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حتليل �سيا�سي
كيف اخترق «الإ�سرائيليون» «دو ًال مناوئة»؟
} خضر سعاده خ ّروبي
قد يكون العالم واإلع�لام العربيان قد م � ّرا بهدوء أو
ببرودة نسبية ،على خبر استضافة الهند وزير «الدفاع
اإلسرائيلي» موشي يعالون في ظ ّل ما يعيش على وقعه
هذا العالم وما ينشغل به إعالمه .وال يمكن لنا مجافاة
القول بأنّ مساعي «إسرائيل» إلى تحقيق اختراق جدّي
في «الجبهة اآلسيوية» مع دول كانت تشكل حتى وقت،
ليس ببعيد ،دوائر «مناوئة» كالهند قد نجحت واستفادت
من ظروف إقليمية ودولية ،ال يمكن إعفاء العرب من دور ما
في اتجاهاتها.
قبل حوالى أسبوعين ،ومن العاصمة الهندية ،أعلن
الوزير «اإلسرائيلي» أنّ العالقة األمنية بين تل أبيب
ونيودلهي أصبحت علنية ،بالتزامن مع الكشف عن
صفقات عسكرية ومشاريع صناعية ضخمة بينهما .وهو
بذلك يستفيد من تخفيف رئيس الحكومة الهندية نارندرا
مودي من القيود عن االستثمارات األجنبية في قطاع الدفاع
العام الماضي ،مع اإلشارة إلى أنّ مودي ،ومنذ فوزه في
االنتخابات الهندية ،يقود خطا ً مواليا ً لـ»إسرائيل» ،على
عكس ما اتسم به السلوك السياسي ألسالفه من تح ّفظ في
هذا المجال.
من المعلوم أنّ التحوالت في منظومة السياسة الدولية
بعد انتهاء الحرب الباردة ،و«تقدم العملية السياسية في
الشرق األوسط» في أوائل التسعينات ،تشكل المحطة األبرز
في انطالق العالقات ،على نحو غير مسبوق ،بين الهنود
و«اإلسرائيليين» .وقد جرت العادة أن يقول العارفون
بهذا الشأن إنّ التفاوض الفلسطيني مع «إسرائيل» أعطى
نيودلهي الغطاء األمثل لبناء عالقة وثيقة مع تل أبيب في
المجاالت كافة.
ث ّمة متغيرات سياسية ع��دة ك��ان م��ردوده��ا سلبيا ً
على العالقات العربية ـ الهندية .فمع انقضاء عصر
اإليديولوجيات ،بدأ نظام الهند ،في فترة ما بعد الحرب
الباردة ،ذو التوجهات االقتصادية الليبرالية الواضحة
والمنسلخة عن إرث نهرو وغاندي المستمد من مبادئ
«حركة ع��دم االنحياز» ،بالتركيز على مدخل العالقة
م��ع «إس��رائ��ي��ل» كبوابة خلفية للحصول على ثنائية
االستثمارات والتكنولوجيا الغربية ،خصوصا ً األميركية.
فالمتغير األميركي يحظى بحيّز مهم ومؤثر في العالقة
الهندية ـ «اإلسرائيلية» ،وقد ساهمت تفاعالت وديناميات
داخلية هندية ،كتلك المرتبطة بالصعوبات االقتصادية
وتع ّمق مشكالت الفقر ،فضالً عن انطالق ورشة «اللبرلة
االقتصادية» في تعزيز الحاجة إلى العالقات مع الواليات
المتحدة .الالفت في هذا اإلط��ار ،أنّ الفكر االستراتيجي
ينصب في تعاطيه مع الهند حول فرضية
«اإلسرائيلي»
ّ
أنّ التعاون االقتصادي والروابط االستراتيجية تبقى ّ
هشة
وغير راسخة في أرض صلبة ،إذا لم تدعّ م بآفاق اقتصادية
رحبة تنعكس على الطرفين .لذلك تطورت العالقات
االقتصادية منذ تأسيس العالقات الدبلوماسية بينهما،
بوتيرة متصاعدة ،حتى المس حجم التبادل التجاري
بين الهند و«إسرائيل» حدود الخمسة مليارات دوالر عام
.2008
ومن المالحظ أنّ «إسرائيل» تجد نفسها غير مستثناة
من مالزمة مسار «التوجه شرقاً» بك ّل ما يوفره لها من
مزايا اقتصادية وسياسية في اللعب على حبال التوازنات

