16

الخميس  11نيسان  2019العدد 3734

الخميس  11نيسان  2019العدد 3734

العالم

العالم

الجزائر بدا رئيس األركان الجزائري ،أمس ،أكثر
حذرًا إزاء محاوالت أطراف خارجية استمالة
الــحــراك الشعبي وتسييره من خــال إبــراز
شخصيات معينة ترفض الحوار مع السلطة،
األزمة وإطالة أمدها،
بما يدفع إلى تعميق
ُ
لكنه قدم وصفة للحل قد تلبي أحد مطالب
المعارضة بالتمثيل في المرحلة االنتقالية

ّ
الجيش يحذر من
«اختراق» فرنسي:

«الهيئة الوطنية»
ً
حال وسطًا
على رغــم رفــض الـشــارع الـجــزائــري،
أص ـ ّـر رئـيــس أرك ــان الـجـيــش ،ورجــل
املــرحـلــة ال ـقــوي ،أحـمــد قــايــد صــالــح،
عـ ـل ــى «املـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري» الـ ــذي
ان ـط ـل ــق أول مـ ــن أمـ ـ ــس ،مل ــرح ـل ــة مــا
بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
والذي يقضي بتعيني رئيس مجلس
األمــة ،عبد القادر بن صالح ،رئيسًا
م ــؤق ـت ــا ل ـث ــاث ــة أش ـه ــر ب ـصــاح ـيــات
م ـحــدودة ،لترتيب مرحلة انتقالية
يـ ـج ــري خ ــالـ ـه ــا إدخـ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات
جــوهــريــة ع ـلــى ال ــدس ـت ــور ،وتـعــديــل
ً
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
دس ـت ــور ج ــدي ــد ،ب ــإش ــراف الـحـكــومــة

الحالية بــرئــاســة نــور الــديــن بــدوي،
املرفوض شعبيًا أيضًا .فبعد صمت
م ــري ــب سـ ـب ــق ت ـن ـص ـي ــب بـ ــن ص ــال ــح
رئ ـي ـســا ل ـل ــدول ــة ،خ ــرج ق ــاي ــد صــالــح
أمس ،ليؤكد في كلمته أمام «إطارات
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـث ــان ـي ــة» فــي
وهران غربي البالد ،أن ال حل لألزمة
خارج الدستور.
ّ
خـ ـط ــاب بـ ــن ص ــال ــح م ــث ــل ن ـق ـل ــة فــي
مـ ــوقـ ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة مــن
م ــرح ـل ــة أولـ ـ ــى رافـ ـ ــق ف ـي ـهــا الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـبــي ف ــي م ـطــال ـبــه «رغـ ــم ظـهــور
بعض األصــوات الناعقة في الداخل
وال ـ ـخـ ــارج» ك ـمــا ق ـ ــال ،وح ـق ــق مـنـهــا

حتى اآلن إسقاط محاولة التمديد
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،والـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدة الـ ـخ ــامـ ـس ــة،
وح ـكــومــة أح ـمــد أوي ـح ـي ــى ،وأخ ـي ـرًا
اسـ ـتـ ـق ــال ــة ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة قـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة
والي ـتــه الــراب ـعــة ،إل ــى مــرحـلــة ثانية
ابـتـ ً
ـداء مــن أمــس ،تتمثل فــي مرافقة
الـعـمـلـيــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وت ــأك ـي ــده أنــه
«سـيـسـهــر» عـلــى «شـفــافـيــة» مرحلة
التحضير لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة.
وه ـ ــي م ــرح ـل ــة ي ـخ ـش ــى امل ـح ـت ـجــون
وامل ـعــارضــون مــن أن يـجــدد الـنـظــام
ل ـن ـف ـس ــه ب ـن ـف ـس ــه فـ ـيـ ـه ــا ،خ ـصــوصــا
أن «ال ـحــل الــدس ـتــوري» ال يستبعد
«رمــوز النظام»َ ،
ومــن وصفهم قايد
صالح بـ «العصابة».
لكن بالنظر إلى تصريحات رئيس
األرك ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن «مـ ـ ــن غـيــر
املـعـقــول تسيير املــرحـلــة االنتقالية
ُ
م ــن دون وج ـ ــود م ــؤس ـس ــات تـنـظــم
وتـشــرف على هــذه العملية» ،وأول
خطاب لعبد القادر بن صالح أمس،
يبدو أن السلطة والجيش يقدمان
وص ـفــة ح ــل وس ـطــي ضـمــن «اإلط ــار
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري» ،م ــن ش ــأن ــه ربـ ـم ــا أن
يلبي مطالبة املعارضة واملحتجني
بـتـشـكـيــل «ه ـي ـئــة رئ ــاس ـي ــة» تـتــولــى
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة .إذ ت ـح ــدث بن
ص ــال ــح ع ــن ع ــزم ــه ع ـلــى اس ـت ـحــداث
«هـيـئــة وطـنـيــة سـيــدة فــي قــرارهــا»،
تتكفل بتوفير الـشــروط الضرورية
إلجــراء انتخابات رئاسية «نزيهة»
ف ــي غـ ـض ــون  90ي ــوم ــا ،ب ــال ـت ـش ــاور
م ــع ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة واملـجـتـمــع
امل ــدن ــي ،م ــن خ ــال تـفـعـيــل امل ــادت ــن
 7و  8م ــن ال ــدس ـت ــور .وف ــي انـتـظــار
مــوقــف ال ـش ــارع مــن ه ــذا «ال ـع ــرض»

