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العالم

تقرير

تستمر السعودية في إدارة ظهرها للمناشدات بوقف التعامل
مع شركات تتعاون مع العدو اإلسرائيلي في مجاالت كثيرة،
أخطرها األمنُ .حكي سابقًا عن أكبر شركة أمنية خاصة في
العالم« ،جي فور أس» البريطانية ،التي اعترفت قبل أعوام
بأنها حصلت على عقد في مشروع «مترو جدة» لتأمين موسم
الحج على موقعها اإللكتروني *

أساور «جي فور أس»
ّ
تطوق الحجاج
الجزائر تقرر تصنيع أسوارها بنفسها
يبدو أن األنباء الواردة في الصحف السعودية تشير إلى أن «السوار اإللكتروني»
ملزم لكل بعثات الحج األجنبية ،ولكن «األخبار» علمت بأن أعضاء لجان بعثات
ِ
الدول التنظيمية واإلعالميني واألطباء املرافقني لكل بعثة لم ُ
لزموا ارتداء السوار.
ي
ٌّ
وكانت سلطات الحج السعودية قد أعلنت أن السوار يوزعه كل من مكتب شؤون
الحج ووكيل الشركة السياحية املسؤولة عن الحاج ،أو يطبعه مكتب الخدمة امليدانية
ويوزعه على الحجاج لوضعه حول املعاصم ،وهو «مصنوع من مادة بالستيكية
مضادة للماء وال تسبب الحساسية ،غير قابل للتلف ،وال يمكن نزعه إال عن طريق
القص ،وبالتالي ُ
سيتلف وال يمكن استخدامه بعد ّ
قصه».
ّ
أما الالفت ،فهو أن «الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري» اختار أن يزود حجاج
بعثته الجزائرية ،بصورة جزئية هذا العام ،بأساور إلكترونية من صناعة شركة
جزائرية محلية ،مع وجود ميزات إضافية للسوار الجزائري مقارنة بالسعودي.
ولم تتضح الصورة إذا ما كانت الخطوة الجزائرية جاءت بالتنسيق مع الرياض أو
حرصًا على تحصني بيانات حجاج بعثتها.

علي مراد
منذ س ـنــوات ،تـتــوالــى املـعـلــومــات عن
اش ـتــراك شــركــة األم ــن الـشـهـيــرة «جــي
فـ ــور أس» ال ـب ــري ـط ــان ـيــة ،ف ــي تـنـظـيــم
م ــواس ــم ال ـح ــج م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،عـبــر
ن ــاف ــذة أم ـن ـيــة واسـ ـع ــة ،ت ـب ــدأ بـتــوفـيــر
ً
أنظمة املراقبة والتفتيش ،وصوال إلى
كيفية نقل ثالثة ماليني حاج إلى مكة
املكرمة .الجديد هذا العام في مسلسل
تلزيم الـشــركــة البريطانية املتعاملة
مــع ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،وخــاصــة في
ملف السجون داخل فلسطني املحتلة،
أمور حج املسلمني في اململكة ،يتمثل
في تزويد الحجاج بأساور إلكترونية
فرضتها سلطات الرياض على الدول
املبتعثة ،بحجة ضمان متابعة سير
ع ـم ـل ـيــات الـ ـط ــواف وال ـت ـفــويــج ورم ــي
الجمرات خالل املراسم.
وكان وزير الحج والعمرة السعودي،

ً
بدال من السعي إلى إنهاء كوارث التدافع ،ينتج سوار للتعرف إلى الضحايا (عن الويب)

محمد بننت ،قد أعلن في بيان نشرته
«وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ واس»
ف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن حــزيــران
امل ــاض ــي ،ب ــدء تـطـبـيــق ن ـظ ــام ال ـس ــوار
اإللـكـتــرونــي على الحجاج ابـتــداء من
مــوســم الـعــام ال ـجــاري .وذك ــر بننت أن
ال ـس ـل ـطــات امل ـع ـن ـيــة خــاط ـبــت مـكــاتــب
شــؤون الحج في مختلف دول العالم

