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والدعوة إلى تعميق الوحدة الوطنية.
وإزاء الـتـطــور الخطير أم ــس ،أجمعت
أغـلــب مــواقــف ق ـيــادات املـعــارضــة على
ال ـط ـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة إصـ ـ ــدار قــانــون
ي ـ ـحـ ــرم ال ـط ــائ ـف ـي ــة وإدان ـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـط ــاب
الطائفي.
محمد النمر ،شقيق الشيخ نمر النمر،
طالب في حديث لـ«األخبار» بـ«قانون

ً
ً
يجرم الطائفية قوال وفعال في اإلعالم
واملناهج ووســائــل الـتــواصــل» ،محذرًا
م ــن أن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي تـغـيـيــر امل ـنــاهــج
الـتـعـلـيـمـيــة وم ــراق ـب ــة خ ـطــب املـســاجــد
وإسـ ـ ـك ـ ــات اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــائـ ـف ــي امل ــرئ ــي
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــروء ،سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
األعمال اإلرهابية على شاكلة انفجار
القديح اإلرهابي.
بدوره ،شدد املعارض ،الدكتور محمد
ً
مـ ـحـ ـف ــوظ ،ع ـل ــى أن ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد م ـق ـبــوال
أن «ي ـس ـفــك دم ـن ــا وت ـف ـجــر مـســاجــدنــا
ويستمر التحريض ضدنا» .وأوضــح
في تغريدات على صفحته في «تيوتر»
أن «ت ـ ـجـ ــريـ ــم الـ ـتـ ـح ــري ــض ال ـط ــائ ـف ــي
والـتـمـيـيــز بــن املــواطـنــن عـلــى أســاس
م ــذه ـب ــي ه ــو الـ ـ ــذي س ـي ـج ـنــب ال ــوط ــن
الكثير مــن ال ــدم» ،مضيفًا أنــه «إذا لم
يـعــاقــب امل ـحــرضــون مــن أئـمــة مساجد
وك ـت ــاب ودع ـ ــاة سـنـحـصــد الـكـثـيــر من
الجرائم».
أما الدكتور صادق الجبران ،فأكد في
اتصال مع «األخـبــار» أن تفجير أمس
هــدفــه إي ـقــاع ح ــرب أهـلـيــة طــائـفـيــة في
السعودية ،الفتًا إلى أن السعوديني من
كل الطوائف لن ينجروا وراء املوقعني
شرًا بهم ،مشددًا على ضرورة تجفيف
منابع اإلرهاب في البالد.
وأشـ ـ ـ ــار ال ــدكـ ـت ــور فـ ــي األنـ ـظـ ـم ــة ،ب ــدر
الشويعر ،إلى أن السعودية تحتاج إلى
صياغة نظام «مشروع وحدة وطنية»
ل ـت ـجــريــم إذك ـ ـ ــاء ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـق ـب ـل ـيــة
واملناطقية في املجتمع السعودي.
من جهتها ،اكتفت السلطات السعودية
ببيان ل ــوزارة الداخلية استعرض ما
ح ـصــل ،دون إدانـ ــة م ــا ح ـصــل .جـهــات
رسمية تابعة للحكومة عوضت اإلدانة
الرسمية ببيانات شجب ملا حصل.
فقد أدان مفتي عــام السعودية رئيس
هيئة كبار العلماء ،الشيخ عبدالعزيز آل
الشيخ ،ما وصفه بـ«العمل اإلجرامي»
الذي َهو «جرم وعار وإثم عظيم» ،العنًا
«من خ ّطط ّ
ودبر له وأعان عليه».
بــدوره ،استنكر األمني العام للمجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء« ،ال ـ ـحـ ــادث األثـ ـي ــم»،
مـشــددًا على أنــه «ال يـ ُـمـ ّـت إلــى اإلســام
والــديــن بــأي صـلــة» ،داعـيــا إلــى الحذر
م ـمــا س ـمــاهــا «أي ـ ـ ــادي خ ـف ـيــة» تسعى
«ل ُــزع ــزع ــة األم ـ ــن ف ــي ب ــادن ــا وإي ـج ــاد
الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة
بني أبناء الوطن».

