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العالم

العالم
فنزويال

التعهدات
الجزائر رفضت المعارضة الجزائرية تصديق
ّ
التي ّ
تقدم بها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه،
وأبرزها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة .كذلك ،لم ينتظر
أول من أمس ،طلوع الشمس للتعبير
كثير من الجزائريينّ ،
سخطهم من ترشح الرئيس ،وخرجوا في مظاهرات
َ
عن ً
مباشرة بعد إعالن ذلك رسميًا

«رسالة» بوتفليقة ال تطوي األزمة

الشارع ال يثق
بالسلطة
الجزائر ــــ محمد العيد
ّ
تــوالــت ردود الفعل الــرافـضــة لترشح
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،شعبيًا
وسياسيًا وقانونيًا ،في وقت بدا فيه
أنـ ـص ــار ال ــرئ ـي ــس ف ــي وضـ ــع م ـع ــزول،
ي ـن ـت ـظ ــرون ك ـي ــف س ـي ـت ـل ـقــى الـ ـش ــارع
الـ ـتـ ـن ــازالت األخ ـ ـيـ ــرة .ل ـكــن الــراف ـضــن
لــرســالــة بــوتـفـلـيـقــة ،ال ـتــي نـ ّـصــت على
تعهدات بتغيير جــذري فــي منظومة

تعتقد المعارضة أن السلطة
تراهن على عامل الوقت
إلضعاف الحراك وتقسيمه
الحكم ،لم يتأخروا في إبداء موقفهم،
إذ خــرجــوا فــي م ـظــاهــرات لـيـلـيــة ،أول
مــن أم ــس ،شـمـلــت كــل واليـ ــات الـشــرق
والوسط الجزائري تقريبًا ،في تأكيد
ل ــرف ــض اس ـت ـم ــرار ال ــرئ ـي ــس ت ـحــت أي
ظرف من الظروف.
ّ
واسـتـمــرت الـتـظــاهــرات الـتــي نشطها
الطلبة في العديد من جامعات البالد،
أم ـ ــس ،ف ــي وقـ ــت أع ـل ـنــت ف ـيــه ن ـقــابــات
املحامني فــي والي ــات قسنطينة شرق
البالد ،واألغــواط الواقعة في الجنوب
الغربي ،االمتناع عن حضور جلسات

من العصيان املدني،
املحاكمة ،في نوع ّ
احـتـجــاجــا عـلــى تــرشــح الــرئ ـيــس .كما
أعلن رئيسا َ
حزبي «جبهة املستقبل»
و«حــركــة الـبـنــاء» ،عبد العزيز بلعيد،
وعبد القادر بن قرينة ،أنهما يستعدان
السباق الرئاسي إذا لم
لالنسحاب من
ّ
ملفه ،علمًا
ح
املترش
الرئيس
يسحب
ّ
أنـهـمــا قــد تـقــدمــا رسـمـيــا بترشحهما
ّ
للمجلس الدستوري .وولدت الطريقة
ّ
ً
التي ترشح بها الرئيس استياء كبيرًا
في صفوف املعارضة ،ألن بوتفليقة،
ب ـ ـخـ ــاف م ـ ــا يـ ـن ــص عـ ـلـ ـي ــه الـ ـق ــان ــون
الداخلي للمجلس الدستوري ،لم ّ
يقدم
ّ
مـلـفــه بـنـفـســه ،ب ــل كــلــف مــديــر حملته
االنتخابية بذلك ،فيما ال تزال األنباء
مـتـضــاربــة عــن مـكــان وج ــود الــرئـيــس،
الــذي لــم ُيعلن بعد دخــولــه الـبــاد إثر
ال ــرح ـل ــة ال ـع ــاج ـي ــة ال ـت ــي ق ــادت ــه إل ــى
أحــد املستشفيات الـســويـســريــة .وزاد
غياب الرئيس ،حتى عــن تقديم ملف
ّ
ترشحه ،من حدة الجدل حول حقيقة
ظروفه الصحية ،حيث رأى معارضوه
أن ال ـس ـل ـطــة تـ ـم ــادت ف ــي ت ـك ـي ـيــف كــل
الـ ـق ــوان ــن ع ـل ــى م ـق ـ ّـاس رجـ ــل مــريــض
غير قادر على الترشح بنفسه ،فكيف
بتسيير شؤون البالد؟
وان ـط ـل ـق ــت زع ـي ـم ــة ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال»
املحسوب على اليسار ،لويزة حنون،
م ــن هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ل ـت ـنــاشــد املـجـلــس
الــدسـتــوري عــدم قـبــول ملف الرئيس،

