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اليمن

والدة «الدستورية» اليوم في جنيف؟

اتفاق الحديدة تحت االختبار:
نحو وقف شامل للعمليات العسكرية؟

زيارة عمر البشير :موفد «التحالف العربي» بمبادرة من بوتين
رغم التفاصيل القليلة التي خرجت
عــن زي ــارة الــرئـيــس ال ـســودانــي عمر
ال ـب ـش ـي ــر إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــوري ــة
دمـ ـ ـش ـ ــق ،ول ـ ـقـ ــائـ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـش ــار
األس ــد ،إال أنـهــا فتحت امل ـجــال أمــام
تكهنات واسـعــة تتقاطع فــي سياق
عودة العالقات السورية مع املحيط
الـ ـع ــرب ـ ّـي ،ب ـع ــد ق ـط ـي ـعــة ل ــم تـطـلـبـهــا
دم ـ ـشـ ــق .األك ـ ـيـ ــد أن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ال ـت ــي
رع ـت ـه ــا روس ـ ـيـ ــا ،ل ــم ت ـك ــن مـنـعـطـفــا
سريعًا وال ابنة أيام أو أسابيع؛ بل
ُولـ ــدت قـبــل أك ـثــر م ــن ع ــام ،ح ــن زار
البشير الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ــن ف ــي س ــوتـ ـش ــي ،ف ــي ت ـشــريــن
ال ـث ــان ــي م ــن عـ ــام  .2017يــوم ـهــا تــم
طــرح فكرة لقاء أول مــن أمــس ،ليتم
بـعــدهــا نـقــل الــرســالــة مــن الـخــرطــوم
إل ـ ــى دم ـ ـشـ ــق ،الـ ـت ــي أبـ ـ ــدت تــرح ـي ـبــا
بمثل هذه املـبــادرة /الــزيــارة .اليوم،
وب ـع ــد إت ـم ــام الـ ــزيـ ــارة ،ب ــات الـجـهــد
ال ـ ــروس ـ ــي أكـ ـث ــر ع ـل ـن ـي ــة ووض ــوح ــا

بعد مراسلة من الخرطوم
إلى دمشق ،أبدت األخيرة
ترحيبها بالزيارة
فــي سـبـيــل إعـ ــادة تــرتـيــب الـعــاقــات
الـســوريــة مــع املحيط الـعــربــي ،وهو
مـ ــا تـ ـح ــدث ع ـن ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ــروسـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف غ ـيــر
م ـ ـ ّـرة .زي ـ ــارة الـبـشـيــر جـ ــاء ت أي ـضــا،
بـحـســب م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،بــوصـفــه
مبعوث «التحالف العربي الجديد»
(السعودية واإلمــارات وحلفاؤهما)
بعلم الــريــاض.
إلــى ســوريــا ،وكــانــت ِ
ولكونها مقدمة محتملة لخطوات
الحـ ـ ـق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط «امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة»،
ح ــرص جـمـيــع األط ـ ــراف عـلــى إبـقــاء
تـفــاصـيـلـهــا خـ ــارج ن ـط ــاق الـ ـت ــداول.
فـ ـ «ال ـك ــرم ـل ــن» رف ــض الـتـعـلـيــق على
انتقال البشير بطائرة روسية إلى
ً
س ــوري ــا ،م ـح ـي ــا ال ـص ـحــاف ـيــن إل ــى
وزارة ال ــدف ــاع ،فـيـمــا اك ـت ـفــى الــوفــد
السوداني املرافق للبشير بتصنيف

