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العالم

قضية اليوم

حكومة هادي تقبل
التفاوض مع «أنصار الله»

وسط ّ
التخبط الكبير الذي يعاني منه التحالف بعد ضربة مأرب األخيرة،
وردت أنباء أمس عن قبول الرئيس الفار عبدربه منصور هادي وفريقه
اليمني في الرياض بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة في مسقط مع
«أنصار الله» وحزب «المؤتمر» ،كمؤشر على ّ
تبدل في المناخ السياسي
مرتبط بالتحوالت الميدانية
وافـ ـق ــت ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار عبد
ربــه منصور ه ــادي على الــدخــول في
مفاوضات مباشرة مع «أنصار الله»
وح ــزب «املــؤتـمــر الشعبي ال ـعــام» في
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط .وتـنــوي
األطـ ـ ـ ــراف ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي ل ـق ــاءات
سابقة في مسقط استئناف املشاورات
هذا األسبوع ،وفقًا ملعلومات سابقة،
ع ـلــى أن تـشـمــل ت ـلــك امل ـ ـشـ ــاورات ،إلــى
جانب الطرفني اليمنيني ،دبلوماسيني
أمـ ـي ــركـ ـي ــن وس ـ ـعـ ــوديـ ــن وب ـح ـض ــور
رس ـم ــي ع ـم ــان ــي .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
فــي هــذا الـصــدد أن وفــد صنعاء الــذي
ع ــاد إل ــى مـسـقــط ي ـضــم مـمـثـلــن «مــن
الصف الثاني» ،في تخفيض ملستوى
التمثيل عـ ّـمــا كــان عليه فــي الـجــوالت
السابقة.

التحالف مجزرة
ارتكب
ّ
في تعز أدت إلى
مقتل  20شخصًا
وكــان املبعوث الــدولــي ،اسماعيل ولد
شـيــخ أح ـم ــد ،ق ــد عـ ّـبــر ع ــن «امـتـعــاضــه
الشديد» من إرسال التحالف تعزيزات
عـسـكــريــة إضــاف ـيــة إل ــى ال ـي ـمــن .وعـلــى
مــوقــع «فــايـسـبــوك» ،ق ــال ول ــد شـيــخ إن
«اليمن يحتاج الــى مساعدة للخروج
من االزمــة ال إرســال مزيد من القوات».
ّ
ويــأتــي هــذا املــوقــف متسقًا مــع موقف
األمني العاملألمم املتحدة بان كي مون
تجاه املوضوع نفسه ،بعدما ّ
عبر عن
استيائه من التصعيد في الوقت الذي
يحتاج فيه األمــر إلى حلول سياسية،
وذل ــك بـعــد املـعـلــومــات عــن دخ ــول قــوة
عسكرية قـطــريــة مــن  1000جـنــدي في
االيام املاضية إلى اليمن.
فــي الـسـيــاق نفسه ،عقد مجلس األمــن
جلسة مغلقة ،يوم أمس ،ملناقشة األزمة
اليمنية ،رفع خاللها ولد شيخ تقريره
عبر دائ ــرة فيديو مغلقة مــن الــريــاض،
بـ ـش ــأن ن ـت ـي ـجــة الـ ـج ــول ــة االخ ـ ـيـ ــرة مــن
املشاورات بني ُعمان والسعودية.
في هــذا الــوقــت ،يعيش التحالف الذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة ت ـخـ ّـب ـطــا عـسـكــريــا
واضـ ـح ــا .ال ت ـ ــزال عـمـلـيــة م ـ ــأرب الـتــي
كـ ّـبــدتــه خـســائــر ك ـبــرى تـلـقــي بظاللها
على أدائه املترنح ،ال سيما في محافظة
مــأرب ،التي كان ّ
يعول عليها للتوسع
ً
شماال ،وهو ما برهنت وقائع عدة أنه
صعب حاليًا .وبعد نفي القاهرة األنباء
ع ــن إرس ــال ـه ــا أربـ ــع وح ـ ــدات عـسـكــريــة
ً
أنباء
إلــى اليمن ،نفت الخرطوم أمــس
ت ـح ــدث ــت ع ــن ت ـح ــرك قـ ـ ــوات ال ـصــاع ـقــة
السودانية إلى اليمن ،ما يثبت تعارض
ب ــروب ــاغـ ـن ــدا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان الـ ـت ــي ت ـت ـعـ ّـمــد
الـتـهــويــل مــع الــوقــائــع املـيــدانـيــة .وأكــد
املتحدث الرسمى باسم القوات املسلحة
الـســودانـيــة ،العقيد ال ـصــوارمــى خالد
سعد ،أن القوات البرية السودانية على
أهبة االستعداد ومرابطة فى أماكنها
امل ـح ــددة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه لــم يـتــم حتى
اآلن تـحــريــك أي ج ـنــدي س ــودان ــى إلــى
اليمن إلى حني صدور األوامر املتعلقة
بهذا الـشــأن .وأكــد فــي الــوقــت نفسه أن
الـطـيــاريــن الـســودانـيــن ي ـشــاركــون فى
الطلعات الجوية وبكفاءة عالية دفاعًا
عن الحق والشرعية.
وفـ ــي اس ـت ـك ـمــال مل ــوج ــة الـتـصــريـحــات
الخليجية الـتــي تبعت عملية صافر،
أكــد وزيــر الخارجية البحريني ،خالد

