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العالم
اليمن

ترامب؟
وم ـحــاول ـت ـهــا ت ـكــريــس هـ ــذا الــوضــع
وإرســاء تطبيع إقليمي ودولي معه،
وفي املقابل مواصلة قطر مساعيها
إلى كسر تلك املحاوالت عبر تمسكها
بخوض الحرب اإلعالمية والدعائية
والدبلوماسية إلى منتهاها.
مــا يـ ّ
ـدعــم االح ـت ـمــاالت املـتـقــدمــة عــدة
مؤشرات صــادرة من كال املعسكرين
لـعــل أهـ ّـمـهــا اث ـنــان :األول أن عــواصــم
املـقــاطـعــة ع ــاودت مـحــاوالتـهــا إنـتــاج
بــديــل سـيــاســي ل ــ«ن ـظــام الـحـمــديــن»،
بعد فشل تجربتها األولى مع الشيخ
ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــن ع ـل ــي آل ث ــان ــي ،ال ــذي
انتهى بــه مـســار التعويم «الـبــائــس»
إل ــى ظ ـه ــوره مـحـتـجـزًا ف ــي أب ــو ظبي
وم ـم ـنــوعــا م ــن ال ـح ــرك ــة .ومـ ــا جــديــد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد إال استضافتهما لشخص
ـان م ــن ال ـعــائ ـلــة ال ـق ـطــريــة الـحــاكـمــة
ثـ ـ ٍ
ي ــدع ــى س ـل ـطــان ب ــن سـحـيــم آل ثــانــي
(ابن شقيق أمير قطر السابق ،خليفة
بن حمد آل ثاني) ،كان أول من التقاه
 علنًا  -املـلــك الـسـعــودي ،سلمان بنعـبــد الـعــزيــز ،خ ــال الـحـفــل الختامي
لــ«مـهــرجــان املـلــك عـبــد الـعــزيــز لإلبل
 ،»2018قبل أن يحضر جنبًا إلى جنبه
اف ـت ـتــاح «م ـهــرجــان ال ـج ـنــادريــة ،»32
ليتوجه عقب ذلك إلى البحرين حيث
التقى ملكها ،حمد بن عيسى ،ومنها
إلى اإلمارات حيث اجتمع بولي عهد
أب ــو ظ ـبــي ،مـحـمــد بــن زاي ــد (تــداولــت
ً
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـق ـطــريــة تـسـجـيــا
منسوبًا لوالدة سلطانّ ،
تحرض فيه
أحــد األش ـخــاص على االنـضـمــام إلى
نجلها في تدبير انقالب على الحكم).
وع ـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،ب ــرزت دعــوة
أمير قطر ،خــال «مؤتمر ميونيخ»،
إلى «اتفاقية أمنية جامعة في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،وه ـ ــو مـ ــا رأت ف ـي ــه دول
املـقــاطـعــة «دع ــوة مــن الع ــب ث ــان ــوي...
ومـشــروعــا مـضــادًا السـتـعــادة العرب
لـفـضــائـهــم ،ومـتـنــاقـضــا م ــع الـتــوجــه
األميركي اتجاه طهران».
(األخبار)

