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العالم

العالم

اليمن تــواصــل الــريــاض االلـتـفــاف على مطلب صنعاء وقف
القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» في البحر األحمر ،عبر
اتهام «أنصار الله» بتهديد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ّ
المتجددة تلك ،فتح جبهة
وإذ تحاول السعودية ،باتهاماتها
يمكن من خاللها التعويض عن خسارتها في مأرب ،فهي
ّ
تمهد أيضًا لمزيد من تشديد الحصار على ميناء الحديدة

ُ
ّ
«أنصار الله» تهدد المالحة الدولية

السعودية تنقل
معركتها إلى
البحر األحمر
صنعاء ــ رشيد الحداد
لـلـمـ ّـرة الـثــانـيــة خ ــال ال ـعــام ال ـجــاري،
ّلوحت السعودية بتدويل أزمتها في
اليمن ونقل املعركة الـبـ ّـريــة الخاسرة
إلــى البحر األحمر وبــاب املندب .وفي
أعـ ـق ــاب تـ ـه ــدي ــدات ج ــدي ــدة أطـلـقـتـهــا
ص ـن ـعــاء األس ـب ــوع امل ــاض ــي بهجمات
ج ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـع ـس ـك ــري ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ـي ــوي ــة لـلـمـمـلـكــة،
زع ـم ــت الـ ــريـ ــاض أن ـه ــا أف ـش ـل ــت ع ــددًا
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـب ـحــريــة ال ـت ــي ّادع ــت
ُ
أنها أطلقت مــن ميناء الحديدة غرب
اليمن ،وهي الذريعة نفسها التي لجأ
إل ـي ـهــا ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ق ـبــل خمسة
أش ـهــر لـتـشــديــد ح ـص ــاره ع ـلــى مـيـنــاء
الحديدة ،ومنع عشرات السفن ُامل ّ
حملة
بالغذاء والدواء والوقود من الوصول
إلـ ــى امل ـي ـن ــاء ،مـتـسـ ّـبـبــا ب ــأزم ــة خــانـقــة
ف ــي املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة كـ ــادت تــوقــف
األن ـش ـط ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واإلن ـت ــاج ـي ــة
والخدمية كافة في املحافظات الواقعة
تحت سيطرة حكومة صنعاء.
رسائل صنعاء التي وصلت إلى ميناء
جـ ـي ــزان وعـ ـ ــدد م ــن م ـ ـطـ ــارات املـمـلـكــة

خ ــال ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت جــويــة
ولـيـســت ب ـحــريــة ،وآخ ــره ــا اسـتـهــداف
م ـن ـص ــة ال ـت ـف ــري ــغ ال ـع ــائ ـم ــة ال ـتــاب ـعــة
ملحطة توزيع املنتجات البترولية في
جـيــزان مطلع األسـبــوع ال ـجــاري .ومع
انهيار الــدفــاعــات الجوية السعودية،
وعـجــزهــا عــن حماية منشآت اململكة
االسـتــراتـيـجـيــة ،ع ـمــدت ال ــري ــاض إلــى
التهويل ّ فــي شــأن أثــر تلك الضربات
َ
التي تتلقاها ،والتي لم ُيعلن معظمها
مــن ِقـ َـبــل صـنـعــاء ،واع ـت ـبــرت الــرســالــة
األخيرة التي ّأدت إلى احتراق منصة
تفريغ النفط في ميناء جيزان تهديدًا
إلم ـ ــدادات الـطــاقــة الـعــاملـيــة ولـلـتـجــارة
العاملية ،على رغــم أن مطالب صنعاء
واض ـحــة وال تـتـجــاوز وق ــف القرصنة
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـت ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا ت ـحــالــف
ال ـعــدوان فــي البحر األح ـمــر ،واإلف ــراج
ع ـ ــن سـ ـف ــن الـ ـ ــوقـ ـ ــود املـ ـحـ ـتـ ـج ــزة م ـنــذ
خ ـم ـس ــة أش ـ ـهـ ــر ،وعـ ـل ــى م ـت ـن ـهــا أك ـثــر
َ
مــن  320ألــف طــن مــن مـ ّـادتــي البنزين
والــديــزل ،واالل ـتــزام بعدم إعــاقــة مــرور
الشحنات التجارية التي تخضع آللية
التفتيش األمـمـيــة فــي جيبوتي وفــق
الـقــرار الــدولــي  2216وحصولها على