بــن أح ـمــد ،أن ــه يــؤيــد عملية بــريــة في
اليمن «للقضاء على النفوذ االيراني»
في هذا البلد .وقــال الوزير البحريني
في حديث إلــى صحيفة «لــو فيغارو»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أم ـ ــس« ،ع ـل ـي ـنــا أن نـكــون
حــاضــريــن عـلــى االرض لتطبيق قــرار
االمم املتحدة رقم  2216وإعادة السلطة
الشرعية» .وقــال بن أحمد «ال يمكننا
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـتـ ـع ــرض لـهـجـمــات
ص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ع ـم ـل ـيــات
القصف الجوي التي نقوم بها تؤدي
إلى أضرار بشرية جانبية».
ّ
على الصعيد امليداني ،هزت محافظة
تعز مجزرة إضافية ارتكبتها طائرات
الـعــدوان فــي حــي سكني فــي الضلعة،
ّأدت إلــى مقتل  20شخصًا كحصيلة
أول ـي ــة .وتـمـثــل تـعــز ومـ ــأرب االول ــوي ــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،بـحـســب اع ـت ــراف
الـتـحــالــف ال ــذي تـنـصــل شـيـئــا فشيئًا
من حملته االعالمية ّ
املروجة للهجوم
القريب على صنعاء .من جهة أخرى،
دعـ ـ ــا مـ ـش ــاي ــخ م ـ ـ ـ ــأرب ،أمـ ـ ـ ــس ،ق ـبــائــل
املحافظة إلــى تشكيل مجلس وطني
«مل ـقــاومــة االح ـت ــال وط ــرد ال ـغ ــزاة من
كامل تــراب املحافظة والــوطــن» .وأكــد
امل ـشــايــخ ،ف ــي مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،على

ما قل
ودل
دعا زعيم «التيار الصدري» ،مقتدى
الصدر ،دولة اإلمارات إلى سحب
ّ
وتحمل
جنودها من اليمن،
مسؤوليتها أمام الله والشعوب
العربية ،إلرجاع هيبة العرب.
وردًا على سؤال من عدد من

أقدمت
عناصر تنظيم
«القاعدة»
على اقتحام
زاوية دينية
ألتباع الطريقة
الصوفية في
عدن (أ ف ب)

االستعداد والجاهزية الكاملة ملواجهة
امل ـح ـتــل ب ـكــل ق ـ ــوة ،وع ـل ــى أن «عـمـلـيــة
ص ــاف ــر ل ـي ـس ــت إال رسـ ــالـ ــة ت ـحــذيــريــة
لـلـمـحـتــل ،وأن الـ ـق ــادم س ـي ـكــون أعـظــم
وأشد».
وعلى الحدود ،أعلنت وزارة الداخلية
السعودية ،يوم أمس ،مقتل جندي من
حرس الحدود ،بعد تعرض مركز لهم

في منطقة جيزان «إلطــاق نــار كثيف
من داخل االراضي اليمنية».
في عدن ،أقدم عناصر تنظيم «القاعدة»
ع ـل ــى اقـ ـتـ ـح ــام زاويـ ـ ـ ــة دي ـن ـي ــة ألت ـب ــاع
الـطــريـقــة الـصــوفـيــة ومـسـجـدًا مـجــاورًا
ت ـقــام ف ـيــه ص ــاة ال ـج ـمــاعــة .وحـصـلــت
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى م ـع ـلــومــات م ــن عــدن
تؤكد أن مسلحني تابعني لـ«القاعدة»

