشاط في الضفة
الـغــربـيــة املـحـتـلــة ،ب ـهــدف ض ـمــان ع ــدم تـمـكــن ال ــدول
ً
العربية مــن تحويل املـيــزانـيــات إلــى الــوكــالــة ب ــدال من
اإلدارة األميركية.
فــي امل ـقــابــل ،ق ــال امل ـفــوض ال ـعــام ل ـ ــ«األونـ ــروا» ،بيير
كــراهـيـنـبــول ،إن «خـفــض ال ــوالي ــات املـتـحــدة مليزانية
املـنـظـمــة فــي وق ــت مـبـكــر مــن ه ــذا ال ـعــام ك ــان بـهــدف
معاقبة الفلسطينيني بسبب انتقاداتهم لالعتراف
األم ـيــركــي بــالـقــدس املـحـتـلــة كـعــاصـمــة إســرائـيـلـيــة».
ولفت إلــى أن «الــواليــات املتحدة تهدف من وراء ذلك
إلى القضاء على أحد أهم عوامل القضية الفلسطينية
وسحبها من طاولة املفاوضات».
مع ذلك ،من الطبيعي أن ينظروا في تل أبيب إلى هذه
الـخـطــوة ،على أنـهــا خـطــوة تاريخية أخ ــرى لترامب،
وطاقمه الذي يسعى إلى شرعنة الواقع كما هو بهدف
تـكــريـســه ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد شـطــب قـضـيــة ال ـقــدس عن
طاولة املفاوضات ،على طريق محاولة تحقيق اآلمال
اإلسرائيلية في الساحة الفلسطينية.

الصدر «متفائل»...
معسكر
ّ
واألكراد يتريثون
ال ي ـ ـ ــزال ت ـش ـك ـيــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـيــاب ـيــة
األكـ ـب ــر ،ال ـت ــي ُي ـف ـتــرض ب ـهــا تسمية
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،م ـحــور ش ـ ّـد وج ــذب
ب ــن امل ـع ـس ـكـ َـريــن امل ـت ـن ـ َ
ـازع ــن داخ ــل
الشيعي» ،في ظل تصريحات
«البيت
م ـت ـضــادة «ي ـبـ ّـش ــر» ك ــل م ــن َ
قطبيها
ب ـقــرب والدة ه ــذه الـكـتـلــة مــن طــرفــه.
ً
تجاذب بدا ،يوم أمس ،مائال ملصلحة
التحالف الذي يجمع رئيس «تحالف
ال ـن ـص ــر» ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،ورئ ـيــس
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
م ــن دون أن يـنـحـســم ملـصـلـحـتـهـمــا،
خـصــوصــا ف ــي ظ ــل الـضـبــابـيــة الـتــي
لــم تـفــارق إلــى اآلن املــوقـفــن الـكــردي
و«السني».
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «تـ ـح ــال ــف
سائرون» ،املدعوم من الصدر ،ناظم
ال ـع ـب ــادي ،أمـ ــس ،أن «الـكـتـلــة األكـبــر
ُ َ
ق ــد ت ـعــلــن خ ــال ال ـســاعــات املـقـبـلــة»،
ُم ـتــوق ـعــا «ال ـت ـح ــاق أفـ ـ ــراد م ــن دول ــة
ال ـق ــان ــون (ب ــزع ــام ــة نـ ــوري املــال ـكــي)،
وب ـعــض اإلخ ـ ــوة م ــن ت ـحــالــف الـفـتــح
(ب ـق ـيــادة ه ــادي ال ـع ــام ــري) ،والـقـســم

األك ـب ــر م ــن امل ـح ــور ال ــوط ـن ــي (ي ـضـ ّـم
قــوى «الـبـيــت ُالـسـنــي») بكتلة إنقاذ
الــوطــن» التي أعلنت مساء ال ــ 19من
آب /أغ ـس ـط ــس املـ ــاضـ ــي مـ ــن ف ـنــدق
بــابــل ف ــي الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد ك ــ«ن ــواة
للكتلة األكـبــر» ،مشيرًا كذلك إلــى أن
ً
«هناك تفاهمًا وتواصال مع األحزاب
الكردية».
وت ـ ــوح ـ ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـت ـق ــدم ــة
بـ ـ ـح ـ ــدوث انـ ـشـ ـق ــاق داخـ ـ ـ ــل ت ـحــالــف