اإلقليمية والدولية .فمن جهة ،يبدو هذا المسار أق ّل إزعاجا ً
وأكثر تح ّررا ً من «القيود األخالقية» التي كثيرا ً ما توتر
عالقاتها مع الغرب «المتبني لها» .كما أنه يتيح لها أن تقول
من خالله للغرب ،وال سيما لحليفها األميركي ،إنّ دورها ما
زال مه ّما ً في المنطقة والعالم الحتواء ما تسميه «األصولية
اإلسالمية واإلره��اب» .وها هو وزير الخارجية األميركي
األسبق والمعروف بحماسه لـ «إسرائيل» هنري كيسنجر
يخرج علينا بتصريح حيث يقول لصحيفة «نيويورك
بوست»« :بعد عشر سنوات لن يكون هناك إسرائيل»،
علما ً بأنّ تقريرا ً أعدته  16مؤسسة تابعة لالستخبارات
األميركية ،أطلق أخيرا ً توقعات مشابهة حول مستقبل
الكيان «اإلسرائيلي».
على أي حال ،لم يكن البعد االقتصادي وحده ما يب ّرر
«الشراكة االستراتيجية» القائمة بين الهند و«إسرائيل»،
بل ثمة أسباب أخرى تقف وراءه��ا ،وخصوصا ً بالنسبة
إلى الجانب «اإلسرائيلي» ،وبما أنّ «إسرائيل» تتعامل
مع الدول العربية واإلسالمية على أساس قدراتها وليس
نواياها ،فهي تتخوف من حدوث تغيير مستقبلي مفاجئ
في باكستان يكفل وص��ول نخبة سياسية وعسكرية
«إسالمية» تؤمن فعالً بأن تكون إس�لام آب��اد ج��زءا ً من
معادلة الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي».
إنّ ج ّل ما تصبو إليه تل أبيب من خالل عالقاتها مع
نيودلهي ،يكمن في تحييد القنبلة النووية الباكستانية
ألنّ أي خلل في ميزان القوى في جنوب آسيا ،سيكون له
تبعات وأص��داء على مجمل الوضع في الخليج ،في ظ ّل
الروابط االستراتيجية والدينية واإليديولوجية بين دوله
وباكستان.
وق��د انشغلت ال��م��ؤس��س��ات األك��ادي��م��ي��ة والبحثية
«اإلسرائيلية» بالتركيز على األخطار المشتركة التي تهدّد
كالً من الهند و«إسرائيل» ،وهي تشتمل على عناوين ثالثة:
«اإلرهاب» ،و«معاداة الجيران» لك ّل من الطرفين ،إضافة
إلى مسألة االنتشار النووي ومتفرعاته المتعلقة بك ّل من
إي��ران باكستان .وكما استغل «اإلسرائيليون» اشتغال
باكستان باستغالل «البعد اإلسالمي» في صراعها مع
الهند كفرصة لتعضيد التعاون والتق ّرب من نيودلهي،
فقد عملوا على توظيف فوائد الشراكة االستراتيجية مع
األخيرة في صراعهم مع إيران .وبقدر ما استفادت نيودلهي
من الصناعات العسكرية «اإلسرائيلية» ذات التكنولوجيا
العالية ،التي أصبحت المورد الثاني للسالح إلى الجيش
الهندي ،فإنّ الجانب «اإلسرائيلي» دأب جيدا ً على النهوض
بالتعاون األمني واالستخباراتي معها .وقبل سنوات قليلة،
أطلقت «إسرائيل» قمرها الصناعي  RISAT-2من قاعدة
التجسس على طهران.
صواريخ هندية ،ألغراض
ّ
يمكن القول عموماً ،إنّ العالقة التي تربط الصين والهند
و«إسرائيل» تنطوي ،في الوقت عينه ،على عناصر تتعاون
األولى والثانية فيها ،تار ًة على حساب األخيرة في جانب
ما ،وتتنافسان فيها مرات أخرى لحسابها .يقارب محللون
«إسرائيليون» سلوك تل أبيب تجاه نيودلهي بالقول إنّ
حكوماتهم عكفت ،منذ وقت طويل ،على تطويق أي محاولة
هندية باالنفتاح على العرب أو اإليرانيين من خالل تدعيم
العالقات مع الصينيين ،الخصوم االستراتيجيين للهنود.
المعادلة اليوم تبدو معكوسة تماماً ،وبخاصة إذا ما تنبهنا
إلى أنّ وزير الخارجية الصيني كان في طهران قبل وقت
ليس ببعيد.

