السبت  19آذار  2016العدد 2842

كــانــت زيـ ــادة امل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
الـعــاجـلــة وإغــاثــة املـنــاطــق املـتـضــررة
الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف ك ـث ـيــف مــن
ق ـب ــل الـ ـطـ ـي ــران الـ ـسـ ـع ــودي ،وأول ـئ ــك
الــذيــن يـعـيـشــون ظــروفــا كــارثـيــة في
ظــل الـحـصــار وال ـع ــدوان وخصوصًا
سـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة فــي
م ـحــاف ـظ ـتــي صـ ـع ــدة وحـ ـج ــة ال ــذي ــن
يـتـعــرضــون لقصف مـبــاشــر مــن قبل
مدفعية السعودية.
وأك ــدت الــوثــائــق أداء االم ــم املتحدة
دورًا غ ـ ـيـ ــر حـ ـ ـي ـ ــادي ـ ـ ًـا فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
ع ـلــى ال ـي ـمــن ،إض ــاف ــة إل ــى أن خطط
االستجابة اإلنسانية الطارئة ضلت
طريقها في إغاثة املحتاجني وبرامج
الـتــدخــل اإلغــاثــي الـســريــع غــرقــت في
دهــالـيــز سـيــاسـيــة لـعــدم وج ــود آلية

تسلم السعودية
لم ّ
مبلغ الـ 274مليون
دوالر لألمم المتحدة
الذي وعدت بتقديمه

تنفذ حتى االن .وأكدت «اللجنة» أنها
نفذت من جهتها كل االلتزامات التي
قطعتها خالل لقاءاتها باملسؤولني
الدوليني.
وم ـ ــن ض ـم ــن املـ ـط ــال ــب امل ـل ـح ــة ال ـتــي
ط ــالـ ـب ــت بـ ـه ــا «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة»

تنهِ وجودهما ،حيث حصلت إعادة
تـمــوضــع وتـغـيـيــر مل ــواق ــع الـسـيـطــرة
فقط.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،وم ـ ــع ازدي ـ ــاد
ال ـضـغــوط الــدول ـيــة عـلــى الـسـعــوديــة
في اآلونة األخيرة ،أعلنت املفوضية
الدولية لحقوق اإلنسان ،يوم أمس،
أن التحالف السعودي قتل في اليمن
م ــن امل ــدن ـي ــن «أكـ ـث ــر ب ـم ــرت ــن» مـمــا

تنسيق واضحة وشفافة في العمل
اإلنـ ـس ــان ــي .ولـ ــم ت ـس ـن ـتــد امل ـن ـظ ـمــات
العاملة تحت راية األمم املتحدة على
ق ــاع ــدة ب ـيــانــات واض ـح ــة وأول ــوي ــات
تمكنها من تحقيق مبدأ العدالة في
عملية توزيع املساعدات اإلنسانية
للمناطق األشــد تضررًا من العدوان
والـ ـحـ ـص ــار ،إلـ ــى ج ــان ــب ازدواج ـ ـيـ ــة
املعايير التي تتبعها تلك املنظمات
فـ ــي ت ـح ــدي ــد االحـ ـتـ ـي ــاج ــات .ول ــذل ــك
رك ــزت املنظمات العاملة فــي املجال
االن ـســانــي عـلــى مـنــاطــق دون أخــرى
وتجاهلت مناطق أكثر مأساوية من
غيرها .ووجهت االمــدادات الغذائية
إلــى مناطق لــم تتعرض لـغــارات من
ال ـعــدوان ولــم يتعرض سكانها ألي
جــرائــم شبيهة بتلك الـتــي شهدتها
مناطق الـحــدود مثل صعدة وحجة
أو أح ـيــاء صـنـعــاء الـسـكـنـيــة .ونـظـرًا
لذلك اتسعت الفجوة بني التخطيط
الحتياجات املــواطـنــن واحتياجهم
ال ـف ـع ـلــي ،ف ــي ظ ــل ض ــآل ــة امل ـســاعــدات
املقدمة لليمن مقارنة بحجم الكارثة
االنسانية التي خلفها العدوان.

