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العالم

اليمن

السعودية تغسل يديها بإهانة حلفائها :مسؤولــ
ّ
ً
هزيال ومتناقضًا ومستفزًا خرج تحقيق
تحالف العدوان في مجزرة صنعاء ،الجريمة
التي أراد السعوديون أن يكونوا فيها
الخصم والحكم في آن واحد .وألن حجم
الصدمة من فداحة الجناية كان كبيرًا
ومحرجًاّ ،
تدرجت الرياض في خطواتها
المتصاص النقمة ،وكانت آخرها تمرير
اعتراف يمكن توصيفه بجريمة موازية
خليل كوثراني
فـ ــي أول ـ ـ ــى سـ ــاعـ ــات امل ــذبـ ـح ــة ال ـت ــي
شـ ـه ــدتـ ـه ــا ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء يـ ـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت
املـ ــاضـ ــي ،ن ـف ــت قـ ـي ــادة ال ـ ـع ـ ــدوان أن
تـ ـك ــون قـ ــد أقـ ــدمـ ــت ع ـل ــى أي ن ـشــاط
عـسـكــري ف ــي م ـكــان املـ ـج ــزرة ،داعـيــة
إلـ ــى «ال ـب ـح ــث ع ــن أسـ ـب ــاب أخ ـ ــرى».
وبـ ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــول ـ ـهـ ــا ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة ت ـح ـق ـي ــق
فـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــاجـ ـ ـع ـ ــة ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـت ــائ ــج

هـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق ،اس ـت ـم ـ ّـرت املــاكـيـنــة
اإلعــام ـيــة للتحالف ال ـس ـعــودي في
ّ ّ
بث كل املــواد املضللة ،بهدف إبعاد
الشبهات عــن ساحتها .ومــع أن أيًا
م ــن ه ــذه ال ــرواي ــات املـتـهــافـتــة (ك ــأن
ي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـح ـ ــادث بـ ــدافـ ــع ت ـص ـف ـيــات
داخ ـل ـيــة بــن الـحـلـفــاء عـلــى الجبهة
األخ ـ ــرى أو ب ـه ـجــوم ق ــام ب ــه تنظيم
«داعــش») لم تصمد بوجه الحقيقة
ـوى م ــن
الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـقـ ـب ــل أي م ـ ـس ـ ـتـ ـ ّ
ال ـت ـش ـك ـي ــك والـ ـتـ ـضـ ـعـ ـي ــف ،ووث ـ ـقـ ــت
بمشاهد حية تظهر بوضوح غارات
لـطــائــرات حربية التقطتها هواتف
الصنعانيني ،فإن حلفاء السعودية
ف ــي ال ــداخ ــل الـيـمـنــي ل ــم ي ـج ــدوا في
غ ـي ــر ت ـل ــك اإلشـ ــاعـ ــات ب ــاب ــا لـتـبــريــر
اس ـت ـمــرارهــم فــي مــوقــف ال ــدف ــاع عن
العدوان واملشاركة فيه.
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،فـ ــإن ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ع ـل ــى
الـ ـج ــريـ ـم ــة ،خ ــرج ــت لـ ـتـ ـق ـ ّـدم هـ ــؤالء
الـحـلـفــاء ،املــزايــديــن عـلــى داعـمـيـهــم،
كبش فــداء أمــام ال ــرأي الـعــام ،يمنيًا

