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العالم

العالم

تقرير

أجــل عــدم نسيان مــا جــرى مــع أبناء
هــذا الشعب ،وضـمــان عــدم تـكــراره»،
ً
مـتـجــاهــا م ــا ق ــام وي ـق ــوم ب ــه جيشه
من مجازر بحق الشعب الفلسطيني
وغ ـي ــره م ــن ال ـش ـعــوب .ودع ــا ريفلني
املجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه
مــا ّ
سماها العنصرية والالسامية،
ًّ
م ـس ـت ـغــا ه ــذا «االج ـت ـم ــاع ال ــدول ــي»
إلضفاء الشرعية على الجرائم التي
ينفذها كيانه بحق الفلسطينيني.
ّ
ب ــالـ ـت ــوازي ،ش ــك ــل امل ـن ـتــدى مـنــاسـبــة
ل ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو ب ــوصـ ـل ــة
االهـ ـتـ ـم ــام ــات ن ـح ــو ال ـت ـه ــدي ــد ال ــذي
ت ـم ـث ـل ــه إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،إذ
ّ
اس ـت ـغــل نـتـنـيــاهــو املـنــاسـبــة إلطــاق
مــواقــف تتصل باللحظة السياسية
اإلقليمية ،فقال إن «الشعب اليهودي
استخلص العبر من الكارثة» ،وإنه
«ي ــأخ ــذ ال ـت ـهــديــدات بــال ـق ـضــاء عليه
عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد» ،فــي إشـ ــارة إلــى
ّ
التهديد الذي يشكله محور املقاومة
ً
بدءًا من إيران ،وصوال إلى فلسطني.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف إن «ج ـ ــوه ـ ــر ق ـ ـيـ ــام دول ـ ــة
إســرائـيــل يــرتـكــز عـلــى ه ــذا األم ــر :لن
تـقــع مـحــرقــة أخ ــرى .بصفتي رئيس
وزراء إسرائيل ،هذا أهم التزاماتي»،
مـتــابـعــا« :ي ـســاورنــي الـقـلــق ألنـنــا لم
ـوحـدًا وحــازمــا ّ
نـ َـر بعد موقفًا مـ ّ
ضد
النظام األكثر معاداة للسامية على
هــذا الكوكب ،نظام يسعى علنًا إلى
تطوير أسلحة نووية وإبادة الدولة
اليهودية املــوحــدة والــوحـيــدة» .كما
ق ــال إن «إس ــرائ ـي ــل ت ـحـ ّـيــي الــرئـيــس
(األم ـيــركــي دون ــال ــد) تــرامــب ونــائـبــه
(مـ ــايـ ــك) ب ـن ــس ل ـت ـصـ ّـدي ـه ـمــا لـطـغــاة
طهران».
ّ
ب ـن ــس اسـ ـتـ ـغ ــل ،م ــن ج ـه ـت ــه ،الـكـلـمــة
ل ـي ـع ـل ــن تـ ـع ـ ّـه ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
«ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب إســرائ ـيــل كما
كانت الحال منذ  ،»1948معتبرًا أنه
«يجب على الجميع الوقوف في وجه
إيران» .وبعد االحتفال ،كشف ،خالل
اج ـت ـمــاعــه بـنـتـنـيــاهــو ف ــي ال ـس ـفــارة
األمـيــركـيــة املـنـقــولــة إل ــى ال ـق ــدس ،أن
ت ــرام ــب ّ
وجـ ـ ــه دعـ ـ ــوة إلـ ــى نـتـنـيــاهــو
وم ـن ــاف ـس ــه ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،بـيـنــي
غــانـتــس ،لــزيــارة واشـنـطــن األسـبــوع
املـقـبــل ،وذل ــك «ملـنــاقـشــة خـطــة البيت
األبيض للسالم في الشرق األوسط»،
ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى «صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن».
وســري ـعــا ،تـلـقــف نـتـنـيــاهــو ال ــدع ــوة،
ً
قــائــا« :أعـتـقــد أن الــرئـيــس (تــرامــب)
يـسـعــى إلـ ــى م ـنــح إس ــرائ ـي ــل ال ـســام
واألمــن كما تستحق ،وبالتالي أقبل
بسرور دعوته».
ك ـ ــذل ـ ــك ،أل ـ ـقـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي،
فالديمير بوتني ،كلمة رأى فيها أن
«الهولوكوست ُت ّ
عد جرحًا لم يندمل

