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العالم

العالم

اليمن

فلسطين

ّ
عمان بال نتائج:
مشاورات
انفراط
ّ

العدو يطرق ّباب «التبادل» مجددًا:
«حماس» متمسكة بشروطها

«التحالف» يتمسك بالتجويع سالحًا

على رغم تصديق األمم المتحدة
على خطوة انسحاب «أنصار الله» من
موانئ الحديدة الثالثة ،بما يقتضي
وفق اتفاق السويد االنتقال إلى
إقرار آلية ّتضمن تحييد االقتصاد عن
الصراع ،ظلت الحكومة الموالية
للرياض ومن ورائها «التحالف»
ّ
متمسكين باستخدام الرواتب سالحًا
بوجه سلطات صنعاء ،على رغم
االنعكاسات الكارثية لذلك على
األوضاع المعيشية لليمنيين
تطالب سلطات صنعاء بفتح حساب خاص َ
تودع فيه إيرادات الموانئ (أ ف ب)

صنعاء ـــ رشيد الحداد
فشلت امل ـش ــاورات التكميلية التـفــاق
ّ
السويد ،املتعلقة بالشق االقتصادي،
َ
والتي دارت يومي األربعاء والخميس
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األردن ـ ـيـ ــة عـ ـ ّـمـ ــان ،فــي
االتـفــاق على آلـيــة لتحييد االقتصاد
ال ـي ـم ـنــي ،ب ـس ـبــب م ــا سـ ّـم ـتــه سـلـطــات
ّ
صـنـعــاء «ت ـصــلــب» مــواقــف الحكومة
امل ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــري ـ ــاض ،ورف ـ ـض ـ ـهـ ــا كــل
املـســاعــي ال ـهــادفــة إل ــى ص ــرف روات ــب
ّ
وينص اتفاق السويد،
موظفي الدولة.
الذي تم التوصل إليه في استوكهولم
فــي ال ـ  13مــن كــانــون األول /ديسمبر
ُ
املاضي ،على أن تودع جميع إيرادات
م ــوان ــئ ال ـحــديــدة ال ـثــاثــة (ال ـحــديــدة،
ال ـص ـل ـي ــف ورأس عـ ـي ـ ـسـ ــى) ،والـ ـت ــي
انسحبت منها «أنـصــار الـلــه» أواخــر
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،فـ ــي ف ـ ــرع ال ـب ـنــك
ّ
امل ــرك ــزي ف ــي ال ـح ــدي ــدة ،ل ـحــل مشكلة
الرواتب.
وم ـ ـ ـ ّـع ق ـ ـيـ ــام «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» بـتـنـفـيــذ
الـشــق املتعلق بها مــن املــرحـلــة األولــى
م ــن عـمـلـيــة إع ـ ــادة االن ـت ـش ــار ،وتسليم
امل ــوان ــئ ل ـفــريــق رق ــاب ــة أم ـم ــي ،وتــأكـيــد
رئيس «لجنة تنسيق إعــادة االنتشار»

املعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة ،مايكل
لوليسغارد ،سالمة هذه الخطوة ،كان
لزامًا على األمم املتحدة تنفيذ الجانب
االقـتـصــادي مــن االت ـفــاق .وانـطــاقــا من
ُ
ذلــك ،استؤنفت في العاصمة األردنية
ع ـ ّـم ــان ،بــرعــايــة امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إلــى
ال ـي ـم ــن م ــارت ــن ج ــري ـف ـي ــث ،امل ـ ـشـ ــاورات
الـتـكـمـيـلـيــة ب ـه ــدف االتـ ـف ــاق ع ـلــى آلـيــة
لصرف رواتب موظفي الدولة .لكن وفد
حكومة الرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي ،الـ ــذي قـبــل خــال
املشاورات أن يتم توريد إيرادات املوانئ
إل ــى ف ــرع الـبـنــك امل ــرك ــزي فــي الـحــديــدة،
ُ
اشـتــرط أن تـصــرف ه ــذه اإلي ـ ــرادات في
صــورة روات ــب دائمة ملوظفي محافظة
الـ ـح ــدي ــدة امل ــدن ـي ــن فـ ـق ــط ،وأن ت ـكــون
تحت تصرف «مــركــزي ع ــدن» .وهــو ما
قوبل برفض وفد صنعاء الــذي يرأسه
م ـحــافــظ ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي مـحـمــد أحـمــد
السياني ،وإل ــى جانبه ممثل «اللجنة
االق ـت ـصــاديــة الـعـلـيــا» أح ـمــد الـشــامــي،
وت ـم ـس ـكــه ب ـ ـضـ ــرورة صـ ــرف امل ــرت ـب ــات
ل ـكــل مــوظ ـفــي ال ــدول ــة ف ــي ال ـي ـمــن وفـقــا
لكشوفات عام .2014
وح ـ ّـم ــل ع ـضــو ف ــري ــق ح ـكــومــة ه ــادي،
م ـح ـم ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي« ،أن ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»

