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اليمن

يهدد الحوثيين بـ«تدابير عقابية»
مجلس األمن ّ

له البدء في الـ 24من الشهر الجاري ،وذلك
لبقاء عدد كبير من النازحني في املدارس.
على الجانب اإلسرائيلي (يحيى دب��وق)،
ال��ت��ق��ى رئ���ي���س ح��ك��وم��ة ال����ع����دو ،ب��ن��ي��ام�ين
نتنياهو ،وف���دًا م��ن أع��ض��اء لجنة ال��ق��وات

املسلحة التابعة ملجلس النواب األميركي،
ب���رئ���اس���ة ال���ن���ائ���ب ه������اورد ب����اك م��اك��ي��ن��ون.
وج����اء ال���وف���د أم����س ل��ش��ك��ر إس���رائ���ي���ل على
موقفها من «اإلرهاب» ،وعلى أداء جيشها
وتجنبها قتل املدنيني في غزة!
اللقاء ،وفق اإلذاع��ة العبرية ،كان مناسبة
ل���ن���ت���ن���ي���اه���و ك�����ي ي���ط���ل���ق م�����واق�����ف ت��ح��س��ن
ص���ورت���ه أم�����ام ال����خ����ارج ،وإظ���ه���ار امل��ع��رك��ة
ف��ي غ��زة ضمن س��ي��اق ال��ح��رب القائمة في
املنطقة على ما سماه «اإلسالم السياسي
املتطرف».
ووجه نتنياهو كالمه إلى الوفد األميركي
بتأكيد «وج���ود ع��دو م��ش��ت��رك» ،وم��س��اواة
ح��رك��ة «ح��م��اس» ف��ي غ��زة بتنظيم ال��دول��ة
اإلسالمية ،وقال« :لدينا أعداء مشتركون،
وه�����م إره����اب����ي����ون ي���ن���ت���م���ون إل�����ى اإلس��ل��ام
املتطرف ...نشاهد املجازر الجماعية التي
ترتكبها داعش ،وهذا بالضبط ما ارتكبته
حماس في غزة».
أم������ا رئ����ي����س ال�����وف�����د األم�����ي�����رك�����ي ،ال���ن���ائ���ب
م��اك��ي��ن��ون ،ف��رق��ص ع��ل��ى أل��ح��ان نتنياهو،
وشكره على موقفه من «اإلرهاب» ،معتبرًا
أن ت���ص���رف ال���ج���ي���ش اإلس���رائ���ي���ل���ي ح��ي��ال
ال���ق���ط���اع ،ه���و «أم���ث���ول���ة ي��ق��ت��ض��ي االق���ت���داء
بها» ،وقال« :شكرًا على وقوفك ضد أعداء
اإلنسانية ،وهم ناس ال يحترمون الحياة
وي���ري���دون أن ي��س��ت��ول��وا ع��ل��ى ال��ع��ال��م بكل
الوسائل املمكنة».
في سياق متصل ،أعربت وزي��رة القضاء،
تسيبي ل��ي��ف��ن��ي ،ع��ن اع��ت��ق��اده��ا ب���أن الحل
العسكري مع غزة لن يجدي نفعًا «من دون
إج�����راءات سياسية تلحظ ع���ودة السلطة
الفلسطينية إل��ي��ه��ا» ،وذل���ك ف��ي وق���ت ق��ال
فيه رئ��ي��س أرك���ان ال��ج��ي��ش ،بني غانتس،
إن ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة أح��س��ن��ت ال��ص��ن��ع
«حينما قبلت توصيات الجيش ولم تأمر
ب��اس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ري���ة» ،م���ؤك���دًا أن
ّ
ستسبب أثمانًا كبيرة
عملية مماثلة كانت
إلسرائيل.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