«�إ�سرائيل» توا�صل تغلغلها في دول مجل�س التعاون
كشف المحلل للشؤون األمنية والعسكرية المقرب من
تل أبيب يوسي ميلمان ،النقاب عن أنّ شركة «إسرائيلية»
ف��ازت بعقد بماليين ال���دوالرات إلقامة مشاريع تتعلق
باألمن الداخلي في إحدى اإلمارات وتقدم حراسة لكبار
المسؤولين في دول مجلس التعاون وآبار النفط.
ووفقا ً لموقع «رأي اليوم» كشف ميلمان النقاب عن
أن شركة )AGT) Asia Global Technology
السويسرية ،التي أنشأها ويتبوأ منصب مديرها العام
رجل األعمال «اإلسرائيلي»  -األميركي ماتي كوخافي،
فازت بعقد بماليين الدوالرات لبناء مشاريع للحفاظ على
األمن الداخلي في إحدى اإلمارات في الخليج.
كما كشف النقاب عن أن قائد سالح الجو «اإلسرائيلي»
األسبق ،الجنرال في االحتياط إيتان بن إلياهو ،كان يعمل
في الشركة ،التي تقوم بتشغيل كبار القادة السابقين
في الشاباك «اإلسرائيلي» وف��ي شعبة االستخبارات
العسكرية بالجيش (أمان) ،كما أنها أقامت شركة أخرى

تسمى (لوجيك) في مدينة شمال «تل أبيب».
عالوة على ذلك ،كشف ميلمان النقاب عن أن أكثر
من  10شركات أمنية «إسرائيلية» خاصة وأخ��رى
تابعة لوزارة األمن ،كثفت في الفترة األخيرة عملها في
دول عربية وإسالمية ،ال تقيم مع «إسرائيل» عالقات
دبلوماسية.
ك��م��ا ك��ش��ف��ت م��ع��ل��وم��ات خ��ط��ي��رة ع���ن ش��رك��ة أم��ن
«إسرائيلية» تحرس العديد من المؤسسات العربية
وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب
من مراكش للبحرين ،وأن شركة ( )G4Sاألمنية التي
تنتشر في العالم العربي تساند االحتالل «اإلسرائيلي».
ويؤكد أحدث تقرير للشركة ،كما أفادت صحيفة «غلوبس
اإلسرائيلية» ،المختصة بالشؤون االقتصادية ،على أن
الشركة تحقق نموا ً عضويا ً في الشرق األوسط ،يفوق 10
في المئة (باستثناء العراق حيث زادت النسبة) ،وهذا
أداء ممتاز في المنطقة.

