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العالم

العالم

اليمن
اللجنة االقتصادية في صنعاء أكدت أن إيرادات ميناء الحديدة ّ
تورد إلى حساب الرواتب منذ شهرين (أ ف ب)

بدأ تثبيت نقاط المراقبة لوقف إطالق النار في الحديدة ،بعد قرابة عام من التأخر ،هو المسافة
الفاصلة من اتفاق السويد .خطوة تبدو كأنها أولى ثمار االنسحاب اإلماراتي الجزئي من اليمن،
حيث انتقلت قيادة الميليشيات الموالية ألبو ظبي في الساحل الغربي إلى الجانب السعودي

أولى ثمار انسحاب اإلمارات:
ّ
اتفاق الحديدة يدخل حيز التنفيذ
صنعاء ــــ رشيد الحداد
دخ ــل ات ـف ــاق اس ـتــوك ـهــولــم ف ــي شــأن
مدينة الحديدة ّ
حيز التنفيذ فعليًا،
بـ ـع ــد قـ ــرابـ ــة عـ ـ ــام مـ ــن ت ــوق ـي ـع ــه بــن
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هادي ،برعاية األمم املتحدة .االتفاق
التصعيد
الذي يلزم الطرفني بخفض ّ
في املدينة ،وفــرض هدنة هشة على
األرض ،دخ ــل خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
ّ
م ــرحـ ـل ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،بـ ـع ــدم ــا ت ـمــك ـنــت
لجنة املراقبة األممية فــي الحديدة،
برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت
ّ
ج ــوه ــا ،ال ـ ــذي ت ـســلــم م ـهــامــه مطلع
الشهر الجاري ،من نشر خمس نقاط
ملــراق ـبــة وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ي ـشــارك
فيها ضباط موالون لـ«أنصار الله»
وآخ ــرون لحكومة ه ــادي ومــراقـبــون
دولـ ـي ــون ،وذل ــك لــوقــف إط ــاق الـنــار
بشكل كلي في الحديدة.
وأكد مصدر في السلطة املحلية في
ّ
ال ـح ــدي ــدة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ت ـمــكــن لجنة
املراقبني األمميني مــن نصب خمس
نقاط ارتباط ،بعدما تم االتفاق بني
م ـم ـث ـلــي ال ـط ــرف ــن ع ـل ــى وقـ ــف كــامــل
إلطالق النار ،وعدم ّ
تحرك أي آليات
عـسـكــريــة أو اس ـت ـحــداثــات عسكرية
من ِق َبل الطرفني .وأشار املصدر إلى
أن تـنـفـيــذ ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق الـنــار
سيتم عبر مرحلتني :األول ــى انتهى
ت ـن ـف ـيــذهــا األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي بـنـشــر

خ ـم ــس ن ـق ــاط ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـت ـمــاس
ش ــرق ــي مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة وغــربـيـهــا،
وسـيـتــم بـعــدهــا فـتــح طــريــق صنعاء
ـ ـ الـحــديــدة وإع ــادة الـحـيــاة لألحياء
السكنية الــواقـعــة على الـتـمــاس بني
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم سـ ـ ــوف تـنـتـقــل
اللجنة األمـمـيــة إل ــى تنفيذ املرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن م ــدي ــري ــات
امل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ال تـ ــزال ت ـعــانــي من
تـ ـص ــاع ــد خ ـ ــروق ـ ــات ات ـ ـفـ ــاق ج ـن ــوب
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة كـ ـم ــدي ــري ــات ال ــدري ـه ـم ــي
وحيس والتحيتا ومناطق الجبلية
والـفــازة .وبــدأت اللجنة ،منذ السبت
املــاضــي ،بتثبيت أرب ــع ف ــرق ملراقبة
وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ح ـيــث انـتـشــرت
فــرق االرتـبــاط واملراقبني في النقطة
األول ــى فــي منطقة الـخــامــري بكيلو
 8ي ــوم ال ـس ـبــت ،وجـ ــاء الـتـنـفـيــذ عبر
خطوط التماس ،ليتم تثبيت ثاني
نـقـطــة شــرقــي مــديـنــة الـصــالــح شــرق
امل ــدي ـن ــة يـ ــوم األحـ ـ ــد .ل ـكــن ن ـظ ـرًا إلــى
اتساع املساحة ،ولتغطية أي فراغات
قــد تمثل بــؤرًا الخـتــراق وقــف إطــاق
ّ
النار ،تطلب األمر نشر فرقة خامسة
فــي ش ــارع صنعاء إلــى جــانــب قطاع
سيتي ماكس.
مصادر «األخـبــار» أفــادت بــأن مهمة
تثبيت فرق وقف إطــاق النار كانت
م ـح ـفــوفــة بــامل ـخــاطــر ج ـ ــراء الـقـنــابــل
ال ـع ـن ـق ــودي ــة واأللـ ـ ـغ ـ ــام ،والـ ـت ــي قـتــل
ب ـف ـع ـل ـه ــا ج ـ ـنـ ــدي وأصـ ـ ـي ـ ــب ض ــاب ــط
مــن فــريــق تثبيت وقــف إط ــاق النار