أخبار

غوايدو يعود ...بحماية السفراء
والتهديدات األميركية

َ
دخلت نقابات المحامين في واليتي قسنطينة واألغواط في عصيان مدني (أ ف ب)

ألن ظـ ــروفـ ــه ال ـص ـح ـي ــة ال ت ـس ـم ــح لــه
بـمــزاولــة مـهـمــاتــه .والــافــت أنـهــا املــرة
األولى التي تتحدث فيها حنون بهذا
الشكل ،وهي املعروف عنها تعاطفها
م ــع ال ــرئـ ـي ــس .ولـ ــم ي ـخ ــرج االج ـت ـم ــاع
الذي عقدته أمس شخصيات وأحزاب
معارضة عن هذا املوقف ،إذ طالبت في
بيان بتفعيل املادة  102من الدستور،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـن ــص عـ ـل ــى ش ـ ـغـ ــور م ـن ـصــب
الــرئ ـيــس ب ـعــد إث ـب ــات امل ــان ــع الـصـحــي
عليه .ودعــت إلــى تأجيل االنتخابات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـي ـمــا
استقبلت بالرفض رســالــة بوتفليقة،
ّ
وشككت في حقيقة أن يكون الرئيس
هو من كتبها أو أمر بها ،واعتبرت ما
جــاء فــي مضمونها «مـجــرد مـنــاورات
إلجهاض الحراك الشعبي ،وااللتفاف

عـلــى أه ــداف ــه وتـضـحـيــاتــه ،ومـحــاولــة
لتمديد عمر هذا النظام».
وي ـ ـ ـسـ ـ ــود ان ـ ـط ـ ـبـ ــاع لـ ـ ـ ــدى ّ املـ ـع ــارض ــة
واملواطنني الرافضني لترشح الرئيس
ُ
علن هو محاولة فقط إلسكات
بأن ما أ ِ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،بـتـقــديــم وع ــود بــأن
بوتفليقة لن يمكث على األكثر سوى
عــام إضــافــي بعد االنتخابات املقبلة،
ثــم االن ـقــاب عـلــى ذل ــك بـعــد أن يخمد
هذا الغضب ،بمعنى أن السلطة تراهن
عـلــى عــامــل ال ــوق ــت إلض ـع ــاف ال ـحــراك
وتقسيمه .ويستشهد املـشـكـكــون في
نيات الرئيس الحقيقية بما جرى في
سـنــة  ،2011عـنــدمــا تـعـهــد ف ــي خضم
أحـ ــداث م ــا يـسـمــى «الــرب ـيــع الـعــربــي»
ب ـ ــإص ـ ــاح ـ ــات ج ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم ت ـن ـ ّـص ــل
م ــن ذلـ ــك ف ــي م ــا ب ـع ــد ،مـ ـع ــززًا مــوقـفــه