مدارات
قطر تدفع ال�ستبدال «القاعدة» بـ«جبهة الن�صرة»
} ناديا شحادة
بعد فشل تجربة «اإلخوان المسلمين» التي سعت دولة
قطر إلى دعمهم لوجستيا ً ومادّيا ً بعد تسل ّمهم السلطة
في بلدان ما يس ّمى «الربيع العربي» ،وجدت قطر نفسها
في موقف حرج ج ّراء خسارتها في رهانها على جماعة
«اإلخوان المسلمين».
قطر التي اختارت االنحياز إلى الجماعات اإلرهابية
ض ّد الشعب السوري منذ بداية األزمة قبل أربع سنوات،
وراهنت على جماعة «اإلخ���وان المسلمين» في ك� ّل من
تونس ومصر وخسرت في رهانها ،باإلضافة إلى خسارتها
معركة إسقاط سورية ونظامها ،تحاول بشتى الطرق
توسل أساليب أخرى علّها تعينها في كسب رهاناتها التي
ّ
لم تتخ ّل عنها بعد.
ويؤكد المراقبون أنّ قطر التي تتمتع بعالقة جيدة مع
«جبهة النصرة» وتسعى إلى تقوية نفوذها وحلفائها في
الحملة الرامية لمحاربة نظام الرئيس بشار األسد ،تمارس
ضغوطا ً على ق��ادة الجبهة لتعلن انفصالها عن تنظيم
«القاعدة» التابع أليمن الظواهري ،األمر الذي لم يعد خافيا ً
على أحد ،حيث أكدت مصادر من داخل «جبهة النصرة» أنّ
مسؤولين من أجهزة االستخبارات من دولة قطر اجتمعوا
مع الجوالني (أمير الجبهة) مرات عدة في األشهر القليلة
الماضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم «القاعدة»،
ولمناقشة ال��دع��م ال��ذي يمكن أن تقدّمه لهم لتصبح
«النصرة» قوة ال تربطها صلة بتنظيم «القاعدة» .إضافة
إلى صحيفة «جيروزاليم بوست اإلسرائيلية» التي أوردت
في تقرير في  4آذار « 2015أنّ جبهة النصرة تسعى إلى
التخلص من تبعيتها لتنظيم «القاعدة» للحصول على
تمويل خليجي يسمح لها أن تحت ّل مكانة عسكرية أقوى
بين المجموعات المسلحة في سورية».
ويؤكد المراقبون أنّ هذه الضغوط ليست جديدة ،وهي
تمارس على «جبهة النصرة» منذ إعالن الجوالني تجديد
بيعته للظواهري في نيسان عام  ،2013للمحافظة على
نفسها بعد الهجمات الجوية التي يش ّنها التحالف الدولي
ض ّد تنظيم «داعش» في سورية والعراق ،خصوصا ً أنه

ال يمكن أن يُنظر إلى الواليات المتحدة واألعضاء اآلخرين
في التحالف على أنهم يصطفون بشكل غير مباشر إلى
جانب «القاعدة» إذا عمدوا إلى حصر هجماتهم على تنظيم
يوسع من انتشاره وسيطرته على مناطق
«داعش» الذي ّ
عدة ،األمر الذي أثار قلق مجلس األمن الروسي ،وأعلن
باتروشيف في  5آذار  2015أنه تأكدت لدينا معطيات
تشير إلى إقامة اتصاالت بين «داعش» وتنظيمات إرهابية
في شمال القوقاز ،ولم يستبعد باتروشيف زيادة نشاط
اإلرهابيين في مناطق أخرى من العالم.
وم��ع حالة الفوضى والتخبّط التي تشهدها هذه
التنظيمات اإلرهابية واالقتتال الشرس والكبير في ما
بينها وانشقاقها عن تنظيم «القاعدة» ،ومع نجاح تنظيم
«داعش ،في إقامة معاقل جهادية تمت ّد بين غرب العراق
وشمال سورية وليبيا وتحقيق بعض المكاسب على
األرض ،وباتت تجتذب المقاتلين الشباب بشكل أكبر،
في وقت فشل تنظيم «القاعدة» في شنّ هجوم كبير على
المغرب منذ أكثر من عشر سنوات الذي يع ّد أحد الفصائل
المتشدّدة في شمال أفريقيا ،والذي كان مصدرا ً لتجنيد
آالف الشبان الذين سافروا من ليبيا وتونس والمغرب إلى
سورية والعراق ،وبالمقارنة مع تط ّور صالت «داعش»
باإلرهاب في جنوب روسيا ،ومع زي��ادة المنافسة بين
قيادة تنظيم «القاعدة» والدولة اإلسالمية على زعامة
حركة التطرف اإلسالمي العابرة للحدود ،يرى الخبراء أنّ
مرحلة انحالل تنظيم «القاعدة» ربما باتت قريبة ليظهر
مكانها تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» في البلدان الذي
نشط فيه تنظيم «القاعدة» في ك ّل من العراق والمغرب
والقوقاز وليبيا والسعودية .ولكن بقاءهم لن يدوم طويالً
ألنهم سيقومون باألخطاء االستراتيجية نفسها التي قام
بها تنظيم «القاعدة» الذي يم ّر اآلن بأضعف مراحل تاريخه
بعد انشقاق «داع��ش» عنه ،ومحاولة انفصال «جبهة
النصرة» ،باإلضافة إلى الهزائم التي ُمني بها في ك ّل من
سورية والعراق ،ويرى المتابعون أنّ تنظيم «القاعدة»
يحاول تعويض هذه الخسارة والنكسة في اليمن إلحياء
نفوذه من جديد ولتوسيع انتشاره وإعالن إمارة إسالمية،
األمر الذي ربما سيكون سببا ً للتدخل الخارجي في اليمن.

