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فلسطين

تقرير

 106أعضاء فقط حضروا جلسة سيئون

حكومة اشتية ال ترضي «الفتحاويين»
ّ

السعودية تفشل في استنساخ البرلمان اليمني

تلكؤ إسرائيلي في تنفيذ تفاهمات غزة
لم يكن غياب فصائل أساسية عن
حكومة رام الله الجديدة هو محور
النقاش الوحيد حولها ،إذ الحقتها انتقادات
بتشكيلتها وباضطرار رئيسها إلى
تتعلق َ
إبقاء حقيبتي «الداخلية» و«األوقاف»
بيده .على خط مقابل ،تعيد الفصائل
في غزة ترتيب أوراقها ً
بناء على ذلك ،في
الوقت الذي تواجه فيه تحديًا كبيرًا في
شأن تفاهمات التهدئة األخيرة
غزة ـــ هاني إبراهيم
تمض ساعات على إعالن الحكومة
لم
ِ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي رام ال ـل ــه ،بــرئــاســة
محمد اشتية ،أداء قسم اليمني أمــام
رئيس السلطة ،محمود عـٌبــاس ،أول
من أمس ،حتى تسبب خطأ بإعادتها
القسم مــرة أخ ــرى مـســاء أم ــس .وكــان
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ غـ ـ ـي ـ ــاب جـ ـمـ ـل ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــاص
للشعب وإلرث ــه الـتــاريـخــي» مــن ّ
نص
ّ
ح ـل ــف الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــا أث ـ ـ ــار ت ـه ــك ـم ــا فــي
أوساط كثيرة.
الحكومة التي تضم  21وزيرًا 5 ،منهم
كــانــوا فــي حكومة «الــوفــاق الوطني»
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،اح ـ ـت ـ ـفـ ــظ فـ ـيـ ـه ــا اش ـت ـي ــة

ّ
رت الفصائل أن هناك
قد
ً
تأجيال إسرائيليًا جديدًا
في تطبيق التفاهمات
َ
بـحـقـيـبــتــي «الــداخ ـل ـيــة» و«األوقـ ـ ــاف»
إل ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــن ت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ش ـخ ـص ـي ـت ــن
بـهـمــا ،فــي خ ـطــوة أرجـعـتـهــا مـصــادر
م ـقـ ّـربــة م ـنــه إل ــى وجـ ــود خ ــاف ــات مع
شخصيات مقربة من عباس وحركة
«فتح» (راجــع عدد السبت) .لكن بقاء
شـخـصـيــات وزاريـ ــة فــي مـكــانـهــا أثــار

غ ـضــب قـ ـي ــادات م ــن «فـ ـت ــح» ،أب ــرزه ــم
مــديــر اإلع ــام فــي مـفــوضـيــة الـحــركــة،
ُ
م ـن ـيــر ال ـ ـجـ ــاغـ ــوب ،ك ـم ــا ان ــتـ ـق ــد ب ـقــاء
رياض املالكي ألطول مدة بني الوزراء
الذين أمسكوا «الخارجية» ،إذ ّ
سجل
 12عامًا في املنصب نفسه.
ك ــذل ــك ،ضـ ّـمــت الـحـكــومــة ث ــاث نـســاء
وخـمـســة وزراء مــن قـطــاع غ ــزة ،فيما
ش ـ ـ ـ ــارك ع ـ ـ ــدد م ـ ـح ـ ــدود م ـ ــن ف ـص ــائ ــل
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» ب ــوزي ــر ع ــن كــل
ج ـهــة ،وهـ ــذه ال ـف ـصــائــل ه ــي« :جـبـهــة
التحرير العربية» و«الجبهة العربية
لتحرير فلسطني» و«جبهة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» وحـ ــزبـ ــا «الـ ـشـ ـع ــب»
و«فـ ـ ـ ــدا» .وأث ـ ـ ــارت م ـش ــارك ــة الـحــزبــن
األخيرين غضبًا داخل ما بات يعرف
ب ــ«ال ـت ـج ـم ــع ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ــذي
يضم خمس قــوى يسارية («الجبهة
الشعبية»« ،الديموقراطية»« ،املبادرة
الـعــربـيــة»« ،ف ــدا»« ،الـشـعــب») ،إذ رأى
ال ـت ـج ـمــع أن هـ ــذه املـ ـش ــارك ــة «خـ ــارج
بــرنــام ـجــه» ،فـيـمــا ّ
رد «ال ـش ـعــب» بــأن
بيان التجمع «صــدر مــن دون توافق
بني مكوناته».
ف ــي امل ـقــابــل ،قــالــت م ـص ــادر إن حــركــة
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـن ــت رف ـض ـه ــا
الحكومة منذ بداية تكليف رئيسها،
شرعت ردًا على ذلك في إجراء تدوير
فــي بـعــض ال ـ ــوزارات فــي غ ــزة ،بــادئــة
ب ــوزارة الــداخـلـيــة قبل أســابـيــع ،فيما
من املتوقع أن تشمل العملية وزارات
أخرى .وتشير املصادر إلى أن الهدف
هــو «ت ـطــويــر الـعـمــل ال ـح ـكــومــي» ،من
دون اإلش ـ ــارة إل ــى اح ـت ـمــال ـيــة إع ــان
أي جـســم بــديــل فــي الـقـطــاع إل ــى هــذه
ال ـل ـح ـظــة .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أك ــدت
«حماس» أنها لن تتعامل مع نتائج
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وأن ـه ــا
«تنتظر موقفًا مــن القاهرة بصفتها
الوسيط في ملف املصالحة».
ل ـك ــن ه ـ ــذا الـ ـت ــرق ــب لـ ــم يـ ـل ـ ِـغ ت ـطــويــر
الـعــاقــة االقـتـصــاديــة مــع مـصــر عبر
زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـ ــواردات م ـن ـه ــا ،وال ـس ـم ــاح
ب ــزي ــادة الـ ـص ــادرات مــن ال ـق ـطــاع ،في