تسببت به القوات األخــرى املشاركة
ف ــي الـ ـح ــرب .وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان صــدر
عــن م ـفــوض األم ــم املـتـحــدة الـســامــي
لحقوق اإلنسان زيد بن رعد الحسني
ف ــي ج ـن ـيــف ،أن ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة في
الـيـمــن مـنــذ آذار امل ــاض ــي« ،حـصــدت
أرواح  3218مــدنـيــا وأصــابــت 5778
شخصًا بجروح.
وق ــال الـحـســن« :ي ـبــدو أن التحالف
مـســؤول عــن مقتل عــدد مــن املدنيني
أك ـب ــر ب ـم ــرت ــن م ـم ــا ت ـس ـب ـبــت ب ــه كــل
ال ـقــوات األخ ــرى مجتمعة» ،مضيفًا
أن «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» ق ـ ـصـ ــف أس ـ ــواق ـ ــا
وم ـس ـت ـش ـف ـيــات وع ـ ـيـ ــادات وم ـ ــدارس
ومصانع وقاعات استقبال لحفالت
ال ــزف ــاف ومـ ـئ ــات امل ـس ــاك ــن ال ـخــاصــة
فــي ق ــرى وم ــدن بـمــا فيها العاصمة
صنعاء.
ون ــدد الحسني فــي الـبـيــان باملجزرة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـب ـب ــت بـ ـه ــا غ ـ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» عـلــى س ــوق الخميس
ف ــي مـحــافـظــة ح ـجــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن
ال ـغ ــارة أدت ال ــى مقتل  106مدنيني
ً
بينهم  24طفال.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــار املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
امل ـفــوض ـيــة روب ـ ــرت كــولـفـيــل إل ــى أن
«طاقم فريق حقوق اإلنسان لم يعثر
عـلــى دلـيــل عـلــى ح ـصــول مــواجـهــات
مسلحة أو وجود هدف عسكري مهم
في القطاع وقــت الهجوم باستثناء
نقطة تفتيش على بعد  250مترًا من
السوق».
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العراق

العبادي يستعين بـ«العمليات»
لوأد «انقالب» الصدريين
ّ
التطورات بنحو
تسارعت
الفت أمس على الساحة
السياسية العراقية ،لتنبئ
بالذهاب إلى اتجاه غير
معروف النتائج ،بعدما أصدر
حيدر العبادي أمرًا للعمليات
المشتركة بفرض األمن في
بغداد في وجه االعتصامات
التي دعا إليها «التيار الصدري»
بغداد ــ محمد شفيق
لم يكد أنصار «التيار الصدري» ينهون
اليوم األول من اعتصامهم أمام «املنطقة
الخضراء» ،حتى أصدر رئيس الحكومة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،أمـ ـرًا مـفــاجـئــا بتكليف
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـت ــرك ــة ،الـ ـت ــي تـ ـض ـ ّـم فــي
تشكيالتها األمـيــركـيــن واملـسـتـشــاريــن
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،ب ـ ـفـ ــرض األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي بـ ـغ ــداد
وتخويلها الصالحيات الالزمة لذلك.
وأن تــأتـمــر ق ـيــادة عمليات ب ـغــداد بأمر
الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ــذي أعـ ـلـ ـن ــه م ـك ـت ــب الـ ـعـ ـب ــادي
ونشره التلفزيون الرسمي ،مساء أمس،
يمكن وصفه بــالــ«اسـتـفــزازي» لـ«التيار
الصدري» وتلميح بإمكانية االستعانة
بقوات أجنبية لفرض األمن و«الشرعية»
ّ
إذا تطلب األمر ،بحسب ما أشار مراقبون.
وجـ ــاء الـ ـق ــرار ب ـعــد دق ــائ ــق ع ـلــى إص ــدار
ق ـي ــادة قـ ــوات «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» بيانًا
ّ
دعت فيه إلى سحب املظاهر املسلحة من
املدن ،وخصوصًا العاصمة بغداد.
واحـ ـت ــاج «ال ـ ـصـ ــدريـ ــون» عـ ــدة س ــاع ــات،
أمس ،للوصول إلى األماكن ّ
املقررة إلقامة
االع ـت ـص ــام ــات ،ذل ــك أن ال ـق ــوات األمـنـيــة
عمدت إلى إغالق كافة الطرق والجسور
املـ ـ ــؤديـ ـ ــة إل ـ ـ ــى «املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء»،
وأبــرزهــا جسر الجمهورية ال ــذي يربط
مـنـطـقــة «س ــاح ــة ال ـت ـح ــري ــر» ب ــأح ــد أهــم
مــداخــل «املنطقة الـخـضــراء» الـتــي تضم

