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اليمن

ُ
هادي يفرج عن رفات حسني الحوثي

«أنصار الله» تعتبر العملية غير مكتملة بانتظار نتائج الحمض النووي ...وتنفي وساطة صالح

طوى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبرز امللفات العالقة بني
السلطات اليمنية وجماعة أنصار الله ،بتسليمه الجماعة رفات
مؤسسها حسني الحوثي ،املحتجزة لدى السلطات منذ  .2004وفي
حني تنتظر الجماعة ظهور نتائج الحمض النووي ،كشفت مصادر
يمنية أن األخير تمت تصفيته بعيدًا عن ساحة املعارك
صنعاء ــ علي جاحز
أك��دت جماعة «أن�ص��ار ال�ل��ه» (الحوثيون)
تسلمها قبل أيام رفات مؤسس الجماعة،
حسني ب��در ال��دي��ن ال�ح��وث��ي ،ال��ذي رفضت
ال� �س� �ل� �ط ��ات م � �ن� ��ذ أك � �ث� ��ر م � ��ن  8س � �ن� ��وات،
ت ��اري ��خ االع� �ل ��ان ع ��ن وف ��ات ��ه خ �ل��ال ح��رب
صعدة األول ��ى ،تسليم جثته ،بالرغم من
الوساطات الكثيرة التي جرت بني النظام
وأس��رت��ه ،وال�ت��ي ك��ان فشلها سببًا رئسيًا
ف ��ي ان� � ��دالع ال � �ح ��روب ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ة وب�ي�ن
الجماعة على مدى السنوات املاضية.
ج�م��اع��ة أن �ص��ار ال �ل��ه أوض �ح��ت ،ف��ي ب�ي��ان
ص � ��ادر ع ��ن م�ك�ت�ب�ه��ا اإلع�ل�ام ��ي أم � ��س ،أن
عملية تسلم الرفات لم تكتمل بعد ،وأنهم
ال ي��زال��ون ينتظرون ظهور نتائج فحص
الحمض ال�ن��ووي للرفات ليتسنى التأكد
من أنها تعود للحوثي .ووفقًا للجماعة،
ف � ��إن األخ � �ي� ��رة وج� � ��دت ن �ف �س �ه��ا م �ض �ط��رة
الص� � ��دار ال �ب �ي��ان «ت��وض �ي �ح��ًا مل ��ا ورد في
ب�ع��ض األن �ب��اء ب�خ�ص��وص تسليم السيد
حسني ب��در ال��دي��ن ال�ح��وث��ي ،وال�ت��ي سعت
إل��ى ت�ق��دي��م امل��وض��وع ف��ي س�ي��اق سياسي
رخيص ،مدعية كذبًا وزورًا أن��ه تم ضمن
ص �ف �ق��ات ووس ��اط ��ات م �ت �ج��ردة ح �ت��ى من
الروح اإلنسانية واألخالقية».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أك� ��دت م �ص��ادر م �ق��رب��ة من
جماعة أنصار الله لـ«األخبار» أن اإلعالن
ع ��ن ع �م �ل �ي��ة ال �ت �س �ل �ي��م ك� ��ان م ��ؤج�ل ً�ا ح�ت��ى
ظ �ه��ور نتيجة ف�ح��ص ال�ح�م��ض ال �ن��ووي،
لكن االع�لان عن الخبر كان ال بد منه بعد
«اإلشاعات الكاذبة التي عمدت إلى نشرها
وس��ائ��ل إع�لام �ي��ة ت��اب�ع��ة ل �ح��زب اإلص�ل�اح
واللواء علي محسن األحمر ،التي أشاعت
أن عملية التسليم جاءت في سياق صفقة
بني جماعة أنصار الله والرئيس السابق
علي عبد الله صالح».
ووض�ع��ت امل �ص��ادر ه��ذه التسريبات «في
اط��ار محاولة استباق رد الفعل الشعبي
وال �س �ي��اس��ي ،وت �ش��وي��ه ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ل�ي��م
وخ�ل��ق ان�ط�ب��اع��ات ل��دى ال��وع��ي ال �ع��ام ب��أن
ثمة تحالفات سرية مشبوهة بني أنصار
الله وصالح».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م ح��زب
«ال �ح��ق» ،امل �ق��رب م��ن ج�م��اع��ة ان �ص��ار ال�ل��ه،
ال�ص�ح��اف��ي ع�ب��د ال�ك��ري��م ال�خ�ي��وان��ي ،ال��ذي
�اء ج�م��ع ممثلني ع��ن الحوثيني
ح�ض��ر ل �ق� ً
بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،
يوم األحد املاضي ،لـ«األخبار» «أن السيد
ح �س�ي�ن ال� �ح ��وث ��ي دف � ��ن ف ��ي م� �ك ��ان م ��ا ف��ي
صنعاء وذل��ك بعدما تمت تصفيته ،وما
تم تسلمه من السلطات هو رف��ات وليس
ج�ث��ة» .وأك��د أن��ه فحص الحمض ال�ن��ووي
لعينات م��ن ال��رف��ات ي�ج��ري خ��ارج اليمن،
مشيرًا إل��ى أن ظهور النتائج يحتاج إلى
قرابة األسبوعني.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ك �ش �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ال�ح��وث��ي ل��م ي�ل��ق مصرعه
على يد ق��وات النظام في كهف سلمان أو
ما يسمى «جرف سلمان» في العاشر من
أيلول  ،2004كما صرحت بذلك في حينه
وسائل إعالم النظام ومصادره العسكرية.
ووف � �ق� ��ًا ل� �ل� �م� �ص ��ادر ،ف ��إن ��ه ت �م ��ت ت�ص�ف�ي��ة
الحوثي في صنعاء .وفي حني لم تكشف
تلك امل�ص��ادر ع��ن ال�ت��اري��خ الحقيقي ال��ذي
تمت فيه عملية التصفية ،أك��دت أن��ه كان
مدفونًا داخل السجن املركزي في صنعاء،
األم��ر ال��ذي ي�ق��ود إل��ى احتمال أن قتله ّ
تم
هناك.
ف � ��ي ه � � ��ذه األث� � � �ن � � ��اء ،أوض� � � ��ح ال� �خ� �ي ��وان ��ي
لـ«األخبار» أن عملية تسليم الرفات تمت
ف��ي إط� ��ار ال�ت�ه�ي�ئ��ة ل �ل �ح��وار وأن ال��رئ�ي��س
ه��ادي ج��اد ف��ي تلبية امل�ط��ال��ب الحقوقية