روسيا ترفض إدانة إيران في مجلس األمن

ّ
تقدم «أنصار الله» يربك حسابات «التحالف»
ّ
يصوت مجلس األمن
الدولي ،اليوم ،على مشروع
قرار لتمديد العقوبات األممية
المفروضة على اليمن ،بعد
مفاوضات ماراثونية اعترضت
فيها روسيا جهودًا بريطانية
إلدانة إيران .يأتي ذلك في
وقت تواصل فيه «أنصار
تقدمها شرقي صنعاء،
ُالله» ً
قتربة من معسكر فرضة
م ِ
ّ
ُ
نهم ،الذي يعد المعقل
الرئيس لقوات «التحالف»
على هذه الجبهة
في وقت يواصل فيه الجيش واللجان
الشعبية تقدمهما على أكثر من جبهة،
ُم ـن ـتـ ِـز َعــن مــواقــع إضــافـيــة مــن ال ـقــوات
املوالية للرئيس املنتهية واليته ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي ،يـحـتــدم الـنـشــاط
الـتـفــاوضــي فــي مجلس األم ــن الــدولــي
ق ـب ـي ــل ت ـص ــوي ــت م ــرت ـق ــب ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
تـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـلــى
ـاول الـ ــدول الغربية
الـيـمــن .وفـيـمــا ت ـح ـ ِ
ج ـ ـ ّـر امل ـج ـل ــس إل ـ ــى إدانـ ـ ـ ــة إيـ ـ ـ ــران عـلــى
خلفية اتهامات موجهة إليها بالتورط
ف ــي إي ـص ــال ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة إلــى
الـيـمــن ،تسعى روس ـيــا فــي إف ـشــال تلك
املـ ـح ــاوالت ع ــن طــريــق تـقــديــم مـشــروع
بــديــل ال يغاير مــا تــم التصويت عليه
ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .ومـ ـ ــا بـ ــن ال ـف ــري ـق ــن،
تجتهد الــدبـلــومــاسـيــة الخليجية في
إضافة أسماء أخرى إلى قائمة األفراد
والكيانات املفروضة عليهم العقوبات،
وسحب أسماء آخرين.
طـبـقــا آلخـ ــر امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن م ـشــروع
الـ ـق ــرار األول ،الـ ــذي أع ــدت ــه بــريـطــانـيــا

بالتشاور مع الواليات املتحدة وفرنسا،
ال يكتفي بتمديد العقوبات املفروضة
على اليمن لعام إضافي ،إنما يتضمن،
ك ــذل ــك ،ات ـهــامــا إليـ ــران ب ــ«ع ــدم االل ـت ــزام
ً
بناء على ما ورد
بــالـقــرارات األممية»،
فــي التقرير األخـيــر للخبراء األمميني
وال ــذي تـحـ ّـدث عــن أن «أسلحة إيرانية
املـنـشــأ ت ـبـ ّـن وج ــوده ــا فــي الـيـمــن بعد
تطبيق الحظر على األسـلـحــة» .وعلى
الرغم من أن الخبراء أقروا بعجزهم عن
تحديد الطرف ُامل ِّ
صدر لتلك األسلحة،
إال أن امل ـشــروع البريطاني يــذهــب إلى
الـتـلــويــح ب ــ«ات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات إضــافـيــة
لـلـتـعــامــل م ــع ه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات» ،على
اعتبار أن «أي نشاط مرتبط باستخدام
الصواريخ الباليستية في اليمن» ُي ّ
عد
م ـس ـتــوفــي امل ـع ــاي ـي ــر لـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
أممية.
تـلــويــح ســرعــان مــا ب ــادرت روس ـيــا في
إعــان رفضها لــه ،مـشــددة ،على لسان
م ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم ل ــدى األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
ف ــاس ـي ـل ــي ن ـي ـب ـي ـن ــزي ــا ،عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
التركيز على تجديد التفويض املمنوح
ملــراقـبــي تطبيق الـعـقــوبــات فــي اليمن،
ً
بــدال من إدانــة إيــران .وفي ظل توقعات
ب ــأن تعمد إل ــى اسـتـخــدام حــق النقض
(ال ـف ـي ـت ــو) ض ــد املـ ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي،
َ
فـ ــي حـ ـ ــال َسـ ــلـ ــك األخ ـ ـيـ ــر ط ــريـ ـق ــه إل ــى
ج ـل ـس ــة م ـف ـت ــوح ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ــن،
تقدمت روسيا ،السبت ،بمشروع قرار
بــديــل يقتصر عـلــى تـمــديــد الـعـقــوبــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى ال ـي ـمــن ح ـتــى ش ـبــاط/
فبراير  ،2019من دون اإلشــارة إلــى أي
تحرك محتمل ضد طهران ،بالنظر إلى
أن موسكو ال تــرى في التقرير األممي
«أدلة قاطعة» يمكنها تبرير تحرك من
هذا النوع.
ف ـ ــي خـ ـض ــم ذلـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي ح ـ ــن ت ـك ـث ـفــت
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ل ـ ـيـ ــل األحـ ـ ـ ـ ــد  -اإلث ـ ـنـ ــن
العتماد مشروع قرار موحد ،تسارعت
املؤشرات إلى جهود تبذلها السعودية
واإلم ــارات في األروقــة األممية إلحداث