الزيارة ضمن إطار «مبادرات جمع
ال ـ ـصـ ــف الـ ـع ــرب ــي وتـ ـ ـج ـ ــاوز األزمـ ـ ــة
ال ـســوريــة بـعــد حــالــة ال ـت ـخــاذل التي
تـ ـشـ ـه ــده ــا ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
كثير من املحافل» ،على حـ ّـد تعبير
م ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس فـ ـيـ ـص ــل ح ـســن
إبــراهـيــم .وتـقــاطــع ذلــك مــع تصريح
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ول ـي ــد
ّ
املعلم ،الــذي رأى أن الزيارة «تشكل
خ ـ ـطـ ــوة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ك ـســر
الحصار الــذي فــرض على ســوريــا...
إلضـ ـ ـع ـ ــاف دورهـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة» .وم ــع ال ــدور
امل ـف ـتــرض لـلـبـشـيــر كـمـبـعــوث مـقـ ّـرب
من دول كالسعودية واإلمــارات ،بدا
الفتًا تركيز وسائل اإلعالم التركية
عـ ـل ــى انـ ـتـ ـق ــاد الـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـ ــن خ ـ ــارج
ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة ،وتــوسـيــع دائ ــرة
املـنـتـقــديــن لتشمل أط ــراف ــا ســوريــن
معارضني.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة واألج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ــرافـ ـق ــة
ل ـه ــا ،ج ـ ــاءت ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تـجــديــد
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ــال ـح ـش ــد
ملقاطعة سوريا في حال «فشل جهود
الحل السياسي» .وأكــد أمــس املمثل
الخاص لوزير الخارجية األميركي
لشؤون سوريا ،جيمس جيفري ،أن
واشنطن وحلفاءها لــن يدعموا أيًا
من جهود إعــادة اإلعمار في سوريا
وال التعاون مع الحكومة السورية،
إال فــي ح ــال االل ـت ــزام بتنفيذ ال ـقــرار
األم ـم ــي  .2254وض ـم ــن حــدي ـثــه عن
جـهــود «التسوية السياسية» ربطًا
بوجود القوات األميركية في سوريا،
أك ــد ج ـي ـفــري أن بـ ــاده ال تستهدف
تغيير «النظام» على غــرار ما جرى
في العراق وليبيا أو «التخلص من
(ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري ب ـش ــار) ّاألسـ ــد»،
وال ت ــري ــد أن ي ـك ــون ف ــي ص ــف ـه ــا ،بل
تريد رؤية «نظام مختلف ...ال يدعم
اإلره ـ ــاب وال يـسـتـخــدم الـكـيـمـيــائــي،
كما ال يهدد األمــن اإلقليمي ،ويوفر
الظروف املالئمة لعودة الالجئني.»...
وب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـت ـظ ــر م ـ ــا سـ ـيـ ـخ ــرج عــن
اجـتـمــاع جنيف الــربــاعــي ال ـيــوم بني
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا

ووزراء خــارجـيــة «الـ ــدول الضامنة»
مل ـســار «أس ـت ــان ــا /س ــوت ـش ــي» ،تــركــت
واشـنـطــن أم ــس ال ـخ ـيــارات مفتوحة،
ف ــي ان ـت ـظ ــار إح ــاط ــة دي م ـي ـس ـتــورا
املنتظرة بعد غد أمام مجلس األمن.
وأكد جيفري ،أن النجاح في تشكيل
«الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» سـيـتـيــح نقل
الـنــزاع إلــى الـقـنــوات الديبلوماسية،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـن ــا ّس ــب مـ ــع االسـ ـتـ ـق ــرار
النسبي الــذي وفــرتــه إج ــراءات «منع

الـصــدام» على األرض .وفــي تصريح
الفت قد يكشف بعض مالمح «عقد»
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أوض ـ ـ ــح فـ ــي ل ـقــاء
ّ
صحافي نظمه «،»Atlantic Council
ّ
أن النجاح في تشكيل اللجنة يحتم
االن ـت ـقــال إل ــى تنفيذ الـنـقــاط التالية
في القرار األممي ( 2254البنود  5و6
و ،)7والتي تتضمن ـ ـ فيما تتضمنه
ّ
مرعية من األمم املتحدة
ـ ـ تشكيل آلية
مل ــراق ـب ــة وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار .وأشـ ــار

امل ـ ـسـ ــؤول األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى أن بـ ــاده
أجرت اتصاالت مع األطراف املعنيني
بامللف السوري ،بما في ذلك روسيا،
حول هذه النقطة بالتحديد.
وي ـتــزامــن ال ـل ـقــاء املــرت ـقــب ال ـي ــوم ّفي
جـنـيــف ،مــع ال ــذك ــرى الـثــالـثــة لتبني
مـجـلــس األم ــن (ب ــاإلج ـم ــاع) مـشــروع
ال ـقــرار  ،2254ال ــذي ب ــات مـنــذ إق ــراره
مـحـ َ
ـور العملية السياسية الرئيس.
ويـنـتـظــر أن ي ـك ــون اج ـت ـمــاع جنيف

ال ـيــوم حــاسـمــا ملصير تـلــك امل ـبــادرة،
إذ س ـي ـت ــم خ ــال ــه نـ ـق ــاش ال ـص ـي ـغــة
النهائية التي خرجت بها مشاورات
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـض ـ ــام ـ ـن ـ ــة» ل ـت ـش ـك ـي ـل ــة
«ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،ل ـي ـعــود دي
مـيـسـتــورا ويـحـيــط أع ـض ــاء مجلس
األم ــن بنتيجة االج ـت ـمــاع الخميس
املقبل .ورغــم تأكيد الطرفني التركي
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ق ــائ ـم ــة
ُ
«تــوافـقـيــة» لــم تكشف أسـمــاء الثلث

من أحد معسكرات تدريب الفصائل الموالية ألنقرة في ريف حلب الشمالي (أ ف ب)

