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كاتب اسرائيلي: تشديد الحصار محاولة 
فاشلة البتزاز حماس

قــال الكاتــب اإلســرائيلي لــدى صحيفــة “معاريــف” العبريــة “تــل ليــف رام” إّن “قرار اإلغــالق الجزئي 
لمعبــر كــرم ســالم فــي وجــه عبــور البضائــع مــن وإلــى قطــاع غــزة، وتغييــر السياســة اإلســرائيلية اتخــذ 
بعــد مــداوالت جــرت فــي قيــادة هيئــة أركان الجيــش فــي الفتــرة األخيــرة، بعــد 100 يــوم مــن اســتمرار 

مســيرات العــودة، وانطالقــا مــن قــرار الجيــش عــدم تشــديد الــرد فــي هــذه المرحلــة” بحســب زعمــه.
ــديد  ــاري، وتش ــالم” التج ــو س ــرم أب ــر “ك ــالق معب ــو إغ ــن نتنياه ــرار بنيامي ــب أن ق ــح الكات وأوض
الحصــار علــى قطــاع غــزة، يأتــي محاولــة إســرائيلية الســتعادة المبــادرة مــن يــد حمــاس، دون جــدوى 

ــى اآلن. ــر حت تذك
ــوح فــي   وأضــاف أن األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية تعــي أن “حــل أو وقــف الطائــرات الورقيــة ال يل
األفــق، حيــن يكــون ثمــن الخســارة الكفيلــة بــأن تلحــق بحمــاس فــي هــذه المرحلــة ال يدفعهــا لتغييــر 

طريقــة عملهــا، وذلــك حيــن يكــون بالتــوازي معبــر رفــح مفتوحــا”.
وزعــم أّن “الجيــش يمتنــع عــن مهاجمــة أهــداف لحمــاس فــي عمــق القطــاع ردًّا علــى اســتمرار 
إطــالق الطائــرات الورقيــة، وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحلــول الدفاعيــة هــي األخــرى تتأخــر”، الفتــا إلــى أن 
“الفهــم اآلن فــي جهــاز األمــن؛ أننــا وصلنــا إلــى طريــق مســدودة، ليــس فيهــا عمليــا أي ضغــط حقيقــي 

علــى حمــاس يضعهــا أمــام معضلــة التوقــف عــن إطــالق الطائــرات الورقيــة”.
ــع  ــادة السياســية فــي “إســرائيل” ورف ــد القي ــع: “قي ــة، تاب ــرات الورقي وعــن مســيرات العــودة والطائ

مــرة أخــرى موضــوع غــزة لجــدول األعمــال العالمــي”، عــادًّا أن الوضــع الحالــي، “يعبــر بقــدر كبيــر عــن 
أن المبــادرة كانــت حتــى اآلن بيــد حمــاس، فيمــا كانــت “إســرائيل” باألســاس تــرد فــي ضــوء الوضــع 

اآلخــذ فــي التصعيــد”.
وأضــاف: “فــي األشــهر األخيــرة، اتســعت واقتربــت المواجهــة فــي قطــاع غــزة، ولكــن بخطــى صغيــرة، 
فيمــا كان واضحــا للطرفيــن بأنــه دون حــل ذي مغــزى أكبــر للوضــع، فــإن المواجهــة فــي غــزة هــي مســألة 

وقــت فقــط”، مؤكــدا أن “حمــاس و”إســرائيل” تســتعدان للمواجهة”.
وذكــر الكاتــب أنــه “ألول مــرة منــذ بــدء األحــداث، تحــاول “إســرائيل” اســتعادة المبــادرة أمــام 
حمــاس”، منبهــا أنــه بيــن اختيــار المبــادرة بعمليــات عســكرية كالهجمــات فــي القطــاع، وإحبــاط )اغتيــال( 
مركــز لكبــار المســئولين أو ضــرب الخاليــا التــي تطلــق البالونــات، تختــار “إســرائيل” فــي هــذه المرحلــة 

تفعيــل الضغــط االقتصــادي، دون الوصــول لمواجهــة عســكرية”.
وعــدّ أنــه “مــن الصعــب توقــع مــاذا ســتكون عليــه نتائــج الخطــوة، لكــن تجربــة الماضــي تفيــد بأنــه 
عندمــا اتخــذت إســرائيل سياســة مشــابهة، وأغلقــت المعابــر ردا علــى الصواريــخ، فــإن هــذا لــم يــؤدِّ 