تسليم رفات
حسين الحوثي (الصورة)
يمهد لمشاركة انصار اهلل
في الحوار
مؤيدون للحوثي خالل أحد االحتفاالت في صعدة (خالد عبد الله ـ رويترز)
ف��ي ال�ك�ش��ف ع��ن م�ص�ي��ر امل�خ�ف�ي�ين قسريًا
واملعتقلني .واعتبر أن خطوة هادي كانت
ق��وي��ة وج��ري �ئ��ة وت �ع �ك��س ت��وج �ه��ًا ج��دي �دًا.
وأك� ��د ال �خ �ي��وان��ي ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات مل��وق��ع
«الحق .نت» ،أن اللقاء بني هادي وممثلني
ع��ن حركة أن�ص��ار ال�ل��ه ،تخلله نقل رسالة
م ��ن ال �س �ي��د ع �ب��د امل �ل ��ك ال �ح��وث��ي ل �ه ��ادي،
أك��د فيها زع�ي��م ج�م��اع��ة أن �ص��ار ال�ل��ه على

موقفه الثابت بالسعي للتغيير والوصول
لتحقيق ال��دول��ة امل��دن�ي��ةال�ح��دي�ث��ة ،ودعمه
ألي خطوات في اتجاه التغيير وتحقيق
أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
واس �ت �غ��رب ال �خ �ي��وان��ي ،ف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه،
األخ �ب��ار ال�ت��ي ن�س�ب��ت ال��ى ص��ال��ح اإلف ��راج
ع��ن رف��ات الحوثي ،معتبرًا تلك األك��اذي��ب
وال �ش��ائ �ع��ات ت��أت��ي ض �م��ن ال �ح �م �ل��ة ال�ت��ي

يطلقها البعض ب�غ��رض اإلس ��اءه والنيل
والتشويه لحركة أنصار الله ومواقفهم.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ع �ب��ر ال �ق��ائ ��م ب ��أع �م ��ال االم�ي�ن
ال �ع ��ام ل �ح��زب «ال � �ح ��ق» ،م �ح �م��د امل �ن�ص��ور
ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ،ع ��ن ت �ق ��دي ��ره ل� �ق ��رار ه ��ادي
بتسليم جثمان الحوثي باعتبار أن تلك
ال �خ �ط��وة ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ش �ع��ور ب��امل�س��ؤول�ي��ة
الوطنية إزاء قضية صعدة وضرورة إغالق