السعودي
ومختلفة مذهبيًا ومناطقيًا وقبليًا،
ح ـتــى ق ـبــل ن ـشــأة ال ــدول ــة الـسـعــوديــة
الحديثة .ورغ ــم ذلــك ال ي ــزال مشروع
إذاب ـ ـ ــة ن ـس ـيــج امل ـن ــاط ــق االج ـت ـمــاعــي
والثقافي في بوتقة الوهابية ونجد
املستمرتني في بعثرة النسيج القبلي
وشــرائــه بــاملــال واملـعــاهــدات ،يرافقها
قسرًا الغنب السياسي والديني.
أخ ـي ـرًا ،نـشــط رج ــال دي ــن سـعــوديــون
فــي الـحـمـلــة املــذهـبـيــة عـلــى «الشيعة
الروافض» ،منهم الشيخ محمد البراك
الـ ــذي غ ــرد ع ـبــر ح ـســابــه ع ـلــى مــوقــع
«تويتر» ،مطالبًا بـ«منع الشيعة من
إظـ ـه ــار ش ـع ــائ ــره ــم» .ف ـي ـمــا يستعني
إبــراه ـيــم ال ـفــارس عـلــى كـفــرهــم بــأدلــة
مــن مــذاهــب األئـمــة األرب ـعــة .ويتوجه
الـشـيــخ سـعــد الـبــريــك إلع ــان «حملة
أهل السنة في األرض لتحرير البالد
اإلســام ـيــة مــن ال ــرواف ــض امل ـجــوس».
في الوقت نفسه تستضيف السلطات
السعودية ،عــدنــان العرعور ـ ســوري
الجنسية ـ املعروف بمواقفه الطائفية
م ـ ــن «الـ ـشـ ـيـ ـع ــة» و«ال ـ ـع ـ ـلـ ــويـ ــن» فــي
الخليج وبالد الشام.
وينتقد مــراقـبــون الـخـطــاب الطائفي

املتبنى رسميًا ،في ظل االضطرابات
الـتــي تحيط بالسعودية ،الـتــي تشن
حــروبــا ـ بــدواعــش وطنيني ومرتزقة
ـ مـ ـب ــاش ــرة أو ب ــال ــوك ــال ــة فـ ــي ال ـي ـمــن
وال ـع ــراق وس ــوري ــا والـبـحــريــن .تدفع
م ـع ـهــا امل ـم ـل ـك ــة ال ــوه ــاب ـي ــة م ـل ـي ــارات
ال ـ ــري ـ ــاالت س ـن ــوي ــا ل ـت ــروي ــج ح ـمــات
مـحــاربــة الطائفية والــذهـبـيــة محليًا
وخ ــارج ـي ــا ـ ف ـش ـلــت ح ـتــى الـ ـي ــوم في
إصدار قانون يجرم الطائفيةـ وليس
خ ــاف ـي ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع امل ـه ـم ــة ال ـتــي
أن ـي ـط ــت إلـ ــى «م ــرك ــز امل ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
ال ـعــاملــي ل ـل ـحــوار ب ــن أت ـب ــاع األديـ ــان
والثقافات» في العاصمة النمساوية
فـيـيـنــا ( ،)2012ل ـي ـســت سـ ــوى قـنــاع
يخفي وراءه تمييزًا مذهبيًا ،يصبغ
الخريطة الطائفية داخــل السعودية.
ت ـف ـشــل م ـعــه أي ح ـم ـلــة تـصـحـيـحـيــة،
إلنـ ـق ــاذ م ــا ي ـح ـت ـمــل إن ـ ـقـ ــاذه ض ــد مــا
يتهدد الحكم العجوز ،بسبب تضخم
الـكــرة الطائفية الـتــي تـحــاول امللكية
الوهابية رميها في ملعب اآلخرين،
فيما تـشــي عملية األم ــس اإلرهــابـيــة
بأن كرة النار تلك بدأت تصل ألطراف
الثوب السعودي.

