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العالم

العالم

فلسطين

ّ
«غرفة المقاومة» :الجمعة المقبل حاسم والرد جاهز
أصدرت فصائل المقاومة
في غزة بيانًا هددت فيه
باستعدادها لخوض جولة
جديدة من المواجهة جراء
تعمد العدو استهداف
المدنيين .أبلغت بذلك
القاهرة التي سترسل وفدًا
على وجه السرعة إلى
القطاع لتلقي التحقيقات
الفلسطينية عن أحداث
الجمعة األخير ،على أن
الجمعة المقبل سيكون
موعد االختبار الفعلي
غزة ــــ هاني إبراهيم
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــون ُيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرون «ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
موسعة» مع قيادة الفصائل في غزة
ملنع وقوع تصعيد أو مواجهة عسكرية
مقبلة ،بعدما أبلغت حركتا «حماس»
و«الجهاد اإلسالمي» القاهرة مباشرة
وبوضوح أن األسبوع الجاري سيكون
«اخ ـت ـبــارًا حقيقيًا لـلـتـفــاهـمــات» ،وأن
«األدوات الخشنة ملـسـيــرات ال ـعــودة»
س ـت ـعــود ب ـق ــوة وبــأســال ـيــب مـخـتـلـفــة.
أم ــا امل ـصــريــون ،كـمــا ينقل مـصــدر في
امل ـق ــاوم ــة إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـضـغـطــوا
على الفصائل لــ«ضـبــط الـنـفــس» ،مع
«تقديم الدالئل التي تثبت أن االحتالل
اسـ ـتـ ـه ــدف ش ـ ـهـ ــداء ال ـج ـم ـع ــة األخ ـي ــر
خارج املنطقة العازلة التي تم االتفاق
عـلـيـهــا واملـتـمـثـلــة بــأقــل م ــن  300متر
قرب السلك الفاصل».
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،ن ـ ـق ـ ــل ج ـ ـهـ ــاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» املـ ـص ــري ،ال ــذي
ي ـقــوم عـلــى الــوســاطــة ،إل ــى «ح ـمــاس»
رســائــل تـفـيــد ب ــأن ال ـعــدو أبـلـغـهــم أنــه
مــا زال ملتزمًا التفاهمات التي اتفق
عليها مطلع الشهر املــاضــي ،وأن ــه ال
يرغب فــي التصعيد على جبهة غــزة.
لكن ماذا يعني االستهداف بالقناصة

م ــن ع ـل ــى هـ ــذا ال ـب ـع ــد ع ـل ــى الـ ـح ــدود؟
يــوضــح امل ـص ــدر أن امل ـصــريــن أرادوا
خ ــال حــديـثـهــم م ــع «ح ـم ــاس» الــربــط
ما بني أحداث الضفة املحتلة األخيرة
وإم ـك ــان ـي ــة تــأث ـيــرهــا ف ــي الـتـفــاهـمــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،لـ ـك ــن ال ـح ــرك ــة
«رف ـض ــت ذل ــك وأكـ ــدت أن الـتـفــاهـمــات
تخص غــزة اآلن» ،وهــو مــا تــزامــن مع
تصريح قــائــد «ح ـمــاس» فــي الـخــارج،
مــاهــر ص ــاح ،ب ــأن «عـجـلــة العمليات
الـ ـن ــوعـ ـي ــة فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة قـ ــد ان ـط ـل ـق ــت،
وس ـت ـع ـيــد إلـ ــى امل ـس ـتــوط ـنــن وج ـنــود
االحتالل أيام عياش وأبو الهنود».
على ذل ــكُ ،يتوقع أن يصل وفــد أمني
مـ ـص ــري ال ـ ـيـ ــوم (اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن) إلـ ـ ــى غ ــزة
لـ ــ«مـ ـت ــابـ ـع ــة االن ـ ـت ـ ـهـ ــاك اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
األخ ـ ـيـ ــر» ،إذ سـيـسـتـلــم م ــن امل ـقــاومــة
دالئل تؤكد أن العدو تعمد استهداف
الـشـهــداء مــن دون أن «يـشـكـلــوا خطرًا
ع ـل ــى جـ ـن ــوده أو ح ـت ــى ي ـق ـت ــرب ــوا مــن
املنطقة العازلة» .ويأتي ذلك بعد يوم
على بيان «الغرفة املشتركة للمقاومة»
ف ــي غـ ــزة وص ـف ــت ف ـي ــه م ــا حـ ــدث ي ــوم
الجمعة بأنه «جريمة متكاملة األركان،
واس ـت ـه ـتــار واضـ ــح م ــن ال ـع ــدو بــدمــاء
أبناء شعبنا الغالية» .وأضاف البيان
أم ـ ــس« :ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق األم ـ ــر بــدمــاء
شـعـبـنــا وآالم ـ ــه وج ــراح ــات ــه وان ـت ـهــاك
كــرامـتــه ،فــا األم ــوال وال الكهرباء وال
امل ــاء وال حـتــى قـطــع ال ـه ــواء يـمـكــن أن
يوقفنا عن القيام بواجبنا ،ويبدو أن
العدو قد اشتاق لجوالت قتال وردود
قاسية من املقاومة تؤدبه وتوقفه عند
حده».
ردًا عـلــى املـطــالـبــة امل ـصــريــة بتوثيق
ت ـ ـع ـ ـمـ ــد االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـت ـ ــل وإصـ ـ ــابـ ـ ــة
املتظاهرين خارج «املنطقة العازلة»،
قالت «غرفة عمليات املقاومة»« :لقد
ت ـب ــن ل ــدي ـن ــا ب ـع ــد ال ـف ـح ــص الــدق ـيــق
لــوقــائــع ال ـجــري ـمــة الـصـهـيــونـيــة بــأن
جـمـيــع ال ـش ـه ــداء ق ــد ت ــم اسـتـهــدافـهــم
ع ـلــى ب ـعــد  600-300م ـتــر م ــن الـسـلــك
ال ــزائ ــل ،كـمــا كــانــت معظم اإلصــابــات
على بعد  300-150متر ،مــا يؤكد أن
هناك تعمدًا واضحًا في قنص جميع
الشهداء والجرحى» .جراء ذلك ،قررت
«الـ ـغ ــرف ــة» أن «ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة املـقـبــل
سـيـكــون حــاسـمــا ف ــي اخ ـت ـبــار سـلــوك
ونوايا العدو الصهيوني تجاه أبناء

