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العالم

سوريا فتحت عدة بلدات في ريف درعا الشمالي الغربي ،باب «التسويات» أمام آخر جيوب
الفصائل المسلحة في الجنوب السوري ،في انتظار اكتمال تنفيذ بنود اتفاق الريف الشرقي
والجنوبي ،ودخول الجيش أحياء مدينة درعا الجنوبية

فلسطين

تهجير أهالي «الخان األحمر»:
ما قبل فصل الضفة شطرين

ّ
«التسويات» تتوسع
نحو ريف درعا الشمالي
يستكمل الجيش الـســوري السيطرة
ع ـل ــى امل ـن ــاط ــق امل ـش ـم ــول ــة ف ــي ات ـف ــاق
«الـتـســويــة» فــي مـحـيــط مــديـنــة درعــا
الـ ـجـ ـن ــوب ــي والـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
ّ
تسلم األسلحة الثقيلة من الفصائل
املوقعة على االتفاق ،تمهيدًا لتنفيذ
ب ـق ـيــة بـ ـن ــود ال ـت ـف ــاه ــم ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ّ
ت ـس ــل ــم ج ـم ـي ــع ال ـج ـب ـه ــات امل ـتــاخ ـمــة
مل ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «جـ ـي ــش خ ــال ــد بــن
ً
الــول ـيــد» ،وص ــوال أخ ـي ـرًا إل ــى تسوية
أوض ــاع املسلحني وتــرحـيــل رافـضــي
«املصالحة» .ودخلت وحدات الجيش
أم ــس ،منطقة غ ــرز ،بما فيها محيط
ال ـس ـجــن وال ـص ــوام ــع ،ج ـنــوب شــرقــي
مدينة درعا ،كما فتح الجيش الطريق
بني درعــا والـيــادودة غربًا ،استعدادًا
لــدخــولـهــا وف ـتــح ال ـطــريــق أم ــام تنقل
املدنيني .وينتظر أن يتم حل ملف بلدة
طـفــس ومحيطها ،ليسيطر الجيش
على كامل نقاط التماس مع «جيش

خالد» من الجهة الشرقية ،استعدادًا
لعملية عسكرية مرتقبة ه ـنــاك ،في
وق ــت الح ــق .وسـ ّـجــل أم ــس ،أول عمل
عـسـكــري بــن الـجـيــش والـتـنـظـيــم في
محيط وادي ال ـيــرمــوك ،إذ استهدف
ان ـت ـح ــاري إحـ ــدى ن ـق ــاط ال ـج ـيــش في
قـ ــريـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ــزون ،امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة ل ـل ـح ــدود
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ولـ ـبـ ـل ــدة ح ـ ـيـ ــط ،ب ـس ـي ــارة
مـ ـفـ ـخـ ـخ ــة ،م ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب ب ــاس ـت ـش ـه ــاد
وإص ــاب ــة عـ ــدد م ــن ال ـع ـن ــاص ــر .وك ــان
الف ـت ــا ،أن ب ـيــان تـبـنــي الـعـمـلـيــة ،جــاء
مــوقـعــا لـلـمــرة األولـ ــى بــاســم «داع ــش
ـ ـ واليـ ــة ح ـ ــوران» ،واس ـت ـخ ــدم وصــف
«ج ـن ــدي ال ـخ ــاف ــة» ف ــي ال ـحــديــث عن
االنتحاري.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار اك ـت ـم ــال ال ـتـحـضـيــرات
والـ ـظ ــروف ال ـض ــروري ــة لـفـتــح معركة
وادي ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،س ـي ــرك ــز ال ـج ــان ــب
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ج ـ ـهـ ــده ف ـ ــي ري ـ ــف درع ـ ــا
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،وفـ ـ ـ ـ ــي ري ـ ــف

َّ
مصر تدخل «المجموعة المصغرة»
تـشــارك مـصــر لـلـمــرة األول ــى فــي اجتماع
َّ
«املجموعة املـصــغــرة» الخاصة بسوريا،
املـ ـق ــرر ع ـق ــده ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـبـلـجـيـكـيــة
بـ ــروك ـ ـسـ ــل ،وال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـح ـض ــره وزراء
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة وف ــرن ـس ــا وامل ـم ـل ـك ــة امل ـت ـحــدة
وأملانيا والسعودية واألردن.
وأع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ــة ،أن
ال ــوزي ــر ســامــح ش ـكــري ســافــر م ــن بكني
إل ــى بــروك ـســل ،لـحـضــور االج ـت ـمــاع الــذي
سيناقش «آخ ــر الـتـطــورات على الساحة
السورية ،وال سيما التصعيد في املنطقة