من مباراة كرة قدم لمصابين خالل «مسيرات العودة» في غزة (أ ف ب)

األي ـ ّـام األخـيــرة .كــذلــك ،نفت املصادر
تـ ـل ــق ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة «أي جـ ــديـ ــد ح ــول
م ـل ــف املـ ـص ــالـ ـح ــة ،أو الـ ـح ــدي ــث عــن
ل ـقــاءات ج ــدي ــدة» .فــي الــوقــت نفسه،
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار إضـ ــراب
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـنـ ـح ــو أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ،تـ ـق ــول
امل ـص ــادر إن ال ــوف ــد األم ـن ــي املـصــري
يواصل اتصاالته مع اإلسرائيليني
فـ ــي ق ـض ـي ــة اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب ،إل ـ ــى جــانــب
تدخل األمم املتحدة ملنع التوتر قبل
الوصول إلى السابع عشر من الشهر
ال ـج ــاري ال ــذي يــوافــق «ي ــوم األسـيــر
الفلسطيني» .ومن املقرر أن يخوض
ن ـحــو  25أس ـي ـرًا اإلضـ ـ ــراب ع ــن امل ــاء

في ذلــك الـيــوم ،إذا أصـ ّـرت «مصلحة
الـسـجــون» اإلســرائـيـلـيــة عـلــى رفــض
االستجابة ملطالبهم.
فـ ــي ضـ ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ــدرس ال ـف ـص ــائ ــل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي غـ ــزة الـ ـع ــودة إلــى
استخدام وســائــل املقاومة الشعبية
«ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـن ـ ــة» (اإلربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـلـ ـيـ ـل ــي»
و«ال ـ ـبـ ــالـ ــونـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــارقـ ـ ــة») ،جـ ـ ـ ّـراء
ّ
«ال ـت ـلــكــؤ اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ف ــي تطبيق
ال ـت ـف ــاه ـم ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إض ــاف ــة ال ــى
خــروق إسرائيلية لالتفاق .وتترافق
نية التصعيد مع مناورات عسكرية
علمت «األخبار» أن «كتائب القسام»،
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس»،

أج ــرتـ ـه ــا خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
وكــانــت تـحــاكــي الـتـصــدي ملـحــاوالت
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراق إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـم ــق
مـحــافـظــات ال ـق ـطــاع .وت ـقــول أوس ــاط
سياسية في الفصائل إن االستهداف
املباشر للمتظاهرين خــال الجمعة
املــاضـيــة ،وال ــذي أدى إلــى استشهاد
ال ـف ـتــى م ـي ـســرة م ــوس ــى أبـ ــو شـلــوف
(  15عــامــا) إث ــر إصــاب ـتــه بــرصــاصــة
ّ
ف ــي ال ـب ـطــن ،شــكــل اخ ـت ــراق ــا واض ـحــا
لتفاهمات التهدئة التي تنص على
ع ــدم اس ـت ـخــدام االح ـت ــال الــرصــاص
الحي ضد املتظاهرين.
وت ـش ـي ــر هـ ــذه األوسـ ـ ـ ــاط إلـ ــى تـعـمــد