شعبنا فــي مـسـيــرات ال ـع ــودة ،وإنـنــا
م ـص ـ ّـرون عـلــى حـمــايــة أب ـنــاء شعبنا
الفلسطيني ،ولــدى ٌالغرفة املشتركة
ٌ
ٌ
ردود جاهزة وقاسية يحدد مسارها
وشكلها وتوقيتها سلوك العدو على

ترى أوساط حمساوية
حل «التشريعي» مرتبط
أن
ّ
بـ«تخوفات عباس»

األرض ،وإن غدًا لناظره قريب».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،وف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ج ــدي ــة
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه بـ ـ ـع ـ ــودة ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ،أط ـل ـق ــت
«وحــدات البالونات» ليلة أمــس دفعة
م ــن ال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة وامل ـف ـخ ـخــة
ال ـتــي انـفـجــر ع ــدد مـنـهــا ف ــوق املــواقــع
العسكرية اإلسرائيلية ومستوطنات
«غـ ــاف غ ـ ــزة» ،م ــا أدى إل ــى اسـتـنـفــار
كبير لــدى جيش الـعــدو على الحدود
ً
مـ ـح ــاوال تـفـجـيــر ال ـب ــال ــون ــات ال ـت ــي لم
تنفجر.

فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،غــادي
أيــزنـكــوت ،أنــه «ال يــوجــد أي جندي
إســرائـيـلــي داخ ــل غ ــزة» بـعــد حــادثــة
خــان ـيــونــس األخـ ـي ــرة ،م ـش ــددًا على
أن ال ـج ـي ــش «يـ ـب ــذل جـ ـه ــودًا كـبـيــرة
ملنع دخــول األسلحة املتطورة» إلى
ال ـق ـط ــاع .وأضـ ـ ــاف أي ــزن ـك ــوت خــال
«مؤتمر هرتسيليا األمني» صباح
أم ــس« :ضــربـنــا امل ـئــات مــن األه ــداف
هناك لذلك تجد حماس نفسها في

بيان الفصائل:
يبدو أن العدو
اشتاق لجوالت
قتال وردود
قاسية تؤدبه
وتوقفه عند
ّ
حده (أ ف ب)

تركيا

دافـ ـ ــع ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،عــن سـيــاســة حــزبــه الـحــاكــم
(ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة) مـنــذ مجيئه إلــى
الـسـلـطــة ف ــي ع ــام  .2002وف ــي خـطــاب
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ف ـ ـيـ ــه إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ف ــري ـق ــه
السابقة ،وال سيما في العام املاضي،