ّ
حذر صالح من محاوالت
أطراف أجنبية فرض أشخاص
ممثلين عن الشعب
يوم الجمعة املقبل ،بدا أمس أن ثمة
بوادر رفض أيضًا.
خـ ـط ــاب ق ــاي ــد ص ــال ــح أم ـ ـ ــس ،حـمــل
أيضًا رسائل تحذيرية من محاولة
«أط ـ ــراف أج ـن ـب ـيــة» ض ــرب اس ـت ـقــرار

قدمت السلطة عرضًا بتشكيل «هيئة وطنية» بدأت بوادر رفضه أمس (أ ف ب)

ّ
الـبــاد مــن دون تسميتها ،لكنه ملح
إل ــى فــرن ـســا ال ـت ــي اح ـت ـلــت ال ـجــزائــر
ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  130عـ ـ ــامـ ـ ــا ،بـ ــال ـ ـقـ ــول:
«سـجـلـنــا لــأســف ظ ـهــور م ـحــاوالت
لبعض األط ــراف األجنبية ،انطالقًا
من خلفياتها التاريخية مع بالدنا،
لدفع بعض األشـخــاص إلــى واجهة
املشهد الحالي ،وفرضهم كممثلني
عن الشعب» .ويبدو أن قرار الجزائر

ط ـ ــرد م ــدي ــر م ـك ـت ــب وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
الفرنسية ،إيمريك فنسنو ،أول من
أمس ،يأتي في هذا اإلطار .إذ تدعم
ال ــوك ــال ــة ،ووس ــائ ــل إعـ ــام فــرنـسـيــة
ك ـ ـق ـ ـنـ ــاة «ف ـ ـ ــران ـ ـ ــس  ،»24م ــواصـ ـل ــة
الحراك ورفض «املسار الدستوري»،
ّ
وتسلط الـضــوء على وجــوه معينة
منه.
ويبرز من بني هذه الوجوه ،البرملاني

ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـص ـط ـف ــى
ب ــوش ــاش ــي ،واإلع ـ ــام ـ ــي واألس ـ ـتـ ــاذ
الجامعي فضيل بومالة ،واملحامية
والناشطة السياسية زبيدة عسول،
ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ال ـســابــق أح ـمــد بن
ب ـي ـت ــور ،وهـ ــم ش ـخ ـص ـيــات مـقـتــرحــة
لـتـمـثـيــل امل ـح ـت ـجــن ،وف ــق م ــا تظهر
قــوائــم نشرها مــدونــون على مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ــول فـكــرة

اختيار ممثلني عن الحراك الشعبي
للتفاوض مع السلطة ،لكن النقاش ال
يزال مستمرًا ،إذ يرفض آخرون هذه
الفكرة ويفضلون ترك الحراك عفويًا
بال قيادات خالل هذه املرحلة ،علمًا
أن بــوشــاشــي اع ـتــذر عــن ع ــدم قبول
ً
تفويضه ،قــائــا إنــه يرفض «إطالقًا
محاورة السلطة ،ألن ما تقوم به غير
دستوري».