َت ّ
سببت القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» بأزمة إنسانية في مناطق سيطرة «اإلنقاذ» (أ ف ب)

تصاريح دخول إلى امليناء.
وجاء ّ
رد الرياض على رسائل صنعاء
فــي صــورة اتهامات لألخيرة بتهديد
امل ـ ــاح ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ــاب املـ ـن ــدب
وجنوب البحر األحـمــر .وزعــم تحالف

مصادر في ميناء الحديدة أبدت
استغرابها من حالة «الهوس»
التي يعيشها «التحالف»
ال ـعــدوان ،فــي بيان صــادر عنه السبت
املاضي ،أن "قواته البحرية عثرت على
لـغــم ب ـحــري ن ـشــره الـحــوثـيــون جنوب
البحر األحمر لتهديد املالحة الدولية،
مــن أص ــل أكـثــر مــن  170لغمًا بـحــريــا".
واتهم البيان ،الذي جاء بعد يوم واحد
مــن إع ــان املـتـحــدث بــاســم "الـتـحــالــف"

تركي املالكي قيام البحرية السعودية
بتدمير زورق ــن مفخخني ق ــال إنهما
انـطـلـقــا مــن مـحــافـظــة ال ـحــديــدة ،قــوات
صنعاء بـ"تحويل ميناء الحديدة إلى
مـكــان إلط ــاق الـصــواريــخ الباليستية
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات ب ـ ــدون طـ ـي ــار وال ـ ـ ـ ــزوارق
ّ
واملسيرة عن بعد وكذلك نشر
املفخخة
األلغام البحرية عشوائيًا" .لكن مصادر
فــي امليناء أبــدت استغرابها مــن حالة
"الـ ـه ــوس" ال ـتــي يـعـيـشـهــا "ال ـت ـحــالــف"،
واعتبرت في حديث إلى "األخبار" تلك
التصريحات "تحريضًا واضـحــا على
مـيـنــاء ال ـحــديــدة املــدنــي وال ــذي يوجد
فــي داخـلــه عــدد مــن املراقبني الدوليني
ال ـتــاب ـعــن لــأمــم امل ـت ـحــدة وف ــق ات ـفــاق
اس ـتــوك ـهــولــم"ُ ،مـحـ ّـمـلــة األم ــم املـتـحــدة
املـســؤولـيــة الـكــامـلــة عــن تــداعـيــات هــذا
التحريض الذي يكشف ّ
"توجه العدوان
لالستمرار في تشديد الحصار".
وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد س ـب ـق ــت صـ ـنـ ـع ــاء ،ال ـت ــي

تـتـعــامــل مــع مـلــف أم ــن الـبـحــر األحـمــر
بعقالنية وحـ ــذر ،ات ـهــامــات ال ـع ــدوان،
بالكشف عن ضلوع السعودية في نقل
العشرات من عناصر تنظيم "القاعدة"
َ
مــن محافظتي البيضاء وأبــن (عقب
سقوط معاقل التنظيم منتصف آب/
أغ ـس ـطــس امل ــاض ــي ف ــي م ـن ــاط ــق يـكــا
وقيفة تحت سيطرة الجيش واللجان
الشعبية) إلى الساحل الغربي .وخالل
لقاء نائب رئيس هيئة األركان العامة
التابع لصنعاء ،اللواء على املوشكي،
نائبة رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم
اتفاق الحديدة ،دانييال كروسالك ،قبل
ّ
حوالي أسبوعني ،حذر املوشكي ،وهو
رئيس فريق صنعاء إلعــادة االنتشار
فــي الـحــديــدة ،مــن "تــداعـيــات استقدام
ق ــوى الـ ـع ــدوان وال ـس ـعــوديــة ملجاميع
من اإلرهابيني ونشرهم على الشريط
الساحلي للمخا وباب املندب بغرض
اس ـت ـهــداف الـسـفــن ال ـعــابــرة للمضيق

