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العالم

العالم

سوريا

الحدث

ّ
«إدارة مدنية» موحدة برعاية تركية؟

عرض بومبيو :السيسي يبقى و«االتفاق» يمرّ

ّ
«تحرير الشام» تنصب «حكومتها» في إدلب
للمرة األولى منذ خروج إدلب
ومحيطها عن سيطرة الحكومة،
يقضي اتفاق بين الفصائل المسلحة
على «توحيد اإلدارة المدنية» تحت
راية «حكومة اإلنقاذ» ،عبر مسار قادته
«هيئة تحرير الشام» تحت عين أنقرة
وجوار عسكرها
وســط جلبة التصريحات املـتــواتــرة
ع ـ ــن م ـص ـي ــر امل ـ ـنـ ــاطـ ــق شـ ــرقـ ــي ن ـهــر
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات ،دخـ ـل ــت إدل ـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ب ـعــد فـ ــرض «هـيـئــة
تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ن ـ ـفـ ــوذهـ ــا ،ب ــال ـن ــار
واملفاوضات ،على األغلبية العظمى
م ــن امل ـنــاطــق ال ـخ ــارج ــة ع ــن سـيـطــرة
دم ـ ـشـ ــق ف ـ ــي ش ـ ـمـ ــال غ ـ ـ ــرب سـ ــوريـ ــا.
وبـعــدمــا كـسـبــت ري ــف حـلــب الـغــربــي
ب ـق ــوة ال ـ ـسـ ــاح ،وس ــاع ــده ــا اخ ـت ــال
مــوازيــن الـقــوة العسكرية على حسم

بومبيو :سنعمل عبر
«الدبلوماسية» على «طرد آخر
جندي إيراني» من سوريا
مـلــف ري ــف حـمــاة الـشـمــالــي الـغــربــي،
ت ـم ـك ـنــت «ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» م ــن عـقــد
اتـفــاق الفــت مــع «حــركــة أح ــرار الشام
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«صـ ـ ـ ـق ـ ـ ــور ال ـ ـ ـشـ ـ ــام»،
يـنـهــي ق ـتــال ـهــا لـهـمــا وي ـض ــع جميع
املـنــاطــق فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا تحت
راي ــة «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ»« .االن ـق ــاب»
العسكري الذي أرسى نفوذ «حكومة
ً
مــدن ـيــة» س ـي ـكــون م ـف ـصــا مـهـمــا في
تحديد مصير آخر معاقل الفصائل
الـ ـت ــي ال ت ـت ـب ـن ــاه ــا ت ــرك ـي ــا رس ـم ـي ــا؛

ّ
بـ ــل تـ ـص ــن ــف أوزنـ ـ ـه ـ ــا عـ ـل ــى األرض
«إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» .وي ـف ـت ــح الـ ـح ــدي ــث عــن
مستقبل تلك املنطقة ،أسئلة كثيرة
ح ــول الـخـطــوة املـقـبـلــة الـتــي ستقوم
بها كــل مــن «تحرير الـشــام» وأنـقــرة.
فــاألولــى الـتــي ُحــوصــرت ـ ـ شكليًا ـ ـ
منذ أشهر باتفاق «املنطقة املنزوعة
الـ ـس ــاح» ،بــاتــت م ـم ـرًا إج ـبــاريــا ألي
خطط مستقبلية ،سواء اتخذت تلك
الخطط طابعًا عسكريًا أو سياسيًا،
أو ح ـت ــى ه ـج ـي ـنــا ب ــن االث ـ ـنـ ــن .أم ــا
تركيا ،فقد أصبحت فــي حــاجــة الى
خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة ت ـس ـت ـث ـمــر م ــا ج ــرى
فــي إط ــار الـتــزامـهــا مـخــرجــات مسار
أنها
«أسـتــانــا /ســوتـشــي» ،وخــاصــة ُ
بــاتــت تـنـشــر «ن ـقــاط مــراق ـبــة» تخفر
حدود «إمارة تحرير الشام».
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات األح ـ ـ ـ ـ ــداث
ُ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ّـوج ـ ـ ــت ب ـت ـع ــوي ــم
«ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،أن ـه ــا ل ــم تشهد
م ـ ـع ـ ــارك ط ــاحـ ـن ــة ف ـ ــي أه ـ ـ ــم م ـع ــاق ــل
مناهضي «تحرير ال ـشــام» ،كما في
ج ـبــل الـ ــزاويـ ــة؛ وكـ ــان ال ـت ـفــاهــم على
حــل «أح ــرار الـشــام» فــي بـلــدات سهل
ال ـ ـغـ ــاب أكـ ـث ــر مـ ــن ي ـس ـي ــر .ه ـ ــذا ك ـلــه،
ترافق مع سرعة كبيرة في استجابة
ك ــوادر «حـكــومــة اإلن ـقــاذ» لالجتماع
م ــع وج ـه ــاء امل ـنــاطــق ال ـت ــي دخـلـتـهــا
«ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ون ـق ــاش مستقبل
وآل ـي ــات «إدارة ال ـخ ــدم ــات» .وب ــرزت
أم ـ ــس م ـ ـبـ ــادرة م ــن ال ـق ــائ ــد ال ـســابــق
لـ«تحرير الشام» هاشم الشيخ ،تقول
بضرورة إشــراك «الجبهة الوطنية»
فــي «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» .وتـلـ ّـمــح هــذه
املبادرة إلى احتمال وجود توافقات
غ ـيــر مـعـلـنــة ع ـلــى م ـثــل ه ــذا ال ـط ــرح،
وهو ما يتساوق مع سالسة انتقال
النفوذ إلى «تحرير الشام».
املشهد الــذي يبدو مخططًا بعناية،
يـ ـح ــاك ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ــركـ ـي ــة اق ـت ــرح ــت
توحيد «اإلدارات املــدنـيــة» فــي إدلــب
ِّ
ومـحـيـطـهــا ،وحـ ــل «ت ـحــريــر ال ـشــام»
وب ـ ــاق ـ ــي الـ ـفـ ـص ــائ ــل وص ـ ـهـ ــرهـ ــا فــي