المشهد الذي َس ّجلته الكاميرات في القدس المحتلة أمس هو أشبه بـ«كرنفال» ذي طابع
سياسي ،أكثر منه إحياء ِلما يفترض أنها ذكرى «مجزرة بحق اإلنسانية» .فبعد مناوشات إعالمية
ّ
تقصدتها إسرائيل مع بولندا على مدى الشهور الماضية ،لتحويل «االجتماع الدولي» في هذه
يخف بنيامين نتنياهو فرحه بهذا الجمع الكبير من قادة الدول ،ساعيًا
المناسبة إلى القدس ،لم ِ
ّ
الى ترسيخ المدينة المقدسة «عاصمة إلسرائيل» .وفي خضم االستعراض واللقاءات الثنائية
قام بها رؤساء دول إلى مدن فلسطينية وأماكن مقدسة ،وحتى إقامة نصب
والزيارات التي ّ
تذكارية ...استغل نتنياهوالمشهدلدعم موقفه داخليًا كقائدقوي يجب أن ينتخبه الجمهور،
ّ
وليشن هجومًا على إيران التي صارت في نظره «أكثر دولة معادية للسامية» في العالم

توظيف داخلي إسرائيلي ...ورسائل إلى إيران

«كرنفال الهولوكوست»
في القدس
ينطوي عقد مؤتمر «املنتدى الدولي
ح ـ ــول الـ ـه ــول ــوك ــوس ــت» فـ ــي مــدي ـنــة
ال ـق ــدس املـحـتـلــة ،بـحـضــور أك ـثــر من
أرب ـع ــن م ــن ق ـ ــادة ال ـ ـ ــدول ،ع ـلــى غير

رس ــال ــة ف ــي أك ـث ــر م ــن ات ـج ــاه داخ ـلــي
وخ ـ ــارج ـ ــي ،ل ـك ــن تــوق ـي ـتــه ال ــداخ ـل ــي
ّ
ـ ـ ـ ـ االن ـت ـخــابــي ي ـشــكــل بــالـنـسـبــة إلــى
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـع ـ ــدو ،ب ـن ـيــامــن

«صفقة القرن» قبل االنتخابات؟
بينما قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن دونالد ترامب ّ
قرر نشر «صفقة القرن» ّ قبل االنتخابات
اإلسرائيلية املقررة في الثاني من آذار /مارس املقبلّ ،
رد الرئيس األميركي بأن كل التقارير حول
الصفقة «هي مجرد تخمينات» .وكانت القناتان «الـ  »12و«الـ  »13الخاصتان قد نقلتا ،أمس ،عن
مصادر إسرائيلية وأميركية (لم ّ
تسمياها) ،أن البيت األبيض «سيصدر خالل  24ساعة بيانًا
بخصوص التفاصيل» ،على أن يذهب بنيامني نتنياهو وبيني غانتس إلى واشنطن الثالثاء املقبل
لوضعهما في التفاصيل .وحاليًا ،يؤيد نتنياهو وغانتس نشر تفاصيل الصفقة قبل االنتخابات،
ً
ُ
وهو ما اعتبر تغييرًا في موقف األخير الذي كان يرى ذلك تدخال في االنتخابات .وكان من املفترض
أن يصل كبير مستشاري ترامب ،جارد كوشنر ،واملبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط ،أفي
ّ
بيركوفيتش ،إلى القدس املحتلة« ،لكن ذلك تعذر بسبب سوء األحوال الجوية» ،وفق القناة «الـ .»12
وفيما انتشر حديث إعالمي أمس عن البنود ،من قبيل اعتراف الفلسطينيني بإسرائيل دولة يهودية
ُ
ّ
وخاصة أنه
والقدس عاصمة لها ،وسحب سالح املقاومة في غزة ،لم تؤكد أي مصادر صحة ما نقلّ ،
مغاير كليًا للتسريبات السابقة على مدى عامني .أما القناة «الـ  ،»13فقالت إن نتنياهو «سيطلع على
الخطة السياسية األفضل التي عرضت على إسرائيل ،وتشمل تغييرًا ّ
جديًا للحدود ،وفرض السيادة
رفض الفلسطينيني للصفقة وفشل املفاوضات
اإلسرائيلية على املستوطنات في الضفة ...وفي حال ّ ّ
ضم كل مستوطنات الضفة».
إلقامة دولة فلسطينية ،سيكون من حق إسرائيل
(األناضول)

