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العالم

على الغالف

البحرين:
«االنفجار» يقترب!
كادت السلطات البحرينية ،أمس ،أن تشعل
النار مجددًا ،وذلك بعد نحو ثالثة أسابيع
على إعدامها ثالثة شبان .هــذه المرة،
اقتربت السلطات من تجاوز «الخطوط
الحمر» حين أرسلت فرقة خاصة إلى ميدان
قريب من منزل المرجع الديني عيسى
قاسم (للمرة الثانية في أقل من شهر)،
حيث هاجمت المعتصمين السلميين
الذين يحمون الشيخ منذ إسقاط الجنسية
عنه في حزيران .وهي خطوة استثارت
حتى طرفًا مثل «الوفاق» ،فيما أدرجها
آخــرون في خانة «قرع ناقوس الخطر...
واقتراب انفجار محتمل»

نور أيوب
ب ـعــد أق ــل م ــن أس ـبــوعــن ع ـلــى إع ــدام
ال ـح ـكــومــة الـبـحــريـنـيــة ثــاثــة شـبــان
(عـلــي السنكيس ،وســامــي مشميع،
وعـ ـب ــاس ال ـس ـم ـي ــع) ،وس ـ ــط تـحــذيــر
مستمر ملختلف ال ـقــوى السياسية
املعارضة من إمكان «فلتان» الوضع
َ
األمـنــي فــي الـبــاد فــي حــال «تـجــاوز
النظام الخطوط الحمر في الصراع
ال ـس ـيــاســي ال ـق ــائ ــم» ،أق ــدم ــت ال ـقــوى
األمـ ـنـ ـي ــة ف ـج ــر أمـ ـ ــس ع ـل ــى اق ـت ـح ــام
«س ــاح ــة ال ـ ـفـ ــداء» ف ــي م ـح ـيــط م ـنــزل
املرجع الديني عيسى قاسم ،في بلدة
الدراز ،شمال غرب اململكة.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــال
ـال،
مصدر معارض ،على مستوى عـ ٍ
ّ
إن اقتحام ّ الساحة على أيــدي فرقة
خاصة يمثل «قرع ناقوس الخطر...
واقتراب انفجار محتمل تسعى إليه
املنامة والرياض».

الكويت :طهران مستعدة للتجاوب مع وساطتنا
أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي ،خالد الجارالله ،أمس ،أنه "ستكون هناك خطوات
إيجابية لتحقيق التوافق ،وإزالة االحتقان في العالقات الخليجية مع إيران" .وفي أول
تعليق على نتائج الرسالة الخليجية التي نقلها وزير خارجية
الكويت صباح خالد الصباح إلى الرئيس اإليراني حسن روحاني،
أول من أمس ،قال الجارالله في تصريحات نقلها موقع "العربية":
"ملسنا ّ
تفهمًا من الجانب اإليراني واستعدادًا للتجاوب مع ما ورد
ّ
في الرسالة" .وأوضح أنه لم يتم االتفاق على موعد محدد لعقد
اجتماعات ولقاءات الحقة في املستقبل القريب.
ّ
كما أشار إلى أن رسالة الوساطة التي تقودها بالده "تركز ،مع
ما تحمله من مضامني ،على وضع أسس للحوار املشترك ،في
مقدمه عدم التدخل في الشؤون الخليجية ،واحترام سيادة دول
مجلس التعاون ،واحترام كل بنود مجلس األمم املتحدة" ،معتبرًا
أن هذا األمر "سيكون سببًا في انفراج العالقات املشتركة بني دول
الخليج وإيران".
(األناضول)

ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،حـ ـ ّـم ـ ـلـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة
الــوفــاق الــوطـنــي» النظام البحريني
«م ـس ــؤول ـي ــة ت ــده ــور األوض ـ ـ ـ ــاع فــي
ال ـب ــاد» ،وق ــال نــائــب أمـيـنـهــا ال ـعــام،
حسني الديهي ،إن «النظام يقود إلى
القطيعة التامة مع الشعب» ،مطالبًا
املجتمع الــدولــي بــ«الـتــدخــل لتوفير
الحماية للشعب البحريني نتيجة
انـ ـ ـف ـ ــات ح ـ ــال االض ـ ـط ـ ـهـ ــاد األمـ ـن ــي
والطائفي» ،ومحذرًا من «نتائج أي
مغامرة للنظام ،ألنــه سيندم عليها
الحقًا».
ّ
وأوضـ ـ ــح ال ــدي ـه ــي أن قـ ــوات الـنـظــام
ال ـب ـحــري ـنــي أق ــدم ــت «ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
م ـ ـنـ ــذ ص ـ ـ ـ ـ ــدور املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخـ ــاص
بجهاز أمــن الــدولــة ،عــام  ،2011على
مـبــاغـتــة املـعـتـصـمــن الـسـلـمـيــن في
محيط منزل قاسم ،عبر مهاجمتهم
ب ــاألس ـل ـح ــة ال ـ ـنـ ــاريـ ــة ،واالنـ ـسـ ـح ــاب
الحقًا ألط ــراف البلدة حيث واصلت
تشديد حصارها».
وكــانــت ال ـقــوات األمـنـيــة قــد هاجمت
ال ـســاحــة (ع ـنــد ال ـســاعــة  )2.20فجر
أم ــس ،حيث دارت مــواجـهــات عنيفة
ّ
بني املهاجمني واملعتصمني .وأكــدت
مـ ـص ــادر م ـي ــدان ـي ــة ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن «م ــوك ـب ــا م ــؤل ـف ــا مــن
أكـ ـث ــر م ــن  20سـ ـي ــارة دخـ ــل ال ـ ـ ــدراز،
مــن جهتها الـجـنــوبـيــة ،بــالـقــرب من
دار ال ـش ـي ــخ ،وسـ ــط اس ـت ـن ـفــار أمـنــي
ف ــي م ـح ـيــط الـ ـبـ ـل ــدة» .وأضـ ــافـ ــت أن
مـجـمــوعــات «كــومــانــدوس نــزلــت من
امل ــوك ــب ب ـل ـب ـســاهــا األس ـ ـ ــود ،وبـ ــدأت
إطالق الرصاص الحي واالنشطاري
ّ
الشبان ،ما ّأدى إلــى إصابة
باتجاه
عدد منهم ،واعتقلت ستة آخرين».
ٍ
وذك ـ ــرت امل ـص ــادر نـفـسـهــا أن الـقــوى
األمـنـيــة ســرعــان مــا غ ــادرت املنطقة،
فـيـمــا اح ـت ـشــدت الـجـمــاهـيــر امل ـ ّ
ـؤي ــدة
ل ـق ــاس ــم فـ ــي م ـح ـي ــط مـ ـن ــزل ــه ،وس ــط
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداءات فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدات امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة
دع ــت إل ــى االس ـت ـع ــداد ل ـل ـخــروج في
م ـظ ــاه ــرات غ ـضــب ،رف ـضــا لــاع ـتــداء
الجديد على الساحة.

عدد من المعتصمين (أرشيف ــ أ ف ب)
أسفرت المواجهات عن إصابة ٍ

دعت المعارضة إلى
أوسع التفاف حول
قاسم وحمايته

وكــانــت أخـطــر اإلص ــاب ــات تـلــك التي
نــالــت مــن ال ـشــاب مـصـطـفــى حـمــدان
( 18عامًا) ،إثر استهدافه «برصاصة
س ــددت ن ـحــوه م ـبــاشــرةّ ،
وأدت إلــى
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه بـ ـكـ ـس ــر ف ـ ــي ال ـج ـم ـج ـم ــة،
ونـ ــزيـ ــف داخـ ـ ـل ـ ــي» .ون ـق ـل ــت م ــواق ــع
ّ
بحرينية ،أمس ،أن الوضع الصحي
لـحـمــدان ح ــرج ،وهــو يــرقــد فــي قسم