الجنوبية وشمال سوريا» و«الجهود التي
ي ـق ــوم ب ـهــا امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ســوريــا
س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
األطـ ّـراف اإلقليمية والدولية املعنية ،للدفع
بالحل السياسي لتسوية األزمة» ،على ّ
حد
تعبير بيان الوزارة .ولفتت إلى أن املبعوث
األممي سيقوم بـ«إحاطة الحضور بشأن
نتائج االتـصــاالت وامل ـشــاورات التي يقوم
بها مــن أجــل تشكيل اللجنة الدستورية،
وتـ ـح ــدي ــد والي ــاتـ ـه ــا وم ـ ــراج ـ ــع اإلسـ ـن ــاد
الخاصة بها».
(األخبار)

القنيطرة ،في محاولة إلنجاز اتفاق
م ـم ــاث ــل مل ــا ج ـ ــرى ف ــي ب ـق ـيــة م ـنــاطــق
درعـ ـ ــا ،أو ل ـخ ــوض عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ج ــدي ــدة ف ــي حـ ــال ف ـشــل هـ ــذا امل ـس ــار.
وع ـل ــى رغ ــم ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي تعيق
مسار املفاوضات ،واملتمثلة بخالفات
الفصائل الداخلية وارتباط بعضها
بالعدو اإلسرائيلي ،تشير املعطيات
إل ــى أن امل ـحــادثــات مــع ع ــدد مــن قــادة
ال ـف ـصــائــل ووجـ ـه ــاء ال ـب ـل ــدات ،تــأخــذ
م ـن ـح ــى إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،ح ـت ــى اآلن .وم ــن
املـنـتـظــر أن ت ـكــون ب ـل ــدات كفرشمس
وكـفــرنــاســج وسـمـلــن وع ـقــربــا ،أولــى
املـنــاطــق املــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق تسوية
ج ـ ــزئ ـ ــي ،يـ ـتـ ـي ــح ت ـس ـل ـي ــم امل ـس ـل ـح ــن
لألسلحة الثقيلة واملتوسطة وتسوية
أوضاع الراغبني منهم ،تمهيدًا لعودة
مــؤسـســات الــدول ــة وع ــودة الـنــازحــن
من أبناء البلدة إليها .وســوف يفتح
ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق امل ـ ـجـ ــال أم ـ ــام تــوس ـيــع
نطاق التسوية على غرار ما جرى في
بصرى الشام وريفي درعا الجنوبي
والشرقي .خصوصًا أن اللقاءات بني
وفدي التفاوض هناك ،مستمرة حتى
اآلن ،ل ـض ـمــان تـطـبـيــق ك ــاف ــة ب ـن ــوده،
وســط تخوف مــن الجانب املـعــارض،
بسبب الـتــأخــر فــي تــرحـيــل الــراغـبــن
نـ ـح ــو ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .وت ـش ـي ــر
أوس ــاط معارضة إلــى أنها بــدأت في
تـنـفـيــذ ك ــام ــل ال ـب ـنــود ال ـخــاصــة بـهــا،
ولكن تطورات امليدان وحصار درعا
بالكامل ،دفعها إلى التأكيد للجانب
ال ــروس ــي ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـن ـف ـيــذ بـنــد
الـتــرحـيــل نـحــو ال ـش ـمــال .ول ــم تـصــدر
أي معلومات من جانب رسمي حول
سبب التأخير في هذه العملية ،على
رغم وصــول الحافالت إلى درعــا منذ
أي ـ ــام .ع ـلــى رغ ــم رد ب ـعــض األوسـ ــاط
ال ـس ـبــب إل ــى م ـســار ت ـف ــاوض جــانـبــي
خاص بعناصر «هيئة تحرير الشام»
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـج ـنــوب والــراغ ـبــن
باالنتقال إلى الشمال.