م ـشــروع «الـجـيــش الــوط ـنــي» الحـقــا.
ّ
ورغم أن ال عالئم واضحة كانت تدل
بـشـكــل مـبــاشــر عـلــى اح ـت ـمــال نـجــاح
هذا التحرك من «تحرير الشام» ،إال
أنــه يمكن استذكار بعض اإلشــارات
الـتــي مـ ّـهــدت الـطــريــق أم ــام «حكومة

اإلنقاذ» لتكسب عبره ،فبعد أقل من
شـهــر عـلــى إقـ ــرار «ات ـف ــاق ســوتـشــي»
الـخــاص بــإدلــب ،وبينما كــان يجري
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء املـ ـهـ ـل ــة أمـ ــام
انسحاب «الجماعات اإلرهابية» من
«املـنـطـقــة امل ـنــزوعــة ال ـس ــاح» أعلنت

تـ ـل ــك الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـب ـن ــي عـ ـل ــم ج ــدي ــد
ي ـن ـس ــخ «عـ ـل ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة» وي ـس ـت ـب ــدل
ن ـجــومــه ال ـث ــاث ب ـع ـب ــارة «ال إلـ ــه إال
ال ـل ــه» ال ـتــي تـعــد أبـ ــرز ع ــام ــات راي ــة
«جبهة النصرة» .وحضر هذا العلم
قـبــل أي ـ ــام ،ف ــي خـلـفـيــة اج ـت ـمــاع وفــد

باتت «تحرير الشام» ممرًا إجباريًا ّ
ألي خطط خاصة بإدلب مهما كانت طبيعتها (أ ف ب)

