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العالم

عدوان آل سعود النار تهدد الجزيرة العربية
بدا أمس أن األزمة اليمنية
ّ
تدخل مرحلة جديدة ،يرجح
أن يكون عنوانها سياسيًا،
ّ
عبرت عنها تصريحات خالد
البحاح واستقالة جمال بن
عمر ،في ظل حديث عن
ترويج أبو بكر القربي لمبادرة
لحل داخلي

تظاهر آالف اليمنيين
أمس تنديدًا بقرار األمم
المتحدة (أ ف ب)

ّ
البحاح «يرحب» بالحوثيين بال سالح ...وبال بن عمر
تـبــاطــأت وتـيــرة الـحــراك الدبلوماسي
املواكب للعدوان السعودي على اليمن
ملصلحة تـســارع األح ــداث على الخط
ركود على هذا
السياسي الداخلي ،بعد
ٍ
امل ـس ـتــوى ،اسـتـمــر مـنــذ تــدويــل األزم ــة
وبــدء الـعــدوان قبل ثالثة أسابيع .بدأ
رئيس الحكومة اليمنية ،خالد بحاح،
بــاحـتــال املشهد الــرسـمــي ،حيث قدم
ي ـ ــوم أم ـ ــس خ ـط ــاب ــا أكـ ـث ــر ت ـق ــدم ــا عــن
املـعـهــود مــن قبل فــريــق الــرئـيــس الفار
عبد ربه هادي ،حني أكد أن الحوثيني
هم «جــزء من النسيج اليمني» ،وذلك
بــال ـتــزامــن م ــع إع ـ ــان ج ـم ــال ب ــن عمر
تقديم استقالته ،فــي مــا يشبه إعــان
نهاية مرحلة سياسية داخلية ،اتهمت
خاللها دول الخليج املبعوث الدولي
بـ«التواطؤ مع الحوثيني».
وفـيـمــا أف ــادت املـعـلــومــات ب ــأن طـهــران
تتلقى اتصاالت وعروضًا بالوساطات
مــن دول إســامـيــة م ـت ـعــددة ،طـفــا إلــى
ال ـس ـطــح أم ــس إعـ ــان انــدون ـي ـس ـيــا ّ أن
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون اإلس ـ ــام ـ ــي حــثــت
ج ــاك ــرت ــا ع ـل ــى الـ ـت ــوس ــط فـ ــي األزم ـ ــة
اليمنية .وذكــر متحدث باسم مجلس
ال ـ ـ ــوزراء اإلن ــدون ـي ـس ــي أن س ـف ــراء من
منظمة ال ـت ـعــاون قــد ع ـبــروا أم ــس عن
أملهم بأن تساهم إندونيسيا في حل
مشكلة اليمن.
والحــت يــوم أمــس بــارقــة أمــل خجولة
ب ـع ــد ال ـك ـشــف ع ــن مـ ـب ــادرة سـيــاسـيــة
جديدة قدمها وزير الخارجية السابق
أبــو بكر الـقــربــي فــي جيبوتي ،داعيًا
إياها الستضافة الحوار بني املوالني
ل ـ ـهـ ــادي و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» واملـ ــوالـ ــن
للرئيس السابق علي عبدالله صالح،
ّ
ـث ع ــن م ــواف ـق ــة أطـ ــراف
ف ــي ظـ ــل ح ــدي ـ ٍ
وقت
األزمة على محتوى املبادرة ،في ٍ
ي ـن ـصـ ّـب ف ـيــه ت ـعــويــل ال ـت ـحــالــف على
امليدان في حسم املعركة ملصلحتهم،
وتحديدًا في حضرموت ،حيث يتابع
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» هـجــومــه إلسـقــاط
املحافظة التي تعادل مساحتها ثلث
م ـس ــاح ــة ال ـي ـم ــن ،وت ـض ــم أهـ ــم ح ـقــول
النفط والغاز ،إضافة إلى حدودها مع
السعودية.
ّ
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،شـ ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
االيراني ،حسني دهقان ،هجومًا الذعًا
على السعودية التي ّ
حملها املسؤولية
عـ ــن ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات الـ ــدمـ ــويـ ــة امل ـش ـت ـع ـلــة
ف ــي عـ ــدد م ــن دول الـ ـش ــرق االوسـ ـ ــط،
ومـتـهـمــا إيــاهــا بـتـمــويــل املـجـمــوعــات

اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـ ـ ـ ـ ــدول .وق ـ ــال
ده ـقــان ،مــن مــوسـكــو ،إن «الـسـعــوديــة
والــواليــات املتحدة وإســرائـيــل ،كانت
وال تزال ترعى املجموعات اإلرهابية،
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان وامل ـن ـط ـق ــة ال ـعــرب ـيــة
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا وش ـم ــال ال ـق ــوق ــاز»،
مــؤك ـدًا «أن ال ــدول ال ـثــاث تعمل على
زعزعة استقرار األوضــاع في مناطق
عـ ــدة ،م ــن خ ــال رعــايـتـهــا وتـمــويـلـهــا
ً
للمجموعات اإلرهــابـيــة ،وص ــوال إلى
تحقيق أهداف جيوسياسية» .وأشار
دهقان إلى أن الرياض تفقد بسلوكها
هذا احترام الدول اإلسالمية والعالم،
وهــي «لــن تنجح في الــوصــول إلــى ما
تهدف إليه بتلك األساليب».
م ــن ج ـه ـتــه ،ورغ ـ ــم ت ـع ـب ـيــره ع ــن أمـلــه
ب ـع ــدم ال ـل ـج ــوء إلـ ــى عـمـلـيــة ب ــري ــة في
بلده ،ال سيما بعد اإلعالن عن مناورة
سعودية ـ مصرية مرتقبة ،أبقى بحاح
على السقف املرفوع لشروط الوصول
إلى أي حل سياسي في اليمن ،حيث
جدد اشتراط وقف القتال ،خصوصًا
فــي عــدن ،قبل الحديث عــن أي عملية
س ـ ــام .وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــده
ف ــي ال ــري ــاض ،ه ــو األول لـبـحــاح بعد
تعيينه نائبًا للرئيس من قبل هادي،
دع ــا ق ــوات الـجـيــش اليمني «املــوالـيــة
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق ع ـ ـلـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه
ص ــال ــح وامل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع ال ـحــوث ـيــن»
إلــى االلتحاق بـ«الشرعية» .وأكــد أنه
سيقود حكومة مصغرة من الرياض،
وستكون األوضاع اإلنسانية األولوية
الـ ـقـ ـص ــوى ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ح ـكــوم ـتــه
ّ
ال ـت ــي شــك ـلــت لـجـنــة وط ـن ـيــة لــإغــاثــة
ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب .وأش ـ ـ ــار
بحاح الذي ّ
يعول عليه في أي عملية
س ـيــاس ـيــة م ـق ـب ـلــة ،ل ـك ــون ــه شـخـصـيــة
مـقـبــولــة م ــن مـعـظــم ال ـق ــوى الـيـمـنـيــة،
إلى أن الحوثيني هم جزء من النسيج
ّ
«نرحب
االجتماعي في اليمن ،مضيفًا
بكل من يرمي السالح منهم ويتحول
ملكون سياسي».
وبـعــد ازديـ ــاد االت ـهــامــات والـضـغــوط
الخليجية عليه فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
قـ ــدم م ـب ـع ــوث األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـلـيـمــن
جـ ـم ــال بـ ــن ع ـم ــر اس ـت ـق ــال ـت ــه ،ب ـعــدمــا
أش ــرف عـلــى الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
اليمن مــن عــام  ،2011على أن يخلفه
في منصبه رئيس بعثة األمم املتحدة
مل ـكــاف ـحــة مـ ــرض إيـ ـب ــوال امل ــوري ـت ــان ــي
اسماعيل ولد شيخ أحمد.