اليمن

انطالق آلية المراقبة ّاألممية

«أنصار الله» تتطلع إلى المرحلة التالية

مع وصول فريق المراقبة
األممي إلى مدينة الحديدة،
تنطلق عمليًا اآللية التي ّ
تم
االتفاق عليها في مشاورات
ُالسويد ،والتي ُيفترض أن
تخرج المدينة من دائرة النزاع.
خطوة أولى بدأت «أنصار
الله» ً
باإلعداد ِلما بعدهاَ ،
واضعة نصب عينيها هدفي
إخراج القوات األجنبية وإبطال
الفصل السابع
ّ
بـعـّـد أق ــل مــن أرب ــع وعـشــريــن ســاعــة على
تبني مجلس األمــن الدولي القرار ،2451
الذي ّ
أقر نشر مراقبني أمميني في مدينة
الحديدة لإلشراف على عملية وقف إطالق
النار واالنسحاب العسكري ،وصل رئيس
«لجنة تنسيق إعادة االنتشار» ،الجنرال
ال ـه ــول ـن ــدي امل ـت ـقــاعــد ب ــات ــري ــك كــام ـيــرت،
إلــى اليمن ،تمهيدًا لبدء عمل فريقه يوم
األربعاء املقبل .انطالقة منتظرة ُيتوقع أن
تفتح الباب أمام خطوات أكثر تقدمًا على
طريق تنفيذ تفاهمات السويد ،بما ّ
يمهد
النعقاد جولة تفاوضية جديدة ستعكس
ح ـت ـمــا م ــوازي ــن الـ ـق ــوى ال ـحــال ـيــة املــائ ـلــة
ملـصـلـحــة ال ـج ـب ـهــة امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـع ــدوان،
على رغــم اجـتـهــاد السعودية واإلم ــارات
وحلفائهما في تصدير تفسيرات منافية
للواقع.
وأعـلــن الناطق باسم األمــن الـعــام لألمم
امل ـت ـحــدة ،سـتـيـفــان دوج ــاري ــك ،أمـ ــس ،أن
«لجنة التنسيق»ّ ،
املكونة من ستة أعضاء
ّ
مــوزعــن مناصفة بــن الـطــرفــن ،ستعقد
أول اجتماع لها في الـ 26من كانون األول/
ديسمبر الجاري .وسيعقب هذا االجتماع
زي ـ ــارة ي ـقــوم بـهــا رئ ـيــس الـلـجـنــة ،الـيــوم
اإلثنني ،إلى ميناء الحديدة ،التي وصلها
األحد قادمًا من العاصمة صنعاء .والتقى
كــامـيــرت ،فــي صـنـعــاء ،مـنــدوبــي حكومة
اإلن ـق ــاذ ف ــي «لـجـنــة الـتـنـسـيــق» بــرئــاســة
ال ـ ـلـ ــواء ع ـل ــي امل ــوشـ ـك ــي .وسـ ـب ــق ال ـل ـقــاء
م ــع املــوش ـكــي ورف ــاق ــه اج ـت ـمـ ٌ
ـاع ف ــي عــدن

بــن كــامـيــرت ومـمـثـلــي حـكــومــة الرئيس
املنتهية واليته ،عبد ربه منصور هادي،
في اللجنة ،والذين يرأسهم العقيد صغير
بن عزيز .وكان الجنرال الهولندي وصل
ّ
أول م ــن أم ــس إل ــى عـ ــدن ،ف ــي وق ــت حــط
مساعدوه البالغ عددهم ستة (أربع نساء
ورجالن) في صنعاء.
وج ـ ــاءت ل ـق ــاءات كــام ـيــرت الـيـمـنـيــة بعد
س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن وص ـ ـ ـ ــول فـ ــريـ ــق امل ــراقـ ـب ــة
ّ
األم ـ ـمـ ــي ،املـ ــؤلـ ــف م ــن  30ع ـن ـص ـرًا ،إل ــى
مدينة الـحــديــدة ،يــوم الجمعة .وأوضــح
عـضــو وف ــد صـنـعــاء ال ـت ـفــاوضــي ،حميد
تابع
عاصم ،أن الفريق املذكور إنما هو ّ
لـ«لجنة األمــم املتحدة للرصد والتحقق
وال ـت ـف ـت ـيــش» ،ال ـتــي كــانــت مـتـمــركــزة في
ّ
جيبوتي حيث تتولى تفتيش الشحنات
املـتـجـهــة إل ــى الـيـمــن .وأشـ ــار عــاصــم ،في
تصريح إلى «األخبار» ،إلى أن نقل اللجنة
إلى مؤسسة موانئ البحر األحمر ،التي
ّ
تتولى إدارة ميناء الـحــديــدة وتشغيله،
ّ
«سيسهل حركة وصول السفن إلى موانئ
الحديدة ،وينهي التعقيدات واإلجــراءات
التي كانت تعيق ذلك ،كما وأنه سيخفف
تكلفة النقل» .واملقصود بتلك التعقيدات
أن تفتيش السفن في جيبوتي ،أو إيقافها
م ــن ِق ـ َـب ــل بـ ـ ــوارج «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي امل ـيــاه
اإلقليمية اليمنية ،ك ــان ّ
يكبد الشركات
املستوردة خسائر فادحة قد تصل إلى ما
بــن  5آالف و 10آالف دوالر عــن كــل يوم
تأخير للشحنة الواحدة ،مع اإلشارة هنا

