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العالم

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

كارثة إنسانية شاملة على أبواب اليمنيين

طائرات التحالف ُ«تخطئ المطلوبين» 50 :ضحية ف ــي
أقدم تحالف العدوان الذي
تقوده السعودية ،أمس ،على ارتكاب
مجزرة مروعة في محافظة حجة،
راح ضحيتها ما ال يقل عن  50مدنيًا،
بعدما كانت الرياض تأمل من خاللها
تصفية قيادات من «أنصار اهلل» .على
خط مواز ،بدأت تتصاعد التداعيات
«الكارثية» لقرار تشديد الحصار
المفروض على اليمن ،مستدعية
منددة ،ومحذرة من
مواقف دولية ّ
تأثيرات «هائلة» للقرار
دخل السعار السعودي ضد اليمن،
أمس ،طورًا دمويًا ،مع إقدام تحالف
العدوان على ارتكاب مجزرة مروعة
ف ــي م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة ،ظ ـن ــا م ـن ــه أن ــه
سـ ـيـ ـخ ّــرج م ـن ـه ــا ب ـ ـ «صـ ـي ــد ثـ ـم ــن»،
مـ ـتـ ـم ــث ــل بـ ـ ـ ـ ــرأس رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـج ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـلــى صــالــح الـصـمــاد.
مجزرة وازاها بدء ظهور التداعيات
ال ـكــارث ـيــة ل ـق ــرار «ال ـت ـحــالــف» إغ ــاق
املنافذ اليمنية كافة ،والذي استثار
ردود فـعــل أمـمـيــة م ـن ــددة ،فــي وقــت
واصـ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـيـ ــه س ـ ـل ـ ـطـ ــات صـ ـنـ ـع ــاء
ال ـت ـح ــذي ــر م ــن ت ــداع ـي ــات ــه ،م ـتــوعــدة
بالرد ّ في حال االستمرار فيه.
وح ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـص ـ ـمـ ــاد ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن «أي
محاوالت لالعتداء على الساحل أو
اإلقدام على خطوات تصعيدية ملنع
املواد األساسية واملشتقات النفطية
ّ ً
محمال
من دخــول ميناء الحديدة»،
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ــدولـ ــي
م ـســؤول ـيــة ت ــداع ـي ــات ذلـ ــك ،ومــؤك ـدًا
«(أن ـنــا) لــن نـقــف مكتوفي األي ــدي»،
وأن «مـ ـ ــن ح ـق ـن ــا دراسـ ـ ـ ــة خـ ـي ــارات
حــاس ـمــة وك ـب ـيــرة مل ـنــع أي خ ـطــوات
ل ـت ـض ـي ـي ــق ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى ال ـش ـع ــب
اليمني» .وجــاء كــام الصماد أثناء
رعايته حفل تخرج دفعة من القوات

األمم المتحدة :التحالف طلب إبالغ جميع السفن التجارية في الحديدة وصليف بضرورة المغادرة (أ ف ب)

الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ٌ
الخامسة في مدينة الحديدة .حفل
ً
غـ ــادر ع ـلــى إثـ ــره املــدي ـنــة ق ــاف ــا إلــى
صـنـعــاء ،عــن طــريــق حـجــة ،مــا حمل
استخبارات الـعــدوان على االعتقاد
بــأن صــاحــب أحــد أب ــرز األس ـمــاء في
قــائ ـمــة امل ـط ـلــوبــن ال ـي ـم ـن ـيــن ،الـتــي
أعـلـنـتـهــا ال ـس ـعــوديــة م ـس ــاء األح ــد،
أضحى سهل املنال.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ج ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف

على منطقة ه ــران فــي مــديــريــة أفلح
ـارات
الـيـمــن فــي
محافظة حـ َجــة 6 .غ ـ َ
استهدفت ،ابـتـ ً
ـداء ،منزلي املواطنني
ح ـمــدي الـجـمــاعــي وعـبــدالـلــه قــاريــة،
وأدت إلـ ــى م ـق ـتــل  10أشـ ـخ ــاص من
أسـ ــرة األول ،و 5م ــن أسـ ــرة ال ـثــانــي،
َ
بـيـنـهــم ن ـس ــاء وأط ـ ـفـ ــال .ت ـ ِـب ـع ــت ذلــك
غــارات أخــرى على سيارتي إسعاف
ّأدت إلــى مقتل وجــرح مــا ال يقل عن
 10م ـس ـع ـفــن .واسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـغ ــارات

«يديعوت أحرونوت» :سالح الجو السعودي قتل ابن مقرن
ذك ــرت صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» الـعـبــريــةّ ،أن مقتل
األمـيــر منصور بــن مـقــرن لــم يكن نتيجة ح ــادث لتحطم
املروحية التي كان يستقلها إلى جانب عدد من مساعديه،
بل نتيجة عمل عدائي مباشر من قبل طائرة مقاتلة تابعة
لسالح الجو السعودي ،أسقطت املروحية بعدما وصلت
إلى الحدود مع اليمن ،منعًا لفراره.
وأشــارت الصحيفة إلى ّأن ابن مقرن ال يخفي خصومته
لولي العهد الحالي في اململكة ،محمد بن سلمان ،منذ أن تم
إبعاد والــده ،األمير مقرن ،كمرشح لوالية العهد من قائمة
ورثة السلطة .وكانت وسائل إعالم سعودية قد أفادت عن
تحطم مــروحـيــة سـعــوديــة مـســاء األح ــد ،على متنها عدد
من املسؤولني ،بينهم األمير منصور بن مقرن نائب أمير
منطقة عسيرّ ،
وأن مــن بــن القتلى وكيل اإلم ــارة سلمان
الجريش ،وأمني املنطقة صالح القاضي ،وأمني مدينة أبها.
(األخبار)