مبنى الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،إال أن ال ـقــوات،
بمراتبها املـتـعــددة ،ســرعــان مــا رضخت
للمتظاهرين ،ورفعت األســاك الشائكة
وفـتـحــت الـطــريــق أم ــام اآلالف للوصول
إلى منطقة االعتصام املذكورة.
وعلمت «األخ ـب ــار» بــأن بعض الضباط
األمـنـيــن لــم يستجيبوا ل ـل ـقــرارات التي
صدرت بشأن عدم السماح للمتظاهرين
واملـعـتـصـمــن بـعـبــور امل ـنــاطــق امل ـح ـ ّـددة
ل ـه ــم .وقـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي إن ـه ــم «ف ـق ــدوا
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األع ـ ـ ــداد ال ـغ ـف ـيــرة الـتــي
توافدت منذ مساء أول من أمــس وحتى
ســاعــات الصباح األول ــى ،مــا دفــع بعض
القيادات إلــى االجتهاد بــإصــدار قــرارات
أخرى ،خشية وقوع أي تصادم مع القوى
األمنية».
وكــانــت وزارة الداخلية قــد أص ــدرت ،في
س ــاع ــة م ـب ـكــرة م ــن ص ـب ــاح أم ـ ــس ،بـيــانــا
أوضحت فيه أنها لم تمنح أي ترخيص
إلقامة تظاهرة أو اعتصام أمــام بوابات
«املنطقة الخضراء» .وأكدت أنها أعلمت
«التيار الصدري» بهذا األمر «تفاديًا لكل
إشـكــال أو التباس يحصل بسبب سوء
التقدير للعواقب واالحتماالت».
وفــي ّ
رد ضمني على بيان ال ــوزارة ،قال
مــديــر مكتب الـصــدر فــي بـغــداد إبراهيم
الـ ـج ــاب ــري ،خـ ــال صـ ــاة ال ـج ـم ـعــة الـتــي
أقيمت على أس ــوار «ال ـخ ـضــراء»« :إنهم

م ــاض ــون ع ـل ــى دسـ ـت ــور (ب ـ ـ ــول) بــري ـمــر.
ونحن ماضون على دستور محمد وآل
محمد» ،مؤكدًا أن االعتصامات سلمية،
وس ـت ـب ـقــى ك ــذل ــك ح ـتــى طـ ــرد املـفـســديــن
و«املارقني» من «املنطقة الخضراء».
وبعد انتهاء الصالة ،بــدأ «الصدريون»
اع ـت ـصــام ـهــم رس ـم ـي ــا ،ك ـمــا أع ـل ــن كــاظــم
ال ـع ـي ـســاوي املـ ـع ــاون ال ـج ـه ــادي ملـقـتــدى
ال ـص ــدر .الـعـيـســاوي أطـلــق عـلــى الـصــدر
ل ـق ــب «الـ ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
املهدوية» ،ودعا في بيان له إلى «التعاون
مــع ال ـقــوات األمـنـيــة والـتـحـلــي بالصبر،
ألن هناك جهات تحاول إفشال مشروع
اإلص ـ ــاح ـ ــات مـ ــن خ ـ ــال بـ ــث امل ـنــدســن
والترويج للشائعات».
وس ــارع املعتصمون والـلـجــان املشرفة،
بـعــد ذل ــك ،إل ــى نـصــب ع ـشــرات ال ـســرادق
والـخـيــم .وفــي الـسـيــاق ،قــال معتصمون
وش ـهــود عـيــان كــانــوا بــالـقــرب مــن مكان
االعتصام لـ«األخبار» إن حالة من الهدوء
سادت املكان ،بعد حلول املساء.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أب ـلــغ م ـصــدر حكومي
ّ
«األخـبــار» بــأن العبادي أوعــز إلى قيادة
العمليات املشتركة بإزالة خيم االعتصام،
وإعادة فرض هيبة القانون في الشارع.
وقال املصدر إن قرار العبادي جاء بعدما
فشلت قيادة عمليات بغداد في املهمات
املوكلة إليها في هذا الجانب ،مشيرًا إلى
أن األخير يشعر بوجود مخاطر حقيقية
تـ ـه ــدد الـ ـع ــاصـ ـم ــة وإمـ ـك ــانـ ـي ــة اخـ ـت ــراق
«داعش» لتلك الخيم.
إل ــى ذل ــكّ ،
رج ــح رئ ـيــس مــركــز «التفكير
السياسي» العراقي إحسان الشمري أن
ال يمضي الصدر بعيدًا في التصعيد أو
خلق حالة من الفوضى ،مشيرًا إلــى أنه
قــد يلجأ ،قريبًا ،إلــى مسك زم ــام األمــور
والدعوة إلى طاولة سياسية مستديرة
مــن جــديــد ،ومستبعدًا إمـكــانـيــة حــدوث
م ـفــاوضــات مــع ال ـع ـبــادي ل ـكــون «الـتـيــار
الصدري» جزءًا من الحكومة.
وأك ـ ــد ال ـش ـم ــري لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن أط ــراف ــا
خــارجـيــة ب ــدأت تــدخــل على خــط األزم ــة،
بشأن التصعيد الصدري األخير ،مشيرًا
إلى أن «الصدر يدرك املخاطر الحقيقية
املحيطة بالعملية السياسية برمتها».