ّ
يتكون فريق المراقبة
األممي من  30عنصرًا
انتقلوا من جيبوتي
إلى الحديدة

تشغيل ميناء رأس
أيـضــا إلــى أن إع ــادة ّ
عـيـســى الـنـفـطــي سـتـخــفــف ال ـض ـغــط عن
ميناء الحديدة بنسبة  ،%50مع ما يعنيه
األمــر من رفــع الطاقة اإلنتاجية لألخير،
وتقليص الخسائر التي كانت تنجم عن
ّ
تأخر ّ
رسو السفن فيه.
وتــرافــق انـتـقــال الـجـنــرال الـهــولـنــدي إلــى
ال ـحــديــدة مــع تسجيل خ ــروق ــات للهدنة
املعلنة فــي املحافظة منذ فجر الثالثاء
امل ــاض ــي .وأشـ ــار الـنــاطــق بــاســم الجيش
اليمني واللجان الشعبية ،يحيى سريع،
إلى أن «مرتزقة العدوان يستغلون التزام
قــوات الجيش واللجان بضبط النفس»،
متحدثًا عن « 47خرقًا خالل الساعات الـ24
املــاضـيــة ،بــالـتــزامــن مــع تحليق الطيران
الحربي واالستطالعي في أجواء املدينة،
وطـيــران األباتشي فــوق الــدريـهـمــي» ،في

يزور باتريك كاميرت ميناء الحديدة ،قبل أن يبدأ اجتماعات «لجنة التنسيق» األربعاء (أ ف ب)

حني اتهمت القوات املوالية لـ«التحالف»،
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ب ــ«ال ـس ـعــي إلـ ــى تفجير
األوضاع من جديد» ،والدفع نحو «انهيار
اتفاق وقف إطالق النار» .وعلى رغم تلك
الـخــروقــات واالت ـهــامــات املـتـبــادلــة ،إال أن
الهدنة حافظت على تماسكها ،بعدما لم
َ
ت ُدم املواجهات التي اندلعت شرق املدينة
أكثر من ساعة عاد على إثرها الهدوء إلى
محيط مركز املحافظة ،وفق ما أفادت به
مصادر محلية «األخبار».
وي ـف ـتــح اس ـت ـم ــرار ال ـت ـهــدئــة ع ـلــى جبهة
الساحل الغربي ،توازيًا مع انطالق آلية
املراقبة األممية ،الباب على االنتقال إلى
مرحلة أشمل ُينتظر أن تبحث الترتيبات
األمنية والسياسية على مستوى اليمن
ّ
ك ـ ـكـ ــل .م ــرح ـل ــة ت ـس ـت ـع ـ ّـد «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
ـال وأوراق تفاوضية
لدخولها بسقف عـ ٍ
قــويــة ،بعدما استطاعت تـجــاوز «قطوع
ّ
الحديدة» بأقل الخسائر املمكنة ،حائلة
دون س ـقــوط املــدي ـنــة الـســاحـلـيــة بــأيــدي
«التحالف» والقوى املحلية املوالية لها.
ّ
ولعل ذلك هو ما يؤكده إعالن عضو وفد
صنعاء التفاوضي ،عبد امللك العجري ،أن
«الوفد الوطني سيضع نصب عينه (في
املــرحـلــة املقبلة) إخ ــراج اليمن مــن تحت
البند السابع والوصاية الدولية» ،الفتًا
إلى أن الوفد «حرص ،في خالل مشاورات
السويد ،على إدراج بندين أساسيني في
اإلطار السياسي ،وهما انسحاب القوات
األجنبية ،ورفــع اليمن مــن تحت الفصل
ال ـســابــع» .فــي امل ـقــابــل ،ال تـجــد الحكومة
املوالية لـ«التحالف» ،التي بدا امتعاضها
واضحًا عقب إرغامها من ِق َبل السعودية
على قبول اتفاق الحديدة ،سوى التمسك
ُ
بالقرار  ،2216على رغم أن األخير طويت
صفحته عمليًا بصدور القرار  ،2451فيما
تـتـمـ ّـســك ال ــري ــاض وأبـ ــو ظ ـبــي بــالــازمــة
القائلة إن ضغطهما العسكري هو الذي
ّ
حمل «أنصار الله» على الركون إلى الحل
ال ـت ـفــاوضــي .الف ـتــات إعــامـيــة تستهدف
التغطية على حقيقة أن «التحالف» يجد
نـفـســه ،بـعــد ث ــاث س ـنــوات ونـصــف سنة
من إطالق «عاصفة الحزم» ،مجبورًا على
ال ـنــزول عــن الـشـجــرة ،مــع وص ــول الحرب
إل ــى طــريــق م ـس ــدود ،واشـ ـت ــداد الضغط
الدولي في اتجاه إيقافها.
(األخبار)