ان��ت��ق��ل��ت األزم�������ة ال��ي��م��ن��ي��ة ،م����ع دخ����ول
أس��ب��وع��ه��ا ال��ث��ال��ث ،إل���ى م��س��ت��وى آخ��ر،
مع تلويح مجلس األمن الدولي ،أمس،
ب��ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ح��رك��ة «أن��ص��ار
��ت أطلق فيه الحوثيون
ال��ل��ه» .وف��ي وق ٍ
«املرحلة الثالثة من التصعيد الثوري»
وجابت تظاهراتهم شوارع العاصمة،
ّ
نظم «االصطفاف الوطني» تظاهرات
م��ض��ادة غ��رب صنعاء «دع��م��ًا للرئيس
ّ
عبد ربه منصور هادي» ،وذلك في ظل
غليان العاصمة ،حيث من املتوقع أن
يتم إطالق مبادرة رسمية أخرى اليوم
ّ
ل��ح��ل األزم���ة ال��ت��ي وض��ع��ت ال��ب�لاد على
شفير املواجهات األهلية.
وه ّ������دد م��ج��ل��س األم�����ن ال����دول����ي ،أم���س،
ب��ـ«ف��رض ت��داب��ي��ر عقابية على جماعة
ال����ح����وث����ي ف�����ي ح������ال اس����ت����م����راره����ا ف��ي
ت���أج���ي���ج ال����ص����راع ف����ي ال����ب��ل�اد ل��ع��رق��ل��ة
ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال ال���س���ي���اس���ي» ،م��دي��ن��ًا
أن��ش��ط��ت��ه��ا ف���ي ال��ي��م��ن .ودع�����ا امل��ج��ل��س
ح����رك����ة «أن������ص������ار ال�����ل�����ه» إل������ى «س���ح���ب
قواتها م��ن محافظة ع��م��ران» ،و«وق��ف
ج���م���ي���ع األع�����م�����ال ال���ع���دائ���ي���ة امل��س��ل��ح��ة
ض��د ال��ح��ك��وم��ة» ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى «إزال���ة
امل���خ���ي���م���ات وت��ف��ك��ي��ك ن���ق���اط ال��ت��ف��ت��ي��ش
التي أقيمت في صنعاء وم��ا حولها».
����ت ل���م ي���ح ّ���دد ف��ي��ه م��اه��ي��ة تلك
وف���ي وق ٍ
التدابيرّ ،
عبر مجلس األم��ن في بيان،
ع��ن «ال��دع��م امل��ط��ل��ق» للرئيس اليمني
عبد رب��ه منصور ه���ادي «ف��ي جهوده
للتصدي لجماعة الحوثي» .كذلك ،دعا
الحكومة اليمنية إلى «التنفيذ السريع
لخطط تحسني الحماية االجتماعية»،
وح���ث ج��م��ي��ع األط�����راف ع��ل��ى «تسهيل
ال�����وص�����ول ال����ك����ام����ل واآلم���������ن ل��ل��ج��ه��ات
ال��ف��اع��ل��ة اإلن���س���ان���ي���ة م���ن دون ع��وائ��ق
إل��ى األش��خ��اص ال��ذي��ن يحتاجون إلى
مساعدات».
وك��ان عشرات اآلالف من أنصار حركة
«أن��ص��ار ال��ل��ه» ق��د اح��ت��ش��دوا ،أم��س ،في

ش��م��ال ال��ع��اص��م��ة م��ت��وع��دي��ن بتصعيد
احتجاجاتهم ،إيذانًا بانطالق املرحلة
الثالثة م��ن «التصعيد ال��ث��وري» ال��ذي
أع��ل��ن��ه زع��ي��م «أ ًن���ص���ار ال���ل���ه» ع��ب��د امل��ل��ك
الحوثي .وتلبية لدعوة الحوثيّ ،
تجمع
عشرات اآلالف من اليمنيني للصالة في
طريق املطار شمال العاصمةّ ،
مرددين
ش���ع���ارات م��ط��ال��ب��ة ب��إس��ق��اط ال��ح��ك��وم��ة
والتراجع عن قرار الحكومة رفع الدعم
عن املشتقات النفطية.
ف����ي امل���ق���اب���ل ،اح���ت���ش���د ع����ش����رات اآلالف
م�����ن أن�����ص�����ار ال���ح���ك���وم���ة ض���م���ن ه��ي��ئ��ة
«االص�����ط�����ف�����اف ال�����وط�����ن�����ي» ف�����ي ص��ل�اة
ال��ج��م��ع��ة ،وب��ع��ده��ا ف���ي ش����ارع ال��س��ت�ين
غرب صنعاء للتأكيد على دعم الرئيس
ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه����ادي .وف��ي��م��ا ج ّ��دد

