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العالم

اليمن

الرياض تدفع نحو
إجهاض الهدنة:
 9شهداء جدد
يمعن العدوان السعودي ،على ما يبدوً ،في سعيه
إلى إفشال «الهدنة اإلنسانية» الهشة أصال ،من خالل
مواصلة خروقاته ،عبر العمليات العسكرية من جهة،
وعبر التهديد باتخاذ «اإلجــراءات المناسبة» ّ
للرد على
مواجهة الجيش و»أنصار الله» للمجموعات المسلحة
جهة أخرى
والعناصر التكفيرية في الجنوب ،من
ٍ
صنعاء ـ علي جاحز
انقضى اليوم الثاني من «الهدنة
اإلن ـس ــان ـي ــة» م ــن دون أن يـتــوقــف
ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي عــن عملياته
االستفزازية ،إن كان عبر القصف
ّ
املتقطع على مناطق في محافظة
صـعــدة تـحــديــدًا ،أو عبر مواصلة
طـ ـ ــائـ ـ ــراتـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ـبـ ــاحـ ــة األج ـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـي ـم ـن ـيــة .ورغـ ــم تــأك ـيــد واشـنـطــن
أن ال ـهــدنــة ف ــي ال ـي ـمــن «ص ــام ــدة»،

مطالبات بتحقيق
دولي بجرائم الحرب
السعودية
تتعمد الرياض رفع نبرة التهديد
ـت تـمـعــن فـيــه في
والــوعـيــد فــي وق ـ ٍ
ان ـت ـهــاك ال ـس ـيــادة الـيـمـنـيــة بشتى
الـ ــوسـ ــائـ ــل ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا إدراج ـ ـهـ ــا
مـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة» مـ ـ ـ ــع املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات
امل ـس ـل ـحــة ف ــي ال ـج ـن ــوب ف ــي خــانــة
«خروقات الهدنة».
وأع ـل ــن امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـع ــدوان،
أح ـمــد ع ـس ـيــري ،أن «املـيـلـيـشـيــات
الـحــوثـيــة اسـتـمــرت لـلـيــوم الـثــانــي
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ف ــي خ ـ ــرق ال ـه ــدن ــة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» .وح ـ ـ ـ ــذر ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ي ــوم أم ــس ،مــن أن «ضـبــط النفس
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ـه ــدن ــة لـ ــن يـسـتـمــر
ً
طـ ـ ــويـ ـ ــا إذا مـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ت ـل ــك
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات فـ ـ ــي مـ ـم ــارس ــاتـ ـه ــا
وخـ ــروقـ ــاتـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـه ــدن ــة» ،م ـش ـي ــرًا
إل ـ ــى أنـ ـه ــا «س ـت ـت ـخ ــذ اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
املناسبة لردع مثل هذه األعمال».
وأش ـ ـ ــارت قـ ـي ــادة ال ـت ـح ــال ــف ال ــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى عـمـلـيــات
قـصــف «ن ـفــذهــا ال ـحــوث ـيــون» على
ال ـح ــدود الـيـمـنـيــة ال ـس ـعــوديــة ،من
بـيـنـهــا إطـ ــاق ن ــار وق ــذائ ــف عـلــى
مــواقــع تــابـعــة ل ـل ـقــوات ال ـبــريــة في
ن ـج ــران ،بــاإلضــافــة إل ــى تنفيذهم
(ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة»)
عـمـلـيــات عـسـكــريــة فــي مـحــافـظــات
عـ ـ ـ ــدن وأبـ ـ ـ ـ ــن ولـ ـ ـح ـ ــج وال ـ ـضـ ــالـ ــع
وشبوة وتعز ومأرب».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
الجيش اليمني ،غالب لقمان ،أن
ق ــوات الـجـيــش واألمـ ــن و«ال ـل ـجــان
الشعبية» ملتزمة بضبط النفس
وبالحفاظ على عدم خرق الهدنة
اإلنسانية رغم الخروقات املتكررة
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
وحلفائه .لقمان خاطب عبر وكالة