تحليل إخباري

إردوغان يراهن على «دبلوماسية التجارة»:
«بؤر الوصاية» ال تريد تركيا قوية
استعرض الرئيس التركي،
في خطاب أمس ،إنجازات
حكوماته المتعاقبة في
االقتصاد ،مطلقًا رهانًا على
ما سماها «دبلوماسية
التجارة» .وتوقع أن يكون
« 2019عامًا مميزًا»،
متحدثًا عن قوى خارجية
وداخلية ال تريد نهضة بالده

موقف صعب يجبرها على التوجه
إلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـيـ ــرات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة» .ون ـق ـل ــت
ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ع ـن ــه اع ـت ــراف ــا
بــأنـهــم ف ــي الـجـيــش «ل ــم نـتـمـكــن من
تــوفـيــر ش ـعــور جـيــد بــاألمــن لسكان
غ ـ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،وق ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـض ـ ــررن ـ ــا م ــن
الوسائل البدائية التي استخدمت
ض ـ ــدن ـ ــا( ...ل ـ ـكـ ــن) اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ــوة
امل ـفــرطــة ف ــي غ ــزة س ــوف تـنـتــج منه
مشكلة أكـثــر تعقيدًا وص ـعــوبــة ...ال
يـجــب أن تخضع قـ ــرارات اسـتـخــدام
القوة للعاطفة».
على الصعيد السياسي ،واجــه قرار
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
ع ـب ــاس ،ح ــل «امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي»
(ال ـبــرملــان) رفـضــا فصائليًا واسـعــا،
ووصفه بأنه رفض لخيار املصالحة،
والتـفــاق الفصائل األخـيــر الــذي دعا
إلجراء انتخابات فلسطينية شاملة
ت ـش ـمــل «امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ملـنـظـمــة
التحرير» و«التشريعي» والرئاسة
ب ــالـ ـت ــزام ــن .وكـ ــانـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» قــد
كـ ـشـ ـف ــت (راج ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــدد  3547فــي
 )2018/8/24أن أعضاء في «املجلس
املـ ـ ــركـ ـ ــزي» أب ـل ـغ ـه ــم ع ـ ـبـ ــاس بـنـيـتــه
ح ــل امل ـج ـلــس قــري ـبــا ع ـلــى أن ت ـحـ ّـول
ص ــاحـ ـي ــات «الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي» وك ــذل ــك
«املجلس الوطني» إلى «املركزي».
ل ـكــن مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن «ح ـم ــاس»
ت ــرى أن خ ـطــوة ع ـبــاس املـعـلـنــة أول
مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ت ــأت ــي ل ـت ـع ـك ـيــر ال ـج ــول ــة
الخارجية التي يجريها القيادي في
«ح ـم ــاس» م ـح ـمــود ال ــزه ــار بصفته
رئ ـيــس «ال ـك ـت ـلــة ال ـبــرملــان ـيــة للحركة
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــي» ،وال ـج ــول ــة الـتــالـيــة
لرئيس املكتب السياسي إسماعيل
هنية نهاية الشهر الجاري ،في ضوء
خشية عباس من أن «حماس» تسعى
إل ــى ال ـح ـصــول عـلــى تـمـثـيــل الشعب
الفلسطيني خارجيًا بما يهدد آخر
األوراق لــديــه أم ــام ّاملجتمع الــدولــي.
وفي هذا السياق ،عقب نائب األمني
ال ـعــام لــ«الـجـبـهــة الشعبية لتحرير
فـلـسـطــن» ،أب ــو أحـمــد ف ــؤاد ،بالقول
إن قـ ــرار ح ــل ال ـت ـشــري ـعــي «سـيــاســي
وال عــاقــة لــه بــاعـتـبــارات قــانــونـيــة...
نـتـســاءل عــن تــوقـيــت ه ــذا ال ـقــرار في
ظ ــل امل ـش ــاري ــع األم ـي ــرك ـي ــة لتصفية
القضية الفلسطينية».
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أطلق جملة مواقف متفائلة بمستقبل
ال ـبــاد االق ـت ـص ــادي ،رغ ــم األزمـ ــة التي
تـعــانـيـهــا تــرك ـيــا م ـنــذ ان ـه ـيــار الـعـمـلــة
امل ـح ـل ـيــة ق ـب ــل أشـ ـه ــر ،م ــركـ ـزًا ع ـل ــى مــا
س ـمــاهــا «دب ـلــومــاس ـيــة ال ـت ـج ــارة» في
سـيــاســة أن ـقــرة الـخــارجـيــة .وف ــي كلمة
ل ــه أث ـن ــاء اج ـت ـمــاع «مـجـلــس الـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــارج ـيــة» ال ـتــركــي في
إسطنبول ،خاطب إردوغان الحاضرين
بالقول «عندما تذهبون إلى العاصمة
الـسـنـغــالـيــة داك ـ ــار ،ت ـشــاهــدون أح ــدث
مطار في غرب أفريقيا بناه املقاولون
األت ـ ـ ــراك ال ــذي ــن ب ـن ــوا م ـنــذ مـ ــدة أيـضــا
صــالــة ريــاضـيــة مغلقة رائ ـع ــة» .وقــال
إن أحــواض بناء السفن التي تمتلكها
ال ـبــاد أنـتـجــت سـفـنــا ضـخـمــة للطاقة
تـ ّ
ـزود الـعــالــم بــالـكـهــربــاء وه ــي تشرف
حاليًا على بناء  4سفن لباكستان في
إطار مشروع «ميلغام» بقيمة تتجاوز
املليار دوالر.
وخ ـصــص ج ــزءًا مــن خـطــابــه للحديث