العالم

اليد اإلسرائيلية مطلقة
اآلن في القدس .أهالي
الخان األحمر معرضون
في األيام المقبلة لخطر
التهجير إلى أبو ديس ،حيث
«العاصمة» الفلسطينية
الموعودة سعوديًا ،إذ من
المقرر أن يعيشوا في بيوت
متنقلة هناك! كل هذا يجري
والسلطة أعجز من أن تتحرك
خطوة واحدة أمام خطة
العدو اإلسرائيلي القديمة
المسماة «آلون»
رام الله ــ األخبار

مسلحان يراقبان تحركات القوات الحكومية في ريف درعا الغربي أمس (أ ف ب)

نشاط «جهادي» في الشمال
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب،
تـشـهــد مـنـطـقــة «خ ـفــض الـتـصـعـيــد»

ّ
تصر فصائل درعا
على عدم تأجيل بند
«الترحيل» لوقت أطول

ف ــي ال ـش ـمــال ن ـشــاطــا عـسـكــريــا الفـتــا
ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـق ــرب ــة (ع ـق ــائ ــدي ــا) من
«القاعدة» .فبعد وقت قصير
تنظيم
ّ
مـ ــن هـ ـج ــوم نـ ــفـ ــذه ت ـن ـظ ـيــم «ح ـ ــراس
ال ــدي ــن» عـلــى مــواقــع الـجـيــش فــي تل
بــزام ،في ريــف حماة الشمالي ،على
بعد مئات األمتار من نقطة املراقبة
ال ـتــرك ـيــة قـ ــرب ب ـل ــدة مـ ـ ــورك ،شـهــدت
جبهة ريــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،أول
مــن أم ــس ،هجومًا قــرب ال ـحــدود مع
لواء اسكندرون ،نفذه تنظيم «أنصار
اإلسـ ـ ـ ـ ــام» ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع فـصـيـلــي
«فـ ـ ــرسـ ـ ــان اإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان» و«م ـ ـجـ ــاهـ ــدي
جـبــل ال ـتــرك ـمــان» .وتـسـبــب الـهـجــوم
الــذي استهدف عــدة مواقع في جبل
التركمان ،والتي تتبع ناحية ربيعة،

فـ ــي اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ع ـشــريــن
مــن عـنــاصــر الـجـيــش ،وإص ــاب ــة عــدد
آخ ـ ــر ،ف ـي ـمــا ن ـش ــرت مـ ـص ــادر مـقــربــة
مـ ــن «أنـ ـ ـص ـ ــار اإلس ـ ـ ـ ــام» م ـع ـلــومــات
ع ــن وجـ ــود ع ــدد م ــن األس ـ ــرى ،خــال
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم .ويـ ـتـ ـش ــاب ــه الـ ـهـ ـج ــوم ــان
األخيران ،في ريفي حماة والالذقية،
من حيث الشكل والهدف ،إذ لم يكن
الهدف فتح معركة طويلة وواسعة،
بـ ــل أق ـ ـ ــرب إلـ ـ ّــى «غـ ـ ـ ـ ــزوة» فـ ــي ن ـق ــاط
محددة ،تسخن الجبهات وتزيد من
رصيد التنظيمات التي تشنها ،بما
يتيح لها استقطاب عناصر جديدة
وتوسيع نفوذها.
(األخبار)

ما حدث أخيرًا في تجمع الخان األحمر
(شرق القدس املحتلة) ،الذي يقطنه بدو
فـلـسـطـيـنـيــون ،ه ــو مـشـهــد كـبـيـ ّـر ضمن
مسلسل مــأســاة املـنــاطــق املصنفة «ج»
فــي الـضـفــة املـحـتـلــة وض ــواح ــي الـقــدس
وفق اتفاق أوسلو ،إذ يطمح العدو إلى
تهجير قاطنيها تمهيدًا لتنفيذ خطة
قــديـمــة تقضي بـضـ ّـم تـلــك املـنــاطــق إلــى
األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  ،1948وتــدعــى
«آلون».
ُ
ّ
تـ ـن ــص الـ ـخـ ـط ــة عـ ـل ــى تـ ـج ــزئ ــة املـ ـ ـج ـ ــزأ
م ــن أراض ـ ــي فـلـسـطــن وت ـحــوي ـل ـهــا إلــى
«ك ــان ـت ــون ــات» م ـع ــزول ــة ،وك ــان ــت بعض
ب ـنــودهــا تـسـتـهــدف أراض ـ ــي م ــن قـطــاع
ّ
غزة ،إضافة إلى جنني (شمال الضفة)،
ل ـك ــن صـ ـم ــود املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وت ــراك ـم ـي ـت ـه ــا فـ ــي م ـ ـعـ ــارك اسـ ـتـ ـن ــزاف
أجبرت العدو على التخلي عن البنود
ّ
املتعلقة بغزة وجنني.
وف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،هــدمــت جــرافــات
ال ـعــدو  20مـنـشــأة فــي تـجـمــع أب ــو نــوار
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدوي وال ـ ـ ـخـ ـ ــان األح ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ووقـ ـع ــت
اشتباكات شديدة بني األهالي يساندهم
م ـت ـض ــام ـن ــون ،وبـ ــن ال ـ ـعـ ــدو ،م ــا أج ـبــر
مـحـكـمــة إســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى وق ــف ال ـهــدم
موقتًا ،وتأجيل البت في قرار استئناف
فلسطيني حتى الحادي عشر من تموز
الـ ـج ــاري .ه ــذا الـ ـق ــرار ،وف ــق مـعـلــومــات
«األخبار» ،جاء نتيجة تخوف االحتالل
ُ
مــن أن تشعل مشاهد القمع موجة من