مسؤولية فشل املباحثات ،عازيًا ذلك
إلى إصرار الحركة على «تقسيم البنك
املــركــزي وإي ــرادات ــه ،وإرسـ ــال إي ــرادات
امل ــوان ــئ إل ــى ص ـن ـع ــاء» .ل ـكــن الـشــامــي
أوضــح أن سلطات صنعاء إنما تريد
ُ
فتح حساب خاص توضع فيه إيرادات
املــوانــئ تحت إشــراف دولــي ،ويتم من
خالله دفــع الــرواتــب لجميع اليمنيني
م ــن دون اسـ ـتـ ـغ ــال األم ـ ــر س ـيــاس ـيــا.
وأشـ ــار إل ــى أن «أن ـص ــار ال ـل ــه» ال تثق
بالسلطات النقدية التي تشرف عليها
الحكومة املــوالـيــة لـلــريــاض ،الفتًا إلى
أن تـلــك الـسـلـطــات لــم تـثـبــت مقدرتها

ّ
جددت «أنصار الله»
عدم ثقتها بالسلطات
النقدية التي تديرها
حكومة هادي
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على إدارة السياسة النقدية أو سعر
ال ـص ــرف أو ال ـس ـيــولــة ،وه ــو م ــا فــاقــم
الصعوبات املعيشية أمــام اليمنيني.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد م ـص ــدر ف ــي «الـلـجـنــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» فـ ــي ص ـن ـعــاء
لـ«األخبار» أن «مطالب الوفد الوطني
في مباحثات ّ
عمان لم تخرج عن إطار
اتفاق ُ ّالسويد؛ فخطوة إعادة االنتشار
التي نفذت من طرف واحد ،والتي ُت ّ
عد
أهــم خـطــوات تنفيذ االتـفــاق ،تقتضي
تنفيذ الـشــق اآلخ ــر املرتبط بــإيــرادات
مــوانــئ ال ـحــديــدة ،وال ـتــي كــانــت نقطة
خــاف جــوهــريــة قبل أن يـتـ ّـم التوافق
ع ـل ـي ـهــا ف ــي اس ـت ــوك ـه ــول ــم ،ب ـم ــا ي ـلــزم
األط ـ ـ ــراف ك ــاف ــة ب ـتــوح ـيــد ع ـمــل الـبـنــك
املــركــزي فــي صنعاء وع ــدن ،وتوحيد
ّ
اإلي ــرادات ،مــن أجــل دفــع املــرتـبــات لكل
موظفي الدولة في جميع املحافظات».
وق ــال امل ـصــدر إن «الـلـجـنــة ،عـلــى رغــم
عـ ــدم ت ـف ــاؤل ـه ــا م ـن ــذ بـ ــدء ال ـتــرت ـي ـبــات
األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـنـ ـق ــل ال ـ ــوف ـ ــد املـ ـ ـش ـ ــارك فــي
مباحثات ّ
عمان بسبب عرقلة تحالف
الـ ـ ـع ـ ــدوان إقـ ـ ــاع الـ ـط ــائ ــرة م ــن م ـطــار
صنعاء الدولي ،ال تــزال منفتحة على
ك ــل خـ ـي ــارات ال ـت ـف ــاوض وال ـت ـن ـس ـيــق،
التي من شأنها التخفيف من معاناة

املـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ،واإلف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـي ـيــد
االق ـت ـص ــاد ودف ـ ــع م ــرت ـب ــات املــوظ ـفــن
ورفع الحصار» ،مطالبًا الطرف اآلخر
بـ«تحكيم العقل واملصلحة الوطنية،
وال ـت ـعــاطــي اإلي ـجــابــي م ــع املـبــاحـثــات
التي تعتبر فرصة أخيرة».
ـدث ال ـ ـشـ ــامـ ــي ع ـ ــن «ح ــل
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـحـ ـ َ
وس ـ ــط» س ـي ـنــاقــش ف ــي ج ــول ــة أخ ــرى
م ــن امل ـح ــادث ــات ،م ــن املـنـتـظــر أن تـبــدأ
ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل ،ج ــدد امل ـص ــدر دعــوتــه
ّ
«تحمل مسؤوليتها
األمم املتحدة إلى
فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
لــال ـتــزام بتنفيذ االت ـف ــاق ،فــي سبيل
تحييد مصالح عامة الناس وشؤون
حياتهم ،ومنع العدوان من استخدام
ال ــورق ــة االق ـت ـصــاديــة ك ـســاح ح ــرب»،
مؤكدًا أن سلطات صنعاء عاقدة العزم
على «الدفاع عن املصالح االقتصادية
ل ـل ـي ـم ـن ـيــن ب ـك ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ـت ــاح ــة
لديها» ،وأن «الطرف اآلخر واملجتمع
ّ
يتحمالن مسؤولية التداعيات
الدولي
ّ
الـتــي قــد تـحــدث» .وذك ــر بــأن «اللجنة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة رفـ ـع ــت خ ـ ـيـ ــارات ال ـ ـ ّ
ـرد
إلــى الـقـيــادتــن الـثــوريــة والسياسية،
وهي تنتظر التوجيهات لتنفيذ تلك
الخيارات الكبيرة واملزعجة في حال
ف ـش ــل م ـب ــاح ـث ــات ع ـ ّـم ــان ف ــي تـحـقـيــق
م ـط ـلــب تـحـيـيــد االقـ ـتـ ـص ــاد ،وإي ـق ــاف
استهداف املنشآت االقتصادية ،ودفع
الـ ــرواتـ ــب ،ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار ع ــن سفن
املشتقات النفطية».
هـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات ،ال ـت ــي ي ـت ـ ّـم الـتـلــويــح
ّ
ّ
بها ،شكل اسـتـهــداف خــط نقل النفط
ال ـس ـعــودي م ــن املـنـطـقــة الـشــرقـيــة إلــى
الساحل الغربي يوم الثالثاء املاضي،
باكورتها ،فاتحًا الباب على املزيد من
َ
اقتصادي
«العمليات النوعية» ضــد
ّ
السعودية واإلم ــارات ،وفق ما تتوعد
به سلطات صنعاء ،وخصوصًا بعدما
عمد «التحالف» إلى تشديد الحصار
االقتصادي ،وتوسيع دائرة استهداف
الشركات الحكومية الخدمية كـ«شركة
االتـصــاالت الدولية ـ ـ تليمن» ،و«بنك
الـتـسـلـيــف الـتـعــاونــي ال ــزراع ــي» الــذي
ّ
تعرض أخيرًا للقرصنة.

قد ال يكون تنفيذ بقية
تفاهمات التهدئة الحدث
الوحيد الذي تنتظره غزة
في الوقت القريب ،إذ نقل
المصريون إلى «حماس» ّنية
تل أبيب فتح ملف الجنود
اإلسرائيليين األسرى بعد
تشكيل حكومة العدو
الجديدة ،وهو ما ّردت عليه
الحركة بتأكيد اشتراطاتها
السابقة ،مشددة على أن أي
معلومات سيكون ثمنها
اإلفراج عن النساء واألطفال
غزة ــــ هاني إبراهيم
على مــدى العامني املاضيني ،ناقشت
املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـع ــام ــة املـ ـص ــري ــة ،مل ــرات
متتالية ،ملف الجنود اإلسرائيليني
األسرى لدى حركة «حماس» في قطاع
غ ـ ــزة ،م ــع وف ـ ــود ق ـي ــادي ــة م ــن ال ـحــركــة
زارت الـقــاهــرة ،لكن مــن دون التوصل
إلــى صفقة .فــي األيــام املاضية ،طــرأت
مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـ ـل ــى هـ ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ،وف ــق
م ــا ع ـل ـم ـتــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـع ــدم ــا أب ـلــغ
امل ـص ــري ــون «حـ ـم ــاس» بـ ــ«وج ــود نية
إسرائيلية لبدء مباحثات إجراء صفقة
تبادل جديدة» قريبًا .وتقول مصادر
ف ــي ال ـحــركــة إن ال ـقــاهــرة نـقـلــت إلـيـهــا
أن ال ـعــدو مـعـنـ ّـي بـفـتــح مـلــف الـجـنــود
ب ـعــد تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
ّ
مستعد لـ«بحث
الجديدة ،ولذلك هو
الشروط املسبقة التي تضعها حماس
قبل بدء أي مفاوضات».
فــي املـقــابــل ،ج ــددت الـحــركــة للوسيط
امل ـص ــري ت ـشــديــدهــا ع ـلــى ض ـ ــرورة أن
يلتزم العدو شروطها قبل مفاوضات
الصفقة ،وهــو ما وعــد الوسيط ببذل
الـجـهــود مــن أج ـلــه ،أو بــالـحـ ّـد األدن ــى
الــوصــول إلــى حلول يقبلها الطرفان.