واشنطن ولندن :لوقف سريع إلطالق النار
دعت الواليات املتحدة وبريطانيا واألمم املتحدة ،أمس ،أطراف النزاع في اليمن إلى
لقاء للرباعية الدولية مخصص
إعالن وقف إلطالق النار «في أسرع وقت» .وفي ٍ
للملف اليمني ُعقد في لندن ،رفض وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،التكهن
برد الفعل لدى الطرفني على هذه الدعوة ،لكنه أكد أن «الدبلوماسيني ال يبذلون جهودًا
غير مجدية» .وقال كيري الذي شارك في اللقاء إلى جانب وزراء خارجية بريطانيا
والسعودية واإلمارات إنه «حان وقت تطبيق اتفاق وقف إلطالق نار غير مشروط،
وبعد ذلك يتم االنتقال نحو طاولة التفاوض» .وأوضح كيري أن املبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعيا إلى أن
ينفذ ذلك «في أسرع وقت ،أي االثنني أو الثالثاء (اليوم أو غدًا)».
وبينما رأى بوريس جونسون أن «من غير املقبول تعداد الضحايا (في اليمن) من
دون أي تحرك» ،طالب ولد الشيخ بوقف فوري للمعارك ،مشيرًا إلى أنه اتصل برئيس
وفد حركة «أنصار الله» (محمد عبد السالم) الذي أكد أنه ينتظر «خططًا أكثر دقة»
للتوصل إلى وقف إطالق النار في األيام املقبلة.
إلى ذلك ،أعلن مسؤول في وزارة الدفاع األميركية أنه تم استهداف املدمرة «مايسون»
األميركية الراسية قبالة السواحل اليمنية بصواريخ عدة ،للمرة الثالثة على التوالي،
ُ
لكن املدمرة اتخذت إجراءات مضادة ولم تصب.
(أ ف ب)

ودولـيــا ،إذ إن فريق التحقيق الــذي
ّ
شــكـلــه الـتـحــالــف بـقـيــادة السعودية
ّ
ّ
أك ّـ ــد أن قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف ه ــي ال ـتــي
ن ــف ــذت ال ـه ـج ــوم ع ـلــى م ـج ـلــس ع ــزاء
ال ـ ـصـ ــالـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
اليمنية صنعاءّ ،
مبررًا ما حدث بأنه
كــان بـنـ ً
ـاء على «معلومات مغلوطة
ع ــن وج ـ ــود قـ ـي ــادات م ــن ال ـحــوثـيــن
في املنطقة» ّ
قدمتها ّ
القوات املوالية
للرئيس املستقيل عبد ربه منصور
هـ ــاديّ .
وادعـ ــى ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
«الفريق املشترك لتقييم الحوادث»
ّ
الجوية
أن «مركز توجيه العمليات
فـ ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة (ق ـ ـ ـ ّـوات
هادي) قام بالسماح بتنفيذ عملية
االستهداف ،من دون الحصول على
توجيه من الجهة املعنية في قيادة
قوات التحالف» ،وهذا ّ
ّ
يعد «انتهاكًا
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول» .وطـ ـ ـل ـ ــب الـ ـبـ ـي ــان
«مــراجـعــة قــواعــد االشـتـبــاك والعمل
على تقديم التعويض املناسب لذوي
الضحايا واملـتـضـ ّـرريــن» .واعترفت
قـ ـي ــادة ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان بـخــاصــة
التحقيق ،وقالت «إنها بــدأت فعليًا
ّ
باتخاذ اإلج ــراءات الالزمة لتطبيق
مــا ورد مــن تــوص ـيــات» ،مــن غـيــر أن
يفوتها اإلعراب عن األسف للحادث
«غير املقصود ،وما نتج عنه من آالم
ألس ــر الـضـحــايــا ،والـ ــذي ال ينسجم
مع األهداف النبيلة للتحالف ،وعلى
رأسها حماية املدنيني وإعادة األمن
واالستقرار لليمن الشقيق».
ال ـ ــاف ـ ــت ف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ــن املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــن
ظـ ـه ــور ح ـل ـف ــاء امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـعــوديــة
بمظهر «املهان» ،وعدم إقامة اعتبار
لصورة هذه القوى أمام الرأي العام
اليمني ،ليس فقط لجهة مــا تثيره
ٍّ
مــن احتمال تخل سـعــودي قــد يطرأ
ّ
يــومــا مــا ،بــل حــتــى لناحية إمكانية
إحراج رفاق السالح ،وتخصيصهم
ب ـت ـع ـل ـي ــق اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات واألخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،م ـ ـ ــن دون ال ـ ـنّ ـ ـجـ ــاحـ ــات،
ّ
والتلطي خلفهم فــي ملفات حقوق
ُ
ّ
اإلنسان الحساسة .ولم يبد املوقف
ال ـس ـعــودي م ـت ـحـ ّـرجــا ،اس ـت ـنــادًا إلــى
بـيــان قـيــادة الـتـحــالــف ،مــن التأكيد،
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ع ـ ـي ـ ـنـ ــه ،أن الـ ـج ــريـ ـم ــة
تـ ـتـ ـن ــاف ــى «م ـ ـ ــع األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـن ـب ـي ـل ــة
ل ـل ـت ـح ــال ــف ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ح ـمــايــة

