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�أوروبا تطمح لت�شكيل جي�ش موحد
للتخل�ص من الت�سلط الأميركي

نيجيريا وت�شاد ت�شنان هجوم ًا كبيراً
�ضد «بوكو حرام»
شن الجيشان النيجيري والتشادي أمس هجوما ً بريا ً وجويا ً كبيرا ً مزدوجا ً
ضد جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا.
ونقل عن مسؤول نيجيري قوله إن «هجوما ً يشن على بوكو حرام» ،وقال إنه
«في وقت مبكر من صباح اليوم شنت قوات النيجر وتشاد هجوما ً ضد «بوكو
حرام» على جبهتين في منطقة بوسو وقرب ديرام».
وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد هدد في وقت سابق «بوكو حرام»
بالقضاء عليها ،وقتل زعيمها أبو بكر شيكاو إذا لم يستسلم ،وقال« :سننتصر
في الحرب وسنقضي على بوكو حرام خالفا ً لما يراه بعض وسائل اإلعالم.
وستواصل القوات التشادية والنيجرية مهمتها لوضع حد نهائي لهذه اآلفة».
من جهة أخ��رى ،أعلن االتحاد األفريقي أنه وافق على إنشاء قوة إقليمية
لمواجهة الجماعة المتطرفة وسط أفريقيا ،مضيفا ً أن القوة ستضم حوالى 10
آالف عسكري.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم على إعالن الجماعة اإلرهابية مبايعتها لتنظيم
«داعش» اإلرهابي ومتزعمه أبو بكر البغدادي.
ونقل موقع «سايت» المتخصص في رصد بيانات الجماعات المتشددة
على اإلنترنت ،أن تسجيالً نسب لزعيم الجماعة أبو بكر شيكاو جاء فيه
إعالنها مبايعة «الخليفة على السمع والطاعة في السراء والضراء وفي العسر
واليسر».

رجال �أفغان يرتدون النقاب
ت�ضامن ًا مع المر�أة
اقترح رئيس المفوضية األوروبية
ج��ان ك��ل��ود يونكير تشكيل جيش
أوروب��ي ،في تلميح إلى نية أوروب��ا
سحب مفاتيح أمنها من اليد األميركية
المتسلطة في حلف شمال األطلسي
«الناتو».
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة Welt am
 Sonntagاألل��م��ان��ي��ة أم���س عن
يونكير قوله إن «مثل ه��ذا الجيش
يساعدنا في وضع سياسة خارجية
مشتركة وسياسة أمنية فضالً عن
حمل مسؤولية أوروبا (عن األحداث)
في العالم سوية».
وأض����اف أن���ه م��ع ه���ذا الجيش
سيستطيع االت��ح��اد األوروب���ي الرد
ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات ال��م��وج��ه��ة ل��دول
االتحاد والدول المجاورة له ،معتبرا ً
أنه بهذا الشكل س ُتفهم أوروبا روسيا
«جديتنا في الدفاع عن قيم االتحاد
األوروبي».
ولفتت الدورية إلى أن هذا االقتراح
الق��ى ت��أي��ي��دا ً بين ن���واب البرلمان
األل��م��ان��ي ال���ذي رأى رئ��ي��س لجنة
ال��ش��ؤون الدولية فيه أن��ه ق��د حان
الوقت فعالً لتشكيل هذا الجيش.
وتشير تقارير إلى أن تصريحات
ال��م��س��ؤول األوروب�����ي ال ت��ص��ب في
إطار التحريض ضد روسيا بقدر ما
ه��ي تلميح ل��ض��رورة التخلص من
الوصاية األميركية التي فرضتها