معسكر فرضة
نهم الذي تسيطر
عليه قوات هادي
ُم ّ
هدد بالسقوط

تبدالت في قائمة األشخاص املعنيني
بالعقوبات .وطبقًا ملا أوردتــه صحيفة
«عكاظ» السعودية ،أمس ،فمن املرجح
أن يتضمن الـقــرار الجديد اســم رئيس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار الـلــه» ،محمد علي الحوثي،
جنبًا إلى جنب قائد الحركة ،عبد امللك
الحوثي ،والقائدين العسكريني فيها،
عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى
الحكيم (الذين أدرجــت أسماؤهم على
الـقــائـمــة عــامــي  2014و .)2016وإذ لم
تشر الصحيفة ،صــراحــة ،إلــى إمكانية
رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـ ــن نـ ـج ــل ال ــرئ ـي ــس
الـســابــق ،أحـمــد عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح،
إال أنـ ـه ــا ن ـق ـلــت ع ـم ــا س ـم ـتــه «مـ ـص ــدرًا
ً
م ـســؤوال فــي الـحـكــومــة اليمنية» قوله
إن «مـطـلــب امل ــوال ــن لـلــرئـيــس الـســابــق
بــإل ـغــاء ال ـع ـقــوبــات ع ــن نـجـلــه أح ـمــد ال
عالقة لــه بالسلطات الشرعية» فــي ما
ب ــدا اس ـت ـبــاقــا ألي اعـ ـت ــراض «شــرعــي»
عـلــى اسـتـبـعــاد أح ـمــد عـلــي م ــن الئـحــة
املشمولني بالعقوبات.
ـواز ،وفيما كــانــت الــريــاض
على خــط م ـ ٍ
وأبـ ـ ــو ظ ـب ــي ت ـج ـت ـه ــدان ف ــي اس ـت ـك ـمــال
متطلبات خطتهما العسكرية الجديدة
تحرز
ضد «أنصار الله» ،كانت
األخيرة ِّ ً
ضعفة
مزيدًا من التقدم على األرضُ ،م
آمال قيادة «التحالف» في كسر جمود
الجبهات االستراتيجية خصوصًا في
محيط صـنـعــاء .وي ــوم أم ــس ،استعاد

مقاتلو الجيش واللجان السيطرة على
سلسلة جـبــال ي ــام االسـتــراتـيـجـيــة في
مديرية نهم ،شرقي صنعاء ،بعد أيام
قليلة من سيطرتهم على مواقع عديدة
جنوبي املديد ،مركز املديرية ،ما يعني
أن معسكر فرضة نهم الذي تتمركز فيه
التشكيالت املوالية لـ«التحالف» بات
م ـه ــددًا بــالـسـقــوط ه ــو اآلخ ـ ــر .وأفـ ــادت
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ب ــأن قـ ــوات الـجـيــش
وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ت ـ ــواص ـ ـ ًـل تـ ـق ــدمـ ـه ــا ش ــرق ــي
ُ
قتربة مــن مفرق مــأرب -
فرضة نهم ،م ِ
ال ـجــوف ،فــي ظــل «انـهـيــار مـتـســارع في
صـفــوف ال ـقــوات املــوالـيــة ل ـهــادي» .كما
أفادت املصادر بمقتل قائد لواء «حفظ
الـســام» ،التابع لـقــوات هــادي ،العميد
بكيل ظـفــر ،خــال املــواجـهــات فــي جبل
ن ـخــش ف ــي ج ـب ـهــة امل ـي ـم ـنــةُ ،م ـت ـحـ ِّـدثــة،
ك ــذل ــك ،ع ــن «وق ـ ـ ــوع ق ــائ ــد ج ـب ـهــة ي ــام،
الـعـمـيــد أح ـم ــد ال ـش ـه ــاري ،وال ـع ـشــرات
من الضباط والجنود التابعني له ،في
األسر».
ً
ش ـ ـمـ ــاال ،أط ـل ـق ــت ال ـ ـقـ ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
واملـ ــدف ـ ـع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان
صاروخًا من نوع «زلزال  »2وعددًا من
قــذائــف املــدفـعـيــة عـلــى تـجـ ّـمــع للجنود
السعوديني في رقابة سقام في منطقة
نـ ـ ـج ـ ــران ،فـ ــي وقـ ـ ــت شـ ــن فـ ـي ــه م ـقــات ـلــو
«أنـصــار الـلــه» هجمات «خاطفة» على
م ــواق ــع أخ ـ ــرى ف ــي املـ ـخ ــروق الـصـغـيــر
ورقابة السديس ،ما أدى إلى «مصرع
عــدد مــن الجنود السعوديني وإصابة
آخ ــري ــن» وفـقــا ملــا نقلته وكــالــة «سـبــأ»
ال ـتــاب ـعــة لـ ــ«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ــن مـصــدر
عسكري .وفي منطقة جيزان ،استهدفت
الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة م ـع ـس ـكــر املـخـيــل
فــي قـطــاع ال ـعــارضــة ،فــي حــن أصــابــت
املدفعية تجمعات للجنود السعوديني
ف ــي ال ـ ـطـ ــوال ،ب ـح ـســب م ــا أف ـ ــاد مـصــدر
عسكري وكالة «سبأ» أيضًا.
(األخبار)