بــال ـن ـهــايــات امل ــأس ــاوي ــة ال ـتــي انــزلـقــت
إليها بعض الــدول العربية بفعل هذا
«الربيع» .ويـقـ ّـوي تلك الشكوك غياب
ال ـض ـم ــان ــات امل ـل ـم ــوس ــة الـ ـت ــي تـجـعــل
وع ــود الــرئـيــس تتحقق بــالـفـعــل على
ّ
األرض ،خصوصًا في ظل عدم قدرته
على التواصل املباشر مع املعارضة،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـع ــل االرت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب فــي
تعهداته مشروعًا .وهــذا مــا ّ
عبر عنه
رئـيــس الحكومة الـســابــق ،وأح ــد أبــرز
منافسي الرئيس في انتخابات 2004
و ،2014ع ـلــي ب ــن ف ـل ـيــس ،بــالـحــديــث
عــن أن الــرســالــة األخ ـيــرة هــي محاولة
من القوى غير الدستورية للبقاء في
الحكم .واملقصود بهذه القوى عائلة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،خ ــاص ــة ش ـق ـي ـق ــه األصـ ـغ ــر
ومستشاره السعيد بوتفليقة ،وعدد

من كبار رجال األعمال املحيطني به.
وعـلــى ال ـطــرف امل ـقــابــل ،ح ــاول أنـصــار
ال ــرئ ـي ــس اس ـت ـغ ــال «الـ ـتـ ـن ــازالت» في
الـ ـظـ ـه ــور مـ ــن ج ــدي ــد ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة،
ول ـكــن ب ـحــذر شــديــد مـخــافــة اسـتـفــزاز
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .ورأى ال ـ ــوزي ـ ــر األول
الحالي ،أحمد أويحيى ،الــذي يواجه
ح ـم ـلــة شـعـبـيــة ع ــاص ـف ــة ،أن «رس ــال ــة
بوتفليقة تحمل أجوبة شافية ملطالب
ُ
التغيير» ،معربًا عن أمله في أن تسهم
ف ــي «ب ـســط الـسـكـيـنــة م ــن أج ــل تمكني
ّ
املضي في هدوء واستقرار
بالدنا من
نـ ـح ــو املـ ــوعـ ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي لـ ـي ــوم 18
ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،الـ ــذي يعتبر
محطة تعبيد املسلك نحو اإلصالحات
والتغيير ،مــع الـحـفــاظ على استقرار
البالد ووجودها».

ف ـ ّـوت ــت ك ــاراك ــاس ،أمـ ــس ،فــرصــة
عـ ـ ـل ـ ــى واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ل ـل ـت ـص ـع ـي ــد
واسـ ـتـ ـغ ــال إح ــال ــة ُ
رجـ ـلـ ـه ــا فــي
الـبــاد إلــى الـقـضــاء ،عبر ّاتخاذ
اإلجـ ــراءات القانونية بـحــقــه ،ما
س ـح ــب الـ ــذرا ّئـ ــع األم ـي ــرك ـي ــة مــن
إمكانية التدخل وفق التهديدات
التي توالت من واشنطن .وعلى
ع ـكــس خ ــروج ــه ال ـغ ــام ــض ،عــاد
رئـ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان ــي ال ـف ـنــزوي ـلــي،
االن ـق ــاب ــي خـ ــوان غ ــواي ــدو ،إلــى
ك ـ ـ ــاراك ـ ـ ــاس ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـب ــر م ـط ــار
س ـي ـم ــون ب ــول ـي ـف ــار الـ ــدولـ ــي فــي
ال ـعــاص ـمــة ،بـعــد جــولــة إقليمية
لـتـحـشـيــد ال ــدع ــم الن ـق ــاب ــه على
ح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـيـ ـك ــوالس
م ــادورو .وع ــاد غــوايــدو املــدعــوم
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ــرف ـ ـقـ ــة ت ـ ـهـ ــديـ ــدات
خــرجــت مــن واشـنـطــن بالتزامن
م ــع ه ـب ــوط طــائــرتــه ف ــي امل ـط ــار،
ت ـح ــدي ــا لـ ـق ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــي
أص ـ ــدرت ف ــي وق ــت س ــاب ــق ق ــرارًا
بـمـنـعــه م ــن ال ـس ـفــر .ال ـت ـهــديــدات
األميركية تولى توجيهها نائب
الرئيس ،مايك بنس ،الذي ّ
توعد
ب ـ ــ«رد ســريــع» فــي ح ــال تـعـ ّـرض
غوايدو لـ«تهديدات» ،مضيفًا أن
ّ
«الــواليــات املتحدة تعلق أهمية
كـبـيــرة عـلــى ع ــودة غ ــواي ــدو إلــى
فنزويال بكل أمان» .وكتب بنس
على «تويتر»« :لن يتم التسامح
م ــع تـ ـه ــدي ــدات أو أعـ ـم ــال عـنــف
أو تــرهـيــب ضـ ــده ،وسـيـتــم ال ــرد
عـلـيـهــا ب ـســرعــة .ال ـعــالــم ي ــراق ــب.
يجب السماح للرئيس بالوكالة
غ ــواي ــدو بــال ـعــودة إل ــى فـنــزويــا
بأمان».
وب ـ ـ ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة
م ـت ـم ـس ـك ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـص ــورة
واقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــودة غ ــريـ ـمـ ـه ــا،
وتفويت أي ذريعة تحتاج إليها
واشنطن لخلط األوراق ،إذ انتقل
غـ ــوايـ ــدو ع ـب ــر امل ـ ـطـ ــار ب ـس ــاس ــة،
وه ــو ال ــذي غ ــادر ال ـبــاد بطريقة
غامضة قبل  10أيام متوجهًا إلى