نتنياهو ،ورقــة دعــايــة يستطيع من
خاللها الترويج لدى الجمهور ملكانة
ّ
إسرائيل الدولية في ظل قيادته ،في
صـ ــورة يـحـتــاج إلـيـهــا نـتـنـيــاهــو في
مرحلة مفصلية يواجه خاللها أكثر
م ــن ت ـحـ ٍّـد قـضــائــي وان ـت ـخــابــي .وفــي
الــوقــت الــذي ينبغي فيه الفصل بني
السياقات املوضوعية ّ
ألي موقف أو
ُ
خ ـطــوة سـيــاسـيــة أو عـمــانـيــة ت ـقـ ِـدم
ع ـل ـي ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ،وب ـ ــن تــوظـيـفـهــا
االن ـت ـخ ــاب ــي وال ـس ـي ــاس ــي ال ــداخ ـل ــي،
َ
ببعديها
تـبــدو رســائــل هــذا الـحــدث،
االن ـت ـخ ــاب ــي وال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،األك ـث ــر
حـضــورًا لــدى الجمهور اإلسرائيلي
والشعب الفلسطيني .ف ــاألول ينظر
إلى املنتدى كاحتفال دولي بمناسبة
ّ
ت ـخـ ّـص تــاريـخــه ومستقبله فــي ظــل
قـيــادة نتنياهو ،فــي حــن أن الثاني
يـ ــراهـ ــا غـ ـط ــاء دول ـ ـيـ ــا ع ـل ــى املـ ـج ــازر
الـتــي ارتـكـبـهــا االح ـتــال فــي ماضيه
وح ـ ـ ــاض ـ ـ ــره ،وح ـ ـتـ ــى مـ ـ ــا قـ ـ ــد ي ـك ــون
ً
مستقبال.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،رأى ال ــرئـ ـي ــس
اإلســرائـيـلــي ،رؤوف ــن ريـفـلــن ،خــال
املــراســم الخاصة بمناسبة «تحرير
معسكر اإلبـ ــادة ال ـنــازي أوشـفـيـتــز»،
في مؤسسة «ياد فاشيم» في القدس
أمـ ـ ــس ،أن ه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ه ــي «م ــن