الـ ـعـ ـن ــاي ــة امل ـ ــرك ـ ــزة فـ ــي «م ـس ـت ـش ـفــى
السلمانية الطبي».
وف ـي ـم ــا دعـ ـ ــت «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» قــاعــدت ـهــا
الشعبية إل ــى «أوس ــع الـتـفــاف حــول
الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـقـ ــائـ ــد (عـ ـيـ ـس ــى قـ ــاسـ ــم)،
وال ـخــروج فــي مـظــاهــرات سلمية في
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـب ـحــريــن ،تـنــديـدًا
واسـ ـتـ ـنـ ـك ــارًا لـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــرائـ ــم» ،ف ــإن
مـ ـص ــادر ف ــي م ــا ُي ـس ـمــى «ال ـف ـصــائــل
الثورية» أعلنت أنها دعت قواعدها
الحصار الجائر
الشعبية إلى
«كسر ِ
ِ
(م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة) ع ــن مـنـطـقــة
ال ــدراز بشتى الوسائل املمكنة ،ولو
ّ
تطلب ذلك تحطيم السياج الحديدي
ُ
واإلسمنتي الذي ّ
شيده النظام».
وطوت الدراز أمس يومها الـ 222في
ظــل «اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة امل ـش ـ ّـددة»،
إعالن أهلها التضامن مع قاسم
إثر ُ
بعدما أسقطت الجنسية عنه .ووفق
املـ ـص ــادر ،ف ــإن «ال ـف ـصــائــل ال ـثــوريــة»

اليمن

واشنطن تدير جبهات الساحل الغربي
بـ ـج ــان ــب الـ ـ ـص ـ ــراع الـ ـمـ ـتـ ـص ــاع ــد ب ـيــن
المجموعات اليمنية المتحالفة مع
كل من السعودية واإلمارات ،واشتعال
جبهات عــدة في البالد ،يتقدم الــدور
األميركي خـطــوات إلــى األم ــام بجانب
اإلماراتيين ،الذين يحاولون أن يقدموا
أن ـف ـس ـهــم كــق ــوة أكــث ــر ج ـ ــدارة من
السعوديين
لقمان عبد الله
تظهر مؤشرات قــراءة املشهد اليمني
أن التصعيد العسكري على الجبهات
كافة سيكون سمة الشهرين املقبلني،
وبــالـتـحــديــد تــاريــخ ب ــدء ال ـحــرب على
اليمن نهاية آذار  .2015لكن هذه املرة
ل ــن يـقـتـصــر ال ـت ـص ـع ـيــد ع ـلــى ال ـحــرب
ال ـتــي يـشـنـهــا ال ـت ـحــالــف ع ـلــى الـيـمــن،

فالقوتان الرئيستان اللتان تخوضان
ال ـح ــرب ،وإن ك ــان يـجـمـعـهـمــا ال ـعــداء
تـجــاه «تـحــالــف ال ـقــوى الــوطـنـيــة» في
ص ـن ـعــاء («امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
و«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه») ،ف ــإن ال ـص ــراع على
الـنـفــوذ بينهما عـبــر أدوات ـه ـمــا ،ظهر
أخيرًا بصورة جلية في االشتباكات
الدامية في تعز بني الفصائل املمولة
م ــن ال ــدولـ ـت ــن ،م ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ـت ـ ـعـ ــددة تـ ــؤكـ ــد أن دول ـ ــة
اإلم ــارات على تــواصــل مــع أقـطــاب من
«املــؤتـمــر الـشـعـبــي» ،وال ـع ــداء تجاهه
ً
هــو إعــامــي فـقــط ،م ــراع ــاة «للشقيقة
الكبرى» السعودية.
م ــن غـيــر امل ـتــوقــع أن ت ـخــرج اإلمـ ــارات
ب ـ ــال ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــاءة
السعودية ،لكن الـصــراع الــذي تديره
ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن م ـ ــع «ح ـ ـ ـ ــزب اإلص ـ ـ ـ ــاح»
(اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــون) امل ـ ــدع ـ ــوم مــن
الـسـعــوديــة راه ـنــا فــي أوج اح ـتــدامــه،
وي ـ ــأخ ـ ــذ ص ـ ـ ـ ــورًا مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وال ـ ـفـ ــرز
ال ـح ــال ــي ومـ ــا ي ـحــدثــه م ــن ت ـصــدعــات
ع ـلــى ال ـســاحــة الـيـمـنـيــة ب ــن األدوات

ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة وصـ ــل إل ــى
مكان يصعب رأبه أو حتى التخفيف
م ــن ح ــدت ــه .ص ـ ــراع األدوات الـيـمـنـيــة
املمولة من طرفي التحالف (السعودي
واإلماراتي) وصل إلى مرحلة التقاتل
الداخلي كما حدث في اشتباكات تعز
األخـيــرة بني فصيل القيادي السلفي
أبـ ــو ال ـع ـب ــاس امل ــدع ــوم م ــن اإلمـ ـ ــارات
و«اإلصالح» بقيادة غزوان املخالفي.
تـ ـت ــراف ــق االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فـ ــي ت ـع ــز مــع
حملة إعالمية يشنها اإلعالم املدفوع
مــن اإلم ـ ــارات يتهم فيها «اإلص ــاح»
بـ ــال ـ ـت ـ ـخـ ــاذل ،بـ ــل أب ـ ـعـ ــد مـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،إذ
ي ـت ـهــم ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـن ـق ــاط
العسكرية لتمكني الجيش و«اللجان
الشعبية» .فــي املـقــابــل ،يتهم اإلعــام
املدعوم من «اإلص ــاح» الطرف اآلخر
بأنه سيطر على نقاطه في تعز ملنع
الـ ـح ــزب اإلخـ ــوانـ ــي م ــن امل ـش ــارك ــة في
معارك الساحل.
املطلعون على خلفيات ذلــك الصراع
يؤكدون أنه أبعد من صراع فصيلني

أو فصائل يمنية ،إنما هو من ضمن
الـتـنــافــس ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ،إذ
تستغل أبــو ظبي إخـفــاقــات الــريــاض
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ع ـلــى
ال ـج ـب ـهــات ك ــاف ــة ل ـت ـقــدم نـفـسـهــا إلــى
الـغــرب كحليف عربي مــوثــوق بــه في
مكافحة اإلرهـ ــاب ،بــل كــأهــم الحلفاء
ال ــذي ــن ي ـم ـكــن االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ـهــم فــي
املنطقة ،ودون أي تحفظات وبصورة
تـتـجــاوز مستوى تحالف السعودي
ودول أخرى مع الغرب .كذلك تستغل

ال تدخل اإلمارات
ضباطها وجنودها إلى
ّ
خضم المعارك

اإلم ـ ـ ـ ــارات ت ـل ــوث ص ـ ــورة ال ـس ـعــوديــة
فــي ال ـحــرب عـلــى الـيـمــن وم ــا أحدثته
مــن مـجــازر بحق املدنيني ،باإلضافة
إل ــى سمعتها الـسـيـئــة ج ــراء تبنيها
الفكر الــوهــابــي ال ــذي صــار تهمة في
األوساط الفكرية والنخبوية الغربية
وحتى الرأي العام العاملي.
ّ
لـكــن تـقــديــم اإلمـ ــارات نفسها كحليف
م ــوث ــوق ل ــواش ـن ـط ــن ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى أن
تـثـبــت فـيــه قــدرات ـهــا الـعـسـكــريــة وقــوة
جـيـشـهــا .وبــال ـف ـعــل ،عـمـلــت دولـ ــة أبــو
ظـبــي عـلــى تـشـكـيــل فـصــائــل عسكرية
تـحــت مسميات مختلفة مــن جنوبي
اليمن مثل «جيش النخبة الحضرمي»
(ع ــدي ــده  12أل ــف م ـق ــات ــل) ،و«الـ ـح ــزام
األمني» (عديده  12ألف مقاتل) املشكل
مــن قــوى سلفية خــارجــت عــن الطاعة
ال ـ ـسـ ـع ــودي ــة .وأوك ـ ـل ـ ــت فـ ــي ال ـش ـه ــور
املــاضـيــة مهمة تشكيل ق ــوة عسكرية
مؤلفة مــن  20ألــف مقاتل مــن جنوبي
اليمن ،إلى وزير الدفاع السابق هيثم
قاسم طاهر.
فــي املــرحـلــة األول ــى ُد ِّرب خمسة آالف