األنـ ـبـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة (سـ ـبـ ــأ)« ،دول
الـعــالــم الشقيقة منها والصديقة
واألم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة وكـ ــل امل ـن ـظ ـمــات
ال ـح ـقــوق ـيــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،داع ـي ــا
إي ــاه ــا إل ــى ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا
اإلنسانية واألخــاقـيــة تجاه هذه
الـ ـخ ــروق ــات واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ات ،وه ــو
م ــا ج ـ ــاء م ـن ـس ـج ـمــا م ــع م ـض ـمــون
رســالــة م ـســؤول مـلــف املـفــاوضــات
فــي جماعة «أنـصــار الـلــه» ،مهدي
املـ ـ ـش ـ ــاط ،إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـع ــوث الـ ــدولـ ــي
خالل لقائه بممثلي «أنصار الله»
أول مــن أمــس؛ فقد أكــد املـشــاط أن
ال ـجــانــب ال ـس ـع ــودي وح ـل ـف ــاء ه لــم
يظهروا حتى اللحظة أي احترام
ح ـق ـي ـقــي ل ـل ـه ــدن ــة امل ـع ـل ـن ــة ،داع ـي ــا
إلــى «الـضـغــط عـلــى ال ـطــرف اآلخــر
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إل ـ ــزام ـ ــه ب ــاحـ ـت ــرام
ال ـه ــدن ــة وال ـت ــوق ــف ع ــن خ ــروق ــات ــه
امل ـس ـي ـئــة إل ــى األمـ ــم امل ـت ـحــدة وكــل
الخيرين في هذا العالم» ،بحسب
رسالة املشاط.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر

ً
شهدت أسواق صنعاء أمس إقباال من المواطنين للتزود بالمواد الغذائية (أ ف ب)

م ـح ـل ـيــة ف ــي ص ـع ــدة إن  9ش ـهــداء
وعــددًا من الجرحى سقطوا جراء
ق ـ ـصـ ــف مـ ـ ــن طـ ـ ــائـ ـ ــرة «أبـ ــات ـ ـشـ ــي»
س ـع ــودي ــة اس ـت ـهــدفــت سـ ـي ــارة فــي
منطقة الصافية التابعة ملديرية
ال ـظــاهــر ف ــي ص ـع ــدة ،فـيـمــا حلقت
ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي فــي

أجـ ـ ـ ــواء صـ ـع ــدة وصـ ـنـ ـع ــاء وت ـع ــز
وال ـ ـحـ ــديـ ــدة وح ـ ـجـ ــة م ـ ـ ــرات عـ ــدة،
إضــافــة إل ــى غ ــارات ث ــاث نفذتها
طــائــرات الـعــدوان على عــدن حيث
ق ـص ـفــت امل ـط ــار وأجـ ـ ــزاء م ــن خــور
م ـك ـســر وأجـ ـ ـ ــزاء م ــن م ــدي ــري ــة دار
سعد.

فــي ال ـس ـيــاق ،تـعـلــو أص ــوات يمنية
الجديد،
منتقدة للمبعوث الدولي
ً
اس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ ،م ـطــال ـبــة
إي ــاه بـتـحــديــد مــوقـفــه مــن ال ـعــدوان
قبل أي حــديــث عــن مـفــاوضــات أو
حوار ،كما قال األمني العام لحزب
«الحق» اليمني ،محمد املنصور،