تخفيض الجاهزية العسكرية :إسرائيل معنية باستمرار التهدئة
يحيى دبوق
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت املـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
اإلسرائيلية تمايزها عن التجاذبات
الـسـيــاسـيــة فــي تــل أبـيــب عشية بــدء
املـشــاورات لتأليف الحكومة املقبلة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـت ـخ ـف ـي ـض ـه ــا ج ــاه ــزي ـت ـه ــا
العسكرية على الحدود مع قطاع غزة،

رسالة الجيش واضحة
سواء إلى الداخل اإلسرائيلي
أم الجانب الفلسطيني
فــي إعــان ّ
ينم عــن توقعها استمرار
الـتـهــدئــة واالت ـف ــاق املـتـبـلــور حولها.
ونقلت وســائــل إعــام عبرية (القناة
الثانية) ،أمس ،عن مصادر عسكرية،
أن الـجـيــش ق ــرر ،بـعــد جـلـســة تقييم
ل ـل ــوض ــع ،س ـح ــب ال ـ ـقـ ــوات امل ـن ـت ـشــرة
أخـيـرًا حــول الـقـطــاع ،وتـحــديـدًا التي
ُ
نـ ـش ــرت خ ـش ـيــة ال ـت ـص ـع ـيــد األمـ ـن ــي،
إلــى جــانــب الــوحــدات العاملة بإمرة
قـيــادة املنطقة الجنوبية .وكما يرد
فــي الـتـقــريــر ،ت ـقـ ّـرر إخ ـضــاع ال ـقــوات،
من دون تسريحها ،ألنشطة تدريبية
«استعدادًا ألي طارئ الحق».
رس ــال ــة الـجـيــش غـيــر امل ـب ــاش ــرة عبر
تـ ـقـ ـلـ ـي ــص االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
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واضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل
اإلسرائيلي وتـجــاذبــاتــه ،أم الجانب
ال ـفـل ـس ـطـي ـنــي ،وفـ ـح ــواه ــا :مـعـنـيــون
بالتهدئة واس ـت ـمــرارهــا ،وجــاهــزون
في الوقت نفسه ألي تطور قد يتولد
ع ـلــى خـلـفـيــة امل ـ ـشـ ــاورات االئـتــافـيــة
وس ــوء فهم الفلسطينيني لـهــا .ففي
الـيــومــن املــاضـيــن ،ب ــرزت مطالبات
متطرفة ل ــدى كـتــل وأحـ ــزاب يمينية
معنية بدخول االئتالف مع الرئيس
املرتقب تكليفه ،بنيامني نتنياهو،
وت ـح ــدي ـدًا رئ ـي ــس حـ ــزب «إس ــرائ ـي ــل
بيتنا» ،وزير األمن السابق أفيغدور
لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،الـ ـ ـ ــذي ذهـ ـ ــب بـ ـعـ ـيـ ـدًا فــي
شروطه للمشاركة في الحكومة ،ومن
ّ
بينها تحلل إسرائيل من التزاماتها
األخيرة ،ووقف نقل األموال إلى غزة،
وكذلك إسقاط حكم حركة «حماس».
ب ــال ـط ـب ــع ،ه ـ ــذه املـ ـط ــال ــب هـ ــي ال ـح ـ ّـد
ّ
األقصى للحصول على األقــل منها،
وفـقــا لتسوية يمكن الـتــوصــل إليها
بــن «الـلـيـكــود» و«إســرائ ـيــل بيتنا»،
ك ـمــا ه ــو وضـ ــع األح ـ ـ ــزاب الـيـمـيـنـيــة
األخرى التي تدرك أن حكومة يمينية
ال ي ـم ـكــن أن ت ـتــألــف م ــن دونـ ـه ــا ،ما
يـسـمــح لـهــا بـمـحــاولــة االبـ ـت ــزاز .لكن
هــل يــرضــخ نتنياهو لـهــذه املطالب
ً
التي تعني أوال إنهاء اتفاق التهدئة؟
الــواضــح أن األم ــور تـفــوق الـتـجــاذب
السياسي الــداخـلــي لترتبط باألمن

ّ
اإلسرائيلي واالستراتيجية املتبناة
لدى املؤسسة األمنية ملواجهة تحدي
غـ ــزة ،وإن كــانــت امل ــزاي ــدة والـتـطــرف
فـيـهــا أس ـلــوبــا م ــن أســال ـيــب تحسني
األوراق التفاوضية وموقع األحــزاب
في الحكومة املقبلة.