وبــالـعــودة إلــى خـطــاب قــايــد صالح،
فهو اعتبر أن هذه األطراف الخارجية
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى فـ ـ ــرض «مـ ـمـ ـثـ ـل ــن» عــن
ال ـش ـع ــب «ت ـح ـس ـبــا ل ـق ـي ــادة املــرح ـلــة
االنتقالية ...مــن خــال رفــع شعارات
تعجيزية تــرمــي إلــى الــدفــع بالبالد
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراغ الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري وهـ ـ ــدم
ً
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
«إع ــان الـحــالــة االستثنائية» ،التي
يجري تقريرها في حالة وجود خطر
داه ــم يــوشــك أن ُيـصـيــب مــؤسـســات
الدولة أو استقاللها ،علمًا أن فرنسا
سـبــق أن حـثــت ال ـجــزائــريــن رسميًا
على االستمرار في التظاهرات حتى
يــوم استقالة بوتفليقة ،حني اعتبر
وزير خارجيتها ،جان إيف لودريان،
أن ب ــاده واث ـق ــة م ــن أن الـجــزائــريــن
س ـ ُـي ــواص ـل ــون ال ـس ـعــي إل ــى «ان ـت ـقــال
ّ
ديموقراطي» .لكن في املقابل ،يجلي
اإلعالم الفرنسي خشية لدى باريس
من انعكاس الوضع في «املستعمرة
ال ـس ــاب ـق ــة» ،إذ ت ـح ــذر ال ـص ـحــف مــن
الفوضى التي ستزعزع الوضع في
ّ
فرنسا أيضًا ،وتذكر بأيام «العشرية
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى م ــوج ــة
ه ـجــرة هــائـلــة ت ـضـ ّـم ع ــددًا كـبـيــر من
اإلسالميني.
وهـ ـ ـ ــذه ل ـي ـس ــت املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يشير فيها قايد صالح إلى مؤامرة
خارجية .ففي خطاب سبق استقالة
الــرئـيــس بثالثة أي ــام ،تـحــدث عــن أن
«بعض األطراف ذات النيات السيئة
تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى
ضــرب صدقية الجيش ...وااللتفاف
على املطالب املشروعة للشعب» .ولم
يعلن قايد صالح أسماء هؤالء حتى
اآلن ،ل ـكــن وس ــائ ــل إع ـ ــام جــزائــريــة
ك ــان ــت قـ ــد ذك ـ ـ ــرت أن عـ ـل ــى رأسـ ـه ــم
الـسـعـيــد بــوتـفـلـيـقــة شـقـيــق الــرئـيــس
الـ ـس ــاب ــق ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاره ،والـ ـجـ ـن ــرال
املـ ـتـ ـق ــاع ــد م ـح ـم ــد مـ ــديـ ــن امل ـ ـعـ ــروف
ب ــاس ــم ال ـج ـن ــرال ت ــوف ـي ــق ،والــرئ ـيــس
األس ـ ـبـ ــق إلـ ـي ــام ــن زروال ،وال ـ ـلـ ــواء
املستقيل بشير طرطاق ،إضافة إلى
ع ـنــاصــر م ــن امل ـخ ــاب ــرات الـفــرنـسـيــة،
لتنفي السفارة الفرنسية الحقًا تلك
املعلومات.
(األخبار)

ليبيا

حفتر يسعى لتبرير الحرب:

انقسام مجلس األمن
ضوء أخضر
على غرار األيام الماضية ،تواصلت االشتباكات في جنوب
طرابلس أمس دون وقوع تطورات حاسمة .وفي األثناء،
ازداد وضوح االنقسام الدولي واإلقليمي حول الموقف من
اقتحام قوات حفتر للعاصمة ،ما ُيبعد أكثر احتمال الوصول
إلى موقف موحد يساهم في الضغط إليقاف الحرب
عـنــد إع ــان املـشـيــر خليفة حفتر إطــاق
حــرب «طــوفــان الـكــرامــة» للسيطرة على
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ن ـهــايــة
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،اس ـت ـفــادت قــواتــه من
عنصر املباغتة ،إذ نجحت في االنتشار
ف ــي ب ـع ــض م ـن ــاط ــق جـ ـن ــوب ال ـعــاص ـمــة.
لـكــن ال ـق ــوات املــوال ـيــة لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق
الوطني» ،التي لم تكن مستعدة للحرب
وتشهد نزاعات في ما بينها ،تمكنت من
مللمة صفوفها واسـتـقــدام دعــم مــن مدن
حزام طرابلس ،خاصة الزنتان ومصراتة
والزاوية.
ســريـعــا ،حـصــل ت ــوازن فــي ال ـق ــوى ،وبــدأ
ع ــدد الـضـحــايــا فــي االرت ـف ــاع مــع اقـتــراب
القوات بعضها من بعض .ففي اليومني
املاضيني ،دارت أعنف املعارك للسيطرة