ال ـثــالــث (م ــوض ــع ال ـخ ــاف) وال آلـيــة
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا ،فـ ــي وقـ ـ ــت أف ـ ـ ـ ــادت فـيــه
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ب ــوج ــود ن ـقــاشــات
تسبق اجـتـمــاعــات ال ـيــوم ،فــي ضــوء
اع ـ ـتـ ــراض م ـح ـت ـمــل م ــن ق ـب ــل «هـيـئــة
الـتـفــاوض» املـعــارضــة على عــدد من
األس ـ ـمـ ــاء امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،م ـس ـت ـن ـ ٍـد إل ــى
موقف «املجموعة املصغرة» األخير
من مسار «أستانا /سوتشي» .غير
أن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي خ ــرج ــت عن
أن ـق ــرة ومــوس ـكــو أمـ ــس ،أع ــرب ــت عن
تفاؤل بإعالن تشكيل «الدستورية»
ٍ
اليوم في جنيف.
ال ـجــزء اآلخ ــر مــن حــديــث جـيـفــري في
ّ
ض ـي ــاف ــة « »Atlantic Councilرك ــز
عـلــى مـصـيــر امل ـنــاطــق الــواق ـعــة شــرق
ن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،وال ـت ـه ــدي ــدات الـتــركـيــة
بـ ـش ــن ع ـم ـل ـي ــة ت ـس ـت ـه ــدف «وحـ ـ ـ ــدات
حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة .وأكـ ــد في
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص أن «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة م ـ ــع ت ــركـ ـي ــا عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
املستويات ...ويجب أن ننتظر لرؤية
م ــا س ـي ـح ــدث» .وع ــن امل ــوق ــف األخ ـيــر
املـنـقــول عــن الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب،
ع ـ ــن «إيـ ـج ــابـ ـيـ ـت ــه» ت ـ ـجـ ــاه ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــرك ـي ــة امل ـف ـت ــرض ــة فــي
ح ــدي ــث ه ــات ـف ــي م ــع ن ـظ ـي ــره ال ـتــركــي
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،رأى امل ـم ـثــل
األم ـي ــرك ــي أن الـجـمـيــع ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـل ــى ج ـم ـيــع امل ـس ـت ــوي ــات،
بـمــا ف ــي ذل ــك الــرئ ـيــس ،يـعـتـبــرون أن
«أي هـجــوم هـنــاك هــو فـكــرة سـ ّـيـئــة»،
مضيفًا في الوقت نفسه أن واشنطن
تـتـفـهــم حـســاسـيــة تــرك ـيــا م ــن وج ــود
«ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة عـلــى حــدودهــا
«ب ـمــا ي ـشــابــه م ـخ ــاوف إس ــرائ ـي ــل من
وج ـ ــود ح ــزب ال ـل ــه ،وال ـس ـع ــودي ــة من
وجـ ـ ـ ــود ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن» .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ــد
جـيـفــري ،فــي سـيــاق إجــابـتــه عــن أحــد
األسئلة ،دخــول قــوات من «بيشمركة
روج آف ــا» عبر الـحــدود العراقية إلى
شمال شرقي سوريا ،لم يوضح سبب
دخولها ،غير أنه أشار إلى أن الخطوة
أتــت بتفاهم بــن «التحالف الــدولــي»
و«قوات سوريا الديموقراطية».
(األخبار)

تقرير

ال مباالة روسية ...و«لهاث» إسرائيلي
يحيى دبوق
م ــا م ـع ـنــى أن ت ـس ـت ـمــر إس ــرائـ ـي ــل فــي
ال ـل ـهــاث وراء روس ـي ــا ف ــي م ــا يتعلق
ب ــالـ ـس ــاح ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة
اسـتـمــرار التجاهل الــروســي املقابل؟
ســؤال يعيد فــرض نفسه على طاولة
ال ـب ـحــث وامل ـت ــاب ـع ــة م ــع ك ــل «ح ـ ــادث»

ليس لدى تل أبيب خيارات
بديلة موازية من شأنها تحقيق
النتائج المأمولة
جــديــد بــن ال ـطــرفــن ،يــؤكــد اسـتـمــرار
األزم ــة والقيد على مـنــاورة إسرائيل
العسكرية في سوريا.
ف ــي اس ـت ـغــال م ـف ــرط مل ـســألــة األن ـف ــاق
على الحدود مع لبنان ،هاتف رئيس
ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
خـصـصــت امل ـح ــادث ــة إلط ـ ــاع روس ـيــا
على «كشف األنفاق» مع تمرير طلب
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لـقــاء مـبــاشــر لـعــرض املـعـطـيــات أكـثــر.
ح ـظــي ال ـط ـلــب بــاسـتـجــابــة لـبـقــة بعد
ج ـهــود أي ــام م ــن مـكـتــب نـتـنـيــاهــو مع
نظيره الروسي ،بإرسال وفد عسكري
مهني إلطالع موسكو على املعطيات.
ّ
في حينه ،أطل نتنياهو على اإلعالم،
ً
مستغال االتصال الهاتفي ،تمامًا كما
فعل فــي املــاضــي لــدى مهاتفة بوتني
لتهنئته بعيد ميالده والتأكيد الحقًا
أن ــه ات ـفــق مـعــه عـلــى ل ـقــاء قــريــب ج ـدًا.
ه ــذه املـ ــرة اب ـت ـعــد ع ــن ت ـك ــرار الـخـطــأ،
وأشـ ــار إل ــى مــا ال يـمـكــن ال ـتــأكــد مـنــه،
وبما ال يستدعي ردًا روسيًا« :اتفقنا
ع ـل ــى لـ ـق ــاء ع ـس ـك ــري وعـ ـل ــى ض ـ ــرورة
استمرار التنسيق ،مع التشديد على
أن إسرائيل ستواصل العمل على منع
الـتـمــركــز اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــا ونـقــل
ال ـس ــاح ال ـنــوعــي إل ــى ح ــزب ال ـل ــه في
لبنان وتطوير صواريخه هناك».
بالفعلّ ،
توجه وفد عسكري إسرائيلي
رفيع املستوى إلــى موسكو ،برئاسة
رئـيــس شعبة العمليات فــي الجيش
ال ـلــواء أه ــارون حاليفا .املـفــاجــأة كما
ت ـش ـيــر املـ ـص ــادر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة (ق ـنــاة