«االصطفاف
الوطني» :هل صنعاء
تل أبيب ليحاصرها
الحوثيون؟

امل��ش��ارك��ون مطالبتهم للرئيس ه��ادي
ب���س���رع���ة ت���ن���ف���ي���ذ م����خ����رج����ات ال�����ح�����وار،
وب����س����ط ن����ف����وذ ال������دول������ة ع���ل���ى م��ن��اط��ق
ال�����ب��ل��اد ك���ل���ه���ا ،دع������ا خ���ط���ي���ب ال��ج��م��ع��ة
ف���ي ح��ش��ود «االص���ط���ف���اف» ه����ادي إل��ى
تحمل م��س��ؤول��ي��ات��ه ف��ي ح��م��اي��ة ال��ب�لاد
«م���م���ا ي��ت��ه��دده��ا م���ن أخ����ط����ار» .ووج���ه
ً
الخطيب رس��ال��ة إل���ى ال��ح��وث��ي�ين ق��ائ�لا

«صنعاء ليست تل أبيب وإنما عاصمة
ال��ي��م��ن��ي�ين» ،ف���ي إش������ارة إل����ى ال��ح��ص��ار
ال��ذي تفرضه الحركة على املدينة عند
م���داخ���ل���ه���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���غ���رب���ي���ة ع��ب��ر
مخيمات لالعتصام نصبها الحوثيون
قبل أسبوعني.
ّ
ّ
وف�����ي ظ�����ل امل�����راوح�����ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ح��ل
األزم����ة ب�ين «أن���ص���ار ال��ل��ه» وال��ح��ك��وم��ة،
وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د إخ���ف���اق امل���ف���اوض���ات
ب�ي�ن ال���ح���رك���ة وال��ل��ج��ن��ة ال���رئ���اس���ي���ة في
ص��ع��دة ،أك��د مصدر ق��ي��ادي ف��ي اللجنة
أن����ه����ا «ت�����ق�����وم ب����ات����ص����االت م���ت���واص���ل���ة
إلع��������داد ت���ق���ري���ر ي����ق ّ����دم إل�����ى االج���ت���م���اع
ال���وط���ن���ي امل ّ
����وس����ع ال�����ذي ي��ع��ق��د ال��س��ب��ت
(اليوم) ،ويضم مختلف القوى املؤيدة
للرئيس ه��ادي» ،مشيرًا إلى أن اللجنة
«ستقدم رؤية بمثابة مبادرة في ضوء
املقترحات املقدمة م��ن سائر املكونات
السياسية».
وأوض������ح أن امل����ب����ادرة ت��ت��ض��م��ن ن��ق��اط��ًا
ّ
عدة؛ من بينها «تشكيل حكومة شراكة
وطنية من كفاءات ،واتخاذ إجراءات في
املجال االقتصادي وال سيما عبر إعادة
تقويم لزيادة أسعار النفط» .وبحسب
امل��ص��در ،أن االت��ص��االت ل��م تنقطع بني
اللجنة والحوثيني ،فيما من املفترض
أال ت��س��ت��ق��ي��ل ال���ح���ك���وم���ة ال���ح���ال���ي���ة ق��ب��ل
االتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة.
من جهةٍ أخ��رىّ ،
شيع أنصار «الحراك
ال��ج��ن��وب��ي» ،أم���س ،ج��ث��م��ان ال��ق��ت��ي��ل في
املواجهات مع األم��ن في محافظة عدن
(ج��ن��وب) أول م��ن أم��س .وش���ارك املئات
ف��ي التشييع ال���ذي ت��ح��ول إل��ى مسيرة
ع��ق��ب ص��ل�اة ال��ج��م��ع��ة ،ط���اف���ت ال���ش���ارع
ال��ع��ام ف��ي م��دي��ن��ة امل��ع�لا ف��ي ع����دن ،ردد
خ�لال��ه��ا امل���ش���ارك���ون ه���ت���اف���ات م��ن��اوئ��ة
للحكومة وراف���ض���ة ل��ل��وح��دة اليمنية،
ومطالبة بانفصال ج��ن��وب اليمن عن
شماله.
(أ ف ب ،األناضول)