دعت وزارة الخارجية في صنعاء الى تشكيل لجنة تحقيق دولية (األناضول)
املــدنـيــن وإعـ ــادة األم ــن واالسـتـقــرار
لـلـيـمــن ال ـش ـق ـيــق» .ف ــوق ذل ــك ،ح ــاول
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ،ع ـبــر ال ـب ـيــان،
أن يقنع اآلخرين بأن الغارتني على
ص ــال ــة الـ ـع ــزاء ال ـك ـب ــرى ف ــي صـنـعــاء
ّ
تمتا مــن دون الــرجــوع إلــى القيادة.
وهــو مــا لقي استهجانًا واسـعــا من
املراقبني ،مع التأكيد الدائم من قبل
ال ـت ـح ــال ــف ،وعـ ـل ــى رأسـ ـ ــه امل ـت ـح ـ ّـدث
باسمه أحمد عسيري ،على االنتظام

السيطرة والقيادة،
املطلق ملنظومة
ّ
ودراس ـ ــة األه ـ ــداف ب ــدق ــة ،واإلشـ ــارة
املـ ـتـ ـك ـ ّـررة إلـ ــى أن األه ـ ـ ــداف تقصف
بـعــد ال ـع ــودة إل ــى ال ـق ـي ــادة .وه ــو ما
يــدفــع إل ــى ال ـت ـســاؤل ح ــول إمـكــانـيــة
أن تقوم طــائــرات دولــة بقصف قلب
عــاصـمــة دول ــة أخـ ــرى ،ب ـهــدف إب ــادة
جــزء كبير من القيادتني السياسية
والـعـسـكــريــة (ح ـســب اف ـت ــراض بيان
الـتـحــالــف) لـهــذا ال ـعــدو ،مــن دون أن

المشهد الفلسطيني

ّ
سيئات عباس حسنات دحالن ...و«حماس»
عبد الرحمن نصار

ما ّ
يتندر
به الشعب
الفلسطيني
قد يصير
حقيقة غدًا
(آي بي ايه)

أس ـ ـب ـ ــوع حـ ــافـ ــل ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا ب ـعــد
رك ـ ــود س ـي ــاس ــي ألشـ ـه ــر ،وت ـح ــدي ـدًا
م ـن ــذ ت ــوق ــف ج ـل ـس ــات «امل ـص ــال ـح ــة
الــداخـل ـيــة» :مـحـمــود عـبــاس ال يــزال
وس ــط الـعــاصـفــة ال ـتــي أث ــاره ــا على
نفسه بمشاركته في جنازة شمعون
بيريز ،ثـ ّـم إجــرائــه عملية فــي القلب
تـ ـح ــت اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار أم ـ ـنـ ــي وحـ ــراسـ ــة
مـ ـش ــددة .مـحـمــد دحـ ــان يـنـتـقــل من
غطاء الشركات ومؤسسات األبحاث
إلــى العمل العلني بغطاء مصري ـ
عربي لينظم مؤتمرًا جامعًا لتياره
فــي مـصــر ح ـضــره نـصــف املــدعـ ّـويــن
ّ
عـلــى األقـ ــل .حــركــة «ح ـم ــاس» تـلـ ّـوح
بــورقــة إع ــادة تــألـيــف حكومتها في
غزة واالنفصال عن رام الله ما دامت
ّ
األخيرة لم تحل أزمة ّالرواتب التي
تتدبرها الحركة بـ «شق األنفس».
هــذه األح ــداث ،والتقاطعات بينها:
كإصرار عباس على رفض املصالحة
مع دحالن ،أو إتمامها مع «حماس»،
وكذلك ملل األخير من انتظار «موت
أبو مــازن» ،ومالمح تالقي املصالح