«كــان») في االستقبال الروسي ،الذي
يمكن وصفه في حد أدنى بالالمباالة:
أش ـغ ــل ك ـب ــار ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي وزارة
ال ــدف ــاع وال ـج ـيــش ال ــروس ــي أنـفـسـهــم
خارج موسكو ،ووكلوا إلى مجموعة
متدنية الرتبة لقاء غير نظرائهم من
الـعـسـكــريــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ،بــرئــاســة
نـ ــائـ ــب ش ـع ـب ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـجـ ـن ــرال
فاسيلي تروشني.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» تشير
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى أن ت ـ ـ ـ ــرؤس ت ــروش ــن
للوفد الــروســي يحمل أكثر مــن داللــة
على التجاهل والــامـبــاالة الروسية:
«تروشنب يوشك على مغادرة منصبه
إلــى التقاعد ،ولــم يكن ذا عالقة خالل
السنوات املاضية بالساحة السورية،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه ق ـضــى ال ـع ــام األخ ـي ــر في
تمثيل وزارة الــدفــاع فــي االحـتـفــاالت
الرسمية واالنشغال ببروتوكوالتها».
قـ ـن ــاة «ك ـ ـ ـ ــان» الـ ـعـ ـب ــري ــة الـ ـت ــي أكـ ــدت
املعطيات بعد أيــام على اللقاء وعلى
نقيض مــن الـشـكــل ال ــذي خــرجــت بها
ال ـب ـي ــان ــات ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أش ــارت أيـضــا إلــى أن البيان الـصــادر

عــن الـجــانــب الــروســي ج ــاء مقتضبًا،
وي ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ـ ــه ل ــم ي ـت ـح ـقــق ش ــيء،
بــاس ـت ـث ـن ــاء قـ ـ ــرار م ــواص ـل ــة مـنــاقـشــة
قضية التنسيق األمني بني الجانبني،
الــذي ُعـ ّـد بــذاتــه نوعًا مــن اإلنـجــاز في
تل أبيب.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق كـ ــذلـ ــك ،كـ ـ ــان االه ـت ـم ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـت ـق ــاري ــر روس ـ ـيـ ــة عــن
ت ـن ـس ـيــق بـ ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة فــي
ســوريــا وحـلـفــاء الــدولــة الـســوريــة ،أي
إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه ،اه ـت ـمــامــا بــالـغــا.
ب ـح ـســب اإلعـ ـ ــام ال ــروس ــي (صـحـيـفــة
«كـ ــومـ ــرسـ ــانـ ــت» الـ ــواس ـ ـعـ ــة ال ـت ــأث ـي ــر
واالن ـت ـشــار) ،تعمد ال ـقــوات اإليــرانـيــة
وحــزب الله إلى رفع األعــام الروسية
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــوق ــع ف ــي س ــوري ــا ،مع
ح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـسـ ـب ــق ب ــن
الجانبني .إزاء هــذا «املـعـطــى» ،رفض
الـنــاطــق بـلـســان الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ال ـت ـع ـل ـيــق ،الف ـت ــا ف ــي ح ــدي ــث لــإعــام
الـعـبــري («يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت») أنــه
ال يعلق عـلــى مــا ي ــرد مــن تـقــاريــر في
موسكو.
في الدالالت ،يشار إلى اآلتي:

مــن الخطأ ،رغــم كــل مــا ورد ،التعامل
ح ــول ال ـق ـيــد ال ــروس ــي إلس ــرائ ـي ــل في
سـ ــوريـ ــا ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــوق ــف ع ــدائ ــي.
ال ـعــاقــة ب ــن الـجــانـبــن غـيــر عــدائـيــة،
لكنها تشهد فــي ه ــذه الـفـتــرة تباينًا
ف ــي امل ـص ــال ــح ،ي ـف ــرض ع ـلــى مــوسـكــو
ال ـت ـش ــدد .ن ـعــم ،م ــن ال ـص ـعــب ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة إق ـ ـ ــدام روسـ ـي ــا ع ـل ــى تـغـيـيــر
املــوقــف ،وإن كــان الـهــدف اإلسرائيلي
غ ـيــر مـمـتـنــع بــامل ـط ـلــق ،رغ ــم صـعــوبــة
التوصل إليه.
مـ ــا دون هـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــة وضـ ـ ـ ــرورة
ح ـض ــوره ــا ال ــدائ ــم ي ـش ــار إل ــى أن من
الواضح أن زيــارة الوفد اإلسرائيلي،
وإن ات ـخــذت وصـفــا بــأنـهــا عملياتية
تــوضـيـحـيــة ح ــول األنـ ـف ــاق املـنـســوبــة
إلــى حــزب الـلــه ،إال أنـهــا فــي األس ــاس،
زيارة «اختبار» تهدف إلى معاينة عن
قرب إن كان موقف روسيا مقبل على
تغيير بما يتعلق بقيدها املـفــروض
فــي ســوريــا على أنشطة ســاح الجو
اإلسرائيلي ،بل أيضًا على أي نشاط
عسكري فعلي ضد سوريا وفيها.
الـنـتـيـجــة ال ـتــي تـلـقـتـهــا إس ــرائ ـي ــل ،أن

املــوقــف الــروســي ّ
املقيد مــوقــف ثابت،
وال يوجد ما يشير إلى اآلن أنه مقبل
ع ـل ــى ت ـل ـيــن أو ت ـغ ـي ـيــر .وك ـم ــا أش ــار
اإلع ــام الــروســي بـعــد م ـغــادرة الــوفــد
ً
اإلسرائيلي موسكو ،نقال عن مصدر
رفـ ـي ــع ف ــي وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع« :مــوق ـف ـنــا
ال يـ ـتـ ـغـ ـي ــر .ضـ ـ ــربـ ـ ــات سـ ـ ـ ــاح الـ ـج ــو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـب ـنــى تـحـتـيــة س ــوري ــة،
بحجة التهديد اإليراني ،غير مقبولة
من قبلنا».
في املوازاة ،الواضح كذلك من الجانب
اإلسرائيلي ،اإلصــرار على «دق باب»
ّ
موسكو ،عل تغييرًا طرأ على موقفها،
رغم أن اإلدراك الذي بات موجودًا في
ت ــل أب ـي ــب ،أن امل ــوق ــف ال ــروس ــي ليس
تـكـتـيـكـيــا ،ب ــل يــرتـبــط ب ـق ــرار يـتـجــاوز
إســرائـيــل إلــى مــا هــو فوقها وورائـهــا
ن ـحــو حـلـيـفـهــا األم واألكـ ـث ــر اقـ ـت ــدارًا،
وهــو الجانب األميركي وبما يرتبط
بــالــوج ـهــة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـحــرب وال ـحــل
السياسي في أعقابها.
لكن كما يتضح كــذلــك ،ليس لــدى تل
أبيب خيارات بديلة موازية من شأنها
تحقيق الـنـتــائــج الـتــي كــانــت مأمولة

م ــن ن ـشــاط ـهــا الـ ـع ــدائ ــي ف ــي س ــوري ــا.
م ــا ي ـب ـقــي ل ــدي ـه ــا ال ـس ــاح ــة األص ـع ــب
كمكان مواجهة افتراضي ،أي لبنان،
ح ـيــث أق ــل م ـس ـتــوى ت ـهــديــد ف ـيــه كــرد
على أنشطة إسرائيل العدائية الــذي
ب ـ ــات م ـح ـس ــوم ــا ،م ــن ش ــأن ــه أن يـجــر
إل ــى مــواج ـهــة ،مـســاوئـهــا وال يقينها
أك ـثــر وأوس ـ ــع م ــن ال ـفــوائــد املـمـكــن أن
تستحصل عليها منها.
يـبـقــي الـقـيــد ال ــروس ــي إســرائ ـيــل أمــام
خـ ـي ــارات ّ ص ـع ـبــة ،أق ــل م ــا ي ـق ــال فيها
أن ـهــا تـمــثــل مـعـضـلــة تــرتـبــط بمجمل
خـ ـي ــاراتـ ـه ــا ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وبـ ـم ــا يـشـمــل
م ـع ـط ـي ــات اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار وبـ ـل ــورت ــه،
وك ــذل ــك ت ـن ـف ـيــذه ،والـ ـي ــوم ال ـ ــذي يـلــي
ذلـ ــك .ه ــذه امل ـع ـض ـلــة تـب ُّـقــي إســرائ ـيــل
على جاهزية دائمة لتلقف أي معطى
روسـ ـ ــي أو حـ ـ ــادث ي ـم ـكــن اس ـت ـغــالــه
ملـ ـع ــايـ ـن ــة ص ـ ــاب ـ ــة م ـ ــوق ـ ــف م ــوس ـك ــو
وثباته .لدى إسرائيل في املوازاة إرادة
مستميتة للحفاظ ،وإن بالشكل ،على
صــورة االقـتــدار في وعــي أعدائها في
سوريا ،التي باتت مثقوبة ،بعد القيد
الروسي فيها.