وب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــادر ،كـ ـ ــررت ال ـق ــاه ــرة
نقاشاتها مع «حماس» حول الجنود
األس ــرى فــي غــزة أكـثــر مــن تسع مــرات
خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي .وب ـ ــدأ ال ـن ـقــاش
بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود
الــذيــن تقول إســرائـيــل إنهم مفقودون
فـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وهـ ـ ــو مـ ــا ق ــوب ــل دومـ ــا
بــالــرفــض ،عـلــى اعـتـبــار أن املعلومات
إحـ ـ ـ ــدى أوراق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ف ـ ــي ه ــذه
القضية.
خ ــال م ـبــاح ـثــات ال ـعــامــن املــاض ـيــن،
ال ـتــي ح ـضــرهــا ك ـبــار قـ ــادة «ح ـمــاس»
ِب ـ ـ َـم ـ ــن ف ـي ـه ــم أعـ ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــي «امل ـج ـل ــس
األع ـلــى للجناح الـعـسـكــري» للحركة،
«ك ـ ـت ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،ج ـ ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــؤالء
الـتـمـســك بـمــوقـفـهــم ،لـكـنـهــم أفـصـحــوا
عــن معلومة وحـيــدة تتعلق باعتراف
واض ـ ــح بـ ــوجـ ــود أرب ـ ـعـ ــة جـ ـن ــود ل ــدى
«حماس» ،من دون معلومات إضافية
عــن حــالـتـهــم .وف ــي مـبــاحـثــات سابقة،
اقـ ـت ــرح املـ ـص ــري ــون ت ــأج ـي ــل الـ ـش ــروط
«الحمساوية» ،على أن يكون تنفيذها
بــال ـتــزامــن م ــع تـنـفـيــذ صـفـقــة الـتـبــادل
الجديدة ،وهــو ما قبلته الحركة بعد
ض ـغ ــط م ـ ـصـ ــري ،ل ـك ــن ه ـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح
رفضته الحكومة اإلســرائـيـلـيــة ،وهو
مـ ــا س ـ ّـب ــب اس ـت ـق ــال ــة م ـ ـسـ ــؤول «م ـلــف
األس ــرى واملفقودين (اإلسرائيليني)»
ف ــي مـكـتــب بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،لـيــؤر
ً
لوتان ،في آب /أغسطس  ،2017معلال
ذلك بـ«جمود الحكومة (اإلسرائيلية)
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ـُـع امل ـ ـ ـلـ ـ ــف» .وت ـب ـع ــت
ه ــذا األمـ ـ َـر عــرق ـلــة «امل ـج ـلــس الـ ــوزاري
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـص ـغ ــر» (ال ـك ــاب ـي ـن ــت)
ت ـمــريــر م ـس ــودة الـصـفـقــة ال ـت ــي كــانــت
تحوي أعداد األسرى املطلوب اإلفراج
ع ـن ـهــم وت ـف ــاص ـي ــل ف ــي ش ــأن ـه ــم ،بـعــد
رفـضــه ع ــددًا مــن األسـمــاء على رأسها
األسـ ـي ــر ح ـس ــن س ــام ــة امل ـع ـت ـقــل مـنــذ
نحو  21سـنــة ،وهــو مــا أع ــاد القضية
إلى املربع األول (راجع العدد  3444في
.)17/4/2018
بـعــد ذل ــك ،رف ـضــت امل ـقــاومــة عــروضــا
نقلها املـصــريــون بــرفــع الـحـصــار عن
غزة كليًا وإنعاش القطاع اقتصاديًا،
مـقــابــل اإلف ـ ــراج عــن ال ـج ـنــود األس ــرى

خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ـ ــار صـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ،ل ـكــن
«ح ـ ـمـ ــاس» رفـ ـض ــت ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــروض.
وهـ ــي َحــال ـيــا تـ ـع ـ ّـول ع ـلــى أن تـسـبــق
ٌ
خطوات من قبيل
الصفقة األساسية
«ت ـق ــدي ــم االحـ ـت ــال ت ـس ـه ـيــات ثــابـتــة
إل ــى األسـ ـ ــرى ،واإلف ـ ــراج ع ــن األط ـفــال
وال ـن ـســاء» ،لـقــاء تقديمها معلومات
عن مصير الجنود ،ومن ثم التباحث
فـ ــي ع ـ ــدد الـ ــذيـ ــن ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـع ــدو
اإلفـ ــراج عـنـهــم مـقــابــل األرب ـع ــة ،طبقًا
لـلـمـصــادر .وال ي ــزال مـصـيــر الـجـنــود
األس ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـ ــدى «ك ـ ـتـ ــائـ ــب ال ـ ـق ـ ـسـ ــام»
ً
م ـج ـهــوال ،عـلــى رغ ــم إصـ ــدار األخ ـيــرة
ّ
أكثر من شريط مرئي يخص القضية
وي ـح ـم ــل ب ـع ــض ال ـت ـخ ـم ـي ـنــات ،فـيـمــا
ّ
َّ
الجنديني ،هدار غولدن
تشكك عائلتا
وشــاؤول أرون ،في ما أعلنه الجيش
اإلسرائيلي من أن املقاومة اختطفت
َ
جـثــتـيـهـمــا ،لـكــن الـجـيــش ال يـنـفــي أن
الجنديني أبــراهــام منغستو وهشام
ُال ـس ـيــد (مـ ــن أصـ ــل إف ــري ـق ــي وع ــرب ــي)
أسرا وهما على قيد الحياة.
ومــن ضمن الـشــروط املسبقة ،تشدد
امل ـصــادر عـلــى ض ــرورة إف ــراج الـعــدو
ع ــن ق ــراب ــة  60أسـ ـيـ ـرًا م ــن ُمـ ـح ـ َّـرري
ص ـف ـق ــة «وفـ ـ ـ ــاء األح ـ ـ ـ ـ ــرار» امل ـع ــروف ــة