ل ـك ــن ت ـط ــرف امل ـط ــال ـب ــات االئ ـتــاف ـيــة
يصعب أن يتحرك إلى حيز التنفيذ
الفعلي؛ لكون اتفاق التهدئة ،املبني
على تسهيالت اقتصادية معيشية،
وتـ ـلـ ـي ــن مـ ــوقـ ــف «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ب ــامل ــال
املــدفــوع عربيًا ،هــو مطلب إسرائيل

الخيارات البديلة للتهدئة من شأنها إعادة إنتاج الوضع الراهن إن نشبت الحرب (أ ف ب)

ومصلحتها ،على خلفية أن الخيارات
البديلة ،ومنها العسكرية ،من شأنها
إعــادة إنتاج الوضع الراهن فقط ،إن
نشبت ال ـحــرب ،وبــأثـمــان ال ضــرورة
ألن تدفعها إسرائيل مقابل الالتغيير
أو الــايـقــن .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،نقل
موقع «والال» عن مصادر مسؤولة أن
إسرائيل معنية بتنفيذ التفاهمات
الـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا مــع «ح ـمــاس»،
برعاية مصرية ،وذلك بمجرد تأليف
حكومة نتنياهو املقبلة ،مع أن املوقع
لفت إلى أن التنفيذ سيكون تدريجيًا
وليس دفعة واحدة.
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
إســرائ ـيــل ،بـقـيــادة نتنياهو ،معنية
باستمرار التهدئة ،ومنع انكسارها
عبر تنفيذ االلتزامات املتصلة بها،
وذلــك على رغم كل التطرف الكالمي
فــي مرحلة تأليف الحكومة ،والــذي
ّ
ب ــات ــت ال ــدافـ ـعـ ـي ــة إلـ ـي ــه أق ـ ـ ــل ق ـيــاســا
ب ـمــا ك ــان ــت عـلـيــه ق ـبــل االن ـت ـخــابــات.
لـكــن يبقى أن األم ــور قــابـلــة للتبدل،
وتـحــديـدًا فــي مــا يتعلق بمطالبات
فـلـسـطـيـنـيــة ق ــد ت ـت ـعــامــل إس ــرائ ـي ــل
معها في مرحلة ما بعد االنتخابات
على نقيض ما تعاملت معها قبلها،
م ـث ــل امل ـ ـطـ ــار وامل ـ ـي ـ ـنـ ــاء ،ف ـه ـمــا مـحــل
تـ ـج ــاذب وي ـح ـت ــاج ــان إلـ ــى أك ـث ــر من
موافقة إسرائيلية لتنفيذ التفاهمات
بخصوصهما.

االحتالل استهداف الصيادين خالل
ً
محاولتهم الصيد في مدى  15ميال
ُسـمــح لـهــم أخ ـي ـرًا بــالــوصــول إليها،
علمًا بأن زيــادة املسافة ،التي سمح
ب ـه ــا االحـ ـ ـت ـ ــال ،ل ــم ت ـت ـج ــاوز وس ــط
الـ ـقـ ـط ــاع حـ ـت ــى خ ــانـ ـي ــون ــس ،إذ لــم
يسمح عمليًا بالصيد شمال القطاع
أو جنوبه العتبارات تتعلق بوجود
ح ـق ــول غـ ــاز ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـشـمــالـيــة
وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـي ــة ت ــدع ـي ـه ــا قـ ــوات
االح ـت ــال ج ـنــوبــا ،م ــا أف ـقــد توسيع
مساحة الصيد قيمتها ،خــاصــة أن
امل ـن ـط ـقــة امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا ت ـف ـت ـقــر إل ــى
األسماك ،وفق روايات الصيادين.
ّ
من جهة أخرى ،يتلكأ العدو في إدخال
ّ
األمـ ـ ــوال ال ـق ـط ــري ــة ،إذ حـ ــل مـنـتـصــف
ُ
الشهر فيما لم تعلم بعد قيمة املنحة
أو حجم الدفعات التي سيسمح بها.
لـكــن مـصــادر فــي األم ــم املـتـحــدة تقول
لـ«األخبار» إن املندوب القطري ،محمد
الـ ـعـ ـم ــادي ،ق ــد ي ـصــل ال ـق ـط ــاع ف ــي أي
لـحـظــة ،وهــو أخـبــر األط ــراف املعنيني
بذلك ،في محاولة المتصاص غضب
ال ـف ـصــائــل .أم ــا امل ـص ــادر الـفـصــائـلـيــة،
ف ـقــالــت إن ـهــا طـلـبــت م ــن ال ــدوح ــة رفــع
قـيـمــة امل ـن ـحــة إل ــى  40م ـل ـيــون دوالر،
وهي القيمة التي وعد وزير الخارجية
الـ ـقـ ـط ــري ،م ـح ـمــد ب ــن ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن،
بالنظر بإيجابية فيها.
وسط هذه املعطيات ،ترى األوساط
امل ـع ـن ـي ــة أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ـ ـعـ ــود إل ــى
«ال ـت ـل ـكــؤ» ف ــي تـطـبـيــق الـتـفــاهـمــات،
ال إل ـغ ــائ ـه ــا ح ــال ـي ــا .وم ـ ــن ب ــن ه ــذه
َّ
املؤجل تطبيقها مشاريع
التفاهمات
ّ
ال ـت ـش ـغ ـيــل امل ــؤق ــت ال ـت ــي سـتـمــولـهــا
ً
قطر لتزيد إلــى  20ألــف وظيفة بدال
م ــن  6400كــانــت ُم ـق ـ ّـرة عـبــر «وكــالــة
ال ـغ ــوث» ،إل ــى جــانــب وع ــود بــإدخــال
وفــود من االتـحــاد األوروب ــي والبنك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـبـ ـح ــث عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ت ـط ــوي ــر
الكهرباء وإنـشــاء مناطق صناعية،
وهـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــود الـ ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان م ـت ـف ـقــا
ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
اإلسرائيلية.