الـعـمـلـيــات ال ـفــدائ ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،إضــافــة
إلــى إصــرار الفلسطينيني على مقاومة
الـ ـ ـه ـ ــدم ،ل ـك ـن ــه فـ ــي املـ ـق ــاب ــل س ـي ـمــاطــل،
ورب ـمــا يستغل حــالــة ال ـه ــدوء ليمضي
في إجــراءات الهدم في ما بعد ،على أال
يالقي ّ
رد فعل كبيرًا.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر مـحـلـيــة
أن ق ــوات االح ـت ــال ب ــدأت إقــامــة مـنــازل
متنقلة «كرفانات» قرب بلدة أبو ديس
(ش ــرق ال ـق ــدس) ،صـبــاح أول مــن أمــس.
ووص ـل ــت أم ــس دف ـعــة ج ــدي ــدة م ــن هــذه
امل ـ ـنـ ــازل الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا مـخـصـصــة
ألهــالــي الـخــان األحـمــر إلسكانهم فيها
بعد طردهم وهدم بيوتهم .وتأتي هذه
الخطوة ،على غير عادة حكومة العدو
خالل عمليات الهدم ،في إطــار محاولة
تـحـســن صــورت ـهــا داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا.
كــذلــك ،يستغل ال ـعــدو ه ــذه امل ـن ــازل في
سبيل «إرضاء» الفلسطينيني من البدو
واس ـت ـغ ــال طـبـيـعــة ن ـمــط حـيــاتـهــم في
التنقل ،ومحاولة إيصالهم إلــى منطق
أن «التهجير من الخان كالتنقل» ،وأن
ّ
عليهم أن ُيسلموا بهذا األمر.
األخطر أن سيناريو «الخان» قد يتكرر
مــع نحو  46تجمعًا بــدويــا فــي الضفة،
إذ إن شبح التهجير ُيـهـ ّـدد ربــع مليون
فلسطيني يـعـيـشــون ف ــي مـنــاطــق «ج»
ّ
ال ـت ــي ت ـشــكــل  60ف ــي امل ـئ ــة م ــن مـســاحــة
الضفة .وعـلــى رغــم خـطــورة هــذا امللف،
فــإنــه ال يحظى باملستوى املطلوب من
االهـتـمــام والتفاعل رسميًا وفصائليًا
وحـتــى شعبيًا .ولـعــل ذلــك مرتبط بأن
ال ـعــدو يـنـفــذ مخططاته بــالـتــدريــج في
تـلــك امل ـنــاطــق ،وبــوت ـيــرة بطيئة غــالـبــا،
مــع أن ـهــا أحـيــانــا تــأخــذ شـكــل «حـمــات
خــاطـفــة» لـهــدم ع ـشــرات املـنـشــآت دفعة
واح ــدة ثــم تـســود مرحلة ه ــدوء ،وبهذا
ُيجبر الناس على قبول الواقع الجديد
بعد فوات األوان.