دخلت «البوعجيل» وتتقدم في بلدتي الدور والعلم

القوات العراقية تحا�صر تكريت وت�ستعد القتحامها
أكدت مصادر أمنية أمس أن قوات
الجيش واألم��ن العراقية بمساندة
الحشد الشعبي ،باتت على مشارف
مدينة تكريت ،وهي بانتظار «ساعة
الصفر» القتحامها ،وتحريرها من
تنظيم «داعش».
وأشارت المصادر إلى أن المعارك
في صالح الدين اقتربت من حسمها
بتطهير تكريت مركز محافظة صالح
الدين ،التي تعد آخر معاقل التنظيم،
خصوصا ً عقب السيطرة الكلية على
نحو  16وحدة ادارية في المحافظة.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت ق��وات
الحشد الشعبي دخولها والقوات
األمنية العراقية إلى منطقة البوعجيل
في صالح الدين من  4محاور ،فيما
تقدمت ال��ق��وات العراقية والحشد
الشعبي في ناحية العلم وقضاء
ال��دور ق��رب تكريت ،كما استعادت
السيطرة على منطقة الرشاد شمال
شرقي قضاء الكرمة في األنبار.
وكانت القوات العراقية شرعت
بتطهير بلدة العلم خ�لال العملية
العسكرية التي انطلقت السبت،
وهي المعركة التي جاءت عقب يوم
واحد من تحرير قضاء الدور.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع ،تمكن
ال��ط��ي��ران ال��ح��رب��ي م��ن ق��ت��ل 150
مسلحا ً وتدمير  25عجلة لهم ،في
قاطع صالح الدين.
وأوضح القيادي في هيئة الحشد
الشعبي كريم النوري« :أن عمليات
التحرير الجارية في ثالثة قواطع
في محافظة ص�لاح الدين (العلم
والدور وتكريت) تسير وفق الخطط
ال��م��ع��دة لها مسبقا ً م��ن ال��ق��ي��ادات
األمنية والحشد الشعبي» ،متوقعا ً
أن تكون معركة تكريت األسهل مع
استمرار انهيار الدفاعات األمامية لـ

«داعش».
من ناحية أخرى ،أعلنت اللجنة
األمنية في مجلس محافظة صالح
الدين ،السبت ،انتهاء التدريب أللف
متطوع من أهالي مدينة الشرقاط
تمهيدا ً لدمجهم في معارك تحرير
تكريت.
مسؤول أمني في العلم أشار إلى
أن القوات العراقية تواجه معارك
شرسة ضد الجماعات المسلحة،
وأضاف أن الجيش يحاول محاصرة
تنظيم «داعش» داخل العلم والدور