أكاديميون أميركيون وبريطانيون يدينون العدوان
أصدرت مجموعة أكاديميني أميركيني وبريطانيني بيانًا أدانوا فيه العدوان على اليمن،
مبينني أن العملية العسكرية السعودية تخالف القانون الدولي .وقال األكاديميون إن «الهجوم
السعودي العسكري ،املدعوم من دول الخليج (باستثناء ُعمان) ومصر واألردن والسودان
واململكة املتحدة ،وخاصة من الواليات املتحدة ،يدخل أسبوعه الثالث بقصف وحصار
اليمن» ،مؤكدين أن هذه الحملة العسكرية «غير قانونية طبقًا للقانون الدولي ،فأي من الدول
املشاركة ليست في حالة الدفاع عن النفس ،فيما لم ُيصدر مجلس األمن أي قرار تحت
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة».
وانتقل البيان إلى تعداد أهداف الحملة «التي من بينها املدارس والبيوت ومخيمات الالجئني
وشبكات املياه وصوامع الحبوب ومصانع الغذاء» ،مضيفًا إن من شأن ذلك أن يسبب «الضرر
املهول لليمنيني العاديني ،وخاصة في ظل انعدام إمكانية إدخال الغذاء أو الدواء إلى البالد».
وأشار املوقعون على البيان*إلى أن اليمن هي الدولة العربية األفقر من حيث معدل الدخل
للفرد ،لكنها «غنية بالتعدد الثقافي والتقاليد الديموقراطية ...عوضًا عن املساهمة في تدمير
البالد ،فاألجدر بالواليات املتحدة واململكة املتحدة دعم إصدار قانون عن مجلس األمن يطلب
الوقف الفوري وغير املشروط إلطالق النار ،ثم استعمال نفوذهما الدبلوماسي لتحصني
سيادة اليمن واستقالله».
وختموا بالقول إنهم بصفتهم خبراء يعون تمامًا االنقسامات الداخلية في املجتمع اليمني،
«لكننا نعتبر أنه يجدر السماح لليمنيني أنفسهم بأن يتفاوضوا حول تسوية سياسية».
(األخبار)

¶ الموقعون:

روبرت بوروز ،جامعة واشنطن ـ ستيف كايتون ،جامعة هارفرد ـ شيال كارابيكو ،جامعة
ريتشموند ـ بول دريش ،جامعة أوكسفورد ـ ـ نجم حيدر ،معهد بارنارد ـ ـ هيلني الكنر ـ آن
مينيلي ،جامعة ترنت ـ برينكلي ميسيك ،جامعة كولومبيا ـ فالغ ميلر ،جامعة كاليفورنيا
ـ مارثا موندي ،جامعة لندن لالقتصاد ـ ثانوس بيتوريس ،جامعة لندن ـ ـ لوسني تامينيان،
مؤسسة األبحاث األكاديمية األميركية في العراق ـ غابرييل فون بروك ،جامعة لندن ـ جانيت
واتسون ،جامعة ليدز ـ ليزا ويدين ،جامعة شيكاغو ـ شيالغ وير ـ جون ويليس ،جامعة
كولورادو ـ ستايسي فيلبريك ياداف ،كلية هوبارت ووليام سميث ـ سامي زبيدة ،كلية
بيركبك ،لندن.

ّ
حمل وزير الدفاع اإليراني
السعودية مسؤولية النزاعات
الدموية في المنطقة
وأش ـ ـ ــار دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون إل ـ ــى أن بــن
عمر تعرض خالل األسابيع املاضية
الن ـت ـق ــادات ح ـ ــادة م ــن أن ـص ــار ه ــادي
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـ ــن ق ـب ــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .وت ـت ـه ـمــه دول الـخـلـيــج

بأنه «خــدع مــن قبل الحوثيني الذين
انـ ـخ ــرط ــوا ف ــي مـ ـح ــادث ــات س ـ ــام مــع
مواصلة هجومهم على األرض».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أنـهــى الـقــربــي زي ــارة
ل ـ ــم يـ ـعـ ـل ــن عـ ـنـ ـه ــا لـ ـجـ ـيـ ـب ــوت ــي ،ط ــرح
خ ــال ـه ــا م ـ ـبـ ــادرة إلنـ ـه ــاء األزم ـ ـ ــة فــي
بـ ــاده والـ ـع ــودة إل ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار،
ً
قـبــل أن يـتــوجــه إل ــى جــولــةٍ تـضــم كــا
من واشنطن وموسكو ولندن .وفيما
ل ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ــن ب ـن ــود املـ ـب ــادرة،
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة
ج ـي ـبــوتــي أو سـلـطـنــة ع ـم ــان ال ـح ــوار
الـيـمـنــي .وقــالــت م ـص ــادر إن الـتـحــرك
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوده الـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــي ،مـ ـ ــن خـ ــال