ّ
ّ
السعودية تحول
حضرموت
مع
الحدود
ّ
إلى «مناطق عسكرية»
ضربات موجعة يواصل الجيش و»أنصار الله»
تسديدها للسعودية عبر الحدود الشمالية ،ما يبدو
أنها ّ
سرعت بتحركات سعودية عسكرية على الحدود
مع حضرموت ،حيث أعطت الرياض أوامر بتفريغ
مناطق المقلب السعودي من سكانها لتحويلها إلى
«مناطق عسكرية»
مـ ــع اق ـ ـت ـ ــراب مـ ــوعـ ــد عـ ـق ــد مــؤت ـمــر
جـنـيــف ال ـخــاص ب ــاألزم ــة اليمنية،
ت ــزداد الضبابية حــول املفاوضات
السياسية املرتقبة ،وال سيما في
ّ
ظ ــل تــأكـيـ ٍـد دول ــي عــن ع ــدم اتـضــاح
ه ــوي ــة ك ــل الـ ـق ــوى املـ ـش ــارك ــة فـيـهــا
حتى اآلن .ويبدو أن ممثلي جماعة
«أنصار الله» متجهون إلى املدينة
الـســويـســريــة م ــن مــوقــع قـ ــوة ،على
عـ ـك ــس الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـت ــي ال يـ ــزال
فريقها يبدي ترددًا لجهة املشاركة.
وقـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون قـ ـ ــوة «أنـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
نابعة مــن التصعيد النوعي الــذي
انـتـهـجـتــه ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،في
عملياتها العسكرية على الحدود
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ح ـي ــث ط ــاول ــت ن ـي ــران
املـقــاتـلــن الـيـمـنـيــن ه ـن ــاك ،أهــدافــا
مناطق سعودية ،للمرة األولى،
في ً
مكبدة الجيش الـسـعــودي خسائر
كبرى.
وم ــع مــواصـلــة الـجـمــاعــة والجيش
اليمني تحقيق املكاسب امليدانية،
تـكـثــر األح ــادي ــث ع ــن س ـي ـنــاريــوات
ت ـ ـنـ ــوي ال ـ ــري ـ ــاض ت ـط ـب ـي ـق ـهــا عـلــى
ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة وال ـشــرق ـيــة في
محاولةٍ لتوجيه ضربات للجماعة
ت ــؤدي إل ــى تــراجـعـهــا عـمــا تمضي
فــي إح ــرازه يــومــا بعد ي ــوم .وفيما
جـ ــرى أك ـث ــر م ــن مـ ــرة طـ ــرح مـســألــة
إع ـ ـ ـ ــادة ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار عـ ـب ــد رب ــه
مـ ـنـ ـص ــور هـ ـ ـ ــادي وحـ ـك ــومـ ـت ــه إل ــى
حضرموت بعد عصيان عدن على
السعودية ،أف ــادت مـصــادر محلية
في محافظة نجران السعودية في
حديث إلى «األخبار» (علي حاجز)،
ٍ
بــأن النظام الـسـعــودي أمــر بإخالء
منطقة الخرخير التابعة لنجران
الواقعة في صحراء الربع الخالي
بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي
مع حضرموت ،حيث أمروا السكان
ب ــإخ ــائـ ـه ــا تـ ـم ــام ــا وع ـ ـ ـمـ ـ ــدوا ال ــى
توطينهم في مدن سعودية أخرى،
ل ـي ـت ــم تـ ـح ــوي ــل تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة إل ــى
أمــاكــن عسكرية عـلــى ال ـحــدود بني
ح ـضــرمــوت وال ـس ـع ــودي ــة .يـتــزامــن
ذلك مع توصية «مؤتمر الرياض»
ب ـت ـش ـك ـيــل جـ ـي ــش ي ـس ـم ــى «ج ـي ــش
ال ـش ــرع ـي ــة» ،ومـ ــع ت ـح ــرك ـ ُـات ل ـلــواء
محمد علي املقدشي من ذمــار الى
الــودي ـعــة ف ــي ح ـضــرمــوت وإعــانــه
نـيــة تـشـكـيــل جـيــش ه ـن ــاك .وأك ــدت
مصادر محلية أيضًا ،أن محافظة
ش ــرورة الـسـعــوديــة التابعة إداري ــا
لـنـجــران والـقــريـبــة مــن ال ـحــدود مع
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت أصـ ـبـ ـح ــت م ـع ـس ـك ـرًا
لـتـجـنـيــد امل ـقــات ـلــن الـيـمـنـيــن قبل
إرســالـهــم إلــى الـيـمــن للقتال باسم
«املقاومة الشعبية».