بصفقة «شاليط» ،لكون اعتقالهما
خالف الصفقة السابقة .لكن حكومة
املصريني أن هناك
الـعــدو نقلت إلــى
َّ
ق ـ ــوان ـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ُس ـ ــن ـ ــت خ ــال

اإلفصاح
رفضت «القسام»
ّ
عن أي معلومة سوى أن
عدد الجنود 4
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة ت ـم ـن ــع تـنـفـيــذ
صفقات مع «حماس» بأعداد كبيرة،
وأن إمكانية تغيير هذه القوانني غير
واردة إال بعد تليني الحركة موقفها
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف .وكـ ــان الـكـنـيـســت قد
أقـ ـ ّـر ،خ ــال األع ـ ــوام الـسـتــة املــاضـيــة،
عددًا من القوانني التي تمنع اإلفراج
عــن األس ــرى الفلسطينيني بموجب
ص ـف ـقــات تـ ـب ــادل ،وت ـف ــرض عـقــوبــات
ع ـلــى أس ـ ــرى ّ
أي ف ـص ـيــل فلسطيني
ُيـ ـ ـق ـ ـ ِـدم عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة أسـ ـ ــر ل ـج ـن ــود،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى احـ ـتـ ـج ــاز ج ـثــامــن
شهدائه إلى حني اإلفراج عن الجنود.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــهّ ،
روج ـ ـ ــت ت ـقــاريــر

سبق أن قبلت المقاومة عرضين مصريين ،لكن تل أبيب عرقلتهما (أ ف ب)

إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ـث ـي ــرة أن  100أس ـيــر
م ــن ُمـ ـح ـ َّـرري «ش ــال ـي ــط» ع ـ ــادوا إلــى
«ممارسة نشاطات إرهابية» .ووفق
ت ـق ــري ــر ل ـل ـق ـنــاة ال ـع ـب ــري ــة ال ـســاب ـعــة،
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش إن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أسـ ـ ـ ــرى
«انـ ـتـ ـهـ ـك ــوا ش ـ ــروط اإلف ـ ـ ـ ــراج ع ـن ـهــم،
وأعيد أكثر من  50منهم إلــى قضاء
محكومياتهم الـســابـقــة ،إل ــى جانب
م ـح ـكــوم ـيــات إض ــاف ـي ــة لـنـشــاطــاتـهــم
ال ـج ــدي ــدة» .وادعـ ــت الـقـنــاة أن هناك
أسـ ـ ـ ــرى ُم ـ ـحـ ـ َّـرريـ ــن خـ ـ ـ ــارج امل ـن ــاط ــق
التي تقع تحت السيطرة العسكرية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة «ي ـم ــارس ــون نـشــاطــات
مـحـظــورة ومـخــالـفــة لـلـصـفـقــة» ،لكن
مـصــادر ُفلسطينية تــؤكــد أن جميع
األسرى امل َ
فرج عنهم في تلك الصفقة
رفضوا التوقيع على أوراق تلزمهم
ب ـع ــدم م ـمــارســة أي ن ـشــاطــات تـضـ ّـر
أمن إسرائيل .وأضافت تلك املصادر
ّ
أن مــن بــن  56أسـيـرًا هـنــاك اثـنــان ال
ت ــزال قضيتهما عالقة أم ــام املحاكم
ول ـج ـنــة االس ـت ـئ ـن ــاف ،ف ـي ـمــا رفـضــت
األخـيــرة اتهامات ضــد ثالث وقــررت
إطالق سراحه ،قبل أن يقدم الجيش
التماسًا أمام املحكمة العليا لم ُي َب ّت
ً
ف ــي ش ــأن ــه ،لـيـبـقــى مـعـتـقــا م ــن دون
قضاء محكوميته السابقة (بموجب
حكم إداري).
في غضون ذلــك ،قالت عائلة الجندي
األس ـيــر ل ــدى امل ـقــاومــة ،ه ــدار غــولــدن،
إن ـه ــا ال تـعـتـقــد ب ـق ــرب تـنـفـيــذ صفقة
تـبــادل فــي هــذه املــرحـلــة ،نافية وجــود
أي اتفاق في املرحلة الحالية .واتهمت
الـ ـع ــائـ ـل ــة ،الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بـ«تضييع الكثير من الفرض للضغط
عـلــى ح ـمــاس مــن أج ــل إج ـبــارهــا على
إع ــادة الجنود األس ــرى لديها» ،كذلك
ه ــاج ـم ــت رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ب ـق ــول ـه ــا إنـ ـ ــه «ي ـس ـت ـس ـلــم
لـحـمــاس ،فــإدخــال األم ــوال (الـقـطــريــة)
وزي ــادة مساحة الصيد وفتح املعابر
يشكل استسالمًا غير مسبوق» .أيضًا،
اتهمت العائلة« ،حماس» ،بـ«التالعب
بأعصاب عائالت الجنود عبر إشاعة
ب ـع ــض املـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ق ـ ــرب تـنـفـيــذ
الصفقة».