م�ل��ف املخفيني وإع ��ادة االع �م��ار ،وغيرها
م��ن القضايا املتصلة بملف صعدة ال��ذي
ال يزال البعض يراهن على استثماره في
االع ��داد ل�ح��روب م��دم��رة ج��دي��دة وت��وت��رات
وطنية ال تخدم اليمن ومصالحه العليا،
ب��ل تسمم األج ��واء وت�ض��ع ال�ع��راق�ي��ل أم��ام
مؤتمر الحوار الوطني.
وع � �ب � ��ر امل � �ن � �ص� ��ور ع � ��ن اس� �ت� �ه� �ج ��ان ��ه م��ن

العراق

ما قل
ودل
ذكرت مجموعة «سايت
انتليجنس» أن تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب ،املتمركز في
اليمن رصد في تسجيل صوتي
مكافأة قدرها ثالثة كيلوغرامات
من الذهب ألي شخص يقتل
السفير األميركي في اليمن جيرالد
فايرستاين .وأضافت املجموعة
أن تنظيم القاعدة سيدفع أيضًا
خمسة ماليني ريال ( 23350دوالرًا)
لكل من يقتل أي جندي أميركي في
اليمن .وذكرت مجموعة سايت أن
هذا العرض سار لستة أشهر.
وتشن الواليات املتحدة بالتوافق
مع الحكومة اليمنية غارات جوية
ً
مستهدفة عناصر التنظيم،
وعززت من انتشارها في صنعاء
قبل أشهر.
(رويترز)

ّ
الصدر يحذر من «ربيع عراقي»
ت ��وس �ع ��ت م� ��روح� ��ة امل� �ع ��ارض ��ة ل �ل��رئ �ي��س
ال�ع��راق��ي ن ��وري امل��ال�ك��ي ،م��ع إع�ل�ان زعيم
ال �ت �ي��ار ال �ص��دري م�ّق�ت��دى ال �ص��در ،دع�م��ه
لالحتجاجات ،محذرًا من «ربيع عراقي»،
بينما تظاهر العشرات من ع��رب كركوك
أول م ��ن أم ��س م �ط��ال �ب�ين ب ��إط�ل�اق س ��راح
امل�ع�ت�ق�ل�ين ف ��ي س �ج��ون إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
وال �س �ج��ون ال �ع��راق �ي��ة وت�ط�ب�ي��ق ال �ش��راك��ة
األم �ن �ي��ة واإلداري � � ��ة ال �ت��ي ي�ه�ي�م��ن عليها
األكراد.
واح � � �ت� � ��ج أك� � �ث � ��ر م� � ��ن أل� � � ��ف ش � �خ� ��ص ف��ي
م��دي �ن��ة س� ��ام� ��راء ي � ��وم االث � �ن �ي�ن امل ��اض ��ي،
ف �ي �م��ا اس� �ت� �م ��رت ال �ت �ج �م �ع��ات ال �ح��اش��دة
ف ��ي ال ��رم ��ادي م��رك��ز االح �ت �ج��اج��ات وف��ي
امل��وص��ل ،ح�ي��ث خ ��رج ن�ح��و  500شخص
ال��ى ال �ش��وارع .وف��ي مدينة الفلوجة نظم
محتجون مسيرات ضخمة وسدوا طريقًا
سريعًا كبيرًا على مدى االسبوع املاضي.
أم � � ��ا ال � � �ص� � ��در ،ف � �ق ��د أع � �ل � ��ن ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي في مدينة النجف (ج�ن��وب) ،أن
االح�ت�ج��اج��ات ستستمر م��ا دام الساسة
ينتهجون س�ي��اس��ات ت�خ��دم مصالحهم.
وقال انه يتعني عليهم ان يعملوا من أجل
شعوبهم ال من أج��ل مصالحهم .وطالب
امل�ح�ت�ج�ين ب��أال ينغمسوا ف��ي الطائفية،
ً
ق ��ائ�ل�ا إن ��ه س �ي��دع��م امل�ح�ت�ج�ين اذا ك��ان��ت
مطالبهم حقيقية وابتعدوا عن الطائفية
وال ��دك � �ت ��ات ��وري ��ة ،وخ� ��اص� ��ة م� ��ا وص �ف �ه��ا
صدام حسني.
بدكتاتورية ّ
في املقابل ،ح��ذر رئيس ال��وزراء العراقي،