وتهديد أمن املالحة الدولية" ،وطالب
"األمــم املتحدة بالقيام بدورها وإلزام
دول ال ـعــدوان بــإيـقــاف ال ـخــروقــات في
الـ ـح ــدي ــدة وإطـ ـ ـ ــاق س ـف ــن امل ـش ـت ـقــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة" ،مـ ــؤك ـ ـدًا "ال ـ ـت ـ ــزام ال ـج ـيــش
واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماتهما
ّ
في ما يتعلق بمحافظة الحديدة ،على
الــرغــم مــن الـخــروقــات املستمرة لقوى
العدوان" .
وفـ ــي أعـ ـق ــاب ذلـ ـ ــك ،ش ـه ــدت س ــواح ــل
الـحــديــدة ،األح ــد املــاضــي ،أول عرض
عـ ـسـ ـك ــري ب ـ ـحـ ــري ل ـ ـعـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ـزوارق الـقـتــالـيــة املـخـتـلـفــة .الـعــرض
ال ـ ـ
َ ّ
ال ـ ـ ـ ــذي ن ــظـ ـمـ ـت ــه قـ ـ ـي ـ ــادة ق ـ ـ ـ ــوات خ ـفــر
الـ ـس ــواح ــل (ق ـ ـطـ ــاع ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر)
الـتــابـعــة لـصـنـعــاء ،بـحـضــور ق ـيــادات
عـسـكــريــة وأم ـن ـيــة ك ـب ـيــرة ،ت ــزام ــن مع
إطالق مشروع إعادة جاهزية الزوارق
البحرية ،في إطار مواكبة تطوير أداء
عمل خفر السواحل ،لحماية املوانئ

ّ
تبدلت سـ ّ
ـرديــة تحالف الـعــدوان في
اليمن ،ولــم يعد طريق الـســام يبدأ
م ــن ال ـ ـتـ ــزام ص ـن ـع ــاء ب ــ"امل ــرج ـع ـي ــات
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة" ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــودة "ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة"،
وتسليم السالح الثقيل والصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة ،ب ــل ب ــات أقـ ـ ُ
ـرب الـطــرق
إل ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــام ،ك ـم ــا ت ـ ـ ــراه الـ ــريـ ــاض،
ّ
التوصل إلى اتفاق مع حركة "أنصار
ال ـلــه" عـلــى إن ـشــاء منطقة عــازلــة في
الشريط الحدودي الواقع بني اليمن
والسعودية .وهو املطلب نفسه الذي
رف ـض ـتــه ال ـح ــرك ــة م ـنــذ الـ ـع ــام األول
ل ـل ـع ــدوان ،ودع ـ ــت إزاءه إلـ ــى إقــامــة
عالقات قائمة على االحترام املتبادل
وامل ـ ـصـ ــالـ ــح امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن ال ـ ـ ــدول،
ّ
ّ
السرية
وتجاهلته في كــل اللقاءات
والعلنية ،املباشرة أو غير املباشرة،
الـتــي ج ــرت مــع الـجــانــب الـسـعــودي،
ّ
وفي كل املشاورات التي رعتها األمم
املتحدة بني األطراف اليمنيني.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا م ــا ب ــن  2016و،2019
ح ــاول ــت الـ ــريـ ــاض إح ـ ـ ــداث اخ ـت ــراق
ع ـس ـكــري ع ـلــى األرض ف ــي جـبـهــات
الـ ـ ـح ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ل ـ ـفـ ــرض م ـن ـط ـقــة
ع ــازل ــة ب ـق ــوة الـ ـس ــاح ،ح ـيــث دفـعــت
بـقــوات ســودانـيــة ،ونـشــرت أكـثــر من
 20لـ ـ ـ ً
ـواء ع ـس ـكــريــا ي ـم ـن ـيــا ،بعضها