شهيد في الضفة ...وإسرائيل تخاف «كسر الصمت»
ال تقتصر التحديات املاثلة أمام العدو اإلسرائيلي على عجز
استخباراته عن مواجهة االنتفاضة الفلسطينية ،بنسختها
الـجــديــدة ،وال على إخـفــاق إجــراءاتــه الــردعـيــة فــي ثني شباب
الضفة والقدس املحتلتني عن مواصلة تنفيذ الهجمات التي
سلبت «املــواطــن» اإلسرائيلي الشعور باألمن الشخصي ،بل
اتسعت دائرة التحديات إلى مواجهة أي مؤسسة تساهم في
كشف ممارسات القمع التي ينفذها جنود العدو في املناطق
الفلسطينية.
على هذه الخلفية ،أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،أن األجهزة األمنية «تفحص في الوقت الحالي أفعاال
ّ
قامت بها منظمة كسر الصمت ،وهل تمثل تجاوزًا للخطوط
الحمر من الناحية األمنية».
وتأتي الحملة السياسية اإلسرائيلية على هــذه املنظمة ،بعد
نشر القناة الثانية اإلسرائيلية تقريرا يطرح تـســاؤالت عن
أهداف «كسر الصمت» املعلنة ،وخصوصًا بعد اتهامها بجمع
معلومات حساسة مــن جـنــود شــاركــوا سابقا فــي عمليات
عسكرية .وادع ــى التقرير أن املـعـلــومــات الـتــي تجمعها هذه
املنظمات ،يمكن أن تصل إلــى «الـعـنــوان الخطأ» ،وهــو مــا قد
يتسبب في خطر على األمن.
في السياق ،رأى وزيــر الهجرة واالستيعاب ،زئيف الكني ،أن
«نشاطات هذه املنظمة تثير شبهات قوية عن نقل معلومات
عـسـكــريــة س ــري ــة إل ــى ج ـه ــات أجـنـبـيــة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ،جـهــات
فلسطينية» ،وضمن هــذا اإلط ــار طلب الـكــن ،مــن «الـشــابــاك»
و«الشرطة العسكرية» ،إجراء تحقيق فوري ّ
لتقصي احتمال
تجسس املنظمة على الجيش اإلسرائيلي.

في اإلطار نفسه ،وصف رئيس حزب «يوجد مستقبل» يائير
البيد« ،كسر الصمت» بأنها «منظمة كريهة تسعى إلى التآمر
على دولة إسرائيل وتقويضها».
ميدانيًا ،أعلنت وسائل إعالم العدو إطالق الجيش اإلسرائيلي
النار على الشهيد محمود أبــو فنونة ( 21عــامــا) ،من مدينة
الخليل ،عند مفترق التكتل اإلستيطاني «غــوش عتصيون»،
جنوب بيت لحم ،جنوبي الضفة ،بزعم محاولته تنفيذ عملية
طعن .وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجنود «أطلقوا النار
على الشاب وهو ال يزال داخل مركبته ،ودون أن يترجل منها».
وفي وقت الحق نعت حركة «الجهاد اإلســامــي» أبو فنونة،
معلنة أنــه «نجل األسير محمد أحمد عبد الفتاح أبــو فنونه،
املجاهد ـ أحــد قــادة الحركة في محافظة الخليل» ،الــذي مدد
العدو اعتقاله للمرة الثانية على التوالي ملدة ثالثة أشهر جديدة.
وفي وقت الحق ،أعلن جيش العدو اعتقاله شابني بالقرب من
مستوطنة «تشاعر بنيامني» ،بذريعة العثور على سكاكني
بحوزتهما.
إلى ذلك ،أعلن وزير األوقاف األردني ،هايل داوود ،أنه سيجري
تركيب كاميرات مراقبة داخل املسجد األقصى في األسبوع
املقبل .وكان املتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنية ،وزير
اإلعالم ،محمد املومني ،قد أوضح أن هذه «الكاميرات ستعمل
على تغطية مسار اقتحامات املتطرفني؛ وبالتالي وضع حد
ل ـه ــا» .وش ــدد املــوم ـنــي أن تــركـيــب كــام ـيــرات داخ ــل األقـصــى
«جاء ملراقبة املتطرفني اليهود والشرطة اإلسرائيلية وتوثيق
اعتداءاتهم».
(األخبار ،األناضول)