االث ـنــن املــاضــي ،أث ـنــاء قـيــام اللجنة
بتثبيت ثالث نقطة مراقبة في كيلو
 ،16وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ق ــوس
النصر شرق املدينة .وتفيد املصادر
بــأن الـفــريــق األمـمــي ورئـيــس البعثة
تمكنا من الوصول إلى منطقة املنظر
بعد تــأخــر نــزع األل ـغــام مــن املنطقة،
حيث تم تثبيت نقطة رابعة في ّ
حي
املنظر بالقرب من ساحة العروض.
تـثـبـيــت ن ـق ــاط م ــراق ـب ــة وقـ ــف إط ــاق
ال ـن ــار خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ك ــان له
دور بــارز في توقف الخروقات كافة

تم االتفاق على وقف
كامل إلطالق النار وعدم
تحرك اآلليات وإيقاف الطيران
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة .إال أن
الـ ـخ ــروق ــات ت ــواص ـل ــت ف ــي عـ ــدد مــن
املــدن والجبهات الواقعة في جنوب
الحديدة وفي نطاق الساحل الغربي.
ويـتــوقــع مــراق ـبــون اس ـت ـمــرار تثبيت
االت ـف ــاق وتـجـنـيــب ال ـحــديــدة وي ــات
الصراع ،معتبرين تلك الخطوة ـ ـ وإن
تــأخــرت ـ ـ ثمرة مــن ثمار االنسحاب
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخـ ـي ــرة ،وتـسـلـيــم أب ــو ظـبــي قـيــادة
امليليشيات املوالية لها في الساحل
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـجــانــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وهــو
مــا أسـهــم فــي نشر نـقــاط مــراقـبــة في

محيط الحديدة.
وأكد عضو لجنة إعادة االنتشار في
وفــد صنعاء ،محمد الـقــادري ،أنــه تم
تنفيذ نقاط املراقبة الخاصة بإعادة
االنـتـشــار وف ــق ات ـفــاق الـســويــد تحت
إش ــراف رئـيــس بعثة األم ــم املـتـحــدة.
وأشــار القادري إلى أن «تنفيذ نقاط
ُّ
املراقبة األربــع تـ ّـم ً
بناء على ما اتفق
عـلـيــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـس ــادس ال ــذي
عـ ـق ــد مـ ــع ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى مــن
الـسـفـيـنــة األم ـم ـي ــة ،ب ـح ـضــور الـقــائــم
بــأعـمــال رئ ـيــس الـبـعـثــة هــانــي نخلة
الـشـهــر امل ــاض ــي» .وأكـ ــد الـ ـق ــادري أن
من
«أنصار الله» نفذت كل ما عليها ّ
التزامات التفاق السويد ،ولــم يتبق
غ ـيــر «الـ ـت ــزام ال ـط ــرف اآلخـ ــر ب ــإع ــادة
ال ـت ـه ــدئ ــة ووق ـ ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
ال ـحــديــدة» .ودع ــا األم ــم املـتـحــدة إلــى
«القيام بمسؤولياتها وتسجيل أي
خروقات جديدة بعد نشر تلك النقاط
م ــن أي طـ ــرف ،واإلع ـ ــان ع ــن الـطــرف
املخترق للتهدئة ووقف إطالق النار
وتـحـمـيـلــه امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة أم ــام
ّ
تجهز
العالم» ،الفتًا إلى أن «اللجنة
لــاجـتـمــاع الـســابــع إلع ــادة االنـتـشــار
خ ــال األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة» .بـ ـ ــدوره ،أكــد
ع ـ ـضـ ــو الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق امل ـ ـم ـ ـثـ ــل ل ـح ـك ــوم ــة
صنعاء ،أحمد جابر املـطــري ،أنــه تم
االتفاق على وقف كامل إلطالق النار،
وعدم تحرك اآلليات ،وإيقاف الطيران
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــي وال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،وعـ ـ ــدم
ال ـق ـي ــام ب ـ ـ ّ
ـأي اس ـت ـح ــداث ــات عـسـكــريــة