قد يكون دخول القوات
السعودية إلى وادي
حضرموت هو ّ«اإلنجاز»
الوحيد الذي حققته الرياض
من وراء عمليات التحشيد
«البرلماني» التي قادتها خالل
األيام الماضية .تحت ستار
جلسة فشلت في التوافر ّعلى
النصاب القانوني ،وفي ظل
خالفات حادة ما بين الموالين
لـ«التحالف» ،أدخلت السعودية
مدينة سيئون ،رسميًا ،في
دائرة احتاللها
صنعاء ـــ رشيد الحداد
انعقد مجلس النواب اليمني ،بنسخته
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،خ ــال الـيــومــن
املـ ــاضـ ــن ،ف ــي م ــدي ـن ــة س ـي ـئ ــون ،مــركــز
محافظة حـضــرمــوت ،مــن دون اكتمال
ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي .ق ــراب ــة  42عـضـوًا
برملانيًا ِم ّمن كان يفترض أن يشاركوا
ّ
ف ــي الـجـلـســات تـخــلـفــوا ع ــن الـحـضــور،
احتجاجًا على تنصل الرئيس املنتهية
والي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ــادي،
م ــن اتـ ـف ــاق ع ـل ــى م ـن ــح حـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الشعبي الـعــام» ،صاحب الكتلة األكبر
فــي ال ـبــرملــان ،نـسـبــة  %50مّــن مناصب
ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تـبــنــي املجلس
مطلب رفع العقوبات عن نجل الرئيس
ال ـس ــاب ــق أح ـم ــد ع ـلــي ع ـبــد ال ـل ــه صــالــح
ً
املـ ـ ــوجـ ـ ــود ف ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تنصيب سلطان البركاني ،رئيس كتلة
«امل ــؤت ـم ــر» ال ـبــرملــان ـيــة ،رئ ـي ـســا ملجلس
النواب .لكن هادي ونائبه علي محسن
األحمر رفضا املطلبني األولني ،واكتفيا
باملوافقة على ترشيح البركاني رئيسًا
توافقيًا للبرملان .رفــض استثار نــواب

