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العالم

اليمن

السعودية تنتقم لفشل رهان التفرقة:

مجزرة جديدة في صنعاء
بعدما باءت محاوالت
تحالف العدوان تحويل َ
السجال السياسي بين شريكي
إلى اقتتال على
صنعاء ّ
األرض يهز أمان العاصمة،
جاء الرد بضربات انتقامية
جديدة أودت بحياة 16
مواطنًا ،معظمهم نساء
وأطفال
ل ــم ي ـك ــد ي ـمــر ي ــوم ــان ع ـل ــى امل ـج ــزرة
التي ارتكبتها طائرات العدوان في
مديرية أرحب
قرية بيت العذري في ً
ش ـمــال ص ـن ـعــاءُ ،م ــودي ــة ب ـح ـيــاة 48
مدنيًا ،حتى عادت العاصمة لتكون
في مرمى حمم املــوت من جديد ،إذ
أغـ ــارت ال ـطــائــرات ال ـس ـعــوديــة ،فجر
أمس ،على عمارة سكنية في منطقة
ع ـطــان ،ال ـتــي حـطـمــت رق ـمــا قياسيًا
فــي عــدد ال ـغــارات الـتــي استهدفتها
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ،مـ ــا أدى إل ــى
اس ـت ـش ـه ــاد  16م ــواطـ ـن ــا ،ب ـي ـن ـهــم 8
أطفال و 4نساء ،وإصابة  22آخرين
م ــن ســاك ـنــي ال ـع ـم ــارة ال ـتــي ُسـ ّـويــت
بــاألرض .وجــاء ت هــذه املجزرة بعد
ساعات على انتهاء الفعاليات التي
ّ
ّ
نظمها كــل مــن «املــؤتـمــر» و«أنـصــار
ً
الله» في صنعاء ،والتي كان مأموال
مــن قـبــل خـصــومـهـمــا أن ت ــؤدي إلــى
اق ـت ـتــال بـيـنـهـمــا ،م ــا دف ــع عـ ــددًا من
الـقـيــادات فــي العاصمة إلــى اعتبار
ً
ج ــري ـم ــة عـ ـط ــان دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ضـيــق
ّ
تـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان مـ ــمـ ــا آلـ ـ ــت إل ـي ــه

فعاليات يوم الخميس.
واستنكر الناطق باسم «أنصار الله»،
محمد عبد ال ـســام ،امل ـجــزرة ،مدينًا
«ص ـم ــت امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي وت ــواط ــؤ
األمــم املتحدة مــع املجرمني القتلة».
وأش ـ ــار ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إلــى
أن «هذه املجزرة التي تكشف صلف
وخيبة تحالف الـعــدوان ،تأتي عقب
انـتـصــار املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى
ف ــي تــدع ـيــم م ـف ـهــوم ال ــدول ــة وتــوفـيــر
الحماية لجميع الفعاليات ،سواء ما
كان منها حزبيًا أو لرفد الجبهات».
وأك ــد أن «تـلــك امل ـجــازر لــن تـمــر دون
انتقام».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أدان ـ ـ ـ ــت حـ ـك ــوم ــة اإلنـ ـق ــاذ
املجزرة ،واصفة إياها بأنها «جريمة
ح ـ ــرب ج ــدي ــدة م ـت ـكــام ـلــة األركـ ـ ـ ــان».
وشـ ـ ــدد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـ ـل ــى «حـ ـ ــق ال ـي ـم ـن ـيــن
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــرد بـ ـك ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل امل ـت ــاح ــة
والـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد تـ ـ ـت ـ ــاح ،وج ـ ـعـ ــل م ـس ــرح
املعركة والعمليات يشمل األراضــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا ف ـ ــي أي
مـكــان» .ودع ــا املـصــدر األم ــم املتحدة
ومجلس األمــن إلــى «العمل من أجل
إحالل السالم ،وإرسال بعثات ٍّ
تقص
لـلـتـحـقـيــق ف ــي ج ــرائ ــم ال ـ ـعـ ــدوان في
اليمن ،وأن تكون هناك نظرة محايدة
وحـ ـ ــازمـ ـ ــة» .ورأى م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
ف ــي ص ـن ـعــاء ،م ــن جـهـتــه ،أن «صـمــت
املجتمع الــدولــي ّ
شجع دول تحالف
على مواصلة جرائمها دون
العدوان ّ
رادع» ،حاضًا املجتمع الــدولــي على
«االضطالع بمسؤوليته اإلنسانية،
وممارسة الضغط على دول العدوان
إليقاف الحرب فــورًا ،ورفــع الحصار
والبحري والجوي».
البري ً
وم ــدف ــوع ــة ب ــاإلح ــراج إزاء الـسـخــط