واشنطن على أوروب���ا تحت عباءة
«الناتو» ،بخاصة مع ظهور مؤشرات
حول اختالف في الرؤية لحقيقة ما
يجري في أوكرانيا بين واشنطن التي
تحاول تأجيج نار النزاع في هذا البلد
من بوابة تسليح الجيش األوكراني،
وبروكسيل الباحثة بجهود ألمانية
فرنسية ،عن حل سلمي يطفئ نار
األزمة التي قد تمتد على مختلف بقاع
أوروبا.
وم���ا ي��ع��زز ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات هو
ادعاءات القائد العام للقوات المسلحة
لحلف األطلسي في أوروبا ،الجنرال
فيليب بريدالف حول حشود عسكرية
روسية كبيرة شرق أوكرانيا والتي
أث���ارت استغرابا ً واس��ت��ن��ك��ارا ً لدى
أوساط سياسية ألمانية تقول خالف
ذلك بناء على معلومات استخباراتية
محلية.
وادع��ى بريدالف للصحافيين في
واشنطن أن «الوضع يسوء بوضوح
يوما ً بعد يوم في الدونباس» ،حيث
وجهت «أك��ث��ر م��ن أل��ف آلية تابعة
للجيش ال��روس��ي ب��اإلض��اف��ة إل��ى
منظومات دفاع جوي وفرق مدفعية»،
بحسب زعمه.
وردا ً على هذه المزاعم كتبت مجلة
 Spiegelاألسبوعية أن «الساسة
األلمان كانوا مذهولين ،ولم يفهموا
عما تكلم ب��ري��دالف .وه���ذه ليست

أول مرة .فالحكومة األلمانية ،التي
تعتمد على معلومات االستخبارات
ال��ف��ي��درال��ي��ة  BNDوال��م��خ��اب��رات
ال��خ��ارج��ي��ة ،ت��خ��ال��ف ق��ائ��د ق��وات
«الناتو» في أوروبا الرأي».
وأف����ادت المجلة ب���أن الموقف
األميركي من الوضع في أوكرانيا
«ب��ات م��ع��روف�اً» ،ألن ب��ري��دالف كان
يتحدث على م��دار األشهر األخيرة
عن وج��ود عسكري روس��ي مزعوم
شرق أوكرانيا ،وعن تحركات وحدات
عسكرية مع دبابات على الحدود،
مؤكدة أن عدد القوات الروسية عند
الحدود أقل بكثير مما أعلنه بريدالف.
ول��ف��ت��ت  Spiegelإل���ى أن مثل
ه��ذه التصريحات تثير القلق لدى
الحكومة األلمانية متسائلة« :هل
يحاول األميركيون عرقلة المحاوالت
األوروبية ،بقيادة المستشارة أنغيال
ميركل؟» لتنفيذ اتفاقيات مينسك
ووق���ف ال��ن��ار وال��ت��س��وي��ة السلمية
في أوك��ران��ي��ا .ونوهت المجلة بأن
إدارة المستشارة األلمانية تعتبر
تصريحات بريدالف بـ«البروبوغاندا
الخطرة».
يذكر أن روسيا قد نوهت م��رارا ً
إل��ى ارت��ف��اع نشاط حلف «الناتو»
العسكري ف��ي أوروب����ا بشكل غير
م��س��ب��وق ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة األح����داث
بأوكرانيا.