«املؤتمر» املقيمني في القاهرة ،ودفعهم
إلى االمتناع عن الحضور.
م ـ ـصـ ــدر بـ ــرملـ ــانـ ــي ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ج ـل ـســة
الـسـبــت امل ــاض ــي أكـ ــد ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن
قــرار عـشــرات الـنــواب مقاطعة الجلسة
ّ
تسبب فــي حــرج كبير لـهــادي ونائبه،
وهو ما دفع األخير إلى الطلب من أبو
ظـبــي الـتــدخــل ل ــدى ال ـن ــواب الــرافـضــن
ل ـل ـتــراجــع ع ــن مــوق ـف ـهــم م ـقــابــل الـنـظــر
في شروطهم .وأضــاف املصدر أن ذلك
األخــذ والــرد ّ
تسببا في تأخر الطائرة
الـتــي كــانــت تحمل  98عـضـوًا برملانيًا
ل ـس ـ ّـت س ــاع ــات ف ــي م ـط ــار امل ـل ــك خــالــد
الدولي في الرياض ،متابعًا أن النواب
امل ــوال ــن ل ـصــالــح رف ـض ــوا االسـتـجــابــة
ل ـل ـض ـغــوط املـ ـم ـ َ
ـارس ــة ع ـل ـي ـهــم ،وال ـت ــي
بلغت ّ
حد إغرائهم بمبلغ مليون ريال
سعودي.
ّ ّ
ه ــذا ال ـت ـمــنــع ولـ ــد إرب ــاك ــا واض ـح ــا في
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ـي ــث ظـ ـه ــر ع ــدد
ّ
ال ـح ــاض ــري ــن أقـ ـ ــل م ـم ــا ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا،
ُ
فـيـمــا لــم تـنـقــل الـجـلـســة م ـبــاشــرة على
الـهــواء .أمــا نجمها ،سلطان البركاني،
ف ـ ـقـ ــد اسـ ـتـ ـجـ ـل ــب لـ ـنـ ـفـ ـس ــه انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
ك ـث ـي ــرة ،ب ـع ــدم ــا عـ ـ ّـد نـ ـ ــواب «امل ــؤت ـم ــر»
ق ـبــولــه ب ــرئ ــاس ــة امل ـج ـلــس ت ــواطـ ـؤًا مع
ه ـ ـ ــادي .ك ــل ت ـل ــك الـ ـع ــوام ــل دف ـع ــت إل ــى
افـتـتــاح جـلـســة الـسـبــت ،ال ـتــي انـعـقــدت
ف ــي امل ـج ـم ــع ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي س ـي ـئــون،
بــاخـتــراق الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس
خ ــال عملية انـتـخــاب رئـيــس الـبــرملــان
وهيئته الرئاسية ،إذ إن عدد الحضور
لم يتجاوز  106أعضاء ،بينما يتطلب
اكتمال النصاب ،حتى وفق الحسابات
التي تستثني األعضاء امليتني وعددهم
( 26أصـ ـبـ ـح ــوا  27ب ـع ــد وف ـ ـ ــاة عـضــو
إضــافــي الـسـبــت) ،حـضــور  138عضوًا.
وبـسـبــب م ـخــاوف الـسـفـيــر ال ـسـعــودي،
محمد آل جابر ،من فشل الجلسة ،فقد
استبقها بالدعوة إلى تمرير املرشحني
ً
بــال ـتــزك ـيــة ب ـ ــدال م ــن ان ـت ـخــاب ـهــم .وهــو
م ــا عـ ـ ـ ّـده م ــراقـ ـب ــون م ـخــال ـفــة صــريـحــة
للمادتني  13و 14من الالئحة الداخلية
للمجلس ،الـتــي تـنـ ّـص «عـلــى انتخاب
رئيس ونواب رئيس املجلس باألغلبية

املطلقة ألعضاء املجلس ،وتكون عملية
االنتخاب سرية ،وتجرى االنتخابات
ً
ف ــي جـلـســة عـلـنـيــة ،ع ـلــى أن ُي ـب ــدأ أوال
بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـت ــرش ـي ــح
واالنتخاب لرئيس املجلس ،وتلي ذلك
إجراءات انتخاب ثالثة نواب للرئيس».
ع ـل ــى رغـ ــم ذلـ ــك ك ـل ــه ،ح ــاول ــت وس ــائ ــل
اإلعــام املوالية لـ«التحالف» التسويق
ل ـن ـج ــاح الـ ـخـ ـط ــوة ،ل ـك ـن ـهــا ف ـش ـلــت فــي
تغطية الـفــراغــات الـتــي ّ
ظهرتها صور
ّ
تصدرها تسعة نواب
الجلسة ،والتي
س ـق ـطــت ع ـضــوي ـت ـهــم ب ـس ـبــب شـغـلـهــم
الوظيفة العامة ،بحسب امل ــادة  80من
الــدسـتــور اليمني ،الـتــي تـحـ ّـرم الجمع
بني عضوية مجلس النواب وعضوية

يستقبل مجلس
النواب في صنعاء
خالل اليومين المقبلين
 24عضوًا جديدًا

(أ ف ب)