إلــى وقفهــا”.
ــة بــأن تســرع ســياقات التصعيــد  وفــي “إســرائيل” يأخــذون بالحســبان بــأن هــذه الخطــوة “كفيل
الزاحــف قبيــل المواجهــة فــي القطــاع”، وفــق رام الــذي بيــن أن “الجيــش فــي األســابيع األخيــرة يســتعد 
لمواجهــة محتملــة، بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى الدفاعــي، حيــث نشــرت منظومــة القبــة الحديديــة”.
ــي فــي الجنــوب، وفــي كل  ــة الوضــع الحال ــه ال يمكــن مواصل ــع: “تأخــر الجيــش فــي فهــم أن وتاب

ــى أي حــال”. ــؤدي لمواجهــة عل ــأن ي األحــوال، هــذا الوضــع كفيــل ب
ولفــت إلــى أن الجيــش لــو عمــل بحــزم فــي المراحــل األوليــة إلطــالق الطائــرات الورقيــة، لتمكــن 
مــن وقفهــا فــي مراحــل مبكــرة أكثــر، أمــا اآلن، فقــد “بــات أصعــب وقفهــا، وفــي كل األحــوال فــإن الطائــرات 
الورقيــة هــي فقــط أداة ووســيلة، وفــي حــال غيابهــا ســتأتي أداة أخــرى”، بحســب الكاتــب الــذي أوضــح 

أن “عمــل إســرائيل اآلن يســتهدف وقــف االنجــراف، ودفــع حمــاس للتوقــف والتفكيــر”.
وختــم الكاتــب: “هــذا المنطــق قــد يكــون واضحــا فــي عيــون اإلســرائيليين، ولكــن ليــس لحمــاس 
أي طريــق خــاص بهــا لتحليــل األمــور”، مضيفــا: “فــي هــذه اللحظــة علــى األقــل يبــدو أننــا أقــرب لجولــة 

العالمالعنــف التاليــة مــن حــل آخــر سياســي ال يلــوح فــي األفــق” كمــا قــال.

هل سيسمح للشيخ عيسى قاسم بالعودة الى البحرين؟
ابو رضا صالح

بعــد »معاريــف« التــي تحدثــت عــن ترتيبــات تخــص الضفــة 
الغربيــة والقــدس ضمــن صفقــة ترامــب وبعــد »هآرتــس« التــي اكــدت 
ــة نفســها، خرجــت  ــار الصفق ــي اط ــزة ف ــة عــن غ ــة الغربي فصــل الضف
ــة الرئيســة  ــة الصفق ــل عــن مرحل ــوم« بتفاصي ــة »اســرائيل الي صحيف

وعنوانهــا »غــزة اواًل«.
مخطط لتجاوز رئيس السلطة محمود عباس

ــي المســتوى ان  ــرب رفيع ــت عــن دبلوماســيين ع ــة نقل الصحيف
ادارة ترامــب تعمــل مــع مصــر والســعودية واالردن واالمــارات علــى 
تجــاوز موقــف رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس الرافــض 
حتــى مقابلــة مبعوثــي واشــنطن الــى المنطقــة مــا يؤخــر اعــالن بــدء 

خطــة عمليــة التســوية.
الدبلوماســيون العــرب نقلــوا للصحيفــة ان تصميــم  ابــو مــازن 
ــى  ــع ادارة ترامــب ال ــد يدف ــة ق ــى المقاطعــة برغــم الضغــوط العربي عل

ــرة. ــي مباش ــطيني والعرب ــور الفلس ــى الجمه ــة عل ــرض الخط ع
تساوق عربي مع المخططات االمريكية

وبحســب مســؤول اردنــي فقــد حظيــت خطــة التســوية العتيــدة 
بموافقــة الرئيــس المصــري  عبــد الفتــاح السيســي والملــك االردنــي 
عبــد اهلل الثانــي ومســؤولين ســعوديين بعــد جولــة وفــد ترامــب قبــل 
اســابيع فــي المنطقــة وعــرض مبــادئ الخطــة االساســية عليهــم 
بشــرط حــل مســألة غــزة ضمــن تســوية سياســية شــاملة ترفــع 