وقطع جميع ط��رق اإلم����دادات عن
«داعش».
يقول محمد كاظم المجيدي من
ق���وات الحشد الشعبي «أج��ري��ت
العملية الثانية وهي نقطة اإلنطالق
م��ن ال��ش��ارع ال���ذي ي��رب��ط ناحية
حمرين باتجاه منطقة الدور ،ونحن
اآلن في المفرق ال��ذي يربط قضاء
الدور بناحية حمرين».
بينما ي��ق��ول رائ���د ش��اك��ر قائد
الشرطة االتحادية «هذه األراضي لم
تطأها أقدام األجهزة األمنية منذ عام

 ،2003وقد وضعت خطة إداري��ة
تقضي بعودة العوائل المهجرة،
وإي��ص��ال ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
والغذائية».
أم��ا في بلدة ال��دور التي ك��ان قد
دخلها الجيش العراقي ،فقد واصلت
القوات األمنية تفكيك العبوات من
المناطق التي استعادت السيطرة
عليها ،وال سيما األج��زاء الجنوبية
والشرقية منها ،على وقع مواصلة
التقدم في األجزاء التي يسيطر عليها
المسلحون.

وك���ان المتحدث ب��اس��م مجلس
عشائر صالح الدين أكد أن القوات
األم��ن��ي��ة تقدمت ف��ي ق��ض��اء ال��دور
جنوب شرقي تكريت بعد اقتحامها
المنفذين الشمالي والشرقي للقضاء،
وفيما اجتمع األمين العام لمنظمة
بدر هادي العامري مع قادة عمليات
محافظة ص�لاح ال��دي��ن لمناقشة
تطورات العمليات في المحافظة،
أعلن الحشد الشعبي أن معركة
تحرير محافظة صالح الدين حسمت
وباتت مسألة وقت فقط.

الدبا�شي ي�ؤكد �أن بريطانيا ال تريد لجي�شنا ح�سم الأمر مع الإرهابيين

تفا�ؤل ليبي في اختتام الجولة الرابعة للحوار في المغرب
أعلن االتحاد األوروبي أنه قد يرسل فريقا ً
إلى ليبيا لمراقبة وقف إطالق النار أو حماية
البنية األس��اس��ي��ة ،كما أن��ه بحث م��ع األم��م
المتحدة سبل تعزيز األم��ن في ليبيا بما في
ذلك الوجود البحري إذا أدت محادثات سالم
تدعمها المنظمة الدولية إلى إقرار تسوية ،في
وقت توصل األطراف الليبيون في اجتماعهم
ال���ذي استضافه منتجع الصخيرات قرب
العاصمة المغربية بهدف تشكيل حكومة
وحدة وطنية ووقف إطالق النار.
وكانت جلسات الحوار الليبي في المغرب
انتهت على أن تستأنف األربعاء المقبل في
منتجع الصخيرات ،وقد جرى االتفاق على
بحث مقترح للمؤتمر المنتهية واليته ينص
على تأليف مجلس رئاسي من  6أعضاء.
في جوهر المقترح تأليف مجلس رئاسي
مكون من  6أعضاء ،ثالثة عن كل طرف يتولون
الصالحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل
حكومة الوحدة المرتقب تأليفها.
موقف البرلمان الليبي في طبرق والمعترف
به دول��ي�ا ً لن يكون أح��ادي �اً ،كما يقول أحد
أعضائه ،بل سيرشح عن استشارة للمجلس
قبل عرض نتيجته النهائية األسبوع المقبل
في المغرب.
المبعوث األم��م��ي برنادينو ليون تملؤه
نفحة من تفاؤل ،لقاء المغرب بالنسبة إليه

تاريخي ،واق��ت��رح على الطرفين أن تتكون
السلطة التشريعية المقبلة م��ن غرفتين،
تضمان المؤتمر الليبي ومجلس النواب ،وأن
يتوليا الصالحيات التشريعية والدستورية
بالكيفية التي سيجرى النص عليها الحقا ً
ضمن التعديل الدستوري ،الذي سيشمل أيضا ً
المجلس الرئاسي.
مالمح التفاهم تبدو ب��ارزة ل��وال غموض
الملف األمني وما يحمله من مسائل شائكة قد