ّ
بينه وبني «حماس»؛ كلها تؤكد أن
سيناريوهات تغيير كبيرة مقبلة
على تركيبة السلطة الفلسطينية،
ومصير ارتباط غزة بالضفة .وبما
أن ع ـبــاس ق ــرر حـتــى الــرمــق األخـيــر
ّ
ّ
بكرسي الرئاسة ،ومحاربة
التمسك
عــودة دحــان إلى املشهد السياسي
مع ّ
نيته الدفع قريبًا بمنصب نائب
للرئيس ،فــإن التوقعات بانسحاب
هادئ تذهب أدراج الرياح.
املـشـهــد األك ـثــر سـخــريــة ك ــان خــروج
عـ ـ ـبـ ـ ــاس ب ـ ـعـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة لـ ـط ـم ــأن ــة
الخائفني منه وأعــدائــه ،على ســواء،
إلــى أنــه بخير ،ثــم تنبيه مــرافـقــه له
إلــى أن مــراســل التلفزيون الرسمي
للسلطة هــو «مــن جماعتنا» ،حتى
ي ـع ـ ّط ـي ــه ال ـ ـحـ ــديـ ــث بـ ـك ــل أريـ ـحـ ـي ــة.
تـ ـل ــخ ــص هـ ـ ــذه ال ـ ـثـ ــوانـ ــي ال ـه ــاج ــس
األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه عـ ـب ــاس،
وح ــال ـت ــه ال ـص ـح ـيــة املـ ـت ــردي ــة .وه ــو
مــا دف ـعــه ،رب ـمــا ،إلــى إب ــراز «كــرمــه»،
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــو عـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،املـ ـق ــدم
أس ــام ــة م ـن ـص ــور ،املـ ـع ــروف ب ـ ـ «أب ــو
ع ــرب» ،مــن حـكــم بــالـسـجــن مل ــدة عــام

والفصل مــن الـخــدمــة ،بعدما انتقد
األخ ـيــر مـشــاركــة ع ـبــاس فــي جـنــازة
بيريز.
«ال ـك ــرم ال ـعـ ّـبــاســي» ظـهــر كـمـحــاولــة
للملمة ما تبقى من ماء الوجه ،في
ظ ــل أن الـ ـج ــرأة وص ـلــت بـمـنــاصــري
دحــان إلــى تنظيم مسيرة فــي غزة
وضعوا فيها صورًا لرئيس السلطة
ّ
يظلله علم إسرائيل ،ثم بــادروا إلى
حرقها ،أمام عني عشرات العدسات
ّ
والـصـحــافـيــن ...وك ــل ذلــك ب ــإذن من
«حماس» ،التي لم ّ
يمر أسبوع على
املـ ـسـ ـي ــرة ال ــدح ــانـ ـي ــة ح ـت ــى مـنـعــت
أج ـهــزت ـهــا األم ـن ـي ــة ان ـع ـق ــاد مــؤتـمــر
عنوانه «إنهاء االنقسام».
صحيح أن هــذه املــؤتـمــرات ال تقدم
وال ت ــؤخ ــر فـ ــي ح ـق ـي ـقــة االنـ ـقـ ـس ــام،
ولـ ـك ــن ل ـع ــب ال ـس ـي ــاس ــة ع ـل ــى األقـ ــل
يـتـطـلــب م ــن ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة أن
ت ـ ـكـ ــون أك ـ ـثـ ــر ح ـن ـك ــة م ـ ــن أن ت ـك ــون
ّ
مــتـهـمــة ب ــإذك ــاء االن ـق ـســام ،وخــاصــة
أنـ ـه ــا تـ ـت ــوه ــم أن م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فــي
تعزيز االنقسام الفتحاوي الداخلي
ّ
تتسيد الـســاحــة لوقت
قــد يجعلها
مــن ال ــزم ــن ،مــع أن ـهــا ال تـنـســى مــاذا