ــه. ــن القطــاع وتحســن معيشــة اهل ــًا ع ــو جزئي الحصــار ول
ــول  ــة ان ادارة ترامــب اتــت بحل ــال للصحيف دبلوماســي مصــري ق
ــاق  ــر اتف ــة عب ــزة بداي ــي غ ــاة ف ــع الحي ــوية واق ــا تس ــة باقتراحه خالق
تهدئــة طويــل االمــد بوســاطة االعتــدال العربــي وبالتــوازي مــع تنفيــذ 
مشــاريع اقتصاديــة العــادة اعمــار القطــاع بتمويــل دولــي، مــع االشــارة 

الــى نقــل الســلع الــى القطــاع ســيكون بعــد اخضاعهــا لفحــص امنــي 
علــى رصيــف يخصــص لغــزة فــي مينــاء قبرصــي.

تسوية مع الفصائل الفلسطينية في غزة وتحييد الضفة
الفلســطينية  الســلطة  فــان  اليــوم  اســرائيل  صحيفــة  وبحســب 
التحكــم القطــاع منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن مــا يحتــم ان تكــون 
اي تســوية بخصوصــه مــع حمــاس والفصائــل الفلســطينية فــي غــزة اذا 

ــى المنطقــة . اســتمر رفــض عبــاس التعــاون مــع مبعوثــي ترامــب ال
خطــة  ستســوق  اواًل«  »غــزة  خطــة  فــان  الصحيفــة  وبحســب 
التســوية االقليميــة للجمهــور الفلســطيني والعربــي بغــض النظــر عــن 

ــا. ــزءًا منه ــازن والســلطة الفلســطينية ج ــو م ــون اب ك
تشكيل حكومة جديدة، باالتفاق مع الفصائل في غزة

وكانــت صحيفــة »الشــرق األوســط« نقلــت عــن مصــادر ، قولهــا إن 
عبــاس يســعى إلــى تشــكيل حكومــة فلســطينية جديــدة، باالتفــاق مــع 

جميــع الفصائــل الفلســطينية بمــا فيهــا حركــة حمــاس، وتكــون حكومــة 
وحــدة وطنيــة مهمتهــا توحيــد المؤسســات والتحضيــر النتخابــات 

عامــة قريبــة.
ــى  ــق عل ــي لقطــع الطري وأوضحــت المصــادر ان هــذا التوجــه، يأت
أي محــاوالت لفصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، تحــت مســمى 
»صفقــة القــرن« أو صفقــات إنســانية أو أي مســميات. ويميــل الرئيــس 
عبــاس إلــى تكليــف رئيــس الــوزراء الســابق، ســالم فيــاض، بتــرؤس 

هــذه الحكومــة.
وقالــت المصــادر، إن حركتــي فتــح وحمــاس لــن تمانعــا عــودة 
ــاض  ــوة في ــإن »ق ــاق شــامل. وبحســب المصــادر، ف ــاض ضمــن اتف في
أنــه صاحــب مبــادرة، ولديــه عمــق دولــي وثقــة، ويمكــن أن يســاعد أكثــر 

ــد النظــام السياســي وحــل مشــكالت غــزة«. ــى توحي عل
اجماع الفصائل الفلسطينية على مواجهة صفقة ترامب

شــدد القيــادي فــي حركــة حمــاس إســماعيل رضــوان علــى أن 
المحــاوالت المتســارعة لطمــس القضيــة الفلســطينية ، وإســقاطها عــن 
ــي أن  ــًا إل ــل ، الفت ــا جــرى مــن قب ــم ســتبوء بالفشــل كم ــدة العال أجن
ــون  ــا يؤمن ــا دام أصحابه ــة ال يمكــن أن تغيــب م ــة العادل ــذه القضي ه
ــا ،  ــن أجــل صونه ــس م ــي ، والنفي ــذل الغال ــى اســتعداد لب ــا ، و عل به

ــا. ــاع عنه والدف
ــادرة  وأكــد 'رضــوان' أنــه مــا مــن فرصــة للقبــول بــأي مقتــرح أو مب
ــس  ــه لي ــي أن ــًا إل ــة ، منوه ــت الوطني ــوق و الثواب ــن الحق ــص م تنتق
واردًا علــى اإلطــالق التســليم حتــى بــرؤى ال تلبــي تطلعــات الشــعب 
المنتفــض علــى امتــداد الوطــن الســليب، نافيــًا بذلــك مــا تناقلتــه 
بعــض التقاريــر الغربيــة والصهيونيــة عــن مشــاورات تجريهــا 'حمــاس' 