مــوالـيــة لـلــريــاض ،ودف ـعــت بـعــدد من
ـوات النخبة
ألوية الحرس امللكي وقـ ً
الـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة ،م ـس ـت ـخ ــدم ــة مـخـتـلــف
أنواع األسلحة لتخوض معركة غير
متكافئة مع قــوات صنعاء .لكن ذلك
التصعيد ،الذي شمل جبهات ميدي
ف ــي ح ـجــة وال ـب ـق ــع وال ـظ ــاه ــر وبــاقــم
ً
وصوال إلى كتاف في صعدة،
وعلب،
ّ
ان ـت ـه ــى بـ ـت ــوغ ــل ال ـج ـي ــش وال ـل ـج ــان
الشعبية فــي العمق الـسـعــودي على
امتداد الشريط الحدودي في جيزان
وعسير ،وتكبيد الـقــوات السعودية
خسائر فادحة في األرواح والعتاد،
وإنـ ـه ــاء م ـغ ـ ّـام ــرة ال ــري ــاض بـهــزيـمــة
َ
ق ــاس ـي ــة ت ـم ــث ـل ــت فـ ــي ع ـم ـل ـيــة "ن ـصــر
م ــن الـ ـل ــه" الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ـي ـهــا ع ـ ّـدة
معسكرات بكامل عتادها وعديدها
تـحــت سـيـطــرة ق ــوات صـنـعــاء أواخ ــر
آب /أغ ـس ـطــس  ،2019لـيـسـقــط حلم
الـ ـس ـع ــودي ــة بـ ـف ــرض م ـن ـط ـقــة ع ــازل ــة
ُ
بــال ـقــوة ،وت ـجـ َـبــر ال ــري ــاض عـلــى فتح
تشرين
باب التواصل مع صنعاء في
ً
األول /أكـتــوبــر املــاضــي ،مستخدمة
لغة االسـتـجــداء لتالفي نشر وقائع
هزائمها العسكرية في وادي آل أبو
جبارة وفي البقع وكتاف.
ومع سقوط الخيار العسكري ،عادت
الرياض ّ
مجددًا إلى الترويج ملطلبها

عبر تسريبات إعالميةّ ،
تحدثت فيها
عن تقديمها عرضًا (خالل مباحثات
بني وفد صنعاء املفاوض في مسقط
وم ـس ــؤول ــن س ـع ــودي ــن ع ـبــر دائـ ــرة
تلفزيونية) بوقف إطالق النار مقابل
موافقة "أنصار الله" على إقامة منطقة
ّ
الحد الجنوبي ،متجاهلة
عازلة في
أن الحركة أطلقت مبادرة شاملة في
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،تـشـتــرط
فيها الـتـفــاوض مــع الـسـعــوديــة على
قــاعــدة ال ـنـ ّـد لـلـنـ ّ ُـد .ووف ـقــا لنصوص
م ـبــادرة ال ـســام امل ـقـ ّـدمــة مــن صنعاء

تخشى الرياض من موقف ّ«أنصار
الله» الضبابي من «اتفاق جدة»
لألمم املتحدة ،فإن ثاني ّ
أهم بنودها،
ّ
بـعــد وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،يـنــص على
الـتــزام دول ال ـعــدوان بسحب الـقــوات
األجنبية من األراضــي اليمنية كافة،
من دون ّ
أي استثناء.
ّ
وردت ص ـن ـع ــاء ع ـل ــى ال ـت ـس ــري ـب ــات
ّ
السعودية بعدة رسائل ،كان أبرزها
مــا ج ــاء عـلــى لـســان رئـيــس "املجلس
الـسـيــاســي األعـ ـل ــى" ،م ـهــدي امل ـشــاط،
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـ ــن أن ط ــري ــق
الـســام فــي اليمن يبدأ مــن الجوانب

اإلنسانية ،و"إن أراد السعوديون أن
يشعروا بالتفاؤل ،فعليهم الدخول
إلى بوابة السالم عبر هذه الجوانب".
ّ
وع ــل ــق امل ـش ــاط ع ـلــى إع ـ ــراب م ـنــدوب
الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن عــن
تفاؤله بخطوات السالم ،بالقول" :ال

تجاهلت «أنصار الله» مطلب إقامة منطقة عازلة في كلّ جوالت التفاوض (أ ف ب)