مصر

السيسي في ّسيناء:
«قيادة موحدة» ...بغياب «الداخلية»

ّ
المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس،
الرئيس
قام
الداخلية،
لوزارة
وبتهميش
العسكرية،
ة
بالبز
ُ َ
ً
بجولة في سيناء ،وذلك في زيارة لم تكشف تفاصيلها كاملة ،لكن تخللها افتتاح مقر
القيادة العسكرية الموحدة في قناة السويس «لمكافحة اإلرهاب»
القاهرة ــ جالل خيرت
زيــارة مفاجئة لم ُيعلن عنها إال بعد
انتهائها .الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،قام بجولة في شبه جزيرة
س ـي ـنــاء ،ل ــم تـكــن م ــدرج ــة عـلــى ج ــدول
األع ـمــال الــرئــاســي ،بــرغــم وج ــود جزء
مـعـلــن فـيـهــا عـلــى امل ـس ـتــوى الــرسـمــي
وه ــو افـتـتــاح مـقــر ق ـيــادة ق ــوات شــرق
ق ـنــاة ال ـســويــس .وال ــزي ــارة الــرئــاسـيــة
ال ـت ــي ش ـ ــارك ال ـس ـي ـســي ف ـي ـهــا رئ ـيـ ُـس
الحكومة املصرية وعــدد من ال ــوزراء،
لــم تنقلها كــامـيــرات الـتـلـفــزيــون على
الـهــواء مباشرة كما جــرى الـعــرف في
الفترة األخيرة.
زيارة السيسي للجبهة السيناوية لم
تعلن كل تفاصيلها في البيان الرسمي
الـصــادر عن الرئاسة املصرية ،أمس،
ّلكن املعلومات املـتــوافــرة أش ــارت إلى
أنها شملت تفقدًا للمشهد العام أعلى
س ـي ـنــاء بــال ـطــائــرة ،ال ـتـ ّـي ق ــال مـصــدر
عسكري ل ــ«األخ ـبــار» إنـهــا حطت في
قاعدة عسكرية بالقرب من العريش،