ــا. للبــت فــي بعــض العــروض المطروحــة عليه

عــودة  تكتنــف مســالة  الضبابيــة  مــن  حالــة 
الزعيــم الروحــي التبــاع اهــل البيــت فــي البحريــن 
آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم الــى البــالد بعــد 
ــى  ــة بالســفر ال ــه ســلطات آل خليف ان ســمحت ل

ــالج.   ــرض الع ــدن لغ لن
ــة  ــجن واالقام ــابقة الس ــدو ان س ــا يب ــى م وعل
الجبريــة علــى زعيــم الشــيعة فــي البحريــن تعــود 
الــى ســنة ونيــف، لكــن الحقيقــة هــي ان الضغــوط 
الحريــات  وانتهــاك  الشــيخ  علــى  الممارســة 
والتهديــدات االمنيــة الموجهــة لــه وللمجاهديــن 
البحرينييــن تعــود الــى الـــ14 مــن فبرايــر 2011 اي 
ــورة فــي البحريــن.  ــا مــن انطــالق شــرارة الث تزامن
فخــالل هــذه الســنوات ليســوا بالقلــة مــن تــم 
االحــرار  اولئــك  بالقلــة  وليســوا  ظلمــا  اعدامهــم 
واختــاروا  بالدهــم  مــن  الهجــرة  فضلــوا  الذيــن 
بســبب  االخــرى  الــدول  فــي  الجبريــة  االقامــة 
ــا مــن بطــش آل  ــادئ الشــيخ وخوف تمســكهم بمب
او  مــن جنســيتهم  تجريدهــم  جــرى  او  خليفــة، 

تعرضــوا للتعذيــب فــي الســجون و ...
وال يخفــى ان الشــيخ عيســى قاســم وكذلــك 
الشــيخ علــي ســلمان كانــوا فــي مقدمــة االشــخاص 
الــذي جــرى تقويــض حرياتهــم وتوجيــه التهديــدات 
العــام  االميــن  ان  درجــة  الــى  اليهــم،  االمنيــة 
الشــيخ  البحرينيــة  االســالمي  الوفــاق  لجمعيــة 
عيســى ســلمان الزال يقبــع فــي الســجن لحــد االن 
ــى الشــيخ  ــة عل ــة الجبري ــرض االقام ــا جــرى ف فيم
ــده مــن الجنســية  ــم تجري ــا ت عيســى قاســم. كم
ــا  ــة باهظــة. هــذا فيم ــات مالي ــه غرام وفرضــت علي
ــاء عــن اصابتــه  تتــداول خــالل االشــهر االخيــرة انب

ــراض عضــال. بام

الموافقــة علــى ســفر الشــيخ عيســى قاســم 
الــى خــارج البــالد مــن قبــل حــكام البحريــن جــاءت 
اثــر الضغــوط الجماهيريــة التــي انطلقــت منــذ عــدة 

ذلــك(  تعــارض  الســلطات  كانــت  فيمــا   ( اشــهر 
حيــث بــدا عالجــه منــذ عــدة ايــام فــي لنــدن. لكــن 
هنــاك عــدة نقــاط يجــب الوقــوف عندهــا فيمــا 
يخــص موافقــة ســلطات آل خليفــة علــى خــروج آيــة 

ــن:  ــن البحري اهلل الشــيخ عيســى قاســم م
االولــى: خالفــا لمــا تدعــي ســلطات آل خليفــة 
بــان الســماح للشــيخ عيســى قاســم بالســفر الــى 
التجربــة  فــان  انســانية،  الســباب  جــاء  الخــارج 
تثبــت اوال ان الســلطات الحاكمــة فــي البحريــن 
ــر  ــا بنظــرة انســانية، وخي ــوم م ــي ي ــى ف ــم تتحل ل
دليــل علــى ذلــك فــرض االقامــة الجبريــة علــى 
الشــيخ وتجريــده مــن الجنســية وتعذيــب وقمــع 
انصــار هــذا العالــم الدينــي الداعــي الــى الحــق، 
ــى مســالة  ــا ان موافقــة النظــام البحرينــي عل وثاني
الســفر ال عالقــة لهــا باالســباب االنســانية بــل انهــا 