املجلس املحلي أو أي وظيفة عامة.
ومـ ــع أن ال ـس ـع ــودي ــة عـ ـج ــزت ع ــن عـقــد
جـلـســة بــرملــانـيــة ت ــواف ــر فـيـهــا ال ـشــروط
الدستورية والقانونية ،إال أنها نجحت
في إدخــال قواتها إلى سيئون بذريعة
تــأمــن ه ــذا االج ـت ـمــاع ،مـتـجــاوزة بذلك
إرادة «امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي»
املوالي ألبو ظبي (الذي تفيد معلومات
«األخبار» بأنه عرض على ثالثة نواب
م ـح ـســوبــن ع ـل ـيــه م ـقــاط ـعــة ال ـج ـل ـســة)،
ومـكــونــات جنوبية أخ ــرى كــانــت دعــت
إلى التظاهر ضد انعقاد البرملان ،على
اع ـت ـبــار أن األخ ـي ــر إن ـم ــا يـمـثــل ال ـقــوى
الـتــي ق ــادت ح ــرب صـيــف  1994لفرض
الـ ــوحـ ــدة ب ــالـ ـق ــوة .وج ـ ـ ــراء خ ـ ــروج تـلــك
التظاهرات ،فرضت الـقــوات السعودية
مدينة
إجراءات أمنية مشددة ،وأغلقت ّ
سيئون من االتجاهات كافة ،كما شنت
حملة اعتقاالت واسـعــة مساء الجمعة
وصباح السبت داخل املدينة ،واعتقلت
ال ـع ـش ــرات م ــن مـنـتـسـبــي «االن ـت ـق ــال ــي»
قبل أن تفرج عنهم بعد تهديد األخير
بتفجير األوضاع عسكريًا.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـتـ ـط ــورات،
اس ـت ـن ـكــر مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي صـنـعــاء
انعقاد ندوة للموجودين «في الخارج
وامل ـ ـن ـ ـسـ ــاقـ ــن وراء دول الـ ـتـ ـح ــال ــف»
ف ــي سـ ـيـ ـئ ــون ،م ـع ـت ـب ـرًا ذل ـ ــك «م ـخــال ـفــة
للدستور» ،وعادًا إياها غطاء لـ«احتالل
ال ـي ـم ــن» ،و«ش ــرع ـن ــة ج ــرائ ــم الـتـحــالــف
ومــؤامــراتــه الـتــي تـمـ ّـس بـسـيــادة البلد
واستقالله وســامــة أراض ـيــه» .وطالب
امل ـج ـل ــس ،االتـ ـح ــاد ال ـب ــرمل ــان ــي ال ــدول ــي
واألم ــم املـتـحــدة ومندوبها إلــى اليمن،
بـعــدم التعامل مــع اجتماعات سيئون
ونتائجها ،باعتبارها «غير دستورية
وغير قانونية وباطلة».
يشار إلى أن مجلس النواب في صنعاء
سيستقبل ،خــال اليومني املقبلني24 ،
ع ـض ـوًا تــم انـتـخــابـهــم الـسـبــت املــاضــي،
ف ــي ان ـت ـخــابــات تـكـمـيـلـيــة م ـبــاشــرة في
املـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ــواق ـ ـعـ ــة ت ـح ــت س ـي ـطــرة
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،وه ــو م ــا يـشـكــل عـثــرة
ج ــدي ــدة أمـ ـ ــام م ـ ـحـ ــاوالت «ال ـت ـح ــال ــف»
استنساخ البرملان أو تعطيله.

تقرير

إلغاء المشاركة اإلسرائيلية في «تمكين» :البحرينيون ينتصرون لفلسطين
بعد ّ
تحركات رافضة شهدها
الشارع البحريني ،أعلن وفد إسرائيلي
إلغاء مشاركته في مؤتمر ّ ُي ًعقد
في العاصمة المنامة ،معلال األمر
بـ«المخاوف األمنية»
نور مريم الزين
ّ
تمكن الشارع البحريني من ّ
صد مساعي
أخيرًا،
حـكــومـتــه إلي ـص ــال الـتـطـبـيــع م ــع ح ـكــومــة ال ـعــدو
اإلسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق ،عبر ّ
تحرك
أدى إلى إعالن وفد إسرائيلي إلغاء مشاركته في
«املؤتمر العاملي لريادة األعمال» الذي ينطلق اليوم
فــي املـنــامــة ،بسبب «م ـخــاوف أمـنـيــة» بحسب ما
أعلن منظمو املؤتمر .وكان من املتوقع أن يشارك
في املؤتمر ثالثة متحدثني إسرائيليني ،على األقل،
بينهم نائبة رئيس هيئة االبتكار اإلسرائيلية ،أنيا
ألدان.
إعــان الــوفــد اإلسرائيلي جــاء بالرغم مــن رفض
مـحـكـمــة ب ـحــري ـن ـيــة ل ــأم ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة ،أم ــس،