مدارس اليمن في مرمى الع ـ
ت ـعــرض ال ـق ـطــاع ال ـتــربــوي الـيـمـنــي خ ــال ال ـعــدوان
السعودي ألضرار كبيرة أعاقت الجهات المختصة عن
أداء دورها وألزمتها باتباع أساليب ّ
تتكيف مع الحرب.
وفيما طالب العالم يستعدون لبدء عامهم الدراسي،
يخضع طالب اليمن حاليًا المتحانات الفصل النهائي
للعام الدراسي الفائت
لم تسلم االمتحانات من االستهداف من قبل مرتزقة العدوان (أ ف ب)

اإلعالميين اللبنانيين حول ما يجري
في ّاليمن ،أجاب الصدر بأن االستعمار
تمكن من العرب ،حتى صار «توجيه
الضربات إلى الشعب اليمني كرامة
وتجويعهم وقتل أطفالهم فريضة
وفضيلة» .وأضاف «لو أن جنود
اإلمارات قتلوا من أجل تحرير األراضي
المغتصبة في فلسطين العتبرناهم
شهداء من أجل القضية اإلسالمية».
ودعا الصدر دول «التحالف العربي»
المظلومين واالنتصار
إلى دعم
ً
للشعوب بدال من االنتصار
لـ«الشرعية الظالمة».
(األخبار)

اقتحموا الــزاويــة األحـمــديــة واعتقلوا
قــرابــة  150مــواطـنــا مــن أبـنــاء عــدن من
املنتمني إلــى الطريقة الـصــوفـيــة ،وتم
اق ـت ـي ــاده ــم إلـ ــى م ـك ــان م ـج ـه ــول .وفــي
حادثة مشابهة ،قالت مصادر محلية
في عدن إن عناصر مسلحني وملثمني
يعتقد أنهم يتبعون تنظيم «القاعدة»
اقتحموا مسجدًا يديره أتباع الطريقة

صنعاء ــ إبراهيم السراجي
لم يسلم القطاع التربوي في اليمن،
ك ـس ــائ ــر ال ـق ـط ــاع ــات ال ـح ـي ــات ـي ــة ،مــن
ّهمجية العدوان السعودي ،وهو ما
أثــر في إكمال العام الــدراســي للعام
ال ـفــائــت وتـطـلــب مــن وزارة الـتــربـيــة
اتـبــاع خـطــوات أخــرى لكي ال ّ
تفوت
ع ـلــى طـلـبــة ال ـي ـمــن فــرصــة تحصيل
علومهم من جهة ،ومــن جهة أخرى
كي ال يقتلوا في مدارسهم نتيجة
الحرب.
وق ــام ــت وزارة ال ـتــرب ـيــة ف ــي نـهــايــة
الـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي الـ ـف ــائ ــت ب ـتــأج ـيــل
ام ـت ـحــانــات ال ـف ـصــل ال ـن ـهــائــي م ــرات
ع ـ ــدة ب ـس ـب ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،واضـ ـط ــرت
أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى إج ــرائـ ـه ــا ب ــداي ــة ال ـع ــام
ال ـحــالــي .ومـنــذ عـشــرة أي ــام يخضع
طالب اليمن لالمتحانات النهائية،
على أن يبدأ العام الدراسي الجديد
مع صدور النتائج.
نـ ــائـ ــب وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم،
عبدالله الحامدي ،أوضح أن الوزارة
لـجــأت إلــى إدارة العملية التربوية
ّ
بالتكيف مع الظروف التي فرضها
ال ـع ــدوان« ،ألن أم ــد ال ـع ــدوان ال أفــق
يوضح انتهاء ه».
وأقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر آب
املــاضــي الـبــدء بــإجــراء االمتحانات،
وم ـ ـع ـ ـهـ ــا ق ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان ت ـس ـع ـي ــر
اس ـت ـهــدافــه ل ـل ـمــدارس ولـلـتــربــويــن.
غـيــر أن العملية اسـتـمــرت وتغلبت
على كثير مــن الـصـعــوبــات بصورة
استثنائية.
االستهداف املتعمد من قبل العدوان،
ردًا على خطوة ال ــوزارة ،جــاء بداية