«اإلنـقــاذ» مع وجهاء مدينة األتــارب
في ريف حلب الغربي.
ولحني بيان مواقف األطراف املعنية
بمصير إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،وخــاصــة
مــوس ـكــو وطـ ـه ــران ودمـ ـش ــق ،ج ــاءت
التصريحات التركية ضبابية حول
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة؛ إذ أكـ ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جــاويــش
أوغ ـ ـل ـ ــو ،أن بـ ـ ـ ــاده ت ـت ـخ ــذ «ج ـم ـيــع
التدابير الالزمة لوقف هذه الهجمات
مــن قبل الجماعات املتطرفة» ،وقــام
م ـس ــؤول ــوه ــا ب ــ«ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة
لوقف الصراعات املسلحة في إدلب».
ورغـ ــم أن ه ــذا ال ـت ـصــريــح ال يكشف
مــاهـيــة ال ـخ ـطــوات الـتــركـيــة املــرتـقـبــة
هـنــاك ،إال أنــه يــؤكــد أن تركيا لعبت
دورًا في «وقف الصراع» الدائر ،بما
ي ـش ـيــر إلـ ــى رع ــاي ــة ضـمـنـيــة الت ـفــاق
«تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» وبـ ــاقـ ــي ف ـصــائــل
«الجبهة الوطنية».
ورغم حساسية ما يجري في شمال
غ ــرب س ــوري ــا ،بـقـيــت الـتـصــريـحــات
ّ
مــركــزة عـلــى مـصـيــر شــرقــي ال ـفــرات.
ومـ ــع ت ــأك ـي ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أن
ان ـس ـح ــاب ق ــواتـ ـه ــا «حـ ـتـ ـم ــي» ،ول ــن
يـ ـت ــأث ــر ب ـ ـ ــأي ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ــن عـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــةّ ،
ردت أن ـ ـقـ ــرة بــال ـص ـي ـغــة
نـفـسـهــا ،وقـ ــال ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو في
مـقــابـلــة م ــع ق ـنــاة « »NTVالـتــركـيــة،
إن العملية العسكرية ضد «وحدات
حماية الشعب» الكردية «ال تتوقف»
ع ـلــى ان ـس ـحــاب الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة.
وخـ ــرج وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
مــايــك بــومـبـيــو ،بـتـصــريـحــات الفـتــة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،أك ـ ـ ــدت أن واش ـن ـط ــن
ستعمل عـبــر «الــدبـلــومــاسـيــة» على
«طـ ـ ـ ــرد آخ ـ ـ ــر ج ـ ـنـ ــدي إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» مــن
س ــوري ــا ،نــاف ـيــا أن ت ـك ــون ال ـش ــروط
ال ـت ــي ُرب ـ ــط ب ـهــا ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات،
تتناقض مع تعهد الرئيس دونالد
ترامب ،األول.
(األخبار)

زيارة «غير عادية» هذه
المرة لمايك بومبيو لمصر.
الرجل جاء ليفتتح صفحة
جديدة من العالقة مع
القاهرة ،تبدأ بدعم بقاء عبد
الفتاح السيسي رئيسًا مقابل
الموافقة على «صفقة
وتعامل مختلف مع
القرن»
ٍ
ّ
القضية الفلسطينية ...و«حبة
سكر» إضافية هي «وساطة»
أميركية في أزمة الباحث
اإليطالي جوليو ريجيني
القاهرة ــــ جالل خيرت
لــم تكن الــزيــارة القصيرة الـتــي أجــراهــا
وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
على مــدى يــومــن للقاهرة ،عــاديــة على
املستوى السياسي ،فعلى رغــم التبادل
املكثف للزيارات بني القاهرة وواشنطن
منذ وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة
ق ـبــل ع ــام ــن ،فـ ــإن هـ ــذه ال ـج ــول ــة حملت
ً
معطيات مختلفة كليًا .أوال يمكن القول
ُ
إنه طوي تمامًا أي تباين في الرؤي بني
البلدين اللذين اتفقا على فتح «صفحة
من الدعم املتبادل» في «قضايا حيوية
في املنطقة» و«قضايا داخلية» ربما لم
يحدث في عهد أي إدارة أميركية سابقة،
حـتــى ّإبـ ــان سـيــاســة ج ــورج ب ــوش األب
(ال ــراح ــل) فــي الـتـعــامــل مــع مـصــر خــال
أزمة الغزو العراقي للكويت.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر مـ ـق ــرب ــة م ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
لـ«األخبار» إن بومبيو حمل في جعبته
ملفات عدة ،كما ناقش أطروحات مصرية
مـقــابـلــة ربـمــا تـعــرض لـلـمــرة األول ـ ــى .في
مقدمة امللفات «صفقة القرن» بصيغتها
األخ ـيــرة الـتــي تستعد الــواليــات املتحدة