تقرير

ٍّ
تخل سوداني عن مصر
في مفاوضات «النهضة»
ربحت إثيوبيا ورقة جديدة
في مفاوضات ّ
«سد
ّ
النهضة» ،في ظل تصاعد
الخالف المصري ـ ـ السوداني،
على رغم محاوالت القاهرة
احتواءه ،وتقديم تنازالت
ّ
للخرطوم في ملفات عدة
القاهرة ــــ رمزي باشا
ب ـم ـك ــاس ــب وخ ـ ـسـ ــائـ ــر ،ان ـت ـه ــى ال ـل ـق ــاء
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ب ـ ــن وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
وإثيوبيا،
وال ــري من مصر والـســودان ّ
أمـ ـ ــس .ص ـح ـيــح أن وجـ ـ ــود م ـم ــث ــل عــن
ّ ً
ّ
تحوال
الخارجية اإلثيوبية لــم ُيشكل
ج ــذري ــا ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،وخ ــاص ــة مع
ب ـقــاء ال ـن ـقــاط ال ـعــال ـقــة ،لـكــن االجـتـمــاع
انتهى بمكاسب ألديس أبابا وخسارة
للقاهرة وجمود في موقف الخرطوم،
ّ
ل ـتـبـقــى أزم ـ ــة «س ـ ـ ّـد ال ـن ـه ـضــة» مـعــلـقــة
حـتــى إش ـعــار آخ ــر .وس ــط ذل ــك ،تسعى
إثـيــوبـيــا إل ــى مـنــع مـصــر مــن استغالل
األزم ـ ــة ف ــي إق ـل ـيــم ال ـت ـي ـجــراي م ــن أجــل
التصعيد ضـ ّـد الحكومة املــركــزيــة ،وال
ّ
ظل وجود ّ
تحركات إريترية
سيما في
ل ـل ــوس ــاط ــة .ي ــأت ــي هـ ــذا ف ـي ـمــا يـتـسـ ّـبــب
امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي وص ـف ـتــه
القاهرة بـ«املتعنت» ،كما ينقل مصدر
دبلوماسي في حديث إلــى «األخـبــار»،
بجعل مصر تخسر كثيرًا ،بعدما كانت
ُت ّ
عول على الوحدة في نهج التفاوض
بينها وبني السودان.
َ
ف ــي األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،ق ـ ّـدم ــت مصر
إلـ ــى ال ـ ـسـ ــودان ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـن ــازالت
واملـ ـس ــاع ــدات ل ـض ـمــان ال ـح ـصــول على
دعمه فــي مفاوضات الـسـ ّـد ،إلــى درجــة
إج ـ ـ ــراء ت ــدريـ ـب ــات ع ـس ـك ــري ــة مـشـتــركــة
بني البلدين في سابقة لم تحدث منذ
سـ ـن ــوات .ول ـك ــن ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،فــاجــأت

ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة املـ ـص ــري ــن
ّ
لتمسكها
باالنسحاب من املفاوضات
بــوجـهــة نـظــرهــا الـقــائـمــة عـلــى «ات ـبــاع
ن ـه ــج جـ ــديـ ــد» فـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،وس ــط
ُ
رفض مصري وإثيوبي لذلك .وتجري
مصر حاليًا تدريبات عسكرية ّ
موسعة
ُ
مــع ال ـســودان فــي املـجــال الـجــوي أطلق
عليها «ن ـســور الـنـيــل» ،وي ـشــارك فيها
طـ ـ ّـيـ ــارون م ـص ــري ــون وع ـس ـك ــري ــون من
ال ـق ــوات الـخــا ُصــة فــي قــاعــدة «م ــروي»،
وه ــي خـطــوة فـ ّـســرت عـلــى أنـهــا رســالــة
إلى أديــس أبابا ،لكن موقف الخرطوم
أمس أطاح هذا التفسير.
في التفاصيل ،يرعى االتحاد األفريقي
املباحثات منذ شهور ،ويرغب السودان
فــي االحتكام إلــى خـبــراء أفــارقــة فــي ما
ّ
يتعلق بالتفاوض بني البلدان الثالثة،
وهو ما تتخوف منه مصر ،ليس لنقص
الـ ـخّـ ـب ــرة املـ ـت ــوق ــع ل ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات
املــرشـحــة فـقــط ،باملقارنة مــع نظرائهم
األوروبـ ـ ـي ـ ــن واألمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ب ــل جـ ـ ّـراء