بوتين لريفلين ٪40 :من ضحايا «المحرقة» كانوا من يهود االتحاد السوفياتي السابق (أ ف ب)
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«تضامن» سعودي بالمناسبة
في حلقة جديدة من حلقات مسلسل التطبيع السعودي الجاري على قدم وساق مع العدو
اإلسرائيلي ،زار األمني العام لـ«رابطة العالم اإلسالمي» ،الشيخ محمد العيسى ،معسكر
اعتقال اليهود إبان الحرب العاملية الثانية في أوشفيتز في بولندا ،بالتزامن مع إحياء ذكرى
«الهولوكوست» .ونشر حساب «إسرائيل بالعربية» ،التابع للخارجية اإلسرائيلية ،مقطع
فيديو للعيسى ،وهو ّ
املسلمني في املعسكر .وأدرجت الرابطة،
يؤم الصالة في وفد من املشائخ
ّ
ّ
في بيان على موقعها ،زيارة أوشفيتز في إطار «التنديد بكل عمل إجرامي أيًا كان مصدره
ّ
وعلى ٍّأي كان ضرره وأثره ،وأن هذه هي قيم اإلسالم» .ويشكل هذا املوقف امتدادًا ملواقف
ّ
تتستر بغطاء «الحوار بني األديان» و«االنفتاح» من أجل تكريس ّ
العدو
العيسى ورابطته ،والتي
كيانًا طبيعيًا في املنطقة ،وتصوير العالقات معه أمرًا بديهيًا .وسبق للعيسى ،الذي كان وزيرًا
للعدل في السعودية عام  ،2007أن أجرى مقابالت مع وسائل إعالم إسرائيلية ،لم ّ
يتورع فيها
عن وصم املقاومة الفلسطينية باإلرهاب .كما سبق له أن شارك في العديد من املحافل التي
ً
صهاينة ،فضال عن دأبه سنويًا على املشاركة في إحياء ذكرى «املحرقة»،
جمعته بحاخامات ُ ّ
ً
سواء بزيارته أمكنة «تخلدها» ،أو بتصريحات وكتابات له عبر املنابر الغربية واإلسرائيلية.
(األخبار)

ومأساة يجب أن تبقى في ذاكرتنا»،
ب ـعــدمــا ق ــال خ ــال ل ـقــائــه ري ـف ـلــن إن
« ٪40مــن ضـحــايــا املـحــرقــة الـنــازيــة
كانوا من يهود االتحاد السوفياتي
الـســابــق» ،مضيفًا« :الجيش األحمر

حصل نتنياهو على ورقة
دعاية انتخابية قوية وإسناد
دولي لمهاجمته طهران
(السوفياتي السابق) لم يحرر فقط
مـعـسـكــر اإلب ـ ـ ــادة ،ب ــل قـ ـ ّـدم مساهمة
حاسمة فــي النصر على الـنــازيــن».
وكان نتنياهو وبوتني قد أقاما ،أول
مــن أم ــس ،نـصـبــا تــذكــاريــا لضحايا
حصار لينينغراد في القدس املحتلة.
ُ
كما عقد االثنان اجتماعًا خلص فيه
بوتني إلى أن «زيارته» من شأنها أن
«تعزز العالقات الثنائية» ،مخاطبًا

ُ
مضيفه بما ّ
سمعه
يهم األخـيــر أن ي ِ
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي« :ن ـع ـم ــل
بـشـكــل منتظم مــع رئ ـيـ ُـس الحكومة
(نـتـنـيــاهــو)» ،فــي وق ــت ن ـ ِقــل فـيــه عن
م ـس ــؤول ــن ف ــي ديـ ـ ــوان نـتـنـيــاهــو أن
«تـ ـق ـ ّـدم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا» ح ـ ــدث فـ ــي قـضـيــة
السجينة اإلسرائيلية لــدى موسكو
ن ـع ــام ــا ي ـس ـس ـخ ــار ،وذل ـ ـ ــك «ب ـف ـضــل
العالقات القريبة والشخصية» بني
الرجلني.
أمـ ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،إي ـمــانــويــل
ماكرون ،فرأى أنه «ال يمكن استخدام
املـحــرقــة لتبرير االن ـق ـســام» ،مضيفًا
إن ــه «ال يـمـلــك أح ــد ح ــق اسـتـحـضــار
موتاه لتبرير ّ
أي كراهية معاصرة»،
فـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــن دون
ذكــرهــا .وتـســاءل مــاكــرونّ :
«أي داللة
أج ـم ــل م ــن رؤي ـت ـن ــا ه ـنــا مجتمعني
وموحدين ،واالضطالع بعمل مفيد
ملكافحة اإلنكار والنقمة أو خطابات
االنتقام؟».
(األخبار)