مـسـتـهــدفــة م ـح ـطــة وقـ ـ ــود ،وس ـي ــارة
لـ ـط ــاق ــم ق ـ ـنـ ــاة «امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة» ال ـت ــاب ـع ــة
لـ«أنصار الله» ،حتى بلغت  16غارة،
ووصلت حصيلتها إلــى  50ضحية
ما بني قتيل وجريح ،ليس من بينهم
الصماد وال أي من قـيــادات «أنصار
الله»!
سـ ــارعـ ــت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ــوال ـي ــة
للعدوان وحكومة الرئيس املستقيل
عبد ربه منصور هادي إلى الحديث
عـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ق ـ ـيـ ــادي
ل ـ ــ«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي أحـ ـ ــد م ـبــانــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مـ ـثـ ـي ــرة اح ـ ـت ـ ـمـ ــال م ـق ـتــل
ال ـص ـمــاد بـقــولـهــا إن مـصـيــر األخـيــر
ً
ال ي ـ ــزال مـ ـجـ ـه ــوال .غ ـي ــر أن م ـص ــادر
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» س ــرع ــان م ــا بـ ــادرت
إلــى نفي تلك األن ـبــاء ،واصـفــة إياها
بـ«الكاذبة» ،ومعتبرة أن الهدف من
ورائها «تبرير املجزرة بعدما ّ
تبينت
فظاعة املشهد».
«مـ ـ ـج ـ ــزرة» مـ ــن ن ـ ــوع آخ ـ ــر يـ ـب ــدو أن
«التحالف» في طريقه إلى ارتكابها
ب ـع ــد ت ـش ــدي ــده ال ـح ـص ــار املـ ـف ــروض
ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،ج ـ ـوًا وبـ ـ ـرًا وبـ ـحـ ـرًا ،إذ
إن ت ــداع ـي ــات ق ـ ــرار إغ ـ ــاق م ــا تبقى
مـفـتــوحــا م ــن امل ـنــافــذ الـيـمـنـيــة ب ــدأت
ً
تـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال وجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــا ع ـلــى
الـ ـس ــواء ،م ـن ــذرة ب ـتــأث ـيــرات خـطـيــرة
على املستويات كافة .ففي العاصمة
ص ـن ـع ــاء ،اص ـط ـفــت ط ــواب ـي ــر طــويـلــة
م ــن ال ـس ـي ــارات والـ ــدراجـ ــات ال ـنــاريــة
أم ــام مـحـطــات الــوقــود ال ــذي سجلت
أسعاره ليل اإلثنني ـ الثالثاء ارتفاعًا
مـلـحــوظــا (ب ـلــغ  %60بـحـســب أرق ــام
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة)ُ ،س ـ ّـج ــل ن ـظ ـيــره في

م ـحــاف ـظــة عـ ــدن وب ـق ـي ــة امل ـحــاف ـظــات
الـجـنــوبـيــة ال ـتــي يـظـهــر أن ـهــا تتجه،
هــي األخ ــرى ،نحو نقص حــاد إن لم
يكن انعدامًا في املشتقات النفطية،
بـ ـع ــدم ــا امـ ـتـ ـ ّنـ ـع ــت شـ ــركـ ــة م ـص ــاف ــي
ع ــدن عــن ض ــخ آخ ــر كـمـيــات الـبـتــرول
الواصلة إليها في املحطات.
على خط مواز ،أعلنت األمم املتحدة
إيـقــاف تــوريــد املـســاعــدات اإلنسانية
إل ــى الـيـمــن ،ال ــذي ي ـصــارع حــوالــى 7
م ــاي ــن م ــن أب ـن ــائ ــه ظ ــروف ــا «تـشـبــه
امل ـج ــاع ــة» ،وي ــواج ـه ــون «أسـ ــوأ أزم ــة
إنسانية في العالم» .وقــال املتحدث
باسم مكتب األمــم املتحدة لتنسيق
ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة ،بــانــس الركـيــه،
إن «التحالف طلب من آلية التحقق
وال ـت ـف ـت ـي ــش األم ـم ـي ــة إبـ ـ ــاغ جـمـيــع
الـ ـسـ ـف ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدي ــدة
وصليف ب ـضــرورة امل ـغ ــادرة» .كذلك
أع ـ ـلـ ــن الركـ ـ ـي ـ ــه «تـ ـعـ ـلـ ـي ــق الـ ــرحـ ــات
الجوية اإلنسانية األممية من اليمن
وإل ـيــه» ،الفتًا إلــى أن «إغ ــاق املنافذ
ب ــدأ بــالـتــأثـيــر عـلــى الـحـيــاة اليومية
لليمنيني في بعض املناطق» ،معربًا
«عن قلقه البالغ بشأن اآلثار السلبية
ال ـســري ـعــة املـحـتـمـلــة إلغـ ــاق مــوانــئ
اليمن».
وأشار إلى أن «املحتاجني يعتمدون
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة»،
م ـض ـي ـفــا أن «قـ ـط ــع خ ــط اإلم ـ ـ ـ ــدادات
س ـي ـع ـم ــق ان ـ ـ ـعـ ـ ــدام األمـ ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
وي ــزي ــد األزم ـ ـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،داع ـي ــا
إل ــى «ف ـتــح امل ـعــابــر ال ـجــويــة والـبــريــة
والبحرية للسماح بدخول صادرات