ال ـت ــي ي ـفــد مـنـهــا ال ـح ـج ــاج ،إللــزام ـهــا
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـحـ ـجـ ـي ــج ق ـب ـيــل
وصولهم الى منافذ الدخول حتى يتم
تخزينها في ذلك ّ
السوار .واملعلومات
تشمل :الرقم الحدودي ،رقم التأشيرة،
رقـ ـ ــم جـ ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر ،صـ ـ ـ ــورة الـ ـح ــاج
وال ـب ـي ــان ــات األس ــاس ـي ــة ل ــه وب ـيــانــات
سكنه في مكة املكرمة واملدينة املنورة،

اليمن

ولد الشيخ في مسقط :محاولة إلحياء المحادثات مجددًا
صنعاء ــ علي جاحز

ّ
تبنت سلطنة عمان وساطة جديدة
بني وفد صنعاء العالق في العاصمة
مسقط ،منذ فشل مشاورات الكويت
قبل أســابـيــع ،وبــن املبعوث الدولي
إسـمــاعـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ ،ال ــذي وصــل
م ـســاء أول م ــن أم ــس إل ــى السلطنة،
ً
حــامــا مـشــروعــا أمـمـيــا جــدي ـدًا لحل
األزمة اليمنية.
وف ـي ـم ــا ت ـح ــدث ــت وس ــائ ــل إع ــام ـي ــة
ع ـ ــن ق ـ ـبـ ــول وفـ ـ ــد صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـعـ ــودة

ال مؤشرات حاليًا
لدى وفد صنعاء للعودة
إلى المشاورات
إلـ ــى امل ـ ـشـ ــاورات ت ـح ــت رع ــاي ــة ول ــد
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،أفـ ـ ـ ــاد م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب مــن
الـ ــوفـ ــد ب ـ ــأن مـ ـف ــاوض ــات ووس ــاط ــة
تجريان حاليًا بني الوفد واملبعوث
ال ـ ــدول ـ ــي ،يـ ـق ــوده ــا مـ ـس ــؤول ــون فــي
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــان ـيــة .وق ــال
املـ ـص ــدر ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» ،إن ال ــوف ــد ال
يـ ــزال ي ـت ـف ــاوض ب ـخ ـصــوص ال ـل ـقــاء
أو عدمه ،الفتًا إلــى أنــه ال مؤشرات

حاليًا على العودة إلى املشاورات.
وف ــي رد ع ـلــى م ــا أش ـيــع ع ــن أن ولــد
ال ـش ـي ــخ ت ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
موافقة مــن «التحالف» للعودة إلى
صنعاء برفقة الوفد العالق منذ أكثر
مــن شهر ،نفى املـصــدر نفسه صحة
هــذه املعلومة ،مشيرًا إلــى أن اللقاء
مع املبعوث لم يحسم بعد ،فـ«كيف
سـ ـيـ ـج ــري الـ ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي ت ـفــاص ـيــل
كهذه؟».
وحـ ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ال ـل ـق ــاء بــامل ـب ـعــوث
ال ـ ــدول ـ ــي خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ـق ـب ـل ــة،
كشف املصدر عن تحركات جرت ليل
أم ــس تـهــدف إل ــى الـتـســريــع بــالـلـقــاء،
مضيفًا« :مــن املمكن خــال الساعات
املقبلة أن يرسل الوفد أحد أعضائه
للقائه أو العكس» ،في إشارة إلى أن
الـلـقــاء لــن يـكــون مثل املـعـتــاد بكامل
أعـضــاء الــوفــد .وذكــر أيضًا أن الوفد
تلقى توجيهات مــن رئيس املجلس
ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى ف ــي ال ـي ـم ــن قـبــل
أسابيع بعدم اللقاء باملبعوث الذي
وصـفــه بــ«الـعــاجــز عــن إع ــادة طائرة
الوفد إلى مطار صنعاء».
وتــابــع امل ـصــدر ذات ــه أن ول ــد الشيخ
ط ـل ــب م ــن وف ـ ــد ص ـن ـع ــاء أن يـلـتـقـيــه
ل ـي ـش ــرح لـ ــه األس ـ ـ ــس الـ ـت ــي سـتـبـنــى
ع ـل ـي ـهــا امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات امل ـق ـب ـل ــة ،واعـ ـ ـدًا