كولومبيا ،حيث قاد حملة إدخال
املساعدات األميركية عبر الحدود
ُ
البرية واستقبل كرئيس في أربع
دول الت ـي ـن ـي ــة .وظـ ـه ــر غـ ــوايـ ــدو،
أمس ،بني حشد من أنصاره قرب
املطار ،حيث اعتلى سطح سيارة
أمــام مبنى املـطــار وأطـلــق خطابًا
عاطفيًا قال فيه« :نعرف املخاطر

طلب غوايدو
النزول إلى الشارع
السبت المقبل
التي تحدق بنا ،إال أننا لم نخف،
وهــا نحن هنا أقــوى مــن أي وقت
م ـضــى» .وك ــان فــي اسـتـقـبــالــه في
امل ـ ـطـ ــار عـ ـ ــدد مـ ــن س ـ ـفـ ــراء الـ ـ ــدول
الغربية والالتينية ،فــي محاولة
لـحـمــايــة الــرجــل وتــزخـيــم تحركه
امل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة .وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه

غــوايــدو ،الــذي أعلن نفسه رئيسًا
م ــؤق ـت ــا ل ـل ـب ــاد واعـ ـت ــرف ــت ب ــه 50
دولة ،ألنصاره بالقول« :من يقف
أم ــامـ ـك ــم هـ ــو رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
فـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا» ،زاعـ ـ ـم ـ ــا أن م ــوظ ـف ــي
الـ ـهـ ـج ــرة فـ ــي امل ـ ـطـ ــار ّ
رحـ ـ ـب ـ ــوا بــه
ً
بالقول «أهال بك حضرة الرئيس».
وأكد غوايدو عزمه على مواصلة
تحركاته االنقالبية املدعومة من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،مـطـلـقــا دع ــوة
جديدة للنزول إلى الشارع .وحدد
السبت املقبل موعدًا لالحتجاج،
ّ
حاثًا على «البقاء في حالة تعبئة
في كل شــوارع فنزويال» ملواجهة
«ديكتاتورية لن تتخلى طوعًا عن
السلطة».
ّ
وكـ ـ ـ ــان غـ ـ ــوايـ ـ ــدو الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـمــتــع
بحصانة كونه رئيس الجمعية
الوطنية (البرملان) ،أطلق مواقف
مـتـحــديــة ل ـت ـهــديــدات الـسـلـطــات
بإحالته إلى القضاء فور عودته
إلى البالد .وقال في وقت سابق
إن ـ ــه إذا ح ـ ـ ــاول نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس
ّ
نـيـكــوالس مـ ــادورو خطفه «ف ــإن
هــذا سيكون واح ـدًا من األخطاء
األخيرة» لهذا النظام.
(األخبار)

