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ـدد الجزيرة العربية
بائع يمني يجلس أمام متجره في صنعاء القديمة أمس (أ ف ب)

ٍّ
ح ــل سـيــاســي ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد .وق ــال
روح ــان ــي إنـ ــه أج ـ ــرى م ــع أردوغـ ـ ــان
ـا» حــول الـيـمــن ،فيما
«نـقــاشــا طــويـ ً
لـ ــم ي ـت ـط ــرق ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي إل ــى
املـ ــوضـ ــوع ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي ت ـصــري ـحــه
ال ـص ـح ــاف ــي مـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران .وأض ـ ــاف
روحاني أن البلدين «بمساعدة دول
أخ ــرى ف ــي املـنـطـقــة ،يـعـمــان إلق ــرار
الـســام واالسـتـقــرار وإقــامــة حكومة
موسعة في اليمن» ،متابعًا« :نحن
مـتــوافـقــان عـلــى ض ــرورة وض ــع حـ ّـد
للحرب في كل املنطقة».
أمــا فــي باكستان ،فقد أعـلــن رئيس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة ،نـ ـ ــواز
شــريــف ،ي ــوم أم ــس ،أن ب ــاده «غير
م ـس ـت ـع ـج ـل ــة» التـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ح ــول
مشاركتها في التحالف ،وذلــك قبل
ج ــول ــة م ــن ال ـن ـش ــاط الــدب ـلــومــاســي
حول األزمة بمشاركة إيران وتركيا.
جلسة استثنائية
وقال شريف ،في
ٍ
للبرملان بدأت لبحث األزمة اليمنية،
إنه يعتقد أن الجهود الدبلوماسية
ال ـتــي م ــن امل ـق ــرر أن ت ـبــدأ ف ــي األي ــام
القليلة املقبلة «ستسفر عن نتائج»،
م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن أي ت ــدخ ــل
باكستاني يتطلب دعمًا من البرملان.
ّ
ورجح شريف أن تصل اإلجابة على
مسألة املشاركة اليوم من البرملان.
وفــي وقــت لــم تــرشــح فيه معلومات
ح ـ ـ ــول م ـ ــا ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ــر
الداخلية السعودي محمد بن نايف
لتركيا ،أعلن نائب وزيــر الخارجية
األم ـي ــرك ــي ،أن ـطــونــي بـلـيـنـكــن ،يــوم
أم ــس ،أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تعجل
بـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ــدادات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـل ـت ـح ــال ــف.
وقـ ــال بـلـيـنـكــن ف ــي ال ــري ــاض ،عقب
مـحــادثــات مــع ممثلي دول الخليج
والرئيس اليمني املستقيل عبد ربه
منصور هــادي املقيم فــي العاصمة
السعودية ،إن واشنطن تكثف عملية
تـبــادل املعلومات االستخبارية مع
ال ـت ـح ــال ــف ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـس ـعــوديــة

بـنــي مـطــر غــربــي ص ـن ـعــاء ،استشهد
على إثرها قاطنوها بالكامل ،حيث
سقط أول مــن أمــس  12شهيدًا تحت
أن ـقــاض مـنــزلـهــم .أم ــا ي ــوم أم ــس ،فقد
سـقــط  6ش ـهــداء تـحــت أن ـقــاض منزل
آخــر ،باإلضافة إلــى عشرات الشهداء
وال ـج ــرح ــى ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة في
ُ
والحديدة وحجة.
صعدة
وفـ ــي ج ــرائ ــم حـ ــرب ض ــد االن ـســان ـيــة
ب ـ ــدأت ط ــائ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
ب ـق ـصــف م ـ ـ ــدارس م ـك ـت ـظــة بــال ـط ـل ـبــة،
حيث استهدفت أمــس ثــاث مــدارس،
األولـ ــى فــي مـحــافـظــة إب وأخـ ــرى في
صـعــدة والثالثة فــي حـجــة .وبحسب
مصادر طبية ،فقد استشهد طالبان
وأصيب العشرات جراء قصف طيران
ال ـع ــدوان الـسـعــودي ملــدرســة الشهيد
الرشيدي األساسية في منطقة عزلة
عينان فــي محافظة إب .ورأى وكيل
وزارة التربية والتعليم ،عبد الكريم
ال ـج ـن ــداري ،ال ــذي وص ــف ه ــذا العمل
بـ«الوحشي والجبان» ،أنه استهداف
خطير للمؤسسات التعليمية وطالب
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ،داع ـ ـيـ ــا الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى «س ــرع ــة