دعوى أقامها عدد من املحامني األسبوع املاضي،
ي ـطــال ـبــون ف ـي ـهــا وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـع ــدم إصـ ــدار
ـام مــن مقيمي
تأشيرات دخــول للوفد .وقــال مـحـ ٍ
الدعوى إن املحكمة أبلغتهم أنها اتخذت القرار ألنه
«ال مصلحة شخصية للمدعني فــي منع دخــول
الصهاينة لـلـبــاد ،وعليه انتفى شــرط املصلحة
الواجب لقبول الدعوى».
كذلك ،جاء قرار الوفد اإلسرائيلي عقب استنكار
مجلس الـنــواب البحريني مشاركته في املؤتمر،
ّ
يستمر أربـعــة أي ــام .وقــال مؤسس ورئيس
الــذي
«ش ـب ـك ــة ريـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال الـ ـع ــاملـ ـي ــة» ،ج ــون ــاث ــان
أورتمانس ،إنه «رغم أننا أكدنا للوفد اإلسرائيلي
أنه سيكون موضع ترحيب ،فقد قرر صباح اليوم
(أمس) عدم الحضور ملخاوف أمنية ،ورغبته في
عدم التسبب في أي إزعــاج للدول الــ 180األخرى
املشاركة».
وال ت ـق ـيــم ال ـب ـح ــري ــن ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
إسرائيل ،لكن مؤشرات التطبيع وصلت إلى أوجها
في الفترة األخـيــرة ،وقــد تبلورت لــدى استضافة
اململكة ،قبل أقــل مــن سنة ،مؤتمرًا ملنظمة األمــم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» في
ً
حـضــور وف ــد إســرائـيـلــي .ه ــذا فـضــا عــن اللقاء

ال ــذي جمع بــن وزي ــر الخارجية البحريني خالد
بن أحمد آل خليفة ،ورئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،على هامش مؤتمر وارسو ،قبل
شهرين.
ومــع اق ـتــراب انـعـقــاد املــؤتـمــر ،تــوالــت االنـتـقــادات
للخطوة الحكومية األخيرة من جهات مختلفة.
فاستنكر أكـبــر املــرجـعـيــات الــديـنـيــة فــي الـبــاد،
الشيخ عيسى قاسم ،في بيان ،زيارة الوفد إلى
املنامة .واعتبر أن «التطبيع والخطوات املتسارعة
عـلــى طــريـقــه إرضـ ـ ًـاء لـلـعــدو اإلســرائـيـلــي سحق
إلرادة ّ
األمة وإسالمها ،وإلرادة الشعب والوطن»،
واصفًا الدعوة بأنها «خطوة على طريق الذل و
االسـتـســام» .مــن جهتها ،رأت جمعية «الــوفــاق
الوطني» اإلسالمية املعارضة ،في بيان ،أن هذه
الدعوة تصب في إطار «تغييب البوصلة العربية،
والـعـمــل عـلــى كـســر حــاجــز الـعــزلــة ومـحــاولــة ّ
زج
الكيان الغاصب في أحضان ّ
األمة».
ُ ّ
«ج ــن ـب ــت» ق ــراب ــة  600شخصية
ف ــي امل ـحـ ّـص ـلــة،
بحرينية وعربية الجلوس جنبًا إلــى جنب وفد
ّ
صهيوني ،يضم مجندي احتياط في جيش العدو،
وعـلــى رأس ــه وزي ــر االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي إيلي
كــوهــن .مشهد كــاد يتحقق ،ال ـيــوم ،لــو لــم ينجح

ّ
الشارع البحريني في إجهاض مخطط سلطاته،
التي أنكرت ،مع ذلــك ،أي دور لها في دعــوة الوفد
الصهيوني .ومــن أجــل الحفاظ على مــاء وجهها
أمــام الضغط الشعبيّ ،
حملت «صندوق تمكني»،
ِّ
املنظم للمؤتمر ،مسؤولية دعوة الوفد ،علمًا بأن
«تمكني» ،كسائر املنظمات في البحرين ،مؤسسة
شـبــه حـكــومـيــة تــابـعــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وتتلقى
تعليماتها من السلطات مباشرة .وقد اكتفت بهذا
التبرير في بيان من بضعة أسطر ،من دون ّ
البت
في إلغاء الدعوة.
إال أن هذا التجاهل لألصوات املناهضة للتطبيع لم
يكن مستغربًا ،ذلك أن السلطات البحرينية عزمت
أمرها على املضي قدمًا في إشهار عالقاتها مع
العدو ،منذ توقيعها عام  2005اتفاقًا تجاريًا مع
واشنطن انسحبت بموجبه من املقاطعة التجارية
العربية إلسرائيلّ .ثم أطلق ملك البحرين ،حمد بن
عيسى آل خليفة ،دعوة إلى إنهاء املقاطعة العربية
إلس ــرائ ـي ــل ،ع ــام  ،2017بـحـســب م ـق ــال نـشــرتــه
صحيفة «ذي تايمز» البريطانية ،ليزور بعدها وفد
بحريني من جمعية «هذه هي البحرين» األراضي
املحتلة ،على إثر إعالن الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،القدس عاصمة إلسرائيل.