حاول حفتر تبرير
معركته وسقوط
الضحايا برسالة إلى
رئيس مجلس األمن

اليمن

ّ
السعودية تحشد «المنشقين» إلى سيئون :احتالل وادي حضــرموت ...بعد المهرة
بعد محاوالت متعددة
استمرت قرابة عامين ،دعا
الرئيس المنتهية واليته ،عبد
ربه منصور هادي ،أخيرًا ،إلى
عقد جلسة برلمانية في
بمحافظة
مدينة سيئون
حضرموت .دعوة ُتعدّ
تتويجًا لمساعي السعودية
إلى استالب مجلس النواب،
تمهيدًا لتكريس احتاللها
للمحافظات الشرقية،
وإدخال وادي حضرموت،
اآلمن والمحايد ،في دائرة
هذا االحتالل
صنعاء ـــ رشيد الحداد
ينتظر أن تنعقد ،فــي خــال اليومني
املقبلني (ي ــدور الحديث عــن السبت)،
فـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــون بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
ح ـضــرمــوت (ش ـ ــرق) ،جـلـســة لـلـبــرملــان
الـي ـم ـنــي بـنـسـخـتــه امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هادي ،بعد محاوالت حثيثة في سبيل
ّ
ذلــك ،تولها أخيرًا السفير السعودي

لدى اليمن ،محمد آل جابر .محاوالت
استالب البرملان تستهدف من ورائها
السعودية االنقضاض مسبقًا على أي
مساع مستقبلية لتحميلها التداعيات
ٍ
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـج ــرائ ـم ـه ــا امل ــرت ـك ـب ــة فــي
ه ــذا الـبـلــد ،وأي ـضــا شــرعـنــة وجــودهــا
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـشــرق ـيــة خـصــوصــا،
حيث تعمل على تمرير مشاريع لها،
ع ـلــى رأسـ ـه ــا مـ ـ ّـد أنـ ـب ــوب ن ـف ـطــي عـبــر
محافظة امل ـهــرة بــاتـجــاه بـحــر الـعــرب،
علمًا أن رغبتها في الوصول إلى هذا
املسطح املــائــي كــانــت حــاضــرة فــي كل
مفاوضات ترسيم الـحــدود مــع اليمن
مـنــذ ع ــام  1943وح ـتــى الـتــوقـيــع على
معاهدة جدة عام  ،2000إال أن طلباتها
َ
تواجه في كل مــرة بالرفض من
كانت
ِق َبل الجانب اليمني ،حتى إبــان حكم
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
مـنــذ قــرابــة عــامــن ،اجـتـهــدت الــريــاض
فـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ب ــرمل ــان ـ ّـي ــي ص ـن ـع ــاء،
إال ف ــي اس ـت ـمــالــة 70
لـكـنـهــا ل ــم ت ـف ـلــح ّ
عضوًا منهم ،ليتكثف إثــر ذلــك العمل
على كسب الـ ــوالءات ب ــإغ ــراءات مالية
ضخمة ،توازيًا مع مفاوضة األحــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى جـبـهــة
«التحالف» ،كـ«املؤتمر الشعبي العام»
و«التجمع اليمني لإلصالح» (إخــوان
مسلمون) ،على إمكانية تشكيل هيئة
رئاسية جديدة للبرملان ،بديلة من تلك
املـ ّـوجــودة فــي صـنـعــاء .هــذا االشتغال
تكثف منذ عــام تقريبًا ،بمتابعة من
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،م ـح ـم ــد بــن