ّ
متمسكة بالتعامل بصورة واقعية مع عودة غريمها (أ ف ب)
بدت الحكومة

تقرير

زيارة جيرمي هانت لعدن :نذير باشتداد الحرب مجددًا
حملت زيارة جيريمي هانت لعدن
رسالة تهديد مباشرة إلى «أنصار الله»،
باالستعداد الستئناف العمليات العسكرية
وإعادة تشديد الحصار ،ما لم تبادر الحركة
بتسليم الحديدة «في غضون أسابيع».
وهو تهديد سرعان ما ّردت عليه الحركة
بتصعيد موقفها ضد األمم المتحدة
ومبعوثها إلى اليمن ،متحدثة عن
«كذب وخداع» واضحين
لقمان عبد الله
أثـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ل ــوزي ــر
خارجية بريطانيا ،جيريمي هانت،
ملــدي ـنــة عـ ــدن وم ـي ـنــائ ـهــا يـ ــوم األح ــد
ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،اغـ ـتـ ـب ــاط ــا ف ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط
اليمنية والخليجية املوالية لتحالف
العدوان .إذ اعتبرت املواقف الصادرة
ف ــي خــال ـهــا نــوعــا م ــن الـقـطـيـعــة مع
س ـعــي ل ـنــدن إل ــى تـطـبـيــق تـفــاهـمــات
السويد وفق تفسيرات األمم املتحدة،

والـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن ت ـف ـس ـي ــرات «أنـ ـص ــار
ال ـلــه» .وبـلــغ األم ــر برئيس «املجلس
االنـتـقــالــي ال ـج ـنــوبــي» ،امل ــوال ــي ألبــو
ظ ـ ـبـ ــي ،ع ـ ـ ـيـ ـ ــدروس ال ـ ــزب ـ ـي ـ ــدي ،ح ـ ّـد
اعتباره االحتالل البريطاني لجنوب
الـيـمــن قـبــل ع ــام « 1967ش ــراك ــة بني
جنوب اليمن وبريطانيا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـ ّـب ـه ــت «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
إل ــى أن ـهــا ال تـتـعــامــل م ــع بــريـطــانـيــا
ك ــوس ـي ــط ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن املـمـلـكــة
املـتـحــدة شــريـكــة فــي الـ ـع ــدوان ،وفقًا
ملـ ــا أك ـ ـ ــده الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الـ ـح ــرك ــة،
رئ ـي ــس وف ــده ــا ال ـت ـف ــاوض ــي مـحـمــد
عبد السالم .لكن املستغرب ـ ـ بحسب
ع ـبــد ال ـس ــام ـ ـ ـ ـ أن امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،يـبــدو
«مبعوثًا إنجليزيًا يمثل بريطانيا،
خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة أهـ ــداف ـ ـهـ ــا وم ــوق ـف ـه ــا
ب ــوض ــوح ،ال ــذي يـنـسـجــم م ــع عرقلة
االتـ ـ ـف ـ ــاق» .ومـ ــن ه ـن ــا ،جـ ــاء االت ـه ــام
لبريطانيا بأنها «تدير عملية عرقلة
االتـ ـف ــاق ع ـبــر مـبـعــوثـهــا إلـ ــى الـيـمــن
تحت غطاء األمم املتحدة» ،التي «ال
تتحرك وفقًا ملصالح الحل ،وبعيدًا
عن حسابات دول االستكبار» ،مثلما