مــن الـطــرفــن .واعـتـبــر عـضــو الفريق
املمثل لحكومة هــادي ،عبد الرحمن
النعمان ،من جهته ،أن االتفاق ليس
وليد اللحظة ،وهو نتيجة عمل أكثر
من عام ،مؤكدًا أن الفريقني سيعمالن
وفقًا لضوابط التنفيذ والبناء عليه.
وأش ـ ــار إل ــى أن ن ـج ــاح تـثـبـيــت وقــف
ّ
إط ــاق ال ـنــار سـيـمــكــن األم ــم املتحدة
الح ـق ــا م ــن ن ـشــر ع ـنــاصــرهــا ملــراق ـبــة
االلتزام من جميع األطراف.
ال ـت ـق ــدم امل ـل ـم ــوس ف ــي تـنـفـيــذ ات ـفــاق
اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن الـ ـح ــدي ــدة
قوبل بترحيب املبعوث األممي إلى
اليمن ،مــارتــن غريفيث ،الــذي اعتبر
نـ ـش ــر ال ـ ـفـ ــرق عـ ـل ــى طـ ـ ــول ال ـخ ـط ــوط
األم ــامـ ـي ــة مل ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة خ ـطــوة
ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز ال ـت ـه ــدئ ــة ف ــي مـنــاطــق
التوتر واملساهمة في إنقاذ األرواح.
أمــا رئيس بعثة األمــم املتحدة لدعم
اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـط ــال ــب ج ـم ـيــع
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــة ب ــدع ــم ال ـج ـه ــود
املـبــذولــة للحفاظ عـلــى وق ــف إطــاق
ال ـ ـنـ ــار ،م ـت ـم ـن ـيــا «نـ ـج ــاح ــات أكـ ـب ــر».
وكانت األمــم املتحدة قد أعلنت ،في
التاسع من أيلول /سبتمبر املاضي،
تـ ــوصـ ــل «أن ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» وح ـك ــوم ــة
هـ ـ ــادي إلـ ــى اتـ ـف ــاق ي ـق ـضــي بــإن ـشــاء
مركز عمليات مشترك لوقف إطالق
النار في الحديدة ،ونشر أربعة فرق
ملــراقـبــة التنفيذ فــي محيط املــديـنــة،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ت ـص ــاع ــدت خ ــروق ــات
االت ـف ــاق إل ــى أكـثــر مــن  35أل ــف خــرق
مـنــذ أواخ ــر كــانــون األول /ديسمبر
املاضي ،بحسب ما أعلنته صنعاء.
ومثل هذا االتفاق رسالة من حكومة
هادي إلى اإلمارات بعد أحداث عدن
وسـيـطــرة امليليشيات املــوالـيــة ألبــو
ظبي على املدينة ،وطرد ما تبقى من
قيادات حكومية فيها .إال أنه ال يزال
قــاص ـرًا ك ــون حـكــومــة ه ــادي تــواصــل
اس ـت ـخ ــدام الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة في
ع ـ ــدن كـ ـ ـ ــأداة ل ـح ـجــز الـ ـسـ ـف ــن ،وم ـنــع
دخ ـ ـ ــول إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ــوق ـ ــود والـ ـ ـ ــدواء
وال ـغــذاء ،على رغــم أن مجلس األمــن
الــدولــي ص ـ ّـوت فــي الـ ـ  17مــن كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ــاض ــي ع ـلــى نشر
العشرات مــن املراقبني الدوليني في
مدينة الحديدة ملراقبة وقــف إطالق
الـنــار وتسهيل تــدفــق حــركــة املالحة
الـبـحــريــة إل ــى مــوانــئ ال ـحــديــدة بعد
م ــرح ـل ــة إع ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار .وه ـ ــو مــا
نفذته حكومة صنعاء مطلع أيــار/
مايو املــاضــي ،وأب ــدت األمــم املتحدة
ترحيبها بتلك الخطوةّ ،
وأقرت نشر
مراقبني دوليني في املوانئ الثالثة.
إال أن الطرف املقابل يشدد اإلجراءات
ع ـل ــى ال ـس ـف ــن الـ ــداخـ ـلـ ــة إلـ ـ ــى م ـي ـنــاء
الحديدة ،الذي ال يزال يعمل بطاقته
السابقة ،رافضًا فتح موانئ مؤسسة
ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر األخ ـ ـ ــرى (ال ـص ـل ـيــف
ورأس عيسى).
ال ـل ـج ـن ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
ص ـن ـعــاء أع ـل ـنــت أن إيـ ـ ـ ــرادات مـيـنــاء
الحديدة ت ـ ّ
ـورد إلــى حساب الــرواتــب
مـنــذ شـهــريــن تـنـفـيـذًا ل ـق ــرار حكومة
صنعاء ،ووفـقــا التـفــاق ستوكهولم.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ذرائـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
لالستمرار في حجز إمدادات الوقود
بأنها واهـيــة .وطالبت اللجنة األمم
املـ ـتـ ـح ــدة بـ ـ ــاإلشـ ـ ــراف عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب ،وإلـ ـ ـ ـ ـ ــزام الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ــر
ب ـت ـغ ـط ـيــة الـ ـعـ ـج ــز وإنـ ـ ـه ـ ــاء م ـع ــان ــاة
مــوظـفــي ال ــدول ــة .فــي امل ـقــابــل ،ذكــرت
مصادر مقربة من حكومة هــادي أن
األخـ ـي ــرة تـلـقــت مـ ـب ــادرة ج ــدي ــدة من
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي تـتـعـلــق بتحصيل
إيــرادات ميناء الحديدة بغرض دفع
مرتبات املوظفني ،وتتضمن توريد
ع ــائ ــدات ال ـج ـم ــارك والـ ـض ــرائ ــب من
مــوانــئ الـحــديــدة إلــى حـســاب خاص
يـنـشــأ ل ـهــذا ال ـغ ــرض ف ــي ف ــرع البنك
امل ــرك ــزي ف ــي ال ـح ــدي ــدة ت ـحــت رقــابــة
األمم املتحدة .وتشير املقترحات إلى
عقد لقاء فني فور عملية التحصيل
بــن حـكــومــة ه ــادي و«أن ـص ــار الـلــه»،
برعاية األمم املتحدة ،لدفع املرتبات
وفــق كشوفات الخدمة املدنية لعام
 .2014وت ـت ـض ـم ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة دعـ ــوة
املـبـعــوث األمـمــي ال ــدول املــانـحــة إلى
املساهمة في دعم الحساب الخاص
باملرتبات لتوفير السيولة الكاملة.
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للدبلوماسية السعودية:
جديد
رأس
ّ

