14

األربعاء  25شباط  2015العدد 2527
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اليمن

هادي يدفع باتجاه قيام سلطتين
«أنصار الله» للجنوبيين :ال تجعلوا مدنكم مسرحًا للمؤامرات األميركية والسعودية
يتجه اليمن بخطى متسارعة إلى قيام
سلطتين ،واحدة في صنعاء وأخرى في
عدن حيث اتخذ عبد ربه منصور هادي
يوم أمس قرارات تنفيذية ،ما يرفع من
منسوب ّ
تحديه لـ«أنصار الله» التي أعلنته
هاربًا من العدالة وفاقدًا للشرعية
صنعاء ـ علي جاحز
ّ
التحدي بني جماعة «أنصار الله»
بدأ
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هـ ــادي يــأخــذ مـنـحـ ًـى أك ـثــر ج ــدي ــة ،في
ّ
ظـ ـ ــل إصـ ـ ـ ـ ــرار هـ ـ ـ ــادي ومـ ـ ــا ي ـم ـث ـل ــه مــن
نـ ـف ــوذ إق ـل ـي ـمــي ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـي ـم ـنــي،
على املـضـ ّـي حتى النهاية فــي الصدام
مـ ــع ال ـج ـم ــاع ــة؛ ف ـب ـعــد ال ــرس ــال ــة ال ـتــي
وجهها إلــى البرملان لسحب استقالته
م ــن مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة ،أكـ ــدت «الـلـجـنــة
ال ـثــوريــة» الـتــابـعــة ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» أن
هادي فاقد ألي شرعية ،قبل أن تصدر
ق ـ ــرارًا بــإحــال ـتــه إلـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة،
ً
م ـح ــذرة مــن تـعــامــل مــؤسـســات الــدولــة
معه بصفته رئيسًا للجمهورية ،وهو
مــا يـنــذر بـنـشــوء سلطتني تنفيذيتني
في البالد ،إحداهما في عدن واألخــرى
في صنعاء ،خصوصًا أن هيئات تابعة
لهادي أعلنت من عدن ،أمس ،تعيينات
عسكرية وأمنية.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،ي ـ ــزداد ال ـض ـغــط على
ال ـحــوث ـيــن م ــن الـ ـخ ــارج أيـ ـض ــا ،حيث
أصـ ـ ــدر م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ق ـ ـ ــرارًا بـتـمــديــد
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الــرئ ـيــس
السابق علي عبدالله صالح واثنني من
ق ـي ــادات الـجـمــاعــة .وف ــي خ ـطــو ٍة تظهر

قيادات من «اإلصالح»
عادت إلى عدن بعد فرارها في
أيلول الماضي
بعد األزمة وتأثيرها االقليمي والدولي،
أشــار وزيــر الخارجية األميركي جون
كيري ،يوم أمس ،إلى أن «الدعم االيراني
للحوثيني ســاهــم فــي سيطرتهم على
اليمن وانهيار الحكومة فيه» .لكن كيري
ـث أم ــام الكونغرس،
اس ـتـ ًـدرك فــي حــديـ ٍ
قائال إن «االيرانيني فوجئوا باألحداث
التي جرت ويأملون إجراء حوار» .وفي
ّ
ـام سـيـطــول،
ظ ــل م ــؤش ــرات عـلــى ان ـق ـسـ ٍ
وربما قد يصل إلى استنساخ النموذج
الليبي لجهة قيام سلطتني في البالد،
أعلنت «اللجنة ال ـثــوريــة» أنـهــا تتابع
«ال ـت ـح ــرك ــات امل ـش ـبــوهــة لـلـمــدعــو عبد
رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،الـفــاقــد للشرعية
وألي تـ ـص ــرف ك ــرئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
الـيـمـنـيــة» .وحـ ــذرت ف ــي ب ـيــان «ك ــل من
يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ
أوامره من موظفي الدولة ومسؤوليها
وبـعـثــاتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة كــافــة ،تحت
طائلة تعرضهم للمساءلة القانونية».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت الـ ـجـ ـم ــا ًع ــة ه ـ ـ ـ ــادي ه ــارب ــا
م ــن ال ـع ــدال ــة ،داعـ ـي ــة «الـ ـ ــدول الشقيقة
والصديقة إلى احترام خيارات الشعب
الـيـمـنــي وق ــرارات ــه وعـ ــدم الـتـعــامــل مع
املدعو هادي».
وقت أصدر فيه مجلس األمن قرارًا
وفي ٍ
جديدًا نص على تمديد العقوبات على
الــرئـيــس الـســابــق على عبدالله صالح
وقياديني اثنني في «أنـصــار الله» كان
قد أصدره قبل أشهر عدة تحت الفصل
السابع ،قللت الجماعة من أهمية القرار
الدولي ،ووصفته بأنه «ال يؤثر في ثورة
الشعب اليمني» .وقــال عضو املجلس
السياسي في الجماعة ،علي القحوم،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن موقف
مجلس األمــن ليس جــديـدًا ،معتبرًا أن
ه ــذا امل ـج ـلــس ال ي ـت ـحــرك ف ــي مصلحة