قال الناطق باسم «أنصار الله».
تنظر صنعاء إلى تصريحات هانت
م ــن عـ ــدن ع ـلــى أن ـه ــا رس ــال ــة تـهــديــد
م ـب ــاش ــرة م ــن الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،بــأنــه
ب ــات بــاإلمـكــان اسـتـئـنــاف العمليات
العسكرية الـتــي ُجـ ّـمــدت نسبيًا بعد
اتـ ـف ــاق ــات اس ـت ــوك ـه ــول ــم فـ ــي ك ــان ــون
األول /دي ـس ـم ـب ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،إن لــم
تـ ـب ــادر «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ف ــي غـضــون
أسابيع معدودة ،طوعًا ،إلى تسليم
م ــا عـ ـج ــزت اآللـ ـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ط ــوال
السنوات األربع الفائتة عن انتزاعه.
وهو تهديد يندرج في إطار تصعيد
الضغوط املتواصلة على صنعاء من
أج ــل حملها عـلــى االس ـت ـســام ،بعد
ّ
تلمس تمسكها بمواقفها وثوابتها
عـلــى م ــدار الـثـمــانــن يــومــا األخ ـيــرة.
لكن تلك امل ـحــاوالت ســرعــان مــا جاء
الــرد عليها على لسان عبد السالم،
الذي شدد على أنه «لو كان املطلوب
تسليم ميناء الحديدة للطرف اآلخر،
ملــا كــانــت هـنــاك حــاجــة لــوجــود األمــم
ً
املـتـحــدة أصـ ــا» .وقـبـلــه ،نـ ّـبــه رئيس
«الـلـجـنــة ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» ،التابعة
لـ«أنصار الله» ،محمد علي الحوثي،
إلى أنه «لو كان اتفاق السويد ّ
ينص

من وقفة في صنعاء ضد استمرار العدوان (أ ف ب)

على تسليم الحديدة ،ملا كانت هناك
ضـ ـ ــرورة لـبـنــد إعـ ـ ــادة االن ـت ـش ــار من
الطرفني».
ل ـك ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات راهنت ،منذ إعالن اتفاقات
السويد ،على إمكانية حصد مكاسب
م ــن ط ــري ــق ال ـت ـح ــاي ــل ،وت ـف ــري ــغ تلك
االتفاقات من مضامينها ،بما يرغم
«أن ـص ــار ال ـلــه» عـلــى تـقــديــم تـنــازالت
مجانية .وهو رهان ثبت فشله ،تمامًا
كما ثبت فشل الرهانات العسكرية،
األمر الذي حمل هانت على التصريح
بما كانت بالده تبطنه ،بحديثه عن
ضــرورة االنسحاب من طــرف واحــد.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ج ــاء رد «أن ـصــار
الله» واضحًا وحازمًا بوصفها ذلك
بأنه «ليس انحيازًا فحسب ،بل كذب
وخداع ومغالطة التفاق معلن» ،كما
قال عبد السالم.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـل ــوي ــح ب ــالـ ـع ــودة
بــال ـحــرب إل ــى امل ـس ـتــوى الـ ــذي كــانــت
عليه قبيل كــانــون األول /ديسمبر
امل ــاض ــي ،تـثـيــر زي ـ ــارة ه ــان ــت ملـيـنــاء
عـ ــدن ،الـ ــذي يـعــانــي تـسـ ّـيـبــا وف ـســادًا
كـبـيـرًا وفــوضــى أمـنـيــة ،م ـخــاوف من
إعادة إشهار ورقة تحويل املساعدات