عن إنـجــازات املستثمرين األتــراك هذه
فــي ال ـخ ــارج وأه ـم ـيــة ال ـق ـطــاع ،مشيدًا
بالشركات التي تنفذ «مشاريع تدعو
إلى االعتزاز في بلدان عديدة ،بدءًا من
أفــري ـق ـيــا ح ـتــى روس ـي ــا وكــازاخ ـس ـتــان
والـبـلـقــان وغـيــرهــا مــن امل ـنــاطــق» .كما
تـ ـط ــرق إل ـ ــى ال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـكــريــة،

أشاد بالصناعات العسكرية التي
باتت تعتمد عليها بعض الدول
مـنــوهــا ب ــأن ب ـلــدانــا عـ ـ ّـدة تـعـتـمــد على
الــذخــائــر وامل ــرك ـب ــات الـعـسـكــريــة الـتــي
تنتجها شركات الصناعات الدفاعية
التركية «من باكستان حتى الكويت»،
ومتحدثًا عما وصفه بـ«زيادة التأثير
ف ــي دب ـلــومــاس ـيــة ال ـت ـج ــارة ع ـلــى غ ــرار
املجاالت األخرى» .ودعا إلى «نقل قوة
االق ـت ـصــاد ال ـتــركــي إل ــى جـمـيــع أنـحــاء

العالم ،انطالقًا مــن املناطق القريبة».
وت ـطــرق إل ــى زيـ ــارة الــرئـيــس اإليــرانــي
حسن روحاني األخيرة لتركيا وفرص
االس ـت ـث ـمــار ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن روحــانــي
التقى رجــال األعمال األتــراك في قصر
ت ـش ــان ـق ــاي ــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة أن ـ ـقـ ــرة ،عـلــى
هــامــش ال ــزي ــارة .واع ـت ـبــر أن اقـتـصــاد
بــاده بات اليوم «أكثر ديناميكية من
قـبــل ،وب ـمــرونــة ذات ق ــدرة عــالـيــة على
املناورة».
واس ـت ـع ــرض الــرئ ـيــس ال ـتــركــي أرقــامــا
حــول االقـتـصــاد وإن ـج ــازات حكوماته
املتعاقبة ،الفتًا إلــى أنــه «عندما بدأنا
املـ ـش ــوار ع ــام  2002ك ــان ــت صــادرات ـنــا
 36مليار دوالر ،أمــا اآلن فوصلت إلى
 170مليار دوالر» .وأشار إلى أن أنقرة
اجتذبت استثمارات مباشرة بني عامي
 1975و 2002بقيمة  15مليار دوالر،
بينما في األعــوام الـ  16األخيرة (حكم
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة») بـلــغ ه ــذا الــرقــم
 201مـلـيــار دوالر .وع ـ ّـرج عـلــى األزم ــة