سـلـمــان ،ال ــذي دع ــا ،عـبــر «الـتـحــالــف»،
الـعـشــرات مــن أع ـضــاء مجلس الـنــواب
َ
إلى أكثر من لقاء في مدينتي الرياض
وجـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى ال ـت ــرت ـي ـب ــات
الجارية لعقد جلسة برملانية .مع ذلك،
لــم يـتـجــاوز ع ــدد ال ـنــواب املستقطبني
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي 100
ّ
ع ـض ــو ،ف ــي ظـ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـخــافــات
ال ـب ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة.
ّ
تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات عـ ـ ــززهـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـحـ ــراك
الشعبي املناهض للوجود السعودي
َ
ـ ـ اإلمــاراتــي في محافظتي حضرموت
واملهرة ،الذي أدى إلى تجميد األعمال
اإلنشائية ملشروع األنبوب النفطي.
ال ـي ــوم ،اسـتـطــاعــت ال ــري ــاض ،عـلــى ما

أغرت الرياض البرلمانيين
بمبالغ طائلة تصل إلى
 200ألف ريال سعودي
يبدو ،تجميع  142نائبًا (علمًا أن العدد
املـطـلــوب الكـتـمــال الـنـصــاب القانوني
هــو  ،151ل ــذا ُ
سي َ
حتسب فــي الجلسة
ّ
املــرتـقـبــة امل ـتــوفــون الـبــالــغ عــددهــم 26
نــائ ـبــا م ــن ب ــن ال ـح ــاض ــري ــن) ،وأي ـضــا
ل ـف ـل ـفــة الـ ـخ ــاف ــات امل ـت ـص ـلــة بــالـهـيـئــة
ّ
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي ظ ــل ــت ح ـتــى م ــا قـبــل
ّ
الـيــومــن املــاضـيــن مـحــل ت ـجــاذب بني
َ
وحزبي «املؤتمر» و«اإلصالح».
هادي
ّ
لكن آل جابر تمكن ،من خالل املشاورات

أثناء تشييع ضحايا مجزرة سعوان
أمس في صنعاء (أ ف ب)

التي أجراها في العاصمة السعودية
مــع ممثلي تلك األط ــراف ،مــن تحقيق
ت ــواف ــق ع ـلــى ان ـت ـخــاب هـيـئــة رئــاسـيــة
مـكـ ّـونــة ِمـ ّـمــن تـلــي أس ـمــاؤهــم :سلطان
الـبــركــانــي ،رئـيــس كتلة «املــؤتـمــر» في
ال ـب ــرمل ــان ،وامل ـح ـس ــوب ع ـلــى اإلم ـ ــارات
رئيسًا ،محمد الشدادي املوالي لهادي

نائبًا أول ،محسن بــاصــرة املحسوب
ع ـلــى «اإلص ـ ـ ـ ــاح» نــائ ـبــا ث ــان ـي ــا ،عـبــد
ّ
ال ـع ــزي ــز جـ ـب ــاري (م ـس ـت ـقــل م ـق ــرب من
«اإلصـ ـ ــاح») نــائـبــا ثــالـثــا ،وســالــم بن
ط ــال ــب امل ـح ـس ــوب ع ـلــى ج ـن ــاح حميد
األحـ ـم ــر ف ــي «اإلصـ ـ ـ ــاح» أم ـي ـنــا عــامــا
للمجلس .ه ـكــذا ،ج ــرى تثقيل حصة