ال ـش ـع ــوب ،وأن ق ــرارات ــه ت ـخ ــدم ال ـقــوى
الخارجية التي لديها مــواقــف عدائية
من «ثورة  21أيلول» .وتوقع القحوم أال
يصدر أي قــرار عن البرملان بخصوص
رس ــال ــة ه ـ ــادي ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ـش ـعــب قد
ـاض
ت ـج ــاوز ه ـ ــادي ،وه ــو (ال ـش ـعــب) م ـ ٍ
في تحقيق الخطوات التي نص عليها
اإلع ـ ــان ال ــدس ـت ــوري .ون ـصــح الـقـحــوم
أبناء الجنوب بأال يسمحوا لتلك القوى
التي تحركها قطر والسعودية وأميركا
بــالـتـحــرك «لتمييع قضيتهم ولجعل
مناطقهم مسرحًا للمؤامرات».
ويــوم أمــسّ ،
موقف
عبر جنوبيون عن
ٍ
مـ ـغ ــاي ــر ملـ ـ ــا تـ ـظـ ـه ــره بـ ـع ــض وس ــائ ــل
االعـ ـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،حـ ـي ــث خ ــرج ــت
ت ـظ ــاه ــرات م ـت ـفــرقــة ف ــي عـ ــدن وبـعــض
املـ ــدن وامل ـح ــاف ـظ ــات األخ ـ ـ ـ ًـرى« ،لــرفــض
اس ـت ـخــدام ال ـجـنــوب ســاحــة ل ـل ـصــراع»،
وشهدت هذه التظاهرات إحراقًا لصور
هادي .في هذا السياق ،تؤكد الناشطة
في «الحراك الجنوبي» ،منى ًالعمودي،
أن الجنوبيني تفاءلوا بــدايــة بوصول
ه ــادي إل ــى ع ــدن ي ــوم الـسـبــت املــاضــي،
سيعلن االنـفـصــال على
ظنًا منهم أنــه
ً
ال ـ ـفـ ــور ،م ـس ـت ــدرك ــة ب ــال ـق ــول إن أب ـن ــاء
ال ـج ـنــوب اسـ ـت ــاؤوا م ــن تـجــاهــل ه ــادي
ل ـق ـض ـي ـت ـهــم ،وط ــالـ ـب ــوه ب ــاإلق ــام ــة فــي
ال ـج ـنــوب كــأحــد أب ـنــائــه ف ـقــط ،مــن دون
القيام بأي عملية سياسية أو محاولة
نـقــل ص ــراع صـنـعــاء ال ــى ع ــدن» .وفيما
أشارت العمودي إلى تمسك الجنوبيني
بمطالبهم باالستقالل ،أكدت أن هادي