نفى «الفتح»
األنباء عن حدوث
انشقاقات داخل
صفوفه

«الفتح» ،بما يسمح بنزوح كتلة منه
إلى معسكر العبادي  -الصدر .وهو
م ــا سـ ــارع ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «ال ـف ـت ــح»،
أح ـم ــد األس ـ ـ ــدي ،إلـ ــى ن ـف ـيــه ،واص ـفــا
ال ـح ــدي ــث ع ــن رغ ـب ــة ب ـع ــض أع ـض ــاء
ت ـحــال ـفــه ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى «نـ ــواة
الـكـتـلــة األك ـب ــر» بــأنــه «خـبــر مضحك
وك ـ ـ ــاذب ال ي ـس ـت ـحــق الـ ـ ـ ــرد» ،م ــؤك ـدًا
أن «تـحــالـفـنــا م ــن أك ـث ــر الـتـحــالـفــات
ت ـمــاس ـكــا» .وم ــا ض ـ ّـع ــف ،أي ـض ــا ،من
ت ــروي ــج مـ ـص ــادر «سـ ــائـ ــرون» لـقــرب
إع ـ ــان «ال ـك ـت ـلــة األكـ ـب ــر» ت ــزام ـن ــا مع
دع ـ ـ ــوة رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،فـ ــؤاد
مـعـصــوم ،إل ــى أول جـلـســة لـلـبــرملــان،
هــو نـفــي تـحــالــف «امل ـح ــور الــوطـنــي،
على لسان الناطق باسمه عبد امللك
الحسيني ،اتخاذ التحالف قــرارًا أو
إع ـطــاءه وع ــودًا فــي ش ــأن االنـضـمــام
َ
املتنافسني.
إلــى أي مــن املـعـسـكـ َـريــن
وقال الحسيني ،في بيان ،إنه «سيتمّ
وضع مالمح التقارب من هذه الكتلة
أو ت ـل ــك ،وف ــق ال ـبــرنــامــج الـحـكــومــي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــد فـ ـي ــه امل ـ ـحـ ــور ال ــوط ـن ــي

تحقيقًا لضمانات أكـثــر ،خصوصًا
في املناطق املحررة من داعش».
ـار
ـ
ج
ـ
ي
أم ــا عـلــى املـقـلــب ال ـك ــردي ،فـلــم
ِ
آخر ما أعلنه «الحزب الديموقراطي
الـكــردسـتــانــي» ،كــذلــك ،مــا سـ ّـوقــت له
مصادر «سائرون» .إذ تحدث الحزب
ع ــن « 27نـقـطــة سـيـتـ ّـم عــرضـهــا على
ال ــوف ــود ال ـت ــي سـ ـت ــزور أربـ ـي ــل خــال
ً
ّ
يتعهد
الفترة املقبلة» ،قائال إن «من
بتنفيذ هذه املطالب ،التي من بينها
تحقيق الشراكة في إدارة الدولة وحل
اإلشكالية في املناطق املتنازع عليها،
س ـن ـك ــون م ـ ـعـ ــه» .ت ـص ــري ــح ال يـنـبــئ
ب ــأن حـمـلــة ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـقــودهــا
املبعوث األميركي إلى العراق ،بريت
مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،مـ ــن أجـ ـ ــل ث ـن ــي األك ـ ـ ــراد
و«الـ ـسـ ـن ــة» ع ــن االل ـت ـح ــاق بمعسكر
املالكي  -العامري ،قد آتت أكلها إلى
اآلن ،ف ــي ظ ــل ت ـ ّ
ـوج ــس أم ـي ــرك ــي مــن
احتمال أن يفلح «املعسكر اإليراني»
في إقناع الكتلة الكردية باالنضمام
إليه مقابل ضمانات.
(األخبار)