م ��ن أن� ��ه ل ��ن ي �ت �ه��اون م ��ع االح �ت �ج��اج��ات
الحاشدة املناهضة للحكومة ألج��ل غير
ً
م �س �م��ى ،ل�ك �ن��ه ق ��دم ت� �ن ��ازال ف ��ي م��واج �ه��ة
مطالبهم م��ن خ�ل�ال ال��وع��د ب��اإلف��راج عن
بعض السجينات .وقال املالكي في بيان،
ً
إن «م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف �ض�ل�ا ع ��ن رئ�ي��س
ال� ��وزراء ال يملك ال�ص�لاح�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة
في الغاء القوانني التي يشرعها مجلس
ال� � �ن � ��واب وخ� �ص ��وص ��ًا ق� ��ان� ��ون امل �س ��اء ل ��ة
و ال �ع��دال��ة وق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة االره� � ��اب».
وأضاف أن «قانون العفو العام لم ُي َّ
صدق
ع �ل �ي��ه ف ��ي م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ح �ت��ى اآلن»
ومطوي في ادراج مجلس النواب بسبب
خالفات سياسية بني الكتل البرملانية.
وتوصل املالكي إل��ى «أن مجلس النواب
ي �ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي إل �غ��اء
ق ��ان ��ون ��ي امل � �س ��اء ل ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة وق ��ان ��ون
مكافحة اإلره� ��اب» .واض ��اف ان «بإمكان
الكتل السياسية ،وم��ن ضمنها القائمة
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت� �ط ��ال ��ب ب ��إل� �غ ��اء ه ��ذه
القوانني ،أن تتقدم بمقترح قانون يطالب
بإلغاء هذين القانونني ثم تجري عملية
امل�ن��اق�ش��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان وإق � ��راره ف��ي ح��ال
املوافقة عليه» .وق��ال املالكي« :نعتقد ان
بعض املطالب املشروعة امتزجت بأخرى
ت �ت �ن��اق��ض ج��وه��ري��ًا م ��ع ط�ب�ي�ع��ة ال �ن �ظ��ام
ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ب�لاد ال ��ذي نحتكم ف�ي��ه ال��ى
الدستور و القانون».
وك� � ��ان رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي ن ��وري
املالكي قد ق��رر أول من أم��س اص��دار عفو

خاص عن مئات النساء املدانات بقضايا
جنائية.
وف ��ي ك ��رك ��وك ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
م��دي �ن��ة ك ��رك ��وك خ��ال��د ح �س�ين ال �ع��اص��ي:
«وق �ف �ن��ا ال �ي ��وم ل �ن��وص��ل رس ��ال ��ة ال��رف��ض
للتهميش واإلق�ص��اء واملطالبة بتطبيق
اإلدارة املشتركة والتوازن األمني واإلداري
وإي� � �ق � ��اق م �س �ل �س��ل ال� �ن� �ف ��ي وال �ت �ه �م �ي��ش
والتغيب للمكون العربي في كركوك».
الى جانب ذلك ،طالب املتظاهرون بإطالق
س��راح املعتقلني واملعتقالت األب��ري��اء من
السجون واإلسراع بحسم قضاياهم وفقًا
ل �ل �ق��ان��ون .ودع ��ا ال�ع�م�ي��د ال �س��اب��ق محمد
خ �ل��ف ن ��ام ��س ال �ع �ب �ي��دي «ال� �ق ��ائ ��د ال �ع��ام
للقوات املسلحة (نوري املالكي) الى اعادة
ض �ب��اط ال �ج �ي��ش ال �ع��راق��ي ال �س��اب �ق�ين من
ذوي الخبرة والكفاءة املهنية إلى الخدمة
لالستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم».
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أع �ل �ن��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة
وأخ � � � � ��رى ط� �ب� �ي ��ة ع� ��راق � �ي� ��ة م� �ق� �ت ��ل ث�ل�اث ��ة
اشخاص بينهم ابن شقيق رئيس مجلس
النواب العراقي اسامة النجيفي ،واصابة
ثمانية آخرين في هجومني منفصلني في
املوصل وجنوب بغداد.
الى ذلك ،اعلنت الشرطة العراقية في بابل،
مقتل اثنني من الزوار الشيعة املتوجهني
سيرًا على األق��دام الى كربالء في انفجار
سيارة مفخخة في منطقة املحاويل (60
كيلومترًا جنوب بغداد).
(أ ف ب ،رويترز)