مـ ــن م ـي ـن ــاء الـ ـح ــدي ــدة الـ ـغ ــرب ــي إل ــى
امليناء الجنوبي .وهو مخطط ،إذا ما
ً
لجئ إليه بالفعل ،فسيكون الهدف
الــرئـيــس مـنــه تــرهـيــب بيئة «أنـصــار
الـلــه» ،وتشديد الحصار عليها ،من
أج ــل تــألـيـبـهــا ع ـلــى ال ـح ــرك ــة .وعـلــى
أي ح ــال ،يـبــدو أن مــا قــد ُيلجأ إليه،
فــي مــرحـلــة أولـ ــى ،هــو إعـ ــادة تنفيد
هجمات موضعية ،تستهدف إيصال
رس ــال ــة ل ـق ـيــادة ص ـن ـعــاء م ـفــادهــا أن
ح ــال ــة ال ـت ــوث ــب الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـح ــرب
بوتيرتها السابقة مستمرة ،وأن هذا
الـسـيـنــاريــو مـســألــة وق ــت ال أكـثــر إذا
ّ
استمر التصلب في موقف «أنصار
الله».
والجدير ذكره ،هنا ،أن الدول الغربية
الراعية للعدوان تنظر إلى الحديدة
بوصفها ورقة قوة رئيسة ،سواء في
العمل على إبعاد «أنـصــار الله» عن
املواقع الساحلية االستراتيجية ،أو
ضمان ارتباط تلك املواقع بمصالح
ً
الغرب وإرادت ــه مستقبال بما يسلب
ال ـي ـم ــن ع ـن ــاص ــر ق ــوت ــه وي ـم ـن ـعــه مــن
الـتـحـكــم فـيـهــا ،أو تـحـجـيــم «أن ـصــار
ال ـل ــه» ف ــي أي ت ـســويــة سـيــاسـيــة من
شأنها رسم مستقبل هذا البلد.
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«أنصار الله» :ال ّ
نص على جهات
محايدة في اتفاق الحديدة
أكد الناطق باسم «أنصار الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد
الـســام ،أن «اتـفــاق استوكهولم لــم يشر بــأي شكل مــن األشـكــال إلى
وجود جهات محايدة ،ال في ميناء الحديدة ،وال في غيرها» ،مضيفًا
ً
أن َ«من يخالف االتفاق شكال ومضمونًا هو دول العدوان» .وأوضح،
في بيان تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي
هانت من عدن ،أن «قبولنا في األساس بدور رقابي لألمم املتحدة في
ميناء الحديدة هو إلنهاء ذرائع الطرف اآلخر ومن يقف خلفه ،وليس
على أساس تسليمه للطرف املعتدي ،فهذا ال يسمى حوارًا وال نقاشًا».
ولفت إلى «(أننا) أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتنفيذ املرحلة األولى من
إعــادة االنتشار من طــرف واحــد ،ولكن هم من يرفض التنفيذ ألنهم
يريدون أن ينكشف الطرف اآلخر ويصبح في موقف محرج ،ومن
ال ّ
أجل أل يفقدوا مبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي» .وأشار
إلى أن «الطرف اآلخر يحاول عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة
االتفاق على القوات املحلية ،وبالرغم أن هذا مخالف لالتفاق ،إال أننا
أكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات األولى ،لكونها إنسانية بحتة ،ومن ثم
».ال نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير لالتفاق إذا لزم ذلك
)األخبار(

روسيا خارج «معاهدة
القوى النووية» رسميًا

قـ ـ ّـرر ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي ،فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
رس ـم ـيــا ،أمـ ــس ،تـعـلـيــق م ـشــاركــة بـ ــاده في
معاهدة الصواريخ النووية املتوسطة املــدى،
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى حـقـبــة ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ،بعد
مماثلة لـلــواليــات املتحدة فــي شباط/
خطوة
ّ
ف ـب ــراي ــر .ووقـ ـ ــع ب ــوت ــن «م ــرس ــوم ــا بتعليق
مـشــاركــة روسـيــا فــي االتـفــاقـيــة بــن االتـحــاد
السوفياتي والواليات املتحدة» ،بحسب بيان
للكرملني .وأض ــاف البيان أن التعليق يأتي
عـقــب «خ ــرق ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة اللـتــزامــاتـهــا
بموجب املعاهدة».
وواش ـن ـط ــن االت ـه ــام ــات
ـو
ـ
ك
وت ـب ــادل ــت م ــوس ـ
ُ
بانتهاك املـعــاهــدة الـتــي أبـ ِـر َمــت بــن الــواليــات
املتحدة واالتحاد السوفياتي السابق في عام
 .1987وف ــي ش ـبــاط /فـبــرايــر املــاضــي ،أعلن
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،أن واشنطن
ستبدأ عملية االنسحاب من املعاهدة خالل
سـتــة أش ـهــرّ .
ورد بــوتــن بــإعــان أن روسـيــا
ستعلق مشاركتها في املعاهدة كذلك .وقال
إن روس ـيــا ستسعى إل ــى تـطــويــر صــواريــخ
متوسطة املدى ،ردًا على ما قال إنها مشاريع
مماثلة تـقــوم بها الــواليــات املـتـ ّحــدة ،وهــو ما
أثار احتمال نشوب سباق تسلح.
(أ ف ب)