بــالـتــزامــن ،قــال املـســؤول العسكري
فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،حـســن
تصريحات
محمد آل معلوي ،فــي
ٍ
إع ــام ـي ــة ،إن ت ـج ـه ـيــزات عـسـكــريــة

كبيرة ب ــدأت لشن عملية عسكرية
ضد مواقع الحوثيني في محافظة
صعدة ،مشيرًا إلى أن تلك العملية
س ـت ـن ـط ـلــق مـ ــن م ـح ــاف ـظ ـت ــي مـ ــأرب
وال ـ ـجـ ــوف (شـ ـ ُم ــال وشـ ـ ـ ــرق) ،نـحــو
املحافظة التي تعد معقل مسلحي
الجماعة.
وكــانــت العمليات العسكرية على
ال ـ ـحـ ــدود ال ـش ـمــال ـيــة ق ــد تــواص ـلــت
يـ ــوم أم ـ ــس ،ح ـيــث ق ـصــف الـجـيــش
و»اللجان الشعبية» مواقع عسكرية
ف ــي نـ ـج ــران ،م ــا أدى إل ــى مــوجــات
مـ ــن الـ ـ ـه ـ ــروب ال ـج ـم ــاع ــي لـلـجـيــش
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي فـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع بـ ـ ــربـ ـ ــران،
وسقوط عدد من القتلى والجرحى
ف ــي صـ ـف ــوف ال ـض ـب ــاط وال ـج ـن ــود.
وفــي الجهة الــواقـعــة على مشارف
ظ ـه ــران ،قـتــل ضــابـطــان سـعــوديــان
وج ــرى تــدمـيــر طــاقـمــن عسكريني
في قصف على موقع ثعبان الواقع
بني منطقتي طخية وعلب .أما في

لم ُيسمح للسفينة
اإليرانية ُ بالوصول إلى
ميناء الحديدة اليمني

جيزان ،فسيطر الجيش و»اللجان»
ع ـل ــى م ــوق ــع املـ ـ ـع ـ ــزاب الـ ـسـ ـع ــودي،
مــدمــريــن آل ـيــاتــه الـعـسـكــريــة وب ــرج
املــراق ـبــة ،فيما شــوهــد ف ــرار جنود
م ــن امل ــوق ــع خـ ــال عـمـلـيــة اق ـت ـحــام.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي أه ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ــوق ـ ــع املـ ـ ـع ـ ــزاب
الــواقــع في جيزان من كونه كاشفًا
ملواقع استراتيجية أخــرى ،وكانت
ق ــوات ال ـع ــدوان تسيطر مــن خالله
ع ـلــى امل ــداف ــن ح ـجــة وم ـن ــه ت ـمــارس
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات وت ـط ـل ــق الـ ـص ــواري ــخ

والـ ـق ــذائ ــف ع ـل ــى الـ ـق ــرى ال ـي ـم ـن ـيــة.
مــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت وكــالــة األن ـبــاء
ال ـس ـع ــودي ــة ال ــرس ـم ـي ــة يـ ــوم أم ــس،
أن هجمات بــالـقــذائــف أسـفــرت عن
مقتل شخصني وإصابة خمسة في
جـنــوب السعودية خــال الساعات
األربع والعشرين املاضية.
ـت لــم يتوقف فيه القصف
وفــي وق ـ ٍ
السعودي على صنعاء ومحيطها،
شهدت العاصمة تفجيرًا انتحاريًا
يــوم أمــس ،فــي مسجد أثـنــاء صالة
ال ـج ـم ـعــة .وأعـ ـل ــن تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
االس ــام ـي ــة» (داعـ ـ ــش) مـســؤولـيـتــه
مسجد
عن االنفجار الــذي وقع في
ٍ
فــي العاصمة صـنـعــاء ،وأسـفــر عن
إصابة  13شخصًا .وقــال التنظيم
عبر موقع «تويتر» ،إن «مفرزة من
ج ـنــود الـخــافــة فــي والي ــة صنعاء
قــامــت بتفجير عـبــوة نــاسـفــة على
حسينية مـقـبــرة الـصـيــاح التابعة
للحوثيني املرتدين في حي شعوب،
ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير
منهم» .وكانت جماعة من مقاتلي
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» الـ ــذي يـتـصـ ّـدر
الجماعات املتطرفة فــي اليمن ،قد
بايعت زعيم «داع ــش» ،قبل أشهر،
ّ
غير أن نشاطها ظل محدودًا.