خالل جولة لبومبيو في مسجد «الفتّاح العليم» في العاصمة اإلدارية الجديدة (أ ف ب)
ُ
إلعــانـهــا قــريـبــا ،عـلــى أن تـطـبــق بوتيرة
أسرع بعد االنتخابات اإلسرائيلية املبكرة
(امل ـق ـب ـلــة) وتـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة.
أمــا الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تقول
امل ـ ـصـ ــادر ،ف ــأب ــدى «م ــاح ـظ ــات طـفـيـفــة»
خ ــال امل ـنــاق ـشــات م ــع ال ــوزي ــر األم ـيــركــي
على بعض النقاط بشأن املشهد النهائي
فــي فلسطني املحتلة ،مستدركة ...« :مع
ت ـن ــازالت مـصــريــة طفيفة ب ـشــأن الـقــدس
واألوضاع فيها».
مـ ـق ــاب ــل إم ـ ـ ـ ـ ــرار االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،وت ــوحـ ـي ــد
امل ــوق ــف ال ـع ــرب ــي م ـن ـهــا ب ـج ـهــد م ـصــري،
طــالــب السيسي بــاملــزيــد مــن املـســاعــدات
الـعـسـكــريــة واملــال ـيــة م ــن واش ـن ـطــن على
ن ـحــو ث ــاب ــت ،إض ــاف ــة إل ــى االتـ ـف ــاق على
زيادة املعونة السنوية (بموجب اتفاقية
كــامــب دي ـف ـي ــد) ،إذ ش ــدد ع ـلــى زيــادت ـهــا
بـمــا يـتـنــاســب م ــع «امل ـت ـغ ـيــرات الـحــالـيــة
عـلــى األرض» ،بسبب «الـطـفــرة الكبيرة
في أسعار األسلحة املتقدمة» ،وتراجع
الكميات والنوعيات التي تحصل عليها
بـ ـ ــاده ع ـل ــى ن ـح ــو ج ـع ــل ق ـي ـمــة امل ـعــونــة
ت ـتــراجــع ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة.
لــذلــكّ ،
رح ــب الــرئـيــس امل ـصــري ب ــ«إعــادة
ال ـن ـظــر» ف ــي ت ـعــزيــز جـيـشــه بــاملــزيــد من
األسـ ـلـ ـح ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة عـقــب
سنوات من االتجاه إلى أوروبا وروسيا،
شــارحــا لضيفه أن خ ـطــوة الـلـجــوء إلــى

ح ـل ـفــاء آخ ــري ــن جـ ــاءت ب ـعــد ت ــراج ــع بلد
الوزير عن مساندة مصر منذ  .2013وإذا
نال السيسي ما يريد ،فإن تلك السياسة
«قــابـلــة للتعديل عـلــى امل ــدى الـقــريــب أو
املتوسط».
عـلــى الـصـعـيــد ال ـخــارجــي أي ـضــا ،تشرح
املـ ـ ـص ـ ــادر أن املـ ـن ــاقـ ـش ــات ت ـط ــرق ــت إل ــى
اس ـت ـع ــداد أم ـي ــرك ــي ل ـل ـتــوســط ف ــي أزم ــة
الـ ـب ــاح ــث اإليـ ـط ــال ــي ج ــول ـي ــو ري ـج ـي ـنــي
الـ ـ ــذي ق ـت ــل ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ق ـب ــل أكـ ـث ــر مــن
عــامــن وتشير تـحــريــات وتـقــديــرات إلى
تــورط ضباط أمن مصريني في القضية
م ـب ــاش ــرة ،إذ ع ــاد الـتـصـعـيــد ب ــن روم ــا
والقاهرة.
أم ـ ـ ــا داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،فـ ـتـ ـح ــدث ب ــومـ ـبـ ـي ــو عــن
الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة املــرتـقـبــة خــال
ال ـعــام ال ـج ــاري .هـنــا أك ــد لــه املـســؤولــون