ّ
ّ
حراك أوروبي مكثف في صنعاء« :أنصار الله» تلوح بإنهاء التهدئة
اليمن

ُ
سبق أن رفضت حكومة هادي تغطية العجز في حساب الرواتب الذي فتح في فرع البنك المركزي
في الحديدة (أ ف ب)

في وقت عادت فيه
جبهات كثيرة في اليمن
إلى االشتعال ،خصوصًا في
مأرب ونهم ،شهدت صنعاء
ُحراكًا دبلوماسيًا مكثفًا
ت ّوج أمس بزيارة للمبعوث
األممي ،حيث بدا الفتًا تلويح
«المجلس السياسي» ،خالل
لقائه به ،بسحب مبادرة
التهدئة التي كان ّ
تقدم بها
قبل أشهر .جاء ذلك عقب
زيارة لدبلوماسيين أوروبيين
وعدوا خاللها برفع جزئي
للحظر عن مطار ّصنعاء ،من
دون ضمانات بتحققه

صنعاء ـــ رشيد الحداد
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع تـ ـ ـج ـ ـ ّـدد ال ـت ـص ـع ـيــد
الـعـسـكــري عـلــى أك ـثــر مــن جـبـهــة من
ال ـي ـم ــن (نـ ـه ــم وال ـ ـجـ ــوف وال ـب ـي ـضــاء
وال ـض ــال ــع ،إل ــى ج ــان ــب االن ـت ـهــاكــات
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة ل ـ ــوق ـ ــف إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار
ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدة) ،ب ـ ـ ـ ــرزت ف ـ ــي خ ــال
ّ
تحركات
الساعات املاضية سلسلة
َ
دبلوماسية ال ُيعلم إلى اآلن إن كانت
ستسفر عــن إع ــادة تثبيت التهدئة
وال ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات ت ـن ـف ـيــذيــة
لــ«اتـفــاق استوكهولم» .ويــوم أمــس،
وص ــل امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى الـيـمــن،
مـ ـ ــارتـ ـ ــن غـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــث ،إلـ ـ ـ ــى صـ ـنـ ـع ــاء،
ح ـيــث ال ـت ـقــى زع ـي ــم ح ــرك ــة «أن ـص ــار
ال ـلــه» عـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي .وبحسب
الناطق باسم الحركة ،رئيس وفدها
الـ ـتـ ـف ــاوض ــي م ـح ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـس ــام،
ف ـق ــد ت ـ ّـم ــت خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء «م ـنــاق ـشــة
العراقيل واالع ـتــداءات املستمرة من

ج ــان ــب دول ال ـ ـعـ ــدوان ،والـ ـت ــي تقف
ح ـجــر ع ـث ــرة أم ـ ــام م ـســاعــي ال ـس ــام،
وكذلك استمرار الحصار واحتجاز
السفن ومــا ّ
يترتب عليه مــن أضــرار
فــادحــة بــأبـنــاء شعبنا اليمني ،وما
ي ــواج ــه امل ـل ـف ــات اإلن ـس ــان ـي ــة امل ـلـ ّـحــة
مــن إشـكــاالت ،خاصة ملف األســرى،
مــن تأخير ،رغــم مـبــادراتـنــا املتكررة
التي نهدف من خاللها إلى محاولة
الــدفــع نحو التنفيذ الـكــامــل» .كذلك،
ال ـت ـق ــى غ ــري ـف ـي ــث رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،مـهــدي املـشــاط،
الذي حذر من أن استمرار التصعيد
َ
عـلــى جـبـهــتــي م ــأرب ُون ـهــم سـيــؤدي
ّ
َ
إل ــى إن ـهــاء امل ـب ــادرة امل ـقــدمــة مــن ِقــبــل
صنعاء في أيلول /سبتمبر املاضي،
والتي أدت إلى خفض التصعيد مع
الـ ــريـ ــاض ،م ـت ـحــدثــا ع ــن عـ ــدم جـ ّـديــة
األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ــل وت ــواط ـئ ـه ــا فــي
تأخير الكثير من الخطوات التي كان
ُوعد بها اليمنيون.