الشعبي على توالي املجازر ،سجلت
ح ـكــومــة الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـتــه،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،مــوق ـفــا
«مـحــايـدًا» مــن ضــربــة عـطــان ،داعية
إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـي ـه ــا .وقـ ـ ــال وزيـ ــر
خارجية هادي ،عبد امللك املخالفي،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر»،
إن «مـ ـ ــا حـ ـ ــدث الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ف ـ ــج ع ـ ـطـ ــان يـ ـسـ ـت ــوج ــب ال ـت ّـح ـق ـي ــق
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،ح ـ ــاث ـ ــا ع ـلــى
«ت ـج ـن ـيــب امل ــدن ـي ــن ن ـت ــائ ــج ال ـح ــرب
الـتــي أشعلتها ميليشيا الـحــوثــي ـ
ّ
صالح» ،في تبرئة مبطنة لتحالف

أعلنت قيادة تحالف
العدوان «مراجعة» العمليات
في منطقة فج عطان
العدوان من الدم املسفوك.
وعلى إثــر ردود الفعل املـنـ ّـددة تلك،
أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان،
م ـســاء أم ــس« ،مــراج ـعــة» الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة ف ــج ع ـطــان.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـت ـح ــال ــف،
تـ ــركـ ــي امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
أوردتها قناة «اإلخبارية» الرسمية،
ّ
إن «قيادة التحالف اطلعت على ما
تــم تــداولــه فــي مــواقــع الـتــواصــل من
مــزاعــم بــاسـتـهــداف الـتـحــالــف ملـنــزل
ف ــي ف ــج ع ـط ــان ،وس ـت ـقــوم بـمــراجـعــة
ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـحـ ــددة،
وس ـت ـع ـل ــن ال ـن ـت ــائ ــج ح ــامل ــا تـنـتـهــي
املــراج ـعــة إل ــى نـتــائــج أول ـي ــة» .وكــرر
املــال ـكــي حــدي ـثــه ع ــن «الـ ـت ــزام ق ـيــادة
الـتـحــالــف ب ــواج ــب حـمــايــة املــدنّـيــن
وتجنيبهم آثار الصراع» ،و«تبنيها

ُ
هدف هم مجموعة عناصر انقالبية (أ ف ب)
المتحدث باسم «التحالف» :من است ِ

قواعد اشتباك طبقًا لقواعد وأحكام
القانون الدولي اإلنساني».
ووق ـ ـعـ ــت م ـ ـجـ ــزرة ع ـ ـطـ ــان فـ ــي وق ــت
كانت تتوالى فيه املواقف املستنكرة
مل ـ ـجـ ــزرة أرحـ ـ ـ ــب ،وال ـ ـتـ ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا
ط ـ ــائ ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان فـ ـج ــر األرب ـ ـعـ ــاء
امل ـ ــاض ـ ــي .وط ــالـ ـب ــت األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
بتحقيق مستقل في الغارات الجوية
ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت ف ـنــدقــا شـعـبـيــا في
قــريــة بيت ال ـعــذري بمديرية أرحــب،

ناقلة عن شهود عيان نفيهم وجود
ّ
ّ
«أي إن ــذار بهجوم وش ـيــك» .وذك ــرت
امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم م ـك ـت ــب م ـفــوض ـيــة
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان،
ل ـي ــز ث ــروسـ ـي ــل ،أمـ ـ ــس« ،ك ـ ــل أط ـ ــراف
الـ ـ ـص ـ ــراع ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ال ـت ـح ــال ــف،
بواجبها في ضمان االحترام الكامل
للقانون اإلنساني الدولي» .وأشارت
ثروسيل إلى أنه «في األسبوع الذي
يمتد مــن  17إلــى  24آب /أغسطس،

تقرير

اتهام لبيونغ يانغ بإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد
في الوقت الذي ال تزال
تتفاعل فيه قضية
العقوبات األميركية على
كوريا الشمالية ،كشفت
للطاقة
الوكالة الدولية
ّ
الذرية أن بيونغ يانغ تكثف
جهودها إلنتاج أجزاء
مفاعل نووي جديد،
وذلك بينما تعمل األطراف
المقابلة على تسعير
المواجهة ،إن من خالل
فرض عقوبات إضافية
أو من خالل المناورات
المشتركة مع الواليات
المتحدة
أفـ ـ ـ ــادت ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
الـ ّـذريــة ،أمــس ،بــأن كوريا الشمالية
كثفت جهودها إلنتاج أجزاء ملفاعل
ن ــووي جــديــد ت ـقــوم بـبـنــائــه ،بينما
تواصل العمل في املفاعل الرئيسي
املـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــوفـ ـ ــر الـ ـ ــوقـ ـ ــود
ل ـق ـن ــاب ـل ـه ــا الـ ـ ــذريـ ـ ــة .وجـ ـ ـ ــاء ت ـق ــري ــر