أبدى وزير الخارجية
األميركية استعدادًا
للتوسط مع روما

امل ـصــريــون أن األمـ ــر «مــرت ـبــط بــالــرغـبــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ل ـي ـك ـت ـفــي ال ـض ـي ــف ب ــإب ــداء
«ال ـت ـف ـهــم» ،مـضـيـفــا عـلــى ذل ــك إن ب ــاده
«ل ـ ــن تـ ـب ــدي اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى أي إج ـ ــراء
دي ـم ــوق ــراط ــي ي ـح ــدث ف ــي الـ ـب ــاد» ،كما
تنقل املصادر.
علنًا ،سعى وزي ــر الـخــارجـيــة األميركي
إلى انتقاد سياسة الرئيس السابق باراك
أوباما من املكان نفسه الذي كان لألخير
خـطــاب فيه عــام  .2009أض ــاف بومبيو
إن سياسة أوباما الخارجية «ساهمت
ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـشـ ــار اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـع ـ ـنـ ــف فــي
الشرق األوس ــط» ،مستطردًا« :حــن كان
ّ
بأمس الحاجة إلينا ...قللنا
أصدقاؤنا
شر األيديولوجيا املتطرفة ،ما أدى إلى
ظهور الجماعات املتشددة وعلى رأسها
داعش» .وقال« :زمن التقاعس األميركي
انتهى ،فالواليات املتحدة قوة خير في
الشرق األوســط وقــد أعادتها سياسات
الرئيس ترامب إلى املنطقة؛ تعلمنا من
أخطائنا ،تعلمنا أن انسحاب الواليات
املتحدة يحدث الفوضى ،وحني نتجاهل
أصدقاءنا تحدث املشكالت».
كذلك ،تضمنت كلمته انتقادات للنظام
اإلي ــران ــي واالت ـف ــاق ال ـن ــووي ،بــاإلضــافــة
إلــى حــزب الله ،مؤكدًا أنــه ال يوجد دعم
أم ـي ــرك ــي إلعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار امل ـن ــاط ــق الـتــي
يسيطر عليها نـظــام الــرئـيــس الـســوري
بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد «حـ ـ ـت ـ ــى تـ ـ ـخ ـ ــرج إيـ ـ ـ ــران
ونتحقق من الحل السياسي» ،كما لفت
إل ــى أنـهــم سـيــواصـلــون الـعـمــل مــن أجــل
«سالم دائم في اليمن ...وإقامة سالم بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني».
أم ــا ف ــي املــؤت ـمــر الـ ــذي ع ـقــد بـيـنــه وبــن
ن ـظ ـيــره املـ ـص ــري س ــام ــح شـ ـك ــري ،فـقــال
األخ ـ ـيـ ــر إن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن الـ ـق ــاه ــرة
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ــائ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ــراك ـ ــة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار واألم ـ ـ ـ ـ ــن» ،م ـع ـل ـنــا االتـ ـف ــاق
عـلــى اإلع ـ ــداد لـعـقــد ح ــوار اسـتــراتـيـجــي
ومـ ـش ــاورات بـصـيـغــة ( )2+2بــن وزراء
الـخــارجـيــة وال ــدف ــاع فــي الـبـلــديــن خــال
هذا العام.

ّ
«الهدوء» في غزة :كالكيت مرة ...جديدة

«أنصار الله» تضرب جوًا في العند:

إنهاء التحايل أو عودة القتال

كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية الجمود املسيطر
على املشهد امليداني منذ إعالن اتفاقات السويد ،بتنفيذهما
«عملية جوية نوعية» حملت رسائل عسكرية وسياسية
مـتـعــددة .رســائــل بــدا واضـحــا أثــرهــا الـصــادم فــي صفوف
الجبهة املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» ،الـتــي كــانــت حتى وقــت قريب
تمارس «التعنتر» ضد «أنصار الله» ،وتسعى إلى التحايل
على تفاهمات استوكهولم .لكن ،ومــع تـطــورات يــوم أمس،
باتت األزمة مفتوحة على احتماالت جديدة ،ليس مستبعدًا
من بينها عودة التصعيد ،وانهيار مساعي إحالل السالم،
تبادر الرياض وأبو ظبي الى إعادة حساباتهما.
ما لم ّ
وبعد أقل من شهرين على إعالنها «إيقاف إطالق الصواريخ

«صفقة القرن» بصيغتها النهائية في القاهرة

فلسطين

اليمن

بعدما بدا أن الهدف من وراء التسويف
في تنفيذ اتفاقات السويد ،إفراغها من
مضمونها ،وتحويلها إلى هزيمة لـ«أنصار
ّ
ـوات،
ـ
ن
ـ
س
ـوال
ـ
ط
مستعصية
ـت
ـ
ـل
ال ـلــه» ظـ
ً
ُ
رفعت الحركة سقف اعتراضاتها ،مخرجة
إياها من دائرة القول إلى الفعل ،الذي جاء
على قدر الرسالة المراد إيصالها
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والطائرات ّ
املسيرة» ،نفذت القوات الجوية ،صباح الخميس،
هجومًا بطائرة «استشهادية» على قاعدة العند في محافظة
لـحــج (ج ـن ــوب) ،حـيــث ك ــان ُي ـقــام ع ــرض عـسـكــري للقوات
املوالية للرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد ربــه منصور هــادي.
وأفادت مصادر عسكرية من «أنصار ُالله»« ،األخبار» ،بأن
ّ
املسيرة التي نفذت الهجوم ،وامل ّ
سماة «قاصف 2
الطائرة
 ،»Kهي «طــائــرة متطورة جـدًا ،وال تستطيع أنظمة الــرادار
التقاطها» ،موضحة أنها «تنفجر فوق الهدف على بعد 20
مـتـرًا ،وتـنــزل بسرعة على شكل شظايا ،حيث بإمكانها
إيقاع خسائر كبيرة»ُ ،م ّ
شبهة إياها بـ«الصواريخ الجديدة
ُ
ّ
املـطـ ّـورة» .وعــن حصيلة العملية التي عدتها «أنصار الله»
«تدشينًا للعام القتالي الجديد» ،أشارت املصادر إلى وقوع
 5قتلى على األقل ،و«عدد كبير من الجرحى» ،بينهم رئيس
هيئة األرك ــان فــي الـقــوات املوالية لـهــادي عبد الله النخعي،
ونائبه صــالــح الــزنــدانــي ،وقــائــد املنطقة العسكرية الرابعة
فضل حسن ،ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية محمد
صالح طماح ،الذي ُوصفت إصابته بـ«الخطيرة».
في دالالت الهجوم ،الذي جاء «بعد عملية استخبارية» وفق
بيان املتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية يحيى سريع،
يبدو واضحًا أن قــدرات سالح الجو املسير ال تــزال تسلك
مسارًا تصاعديًا ،يفوق توقعات الجبهة املوالية لـ«التحالف»
وتـقــديــراتـهــا ،وه ــو مــا يـمـكــن اسـتـشـفــافــه مــن خ ــال حالة