ً
برلمانيا بتهمة الف�ساد
البرازيل :التحقيق مع 34

تظاهر عشرات الرجال األفغان في العاصمة كابل وهم يرتدون النقاب،
احتجاجا ً على انتهاكات حقوق المرأة في البالد وتزايد حاالت العنف ضدها.
واحتشد متظاهرون ينتمون لمنظمة «متطوعو السالم األفغان» بالقرب من
مقر لجنة أفغانستان المستقلة لحقوق اإلنسان ،وجاءت هذه التظاهرة على
خلفية مقتل سيدة أفغانية على يد مجموعة من الرجال.
ونقل عن أحد المتظاهرين قوله« :أجوب الشوارع بالنقاب ألفهم ما تواجهه
أخواتنا وأمهاتنا من عنف ضدهم» ،فيما قال آخر« :تحتفل السلطات األفغانية
بعيد المرأة في الفنادق الفخمة لكننا قررنا أن نحتفل بعيد المرأة على طريقتنا
في شوارع أفغانستان» ،وقد أعرب البعض عن إعجابهم بالخطوة ،فيما اتهم
آخرون النشطاء بتشويه سمعة أفغانستان.
يذكر أنه مع وصول حركة طالبان إلى أفغانستان أواخر التسعينات تراجعت
حقوق المرأة بشكل كامل ،وفرضت قوانين جديدة ،حرمت المرأة بموجبها من
التعليم بعد سن  8سنوات ،كما يحظر عليها العمل أو مغادرة المنزل ما لم تكن
برفقة ولي أمرها.
ويعد ارتداء النساء والفتيات النقاب إلزاميا ً في أفغانستان ،وال يسمح لهن
بالتحدث بصوت عال ألنه من غير المسموح أن يسمع رجال غرباء صوتها.
وال يزال العديد من هذه القوانين المتشددة ضد المرأة األفغانية سارية حتى
اليوم.

�سجناء في �أ�ستراليا
ممنوعون من التحدث بالعربية
حظر سجن غولبرن في أستراليا على سجنائه الذين يقضون عقوبات بتهم
اإلرهاب التحدث باللغة العربية عند إجراء اتصاالت هاتفية ،نقالً عن مواقع
إعالمية.
وذكر المدعي العام لوالية نيو ساوث ويلز براد هازارد ،أن الحظر يشمل 13
سجينا ً (مصنفين على درجة عالية من الخطورة) في سجن غولبرن.
وأوضح المدعي العام أنه« :ال يوجد حاليا ً أي تهديد إرهابي معروف داخل
سجوننا ،لكن اتصاالت السجناء من داخل السجن يمكن أن تؤثر مباشرة في
األمن القومي األسترالي وسالمة المجتمع ،لهذه األسباب نرغب في معرفة إلى
من يتحدثون وماذا يقولون ،كإجراء وقائي ،مشيرا ً إلى وجود استثناءات في
حال وجود ترجمة فورية.
وذك��رت تقارير إخبارية ،أن عمر جان أزاري ،المتهم بقطع رأس مواطن
أسترالي وينتمي لـ«داعش» ،محتجز حاليا ً في سجن غولبرن األسترالي.

ال�صين نحو محادثات
حدود مفيدة مع الهند
ق��ال وزي��ر الخارجية الصيني وان��غ يي أم��س إن��ه يجرى إح��راز تقدم في
محادثات ترسيم الحدود مع الهند ،ووصف المشكلة بأنها من»بقايا التاريخ».
وأض��اف الوزير الصيني على هامش االجتماع السنوي للبرلمان« :بعد
سنوات من الجهود الشاقة تستمر محادثات الحدود في تحقيق تقدم وأصبح
النزاع تحت السيطرة».
وعقدت الدولتان جوالت عدة من المحادثات على مدى سنين في نزاع تعود
جذوره لحرب حدودية قصيرة نشبت بينهما عام  1962دون تحقيق تقدم كبير
على ما يبدو.
وقدمت الصين احتجاجا ً رسميا ً الشهرالماضي عندما زار رئيس الوزراء
الهندي ناريندرا مودي إحدى المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وتطالب الصين بالسيادة على والية اروناتشال براديش الواقعة في شمال
شرقي الهند وتطلق عليها اسم التبت الجنوبية .وقامت القوات الصينية باحتالل
بلدة تاوانغ التاريخية في هذه الوالية لفترة وجيزة خالل حرب .1962
وألقت مواجهة بين القوات الصينية والهندية في الداخ وهي منطقة أخرى
متنازع عليها بظاللها على زيارة ناجحة إلى حد كبير قام بها الرئيس الصيني
شي جين بينغ للهند العام الماضي.