ابن سلمان يعزز قبضته
ّ
السعودية
نت
دش
ً
ً
مرحلة دبلوماسية جديدة
باختيارها صديق ّ
الغربيين،
فيصل بن فرحان ،وزيرًا
للخارجية ،خلفًا إلبراهيم
ّ
العساف .تحاول المملكة
ّ
تخطي تبعات ّ
تهور
ِ
سلمان ،وخاصة
محمد بن
ّ
ّ
أنها تتجه إلى تولي رئاسة
«مجموعة العشرين» العام
المقبل
دفـعــت الـسـعــوديــة بــوجــه جــديــد على
رأس الدبلوماسية ،فــي وقــت ال تــزال
ت ـح ــاول ف ـيــه ت ـصــديــر ص ـ ــورة ت ــوازن
التطلعات «اإلصالحية» لولي ّالعهد
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،بـعــدمــا تهشمت
بفعل قضية جمال خاشقجي وحرب
الـيـمــن .الــوزيــر الـجــديــد ،وهــو فيصل
ٌ
ضالع في العمل
بن فرحان آل سعود،
الدبلوماسي كونه ُع ِّي سفيرًا لبالده
ف ــي ب ــرل ــن ألشـ ـه ــر س ـب ـع ــة ،وتــرب ـطــه
بالغرب عالقات قوية جدًا ،واألهم أنه
ّ
املحببة لولي
ُيعتبر من الشخصيات
العهد ،ما قد يعني توجهًا إلضعاف
دور ع ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون الخارجية ،أو وزير خارجية
َ
ّ
خلفه إبراهيم ّ
العساف قبل
الظل الذي
اإلط ــاح ــة ب ــه ،بـمــوجــب أوامـ ــر ملكية،
أول من أمس .ويرث ابن فرحان وزارة
ّ
م ــن س ـلــف ظ ــل ع ـلــى هــامـشـهــا ط ــوال
فترة العشرة أشهر التي قضاها على
ّ
تستعد فيه اململكة
رأسها ،وفي وقت
ّ
لتولي رئــاســة «مجموعة العشرين»
العام املقبل.
اختيار شخصية شابة وديناميكية
لـقـيــادة وزارة الخارجية السعودية،
يعكس ،وفق مراقبني ،محاولة من ابن
سلمان لتدشني مرحلة دبلوماسية
ّ
جـ ــديـ ــدة ،ال ي ـش ــك ــل الـ ـح ــرس ال ـقــديــم