تعــود مــن جهــة الــى عــدم ثقــة الشــعب البحرينــي 
ــة الشــيخ عيســى قاســم بآلنظــام العالجــي  وعائل
ــي  ــة الت ــدات المحتمل ــة والتهدي لســلطات آل خليف
قــد يتعــرض لهــا الشــيخ 
النظــام  هــذا  بســب 

العالجــي.
ارغــم  مــا  الثانيــة: 
البحرينيــة  الســلطات 
علــى  الموافقــة  علــى 
رحيــل الشــيخ مــن البــالد 
الشــعب  ضغــوط  هــي 
ومنظمــات  البحرينــي 
مــن  االنســان  حقــوق 
االنتخابــات  وقــرب  جهــة 
فــي  المقــررة  البرلمانيــة 
البحريــن فــي اكتوبــر المقبــل اي بعــد ثالثــة اشــهر 
تقريبــا مــن جهــة اخــرى وفــي الحقيقــة ان النظــام 
الخليفــي حــاول مــن خــالل خطوتــه هــذه ابعــاد 
الشــيخ عــن البــالد لكــي يقيــم انتخاباتــه الصوريــة 
بــال اي عائــق ومشــكلة. هــذا فــي حيــن اعلنــت 
ســابق  وقــت  فــي  رســميا  البحرينــة  المعارضــة 
واكدتــه خــالل االيــام االخيــرة انهــا ال تــرى اي مبــرر 
ــت  ــي نفــس الوق ــة وف ــة الغاصب لمشــاركة الحكوم
اكــدت بــان مفتــاح حــل االزمــة البحرينيــة هــو فــي 

قاســم. عيســى  الشــيخ  يــد 
الثالثــة: ان ســلطات آل خليفــة تعتقــد حســب 
ــى  ــيخ عيس ــاد الش ــالل ابع ــن خ ــا وم ــا انه تصوره
قاســم ســتنجح فــي احتــواء المعارضــة وبالتالــي 
ســترغم المعارضيــن علــى مواكبتهــا فــي ضــوء 
وفقــا  فيــرى  االخــر  البعــض  امــا  قيادتهــا.  غيــاب 

للتجــارب الســابقة ان الســلطات وفــي ظــل غيــاب 
تاســيس  الــى  قاســم ســتبادر  عيســى  الشــيخ 
الــى  معارضــة شــكلية تأتمــر بامرتهــا وال تمــت 
المعارضــة الحقيقيــة بصلــة لكــي تقــوم بتمثيــل 

الســيناريو الــذي تصوغــه الســلطات. 
الرابعــة: الواقــع هــو ان شــعبية الشــيخ عيســى 
البحرينيــة  الجماهيــر  بيــن  واحترامــه  قاســم 
ومكانتــه المرموقــة بيــن المســلمين فــي العالــم 
العالــم  انظــار  جعلــت  انهــا  درجــة  الــى  كبيــرة 
التــي  والخطــوات  البحريــن  نحــو  تشــخص 
يتخذهــا احــرار البحريــن مــن جهــة واالجــراءات 
خليفــة  آل  ســلطات  تتخذهــا  التــي  الالنســانية 
ضــد المحتجيــن، لذلــك فــان النظــام الحاكــم ومــن 
ــى الخــارج  ــل الشــيخ ال ــى رحي ــه عل خــالل موافقت
يحــاول التقليــل مــن الكلفــة الباهضــة التــي قــد 

يتحملهــا بســبب بقــاء الشــيخ فــي البــالد.
النقطــة الخامســة واالخيــرة هــي انــه وفيمــا 
فــي  حاليــا  قاســم  عيســى  الشــيخ  يعكــف 
تعــرض  التــي  االمــراض  معالجــة  علــى  الخــارج 
فرضتهــا  التــي  والضغــوط  المضايقــات  بســبب 
تســاؤالت  هنالــك  البحرينيــة،  الســلطات  عليــه 
ــا، هــل سيســمح للشــيخ  ــوة منه تطــرح نفســها بق
الثمانينــي البحرينــي والمعــارض اللــدود للنظــام 
بــان يعــود الــى البــالد بعــد انهــاء عالجــه؟ هــل 
سيســمح للشــيخ عيســى قاســم الــذي جــرد مــن 
جنســيته البحرينيــة ســابقا بــان يعــود الــى الوطــن؟ 
اال  الســابقة،  التحليليــة  النظــرات  جانــب  والــى 
يجــب ان نتوقــع بــان الموافقــة علــى ســفر الشــيخ 
عيســى قاســم الــى الخــارج للعــالج هــي ســيناريو 

مبيــت مســبقا؟.