وسبقت َ
لقاء غريفيث  -الحوثي زيارة
الفـ ـت ــة إل ـ ــى ص ـن ـع ــاء ق ـ ــام ب ـه ــا سـفـيــر
االتحاد األوروبــي لدى اليمن هانس
ج ــرون ــدب ــرج ،ون ــائ ـب ــه ريـ ـك ــارد فـيــا،
وسفيرا فرنسا وهولندا كريستيان
دي تـسـتــو وإي ــرم ــا ف ــان ديـ ــورن ،بعد
أخرى مماثلة مطلع األسبوع الجاري
ٌ
إلـ ــى ع ـ ــدن .زيـ ـ ـ ــارة ق ــوب ـل ــت بـتــرحـيــب
ق ـيــادة صـنـعــاء ،فيما أث ــارت استياء
حكومة الرئيس املنتهية واليته ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،وال ـتــي سـبــق أن
طالب مــوالــون لها «التحالف» بعدم
منح الـسـفــراء الـثــاثــة تصريح مــرور
إلى مطار صنعاء ،معتبرين ّ
توجههم
إل ــى ه ـن ــاك بـم ـثــابــة اعـ ـت ــراف ضمني
بحركة «أنصار الله» .الدبلوماسيون
الثالثة ،الذين عقدوا سلسلة لقاءات
شـمـلــت رئ ـي ــس «امل ـج ـلــس الـسـيــاســي
األعلى» ورئيس حكومة اإلنقاذ عبد
العزيز بن حبتور ووزيــر خارجيتها
ه ـشــام ش ــرف ونــائ ـبــه ح ـســن ال ـعــزي

ووزيري النقل والصحة فيهاّ ،
َ
جددوا
دعم االتحاد األوروبــي للجهود التي
تبذلها األمــم املتحدة إلحــال السالم
في اليمن ،مشيرين إلى أن الهدف من
زيارتهم العمل على خفض مستوى
التوتر ،ودعم خطوات التهدئة وبناء
ً
الـ ـثـ ـق ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـح ــرب
بجميع الوسائل املتاحة .من جهتها،
ّ
رح ـ ـبـ ــت ق ـ ـيـ ــادة صـ ـنـ ـع ــاء ب ــال ـج ـه ــود
الديبلوماسية األوروب ـيــة ،واعتبرت
أن تـصـعـيــد الـ ـع ــدوان ف ــي الـجـبـهــات،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار إغـ ـ ـ ــاق م ـ ـطـ ــار ص ـن ـع ــاء
ال ــدول ــي واح ـت ـج ــاز ال ـس ـفــن املـحـ ّـمـلــة
باملشتقات النفطية واملــواد الغذائية
القادمة إلــى ميناء الحديدة ،ال ّ
تعبر
ع ــن ن ـ ّـي ــات ص ــادق ــة ل ــدى «ال ـت ـحــالــف»
للوصول إلى سالم حقيقي.
ّ
وذكر املشاط ،خالل استقباله السفراء
ال ـث ــاث ــة ،ب ــأن «امل ـج ـلــس الـسـيــاســي»
اتخذ الكثير من الخطوات اإليجابية
األحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب لـتـنـفـيــذ «ات ـف ــاق