ُ َ
وي ــش ــار أيـضــا إلــى
عـمــودهــا الـفـقــري.
َ
عــاقــة قــويــة تـج ـمــع ال ــوزي ــر الـجــديــد
ب ــول ــي ال ـع ـهــد ال ـ ــذي ع ـمــل مـسـتـشــارًا
لــه فــي عــام  ،2017الــذي كــان مفصليًا
لجهة صـعــود األمـيــر الـشــاب ملنصب
ً
والي ــة الـعـهــد ،ومـقــاطـعــة قـطــر ،فضال
عن حملة «واقعة الريتز» التي طالت
أم ــراء ووزراء ومـســؤولــن سعوديني
فـ ــي ح ـم ـل ــة ت ـط ـه ـي ــر غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة.
وسبق البن فرحان أن كان مستشارًا
بـ ـ ــارزًا لـشـقـيــق ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،الـسـفـيــر
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـس ــاب ــق لـ ــدى ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة خ ــال ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،خ ــال
فـتــرة مقتل خاشقجي .وإل ــى خبرته
ّ
الدبلوماسية ،يتمتع الوزير الجديد
بتجربة طويلة في شــؤون التسليح،
إذ ش ـغــل مـنـصــب ع ـضــو ف ــي مجلس
إدارة الشركة السعودية للصناعات
ّ
العسكرية ،كما سبق أن تولى رئاسة
مـشــروع مشترك مــع شــركــة «بوينغ»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات.
وب ـح ـس ــب ال ـب ــاح ــث امل ـت ـخ ـ ّـص ــص فــي
ش ــؤون ال ـشــرق األوسـ ــط فــي «كينغز
كولدج» في لندن ،أندرياس كريغ ،فإن
التعيني «جزء من تغيير في األجيال،
األم ــر ال ــذي يـخـلــق طـبـقــة جــديــدة من
ّ
الـ ـق ــادة ف ــي ال ـس ـعــوديــة مـسـتـقــلــة عن
ّ
محركي السلطة التقليديني ،ويساعد
ول ــي الـعـهــد عـلــى تــرسـيــخ ن ـفــوذه من
دون الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
الحرس القديم».
ّ
ويتسلم ابن فرحان منصبه في وقت
ّ
ال تـ ــزال فـيــه املـمـلـكــة ت ـح ــاول تـخــطــي
تبعات قضية خاشقجي وحرب اليمن
امل ـت ــواص ـل ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع خــوضـهــا
مـعــركــة دبـلــومــاسـيــة مــع إي ــران وســط
ّ
تــوتــر نــاجــم عــن هـجـمــات استهدفت
ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ن ـ ـفـ ــط وس ـ ـف ـ ـنـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـي ــاه
الخليج ،ومـنـشــآت نفطية سعودية،
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض إن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ت ـقــف
وراء هـ ــا .ومــن هـنــا ،يــرى الـبــاحــث في
مؤسسة «تـشــاتــام ه ــاوس» البحثية
البريطانية ،نيل كويليام ،إن «الفريق
الـ ــذي ي ـج ــري تـشـكـيـلــه ف ــي واشـنـطــن
ولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ،واآلن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
ال ـج ــدي ــد ...الـتــرسـيــخ يـ ــزداد ويـتــولــى
املهمة اآلن طــاقــم مـ ّ
ـؤيــد لـلـغــرب» ،في