ّ
قدمت مصر
إلى السودان
تنازالت ومساعدات
لضمان دعمه

مـخــاوف مــن تلقيهم رشــى أو إغ ــراءات
لتغيير مواقفهم النهائية .وبموجب
ُّ
ما اتفق عليه في االجتماعات السابقة،
ّ
فقد اخـتــارت كــل دولــة خبيرين لوضع
م ـس ــار ل ـل ـم ـفــاوضــات ب ـعــد االعـ ـت ــراض
امل ـص ــري واإلث ـي ــوب ــي عـلــى تـعــزيــز دور
ّ
ليتحول الخالف اآلن
الخبراء األفارقة،
بني الــدول الثالث حــول آلية التفاوض

إلنهاء األزمة ،وليس التفاصيل الفنية
أو ال ـخ ـط ــوات ال ــواج ــب ات ـخ ــاذه ــا .أم ـ ٌـر
تــرى فيه القاهرة نهاية لــدور االتحاد
األفريقي ،ما لم تتدخل جنوب أفريقيا
بوصفها رئيس االتحاد.
على رغــم اإلخـفــاق املتوقع لالجتماع،
جـ ـ ـ ــاء مـ ـف ــاجـ ـئ ــا إعـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ّ
ـري
الـ ـس ــودان ــي ،ي ــاس ــر عـ ـب ــاس ،ف ــي بـيــان
منفرد ،رفض بالده مواصلة التفاوض
وف ـ ــق امل ـن ـه ــج الـ ـس ــاب ــق ،وم ـطــال ـب ـت ـهــا
بإرجاع القضية إلى االتحاد األفريقي،
مـ ــا ي ـع ـك ــس ح ــال ــة الـ ـتـ ـش ــرذم ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة
بـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع
الـ ـس ــاع ــات ال ـ ـثـ ــاث .وس ــريـ ـع ــا ،أج ــرت
الرئاسة املصرية اتصاالت مع املجلس
ال ـع ـس ـكــري وال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـخــرطــوم
ملناقشة األمــر على مستوى منخفض
مـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،مـ ــع اتـ ـ ـص ـ ــاالت أخـ ــرى
مرتقبة بعضها غير معلن .كما ُيتوقع
أن ي ـجــري وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـصــري،
ســامــح ش ـكــري ،مــزي ـدًا مــن االت ـصــاالت
ليس مــع الـخــرطــوم حـصـرًا ،وإنـمــا مع
ن ـظ ــرائ ــه األوروب ـ ـيـ ــن ت ـم ـه ـي ـدًا إلحــالــة
ّ
املـ ـل ــف كـ ـك ــل إل ـ ــى م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن قـبــل
الصيف املقبل.
أي ـ ـض ـ ــا ،ال تـ ــرغـ ــب مـ ـص ــر ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
االت ـحــاد األفــريـقــي ق ــرارًا بــإحــالــة امللف
إلــى إح ــدى اللجان الخاصة باالتحاد
م ــن أج ــل اس ـت ـمــرار ال ـت ـف ــاوض ،بـمــا أن
مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـط ــال ــب اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ص ــار
«غير مقبول» ،وال سيما بعد اإلعــان
اإلثـيــوبــي الــواضــح رف ــض ّ
أي اتـفــاقــات
مـ ـل ــزم ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن س ــرع ــة إح ــال ــة
ال ـق ـض ـيــة إلـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ــن بـمــوجــب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
ّ
س ـت ـك ــون الـ ـح ــل مل ـطــال ـبــة أديـ ـ ــس أب ــاب ــا
ّ
بــوقــف م ــلء ال ـســد حـتــى تــوقـيــع اتـفــاق.
تقول املصادر إن استمرار الخالف بني
ّ
يتسبب فــي مزيد
الـقــاهــرة والـخــرطــوم
مــن الـقـلــق ل ــأول ــى ،وخــاصــة أن أديــس
أبــابــا ستكسب ال ــوق ــت ،وه ــو «هــدفـهــا
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن ت ـع ـق ـي ــد امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
باستمرار».