ّ
بعدما دفعتها الضغوط المكثفة إلى القبول باتفاق الحديدة على مضض ،تحاول الحكومة
الموالية للرياض تصدير تفسيرات «غير واقعية» تالئم مصالحها .تساندها في ذلك قيادة
التي آلت إليها مشاورات السويد .محاوالت لن تحول على
«التحالف» التي تحاول تجميل «الهزيمة» ّ
األرجح دون تنفيذ االتفاق ،خصوصًا في ظل وجود معلومات عن أن المفاوضات غير المعلنة
ّ
تخطت «مسألة الحديدة»
دخ ـ ــل ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
ال ـح ــدي ــدة ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ ل ـيــل االث ـنــن
ـ ـ ـ ـ ال ـث ــاث ــاء ،ب ـعــد أيـ ــام م ــن اشـتـبــاكــات
عنيفة أعقبت إعــان االتفاق في ختام
م ـ ـش ـ ــاورات الـ ـس ــوي ــد .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن
إن ـهــاء الـقـتــال ك ــان ُيـفـتــرض ّأن يسري
ف ــور إعــانــه ،إال أن األم ــر تــأخــر أربـعــة
أيـ ــام ،ألس ـبــاب تصفها األم ــم املـتـحــدة
بـ«الفنية» ،فيما يضفي عليها طرفا
ال ـ ـنـ ــزاع ط ــاب ـع ــا ع ـس ـكــريــا ـ ـ ـ ـ س ـيــاس ـيــا.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ح ـق ـي ـقــة ه ـ ــذا ال ـتــأخ ـيــر،
ي ـب ـقــى واضـ ـح ــا أن ت ـن ـف ـيــذ ت ـفــاه ـمــات
اس ـتــوك ـهــولــم س ـي ــواج ــه ع ـق ـبــات ع ــدة،
من ّدون أن يعني ذلــك انتفاء إمكانية
ً
تحققه كــامــا فــي نهاية املـطــاف ،على
اعتبار أن الجولة التشاورية األخيرة
ـاف
أظ ـ ـهـ ــرت وجـ ـ ـ ــود ضـ ـغ ــط دولـ ـ ـ ــي كـ ـ ٍ
لدفع السعودية واإلم ــارات إلــى تقديم
تنازالت.
واج ـت ـم ـع ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـ ـصـ ــادرة،
أم ــس ،مــن األط ــراف كــافــة ،على تحديد
الساعة األولــى من يوم الثالثاء موعدًا
ل ـســريــان ال ـهــدنــة .مــوعــد ثـ ّـبـتــه مـصــدر
فــي األم ــم املـتـحــدة ،عــازيــا التأخير إلى
أس ـب ــاب «مــرت ـب ـطــة بــال ـع ـم ـل ـيــات» على
األرض .وهـ ـ ــو مـ ــا ذهـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه أي ـض ــا
عـ ـض ــو ال ـ ــوف ـ ــد ال ــوطـ ـن ــي ال ـت ـف ــاوض ــي
حميد عاصم ،الــذي أشــار إلــى أنــه «في
الحروب لن تتمكن من وقف القتال فور
االتفاق مباشرة ،إذ إن مسرح العمليات
ّ
عما يدور بني
العسكرية يكون مختلفًا ّ
املفاوضني» .مع ذلك ،فإن تلقي سلطات
صـنـعــاء ،الـسـبــت ،رســالــة مــن املبعوث
األممي ،مارتن غريفيث ،تحمل تاريخًا
ً
جــديـدًا لبدء تنفيذ االتـفــاق ُيـعـ ّـد دليال
على «فـشــل غريفيث فــي إل ــزام الطرف
اآلخـ ـ ــر ب ــوق ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار بـ ـ ــدءًا مــن
الخميس املاضي» ،بحسب ما لفت إليه
عاصم ،داعيًا مندوب املنظمة الدولية
إلــى ضمان الـتــزام «التحالف» والقوى
امل ــوال ـي ــة ل ــه «وق ـ ــف ال ـت ـص ـع ـيــد» .وفــي
االتجاه نفسه ،رأى عضو وفد صنعاء
التفاوضي ،سليم املغلس ،أن «تنفيذ
اتـفــاق وقــف إط ــاق الـنــار فــي الحديدة
مــن مـســؤولـيــة األم ــم املـتـحــدة حــالـيــا»،
مـعـتـبـرًا فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» أن
«على املجتمع الدولي أن يضغط على
السعودية واإلم ــارات لتنفيذ ما جرى
ال ـتــوصــل إل ـي ــه ،ك ــذل ــك ض ـغــط عليهما
لـتــوجـيــه مــرتــزقـتـهـمــا بــاملــواف ـقــة على
االتفاق في السويد».
ع ـلــى امل ـق ـلــب املـ ـض ــاد ،أكـ ــد م ـص ــدر في
تحالف ال ـعــدوان أن وقــف إطــاق النار
فــي ال ـحــديــدة سـيـبــدأ «ال ـث ــاث ــاء ...عند
ً
الساعة الثانية عشرة ليال» ،لكنه أبقى
الـ ـب ــاب م ــوارب ــا أم ـ ــام إم ـكــان ـيــة ح ــدوث
خـ ــروقـ ــات إض ــافـ ـي ــة ،ب ـق ــول ــه إن «آل ـي ــة
التطبيق لــم تكن واضـحــة فــي البداية،
ول ـي ـســت واضـ ـح ــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل حتى
اآلن» .وع ـلــى رغ ــم تــأك ـيــده أن «ال نية
لـ ــدى ال ـت ـحــالــف ل ـخ ــرق االت ـ ـفـ ــاق» ،وأن
السعودية واإلم ــارات «ستقومان بكل
م ــا ف ــي وس ـع ـه ـمــا الح ـ ـتـ ــرامـ ــه» ،إال أن
املصدر نفسه توقع أن «يقوم املتمردون
بنشاطات تـهــدف إلــى اس ـتــدراج ردود
فعل» ،في تبرير مسبق ألي مواجهات
يمكن أن تعقب املوعد الجديد لسريان
ال ـهــدنــة ،عـلـمــا أن الـتـصـعـيــد الـ ــذي تال
خ ـتــام امل ـ ـشـ ــاورات ،وال ـ ــذي ب ـلــغ ذروت ــه
الـسـبــت امل ــاض ــي ،إن ـمــا ك ــان م ـحــاوالت
مــن ِقـ َـبــل ال ـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
للتقدم على غير جبهة ،وخصوصًا في
مديرية الدريهمي.