عــادت مــن جديــد اآللــة االعالميــة لقــوى العــدوان 
ــى اليمــن للحديــث عــن محافظــة الحديــدة وعــن  عل
مــا تقــول انــه تقــدم فــي منطقــة التحيتــا التــي تبعــد 

عــن مدينــة الحديــدة اكثــر مــن خمســين كيلومتــرا.
ــا بعــد ان كانــوا يتحدثــون  الحديــث عــن التحيت
عــن اســقاط المدينــة ومطارهــا فــي ليلــة وضحاهــا 
لالمــارات  وعســكرية  اعالميــة  انتكاســة  يعــد 
التــي كانــت تهلــل الســقاط المدينــة.  والســعودية 
االمــارات التــي كانــت قــد اعلنــت وقــف العمليــات فــي 
الحديــدة رغــم تكذيــب القــوى الوطنيــة لهــا اصبحــت 
ــا  ــار له ــع اي انتص ــاول ان تصن ــك تح ــأزق، لذل ــي م ف
مــن خــالل مهاجمــة القــرى والمناطــق الواقعــة شــمال 
ــا يبــدو انهــا فــي  الشــريط الســاحلي ومعركــة التحيت
هــذا االطــار. الجيــش واللجــان الشــعبية اكــدوا خــالل 
االيــام القليلــة الماضيــة نفــي اكاذيــب وســائل االعــالم 
الســعودية واالماراتيــة وقالــوا انهــا كبــدت العــدوان 
خســائر فادحــة فــي العــدة والعتــاد خــالل اليوميــن 
تقــدم  اي  نافيــة  التحيتــا  منطقــة  فــي  الماضييــن 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ــزاة ف ــة والغ ــي للمرتزق حقيق
المتابــع لمعركــة الســاحل فــي اطــار المطامــع 
المنطقــة  ان  جيــدا  يــدرك  اليمــن  فــي  االماراتيــة 
هــذه وخاصــة مدينــة الحديــدة ســوف تشــهد معركــة 
ــدوان  ــار الع ــي اط ــة ف ــي الفاصل ــون ه ــد تك ــرى ق كب
علــى اليمــن الــذي دخــل عامــه الرابــع. حيــث تســعى 
ــا فــي هــذه  ــز وجودهــا وحشــد طاقته االمــارات لتعزي
المنطقــة وبــدات تعــد العــدة منــذ اكثــر مــن عاميــن 
الجيــش  المتمثــل فــي  المقابــل  الطــرف  غيــر ان 
اليمنــي واللجــان الشــعبية ورغــم امكانياته البســيطة 
هــو االخــر يعــرف ظــروف المرحلــة لذلــك حشــد هــو 
االخــر طاقتــه ورجالــه متطلعــا الــى الحــاق هزيمــة 
نكــراء باالمــارات فــي الســاحل الغربــي. اســتيالء 
االمــارات علــى بعــض الجــزر والســواحل اليمنيــة 
فــي خليــج عــدن خــالل العاميــن الماضييــن فتــح 
ــى مايبــدو للتمــدد فــي ســواحل  شــهية االمــارات عل
البحــر االحمــر والتهــام مــا تبقــى مــن ســواحل وجــزر 
يمنيــة وعلــى رأســها مدينــة ومينــاء الحديــدة غيــر ان 
الهجمــة االولــى علــى المدينــة انكســرت وتراجعــت 
المعــارك فــي محيــط مدينــة الحديــدة، لكنهــا ظلــت 
ــا والمناطــق المجــاورة  ــة التحيت ــي منطق مشــتعلة ف