التحقيق في هذه الجريمة النكراء».
مــن جـهـتــه ،أك ــد األم ــن ال ـعــام ملنظمة
«ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـل ـج ـم ـي ــع» فــي
ال ـي ـمــن ،عــاصــم ال ـعـل ـفــي ،أن ال ـع ــدوان
السعودي اعتدى على ثــاث مــدارس
ف ــي مـحــافـظــات إب وح ـجــه وص ـعــدة،
استشهد وج ــرح على إثــرهــا العديد
ـث إلــى
مــن األطـ ـف ــال» .ول ـفــت فــي حــديـ ٍ
«األخبار» ،إلى أن استهداف املدارس
يعتبر من الجرائم الجسيمه فى حق
اإلنسانية.
وفي ظل استمرار القصف على اليمن
واس ـت ـمــرار تــوقــف ال ــدراس ــة فــي أكثر
مــن مـكــان ،يــرى حقوقيون أن الهدف
من قصف املــدارس هو تأزيم الوضع
عـبــر ب ــث ال ــرع ــب ف ــي ن ـفــوس األهــالــي
وإيـ ـق ــاف أط ـفــال ـهــم ع ــن ال ــذه ــاب إلــى
املـ ـ ـ ــدارس ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـت ـقــده الـعـلـفــي
«أم ـرًا خطيرًا على الطالب أنفسهم».
وأض ـ ـ ــاف ال ـع ـل ـفــي أن االع ـ ـتـ ــداء عـلــى
املدارس ُي ّ
عد من جرائم الحرب التى ال
تسقط بالتقادم ،كاشفًا أن هناك أكثر
مــن  6مــايــن طــالــب وطــالـبــة عالقون
فى منازلهم منتظرين إيقاف الحرب
الستئناف الدراسة.

تبعث «برسالة قوية إلى الحوثيني
وحـلـفــائـهــم مـفــادهــا أن ــه ال يمكنهم
السيطرة على اليمن بالقوة».
جلسة
ويعقد مجلس األمــن ،اليوم،
ً
تقدمت
للتصويت على مشروع قرار ّ
بــه دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
لوضع اليمن تحت الفصل السابع،
وب ــالـ ـت ــال ــي إضـ ـ ـف ـ ــاء ش ــرعـ ـي ــة ع ـلــى
عملياتها العسكرية التي بدأت قبل
نحو أسـبــوعــن ،فــي وقـ ٍـت تـقــدم فيه
األردن بـمـشــروع خ ــاص ٍّي ــوم أمــس،
ٍ
يــدعــو إل ــى ال ــوص ــول ل ـحــل سياسي

نواز شريف :غير
مستعجلين التخاذ قرار
حول المشاركة في
التحالف

عـلــى ق ــاع ــدة مـنــع وص ــول األسـلـحــة
للحوثيني ولـلــرئـيــس الـســابــق علي
عبدالله صالح.
وتــدعــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ــدول
الغربية ال ـقــرار الخليجي عمومًا،
إال أن دعمها ليس مــدويــا كما هو
ـا،
ف ــي حــالــة ال ــوض ــع الـ ـس ــوري م ـثـ ً
خـصــوصــا أن تـلــك الـ ــدول ت ــدرك أن
خ ـطــر تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» يتنامى
فـ ـيـ ـه ــا كـ ـلـ ـم ــا اسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت األزمـ ـ ـ ــة