استعادة صرواح :هجوم استباقي برسائل سياسية
لقمان عبد الله
املالية واالقتصادية في البالد ،مشيدًا
بالخطوات الحكومية في مواجهتها،
إذ إن س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
«ش ـه ــد ت ـح ـس ـنــا ب ـن ـس ـبــة  20ف ــي امل ـئــة
مقارنة بأواخر آب /أغسطس» ،ضمن
سياسة تهدف إلى «ضمان االستقرار
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وم ـ ــن ثـ ــم خـفــض
الـتـضـخــم وع ـجــز ال ـح ـســاب ال ـج ــاري».
ّ
وعبر عن ثقته في املرحلة املقبلة ،وقال
«م ــع الـتـحـســن ال ــذي تـشـهــده األس ــواق
املالية والتوقعات ،سيحقق اقتصادنا
صعودًا قويًا» ،متوقعًا أن «عــام 2019
سيكون عامًا مـمـيـزًا» .ورأى إردوغ ــان
أن بالده تعرضت «لهجمات من طرف
خصومها في الخارج الذين ال يريدون
ل ـهــا أن ت ـ ــزداد ق ـ ــوة» ،إلـ ــى ج ــان ــب مــن
وصفهم بـ«بؤر الوصاية» في الداخل.
وش ــدد عـلــى أن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك أي قــوة
فانية تستطيع إيقاف نهضتنا ،طاملا
أبعدنا التشاؤم واليأس عن بالدنا».
(األخبار ،األناضول)

اس ـت ـعــادت ق ــوات الـجـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية،
األسبوع املاضي ،قرابة  % 90من مديرية صرواح في
محافظة مأرب ،بما في ذلك معسكر كوفل ،أي ما تعادل
مساحته  34كيلومترًا مربعًا .تطور يكتسب أهميته
من امليزات االستراتيجية ملحافظة مــأرب ،املتمثلة في
ّ
كونها تشكل عقدة وصل بني العديد من املحافظات،
ّ
ً
وتمثل معبرًا هامًا إلــى صنعاء ،فضال عن احتوائها
خـ ّـزان الغاز املنزلي األســاســي في اليمن ،والــذي تعود
عائداته منذ بداية الحرب إلى خزينة الجناح «اإلخواني»
املحسوب على الرياض.
ُ
ّ
يضاف إلى ما تقدم ،أن مأرب تعد املعقل الرئيس لحزب
«التجمع اليمني لإلصالح» (إخــوان مسلمون) ،ومنها
يـمــارس دوره السياسي واألم ـنــي بــاســم «الـشــرعـيــة»،
وهي ّ
املقر الثاني لنائب الرئيس علي محسن األحمر،
الــوك ـيــل ال ـتــاري ـخــي املـتـبـقــي لـلـسـعــوديــة م ــن املـنـظــومــة
الحاكمة سابقًا ،والذي تعتمد عليه الرياض في عملية
إحـكــام سيطرتها على املـحــافـظــة .وانـطــاقــا مــن ذلــك،
تولي اململكة ،املحافظة الواقعة شرق اليمن ،والتي يمكن
ّ
القول إنها تمثل شعرة معاوية في عالقتها مع «إخوان

اليمن» ،عناية خاصة ،حتى أن مأرب تكاد تكون املنطقة
الوحيدة التي تقدم لها السعودية مساعدات حقيقية،
وتشتغل على تطوير بنيتها التحتية ،بخالف املناطق
األخ ــرى الـتــي ال يتجاوز العمل اإلغــاثــي فيها الجانب
الدعائي.
وعلى خــاف الجبهات األخ ــرى ،بقيت جبهات مــأرب
ونـهــم متوقفة منذ مــا يـقــرب مــن سنة ونـصــف سنة،
بفعل تفاهمات قبلية بني قبائل مأرب وقبائل صنعاء،
وأخرى ميدانية بني قيادات من «أنصار الله» وقيادات
من «اإلصالح» ،الذي بات تيار واسع داخله على قناعة
ب ــأن ال ـحــرب ال يـمـكــن أن ت ـصـ ّـب فــي مصلحة الـحــزب
خصوصًا واليمن عمومًا .وقد أفلحت تلك التفاهمات
فــي إرس ــاء ن ــوع مــن االس ـت ـقــرار واألمـ ــان فــي محافظة
م ــأرب ،وهــو مــا جــاء اإلنـجــاز األخـيــر للجيش واللجان
فــي صــرواح للتذكير بــه ،والتنبيه إلــى أن حالة الهدوء
إنما يعود نفعها على جميع األطراف ،فيما ستنعكس
خسارتها سلبًا على الجميع أيضًا .وفي هذا السياق،
ّ
وجه القيادي في «أنصار الله» ،محمد البخيتي ،عقب
السيطرة على صــرواح ،رسالة إلــى قيادة «اإلصــاح»،
دعاها فيها إلــى «الصلح والـحــوار وحقن الــدمــاء ونبذ
الفرقة وإصــاح ذات البني» ،معتبرًا أن «العدو واحــد»،