تقرير

السعودية تتهم إيران ...وتثأر من المدنيين!
لم يجد «التحالف» ،في ّ
رده على «عملية التاسع من
ّ
رمضان» ،سوى استهداف املدنيني .إذ شنت طائراته ،أمس،
 17غارة على العاصمة صنعاء ،مستهدفة خصوصًا
حي الرقاص السكني ،ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى
والجرحى .وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن القتلى
هم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجالن ،مبينة أن عدد
ً
ً
الجرحى بلغ  ،71هم  27طفال و 17امرأة و 27رجال.
وادعى «التحالف» ،من جانبه ،أن الضربات جاءت ً
بناء على
«معلومات عسكرية واستخبارية» ،وأنها استهدفت ّ «قواعد
ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة» ،و«حققت
أهدافها ( )...بكل دقة» .وجاءت الغارات على صنعاء بعد
يومني من إطالق ّالقوات املسلحة اليمنية سبع طائرات
مسيرة على محطتي ّ
ّ
ضخ بتروليتني تابعتني ّلشركة
«أرامكو» ،ما أدى إلى توقف نقل النفط عبر خط أنابيب
رئيسي في السعودية قبل أن ُيعلن استئنافه مساء أمس.
وقال نائب وزير الدفاع السعودي ،خالد بن سلمان ،إن
العملية تثبت أن «أنصار الله» «ليست سوى أداة لتنفيذ
أجندة إيران» ،معتبرًا أن ما تقوم به الحركة «بأوامر عليا
من طهران تضع به حبل املشنقة على الجهود السياسية
الحالية» ،فيما وصف وزير الدولة السعودي للشؤون
الخارجية ،عادل الجبير« ،أنصار الله» بأنها «جزء ال يتجزأ
من قوات الحرس الثوري اإليراني ويأتمرون بأوامره».

غريفيث ...ال ييأس
علــى رغــم األجــواء التشــاؤمية التــي أحاطــت
بمشــاورات ّ
عمــان ،أصـ ّـرت األمــم املتحــدة
علــى وصــف مــا شــهدته العاصمــة األردنيــة
بأنــه «مشــاورات إيجابيــة وبنــاءة فــي شــأن
تنفيــذ البنــود االقتصاديــة التفــاق الحديــدة».
وأكــد البيــان الصــادر عــن مكتــب األمــن العــام
لألمــم املتحــدة بهــذا الخصــوص «اســتمرار
املبعــوث األممــي إلــى اليمــن ،مارتــن غريفيــث،
فــي التواصــل مــع األطــراف اليمنية الســتكمال
النقاشــات للمضـ ّـي قدمــا فــي تنفيــذ االتفــاق».
وكان غريفيــث قــد أشــاد ،أول مــن أمــس ،فــي
إحاطــة أمــام مجلــس األمــن الدولي ،بانســحاب
«أنصــار اللــه» مــن موانــئ الحديــدة الثالثــة،
داعيــا أعضــاء املجلــس إلــى الترحيــب بهــذه
الخطــوة .كمــا طالبهــم بحـ ّـث طرفــي النــزاع
علــى «العمــل العاجــل مــع رئيــس لجنة تنســيق
إعــادة االنتشــار فــي الحديــدة ،الجنــرال مايكل
لوليســغارد» ،مشــددًا علــى ضــرورة «تحــرك
مجلــس األمــن ســريعًا نحــو دعــم التوصــل
إلــى حــل سياســي لألزمــة».
(األخبار)