إزاء ذلك ،يبدو أن تنفيذ اتفاق الحديدة
ّ
بشكل كامل سيستغرق وقتًا ال يقل عن
ّ
ُ
املــدة التي تطلبها إبــرام االتفاق نفسه
في مشاورات السويد .في هذا اإلطــار،
يـتــوقــع خ ـبــراء ح ـضــروا املـ ـش ــاورات أن
ي ـش ـكــل م ـط ـلــع ش ـه ــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/
ً
يناير املقبل مــوعـدًا فــاصــا فــي عملية
إرســاء وقــف شامل إلطــاق الـنــار ،على
اعتبار أن تلك العملية قد تحتاج إلى
أس ـب ــوع ــن ع ـل ــى األقـ ـ ــل «ألنـ ـه ــا لـيـســت
س ـه ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ» .ي ـف ـ ّـس ــر ب ـع ــض مــن
ال ـص ـعــوبــات امل ـش ــار إل ـي ـهــا حـقـيـقــة أن
ج ـ ــزءًا م ــن املـيـلـيـشـيــات امل ـقــات ـلــة تحت
ل ــواء «الـتـحــالــف» على جبهة الساحل
الغربي رفضت تفاهمات استوكهولم،

ال قوات أممية
في الحديدة
أعلنــت األمــم املتحــدة ،مســاء أمــس،
رســميًا ،بــدء ســريان وقــف إطــاق النــار
فــي مدينــة الحديــدة منتصــف ليــل االثنــن
ـ ـ الثالثــاء .وقــال املتحــدث باســم األمــن
العــام للمنظمــة ،ســتيفان دوجاريــك ،إن
«لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ،وهــي
اللجنــة املشــتركة املســؤولة عــن تنفيــذ
َ َ
اتفــاق الحديــدة ،ســتبدأ مباشــرة عملهــا
فــي التـ ّـو ،لتحويــل الزخــم الناتــج مــن
مشــاورات الســويد إلــى واقــع ملمــوس
علــى األرض» ،موضحــا أن اللجنــة
املذكــورة ليســت «قــوات أمميــة لحفــظ
الســام» .وأفــاد الناطــق باســم «أنصــار
اللــه» ،رئيــس وفدهــا التفاوضــي محمــد
عبـ ّـد الســام ،مــن جهتــه ،بـ«(أننــا)
ســلمنا أســماء ممثلينــا الثالثــة فــي لجنــة
التنســيق» ،مؤك ـدًا «التزامنــا (تنفيــذ)
اتفــاق اســتوكهولم» .وتتألــف اللجنــة
األمميــة مــن ســتة أشــخاص ّ
موزعــن
مناصفــة بــن الطرفــن ،ويشــرف
عليهــا خبيــر عســكري مــن املنظمــة
الدوليــة ُيفتــرض أن يكــون الجنــرال
الهولنــدي املتقاعــد باتريــك كامييــرت.
ويأتــي التوضيــح األممــي بشــأن «لجنــة
التنســيق» ليدحــض «مــا يشــيعه
إعــام العــدوان عــن تســليم املينــاء»،
والــذي ينــدرج فــي ســياق «البروباغنــدا
اإلعالميــة» وفقــا لعضــو وفــد صنعــاء
التفاوضــي عبــد امللــك العجــري ،الــذي
شــدد علــى أن اتفــاق الحديــدة «واضــح وال
يحتــاج إلــى تفســير».
(األخبار)