الذهول التي سيطرت على تلك الجبهة عقب العملية .أما على
املستوى السياسي ،فإن الرسالة التي ُح ّملت بها «قاصف 2
ّ
تصب في اتجاه تنبيه السعودية واإلمارات وحلفائهما
»K
إلى أن «أنصار الله» ليست في موقع َمن هو مكتوف اليدين،
الحديدة ال يعني أن الباب بات
وأن قبولها تسوية في مدينة ّ
مفتوحًا أمام قيادة العدوان للتسلل ومحاولة إرغام الحركة
على تقديم تنازالت هي أشبه بإعالن
بالتحذلق السياسي ّ
الـهــزيـمــة طــواعـيــة .ولـعــل ذلــك هــو مــا أراد إيـصــالــه متحدث
القوات املسلحة ،عندما ّ
توعد بأن «عام  2019سيكون عام
االنتصارات والعمليات النوعية ما لم تجنح قــوى العدوان
ومرتزقتها إلى السالم».
على املقلب املـضــاد ،وبعدما واظـبــت حكومة ه ـ ًـادي ،طــوال
األيام املاضية ،على رفع سقف مطالبهاُ ،مشترطة انسحاب
«أنصار الله» من مدينة الحديدة ومينائها لالنخراط في أي
مشاورات جديدةُ ،وم ّلوحة بالعودة إلى التصعيد العسكري،
لـجــأت أمــس إلــى أسـلــوب «التمسكن» ،شاكية «عــدم جدية
األمم املتحدة في تنفيذ قراراتها امللزمة» ،وداعية إلى «اتخاذ
أفـعــال ج ــادة ولـيــس إدان ــات كــامـيــة» .وفــي االت ـجــاه نفسه،
جاء تعليق وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور
قرقاش ،الذي اتهم «أنصار الله» بأنها ترى في «مفاوضات
ال ـســام تكتيكًا ول ـيــس ال ـت ــزام ــا» ،مـطــالـبــا املـنـظـمــة الــدولـيــة
بـ«مزيد من الضغط» .ردود ربما تنم عن نية «التحالف»

والقوى املوالية له االستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ
اتفاقات السويد ،باالستفادة من هشاشة املوقف األممي،
الــذي ذهبت سلطات صنعاء ،أمــس ،إلــى أبعد مــن ذلــك في
توصيفه ،متهمة رئيس «لجنة تنسيق إع ــادة االنتشار»،
الجنرال الهولندي املتقاعد باتريك كاميرت ،بـ«االنحياز إلى
ّ
الطرف اآلخر وتبني رؤيته».
لكنّ ،حتى لو صدقت نيات املبعوث األممي ،مارتن غريفيث،
فسيظل عاجزًا عن فرض إرادته ،ما لم يتوافر دفع دولي ـ ـ
وتحديدًا أميركي ـ ـ ّ
جاد ،نحو إنهاء الحرب وإحالل التسوية.
ومع ذلك ،يواصل الرجل محاوالته استكمال امللفات العالقة
منذ مشاورات السويد ،بهدف االنتقال إلى جولة تفاوضية
جــديــدة ذات طــابــع سـيــاســي .وف ــي الـسـيــاق امل ـت ـقــدم ،طلب
غــريـفـيــث مــن األردن اسـتـضــافــة اج ـت ـمــاع للجنة املـشــرفــة
على ملف تبادل األسرى األسبوع املقبل ،بحسب ما أعلن
أمس وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي .وتعقيبًا على
هذا اإلعــان ،أوضح عضو وفد صنعاء التفاوضي ،سليم
املغلس ،في حديث إلى «األخبار» ،أن االجتماعات املنتظرة
في ّ
عمان ستقتصر على «بعض الفنيني املعنيني» ،بهدف
ّ
بحث املشكالت التي لم تتم حلحلتها في السويد كـ«األزمة
ُ
ُ ّ
االقتصادية» ،أو تلك التي اتفق على معالجة لها لم تنفذ بعد
مثلما هي حال «اتفاق التبادل».
(األخبار)