نتنياهو بين حكومة أقلية والسقوط :المفتاح بيد ليبرمان
علي حيدر
ع ـلــى رغـ ــم فـ ــوز م ـع ـس ـكــر ال ـي ـم ــن ،مــن
حلفاء رئيس حزب «الليكود» بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،بـ ــ 65مـقـعـدًا فــي الكنيست،
ب ـم ــا ي ـس ـم ــح ل ـه ــم م ـب ــدئ ـي ــا بـتـشـكـيــل
حـكــومــة يمينية بأغلبية مــريـحــة ،إال
أن الـتـنــاقـضــات داخ ــل املعسكر نفسه
حالت حتى اآلن دون تشكيلها.
م ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب تـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـور أن ي ـس ـب ــب
َ
الـخــاف داخ ــل البيت الــواحــد سقوط
حـكــومــة الـيـمــن وانـتـقــالـهــا إل ــى ضفة
خـصــوم نتنياهو فــي امل ــدى املنظور،
إال أن ع ــام ــل ال ــوق ــت ي ـش ـكــل ضـغـطــا
ع ـلــى األط ـ ـ ــراف ج ـم ـي ـعــا ،ح ـتــى الــذيــن
يستغلون حاجة نتنياهو إلى تأييد
ّ
كــل منهم .والقضية السجالية األبــرز
بني نتنياهو ورئيس حزب «إسرائيل
ب ـي ـت ـنــا» ،أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،تتمثل
ب ـت ـج ـن ـي ــد الـ ـح ــري ــدي ــم ف ـ ــي ال ـج ـي ــش،
إل ــى جــانــب الـخـيــار الــواجــب اعـتـمــاده
ضـ ــد املـ ـق ــاوم ــة فـ ــي قـ ـط ــاع غ ـ ــزة .وإذ
ي ـص ـ ّـر ل ـي ـبــرمــان ع ـلــى م ــواق ـف ــه ،حتى
لو ّ
سبب إعــادة إجــراء انتخابات كما
لـ ّـوح بذلك ،تعتبر األحــزاب الحريدية
الـتـجـنـيــد قـضـيــة مـصـيــريــة بالنسبة
إلـ ـيـ ـه ــا ،ألس ـ ـبـ ــاب ع ـق ــائ ــدي ــة وأخـ ـ ــرى

متصلة بالقلق على هوية الشخصية
الحريدية .بعد مضي  28يومًا ،وعلى
ّ
مـســافــة أق ــل مــن أسـبــوعــن مــن انتهاء
ال ـف ـتــرة الـقــانــونـيــة ال ـتــي تــوجــب على
رئيس الــدولــة ،رؤوفــن ريفلني ،إعــادة
إجراء مشاورات نيابية لتكليف عضو
كـنـيـســت آخـ ــر تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ما
زالــت املحادثات االئتالفية عالقة بني
األطــراف .وهو ما يشكل تحديًا جديًا
أم ــام نـتـنـيــاهــو ،سـتـكــون ل ــه مفاعيله
على مصيره السياسي والشخصي.
وت ـن ـبــع مـشـكـلــة ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن أنـ ــه ال
يستطيع تشكيل حكومة تستند إلى
أغـلـبـيــة  61ع ـضــو كـنـيـســت ،م ــن دون
ح ـ ــزب ل ـي ـب ــرم ــان الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك خـمـســة
أعضاء من أصل  .65وهو ما أقدم عليه
نتنياهو في املرحلة األولى من واليته
الحكومية الـســابـقــة ،عـنــدمــا استثنى
ّ
ليبرمان وشــكــل حكومة بأغلبية 61
ع ـض ــو ك ـن ـي ـس ــت ،إل ـ ــى ح ــن ان ـض ـمــام
األخير إليها الحقًا .لكن املشكلة اآلن
أن نـتـنـيــاهــو يـمـلــك ن ـظــريــا تــأي ـيــد 60
عضو كنيست فقط من أصل .120
ُ
وي َع ّد تشكيل حكومة أقلية أو حكومة
ال تستند إلى أغلبية أعضاء الكنيست
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ـ ـ ــورًا ،ح ــال ــة غـيــر
مسبوقة فــي تــاريــخ إســرائ ـيــل .لكنها