وافقت المحكمة العليا في البرازيل
على التحقيق مع  34برلمانيا ً متهمين
بالفساد في شركة النفط بتروبراس.
وستبدأ المحكمة العليا التحقيق
مع  12سناتورا ً و 22نائبا ً بعدما أعلن
المدعي العام رودريغو جانوت عن
الئحة من  54شخصا ً تجرى مالحقتهم
قضائياً.
وبين األسماء ال��واردة على الئحة
المشبوهين ،رئيس مجلس الشيوخ،
رينان كالهيروس ،ورئيس مجلس
ال��ن��واب إدواردو كونها م��ن حزب
الوسط.
ون���ادت أص���وات برازيلية برفع
السرية من أجل تحديد المسؤوليات

في هذه الفضيحة المتعلقة بالعقود
مع الشركات وال��رش��اوي وتبييض
األم��وال ،والتي تتسببت في إه��دار 4
مليارات دوالر خالل عشر سنوات ،من
أموال شركة النفط بتروبراس التي تعد
من الشركات الرئيسية في البرازيل.
والجدير بالذكر أن المشتبه بهم
ينتمون إلى  5أحزاب سياسية بينها
ثالثة أح���زاب متحالفة م��ع حكومة
ديلما روسيف الرئيسة البرازيلية
التي كانت قد طلبت من القضاء أسماء
المستفيدين المفترضين من رشاوى
دفعتها شركة النفط بتروبراس لنواب
في االئتالف الذي يدعمها.
وف��ج��ر م��س��ؤول كبير س��اب��ق في

الشركة النفطية العمالقة التابعة
للدولة فضيحة من العيار الثقيل في
البرازيل عندما اتهم في أوج الحملة
االنتخابية نحو خمسين مسؤوال ً في
االئتالف الحاكم باالستفادة من نظام
دفع رش��اوى في إط��ار صفقات لمنح
أسواق لمقدمي خدمات بفواتير مقدرة
بأكبر من قيمتها الحقيقية.
وان��دل��ع��ت فضيحة ال��ف��س��اد في
مجموعة بتروبراس ،في آذار .2014
وكشف المحققون نظاما ً معمما ً من
الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة
أع��وام من قبل شركات رئيسية في
قطاع البناء في البلد لمسؤولين في
بتروبراس مقابل عقود مربحة.

�أردوغان ينتقد �سيا�سة �أوروبا
تجاه الالجئين ال�سوريين
انتقد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ�����ان م��ا أس��م��اه «االس��ت��ق��ب��ال
المحدود» لالجئين السوريين في
أوروبا ،مقارنة بتركيا التي تستضيف
مليوني الجئ من جارتها الجنوبية.
وخالل حفل افتتاح أشغال عامة
في مدينة غ��ازي عنتاب الحدودية
مع سورية ،أوضح أردوغان أن عدد
الالجئين السوريين الذين استقبلتهم
أوروب��ا ال يتجاوز  200ألف ،مضيفا ً
أن ال��دول الغربية تتبجح بثرائها
لكنها تدع الالجئين غير الشرعيين
الذين يسعون للوصول إل��ى غرب
أوروبا يموتون في البحر.

وت��اب��ع أروغ����ان ف��ي تصريحات
نقلها التلفزيون التركي« :لن نتخلى
عن إخواننا ،ولن نقفل مطلقا ً أبوابنا
للسوريين ...ال يمكننا القيام بذلك».
وتستقبل تركيا أكثرمن مليوني
الجئ نزحوا من سورية منذ اندالع
األزمة عام  ،2011وذكرت الحكومة
التركية أنها أنفقت  5.5مليار دوالر
لتوطينهم» ،حيث كانت أنقرة فتحت
في أواخ��ر كانون الثاني أكبر مخيم
لالجئين قادر على استيعاب  35ألف
الجئ سوري.
ووف��ق�ا ً لهيئة ال��ح��االت الطارئة،
فإن  265ألفا ً منهم فقط يقيمون في

 25مخيما ً على األراض��ي التركية،
ويعاني القسم المتبقي من الالجئين
من ظروف صعبة في كل مدن البالد،
ويشكلون مصدر توتر متزايد مع
السكان المحليين وخصوصا ً في
مدينة غازي عنتاب.
ويقدر ع��دد الالجئين السوريين
في تركيا بنحو  1.7مليون نسمة
خ��ارج المخيمات وبعضهم يعيش
في الشوارع ومناطق عشوائية.
وقد تسببت المعارك الدائرة في
مدينة عين العرب وجوارها بنزوح
حوالى  200ألف شخص معظمهم
من األكراد إلى تركيا.