املنطقة منذ خمسينات الـقــرن املاضي
ع ــائ ــات م ــن ع ـش ـيــرة ال ـج ـهــالــن الــذيــن
قــدمــوا إل ــى املـنـطـقــة خ ــال الـنـكـبــة بعد
ّ
وهجر
طردهم من النقب ،ثم عاد العدو
العشيرة في الثمانينات لبناء «معاليه
أدوم ـي ــم» ،كـبــرى مستوطناته ،فمكثوا
في الخان األحمر .وتأتي أهمية «الخان
ّ
األح ـم ــر» مــن أن ــه يـشــكــل حـلـقــة الــوصــل
بني شمال الضفة وجنوبها ،ما يعني
أن «أسرلة» املنطقة حتمًا سينتج منها

سيناريو «الخان»
قد يتكرر مع نحو 46
تجمعًا بدويًا في الضفة

ً
شطر الضفة واقعيًا إلى نصفني ،فضال
ع ـلــى ف ـصــل ال ـق ــدس نـفـسـهــا ع ــن هــذيــن
الشطرين.

خطة «آلون»
قبل نحو نصف قرن ،رسم الصهيوني
األكثر تأثيرًا في استراتيجية إسرائيل
ت ـج ــاه ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،ي ـغ ــال آلـ ــون،
خطته لحسم مصير األراضــي املحتلة

عام  .1967شددت الخطة على ضرورة
ضم قطاع غزة إلى إسرائيل (ثم تراجع
وأوصـ ـ ــى ب ـضــم الـ ـج ــزء ال ـج ـنــوبــي من
الـقـطــاع ف ـقــط) ،إضــافــة إل ــى ضــم كامل
األغ ـ ـ ــوار ،والـ ـق ــدس «ال ـك ـب ــرى» (تـشـمــل
ال ـق ــدس م ــن خ ــط  67إل ــى الـ ـح ــدود مع
األردن ،وأج ـ ـ ــزاء واس ـع ــة م ــن رام الـلــه
وبيت لحم).
ويقول باحثون إن خطة «آلــون» جرت
عليها ت ـعــديــات ،وع ـلــى رغ ــم ذل ــك كل
خطة جــديــدة ال ت ــزال تتمسك ببندين
مـنـهــا :األول يقضي بـضــم األغـ ــوار ،إذ
ال يـكــون للفلسطينيني أي ح ــدود مع
ال ـعــرب ،وذل ــك بـهــدف مـنــع أي تــواصــل
ديـ ـم ــوغ ــراف ــي بـ ــن ش ـ ــرق ن ـه ــر األردن
وغ ـ ــرب ـ ــه ،وكـ ــذلـ ــك ضـ ــم جـ ـن ــوب ق ـط ــاع
ّ
غ ـ ـ ــزة مل ـن ــع الـ ـت ــواص ــل مـ ــع مـ ـص ــر .أم ــا
امل ـب ــدأ ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو مـتـعـلــق بمنطقة
ال ـخــان األح ـمــر ومـنــاطــق «ج» ،وينص
ع ـلــى تـقـطـيــع ال ـض ـفــة وتـحــويـلـهــا إلــى
«كانتونات» معزولة .ففي خطة آلون،
كانت الضفة «كانتونني» كبيرين فقط
(ش ـم ــال وجـ ـن ــوب) ،ول ـك ـن ـهــا أصـبـحــت
ال ـي ــوم  168كــانـتــونــا ضـمــن  3مناطق
كـبــرى (ش ـمــال ،وس ــط ،ج ـنــوب) .هـكــذا،
يظهر بوضوح أن تهجير سكان الخان،
وبناء مستوطنة «جيئوالت تسيون»
ّ
يصبان
العام املاضي جنوب نابلس،
ضمن استراتيجية ّ
تمهد لعزل الشمال
عــن الــوســط تـمــامــا ،وع ــزل الــوســط عن
الجنوب ،وتكريس «الكانتونات» في
هذه املناطق.