تفجر الحوار برمته.
االتفاق على وقف إلطالق النار الذي اخترق
أكثر من مرة ،ونزع السالح الذي بات سلعة
متاحة في البالد ،مسائل تتعدى المغرب إلى
الجزائر ،وصوال ً إلى بلجيكا ،وقد تكون مدخالً
للمحظور الذي يخشاه الليبيون.
وزيرة خارجية االتحاد األوروب��ي فيدريكا
موغيريني قالت إن االتحاد قد يرسل فريقا ً
إلى ليبيا لمراقبة وقف النار أو لحماية البنية

األساسية ،بعد نجاح محادثات السالم ،ما
يبقي عين الغرب متوجسة دوم��ا ً من خطر
الفوضى الليبية على المنطقة.
على صعيد آخر ،كشف مندوب ليبيا الدائم
لدى األمم المتحدة إبراهيم الدباشي النقاب
عن أن بعض أعضاء مجلس األم��ن الدولي
بقيادة بريطانيا طلبوا من فريق الخبراء
إرسال رسالة ليبرروا معارضتهم لرفع الحظر
على السالح للجيش الليبي ،موضحا ً أن «هذه
محاولة إلزال��ة اإلح���راج عنهم ...بريطانيا
ال تريد للجيش الليبي أن يحسم األم��ر مع
اإلرهابيين».
وحول مبررات إقدام بريطانيا على اتخاذ هذا
الموقف ضد رفع الحظر على تسليح الجيش
الليبي ،ص��رح الدباشي لصحيفة «الشرق
األوسط» اللندنية نشرته اليوم ،أن «بريطانيا
ال تريد للجيش الليبي أن يحسم األم��ر مع
اإلرهابيين والميليشيات المسيطرة على
العاصمة طرابلس ...هذه لعبة مكشوفة».
وكان الدباشي يعلق على إع��راب مراقبي
العقوبات التابعين لألمم المتحدة عن أنهم
يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس
األم��ن ال��دول��ي على طلب الحكومة الليبية
الحصول على أسلحة ودب��اب��ات وط��ائ��رات
فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى
ميليشيات تدعمها.

هادي عينه على «الأقاليم» ووزير الدفاع يغادر �صنعاء �إلى عدن

اليمن :قوى �سيا�سية تحدد �أ�سبوعين للتو�صل �إلى اتفاق
أك���دت م��ص��ادر يمنية أن القوى
السياسية توصلت إلى اتفاق يعطي
مهلة أسبوعين كحد أقصى للخروج
بتوافق نهائي لحل األزمة الراهنة.
وقالت المصادر إن االتفاق يقضي
بوضع جدول زمني لقضايا الحوار
وم��وض��وع��ات��ه وت��ك��ث��ي��ف ساعاته
والتقيد بجدول أعمال كل فترة.
وع��ق��دت ال��ق��وى اليمنية جلسة
ج��دي��دة م��ن ال��م��ش��اورات برعاية
ال��م��ب��ع��وث األم���م���ي ج��م��ال بنعمر
وبحضور جميع األطراف.
وناقش المجتمعون موضوع سد
الفراغ في مؤسسة الرئاسة وتشكيل
المجلس ال��رئ��اس��ي وصالحياته،
إض��اف��ة إل��ى مناقشة المقترحات
والرؤى المقدمة من اللجنة المصغرة
المنبثقة من الحوار.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د ق��ي��ادي في
حركة «أنصار الله» مغادرة وزير
الدفاع المكلف من اللجنة الثورية
اللواء محمود الصبيحي إلى مكان
مجهول.
وب��ح��س��ب ال��ق��ي��ادي ف���إن خ��روج
الصبيحي جاء بعد ضغوط كثيرة
مارستها عليه دول خليجية وبعد
تلقيه العديد من االتصاالت الخليجية

التي حثته على االلتحاق بالرئيس
عبد ربه منصور هادي في عدن.
وك����ان م��ص��در ع��س��ك��ري ق��د أك��د
ف��ي وق��ت متأخر م��ن مساء السبت
وصول الوزير إلى مقر قيادة المنطقة

