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باإلضافة إلى ملفه الطبي.
س ـل ـط ــات ال ـ ــري ـ ــاض لـ ــم ت ــوض ــح مـنــذ
ذلــك الـتــاريــخ حتى هــذه اللحظة اسم
ال ـشــركــة امل ـ ـ ـ ّ
ـزودة ل ــأس ــاور ،واكـتـفــت
ب ـش ــرح آل ـي ــة عـمـلـهــا ف ـق ــط ،وم ـن ـهــا أن
األس ــاور تعمل بنظام «جــي بــي أس»
لـتـحــديــد م ـك ــان الـ ـح ــاج ،وي ـم ـكــن عبر
ت ـط ـب ـيــق فـ ــي جـ ـ ـ ــواالت كـ ــل ال ـعــام ـلــن

فــي نطاق مــراســم الحج مــن املوظفني
السعوديني أن يطلعوا على تحركات
الـحـجــاج ومـعـلــومــاتـهــم الـبـيــانـيــة من
ال ـت ـط ـب ـي ــق فـ ــي ه ــواتـ ـفـ ـه ــم ،مـ ــن دون
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى االق ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ال ـح ــاج
وسؤاله عن بياناته.
والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــورة ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن ق ــاع ــدة
بـ ـي ــان ــات مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ث ــاث ــة م ــاي ــن

ش ـخ ــص م ــن م ـخ ـت ـلــف دول ال ـع ــال ــم،
ص ــارت بعهدة شــركــة تـشــارك العدو
اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي نـشــاطــاتــه األمـنـيــة،
وخاصة التنكيل بالفلسطينيني في
الـسـجــون واملـعــابــر الـحــدوديــة وعلى
الحواجز العسكرية .وخالل محاولة
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إج ــاب ــة
واضحة من «جي فور أس» عن سؤال
ب ـش ــأن أن ـه ــا املـ ـ ــزود ل ـس ـل ـطــات الـحــج
السعودية بــاألســاور ،وبعد مماطلة
دامــت أليــام ،أجــاب مكتبها اإلعالمي
ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ح ــرفـ ـي ــا ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :ج ــي
ف ــور أس هــي املـ ـ ّ
ـزود الـحــالــي ل ــوزارة
الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــوديــة بتكنولوجيا
املراقبة اإللكترونية ،وهي كذلك منذ
سـنــوات مـضــت ،لكن لسنا على علم
ب ــوج ــود م ـت ـط ـل ـبــات ج ــدي ــدة تـتـعـلــق
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص بــال ـحــج» ،ما
ي ــوح ــي ب ـت ـهــرب واضـ ــح م ــن اإلج ــاب ــة
عـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا تـ ــزويـ ــد ال ـس ـل ـطــة
امل ـ ـنـ ــوط ب ـه ــا اإلشـ ـ ـ ـ ــراف أم ـن ـي ــا عـلــى
مــراســم الحج (الداخلية السعودية)
بمعدات إلكترونية بغرض املراقبة،
وهـ ــي الــوظ ـي ـفــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـســوار
اإللكتروني املذكور.
وهذا العام ،تتفاخر الرياض بإدراج
م ـ ــا س ـم ـت ــه «امل ـ ـ ـسـ ـ ــار اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي»
للمرة األول ــى ،وي ـنــدرج فيه مشروع
ال ـس ــوار نـفـســه ،بــال ـقــول إن «امل ـســار»
سيساهم في تسهيل طواف الحجاج
وإفــاض ـت ـهــم ف ــي امل ـش ــاع ــر ،وك ــل هــذا
ي ـ ــأت ـ ــي وف ـ ـ ـ ــق وص ـ ـ ـ ــف الـ ـسـ ـع ــودي ــن
«لـخــدمــة ضـيــوف الــرحـمــن وتسهيل
حــركـتـهــم وم ـس ــاع ــدة امل ــرض ــى منهم
وكبار السن» .لكن الالفت أن اململكة
تـ ـح ــاول ت ـســويــق رواي ـت ـه ــا م ــن بــاب
ال ـح ــرص ع ـلــى الـحـجـيــج وخــدمـتـهــم
وحماية أمنهم ،مــع أن إقـحــام شركة
متعاملة مع العدو في موسم الحج
ه ـ ــو ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك ل ـخ ـص ــوص ـي ــة وألم ـ ــن
الـحـجــاج الــذيــن يــأتــون مــن خلفيات
متعددة.

فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ي ـ ـ ـبـ ـ ــرز «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص»
السعودي في قضية شركة «هواوي»
ال ـص ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ب ـح ـث ــت ال ـس ـل ـطــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـس ــخ ع ـق ــد م ـع ـه ــا ع ــام
 2012ح ــرص ــا ع ـل ــى أمـ ــن م ـع ـلــومــات
ش ــرك ــة «أرام ـ ـكـ ــو» ك ـمــا تـظـهــر إح ــدى
وثائق «ويكيليكس» ،وذلــك لتعامل
تـلــك الـشــركــة مــع الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
فــي وق ــت مـتــزامــن! لـكــن ،يتعطل هــذا
«الـ ـ ـح ـ ــرص» عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأم ــن
وبخصوصية الحجاج املسلمني ،ألن
املصلحة السعودية الخاصة ستكون
ف ــوق مـصـلـحــة مـسـلـمــي ال ـعــالــم ،كما
يظهر من هذه املقارنة.
وال ـ ــواق ـ ــع أن إص ـ ـ ــرار الـ ــريـ ــاض عـلــى
ع ـ ــاق ـ ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة
البريطانية تظهر مجددًا في وثائق
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ،ال ـت ــي ت ـش ـيــر وثـيـقــة
أخ ــرى منها إل ــى أن «ج ــي ف ــور أس»

قاعدة بيانات  3ماليين
حاج بعهدة شركة أمن تقدم
خدمات مهمة إلسرائيل
اشـ ـت ــرت عـ ــام  2012بـ ـن ــادق قـنــاصــة
ملـصـلـحــة ال ـس ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة لــدى
وارس ـ ـ ـ ــو ،فـ ــي دالل ـ ـ ــة ع ـل ــى أن عــاقــة
السعودية بالشركة العابرة للقارات
ّ
أكبر من أن تهزها نشاطات حركات
مـ ـق ــاطـ ـع ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أو ح ـقــوق ـيــن
يدافعون عن حقوق الفلسطينيني.
وتـقــول «جــي فــور أس» فــي تقريرها
ن ـصــف ال ـس ـن ــوي ل ـه ــذا ال ـع ــام (ص ــدر
فـ ــي  10آب امل ـ ــاض ـ ــي) ،إن أرب ــاح ـه ــا
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وال ـه ـنــد حققت
أرقــامــا غـيــر مـسـبــوقــة ،وال سيما في
ال ـس ـعــوديــة وال ـه ـنــد م ـع ــا ،عـلـمــا بــأن
الشركة تحرص على إخفاء أرقامها
ف ــي م ــا ي ـخ ــص ال ـس ـع ــودي ــة ح ـص ـرًا.
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وتلك األرباح ارتفعت من  348مليون
جنيه استرليني عــام  2015إلــى 405
ماليني هذا العام.
وقــد يبرز تساؤل عن مــدى استفادة
الـنـظــام الـسـعــودي مــن الـخــدمــة التي
تؤمنها «جــي فــور أس» عبر السوار
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤل ي ـب ـقــى
مشروعًا ،وخاصة إذا ُعلم أن مراقبة
أي حاج من أي دولة أتى منها ّ
يؤمنها
السوار عبر ّ
تتبع حركته خالل أدائه
املناسك ،ما يعني أنه يمكن االطالع
على اجتماعاته بحجاج آخرين من
ب ـع ـثــات دول أخـ ـ ــرى ،أو االس ـت ـعــانــة
بتفاصيل مسبقة عن شخص معني
ي ـش ـغــل م ـن ـص ـبــا ح ـس ــاس ــا ف ــي دول ــة
م ـن ــاف ـس ــة لـ ـل ــري ــاض فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة،
مــا يـتـيــح لــأمــن ال ـس ـعــودي مراقبته
ع ـ ــن كـ ـث ــب وتـ ـتـ ـب ــع آثـ ـ ـ ـ ــاره ألغ ـ ـ ــراض
استخبارية قد تصل إلى االستهداف
املباشر إذا لزم.
وم ـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ه ـ ـ ــذه االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت هــو
أن اس ـت ـح ــداث م ـش ــروع الـ ـس ــوار بــدأ
التفكير فيه جديًا بعد حادثة منى في
موسم العام املاضي ،وخاصة في ظل
التخبط الــذي أظهرته الرياض عقب
الكارثة وال سيما في مسألة التعرف
الى هوية العشرات ،إن لم يكن املئات،
من الحجاج الضحايا الذين تشوهت
جـثــامـيـنـهــم ،ك ــأن ال ـن ـظــام الـسـعــودي
يــوجــه رســالــة إل ــى الـعــالــم اإلســامــي
يـ ـق ــول ف ـي ـه ــا ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق م ـش ــروع
ال ـس ــوار ،إن ــه بـهــذه الـطــريـقــة سيمكن
التعرف إلى جميع الحجاج في حال
وقوع كارثة تدافع جديدة ،وهو بذلك
يطمئنهم إلــى طريقة تضمن إعــادة
ج ـثــامــن ال ـض ـحــايــا إل ــى ذوي ـه ــم في
ً
بـلــدانـهــم ،ب ــدال مــن أن ي ـكــون السعي
ّ
منصبًا على إيجاد حل جذري ينهي
ّ
كــوارث التدافع ،ويضع حــدًا ملخاوف
م ــاي ــن امل ـس ـل ـمــن حـ ــول ال ـع ــال ــم مــن
سوء التدبير ـ على األقل ـ الذي حصد
أرواح اآلالف.