هدم الخان األحمر إكمال لخطة «آلون» في شطر الضفة وفصل القدس عنها (األناضول)

ما هو «الخان األحمر»؟
«ال ـ ـخـ ــان األح ـ ـمـ ــر» م ـن ـط ـقــة ص ـح ــراوي ــة
تقع على الطريق الواصل بني مدينتي
ال ـقــدس وأري ـح ــاُ ،
وسـمـيــت ب ـهــذا االســم
الحمرة.
نسبة إلى رمالها التي تميل إلى
ُ ُ
أمــا الـخــان ،فيشير إلــى مصطلح الــنــزل
الصغير السـتــراحــة للقوافل ،إذ يوجد
ُ ُ
ال ــن ــزل أو ال ـف ـنــدق ف ــي املـنـطـقــة وي ـعــود
تــاري ـخــه إل ــى ب ــداي ــة ال ـع ـهــد الـعـثـمــانــي.
تعتبر أراضــي «الخان» امتدادًا لبلدات
عناتا ،أبو ديس ،العيزرية ،وغيرها من
مناطق شــرق الـقــدس املحتلة .ويسكن

اليمن

أولى اختراقات مارتن غريفيث:
لجنة في عدن للتمهيد للمشاورات
توحي مجريات المباحثات التي عقدها المبعوث األممي في عدن،
ومعها اإلعالن عن مشاورات تمهيدية سيجريها نائبه منتصف
األطراف إلى طاولة
الشهر الجاري ،بأن اعتزام مارتن غريفيث إعادة
ّ
الحوار خالل أسابيع قد يجد سبيله إلى التنفيذ .لكن يظل األمر مرهونًا
بتغيير سعودي  -إماراتي ّ
جاد في التعامل مع ملفات الحرب ،أكثر
ُ
قدم عليها حكومة هادي
مما هو منوط بإجراءات ت ِ
ّ
مــن جــديــد ،ح ــط املـبـعــوث األم ـمــي إلــى
ال ـي ـم ــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ف ــي مــديـنــة
ع ــدن جـنــوبــي ال ـب ــاد ،ضـمــن مساعيه
امل ـت ــواص ـل ــة إليـ ـج ــاد ح ــل ل ـلــوضــع فــي
مــدي ـنــة الـ ـح ــدي ــدة ،وال ـت ــوط ـئ ــة إلعـ ــادة
إطـ ـ ـ ـ ــاق ق ـ ـطـ ــار املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .زيـ ـ ـ ــارة
حـمـلــت ،ه ــذه املـ ــرة ،مــا يـمـكــن اعـتـبــاره

مــؤشـرًا إيجابيًا؛ لكونها تطرقت إلى
الـخـطــوات العملية املفترض إتمامها
ق ـب ــل الـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى ط ــاول ــة الـ ـح ــوار،
ول ــم تـقـتـصــر ع ـلــى األح ــادي ــث الـعــامــة
واملـ ـك ــرورة .وم ــع ذل ــك ،يـصـعــب الـجــزم
بأن تحركات غريفيث ستؤتي ثمارها
في املدى املنظور ،بالنظر إلى استمرار

ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
الساحل الغربي ،حيث أعلنت القوات
املوالية لـ«التحالف» أمــس سيطرتها
على مدينة التحيتا ،من دون أن تتمكن
من استعادة خطوط إمدادها.
والـتـقــى املـبـعــوث األم ـمــي ،ال ــذي وصل
إلــى عــدن ظهر أمــس قــادمــا مــن مدينة
جـ ــدة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة
واليته ،عبد ربه منصور هــادي .وكرر
هـ ــادي ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،الزم ـتــه املتصلة
بــ«مــرجـعـيــات الـســام ال ـثــاث» ومنها
الـقــرار الــدولــي  ،2216بحسب ما نقلت
عنه وكــالــة «سـبــأ» التابعة لحكومته.
لـكــن م ــا ب ــدا الف ـتــا أن الــوكــالــة نفسها
نقلت عن غريفيث قوله عقب مباحثاته
م ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ـ ــادي(« :إنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا) رك ـ ــزن ـ ــا ع ـلــى
الـجــوانــب اإلنسانية فــي عموم اليمن،
وت ـح ــدث ـن ــا ع ــن إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح جـمـيــع
األس ــرى واملعتقلني مــن كــل األط ــراف».
وه ــذه النقطة ،تـحــديـدًا ،تشكل  -وفق
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة فــي صـنـعــاء تحدثت
إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار»  -ج ـ ـ ــزءًا رئ ـي ـس ــا مــن
ش ـ ــروط س ـل ـطــات ص ـن ـعــاء لــان ـخــراط
فــي أي جــولــة تـفــاوض جــديــدة ،والتي
تـتـضـمــن ك ــذل ــك إع ـ ــادة تـفـعـيــل الـبـنــك
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استهدف صاروخ
باليستي مخزنًا
لقوات «التحالف»
في جبهة الساحل