استبدل هادي حرس القصر الرئاسي في عدن بحرس خاص واللجان الشعبية (أ ف ب)

تقرير

نتنياهو «فرح» لإلدانة األميركية للسلطة
لم تفق رام الله من
«حصار أموال الضرائب»
الذي يستمر للشهر الثالث،
حتى تلقت حكمًا قضائيًا،
أميركيًا ،بتغريمها 218
مليون دوالر ،لمصلحة
عائالت أميركية تضررت من
عمليات للمقاومة قبل
عشر سنوات

ب ــن تــرحـيــب إســرائ ـي ـلــي وخـيـبــة أمــل
فلسطينية ،جاء قرار محكمة أميركية
بتغريم السلطة الفلسطينية (ومعها
مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر) بــأك ـثــر م ــن مئتي
مـ ـلـ ـي ــون دوالر تـ ـع ــويـ ـض ــا ل ـس ـق ــوط
ق ـت ـل ــى أم ـي ــرك ـي ــن فـ ــي سـ ــت ه ـج ـمــات
منفصلة وقعت في األراضــي املحتلة
بـ ـ ــن ع ـ ــام ـ ــي  2002و .2004ف ـع ـلــى
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،رحـ ــب رئـيــس
وزراء االح ـت ــال ،بـنـيــامــن نتنياهو،
ب ـقــرار هيئة محلفني فــي محكمة في
نـ ـي ــوي ــورك ال ـط ـل ــب م ــن رام ال ـل ــه دف ــع
تعويضات لضحايا أميركيني قدرت
ب ـن ـح ــو  2.18.5مـ ـلـ ـي ــون دوالر (25
مليونًا لكل أميركي أصيب أو فقد)،
وه ــو مــا رأى فـيــه نـتـنـيــاهــو «وصـمــة
إره ـ ـ ــاب» ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي تـنــافــق
«ب ـط ـل ـب ـه ــا االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى مـحـكـمــة

تحديات اقتصادية ومالية تواجه السلطة وتهدد بانهيار السوق (آي بي ايه)

الجنايات الدولية».
وبعد خمسة أسابيع مــن املناقشات
و 12س ـ ــاع ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ع ـل ــى
ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،أدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـف ــن
(االثنني) ،السلطة ومنظمة التحرير،
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن دع ــم س ــت هـجـمــات
ً
أدت إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط  33ق ـت ـي ــا و390
جــري ـحــا .وأدان ـت ـه ـمــا بــاإلج ـمــاع ب ــ25
تهمة منفصلة ،وذلك ً
بناء على قضية
رفـعـتـهــا  11عــائـلــة طــالـبــت بتحميل
ال ـس ـل ـط ــة وامل ـن ـظ ـم ــة امل ـس ــؤول ـي ــة عــن
دع ــم الـهـجـمــات ال ـتــي شـنـهــا عناصر
مــن حركة «حـمــاس» وكتائب شهداء
األقصى (فتح) ،على أن بعضهم كان
يتلقى روات ــب مــن الجهتني املرفوعة
ضدهما الدعوى.
وفـيـمــا قــد يتضاعف ه ــذا املـبـلــغ آليًا
إل ــى ث ــاث مـ ــرات ف ــي إطـ ــار ال ـقــوانــن
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ملـ ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،أي
إلـ ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  655م ـل ـي ــون دوالر،
فـ ــإن ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي ق ـ ــررت إســرائ ـيــل
االستمرار في وقف تحويل الضرائب
إلـيـهــا لـلـشـهــر ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي،
تواجه عدة مخاطر .أول هذه املخاطر
أن إدخ ـ ــال رام ال ـلــه إل ــى «خ ــان ــة دعــم
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ي ـ ـهـ ــدد ب ـت ـق ـل ـي ــص ح ـجــم
ال ـت ـح ــوي ــات امل ــال ـي ــة لـلـفـلـسـطـيـنـيــن
بعملة ال ــدوالر عبر البنوك العاملية،
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب .ه ــذا
يرتبط أيضًا بالخطر الثاني املتعلق
بقضية البنك العربي ،فاألخير متهم
بــدعــم «حـ ـم ــاس» ،ويـنـتـظــر قـ ــرارًا في
قضيته خ ــال ت ـمــوز املـقـبــل .وم ــع أن
ال ـب ـنــك ال ـعــربــي م ــرخ ــص ف ــي األردن،
ْ
لـكــن لــديــه ف ــروع كثيرة فــي فلسطني،
وخاصة الضفة املحتلة.
وي ــزي ــد اخ ـت ـصــاص ـيــون ع ـلــى ذل ــك أن
ب ـن ــك إس ــرائـ ـي ــل قـ ــرر م ـن ــع املـسـتـهـلــك
اإلسرائيلي من الشراء بالـ«كاش» ألي