هــادي و«اإلص ــاح» تحسبًا إلمكانية
ً
انـقــاب الـبــركــانــي مستقبال ،فــي وقت
ُوض ــع فيه مـشــروع التمديد للرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه س ـن ـتــن إضــافـيـتــن
وال ـ ـتـ ــي أثـ ـ ـ ــار خـ ــافـ ــات مـ ــع األحـ ـ ـ ــزاب
امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى ج ــدول
أعمال الجلسة ،التي دعا إليها هادي
أم ــس ع ـلــى أن ي ـصــل خ ــال ال ـســاعــات
املـقـبـلــة إل ــى سـيـئــون عـلــى مــن طــائــرة
عـ ـسـ ـك ــري ــة س ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .ب ــاخـ ـتـ ـص ــار،
هـنــدســت الـسـعــوديــة بنفسها صــورة
الندوة البرملانية املنشقة ،بعيدًا من أي
مراعاة ولو شكلية للدستور اليمني،
ً
ال ـ ــذي ي ـن ـ ّـص م ـث ــا ع ـل ــى أن ان ـت ـخــاب
الهيئة الرئاسية إنما يكون بحضور
ثلثي األع ـضــاء ،ولـيــس النصف زائ ـدًا
واحـ ـ ـ ـدًا ،ف ـمــا ب ــال ــك ب ـمــا دون؟ أمـ ــا ما
سـتـشـهــده سـيـئــون ـ ـ ـ فــي ح ــال انعقاد
ال ـج ـل ـســة ـ ـ ـ ـ ف ـلــن ي ـك ــون إال «تـخــريـجــا
ي ـم ـن ـيــا» ل ـت ـلــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،ب ــ«ش ـه ــادة
زور» من سفراء دول عربية وأجنبية
ُ
ُدع ـ ــوا إل ــى ال ـح ـض ــور ،وط ـم ـئ ـنــوا إلــى
أن ال ـتــرت ـي ـبــات األم ـن ـي ــة واإلجـ ـ ـ ـ ُـراءات
ُ
اللوجستية قد استكملت ،فيما أغري
ّ
ك ــل مــن الـبــرملــانـيــن املـتــوزعــن مــا بني
السعودية واإلم ــارات وتركيا ومصر
ب ـبــدل ح ـضــور ي ـق ــارب  200أل ــف ري ــال
سـ ـع ــودي ( 54ألـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي)،
علمًا أن بــدل الحضور فـ ُـي ِّ صنعاء ال
يتجاوز  100دوالر ،وقد خفض أخيرًا
بفعل األوضاع االقتصادية الصعبة.
في خالصة املشهد ،وبمعزل عن تلك

الـتـفــاصـيــل ال ـتــي تـعـتــريـهــا جميعها
َ
مخالفات دستورية واضحة ،ست ِسم
الحقة ستصدر عن
أيضًا أي ق ــرارات
ّ
الندوة البرملانية املنشقة على اعتبار
أن إمـ ــرار املـســائــل املــرتـبـطــة بقضايا
ّ
وطنية مصيرية يتطلب التصويت
باإلجماع ،يبقى األســاس في املشهد
امل ـت ـق ــدم أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـس ـعــى إل ــى
إك ـ ـسـ ــاب وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــن «ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة»
بـمــواجـهــة املـ ــزاج الـشـعـبــي املـنــاهــض
لها ،وإدخال وادي حضرموت رسميًا
ّ
في دائــرة احتاللها ،بعدما ظل طوال
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـح ـيــاد.
ّ
ول ـ ـعـ ــل ذل ـ ــك هـ ــو مـ ــا ي ـف ـ ّـس ــر اخ ـت ـي ــار
ح ــاض ــرة الـ ـ ـ ـ ــوادي ،م ــدي ـن ــة س ـي ـئــون،
ل ـت ـح ـت ـضــن ال ـج ـل ـس ــة املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة ،إث ــر
ف ـشــل ع ـقــدهــا ف ــي مــدي ـنــة ع ــدن حيث
ال ـن ـفــوذ اإلمـ ــاراتـ ــي ال ـط ــاغ ــي .وب ـه ــذا،
ّ
يتكرس عمليًا تقاسم النفوذ ما بني
«الشقيقتني» على طول جنوب اليمن
وع ــرض ــه .ن ـ ّـي ــات ال ــري ــاض هـ ــذه أنـبــأ
بها بــوضــوح قيامها ،مـســاء السبت
املـ ــاضـ ــي ،ب ــال ــدف ــع ب ـ ـقـ ــوات عـسـكــريــة
ضخمة ،قوامها ل ــواء متكامل ّ
مدعم
بــال ـع ـتــاد ال ـع ـس ـكــري ال ـث ـق ـيــل ،وكــذلــك
حـ ــامـ ــات ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ «بـ ــاتـ ــريـ ــوت»،
إل ــى م ـقـ ّـر املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة األول ــى
شـ ـب ــه امل ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــدة ،بـ ـ ــدعـ ـ ــوى ح ـم ــاي ــة
الجلسة الـبــرملــانـيــة .لـكــن شخصيات
«حـ ـض ــرمـ ـي ــة» ت ـ ــرى أن «ال ـس ـع ــودي ــة
ت ـح ــاول أن ت ـك ـ ّـرر سـيـنــاريــو الـتــدخــل