مثلما هــو ح ــال «امل ـقــاومــة الـتـهــامـيــة»
التي أعلنت أنها «لن توقف عملياتها
العسكرية» .موقف ال يستبعد مراقبون
أن ت ـع ـم ــد ال ـ ــري ـ ــاض وأب ـ ـ ــو ظ ـب ــي إل ــى
استغالله في املناورة وتأخير ترجمة
ً
الـتـفــاهـمــات ،أم ــا فــي حـصــول تـبــدالت
م ـيــدان ـيــة ملـصـلـحـتـهـمــا ،خ ـصــوصــا أن
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـح ـش ـيــد ال ـع ـس ـك ــري ال ـتــي
تقودها اإلمارات تواصلت خالل األيام
القليلة املاضية.
وعلى رغم أن احتمال املراوغة باالتكاء
عـلــى عـصــا «الـشــرعـيــة» ال ي ــزال قائمًا،
إال أن امل ـســار ال ــذي سلكته م ـشــاورات
السويد ،وإسفارها عن اتفاق مفاجئ
ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة ال ــوض ــع ف ــي ال ـح ــدي ــدة،
يـشـيــران إلــى أن الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
لن تجدا بدًا في نهاية املطاف من حمل
ال ـق ــوى املــوال ـيــة لـهـمــا عـلــى االنـصـيــاع
ل ـل ـت ـفــاه ـمــات ،خ ـصــوصــا إذا م ــا ب ــادر
م ـج ـلــس األم ـ ــن ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار داع ــم
لـهــا .وفـقــا ملعطيات مـتـعــددة ،فــإن وفد
الحكومة املــوالـيــة لـلــريــاض ك ــان حتى
اللحظات األخ ـيــرة مـتـشــددًا فــي رفض
أي ات ـف ــاق ب ُـخ ـ ّصــوص ال ـح ــدي ــدة ،لكن
الـضـغــوط املكثفة الـتــي مــورســت عليه
عشية اخـتـتــام املـ ـش ــاورات دفـعـتــه إلــى
القبول باالتفاق على مضض ،وهو ما
يؤكده أيضًا خبراء حضروا املشاورات،
ب ـحــدي ـث ـهــم ع ــن أن «امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
م ـ ـ ــارس ض ـغ ــوط ــا كـ ـبـ ـي ــرة ،خ ـصــوصــا
على الوفد الحكومي» ،متوقعني تكرار
السيناريو نفسه في مرحلة التنفيذ.
َ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ت ـق ــدم ،ت ـظ ـهــر تعليقات
قـيــادة «الـتـحــالــف» والـحـكــومــة التابعة
ل ــه ع ـل ــى إعـ ـ ــان اس ـت ــوك ـه ــول ــم ،وال ـت ــي
توحي للوهلة األول ــى بــأن ثمة تباينًا
بــن طــرفــي ال ـنــزاع فــي تفسير اإلع ــان،
بأنها أشبه ما تكون بمحاولة لتجميل
«الـهــزيـمــة» ،مثلما فعل أمــس املتحدث
بـ ــاسـ ــم «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» تـ ــركـ ــي امل ــالـ ـك ــي،
بقوله إن «الحكومة اليمنية الشرعية
ّ
ستتسلم موانئ الحديدة قريبًا» ،علمًا
ّ
شيء
أن اتـفــاق الـحــديــدة ال ينص على
ّ
ّ
يستمر الـضــخ
مــن ه ــذا الـقـبـيــل .ه ـكــذا،
اإلع ــام ــي ف ــي ات ـج ــاه الـتـهـلـيــل لنتائج
مـفـتــرضــة ل ــ«ال ـض ـغــط ال ـع ـس ـكــري» ،في
وقت يبدو فيه أن املفاوضات تجاوزت
مسألة التنازل عن «تحرير الحديدة»،
إلى التباحث في كيفية ترتيب الوضع
ال ـ ـح ـ ــدودي بـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـي ـم ــن.
ّ
ت ـ ـجـ ــاوز م ـف ـت ــرض غ ـي ــر م ـع ـلــن يـ ـع ــززه
«العبرة
تأكيد مصادر «أنصار الله» أن ِ
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة» هـ ــي فـ ــي مـ ــا يـ ـ ـ ــدور وراء
الكواليس ،وأن املشاورات أو املفاوضات
العلنية ليست أكثر من «إخــراج شكلي
مطلوب» لوضع ّ
حد للحرب.
(األخبار)