حاجي زاده� :صواريخنا البالي�ستية غير قابلة للتفاو�ض
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وفد من مجل�س ال�شوری الإيراني يزور بریطانيا
أك���د ق��ائ��د ال��ق��وة الجوفضائية
التابعة للحرس الثوري اإليراني،
العميد أمير علي حاجي زادة ،أن
الصواريخ الباليستية اإليرانية غير
قابلة للتفاوض ،الفتا ً إلى عدم تأثير
الحظر على مسيرة البرامج الدفاعية
اإليرانية.
وخ�لال مراسم إزاح��ة الستار عن
ص���اروخ ك��روز «س��وم��ار» وتسليم
أع���داد كبيرة م��ن ص��واري��خ «ق��در»
و«ق��ي��ام» الباليستية إل��ى الحرس
الثوري ،والتي أجريت أمس برعاية
وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة
اإلي��ران��ي��ة ،العميد حسين دهقان،
قال العميد حاجي زادة« :إن تسليم
الصواريخ للقوات المسلحة بكميات
كبيرة يجرى بصورة طبيعية مرات
في العام عدة ،إال أن ما ينبغي تأكيده
ف��ي ال��ظ��روف الراهنة ه��و الرسالة
المشتركة من وزارة الدفاع وحرس
ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة إل��ى األص��دق��اء
واألعداء».
وأض��اف« :أن الرسالة المشتركة
لهذا اإلجراء هي أن هذا الحجم الكبير
للمعدات التي تسلمناها لالستخدام
في مسار األهداف الدفاعية للبالد قد
صنعت في ظل إجراءات حظر يصفها
األعداء بأنها قاسية ومشلة».
وأك���د ق��ائ��د ال��ق��وة الجوفضائية
للحرس الثوري ،أنه ليس هنالك أي
تأثير إلجراءات الحظر على البرامج
الدفاعية اإليرانية ،واعتبر االعتماد
ع��ل��ى ال����ذات ف��ي م��ج��ال الصناعة
الدفاعية أنموذجا ً جيدا يمكن االقتداء
ب��ه ف��ي س��ائ��ر ال��م��ج��االت إلح��ب��اط

إج�����راءات ال��ح��ظ��ر ،وأض����اف« :أن
الشعب والحكومة والقوات المسلحة
في جمهورية إي��ران اإلسالمية على
إيمان راسخ بأن القدرات الدفاعية
خاصة الصواريخ الباليستية غير
قابلة للتفاوض أب��داً ،وه��ذه رسالة
ينبغي أن تدركها ق��وى الغطرسة
والهيمنة».
إل��ى ذل��ك ،توجه وف��د من مجلس
الشوری اإليراني أمس إلی بریطانیا
لحضور اجتماع مجموعة الصداقة
البرلمانیة البریطانیة  -اإلیرانیة
ومناقشة القضایا البرلمانیة بین
البلدین.
ونقل عن رئیس مجموعة الصداقة
البرلمانیة اإلیرانیة -البریطانیة
عباس علي منصوري آران��ي قوله
إن زیارة الوفد اإلیراني تأتي تلبیة

لدعوة كـان قد قدمها الوفد البرلماني
البریطاني حینما زار إی��ران العام
الماضي.
وتابع آراني قائالً« :إن االجتماع
ب��اإلی��ران��ی��ی��ن المقیمین ف��ي لندن
ومناقشة بعض القضایا البرلمانیة
واالجتماع بأعضاء الوفد البرلماني
البریطاني والطلبة البریطانیین
مدرجة علی جدول أعمال زیارة الوفد
اإلیراني».
یذكـر أن وف��دا ً برلمانیا ً بریطانیا ً
ضم أربعة نواب ،برئاسة جاك ستراو
رئیس مجموعة الصداقة البرلمانیة
البریطانیة  -اإلیرانیة آن��ذاك ،زار
إیران في تشرین األول الماضي حیث
اتفق البلدان خالل هذه الزیارة علی
إع��ادة افتتاح سفارتيهما لدی البلد
اآلخر.