العسكري في املهرة ،لفرض سيطرتها
على حضرموت تحت ذرائع مكشوفة
ومـ ـخ ــادع ــة لـ ــن ت ـن ـط ـلــي ع ـل ــى أب ـن ــاء
ـول ل ــ«األخ ـب ــار»
امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ك ـمــا ي ـق ـ ُ
مـحــافــظ ح ـضــرمــوت امل ـع ـ ّـن م ــن ِقـ َـبــل
حكومة اإلنـقــاذ الـلــواء لقمان بــاراس،
واصفًا «التدخل العسكري السعودي
في سيئون» بأنه «تدخل استعماري
وانـتـهــاك للسيادة الــوطـنـيــة» ،مؤكدًا
أن «أب ـن ــاء ح ـضــرمــوت سـيــواجـهــونــه
بالرفض الشعبي».
ومن املتوقع أن تنفذ القوات السعودية
التي تمركزت في مدينة سيئون ،في
األيام املقبلة ،عمليات عسكرية واسعة
لفرض سيطرة الــريــاض على مناطق
وادي ح ـضــرمــوت كــافــة تـحــت ذريـعــة
«م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،م ـث ـل ـمــا فـعـلــت
اإلمـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي ش ـبــوة،
علمًا أن عناصر «القاعدة» املوجودين
ف ـ ــي وادي ال ـ ــذه ـ ــب غ ـ ـ ـ ــرب س ـي ـئ ــون
وف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة م ــع اململكة
م ـع ـظ ـم ـهــم س ـ ـعـ ــوديـ ــون ،ومـ ـع ــروف ــون
بتلقيهم دع ـمــا مــن ال ــري ــاض .لـكــن ما
بــدا الفتًا فجر االثـنــن املــاضــي ،إغــارة
ط ــائ ــرة أمـيــركـيــة م ــن دون ط ـيــار على
عـنــاصــر تــابـعــن للتنظيم فــي مدينة
شبام في وادي حضرموت .وهو ما ّ
رد
عليه التنظيم بتنفيذه كمينًا مسلحًا
ضد تعزيزات عسكرية سعودية على
ّ
خط سيئون ،أدى إلى تدمير جزء من
اآللـيــات وإصــابــة عــدد مــن العسكريني
بجروح مختلفة.
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ع ـل ــى «مـ ـط ــار ط ــراب ـل ــس الـ ــدولـ ــي» ال ــذي
خ ــرج مــن الـخــدمــة ع ــام  ،2014ومعسكر
«الـ ـي ــرم ــوك» ،وب ـعــض ال ـط ــرق ــات الـكـبــرى
ال ـت ــي ت ـق ــود إل ــى م ـنــافــذ رئـيـسـيــة وســط
ال ـعــاص ـمــة ،ح ـيــث يـقـطــن ن ـحــو مـلـيــونــي
ش ـخ ــص ،وت ـق ــع ج ـم ـيــع مـ ـق ـ ّ
ـار ال ـس ـي ــادة.
حتى اآلن ،ال غلبة ألي مــن الـطــرفــن ،إذ
يجري تبادل السيطرة على تلك املنشآت
وامل ـن ــاط ــق ،م ــا ي ـقــود إل ــى ت ـصــاعــد شــدة
القتال أكثر ،خاصة مع تأكيد الجهتني
الـ ـن ــزول ب ـكــل ثـقـلـهـمــا ف ــي الـ ـح ــرب الـتــي
(أ ف ب)