باستيعاب محاذير الوفد ومطالبه
بخالف ما كان مطروحًا في الكويت
أخ ـي ـرًا ،وه ــو مــا لــم يـلــن مــوقــف وفــد
صنعاء الذي ال يزال متمسكًا بموقفه
الرافض للقاء.
على وقع ذلــك ،أثيرت تساؤالت عدة
ح ــول مـضـمــون م ــا يـحـمـلــه املـبـعــوث
الدولي هذه املــرة ،وفي هذا السياق،
مل ــح امل ـص ــدر إلـ ــى أن م ــن امل ـت ــوق ــع أن
ي ـح ـم ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ م ـ ـبـ ــادرة وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ،ج ــون كـيــري،
األخيرة .لكنه لفت إلى أن تلك املبادرة
«غ ــازل ــت جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،لـكـنـهــا لم
تتمكن من إرضائها جميعًا» ،معتبرًا
أن إل ـح ــاح املـجـتـمــع ال ــدول ــي ل ـعــودة
تحريك عجلة املـشــاورات يأتي ثمرة
ضـغــط امل ـيــدان ال ــذي يــذهــب فــي غير
مـصـلـحــة «ال ـت ـحــالــف» وال ـس ـعــوديــة،
فقد «أعطيت األخيرة فرصة لتحقيق
إنجازات منذ فشل مشاورات الكويت
وكانت النتيجة املزيد من الغرق في
مستنقع الجرائم».
وج ــاءت ع ــودة املـبـعــوث األم ـمــي إلــى
م ـس ـق ــط ع ـق ــب ح ـ ـ ــراك مـ ــن ن ـ ــوع آخ ــر
ش ـه ــدت ــه جـ ــدة ت ـم ـثــل ف ــي االج ـت ـم ــاع
ال ــرب ــاع ــي بـ ــن وزراء خ ــارجـ ـي ــة كــل
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وبــري ـطــانـيــا
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وخ ـ ــرج

بمقترح مـبــادرة كـيــري اتـضــح جليًا
من سطورها أنها انطلقت من دافع
اسـتـشـعــار الـخـطــر عـلــى أم ــن اململكة
ب ـع ــد ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـص ــاع ــدة داخ ــل
األراض ــي الـحــدوديــة الجنوبية لها،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ن ـ ـ ـجـ ـ ــران الـ ـ ـت ـ ــي ب ــات ــت
ق ــوات الجيش و«الـلـجــان الشعبية»
عـلــى مـشــارفـهــا ،إضــافــة ال ــى تكثيف
ضرباتها الصاروخية على أهــداف
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي نـ ـج ــران وج ـي ــزان
وعسير ،وهو ما بدا مزعجًا للواليات
املتحدة كما كان واضحًا في حديث
كيري.
باإلضافة إلى ذلك ،ضغطت مفاعيل
تـشـكـيــل املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى
وتحركات وفد صنعاء الدبلوماسية
التي كان آخرها زيارته بغداد ،حيث
حـصــد اع ـت ــراف الـسـلـطــات الـعــراقـيــة
ب ــامل ـج ـل ــس ،األم ـ ــر ال ـ ــذي س ــاه ــم فــي
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال األم ـم ــي
إلع ــادة عجلة التحرك الدبلوماسي
إلى الدوران مجددًا.

طلب ولد الشيخ من وفد
صنعاء أن يلتقيه ليشرح له
االسس التي ستبنى عليها
المشاورات المقبلة (األرشيف)