َّ
اس ـ ـتـ ــوك ـ ـهـ ــولـ ــم» ،سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي م ـل ــف ــي
ّ
الحديدة أو األس ــرى ،متهمًا الطرف
ّ
بالتهرب من تنفيذ التزاماته،
اآلخر
ومـ ـش ــددًا ع ـلــى أن م ـب ــدأ ال ــدف ــاع عن
النفس هو حق مشروع لليمن طاملا
ّ
استمر العدوان والحصار .بدورها،
ط ــال ـب ــت ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي وال ـ ــدول الــراع ـيــة لــاتـفــاق
ب ـم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ح ـكــومــة
هـ ـ ـ ــادي ومـ ـ ــن ورائـ ـ ـه ـ ــا «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
للوفاء بالتزاماتهما ،وعلى رأسها
رفــع الحظر عــن مـطــار صنعاء الــذي
اليمنيني،
يـخــدم أكـثــر مــن  %85مــن ُ ّ
ّ
الفتة إلى أن الطرف الذي تمثله نفذ
مـعـظــم ال ـت ــزام ــات ــه ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك في
مـلــف األس ـ ــرى عـبــر إطـ ــاق أك ـثــر من
سبعة آالف أسير من أصــل أكثر من
ً
ُ 15ألـفــا ،فضال عــن الخطوات املهمة
املتخذة في ملف إعادة االنتشار في
ّ
ال ـحــديــدة ،فــي ظ ــل اس ـت ـمــرار الـطــرف
اآلخر في افتعال العراقيل ،وال سيما

فــي املـلــف االقـتـصــادي ال ــذي يــرى أن
سيفقده
تنفيذ الخطوات املتعلقة به
ّ
م ـصــال ـحــه ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي تـتـضــخــم
بــاسـتـمــرار مــن بـيـعــه للنفط وال ـغــاز
مــن دون رقيب أو حسيب .وفــي هذا

السفراء األوروبيون أبلغوا
صنعاء أن «التحالف» وافق على
رفع الحصار عن المطار جزئيًا
اإلط ــار أيـضــا ،استعرضت الحكومة
مظاهر الحرب االقتصادية املستمرة
ع ـل ـي ـهــا ،والـ ـت ــي كـ ــان آخـ ــر فـصــولـهــا
السعي إلــى ضــرب العملة الوطنية،
تغطية العجز في حساب
بعد رفض
ُ
ال ــروات ــب الـ ــذي ف ـتــح ف ــي ف ــرع الـبـنــك
املركزي في الحديدة.
م ـص ــدر ف ــي ح ـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ كـشــف،
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن «س ـ ـفـ ــراء االتـ ـح ــاد

األوروب ــي وفرنسا وهــولـنــدا أبلغوا
صنعاء أن التحالف وافــق على رفع
الحصار املفروض على مطار صنعاء
ج ــزئ ـي ــا ،لـتـسـيـيــر رح ـ ــات خــارج ـيــة
ً
ابتداء من الثالث
للمرضى اليمنيني
مــن الشهر املقبل ،فــي إطــار خطوات
ّ
بـنــاء ال ـث ـقــة» .لـكــن م ـصــدرًا طـ ّـبـيــا في
ّ
صـ ـنـ ـع ــاء شـ ــكـ ــك فـ ــي ذلـ ـ ــك االلـ ـ ـت ـ ــزام،
باالستناد إلــى تـجــارب سابقة عمد
خاللها «التحالف» إلى إعاقة الجسر
ال ـط ـب ــي اإلنـ ـس ــان ــي م ــن دون م ـب ــرر،
ّ
مــتـهـمــا «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة»
و«اللجنة الدولية للصليب األحمر»
بالتواطؤ مــع دول ال ـعــدوان وتبرير
عــدم فتحها الجسر الطبي منذ عام
بأسباب لوجيستية .ولفت املصدر
إلـ ــى وجـ ـ ــود عـ ـش ــرات آالف امل ــرض ــى
امل ـح ـتــاجــن إل ــى ال ـس ـفــر ل ـل ـعــاج في
الـخــارج ،والــذيــن ُي ّ
عد االستمرار في
حـظــر الـطـيــران حكمًا مسبقًا بموت
املئات منهم.