ملء ّ
توقف إحالة القضية إلى مجلس األمن بموجب الفصل السابع َ
السد حتى توقيع اتفاق (أ ف ب)

صنعاء :طريق السالم ال يبدأ من «منطقة عازلة»
يـجــب أن يـشـعــر امل ـن ــدوب الـسـعــودي
في مجلس األمن بالتفاؤل ،وأقول له
ّ
ّ
استمر
تفاؤلك فــي غير محله طاملا
العدوان والحصار".
ويــرى مراقبون في إصــرار الرياض
على إنشاء املنطقة العازلة بني اليمن

ال ـت ـجــاريــة وم ــراك ــز اإلنـ ـ ــزال السمكي
وح ـم ــاي ــة املـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،بحسب
املوقع الرسمي للجيش في صنعاء.
وع ـلــى رغ ــم م ـح ــاوالت دول ال ـع ــدوان
والقوى املرتبطة بها توظيف العرض
ال ـب ـح ــري خـ ـ ــارج مـ ـس ــاره ال ـطـبـي ـعــي،
واعـتـبــاره مقدمة لزعزعة أمــن البحر
األح ـ ـم ـ ــر ،أكـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر فـ ــي ال ـس ـل ـطــة
امل ـح ـل ـيــة ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،لـ ــ"األخـ ـب ــار"،
أن "ال ـعــرض الـعـسـكــري الـبـحــري حق
ّ
مشروع لقوات خفر السواحل"ُ ،مذكرًا
َ ّ
بأن األخيرة "تسلمت موانئ الحديدة
(الحديدة ـ ـ الصليف ـ ـ رأس عيسى)
مــن الـجـيــش والـلـجــان الشعبية وفــق
خطة االنسحاب في أيار /مايو ،2019
بحضور ممثلي األمم املتحدة ولجنة
إع ــادة االنتشار األمـمـيــة" ،مضيفًا إن
تـلــك ال ـق ــوات "مـعـنـ ّـيــة بـحـمــايــة املـيــاه
اإلقـلـيـمـيــة ،وت ـقــوم بحماية السفينة
(أم ف ــي بـ ـل ــوف ــورت) ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــم
امل ـت ـحــدة ،وال ـتــي تــرســو قـبــالــة ميناء
الحديدة منذ عامني".
وي ـع ــرب الـخـبـيــر ال ـع ـس ـكــري ،العقيد
م ـج ـيــب ش ـم ـس ــان ،ع ــن اع ـت ـق ــاده بــأن
"االتهامات السعودية األخـيــرة تأتي
فــي إط ــار تهيئة دول ال ـعــدوان الــرأي
الـ ـع ــام ال ــدول ــي مل ـعــركــة مـحـتـمـلــة في
الـبـحــر األح ـم ــر ،تـعـمــل دول ال ـعــدوان
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل
على التحضير لها منذ عـ ّـدة أشهر"،
الفتًا إلــى أن "مهمة تحالف الـعــدوان
فــي البحر األحـمــر والـســاحــل الغربي
حماية أمن إسرائيل في البحر األحمر
ّ
في ظل موجة التطبيع املخزية" .وإذ
يـعـ ّتـبــر "اقـ ـت ــراب حـســم مـعــركــة م ــأرب
مــؤش ـرًا لتفجير األوض ــاع فــي البحر
األح ـمــر بــاعـتـبــارهــا مـعــركــة ال ـعــدوان
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي مـ ــن خ ــال ـه ــا يـسـعــى
إلـ ــى ض ـم ــان أمـ ــن إس ــرائ ـي ــل وت ــدوي ــل
بــاب امل ـنــدب" ،فهو يــرى أن "االهـتـمــام
الروسي بباب املندب والحديدة يأتي
ف ــي س ـي ــاق ال ـق ـيــام بـ ــدور مستقبلي،
ً
بــاعـتـبــار مــوسـكــو طــرفــا مـقـبــوال لــدى
مختلف األطــراف ،وعمدت إلى تقديم
نـفـسـهــا ك ـط ــرف وس ـي ــط ف ــي ال ـصــراع
في اليمن منذ ّ
ست سنوات" ،متوقعًا
أن "تـ ــؤدي روس ـيــا دورًا كـبـيـرًا خــال
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ف ــي قـضـيــة ال ـحــديــدة
وال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي .ووف ـ ــق املـخـطــط
املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم ،فـ ـ ـ ــإن مـ ــوس ـ ـكـ ــو س ـت ــدف ــع
بقواتها إلى باب املندب باالتفاق مع
الــدول الكبرى كقوات حماية دولية"،
ُمـ ّ
ـرجـحــا أن "تـحـصــل حـكــومــة اإلنـقــاذ
عـ ـل ــى تـ ـسـ ـهـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة ب ـض ـغ ــوط
روسية كفتح املطارات واملوانئ" .