يـ ــرون أن ـه ــا حــاس ـمــة لـتـحــديــد مستقبل
الـ ـبـ ــاد .ل ـك ــن اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــرب ووقـ ــوع
الـضـحــايــا م ــن شــأنـهـمــا تــوجـيــه أصــابــع
االتهام إلى حفتر الذي بدأ املعركة ،وهو
م ــا تـحـسـبــه أم ــس بــال ـتــزامــن م ــع جلسة
ملجلس األمن «تتناول الوضع اإلنساني
فـقــط» ،كما قــال رئيس املجلس ،األملاني
كريستوف هويسجن ،الــذي ذكــر أنــه «ال
يوجد مشروع قــرار مطروح على طاولة
املجلس» حتى اآلن.
وفي ظل معركة سياسية ،يسعى عبرها
املتقاتلون إلى التأثير في القرار الدولي
حول الحرب ،حاول حفتر تبرير معركته
للمجتمع الدولي ،إذ ّ
وجه رئيس البرملان
ال ـتــابــع ل ــه وامل ـت ـمــركــز ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد،
عقيلة صالح ،رسالة إلى رئيس مجلس
األم ـ ــنُ ،س ــرب ــت إل ــى اإلعـ ـ ــام ،دافـ ــع فيها
عن الهجوم على طرابلس ،الــذي اعتبره
عملية تهدف إلى «القضاء على اإلرهاب
الــدولــي» .وحــث صالح ،هويسجن ،على
عــدم تصديق «كــافــة األق ــوال الـتــي تشير
إلى عسكرة الدولة» التي ستبقى مدنية،
مـشـيـرًا إل ــى أن حفتر ُمـعــن مــن الـبــرملــان
املنتخب مــن الشعب (مــع أن الــرجــل بدأ
ن ـش ــاط ــه ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي إط ـ ـ ــار «ع ـم ـل ـيــة
الكرامة» قبل مدة من انتخاب البرملان).
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر  47ن ــائ ـب ــا مــن
الـ ـب ــرمل ــان ب ـي ــان ــا إل ـ ــى امل ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
وم ـج ـلــس األم ـ ــن ح ـث ــوا ف ـيــه الـ ـ ــدول على
قطع اعترافها بـ«الوفاق» التي اعتبروها
«عاجزة عن حماية املواطنني من هيمنة
امليليشيات» .وأضــاف النواب أن رئيس
الحكومة فائز السراج قد صار «طرفًا في
النزاع بدعمه اإلرهابيني الذين يقاتلون
ً
الجيش الوطني (قوات حفتر)» ،وفضال
عــن ذل ــك ،ذهــب بعضهم فــي وفــد لــزيــارة
حفتر ،وأكدوا دعمهم له.
لـكــن ه ــؤالء ال ـن ــواب ال ـ ــ 47ال يـمـثـلــون كل
املجلس الــذي يحوي  188نائبًا .إذ ندد
في املقابل ،نحو خمسني نائبًا بالحرب
التي بــدأهــا حفتر ،آخــرهــم أمــس النائب
عن مدينة املرج (شرق) ،سليمان سويكر،
ونواب عن مدينة غريان ،إلى جانب عميد
ال ـب ـل ــدي ــة ،ونـ ـ ــواب ف ــي «امل ـج ـل ــس األع ـلــى
ل ـل ــدول ــة» االسـ ـتـ ـش ــاري ،ال ــذي ــن أص ـ ــدروا
بـيــانــا طــالـبــوا فـيــه بــإنـقــاذ مدينتهم من
اجتياح حفتر و«االنتهاكات» التي تقوم
بها قواته بها.
من جهتها ،ذهبت «الوفاق» إلى استمالة
األط ــراف الــدولـيــة على طريقتها .فوجه
عـضــو «املـجـلــس الــرئــاســي» الـتــابــع لها،
عـمــاري زاي ــد ،رســالــة شكر متلفزة أمس
إلى الكويت وإيطاليا وأملانيا وبريطانيا
والواليات املتحدة على جهودها الداعمة
ل ـه ــم فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي .وه ــو
عـبــر ه ــذا الـتـصــريــح ،لــم يـحــدد األط ــراف
املساندة لهم فقط ،بل أشار بوضوح إلى
ال ــدول غير املساندة فــي عــدم تسميتها،
وهــي :فرنسا واملحور اإلقليمي :مصر ـ ـ
اإلمارات ـ ـ السعودية .وال يعني ذلك عدم
وجود قوى محايدة ،فهي كثيرة ،وعلى
رأسها الجارتان تونس والجزائر وكذلك
املغرب ،لكن هذه الــدول لم تتورط فعليًا
في دعــم املتقاتلني منذ سقوط القذافي،
وهي تحتفظ إلى ّ
حد كبير بمساندتها
«الوفاق».
(األخبار)