العسكرية الرابعة في عدن.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أيّ���د الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي الحوار
في اليمن بناء على اتفاق األقاليم
باستثناء إقليم آزال الخاضع لسيطرة

«أنصار الله» على حد قوله.
وخالل لقائه وف��دا ً من حضرموت
كشف ه���ادي أن��ه غ���ادر منزله في
صنعاء عبر نفق إلى منزل نجله ومنه
إل��ى ع��دن ،معربا ً عن تمسكه ببناء

اليمن على أساس الشراكة والتوزيع
ال��ع��ادل للسلطة وال��ث��روة كترجمة
لمخرجات الحوار الوطني.
ويسود التوتر محيط منزل الوزير
الصبيحي جنوب العاصمة صنعاء،
بعد وصول تعزيزات كبيرة من أفراد
اللجان الشعبية إلى محيط المنزل.
وفي سياق متصل ،أفادت مصادر
يمنية ف��ي ع��دن ب��وق��وع اشتباكات
متقطعة في محيط معسكر القوات
ال��خ��اص��ة ب��ي��ن ج��ن��ود المعسكر
ومليشيات تابعة للرئيس منصور
هادي .ووقعت االشتباكات إثر رفض
العميد عبد الحافظ السقاف قائد
القوات الخاصة قرار هادي بإقالته.
وذك��رت مصادر سياسية أن هادي
هدد باللجوء إلى القوة لتنحية السقاف
من منصبه ،ونشر مليشياته في محيط
قصره ومبنى التلفزيون والمطار.
وعلى خلفية التوتر الجاري في
ع��دن نزحت عشرات العائالت من
محيط معسكر القوات الخاصة في
ح��ي ال��ع��ري��ش ب��ع��دن ،ك��م��ا قطعت
القوات الخاصة الطريق الرئيسية
باتجاه حي الشيخ عثمان تحسبا ً
ألي هجوم قد تشنه اللجان الشعبية
الموالية للرئيس هادي.

البحرين :ا�ستمرار التظاهرات ت�ضامن ًا مع معتقلي النظام
تظاهر البحرينيون في أنحاء البالد تضامنا ً
م��ع ال��رم��وز والمعتقلين ف��ي سجون النظا ِم
الحاكم ،وعلى رأسهم األمين العام لجمعية
الوفاق الشيخ علي سلمان المعتقل منذ 92
يوماً.
وطالب المتظاهرون في بلدات أبو صبيع
والمعامير وال��دراز والمقشع وغيرها باإلفراج
عن جميع المعتقلين ،وأك��دوا تمسك الشعب

البحريني بالنهج ال��ث��وري السلمي ورف��ض
العبودية ،مشددين على أن السبيل الوحيد
لحل األزم��ة في البحرين هو تحقيق المطالب
الشعبية واإلفراج عن المعتقلين.
وقال الناشط الحقوقي يوسف المحافظة إن
عددا ً من المنظمات الحقوقية البحرينية ،بينهم
مركز البحرين لحقوق اإلنسان ستطلق حملة
تضامن مع النساء المعتقالت في البحرين

المؤيدات للديمقراطية ،وذلك في اليوم العالمي
للمرأة الموافق  8آذار.
في المقابل ،قمعت قوات النظام المسيرات
برصاص الشوزن والغازات السامة وهاجمت
إح��دى العائالت ف��ي بلدة السنابس بالغاز
وكادت تودي بحياة طفلها الذي يبلغ من العمر
 4أشهر.
وأعرب مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

زيد رعد بن الحسين عن قلقه النتهاكات حقوق
اإلنسان في السعودية والبحرين ،فيما اتهمتهما
منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان «ايشر»
باستغالل انضمامهما إلى التحالف األميركي
لتبرير قمع المجتمع المدني.
وق��ال« :إن استغالل البحرين والسعودية
لجهود مكافحة اإلره��اب يتعارض مع معايير
حقوق اإلنسان وستكون له نتائج عكسية».