كما العادة وصل األوروبيون
والمصريون إلى غزة عند أول
دفعة بالونات حارقة تسقط
في «غالف غزة» .صحيح أنها
صارت معادلة معروفة لكنها
لم تتكرر منذ نحو شهرين.
الجديد هو انسحاب السلطة من
معبر رفح وإغالقه ،وعرقلة
المنحة القطرية ،وتأجيل
موسكو زيارة إسماعيل هنية...
و«يوم جمعة» حاسم أيضًا
غزة ـــ هاني إبراهيم
مجددًا أغرقت «وحدات البالونات املتفجرة»
التابعة لفعاليات «مسيرات العودة وكسر
الـحـصــار» مستوطنات «غ ــاف غ ــزة» بعد
غياب لنحو شهرين .وفورًا هرع الوسطاء
األوروبـ ـي ــون وال ــوف ــد األم ـنــي امل ـصــري إلــى
ق ـطــاع غ ــزة لـلـقــاء ق ـيــادة حــركــة «ح ـمــاس».
والحديث طبعًا عن ضرورة عودة الهدوء،
واألهم منع حدوث تصعيد اليوم (الجمعة)
جــراء تهديدات وتلميحات ُ الحركة بعدما
تعثرت تفاهمات التهدئة وأغلق معبر رفح

البري باتجاه الخارجني« .األخبار» علمت
من مصادر ميدانية أن «وحدات البالونات»
عادت للعمل بكثافة في املناطق الحدودية
وهـ ــي ت ـط ـلــق م ـن ــذ أول م ــن أمـ ــس دف ـع ــات
كـبـيــرة مــن الـبــالــونــات الـحــارقــة واملفخخة
تجاه املستوطنات .فــي النتيجة ،استنفر
العدو ونفذ جيشه «عمليات تفجير تحت
السيطرة» لعدد من العبوات املفخخة التي
حملتها الـبــالــونــات .وك ــان الفـتــا تغاضي
اإلعـ ــام ال ـع ـبــري ع ــن األح ـ ــداث ف ــي «غ ــاف
غزة» .في غضون ذلك ،التقى الوفد املصري
قيادة «حماس» بعد لقاء جمع األخيرة مع
وفد أوروبي ونائب منسق «عملية السالم»
فــي الـشــرق األوس ــط جيمي ماكغولدريك.
ي ـق ــول م ـص ــدر «حـ ـمـ ـس ــاوي» لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن األوروب ـ ـيـ ــن أب ـل ـغــوهــم أن ـهــم «ي ـبــذلــون
ج ـهــودًا كـبـيــرة مــع الـحـكــومــة اإلسرائيلية
ل ـض ـمــان الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات» ،وأن
«املنحة القطرية ستدخل القطاع في حال
مــر الجمعة بـهــدوء ومــن دون مصادمات،
إضــافــة إلــى وقــف إطــاق الـبــالــونــات» .هذه
ال ــدع ــوات ل ـل ـهــدوء تــراف ـقــت م ــع ت ـهــديــدات
إســرائ ـي ـل ـيــة نـقـلـهــا األوروبـ ـ ـي ـ ــون أنـفـسـهــم
وف ـحــواهــا أن تصعيد «ح ـم ــاس» سيدفع
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي إلـ ــى ال ـ ــرد الـعـنـيــف
ووقف التسهيالت.
بـصــورة عــامــةّ ،قيمت صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» العبرية أن الجيش «يستعد
لتظاهرات عنيفة غدًا (اليوم) ...بعد حظر
دخ ــول األم ــوال الـقـطــريــة» ،فــي حــن نقلت

