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الحدث

عدوان آل سعود
وساطة جزائرية تجنبًا لـ«حرب إقليمية»
بلغ العدوان األميركي السعودي األميركي على اليمن من الصلف حدًا بات يتهدد المنطقة بحرب إقليمية ،دفع الجزائر إلى التوسط
بين طهران والرياض للحؤول دونها ،في وقت تمسكت فيه الجمهورية اإلسالمية بضرورة توجه اليمنيين فورا الى حوار داخلي بال
شروط وبال تدخل خارجي
ـت بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت فـ ـ ـي ـ ــه املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات
ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـب ــادرات
تـضــع ح ـدًا ل ـل ـعــدوان ال ـس ـعــودي على
اليمن باالتضاح ،بعد تأكيد الجزائر
تــأدي ـت ـهــا دور الــوس ـيــط ب ــن ط ـهــران
والرياض في هذا املجال ،جددت ايران
دعوتها إلى «حوار فوري» في اليمن،
على أن يـكــون داخـلـيــا غير مـشــروط،
وم ــن دون تــدخــل أي ط ــرف خــارجــي،
فـيـمــا ص ــدر ت ـصــريــح الف ــت لـلــرئـيــس
امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي الــذي
أكـ ــد ،ب ـعــد األنـ ـب ــاء ال ـتــي ت ـحــدثــت عن
وج ـ ــود ق ـ ــوات ب ــري ــة م ـصــريــة جـنــوب
اليمن ،أن القاهرة أرسلت قوات جوية
وبـحــريــة فـقــط فــي «عــاصـفــة ال ـحــزم»،
وذلك بينما أعلن التحالف التنسيق
املـ ـب ــاش ــر مـ ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــد رب ــه
منصور هادي جنوب البالد.

علي صالح :لم يخلق
من يقول لي اخرج من
بالدك
طهران مع حوار
يمني فوري بال تدخل
خارجي
وقـ ــال م ـصــدر دب ـلــومــاســي ج ــزائ ــري،
ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،إن بـ ـ ــاده «ن ـق ـل ــت خ ــال
األسبوعني األخيرين رسائل متبادلة
ب ـ ــن الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض وطـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــران ،ت ـت ـع ـلــق
ج ـم ـي ـع ـه ــا بـ ــوضـ ــع ح ـ ـ ـ ــدود ص ــارم ــة
للنزاع املسلح في اليمن ،ملنع تحوله
إلـ ــى حـ ــرب إق ـل ـي ـم ـيــة أوسـ ـ ـ ــع» .ووف ــق
امل ـص ــدر ذاتـ ـ ــه ،فـ ــإن ال ــرس ــائ ــل ج ــاءت
«ف ـ ــي ش ـك ــل ت ـح ــذي ــر أو ط ـم ــأن ــة بــن
الـ ـط ــرف ــن ،ومـ ــن ب ــن ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
تناقلها البلدان عبر الجزائر ،إجــراء
ج ــرى ال ـت ــواف ــق ب ـشــأنــه مل ـنــع ال ـصــدام
بني سالح البحرية السعودية وسفن
شحن إيرانية ،تمر عبر مضيق باب
املندب ،وإجــراء ثــان ملنع الصدام بني
سالح البحرية اإليراني والسعودي».
وأض ــاف الدبلوماسي أن املسؤولني
يتواصلون في طهران والرياض عبر
ال ـج ــزائ ــر« ،مل ـن ــع أي ت ــده ــور لـلــوضــع
على صعيد املواجهات العسكرية في

اكدت الجزائر تأديتها دور الوسيط بين طهران والرياض (األناضول)

اليمن» .وأوضــح أن «الجزائر تعتقد
أن ــه قـبــل ال ـش ــروع فــي أي حــل لـلـنــزاع
في اليمن ال بد من وضــع آليات ملنع
تــوسـعــه وتـحــولــه إلــى حــرب إقليمية
بني إيران ودول الخليج».
وج ــددت ط ـهــران ال ــدع ــوة إل ــى «ح ــوار
فوري» بني األطراف اليمنية ،وذلك في
محادثة هاتفية بني وزير الخارجية
االيراني ،محمد جواد ظريف ،واألمني
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ب ــان ك ــي م ــون.

وخــال املحادثة الهاتفية التي جرت
مساء أول من أمــس ،أقــر بــان بجهود
إي ـ ــران لـتـســويــة أزمـ ــة ال ـي ـمــن سلميًا،
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ن ـق ــل األدويـ ـ ــة
واملـ ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ـل ـمــدن ـيــن الــذيــن
تضرروا بالنزاع «بصورة فورية».
وقد نفى ظريف ،يوم أمس ،دعم بالده
ل ـج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ف ــي الـيـمــن،
داعـيــا إلــى «ح ــوار يمني داخـلــي فقط
بـعـيـدًا عــن م ـشــاركــة اآلخ ــري ــن فـيــه أو

وضع القوى شروطًا ملستقبل اليمن».
وق ــال إن «مــا يجب فعله هــو تسهيل
ال ـح ــوار ب ــن ال ـق ــوى الـيـمـنـيــة ،ونـحــن
جاهزون لفعل ذلك» ،منتقدًا ما سماه
«م ــوق ــف الـ ــدول األجـنـبـيــة م ــن الـشــأن
اليمني».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،وب ـعــد األن ـب ــاء التي
ت ـ ـحـ ــدثـ ــت عـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود قـ ـ ـ ـ ــوات بـ ـ ّـريـ ــة
مـصــريــة جـنــوب الـيـمــن ،ق ــال الرئيس
املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،إن

بــاده «أرسـلــت قــوات جوية وبحرية
فقط» للمشاركة في عملية «عاصفة
الحزم» ،وفي حال إرسال قوات أخرى
فـسـ ُـيـعـلــن ذلـ ــك ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى عــدم
الدفع بقوات برية حتى اآلن .وبحسب
ما نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط
امل ـصــريــة (الــرس ـم ـيــة) ،ف ــإن السيسي
أك ــد ،لـطــاب الـكـلـيــة الـحــربـيــة صباح
أم ـ ـ ـ ــس« ،ح ـ ـ ـ ــرص مـ ـص ــر عـ ـل ــي ال ـح ــل
السياسي لألزمة في اليمن».