غ ـي ــر م ـس ـت ـح ـي ـلــة ن ـظ ــري ــا وق ــان ــون ـي ــا،
انـطــاقــا مــن أن االئ ـتــاف يـحـتــاج إلــى
ت ــأيـ ـي ــد أغ ـل ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـن ـي ـســت،
ول ـيــس بــال ـضــرورة أغـلـبـيــة  61عضو
كنيست ،وهــو مــا يستوجب فــي هذه
الحالة أن يغيب البعض أو يمتنعوا
عـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت حـ ـت ــى ي ـت ـح ـق ــق ه ــذا
ال ـس ـي ـنــاريــو .وم ــن غ ـيــر ال ـتــوف ـيــق بني
املطالب املتعارضة لـ«إسرائيل بيتنا»
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــة ،ل ـ ــن ي ـت ـم ـكــن
نتنياهو من تشكيل ائتالف حكومي
يستند إلى أغلبية أعضاء الكنيست.
فــي ه ــذه األج ـ ــواء ،ذك ــرت م ـصــادر في
ح ــزب «الـلـيـكــود» أن نتنياهو يــدرس
بـ ـج ــدي ــة إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل ائـ ـت ــاف
ح ـك ــوم ــي م ــن دون ح ـ ــزب «إس ــرائ ـي ــل
بيتنا» ،باالستناد إلى تأييد  60عضو
كنيست .ويـبــدو أن مــا دفــع نتنياهو
إلــى التلويح بـهــذا الخيار هــو ضغط
ال ــوق ــت ،وضـ ـ ــرورة دف ــع األطـ ـ ــراف إلــى
تـلـيــن مــواق ـف ـهــا وش ــروط ـه ــا .يستند
ف ــي ذلـ ــك إلـ ــى ره ــان ــه ع ـل ــى أنـ ــه خ ــال
الـتـصــويــت فــي الكنيست ،لــن يخاطر
لـيـبــرمــان بــالـتـسـبــب بـسـقــوط حكومة
اليمني عبر حجب الثقة عن الحكومة
املطروحة ،حيث ستكون النتيجة في
هذه الحالة التعادل الــذي يحول دون

تشكيلها .فــي ضــوء هــذا السيناريو،
ينبغي لرئيس الدولة إجراء مشاورات
مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـم ـي ــة عـضــو
كنيست آخــر لتشكيل الحكومة خالل
ُ
 28يومًا ،وإال ت َعد االنتخابات .أما في
حــال امـتـنــاع أعـضــاء حــزب «إســرائـيــل
بـ ـيـ ـتـ ـن ــا» عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ،س ـت ـك ــون
النتيجة نيل الحكومة الثقة بأغلبية
 60عضو كنيست مقابل  55عضوًا.

يتمثل التحدي األساسي
أمام حكومة نتنياهو بمطالب
ليبرمان الثالثة
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـسـ ـع ــى رئ ـ ـيـ ــس ح ــزب
«كـ ـ ـ ــوالنـ ـ ـ ــو» ،م ــوشـ ـي ــه ك ـ ـح ـ ـلـ ــون ،إل ــى
االحتفاظ بمنصب وزيــر املالية ،على
رغــم تــراجــع كتلته مــن  10أعـضــاء في
الكنيست السابق إلى  .4وهو يرفض
حتى اآلن التوقيع على اتفاق ائتالفي
مع حزب «الليكود» ،مبررًا ذلك بأنه لن
يتولى وزارة املالية في حكومة مؤلفة
م ــن  60ع ـض ــو ك ـن ـي ـســت فـ ـق ــط ،ألن ـهــا
سـتـكــون حـكــومــة ضعيفة ،وسـتــواجــه
الخزانة مطالب غير واقعية من جميع

أحــزابـهــا .وأعـلــن أنــه سيحسم موقفه،
فقط بعد رؤية املطالب املالية لجميع
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة،
وال ـت ــوص ــل إل ــى ت ـفــاهــم م ــع نـتـنـيــاهــو
حول تلك التي يمكن تلبيتها.
مع ذلك ،يتمثل التحدي األساسي أمام
حكومة نتنياهو في مطالب ليبرمان
ال ـثــاثــة :هــزيـمــة حــركــة «ح ـم ــاس» في
قطاع غزة ،إحباط إجراء أي تغييرات
ف ــي ق ــان ــون ت ـن ـظ ـيــم ت ـج ـن ـيــد ال ـي ـهــود
الـحــريــديــم ،وإن ـهــاء بعض املـمــارســات
في الحاخامية الحكومية في التعامل
مع املهاجرين الروس ،مثل فحوصات
ال ـح ـمــض ال ـن ــووي لـفـحــص ال ـعــاقــات
العائلية اليهودية.
من جهته ،يحاول رئيس حزب «يوجد
مستقبل» ،وعضو الكنيست عن قائمة
«كاحول الفان» ،يائير لبيد ،استغالل
األزمة التي يواجهها نتنياهو .إذ دعا
ليبرمان إلى عدم التوقيع على اتفاق
ل ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة ن ـت ـن ـيــاهــو،
واالنضمام إلى حكومة بديلة تشكلها
قائمته ،مـحــذرًا إي ــاه مــن أنــه فــي حال
انـضـمــامــه إل ــى األولـ ــى ،سيضطر إلــى
الـ ـتـ ـن ــازل ع ــن م ـخ ـص ـصــات ال ـت ـقــاعــد،
وس ـي ـخ ـس ــر ج ـ ـم ـ ـهـ ـ ُ
ـور (املـ ـه ــاج ــري ــن)
الروس كل شيء.