املركزي وتحييده عن الصراع ،ووقف
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـســاحــل
ال ـغــربــي ،وف ـتــح م ـطــار ص ـن ـعــاء ،ورف ــع
القيود املفروضة على حركة الــواردات
في ميناء الحديدة.
الجديد ،أيـضــا ،أن الرئيس املستقيل
ّ
وج ــه بتشكيل لجنة بــإشــراف رئيس
حـ ـك ــومـ ـت ــه ،أح ـ ـمـ ــد عـ ـبـ ـي ــد ب ـ ــن دغ ـ ــر،
لـ ــ«بـ ـل ــورة األف ـ ـكـ ــار حـ ــول امل ـ ـشـ ــاورات
ال ـتــي تـسـبــق أي م ـفــاوضــات مـبــاشــرة
بني األط ــراف ،ولــدراســة أي مقترحات
يقدمها املبعوث األمـمــي» ،مــا يوحي

ب ـش ــيء م ــن ال ـجــديــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
مــا سـ ّـمــاه غريفيث «تــأكـيــد الـجــوانــب
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة» .قــد
يـ ـك ــون ذل ـ ــك اإلع ـ ـ ــان ع ــام ــة ع ـل ــى أن
ت ـح ــرك ــات مـ ـن ــدوب امل ـن ـظ ـمــة الــدول ـيــة
على خط تهيئة األج ــواء للعودة إلى
غ ــرف ال ـت ـفــاوض ب ــدأت ت ّـحــرز تـقــدمــا،
خـصــوصــا أن الــرجــل تـلــقــى األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي «دع ـ ـمـ ــا ال لـ ـب ــس ف ـ ـيـ ــه» مــن
الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
ال ــدول ــي ،وأن ــه أج ــرى مطلع األ ّسـبــوع
م ــا وص ـف ـهــا ب ـ ـ «اج ـت ـم ــاع ــات ب ــن ــاءة»
ف ــي مــدي ـنــة ج ــدة ال ـس ـعــوديــة ،تــوازيــا
م ــع ت ــراج ــع ح ــدة ال ـخ ـطــاب اإلم ــارات ــي
ب ـش ــأن م ـعــركــة الـ ـح ــدي ــدة .ل ـكــن يبقى
أن لـيــس ثـمــة دل ـيــل  -إل ــى اآلن  -على
تــوجــه جــاد لــدى «الـتـحــالــف» لتغيير
استراتيجيته في التعاطي مع امللفات
اإلن ـســان ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا م ـلــف األس ــرى
واملعتقلني (تمهيدًا لتغيير في امللفات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة) .م ـنــذ تـشــريــن
األول /أكتوبر  ،2016تضع اإلم ــارات
ّ
العصي في دواليب هذا امللف ،وتمنع
إتـمــام أي صفقة بــن ال ـقــوات املوالية
لــ«الـتـحــالــف» وبــن الجيش واللجان

نازحون من مدينة الحديدة داخل إحدى العيادات في محافظة حجة (أ ف ب)

الشعبية من دون موافقتها ،علمًا أن
سلطات صنعاء لطاملا أبــدت تجاوبًا
ومـ ــرونـ ــة حـ ـي ــال هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ال ـتــي
تتضمن أسـمــاء كبيرة مــن مثل وزيــر
ال ــدف ــاع ف ــي ح ـكــومــة ه ـ ــادي مـحـمــود
الصبيحي ،وقائد اللواء  - 119مشاة
فيصل رج ــب ،وشقيق ه ــادي (ناصر
منصور هادي) املعتقلني في صنعاء
منذ أكثر من  3أعوام .واليوم ،ال يبدو
إعــان تشكيل لجنة بإشراف بن دغر
كافيًا لالستبشار بحلحلة فــي ملف
األس ـ ــرى وغ ـي ــره م ــن امل ـل ـف ــات ،م ــا دام
«قـ ــرار حـكــومــة ه ــادي لـيــس بـيــدهــا»،
ّ
كما تقول مصادر مطلعة في صنعاء.
هــذه املـحــاذرة يقابلها تفاؤل متجدد
فــي تصريحات املـبـعــوث األمـمــي بعد
مباحثاته مع الرئيس املستقيل ،حيث
أش ــار إل ــى «(أن ـن ــي) أعـمــل حــالـيــا على
إج ـ ــراء مـ ـش ــاورات م ــع ح ـكــومــة الـيـمــن
وأن ـص ــار ال ـلــه حـتــى نـصــل إل ــى نقطة
ي ـم ـكــن م ـن ـهــا اس ـت ـئ ـن ــاف امل ـف ــاوض ــات
الــرس ـم ـيــة» ،مـضـيـفــا(« :إن ـن ــا) سنقوم
بذلك بــأســرع مــا يمكن نظرًا للموقف
ّ
اإلنساني في اليمن» .اندفاعة عززها
قول مسؤول يمني ،لوكالة «رويترز»،