هولندا تستدعي سفيرها
لدى إيران
م ـ ّـرة جــديــدة ،تـجــد إي ــران نفسها أم ــام نــزاع
دبـلــومــاســي عـلــى خلفية ات ـهــامــات باغتيال
مـعــارضــن إيــرانـيــن فــي ال ـخــارج ،تصاعدت
فــي أوروب ــا منذ خــروج الــواليــات املتحدة من
االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي .وأعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـه ــول ـن ــدي ،سـتـيــف ب ـل ــوك ،أم ـ ــس ،أن ب ــاده
استدعت سفيرها لدى طهران ،ردًا على طرد
األخيرة اثنني من موظفي السفارة الهولندية.
وك ـت ــب ب ـل ــوك ،ف ــي رس ــال ــة إل ــى ال ـب ــرمل ــان ،أن
«ال ـح ـكــومــة ق ــررت اس ـتــدعــاء سـفـيــر هــولـنــدا
لدى طهران للتشاور» ،مضيفًا أن قرار طرد
الــدبـلــومــاسـيــن ك ــان «غ ـيــر مـقـبــول وسلبيًا
بالنسبة إلى تعزيز العالقات الثنائية».
الـ ـتـ ـح ـ ّـرك اإلي ـ ــران ـ ــي لـ ـط ــرد ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
الهولنديني ،والذي لم يكشف عنه سابقًا ،كان
قــد أتــى لـلـ ّ
ـرد على طــرد هولندا موظفني في
السفارة اإليرانية في حزيران /يونيو ،2018
وذلــك لـ«املؤشرات القوية من (االستخبارات
َ
الهولندية) على أن إيران تورطت في عمليتي
تصفية جـســديــة عـلــى األراض ـ ــي الـهــولـنــديــة
استهدفتا شخصني هــولـنــديــن مــن أصــول
إيرانية» .وبحسب توضيح وزيــر الخارجية
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـق ـ ــرار اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ـط ــرد
الدبلوماسيني كــانــت طـهــران قــد أبلغته إلى
السلطات الهولندية فــي  20شـبــاط /فبراير،
وقد جرى ترحيلهما األحد املاضي .باملوازاة،
أفــاد بلوك ،كذلك ،بأنه جــرى أمــس استدعاء
السفير اإليراني على خلفية القضية ذاتها.
(األخبار ،أ ف ب)

«الديموقراطيون» يالحقون
ّ
مقربين من ترامب
أطلقت اللجنة القضائية فــي مجلس النواب
األميركي ،أمس ،تحقيقًا جديدًا واسعًا يطاول
الــدائــرة املحيطة بالرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،بـسـبــب مــزاعــم عــن س ــوء اسـتـخــدام
السلطة .وطالبت بالحصول على وثائق من
ع ـشــرات األش ـخ ــاص ،بينهم ن ـجــاه دونــالــد
جونيور وإيــريــك ،وصـهــره جــاريــد كوشنر،
األمر الذي ّ
رد عليه ترامب بأنه «فارغ» ،مؤكدًا
في الوقت ذاته أنه سيتعاون مع التحقيق.
وأرسل رئيس اللجنة ،الديموقراطي جيرولد
نــادلــر ،رســائــل إلــى  81شخصًا وكـيــانــا في
َ
دائرتي ترامب الحالية والسابقة ،وأشخاص
قد يكون لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق.
(أ ف ب)