ــاء. ــن المين ــرا م ــى 60 كيلومت ــد 50 ال ــى بع عل
االخيــرة  االيــام  فــي  ظهــرت  التــي  االمــارات 
كالقائــد الفعلــي واالول واآلمــر الناهــي للعمليــات 
تراجــع  بعــد  اليمــن  فــي  والسياســية  العســكرية 
الســعودية  والتصريحــات  الســعودي  الظهــور 
المتمثلــة فــي تصريحــات وزيــر خارجيتهــا عــادل 
وزيــر  قرقــاش  انــور  مكانــه  حــل  والــذي  الجبيــر 
بعيــدا  ذهبــت  لالمــارات  الخارجيــة  الشــؤون 
العديــد مــن  ان  بــل  فــي تصريحاتهــا وتهديدهــا 
ايجــاد  فــي  ترغــب  ال  انهــا  يقولــون  المراقبــون 

رغــم  اليمنيــة  االزمــة  لتســوية  سياســية  حلــول 
المتحــدة،  االمــم  فــي  انســانية  شــعارات  رفعهــا 
حيــث قــال مقربــون مــن المبعــوث االممــي مارتيــن 
غريفيــث ان ابوظبــي رفضــت المقترحــات االمميــة 
ــاف  ــة، وايق ــة اليمني ــودة المفاوضــات اليمني حــول ع
العــدوان، خاصــة المقترحــات التــي قدمهــا غريفيــث 
حــول موضــوع ادارة واشــراف االمــم المتحــدة علــى 
مينــاء الحديــدة. فبعــد التفــاؤل الــذي اعلنــه غريفيــث 
االســبوع الماضــي ظهــرت اصــوات اماراتيــة ترفــض 
مبادرتــه وخطتــه للســالم، كمــا صــرح مســوولون 
الســيد  للخطــة.  برفضهــم  هــادي  حكومــة  فــي 
عبدالملــك الحوثــي قائــد حركــة انصــاراهلل اكــد ايضــا 
خــالل تصريحــات لــه فشــل المفاوضــات بشــان 
الحديــدة وقــال ان الجانــب االماراتــي الــذي يســعى 
الــى الســيطرة علــى منافــذ اليمــن البحريــة وجــزره 
ــي اشــارة  ــا ف ــة وتنصــل عنه ــادرة االممي رفــض المب
ــة  ــوى اليمني ــتعداد الق ــات واس ــوت المفاوض ــى م ال
للتصعيــد االماراتــي فــي الســاحل. الحوثــي خــالل 
وشــرفاء  أبطــال  اســماهم  مــن  دعــا  تصريحاتــه 
وتعزيــز  التحشــيد  فــي  االســتمرار  إلــى  اليمــن 
ودعــم الجيــش واللجــان الشــعبية فــي الســاحل 
الغربــي مشــيدا فــي الوقــت نفســه بالــدور المتميــز 
للقبائــل فــي التنكيــل بالقــوات الغازيــة. وقــال الســيد 
إنــه مهمــا اختلــق العــدو مــن األكاذيــب لتبريــر غــزوه 
ــزاة  ــي فهــي ادعــاءات فارغــة وأن الغ للســاحل الغرب
باتــوا مفضوحيــن هــم ومــن خلفهــم مــن األمريــكان 
والصهاينــة لفظيــع جرائمهــم بمــدن تهامــة، مضيفــا 
وأقســى  أصعــب  ســتكون  الســاحل  معركــة  أن 
علــى القــوات الغازيــة ومرتزقتهــم. وتوعــد الحوثــي 
النظــام االماراتــي بمعركــة كبــرى فــي الحديــدة. 
الذيــن  المعتديــن  الغــزاة  فشــل  أن  إلــى  ولفــت 
ــن  ــة بي ــذه المعرك ــم ه ــم حس ــوا أن بإمكانه توهم
ليلــة وضحاهــا وإحــكام الســيطرة بــكل بســاطة علــى 
ــة  ــذ بداي ــى بوضــوح من ــر تجل مناطــق الســاحل أم
المعركــة، وفيمــا أشــار إلــى أن القــوات المهاجمــة 
ــدب  ــاب المن ــة ب ــن جه ــة م ــي المعرك اســتغرقت ف
إلــى الخوخــة 32 شــهرًا أكــد أن المعركــة بعــد ذلــك 
هــي أصعــب عليهــم بكثيــر وأقســى مــن كل مــا قــد 
مضــى، واليــوم أصبحــوا فــي ورطــة رهيبــة ومســتنقع 
كبيــر يتكبــدون فيــه الخسائـــر المســتمرة، والميدان 
مالئــم جــدّاً لضربهــم والتنكيــل بهــم واســتنزافهم 