وأن «استمرار الحرب بني الجانبني يسعد أعداء البلد».
من جهة أخرى ،جاء تحرك الجيش واللجان في صرواح
بـعــد م ــا ب ــدا أن ــه اس ـت ـعــداد لــان ـقــاب عـلــى الـتـفــاهـمــات
امليدانية في جبهات شرق صنعاء ،في أعقاب الزيارة
التي قــام بها رئيس الهيئة العليا ل ــ«اإلصــاح» محمد
اليدومي ،واألمني العام للحزب عبد الوهاب اآلنسي ،إلى
اإلمارات منتصف الشهر املاضي ،والتي ّ
تعهدا خاللها
لــولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زاي ــد ،بتفعيل جبهات
ّ
م ــأرب ون ـهــم .وعـلـيــه ،مــثــل الـ ّهـجــوم نــوعــا مــن التحرك
االستباقي ،خصوصًا في ظل عمليات تحشيد كبيرة
بدأها الطرف اآلخر استعدادًا إلعادة تفعيل جبهة نهم،
بعد خـســارة جبهة الساحل الغربي ،والـتــي ُينتظر أن
تتوقف فيها العمليات العسكرية بشكل كامل بموجب
ات ـفــاقــات ال ـســويــد .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،تـفـيــد املـعـلــومــات
بأنه في حال نجحت عملية وقف إطــاق النار وإعــادة
االنتشار في الحديدة ،فإن «التحالف» سيعمل على نقل
عشرات اآلالف من املقاتلني الجنوبيني (ألوية العمالقة)
َ
مــن الـســاحــل إل ــى جـبـهــتــي نـهــم ومـ ــأرب املـتـجــاورتــن.
تـكـتـيــك مـنـتـظــر وق ــوع ــه ي ـس ـت ـهــدف اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى نــار
الحرب مشتعلة وإن بوتيرة منخفضة ،حتى ال تفقد
املنظومة السياسية واإلعالمية املؤيدة الستمرار الحرب

تماسكها ومبرر وجودها ،خصوصًا أن كثيرين من
صفوفها بدأوا يعيدون حساباتهم ،ويتواصلون علنًا
مع حكومة اإلنقاذ للعودة إلى البالد.
ّ
مع ذلك ،يستبعد الخبراء أن تشكل جبهات مأرب ونهم
تـهــديـدًا لصنعاء مــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ،بسبب املـيــزات
الجغرافية وامليدانية وحتى القبلية للمنطقة ،والتي تعطي
األفضلية لقوات حكومة اإلنـقــاذ .والدليل على ذلــك أن
الهجوم على مديرية صرواح تم بشكل مكشوف وعلني
مــن خ ــال أرب ـعــة م ـســارات جـغــرافـيــة مختلفة ،وحقق
أهــدافــه فــي غضون ســاعــات قليلة مــن دون أن يتمكن
سالح جو «التحالف» من إيقافه .والجدير ذكره ،هنا ،أن
املعركة األولى في جبهة نهم ،والتي انطلقت تحت شعار
«قادمون يا صنعاء» واستمرت أكثر من سنةُ ،وصفت
بــ«مـعــركــة الـتـبــاب» ،كتعبير عــن الـتـضــاريــس الصعبة
واملعقدة فيها ،وقد استطاع الجيش واللجان في خاللها
ّ
هزم القوات الغازية ،التي شكل انهيارها صفعة مدوية
ُ َّ
للجانب السعودي ،وانتكاسة للقوى املحلية ممثلة في
حــزب «اإلصـ ــاح» بـقـيــادة علي محسن األح ـمــر ،الــذي
ُ
نقل عنه فــي إطــار شحن همم العسكريني للقتال أنه
في حــال «لــم ندخل صنعاء من نهم ،فمصيرنا املوت
في املنافي».