الوكالة فــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه
الـ ـي ــاب ــان ت ـش ــدي ــد ع ـق ــوب ــات ـه ــا عـلــى
كــوريــا الشمالية ،مــن خــال تجميد
أصـ ــول ش ــرك ــات صـيـنـيــة ونــامـيـبـيــة
يشتبه في قيامها بصفقات تجارية
مع بيونغ يانغ.
وأجـ ــرت كــوريــا الـشـمــالـيــة تجربتني
ن ــوويـ ـت ــن وعـ ـ ـش ـ ــرات مـ ــن ال ـت ـج ــارب
الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
املــاضــي ،متحدية الــواليــات املتحدة،
األم ــر ال ــذي أث ــار مـخــاوف مــن نشوب
ص ـ ــراع ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـكــوريــة
املـ ّ
ـدج ـجــة بــال ـســاح .ول ــم يـتـضــح ما
إذا كــان بوسع بيونغ يانغ تصغير
قـنـبـلــة ن ــووي ــة ب ـمــا يـكـفــي لــوضـعـهــا
عـلــى رأس ص ــاروخ مــن ه ــذا القبيل،
ومــن املعتقد على نطاق واســع أنها
ال تـسـتـطـيــع ح ـتــى اآلن وق ــاي ــة مثل
ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأس الـ ـح ــرب ــي مـ ــن ال ـ ـحـ ــرارة
ّ
املـ ـت ــول ــدة ع ـن ــدم ــا يـ ـع ــود الـ ـص ــاروخ
لدخول الغالف الجوي لــأرض .لكن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت
فــي تقرير ملؤتمرها الـعــام السنوي،
إن جـهــود بيونغ يــانــغ إلنـتــاج مــواد
الزم ـ ــة ل ـل ـق ـنــابــل ال ـن ــووي ــة مـسـتـمــرة.
وال تستطيع الــوكــالــة دخ ــول كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،ف ـي ـمــا ت ــراق ــب أنـشـطـتـهــا
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ص ــور
األقمار الصناعية.
وأشــار تقرير الوكالة إلى أن «هناك
م ــا ي ـش ـيــر ف ــي مـنـطـقــة ب ـن ــاء مـفــاعــل

امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف ــة إلـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة فــي
األنشطة ،تتوافق مع صنع مكونات
معينة للمفاعل» .إال أن «الوكالة لم
ترصد عالمات على تسليم أو إدخال
مـكــونــات رئـيـسـيــة إل ــى املـبـنــى الــذي
يضم املفاعل» .ومن املتوقع أن يكون
امل ـف ــاع ــل ال ـج ــدي ــد أك ـب ــر م ــن امل ـفــاعــل
التجريبي الـحــالــي فــي يــونــغ بيون.
وأض ــاف ــت ال ــوك ــال ــة أن ــه كــانــت هـنــاك
عــامــات على أن املـفــاعــل التجريبي

ّ
حذرت بيونغ يانغ لندن من نهاية
بائسة إذا شاركت في المناورات
اس ـت ـمــر ف ــي ال ـع ـمــل .وقـ ــال تـقــريــرهــا
السابق إن هذا املفاعل أعيد تزويده
بالوقود في عام  ،2015وإن قضبان
ال ــوق ــود تـلــك سـيـتــم الـتـخـلــص منها
على األرجح بعد عامني .وأكد تقرير
ً
الـ ـي ــوم ه ـ ــذا ال ـت ـك ـه ــن ،ق ــائ ــا إن مــن
املتوقع استمرار دائــرة الــوقــود تلك
حتى أواخــر  .2017وعلى الــرغــم من
عدم معرفة الكثير عن جهود كوريا
الشمالية إلنتاج اليورانيوم العالي
التخصيب ،أشار التقرير إلى أن تلك
األنشطة استمرت في يونغ بيون.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـي ــاب ــان
ت ـ ـشـ ــديـ ــد عـ ـق ــوب ــاتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى كـ ــوريـ ــا
الـشـمــالـيــة م ــن خ ــال تـجـمـيــد أص ــول

كيم جونغ أون خالل زيارته أحد معاهد المواد الكيميائية الذي لم ُيكشف عن مكانه (أ ف ب)

شركات صينية وناميبية يشتبه في
قيامها بصفقات تجارية مع بيونغ
يانغ .وجاء قرار اليابان بعد أيام على
قــرار الــواليــات املتحدة فــرض تدابير
ضــد عـشــرة كيانات وسـتــة أف ــراد من
الـصــن وروس ـي ــا ،التـهــامـهــم بتقديم
م ـســاعــدة مــال ـيــة ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة،
وال سيما مــن خــال اسـتـيــراد الفحم

منها .وقال املتحدث باسم الحكومة
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،ي ــوشـ ـيـ ـهـ ـي ــدي س ــوغ ــا،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي« :سـنــواصــل
توجيه ن ــداءات ّشــديــدة (إل ــى كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة) ل ـحــض ـهــا ع ـلــى ال ـت ـحـ ّـرك
فــي ات ـجــاه ن ــزع األسـلـحــة الـنــوويــة»،
مضيفًا أن «الــوقــت قد حــان لتشديد
الضغوط».