«أنصار الله» :هادي تحالف مع «القاعدة» و«داعش»
ـان رسـمــي تـصــدره «أنـصــار
فــي أول بـيـ ٍ
الله» منذ بدء العدوان ،أكــدت الجماعة
أمــس أن ال ـعــدوان الـسـعــودي األميركي
على اليمن «ض ــرب عــرض الحائط كل
الشرائع واملواثيق الدولية التي تجرم
الـعــدوان على الشعوب وتمنع التدخل
ف ــي ش ـ ــؤون الـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ـ ــرى» .ووق ــف
بـيــان املجلس السياسي فــي الجماعة
على ق ــرار مجلس األم ــن األخـيــر بشأن
اليمن ،معتبرًا أنه يناصر الجالد على
ال ـض ـح ـيــة ،وي ـت ـغــاضــى ع ــن املـخــالـفــات
وال ـخــروقــات فــي مـســار تنفيذ مهمات
املرحلة االنتقالية من قبل بعض القوى
املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي ج ــاء ال ـقــرار
مساندًا لها (النص الكامل على املوقع).

وأك ـ ـ ــدت ال ـج ـم ــاع ــة أن ال ـ ـعـ ــدوان ال ــذي
تـقــوده الـسـعــوديــة واالدارة االميركية
يعكس إش ـبــاع رغبتهما فــي التسلط
والهيمنة على اليمن بالحديد والنار،
إلفـشــال ح ــوار الـقــوى السياسية التي
ك ــان ــت قـ ــد أح ـ ـ ـ ــرزت تـ ـق ــدم ــا م ـل ـحــوظــا
وتــوص ـلــت إل ــى تــواف ـقــات ح ـيــال أغـلــب
ال ـق ـض ــاي ــا املـ ـط ــروح ــة ع ـل ــى ال ـط ــاول ــة،
مشيرًا إلى أنه جاء في محاولة إلنقاذ
ع ـنــاصــر «الـ ـق ــاع ــدة» و«داع ـ ـ ـ ــش» بـعــد
الضربات التي تلقوها على أيدي أبناء
الجيش واألمن.
وبـعــد ع ــرض سلسلة مــن الـتـجــاوزات
في مسار العملية السياسية القائمة
منذ عام « ،2012من دون أن يصدر عن

رفضت العقوبات
الدولية :مجلس األمن
يناصر الجالد

مجلس األمن أو الدول العشر الراعية
أي مــوقــف يــدفــع نـحــو تصحيحها»،
حتى اندلعت ثورة « 21سبتمبر» ،أكد
البيان أن السعودية عملت طوال تلك

الفترة جاهدة على تعطيل الحوار من
خــال إيعازها بالتطويل والتعطيل،
قـ ـب ــل أن تـ ــدف ــع هـ ـ ـ ــادي إلـ ـ ــى مـ ـغ ــادرة
صنعاء إلى عدن ثم االيعاز له بالدعوة
إلــى ح ــوار بــديــل فــي الــريــاض برعاية
سـ ـع ــودي ــة وب ـ ـش ـ ــروط غـ ـي ــر واقـ ـعـ ـي ــة.
واتـ ـهـ ـم ــت ال ـج ـم ــاع ــة ه ـ ـ ــادي بــال ـع ـمــل
على التحالف مــع عناصر «القاعدة»
و«داع ـ ــش» حـيــث عـمــل عـلــى مهاجمة
مـعـسـكــرات الـجـيــش واألمـ ــن وإس ـقــاط
املحافظات بيد «القاعدة» كما حصل
فــي لـحــج وح ـضــرمــوت الح ـقــا .وأعـلــن
الـ ـبـ ـي ــان رف ـ ــض ال ـج ـم ــاع ــة ال ـع ـقــوب ــات
الصادرة عن مجلس األمن بحق زعيم
«أنصار الله» ،عبد امللك الحوثي ،في

وقت أكد فيه استمرار الجيش واألمن
ٍ
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فـ ــي مــاح ـقــة
ع ـن ــاص ــر «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«داعـ ـ ـ ـ ــش» فــي
أي محافظة مــن املـحــافـظــات اليمنية
بــاع ـت ـبــارهــم خ ـط ـرًا ي ـه ــدد أمـ ــن الـبـلــد
واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره .وأض ــاف ــت ال ـج ـمــاعــة أن
ال ـي ـم ـن ـي ــن لـ ــن ي ـت ـخ ـل ــوا عـ ــن تـحـقـيــق
حلمهم في بناء دولة عادلة ومستقلة
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،عـ ـب ــر ت ـن ـف ـي ــذ م ـخ ــرج ــات
مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم
والشراكة الوطنية وفق مسار العملية
مشددة على أن أي قــرارات
االنتقالية،
ً
يصدرها هادي «غير معتبرة» لكونها
صادرة عن جهة فاقدة للشرعية.
(األخبار)