ّ
انقسام حلفاء الرياض يتوسع:

مواجهات بين «اإلصالح» وموالي هادي
شهدت األيام الماضية
مواجهات مسلحة بين
مقاتلين من «اإلصالح»،
ومؤيدي محافظ تعز
الذي ّ
عينه عبد ربه منصور
هادي ،في فصل جديد
من فصول االنقسام بين
حلفاء الرياض في اليمن
صنعاء ــ رشيد الحداد
تتصاعد خــافــات الفصائل املسلحة
املوالية للتحالف السعودي في اليمن
ل ـت ـت ـحـ ّـول م ــن ت ـب ــادل االت ـه ــام ــات إلــى
امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة .ف ـف ـي ـمــا ت ـب ــادل
حلفاء الــريــاض االتـهــامــات بالوقوف
وراء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
تشهدها محافظة عدن جنوبي البالد،
تطورت خالفات الفصائل املسلحة في
محافظة تـعــز ،مــن مستوى الـقـيــادات
امليدانية إلى القيادات العليا ،لتنتهي
ب ــان ـق ـس ــام ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة إل ــى

فريقني متصارعني.
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـح ـل ــي فـ ــي تـ ـع ــز ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن مــواجـهــات
عنيفة بني فصائل «املقاومة» املدعومة
من «التحالف» دارت ،السبت املاضي،
ف ــي ش ــارع ج ـمــال وس ــط تـعــز املــديـنــة،
بني مسلحي قائد «املجلس العسكري»
صــادق ســرحــان (املــوالــي للفريق علي
مـحـســن األحـ ـم ــر) ،وم ــؤي ــدي املـحــافــظ
ّ
املعي من الرئيس املستقيل عبد ربه
م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،ع ـلــي امل ـع ـم ــري ،وقــد
اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات وان ـت ـه ــت بـمـقـتــل
سائق ســرحــان ،وإصــابــة مدير مكتبه
خالد عقيل بجروج بالغة.
وت ـ ـعـ ـ ّـرض مـ ـن ــزل املـ ـعـ ـم ــري ل ـل ـح ـصــار
ع ـلــى ي ــد عـ ـش ــرات امل ـس ـل ـحــن امل ــوال ــن
ّ
لحزب «اإلص ــاح» ،وظــل محاصرًا من
العناصر الــذيــن اعتلوا تبة املعصور
مـ ـن ــذ عـ ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـع ــة حـ ـت ــى ص ـب ــاح
الـسـبــت ،للمطالبة بــإطــاق أحــد أفــراد
«ال ـل ــواء ( »35مـتـهــم فــي قـضـيــة قـتــل)،
وب ـص ــرف م ــرت ـب ــات امل ـج ـنــديــن ال ـجــدد
املـ ـ ــوالـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــ«اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،خـ ــاصـ ــة أن
املعمري رفض صرف مرتبات لهم.
وت ـق ــول م ـص ــادر مـقــربــة م ــن «مـقــاومــة
تعز» إن املواجهات بني تيار املحافظ

املـ ــوالـ ــي ل ـ ـهـ ــادي ،وت ـ ـيـ ــار ال ـج ـم ــاع ــات
املسلحة املوالية لـ«اإلصالح» والقائد
ال ـع ـس ـك ــري املـ ــوالـ ــي ل ــأح ـم ــر ،ج ــاءت
ع ـقــب ت ـط ــور ال ـخ ــاف ــات ب ــن املـعـمــري
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـ ـقـ ــده م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
م ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة ي ــوم الجمعة
املــاضــي ،انتهى باشتباكات بــاأليــدي
ب ــن الـ ـقـ ـي ــادي املـ ــوالـ ــي لـ ـ ــ«اإلص ـ ــاح»
عــارف جامل ،واملعمري ،وهــو ما دفع
بجامل إلى التحالف مع سرحان ضد
املـحــافــظ امل ــوال ــي ل ـه ــادي ،واملـتـهــم من
ال ـط ــرف ــن ب ـم ـص ــادرة أمـ ـ ــوال سلمتها
السعودية لـ«املقاومة».
كــذلــك أك ــد م ـصــدر م ـقــرب مــن املـعـمــري
أن األخ ـي ــر ل ــم ي ـصــب ب ــأي أذى خــال
امل ــواجـ ـه ــات ال ـت ــي دارت ال ـس ـب ــت بــن
ف ـصــائــل «املـ ـق ــاوم ــة» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
أركــان حــرب «الـلــواء  »35العقيد سعد
اليوسفي وعــدنــان رزيــق قائد مجزرة
الـصــراري فــي تعز ،والـقـيــادي السلفي
ي ـح ـيــى ال ــري ـم ــي ولـ ـ ــواء «ال ـص ـعــال ـيــك»
ب ـق ـيــادة الـح ـســن ب ــن ع ـلــي امل ـم ــول من
دول ـ ــة ق ـط ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـق ـيــادي
رامي الخليدي وكتائب «األحــرار» ،قد
تدخلوا جميعا «لحماية املحافظة».
ف ـ ــي االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،أك ـ ــد امل ـت ـح ــدث