ّ
«خ ـطــوة تـنـطــوي عـلــى ده ــاء للتغلب
ع ـل ــى إي ـ ـ ــران ف ــي ك ــل الـ ـع ــواص ــم وف ــي
ٌ
األم ــم امل ـت ـحــدة .ه ــذا ش ـكــل جــديــد من
ّ
التصدي» لطهران .في اإلطار
أشكال
ذات ـ ـ ـ ــه ،ت ـ ـقـ ــول الـ ـخـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي شـ ــؤون
الشرق األوسط في املجلس األوروبي
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ش ـي ـن ــزي ــا
ّ
بـيــانـكــو ،إن ال ــوزي ــر ال ـجــديــد يتمتع
بعالقات «قوية مع حلفاء السعودية
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــن وح ـ ـتـ ــى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
بـشـكــل أك ـبــر مـ ّـمــا ك ــان عـلـيــه الــوضــع
في السابق» .وليس وزيــر الخارجية
ّ
الجديد أقل صقورية من الجبير حني
ّ
يتعلق األمر بالجمهورية اإلسالمية،

ً
إدالء
إذ ُيـعـتـبــر مــن أك ـثــر امل ـســؤولــن
بتصريحات عدائية ّ
ضد إيـ ُـران .وفي
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ن ـق ــل عنه
قوله إن كل الخيارات مطروحة على

يعكس اختيار ابن فرحان
محاولة من ابن سلمان لتدشين
مرحلة دبلوماسية جديدة
ال ـطــاولــة ل ـل ـ ّ
ـرد عـلــى ط ـه ــران ،تعقيبًا
َ
ع ـلــى اس ـت ـه ــداف م ـن ـشــأتــي «أرم ـك ــو»
النفطيتني منتصف الشهر املاضي.

وهـ ــو اع ـت ـبــر ســاب ـقــا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
إذاع ــة «دويـتـشــانــد فــونــك» األملــانـيــة
أنه ّ
«أيًا كانت الجهة التي انطلق منها
ال ـه ـج ــوم ،ف ــإن إي ـ ــران ت ـقــف بــالـتــأكـيــد
وراء ذلـ ـ ـ ــك ،إذ قـ ــامـ ــت بـتـصـنـيـعـهــا
(ال ـصــواريــخ) وال يمكن إطــاقـهــا ّمن
دون م ـس ــاع ــدة إي ــرانـ ـي ــة» .ك ـمــا ح ــذر
ط ـهــران مــن الـتـمــادي فــي «عــدوانـهــا»
ً
ضد بالده ،قائال إن «الهجوم األخير
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـجـ ــومـ ــا ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الـ ـع ــامل ــي ...ي ـجــب ع ـلــى إيـ ـ ــران تـحـ ّـمــل
املسؤولية وإدراك أنه ال يمكن لها أن
تتمادى في عدوانها».
(األخبار)

تقرير

جونسون يدعو إلى انتخابات مبكرة

(أ ف ب)

دع ـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي،
ب ـ ــوري ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون ،ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
انتخابات عامة مبكرة في  12كانون
األول /ديسمبر ،األمــر الــذي يحتاج
إل ــى مــوافـقــة امل ـعــارضــة «الـعـ ّـمــالـيــة».
وقـ ـ ــال ج ــون ـس ــون لـ ــ«ب ــي ب ــي س ــي»،
قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن املـ ــوعـ ــد امل ـب ــدئ ــي
املـ ـح ـ ّـدد ل ــ«ب ــري ـك ـس ــت» ،إن ــه إذا كــان
ال ـن ــواب «ي ــري ــدون امل ــزي ــد م ــن الــوقــت
لدراسة» االتفاق املبرم مع بروكسل،
«ف ـي ـم ـك ـن ـه ــم الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ذل ـ ــك،
ل ـكــن س ـت ـكــون عـلـيـهــم امل ــواف ـق ــة على
انتخابات عامة في  12كانون األول/
ديسمبر» .وبعد وقت قصير من تلك
الدعوة ،وافق البرملان ،بأغلبية 310
أص ــوات (ورف ــض  ،)294على أجندة
جونسون السياسية العامة التي تم
تحديدها في خطاب امللكة إليزابيث
الثانية في  14تشرين األول /أكتوبر.
وأعـلــن وزي ــر الـعــاقــات مــع الـبــرملــان،
ج ـ ـي ـ ـكـ ــوب ري ـ ـ ـ ــز-م ـ ـ ـ ــوغ ،أن الـ ـ ـن ـ ــواب
ّ
سيتمكنون من التصويت على قرار