العسكرية اليمنية.
القرار مطروح تحت الفصل السابع
م ــن م ـي ـثــاق األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،بحيث
يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا «ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ع ـلــى
معطلي العملية السياسية» .وهو
ّ
بصورة رئيسية «أنصار
يستهدف
ٍ
الله» والرئيس السابق علي عبدالله
صــالــح ون ـج ـلــه أح ـم ــد ،وي ــدع ــو إلــى
تخلي «أن ـصــار ال ـلــه» عــن السيطرة
على املؤسسات والعاصمة والسالح
والدخول في حوار يخضع لشروط
مجلس التعاون الخليجي ومبادرته
ومخرجات الحوار الوطني واتفاق
«ال ـس ـلــم والـ ـش ــراك ــة» .ل ـكــن امل ـس ــودة
الخليجية املـطــروحــة حاليًا تذهب
إل ــى أب ـعــد م ــن ذل ــك بــإب ـقــاء ال ـغ ــارات
ال ـ ـجـ ــويـ ــة حـ ـت ــى االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع الـ ـت ــام
لــإرادة الخليجية .ومن املرجح ،إذا
لم يشهد القرار الخليجي تعديالت،
أن ت ـع ـت ــرض م ــوس ـك ــو وبـ ـك ــن عـبــر
حــق النقض عليه ،وتمنع بالتالي
صدوره.
من جهته ،وزع األردن على أعضاء
مـجـلــس األم ـ ـ ّـن ،ي ــوم أمـ ــس ،مـســودة
ق ـ ـ ــرار ت ــدع ــو إل ـ ــى «إن ـ ـهـ ــاء الـ ـص ــراع
فــي الـيـمــن» .ويتضمن ال ـقــرار إدان ــة
ل ـج ـم ــاع ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وي ــدع ــو
إلــى منع وصــول أسلحة إلــى قائمة
م ـحــددة مــن الـشـخـصـيــات اليمنية،
بينها الرئيس اليمني السابق علي
ع ـبــد ال ـل ــه ص ــال ــح ،ك ـمــا ي ـن ـ ّ
ـص على
البحث عن حل سياسي للصراع في
اليمن ،والسماح بوصول املساعدات
اإلنسانية للمدنيني».

(أ ف ب)

افتتحت جبهة
جديدة لمواجهة
«أنصار الله» في تعز

تفسيرًا لفقدان الـتــوازن الــذي يطغى
على أداء املقاتالت التابعة للعدوان
التي كثفت غاراتها على قــرى ومدن
بشكل جنوني حتى وصل بالعدوان
ٍ
إل ــى ح ـ ّـد اس ـت ـهــداف مـ ــدارس وم ـنــازل
وجسور.
وقالت املـصــادر العسكرية إن طيران
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو شـ ـ ـ ــن مـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب  30غـ ـ ــارة
ج ــوي ــة ،اس ـت ـه ــدف ــت م ـح ــاف ـظ ــات ع ــدة
أب ـ ــرزه ـ ــا :صـ ـنـ ـع ــاء ،ع ـ ـ ــدن ،ال ـ ُـح ــدي ــدة
وصعدة ،وسقط جراءها العديد من
ال ـش ـه ــداء وال ـج ــرح ــى بـيـنـهــم أط ـفــال
ون ـس ــاء .وكــانــت ال ـغ ــارات الـسـعــوديــة
قــد ارتـكـبــت ع ــددًا مــن امل ـجــازر إضافة
إل ــى م ـج ــزرة امل ـ ــزرق وي ــري ــم وك ـت ــاف،
حيث قصفت طائرات الـعــدوان خالل
اليومني املاضيني منزلني فــي قريبة

إنه الوقت المناسب
ّ
للتملك في قبرص
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