ــة بهــم. ــر الهائل وإلحــاق الخسائـ
بعدهــا  ومــن  االمــارات  فــان  حــال  كل  وعلــى 
الســعودية لــن تجــدا الطريــق ســهال فــي الســاحل 
الغربــي ثــم ان الدولتيــن تواجهــان ازمــات متعــددة 
فالمقاومــة  عليهــا.  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
ــم تعــد تواجــه االمــارات  الشــعبية اليــوم فــي اليمــن ل
الــى  انتقلــت  الغربــي والحديــدة بــل  فــي الســاحل 
المربعــات التــي تســيطر عليهــا فــي الجنــوب، وارتفعــت 

ــن المناطــق،  ــد م ــي العدي ــر الشــعبي ف اصــوات التذم
فبعــد االحتجاجــات التــي رفعــت ضــد االمــارات بجزيــرة 
مــن  مــذل  بشــكل  وطردهــا  اشــهر  قبــل  ســقطرى 
ــو  ــان اب ــاض ف ــل الري ــن قب ــا م ــم احتالله ــرة رغ الجزي
ظبــي ايضــا تواجــه اليــوم احتجاجــات شــديدة فــي 
محافظــة المهــرة جنــوب شــرق اليمــن، حيــث يواصــل 
ابنــاء المحافظــة الذيــن كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن 
الحــرب والصــراع اعتصامهــم واحتجاجاتهــم للمطالبــة 
بخــروج القــوات الســعودية واالماراتيــة التــي تحتــل 
ــب المحتجــون  ــر مــن عــام، ويطال ــذ اكث المحافظــة من
الذيــن ينفــذون اعتصامــا مفتوحــا منــذ ايــام باخــراج 
الوطنيــة  الســيادة  علــى  والحفــاظ  الغازيــة  القــوات 
ــاء نشــطون  ــت ومين ــذي شــحن وصرفي وتســليم منف
ــوات  ــه الق ــذي تســيطر علي ــي ال ومطــار الغيضــة الدول
الســعودية واالماراتيــة إلــى قــوات األمــن المحليــة. وعبر 
المعتصمــون عــن رفضهــم الســماح ألي قــوات غيــر 
ــة بالمحافظــة بشــكل  ــام األمني ــام بالمه رســمية بالقي
عــام والمنافــذ الحدوديــة بشــكل خــاص، مضيفيــن ان 

التواجــد االماراتــي والســعودي انعكــس ســلبا حتــى 
علــى وضعهــم االقتصــادي وادى الــى تعطيــل جميــع 

الموانــئ والمعابــر الحدوديــة مــع ســلطنة عمــان.
وفــي عــدن ايضــا بلغــت االحتجاجــات الشــعبية 
والتذمــر مســتوى كبيــرا جــدا بيــن االهالــي حيــث 
بــات يشــعر اغلــب العدنييــن بعبــث االمــارات وعدم 
الوعــود  مــن  شــيء  اي  اعطاهــم  علــى  قدرتهــا 
ــة  ــل ثالث ــة قب ــالل المدين ــان احت ــا اب ــي اطلقته الت
اعــوام تقريبــا. وتــرزح المدينــة فــي وضــع انســاني 
صعــب وتعطيــل شــبة كامــل للخدمــات االساســية 
مــن  العديــد  ظهــور  الــى  أدى  مــا  والخدميــة 
الشــعارات والتحــركات المطالبــة باخــراج المحتليــن 
مــن عــدن والجنــوب. وفــي ظــل هــذه الظــروف 
عــادت مــن جديــد الحــرب البــاردة بيــن ســلطة 
مصالحــة  بعــد  الواجهــة  الــى  واالمــارات  هــادي 
ــى  ســعودية قبــل شــهرين قضــت باعــادة هــادي ال
عــدن مقابــل تجريــده مــن اي ســلطة عســكرية 

ــز. ــي تع ــة المخــا ف ــى مدين ــه ال ــل قوات ونق
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