سلعة يزيد سعرها على  8000شيكل
( 2000دوالر) اع ـت ـب ــارًا م ــن الـنـصــف
ال ـثــانــي ل ـل ـعــام الـ ـج ــاري ،وه ــو م ــا قد
يـ ــؤدي إل ــى ان ـت ـقــال فــائــض ف ــي عملة
ال ـش ـي ـكــل إلـ ــى الـ ـس ــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة
لتصبح بال قيمة هناك ،وفي املحصلة
سـ ـي ــؤث ــر ف ـ ــي الـ ـح ــال ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الفلسطينية بصورة سلبية.
هكذا يبدو قرار الحكومة اإلسرائيلية
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاز أمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب «أقـ ـ ــل
املـ ـص ــائ ــب» رغ ـ ــم أضـ ـ ـ ـ ــراره امل ـب ــاش ــرة
ك ـع ـجــز ال ـس ـل ـطــة ع ــن إيـ ـف ــاء ال ــروات ــب
ملــوظـفـيـهــا ف ــي غ ــزة وال ـض ـفــة بـصــورة
كاملة ومنتظمة ،علمًا بــأن الضرائب
ال ـت ــي تـجـبـيـهــا ت ــل أب ـي ــب ت ـم ـثــل %70
( 175مليون دوالر) من موازنة رام الله.
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي أب ـ ـل ـ ـغـ ــت أمـ ـ ـ ــس أن
إســرائـيــل لــن تـحــول أم ــوال الـضــرائــب
ع ـ ــن ش ـ ـبـ ــاط الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،أع ـ ــرب ـ ــت عــن
«خـيـبــة أمـلـهــا ال ـك ـب ـيــرة» إزاء الحكم
األم ـيــركــي .وقــالــت حـكــومــة ال ـتــوافــق،
ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،إن ال ـح ـكــم «تـجــاهــل
س ــواب ــق ق ــان ــون ـي ــة ح ــددت ـه ــا مـحــاكــم
أميركية مرارًا ،بما في ذلك حكم صدر
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ع ـلــى ي ــد الـقــاضــي
الـ ـف ــدرال ــي ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة واش ـن ـط ــن،
ي ـق ــر بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـه ــات امل ـح ـل ـي ــة لـيـســت
جهة االختصاص املناسبة ملثل هذه
ال ـج ـل ـســات» .وأع ـل ـنــت «ال ـت ــواف ــق» أن
«الجهات الفلسطينية املختصة في
مـنـظـمــة الـتـحــريــر والـسـلـطــة سـتـقــوم
بــاسـتـئـنــاف ه ــذا ال ـق ــرار» ،مـعــربــة في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ــن «ث ـق ـت ـهــا بــالـنـظــام
ال ـق ـضــائــي األمـ ـي ــرك ــي» ع ـلــى اع ـت ـبــار
أن الـقـضـيــة «ل ـي ـســت س ــوى مـحــاولــة
إضافية من جانب جهات متشددة في
إسرائيل الستغالل النظام القانوني
في الواليات املتحدة».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