الــرسـمــي بــاســم «املـجـلــس العسكري»
ف ـ ــي ت ـ ـعـ ــز ،مـ ـنـ ـص ــور ال ـ ـح ـ ـسـ ــانـ ــي ،أن
ق ـيــادة السلطة املحلية فــي املحافظة
والقيادة العسكرية واألمنية وبعض
الشخصيات االجتماعية تمكنوا من
احتواء املواجهات التي حدثت وسط
امل ــدي ـن ــة ب ــن ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل وف ــرض
التهدئة بني الطرفني.
وأش ـ ــار ال ـح ـســانــي إل ــى اج ـت ـمــاع ُعـقــد
ب ــن ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة،

اتهم الحزب اإلخواني
بن بريك بالعمل لمصلحة
إيران في عدن
وبـ ــن قـ ـي ــادات «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري»
و«امل ـقــاومــة» و«ق ـي ــادة امل ـحــور» مساء
«رد االعـ ـتـ ـب ــار»
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،أق ـ ــر ً
لـلـسـلـطــة امل ـح ـل ـيــة م ـم ـث ـلــة بــامل ـحــافــظ،
وتسليم أربعة من املعتدين على منزل
امل ـح ــاف ــظ ،وذلـ ــك م ــن الـعـقـيــد ســرحــان
وعـ ــارف جــامــل إلدارة أم ــن املـحــافـظــة،
وأي ـضــا ال ـت ــزام الـقـيــاديــن ع ــدم تـكــرار
االعتداء على املحافظ ،على أن تتحمل
ال ـس ـل ـط ــة امل ـح ـل ـي ــة املـ ــوال ـ ـيـ ــة لـ ـه ــادي

ال ـت ـع ــوي ــض ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــالـقـتـلــى
وال ـجــرحــى ،كـسـلـطــة ،ولـيـســت كطرف
فيه.
ّ
فــي سياق مماثل ،إنما فــي عــدن ،شن
وزيــر الــدولــة في حكومة هــادي هاني
ب ــن ب ــري ــك ه ـجــومــا عـنـيـفــا ع ـلــى حــزب
«اإلصـ ــاح» ،واتـهـمــه بــ«تـمــويــل ودعــم
اإلره ـ ـ ــاب والـ ــوقـ ــوف وراء الـعـمـلـيــات
الـ ـتـ ـخ ــريـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـه ــده ــا م ــدي ـن ــة
عـ ــدن» .ج ــاء ذل ــك عـقــب ات ـهــام عناصر
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ،لـلـقـيــادي السلفي
بن بريك ،بـ«العمل ملصلحة إيــران في
عـ ــدن» .وف ــي أول رد م ــن «اإلص ـ ــاح»،
طلب الـحــزب رسميًا مــن ه ــادي ،إقالة
ال ــوزي ــر بــن بــريــك .كــذلــك طــالــب هــادي
وحكومته والقوى السياسية املوالية
لهم بموقف صريح من اتهامات وزير
دول ــة فــي حـكــومــة الــرئـيــس املستقيل،
واعـتـبــر أن مــا ي ـصــدر عــن ال ــوزي ــر من
ات ـهــامــات بـحــق ت ـي ــارات سـيــاسـيــة «ال
ي ـقــل خ ـط ــورة ع ــن األع ـم ــال اإلرهــاب ـيــة
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف امل ـن ــاط ــق الـخــاضـعــة
لـلـتـحــالــف» .كـمــا اتـهــم «اإلصـ ــاح» بن
بــريــك ب ــاإلس ــاءة لـلـسـعــوديــة والـعـمــل
على اإلساءة لـ«الشرعية» والطعن في
خاصرتها.