ما قل
ودل
والـسـعــوديــة بـعــرض  20كيلومترًا،
ً
دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ت ـخ ـ ّـوف ـه ــا مـ ــن ت ـعــاظــم
قــوة "أنـصــار الـلــه" ـ ـ وخصوصًا في
ّ
ظــل تــآكــل مكاسب األط ــراف املوالية
ل ـل ـعــدوان عـلــى األرض ـ ـ ــ ،واحـتـمــال
ّ
تمكنها مــن تأليف حكومة مركزية
قــويــة بــأجـنــدة مـعــاديــة لـلـسـعــوديــة.
ويــرى املراقبون أن الــريــاض تسعى
إلــى اسـتــدراج الحركة وإب ــرام اتفاق
م ـع ـه ــا حـ ـ ــول م ـن ـط ـق ــة ف ــاصـ ـل ــة بــن
صـ ّـار الـلــه"
الـبـلــديــن ،ك ــون مــوقــف "أن ـ ُ
ضبابيًا من "اتفاق جدة" املوقع بني
الجانب السعودي والنظام السابق،
والـ ــذي ت ـن ــازل فـيــه األخ ـي ــر ع ــن 420
ألــف كيلومتر من األراضــي اليمنية
في جيزان ونجران وعسير .يضاف
إلــى ذلــك أن السعودية تـمـ ّـددت على
األرض ف ــي مـنــاطــق ح ــدودي ــة غنية
ب ــالـ ـنـ ـف ــط ،وه ـ ـ ــي تـ ـسـ ـع ــى ب ـم ــوج ــب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق إل ـ ـ ــى ت ـث ـب ـي ــت س ـي ـطــرت ـهــا
عـلــى ت ـلــك امل ـنــاطــق ،وت ـحــدي ـدًا حقل
حــرض النفطي فــي محافظة حجة،
ّ
متعددة في املناطق
ومواقع نفطية
الـ ـح ــدودي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـج ــوف،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن ـ ـهـ ــا تـ ـسـ ـع ــى ل ـي ـش ـمــل
االت ـ ـف ـ ــاق صـ ـ ـح ـ ــراء ال ـ ــرب ـ ــع ال ـخ ــال ــي
وبحيرة النفط فيها.
رشيد...

ُيبدي أعضاء في مجلس الشيوخ
األميركي قلقهم إزاء صفقة
أبرمتها إدارة دونالد ترامب لبيع
اإلمارات  50مقاتلة من طراز «إف-
هؤالء إلى منعها.
 ،»35ويسعى ّ
لكن حتى إذا تمكن السيناتورات
الثالثة ،وهم ديموقراطيان
وجمهوريِ ،من حشد أكثرية
بسيطة في الكونغرس
إلحباطها ،فبإمكان الرئيس أن
يستخدم «الفيتو» لفرض إرادته.
وقال أحد هؤالء السيناتورات
الديموقراطي
الثالثة ،وهو ّ
كريس مورفي ،إن أبو ظبي
انتهكت في الماضي شروط
استخدام العديد من األسلحة
التي اشترتها من واشنطن،
موضحًا« :أنا ّ
أؤيد تطبيع العالقات
بين إسرائيل واإلمارات ،لكن ال
شيء في هذه االتفاقية يلزمنا
بإغراق هذه المنطقة أكثر
تسهيل حصول
باألسلحة أو ّ
سباق تسلح خطير».
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