محكمة رو�سية تمدد اعتقال
دادايف المتورط بمقتل نيمت�سوف
م��ددت محكمة روسية أمس مدة
اعتقال زاور داداي��ي��ف المشتبه به
بمقتل السياسي المعارض بوريس
نيمتسوف حتى  28نيسان بناء على
اعترافات قدمها ،احترازا ً من هروبه
أو تزييف األدل��ة ،مؤكدة أن المتهم
داداييف قدم اعترافات تثبت ضلوعه
بالجريمة.
وكانت المحكمة نظرت في مذكرة
اتهام رسمية قدمها المدعي العام
بحق اثنين من أصل  5مشتبه بهم
في مقتل نيمتسوف ،في حين أعلن
أمين مجلس األمن اإلنغوشي ألبرت
باراخويف في وقت سابق عن اعتقال
شخصين لالشتباه ف��ي تورطهما
بجريمة مقتل نيمتسوف ،وذل��ك
بعد ساعات من إعالن رئيس جهاز
األم��ن ال��ف��درال��ي ال��روس��ي ألكسندر
ب��ورت��ن��ي��ك��وف ت��وق��ي��ف م��واط��ن��ي��ن
آخرين هما أنزور غوباشاييف وزاور
داداييف للسبب ذاته.
وق���ال بورتنيكوف« :ت��م اليوم
خالل عمليات التحري القبض على
اثنين من المشتبه بهما في ارتكاب
هذه الجريمة ،وهما المدعوان ،أنزور
غوباشاييف وزاؤور داداي��ي��ف»،
موضحا ً أن الشخصين من سكان
القوقاز ،وأن التحقيقات جارية معهم
في الوقت الراهن.
وأك��د بورتنيكوف أن��ه تم إطالع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين على
تفاصيل ونتائج العملي ،ولفت إلى
أنه تم بناء على تكليف من الرئيس
بوتين تشكيل فريق من جهاز األمن
الفيدرالي ووزارة الداخلية للتحقيق
في هذه الجريمة.

وتنظر المحكمة تحت إش��راف
ق��اض آخ��ر في مذكرة اعتقال ثالثة
آخرين ما زالوا في عداد المشتبه بهم
أحدهم هو األخ األصغر للمتهم أنزور
ويدعى شهيد غوباشاييف واآلخران
باخايف وإسكيرخانوف.
وك����ان ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ش��دد
في وق��ت سابق في اجتماع لقيادة
وزارة الداخلية على ض���رورة أن
تولي األجهزة األمنية أقصى قدر من
االهتمام لكشف مالبسات الجرائم
التي ترتكب بدوافع سياسية مثل
جريمة قتل نيمتسوف ،الف��ت�ا ً إلى
ضرورة تجنيب روسيا هذه المآسي
في المستقبل.
وقتل مجهولون نيمتسوف رميا ً
بالرصاص وسط العاصمة الروسية
موسكو عندما كان مع صديقته التي

لم تصب بأي أذى ثم الذوا بالفرار.
وعرف نيمتسوف بعالقاته القوية
بجهات فاعلة في الواليات المتحدة
وأوروب���ا ،كما كانت له اجتماعات
ب���وزراء ورؤس���اء دول ،وم��ن بينها
اللقاء بالرئيس األميركي باراك أوباما
خالل زيارته إلى موسكو عام ،2009
ويعتبر صديقا ً مقربا ً م��ن السفير
األميركي في موسكو ،والذي كان أول
دبلوماسي أجنبي يحضر إلى مكان
مقتله.
وتلقى أف��ك��ار نيمتسوف قبوال ً
ضعيفا ً داخل المجتمع الروسي ،ال
سيما أنه ينتقد سياسات الحكومة
ويعارض نهجها في قالب ليبرالي
يعجب الغرب ال��ذي ال يتوانى عن
توظيفه ،كلما سنحت له الظروف
اإلقليمية والدولية بذلك.