م ـس ــاء أمـ ــس ،إن «ال ـف ــري ــق الـحـكــومــي
ال ـت ـفــاوضــي سـيـلـتـقــي نــائــب املـبـعــوث
األممي ،معني شريم ،منتصف الشهر
ال ـجــاري فــي الــريــاض ،لـبـلــورة األفـكــار
قـبــل ال ــذه ــاب إل ــى م ـحــادثــات مباشرة
مــع ال ـحــوث ـيــن» ،مــا يـنـبــئ ب ــأن إعــان
غــريـفـيــث ال ـش ـهــر امل ــاض ــي عــزمــه على
إع ـ ـ ـ ــادة أط ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـن ـ ــزاع إلـ ـ ــى ط ــاول ــة
الـ ـتـ ـف ــاوض فـ ــي غـ ـض ــون أس ــابـ ـي ــع قــد
يجد سبيله إلــى التنفيذ .إذا مــا وقع
ً
ذلــك فـعــا ،يكون التصعيد العسكري
املـتــواصــل مــن جــانــب ال ـقــوات املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـع ــزي ــز األوراق
ال ـت ـفــاوض ـيــة ق ـبــل ال ــدخ ــول إل ــى غــرف
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ،ل ـك ـنــه ي ـب ـقــى ف ــي ال ــوق ــت
نـفـســه م ــؤش ـرًا سـلـبـيــا ق ــد ي ـنـ ّـم ع ــن أن
ال ــرأس املتحكم بعمليات «التحالف»
وتشكيالته على األرض ال يزال حاميًا.
ُ
وأعـلـنــت مــا تسمى «ألــويــة العمالقة»
السلفية ،أمس ،سيطرتها على مدينة
ال ـت ـح ـي ـت ــا ،م ــرك ــز م ــدي ــري ــة ال ـت ـح ـي ـتــا،
ج ـنــوبــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة .وأك ــدت
م ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى س ـيــر امل ـع ــارك،
لــ«األخـبــار» ،أن امليليشيات املدعومة

إم ــارات ـي ــا تـمـكـنــت بــالـفـعــل م ــن دخ ــول
املدينة بعد محاوالت مستميتة بدأت
أواخـ ـ ــر األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وتــراف ـقــت
مــع غـطــاء ج ــوي كـثـيــف .لـكــن املـصــادر
جـ ــزمـ ــت ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أن تـلــك
امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات عـ ـج ــزت عـ ــن اس ـت ـع ــادة
خ ـط ــوط إم ــداده ــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـف ــازة
فــي املــديــريــة نفسها ،مضيفة أن هذه
الخطوط ال تزال تحت سيطرة القوات
اليمنية املشتركة .بالتوازي مع ذلك،
أطلقت القوة الصاروخية في الجيش
وال ـل ـجــان ،أم ــس ،صــاروخــا باليستيًا
قصير املدى على مخزن إمداد وتموين
لقوى العدوان في الساحل الغربي ،في
وقت استهدف فيه صــاروخ باليستي
من طــراز «بــدر  »1املدينة االقتصادية
ف ــي مـنـطـقــة ج ـ ـ ــازان ،و«أص ـ ـ ــاب هــدفــه
ب ــدق ــة ع ــال ـي ــة» ،بـحـســب م ــا أفـ ـ ــادت به
م ـصــادر عـسـكــريــة فــي «أن ـص ــار ال ـلــه».
وأق ـ ـ ـ ّـرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـس ـعــوديــة،
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ب ــوق ــوع ال ـه ـج ــوم عـلــى
جـ ــازان ،لكنها قــالــت إن ق ــوات الــدفــاع
ال ـجــوي املـلـكــي «تمكنت مــن اعـتــراض
الصاروخ».
(األخبار)