ال ـت ـق ــى خ ــال ـه ــا م ــع ب ـع ــض ال ـض ـبــاط
والجنود قبل أن يغادر سريعًا ،وهو
مــا رفــض م ـصــدران عسكريان آخــران
تأكيده أو نفيه.
ظهر واضحًا في الصور التي خرجت
مــن الــرئــاســة املصرية تهميش وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــإدارة
«الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة ـ ـ سـيـنــاء ،»2018
ف ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة وق ــف خ ـلــف ال ـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ــذيـ ــن ت ـق ــدم ـه ــم وزيـ ــر
الدفاع ورئيس األركــان لشرح طبيعة
العملية العسكرية على أرض الواقع
للسيسي ،بينما وقف وزير الداخلية
مرتديًا الزي املدني في الخلف بعيدًا
عن الصورة ،على الرغم من أن قواته
مشاركة في العملية العسكرية.
تهميش وزارة الــداخـلـيــة مــن املشهد
ال ـس ـي ـن ــاوي ،ع ـبــر إقـ ـص ــاء ق ـيــادات ـهــا،
ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ــوزي ــر ن ـف ـســه ،بـ ــرز منذ
الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي لـلـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة،
ب ـعــدمــا ط ـل ـبــت الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة من
وزارة الداخلية عدم إصدار ّ
أي بيانات
ب ـش ــأن م ـج ــري ــات «امل ــواج ـه ــة الـكـبــرى

للجماعات التكفيرية».
وجــاء هــذا الطلب بعد بيان أصدرته
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ع ــن م ـق ـتــل عـنــاصــر
إرهابية ،قال شهود عيان إنهم كانوا
مـخـتـطـفــن ف ــي ف ـت ــرات ســاب ـقــة ،فيما
باتت البيانات الرسمية تخرج فقط
م ــن امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـك ــري ،س ـ ــواء فــي
الصحافة أو الـبــاغــات املتلفزة التي
تذاع في الصباح الباكر كل يوم.
واف ـت ـتــح الـسـيـســي خ ــال زي ـ ــارة مــدن
الـقـنــاة مقر قـيــادة ق ــوات شــرق القناة
مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وهـ ــو امل ـق ــر ال ــذي
يتم تحريك ال ـقــوات مــن خــالــه ضمن
عـمـلـيــات مــركــزيــة ي ـكــون فـيـهــا رئيس
األركـ ــان مــوجــودًا عـلــى م ــدار الـســاعــة،
ف ـي ـم ــا ت ـع ـت ـبــر ال ـ ــزي ـ ــارة هـ ــي ال ـثــان ـيــة
للسيسي ملـتــابـعــة الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة
بـ ـع ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارة ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا م ـ ــع انـ ـط ــاق
العمليات قبل  17يــومــا ملقر القيادة
العسكرية بالقاهرة.
السيسي أكــد أن افـتـتــاح قـيــادة قــوات
ش ــرق الـقـنــاة ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب يأتي
في إطار «التطوير والتحديث الشامل

لقدرات القوات املسلحة ،بما يمكنها
من مواصلة دورها املقدس في حماية
الوطن بأعلى درجات الكفاءة».
ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد ف ــري ــد ،رئ ـي ــس أركـ ــان
ح ــرب الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،ق ــدم عــرضــا
ل ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـلــى
م ــدار األي ــام الخمسة عـشــرة املاضية،
وم ــا «حـقـقـتــه م ــن إنـ ـج ــازات لتطهير
سيناء من البؤر اإلرهــابـيــة» ،وفرض
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ع ـلــى
شـبــه جــزيــرة سـيـنــاء ،تـمـهـيـدًا لـعــودة
الحياة إلــى طبيعتها ،وتهيئة املناخ
املــائــم ملواصلة تنفيذ خطة التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ألب ـن ــاء
سيناء.

السيسي طالب القوات خــال الزيارة
بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل
مصر ،مؤكدًا على ثقته في قدرة قواته
املسلحة على حماية مصر والقضاء
على جميع مظاهر ترويع املواطنني
أو إرهابهم.
الرئيس املصري أكد أن عملية التنمية
الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ
عام  ٢٠١٤ومستمرة حتى عام ،٢٠٢٢
مـشـيـرًا إل ــى أن تـكـلـفــة تـنـمـيــة سيناء
وتطويرها ستصل إلى إجمالي ٢٧٥
مليار جنيه (حوالى  ١٥مليار دوالر)،
وهـ ـ ــو رقـ ـ ــم ضـ ـخ ــم ي ـس ـت ـل ــزم ت ـكــاتــف
كــل املـصــريــن مــن أج ــل املـســاهـمــة في
توفيره.

ّ
قدم رئيس أركان
حرب القوات
المسلحة عرضًا
لنتائج العملية
العسكرية
(أ ف ب)