شخصية اليوم
ما قل
ودل
أكد الرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،أمس ،أن روسيا
ليس لديها أي رغبة في التورط
في صراعات واسعة النطاق ،لكن
يجب أن تكون مستعدة ملواجهة
أي تهديد .وقال ،في حديث ملعسكر
للشباب خارج موسكو ،إن «روسيا
بعيدة كل البعد عن التورط في أي
صراعات واسعة النطاق .ال تريد
وال نخطط لذلك .لكن من الطبيعي

أن نكون مستعدين دومًا للتصدي
ّ
وشدد
ألي عدوان على روسيا».
على أنه «يجب إجبار السلطات
األوكرانية على بدء مفاوضات
حول جوهر القضية :ماذا ستكون
حقوق سكان دونباس ولوغانسك
جنوب شرق البالد؟» .وأعلن بوتني
أن الرئيس األوكراني أكد له أن
الجنود الروس الذين أوقفتهم
كييف سيعودون إلى روسيا.
(رويترز ،أ ف ب)

يبدو أن السياسة الخارجية لتركيا في المرحلة المقبلة لن تختلف عما شهدناه في السنوات
القليلة الماضية ،وزير الخارجية الجديد قد ال يحيد عن نهج سلفه

تشاووش أوغلو :استمرار النهج!
إسطنبول ـ إيمي إبراهيم
يشكل تعيني م��ول��ود ت��ش��اووش أوغ��ل��و وزي����رًا ج��دي��دًا للخارجية
التركية ،وهو أحد األعضاء املؤسسني لـ«حزب العدالة والتنمية»،
استمرارًا لنهج سلفه أحمد داوود أوغلو.
ت��ش��اووش أوغ��ل��و ،امل��ول��ود ف��ي  5ش��ب��اط/ف��ب��راي��ر  1968ف��ي مدينة
أالنيا ،يمثل مقاطعة أنطاليا في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا،
وهو نائب في البرملان التركي منذ انتخابات عام  .2002وتشاوش
أوغ��ل��و ،ال��ذي يجيد اإلنكليزية واألمل��ان��ي��ة واليابانية ،مؤيد قوي
النضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي ،وهو جزء من الدائرة املقربة
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،وهو يتولى منصبه في
وقت حرج حيث تعاني تركيا من عالقات متدهورة مع دول الجوار
التي تمزقها الصراعات ،في سوريا والعراق.
وكان تشاووش أوغلو قد تخرج في «جامعة أنقرة» قسم العالقات
الدولية عام  ،1988ثم حصل على درجة املاجستير في االقتصاد
م��ن «ج��ام��ع��ة ل��ون��غ أي�لان��د» ف��ي مدينة ن��ي��وي��ورك ،وال��دك��ت��وراه من
«ج��ام��ع��ة ب��ي��ل��ك��ن��ت» و«م���درس���ة ل��ن��دن ل�لاق��ت��ص��اد» .ت����رأس «لجنة
ال��ه��ج��رة وال�لاج��ئ�ين وال��س��ك��ان» ف��ي ال��ب��رمل��ان ال��ت��رك��ي ،وان��ض��م إل��ى
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة مل��ج��ل��س أوروب�����ا ف��ي ع���ام  ،2003وب��ع��د فترة
وجيزة ت��رأس الوفد التركي وأصبح نائب رئيس الجمعية ،وفي
 25ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ع��ام  2010انتخب رئيسًا للجمعية البرملانية
بسبب تدخله في
ملجلس أوروب��ا .وجرى انتقاد تشاووش أوغلو
ُ
االنتخابات البلدية في أنطاليا في آذار  ،2014حيث ذك��ر أن��ه زار
قاعة املحكمة مع أنصاره ،وأوق��ف عملية فرز أص��وات الضواحي
حيث تتمتع أحزاب املعارضة بنسبة كبيرة من املؤيدين.
ومن أبرز تصريحاته أتت تعليقًا على ادعاءات بأن تركيا أدت إلى
عزل نفسها بسبب سياستها الخارجية ،حيث قال إن «السياسة
الخارجية ليست مثل وجود حديقة من الورود بال أشواك ،تركيا
لديها مشاكل مع جيرانها بسبب سياسات سوريا والعراق .ومع