ُ
إذاعـ ــة الـجـيــش أن ــه «ط ـلــب مــن ت ـجــار غــزة
املوجودين داخل الخط األخضر (فلسطني
امل ـح ـت ـلــة) الـ ـع ــودة إل ــى ال ـق ـطــاع الـخـمـيــس
ً
بدال من الجمعة» جراء الخشية من توتر
األوضـ ـ ــاع وإغ ـ ــاق ح ــاج ــز «ب ـي ــت حــانــون
ـ ـ ـ ـ إيـ ــريـ ــز» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت «ح ـم ــاس»
لــأوروبـيــن إنها معنية بــالـهــدوء ،لكنها
لن تقبل باستخدام هــذه الــورقــة للضغط
عليها أو «ذريـعــة ألهــداف انتخابية لدى
بنيامني نتنياهو» ،مضيفة أن «التصعيد
قـ ـ ـ ــادم م ـ ــا ل ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم حـ ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال
التفاهمات» ،توضح املصادر.

أزمة «رفح»
قضية أخ ــرى عالقة هــي معبر رفــح الــذي
انـسـحـبــت مــن إدارتـ ــه الـسـلـطــة وأدى ذلــك

إلــى إغــاقــه فــي وجــه املـغــادريــن .هنا أبلغ
األوربيون «حماس» أن إسرائيل «ترفض
إغالق املعبر ألنها ال تريد إيقاع املزيد من
الـضـغــوط على سـكــان الـقـطــاع» ،فــي وقت
نقلت القناة العاشرة العبرية أن تل أبيب
طلبت من السلطات املصرية فتح «رفــح»
فــي االتـجــاهــن .أمــا الــوفــد امل ـصــري ،الــذي
رأسـ ــه وك ـيــل ج ـهــاز «امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة»
الـ ـ ـل ـ ــواء أيـ ـم ــن بـ ــديـ ــع ،ومـ ـ ـس ـ ــؤول «املـ ـل ــف
الفلسطيني» ال ـلــواء أحـمــد عـبــد الـخــالــق،
فقال إن القيادة املصرية تمارس ضغوطًا
عـلــى الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـل ـعــودة إلــى
مـعـبــر رفـ ــح ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إبـ ــاغ الـسـلـطــة
أنــه ال مانع من فتح املعبر حتى من دون
وجــود عناصرها هناك .لكن الوفد ،الذي
التقى أمس إسماعيل هنية (رئيس املكتب
(آي بي ايه)

السياسي ل ــ«ح ـمــاس») ويحيى السنوار
(قــائــد الـحــركــة فــي غ ــزة) ،نـقــل شـكــوى من
رام الله فحواها أن «حماس» تتدخل في
ال ـع ـمــل وت ـضـ ّـيــق ع ـلــى ال ـعــام ـلــن .ك ــان رد
قيادة الحركة النفي ،لكنها ال تمانع عودة
مــوظـفــي الـسـلـطــة ،أو ال ـتــوافــق عـلــى جهة
أخ ــرى تــديــر العمل هـنــاك ،فــي إش ــارة إلى
مقترحها السابق «تشكيل لجنة وطنية»
في حال رفضهم.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة أبـلـغــت
«حماس» تأجيل زيارة هنية إلى موسكو
لكن مــن دون إلـغــائـهــا ،ج ــراء اعـتــراضــات
وض ـغ ــوط م ــن أط ـ ــراف أب ــرزه ــا الـسـلـطــة،
وإســرائ ـيــل ال ـتــي رأت فــي ال ــزي ــارة سببًا
ل ـل ـت ــأث ـي ــر فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وم ـس ـت ـق ـبــل
نتنياهو ،إذ ستستغل في الدعاية ضده
مــن خـصــومــه الـسـيــاسـيــن .وب ـنــاء عليه،
ت ـق ــرر تــأجـيـلـهــا ح ـتــى مـنـتـصــف أب ــري ــل/
نيسان املقبل ،وهــو مــا يفتح الـحــل أمــام
وضع املعبر.
إلــى ذل ــك ،عــرض املـصــريــون مقترحًا لحل
األزم ـ ــة ال ــراه ـن ــة يـتـمـثــل ف ــي ال ــذه ــاب إلــى
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـش ـمــل امل ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي
والرئاسة خالل  6أشهر ،وتجرى في غزة
بضمانة ومــراقـبــة دول ـيــة ،وه ــو مــا أبــدت
«ح ـمــاس» مــوافـقــة عليه فــي املـبــدأ بشرط
أن تشمل االنتخابات «املجلس الوطني»
وذل ـ ــك «إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
الفلسطيني برمته».