تنظيم انتخابات مبكرة يوم اإلثنني
املقبل.
كــذلــك ،أعــاد جونسون ،على حسابه
عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،تــوجـيــه رس ــال ــة إلــى
زعـ ـي ــم ح ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال» امل ـ ـعـ ــارض،
جـ ـي ــريـ ـم ــي كـ ـ ــوربـ ـ ــن ،ن ـ ــاش ـ ــده ف ـي ـهــا
املوافقة على تنظيم انتخابات لكسر
ّ
الـجـمــود ،مــذكـرًا إي ــاه بــأنــه أكــد مــرارًا
أنه سيؤيد مقترح تبكير االنتخابات
بـمـجــرد مــواف ـقــة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
على التأجيل .وكتب جونسون« :من
واجـبـنــا وض ــع ح ـ ّـد ل ـهــذا الـكــابــوس،
ّ
وتــزويــد الـبــاد بحل فــي أســرع وقت
مـ ـمـ ـك ــن» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ـ ــذا ال ـب ــرمل ــان
رف ــض ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ،وال يمكنه
رفض السماح للناخبني باستبداله
ببرملان يمكنه اتخاذ القرارات» .وفي
تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت الـنــائـبــة
«العمالية» ،فاليري فــاز ،إن حزبها
«سـيــدعــم االنـتـخــابــات بـمـجــرد إزال ــة
إم ـكــان ـيــة تـنـفـيــذ بــريـكـســت م ــن دون
موافقة االتحاد األوروب ــي ،وإذا كان
التأجيل يسمح بــذلــك» .وتفيد آخر

اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي ب ــأن املـحــافـظــن
ّ
سيتقدمون بعشر نقاط على حزب
الـعـمــل ( %35مـقــابــل  )%25فــي حــال
إجراء انتخابات مبكرة.
وك ـ ــان ج ــون ـس ــون اض ـط ــر إلـ ــى طلب
تأجيل خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ملـ ــدة ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،فيما

كان جونسون اضطر
لطلب تأجيل خروج بريطانيا
لمدة ثالثة أشهر
يتعي على ال ـقــادة األوروب ـيــن الـ ّ
ّ
ـرد
على طلبه في األيام املقبلة .وفي هذا
ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة املـفــوضـيــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أورسـ ـ ـ ــوال ف ــون
ديــر اليــن ،أن احتمال قبول االتحاد
تأجيل تــاريــخ الـخــروج «يـبــدو جيدًا
للغاية» .ولكن الدول األوروبية الـ27
ليست متفقة على مــدة التأجيل؛ إذ
ّ
تمتد
يريد بعضها مثل إيرلندا أن

ح ـت ــى  31كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـنــايــر،
ً
فـيـمــا ت ــري ــد فــرن ـســا تــأج ـيــا أق ـصــر،
ول ــم تـعـلــن ال ـ ــدول األخ ـ ــرى مــوقـفـهــا.
ويـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
الجمعة في بروكسل ،حيث يحتمل
أن يــوصــوا رؤس ــاء ال ــدول باملوافقة
ع ـلــى ال ـتــأج ـيــل ل ـثــاثــة أشـ ـه ــر ،وفــق
م ـص ــدر دب ـلــومــاســي أوروبـ ـ ـ ــي ،على
أن يصدر ال ـ ّ
ـرد اإلثـنــن .أمــا فــي حال
عدم االتفاق ،وفق املصدر ،فليس من
املستبعد عقد قمة جديدة األسبوع
املقبل.
ُيــذكــر أن الـبــرملــان البريطاني وافــق،
الثالثاء املاضي ،من حيث املبدأ ،على
االتفاق الــذي ّ
توصل إليه جونسون
مـ ـ ــع ب ـ ــروك ـ ـس ـ ــل ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــم ع ـ ــارض ـ ــوا
اقتراحه مناقشته وفق جدول زمني
سريع ،ليضطر رئيس الــوزراء بذلك
ألن ي ــوق ــف ال ـن ـظ ــر ف ــي االت ـ ـفـ ــاق مــن
طــرف الـبــرملــان ،حتى يتخذ االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــرارًا فـ ــي ش ـ ــأن تــأج ـيــل
تاريخ االنفصال.
(أ ف ب ،األخبار)