تقرير �إخباري

تخبط مملكة الحجاز في اليمن� ...إلى م�سقط د ّر
} رئبال مرهج
ل��ط��ال��م��ا ك��ان��ت دول���ة ال��ي��م��ن الهاجس
األكبر للمملكة السعودية ،فعلى رغم
اه��ت��م��ام م��م��ل��ك��ة ال��ح��ج��از ب��ب�لاد الشام
كعمق ونفوذ إقليمي يحسب لها ،فإن
اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ي��م��ن ي��ن��ب��ع م���ن أهميتها
اجتماعيا ً واقتصاديا ً وجيو سياسيا ً في
التأثير على حكم األم���راء ف��ي صحراء
الحجاز.
تحاول السعودية دائما ً منع أي قوة
أجنبية م��ن ب��ن��اء ق��واع��د ف��ي اليمن ألن
م��ن ش��أن ذل��ك أن ي��ؤث��ر ع��ل��ى األح���داث
في اليمن وشبه الجزيرة العربية ككل
وتفضل لو كانت كل األنظمة في شبه
ال��ج��زي��رة م��ل��ك��ي��ة وأن ت��ك��ون عالقتها
باليمن كعالقتها ب��اإلم��ارات الصغيرة
على الخليج العربي .
رب��م��ا ه���ذا م���ا ي��ف��س��ر ال��ت��خ��ب��ط ال���ذي
تعيشه المملكة هذه األيام نتيجة سيطرة
«أن��ص��ار ال��ل��ه» الحوثي المدعومين من
إي���ران على عاصمة اليمن صنعاء في
األش���ه���ر األخ����ي����رة ،ف��ف��ي رح��ل��ت��ه��ا في
اب��ت��داع نقاط ق��وة تمكنها م��ن الدخول
في مواجهة مع إيران في اليمن ،قامت
المملكة ب��دع��م إع�ل�ان ال��رئ��ي��س اليمني
المستقيل عبد رب��ه منصور ه��ادي في

ال���ع���دول ع���ن االس��ت��ق��ال��ة وال���ف���رار إلى
عدن حيث أعلن منذ أيام قليلة اعتبارها
عاصمة للبالد .
اإلع����ل���ان س���خ���ر م���ن���ه ال���ح���وث���ي���ون
واع��ت��ب��روه غ��ي��ر ذي قيمة وال شرعية
له ،وقال علي أبو حليقة ،رئيس اللجنة
الدستورية في مجلس النواب أن إعالن
ال��رئ��ي��س ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي عدن
عاصمة لليمن ليس له أي وجه دستوري
وق���ان���ون���ي ،وأن����ه وف���ي ح���ال ص���ح هذا
ال��ق��رار ،فأنه يتوجب محاكمة الرئيس
ه���ادي بتهمة ال��خ��ي��ان��ة ال��ع��ظ��م��ى ،كون
ذلك يعد خرقا ً واضحا ً للدستور األمر
ال��ذي دف��ع رئ��اس��ة الجمهورية اليمنية
بنفي ما تردد في بعض وسائل اإلعالم
م���ن أن ال��رئ��ي��س ال��م��س��ت��ق��ي��ل منصور
ه����ادي ق���د أع��ل��ن ع���دن ع��اص��م��ة لليمن
ألن��ه يعلم ج��ي��دا ً أن ذل��ك يتطلب تعديالً
دستورياً ،مبررين نشر القرار الملغى
بأنه رد فعل على األصوات النشاز التي
ت��داف��ع ع��ن الحوثيين وميليشياته إثر
سيطرتهم على العاصمة صنعاء .
المراقبون يربطون انسحاب هادي
وال���ع���دول ع���ن ق����راره ن��ت��ي��ج��ة ال���زي���ارة
األخ��ي��رة ل��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة األميركي
جون كيري إلى السعودية وما يحمله
من نصوص االتفاق النووي مع إيران