وع ـلــى صـعـيــد االس ـت ـع ــداد ملــؤتـمــر
ج ـن ـيــف املـ ـق ــرر ان ـع ـق ــاده الـخـمـيــس
املقبل ،أشــار املتحدث باسم األمني
ال ـ ـع ـ ــام لـ ــأمـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ف ــرح ــان
ح ــق ،إل ــى أن قـ ــرارًا ب ـشــأن الـجـهــات
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـش ــارك ف ـ ــي مـ ـف ــاوض ــات
جنيف لــم يتخذ بعد ،موضحًا أن
القائمة النهائية للمدعوين يجري
تشكيلها حاليًا.
وع ـل ــى خ ــط ال ــدع ــم ال ــدول ــي لــوقــف
ال ـ ـعـ ــدوان واالنـ ـتـ ـق ــال الـ ــى الـعـمـلـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أك ـ ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة الـخــارجـيــة األملــان ـيــة ،مــارتــن
شيفر ،أن األزم ــة اليمنية ال يمكن
تخطيها إال فــي ضــوء املـفــاوضــات
تحت رعاية األمــم املتحدة ،مجددًا
دع ــم ب ــاده للحلول الدبلوماسية
فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن وتـ ــأي ـ ـيـ ــدهـ ــا ل ـج ـه ــود
امل ـب ـع ــوث الـ ـخ ــاص ال ـج ــدي ــد لــأمــم
املـتـحــدة إل ــى الـيـمــن اسـمــاعـيــل ولــد
الشيخ احمد.
مـ ــن جـ ـه ــةٍ أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــال ــت م ـص ــادر
خــاصــة ل ــ«األخ ـبــار» ،إنــه لــم ُيسمح
للسفينة اإليــرانـيــة بــالــوصــول إلى
ميناء ُ
الحديدة اليمني ،علمًا بأنه
كان من املقرر أن تصل إلى سواحل
اليمن يــوم أمــس .وال يــزال عــدد من
السفن التجارية وسفن املساعدات
اإلنسانية محتجزة فــي جيبوتي،
رغ ـ ـ ــم أن ـ ـهـ ــا خـ ـضـ ـع ــت ل ـل ـت ـف ـت ـيــش.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر إنـ ــه «ال يـبــدو
أن ال ـغ ــرض ه ــو ال ـت ـف ـت ـيــش ،وإن ـمــا
تكريس الحصار».
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـق ــدم املـ ـي ــدان ــي،
تمكن الجيش و»اللجان الشعبية»
مــن تطهير مــوقــع ال ـعــروس وجبل
صبر في تعز (وســط) بالكامل من
التكفيريني ومسلحي «اإلصــاح»،
لتصبح بذلك مــواقــع وطــرق إمــداد
«ال ـق ــاع ــدة» ومـيـلـيـشـيــات اإلص ــاح
تـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـ ــرم ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران الـ ـجـ ـي ــش
و»اللجان الشعبية».
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت املـنـظـمــة الــدولـيــة
للهجرة أمس ،أن الصراع في اليمن
دفع الى نزوح  20ألف شخص الى
القرن األفريقي على مدى الشهرين
املاضيني.
وطالبت املنظمة في بيان صحافي
بـجـمــع  84مـلـيــون دوالر للتعامل
م ــع األزم ـ ــة الـيـمـنـيــة وذلـ ــك لتلبية
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـ ـفـ ــوريـ ــة ل ـل ـس ـكــان
امل ـت ـضــرريــن م ــن الـ ـن ــزاع ف ــي الـيـمــن
عـلــى م ــدى األش ـه ــر الـسـتــة املـقـبـلــة،
ســواء داخــل اليمن أو في جيبوتي
والصومال.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول،
رويترز)