ما عدا مصر،
ال يوجد آراء متباينة بيننا
وبين دول الخليج

ذلك ،إن املشكلة مع الحكومة السورية ال تنبع من أي إثم من تركيا،
تبنت تركيا موقفًا مبدئيًا من البداية بشأن قضية سوريا».
وحول األحداث في سوريا ،قال مولود تشاووش أوغلو« :شاركنا
اقتراحاتنا وخبراتنا مع الحكومة السورية حول ما ال��ذي يمكن
عمله إلنهاء الحرب في سوريا ،وكانت هناك خارطة طريق لقيت
ً
قبوال من الرئيس السوري بشار األس��د ،بعد ذلك قرر األس��د عدم
اعتمادها ،ما أدى إلى زي��ادة العنف في سوريا» ،داعيًا أن تركيا
تبنت املوقف نفسه منذ بداية الصراع السوري ،على عكس غيرها
م��ن ال��ب��ل��دان األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي غ��ي��رت م��وق��ف��ه��ا وف��ق��ًا ل��ل��ت��ط��ورات في
سوريا .وبشأن طبيعة العالقات التركية ـ اإليرانية ،قال تشاووش
أوغلو« :إي��ران تتصرف بطريقة طائفية ،وه��ذا خطأ فيه خطورة
ك��ب��ي��رة ج���دًا وم��ث��ل ه���ذه ال��ت��ص��رف��ات ه��ي أب���رز أس��ب��اب ال��خ�لاف مع
السياسة اإليرانية».
أما في ما يخص االدع��اءات التي تعزو توتر العالقات بني تركيا
وب�ي�ن دول الخليج ل��ل��م��واق��ف املختلفة م��ن األح����داث األخ��ي��رة في
مصر ،قال تشاووش أوغلو« :ال ينبغي أن ينظر إلى االختالفات
في مصر على أنها أزمة عميقة ،ال توجد آراء متباينة في مسائل
أخ���رى ب�ين ت��رك��ي��ا ودول ال��خ��ل��ي��ج ،واألم�����ور س��ت��ع��ود إل���ى سياقها
الطبيعي ،واالختالف في الرأي حول مصر لن يكون له تأثير على
العالقات االقتصادية» ،وأض��اف« :إن تركيا لديها تجارب سيئة
مع االنقالبات ،لذلك يمكن فهم الوضع في مصر ،ونحن كحركة
سياسية وك��دول��ة عانينا كثيرًا م��ن االن��ق�لاب��ات العسكرية ،لهذا
السبب هناك انتقادات لسياستنا الخارجية ،ونحن سنثبت الحق
ف��ي القضية امل��ص��ري��ة ،ول��س��ن��ا نفضل ج��ان��ب��ًا واح����دًا أو ن��ف��رق بني
الشعب امل��ص��ري ،فهذا غير ممكن» .وح��ول تقويم عضوية تركيا
في االتحاد األوروبي ،قال إنه كان يأمل أن يكون التقرير املرحلي
االت��ح��اد األوروب����ي «أك��ث��ر ت��وازن��ًا ( )...وف��ي ظ��ل تمسك ه��ذه ال��دول
(فرنسا وأمل��ان��ي��ا) بمواقفها ال أعتقد أن��ه سيكون هناك تقدم في
عملية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي».