ون��ص��ح��ه ح��ك��ام ال��م��م��ل��ك��ة ب��ال��ح��وار مع
الحوثيين للوصول إلى نتيجة إيجابية
توقف الفوضى في الخاصرة الجنوبية
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ،خ��ص��وص��ا ً م���ع ت��م��دد نفوذ
القاعدة ف��ي جنوب اليمن ،األم��ر الذي
دف��ع ال��والي��ات المتحدة األميركية إلى
االم��ت��ن��اع ع��ن ن��ق��ل س��ف��ارت��ه��ا إل���ى عدن
حيث ثقل الرئيس الفار منصور هادي
.
وم���ع ت�����وارد أن���ب���اء ع���ن ف����رار وزي���ر
الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي
ووص��ول��ه إل��ى ع��دن ق��ادم��ا ً من صنعاء،
تتوضح الخطة السعودية أكثر وأكثر
وذلك باالعتماد على بقايا ألوية الجيش
وبعض القيادات منفردة لتشكيل قوة
موازية للحوثيين للبدء في مواجهة قد
ال تكون متكافئة.
وب����ن����اء ع���ل���ى ه�����ذا ال���خ���ي���ار ت���ح���اول
المملكة تعزيز أوراق��ه��ا بالتحالف مع
القائد العسكري علي محسن األحمر
الذي يسعى لقيادة حرب في محافظات
اليمن الجنوبية ضد محافظات الشمال
وحركة «أنصار الله» معتمدا ً على نفوذه
ض��م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ،ال��ش��يء ال��ذي
يتطابق مع سياسة السعودية الدائمة
ف���ي ال��ي��م��ن ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى إضعاف
ال��ح��ك��وم��ة ال���م���رك���زي���ة ب����أي ش��ك��ل من

األشكال واالعتماد على مشايخ قبائل
متنفذين لعرقلة مركزية الدولة وهذا ما
أكده غريغوري غوس مدرس العالقات
ال��دول��ي��ة ف��ي جامعة ف��رم��ون��ت ب��أن قال
إن ح��ك��وم��ة م��رك��زي��ة ق��وي��ة ف���ي اليمن
تعني إنهاء استقاللية القبائل وتمكين
ال��ح��ك��وم��ة م��ن تحسين أن��ظ��م��ة الدخل،
بالتالي قطع االعتماد االقتصادي على
السعودية وه��و م��ا ال ت��ري��ده الرياض.
ف��ك��ي��ف إذا ك��ان��ت ال��ق��وة ال��م��رك��زي��ة في
ص��ن��ع��اء ق���د أص��ب��ح��ت ب��ي��د الحوثيين
المقربين من إيران.
المراقبون للوضع اليمني وتعقيداته
يؤكدون أن محاولة السعودية األخيرة
ستمنى بالفشل ،حيث لم تستطع إلى
اآلن أن تشكل قوة مكافئة لقوة حركة
«أن���ص���ار ال���ل���ه» ،ب��ال��ت��ال��ي ف���إن مصير
تحركاتها ه��و ال��ت��راج��ع وال��ذه��اب إلى
حوار مع الحوثيين في مسقط عاصمة
إيران التفاوضية وذلك من أجل تقسيم
ال���ن���ف���وذ ب��ح��س��ب م���راك���ز ث��ق��ل ال��ق��وى
الحقيقية في البالد ،األمر الذي سيلقى
دع���م ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ال����ذي يستعد
وم��ن بوابة االتفاق النووي لالعتراف
واإلق�����رار ب��ق��وة إي����ران وم���دى نفوذها
واعتبارها الدولة اإلقليمية األقوى في
المنطقة.