م ـب ــادرت ــه ،وج ــد مــواف ـقــة مـبــدئـيــة من
صالح والحوثيني وهادي.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى املـ ـي ــدان ــي ،اسـتــولــى
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،ي ــوم أمـ ــس ،على
مطار الريان الدولي في املكال ،كبرى
مـ ــدن م ـحــاف ـظــة ح ـض ــرم ــوت (ج ـن ــوب
ش ـ ــرق ال ـ ـي ـ ـمـ ــن) .وقـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول إن
«ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـع ـس ـكــريــة امل ـك ـل ـفــة بــأمــن
امل ـط ــار انـسـحـبــت م ــن دون م ـقــاومــة».
ك ــذل ــك ت ـش ـه ــد م ــديـ ـن ــة تـ ـع ــز (وسـ ـ ــط)
اشتباكات داخلها وحولها ،اندلعت
ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة»
واملجموعات املسلحة املوالية لهادي.
وكــان «الـقــاعــدة» قد سيطر على مركز
م ـحــاف ـظــة ح ـض ــرم ــوت ،املـ ـك ــا ،نـهــايــة
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي .وأش ـ ــار املـ ـص ــدر فــي
حديثه إلى «األخبار» إلى أن السلطات
الـسـعــوديــة تكفلت بـتـمــويــل وتسليح
عناصر التنظيم ،كاشفًا أن عدد هؤالء
وصل إلى ما يقارب ثمانية آالف شاب.
وأشار إلى أن املكال تشهد فوضى غير
مسبوقة في ظل سيطرة القاعدة على
ك ــل ش ــيء حـتــى دار ال ــرئ ــاس ــة .أم ــا في
تـعــز ،فــإن ال ـلــواء  35مــن الـجـيــش الــذي
سبق أن أعـلــن والئ ــه لـهــادي ،استسلم
في نهاية األمر نتيجة لوساطات تمت
اثر محاصرته في قواعده.
وف ـي ـم ــا ال يـ ـ ــزال م ـس ـقــط رأس ه ــادي
فــي ابــن املـكــان الوحيد فــي املحافظة
خــارج سيطرة «أنصار الله» ،تستمر
ف ــي م ـ ــأرب االش ـت ـب ــاك ــات وسـ ــط تـقــدم
متسارع للجيش و«اللجان الشعبية».
وتفيد املعلومات بــأن هـنــاك مقاومة
شديدة من مجموعات «القاعدة» في
املـحــافـظــة .وي ــرى خـبــراء وعسكريون
أن الحسم العسكري في مأرب يعتبر
ب ـم ـثــابــة ال ـ ــرد الـ ـق ــوي ع ـلــى الـ ـع ــدوان،
خ ـص ــوص ــا أن مـ ـ ــأرب س ـت ـض ــاف إل ــى
ش ـ ـبـ ــوة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاصـ ــرة حـ ـض ــرم ــوت
وعــزل ـهــا ع ــن بـقـيــة ال ـي ـمــن ،وبــالـتــالــي
إمكانية إفـشــال مخطط إع ــادة هــادي
أو بحاح إلى املكال.
على صعيد عمليات العدوان ،تواصل
قصف محافظات اليمن ،مرتكبًا خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن مـ ـج ــازر ج ــدي ــدة
بـحــق املــدن ـيــن .وكــانــت ال ـطــائــرات قد
استهدفت ليل أول مــن أمــس الـشــارع
ال ـعــام فــي مــديـنــة ح ــوث (ص ـع ــدة) ،ما
أدى إلــى سقوط  35شهيدًا وعشرات
الجرحى.
(األخبار ،األناضول ،رويترز ،أ ف ب)