هادي يهدد بقطع العالقات مع طهران!
رغ ـ ـ ــم ال ـ ـهـ ــدنـ ــة االنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـس ـت ـم ــر خـ ـمـ ـس ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ــواك ــب
ٌ
تصعيد الفـ ٌـت في
األزمــة اليمنية
ح ــدة ال ـت ــوت ــر االق ـل ـي ـمــي ينعكس
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وع ـلــى
م ـس ــارات ال ـع ــدوان ال ــذي لــم ينتهِ
ـت تتجه فيه االنظار
بعد ،فــي وقـ ٍ
إل ــى االت ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة التي
ّ
تصب في إطالق عمليةٍ سياسية
تبدو بعيدة املنال حتى اآلن .وفي
م ـح ــاول ــةٍ ل ـل ـع ــودة إلـ ــى «تــأط ـيــر»
األزمة اليمنية ببعدها االقليمي،
ش ـه ــد ي ـ ــوم أم ـ ــس ح ــرب ــا كــام ـيــة
بــن طـهــران وفــريــق الــرئـيــس عبد
رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي امل ـق ـي ــم فــي
الرياض ،على خلفية الجدل املثار
ـول سـفـيـنــة اإلغ ــاث ــة االي ــران ـي ــة،
حـ ّ
«ت ـك ــل ـل ــت» ب ــاس ـت ــدع ــاء الـحـكــومــة
ـاض
الـيـمـنـيــة املـسـتـقـيـلــة م ــن الــريـ ً
للسفير اليمني من طهران تلبية
لتوجيهات هادي بقطع العالقات
وقت
الدبلوماسية مع إيــران ،في
ٍ
جددت فيه األمم املتحدة التلميح
إلى إمكانية استضافة العاصمة
ال ـســوي ـســريــة جـنـيــف مل ـفــاوضــات
محتملة بني القوى اليمنية ،علمًا
بــأن الــريــاض تستضيف مؤتمرًا
خاصًا باليمن فــي  17مــن الشهر
الحالي.

وفيما اقتربت السفينة االيرانية
امل ـحـ ّـم ـلــة ب ــامل ـس ــاع ــدات ال ـغــذائ ـيــة
وال ـط ـب ـي ــة مـ ــن م ـي ـن ــاء ال ـ ُـح ــدي ــدة
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي (غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب) ،أعـ ـ ـل ـ ــن ن ــائ ــب
وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ح ـس ــن أم ـيــر
عبداللهيان ،أن السفينة املحملة
باملساعدات التي أرسلتها بالده،
سترسو على السواحل اليمنية،
وأن بالده تنسق مع األمم املتحدة
ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ـ ـ ــك ،وهـ ـ ــو مـ ــا أك ــدت ــه
األمـ ــم امل ـت ـحــدة الح ـق ــا ،مـعـلـنــة أن
ّ
«التحالف» الذي يشن حربًا على
اليمن ال يحق لــه تفتيش السفن
اآلتية إلى هذا البلد.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة «إرن ـ ـ ــا» اإلي ــران ـي ــة
الــرسـمـيــة عــن عـبــد الـلـهـيــان قوله
إن إي ــران رفـضــت دع ــوة الــواليــات
املـتـحــدة إلرسـ ــال امل ـســاعــدات إلــى
اليمن عبر جيبوتي .واتـهــم عبد
الـلـهـيــان الـسـعــوديــة ب ـخــرق وقــف
إطالق النار في اليمن ،قائال :إنها
تكرر أخطاءها السابقة.
وك ــان وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـيـمـنــي،
ريــاض ياسني ،قد أكــد أنــه سيتم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ كـ ـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ب ـح ــق
ال ـس ـف ـي ـنــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة« ،ف ـ ــي ح ــال
دخـلــت امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة اليمنية
م ــن دون إذن م ـس ـبــق» .وأض ــاف
ياسني ،يــوم أمــس ،أن «الحكومة

ّ
تحمل إي ــران املسؤولية
اليمنية
الـكــامـلــة فــي ح ــال دخ ــول سفينة
الشحن التي أرسلتها إلــى املياه
اإلقـلـيـمـيــة اليمنية مــن دون إذن
السلطات الشرعية» .وأشــار إلى
أن ـ ــه «جـ ـ ــرى ت ـف ــوي ــض ال ـت ـحــالــف
بـ ـ ــردع أي م ـخ ــال ـف ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«ال ـع ـن ـج ـه ـي ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ب ـش ــأن

السفينة تؤكد أن طهران ال تريد
االستقرار لليمن».
ـت قــال فيه إن «الحكومة
وفــي وقـ ٍ
(املستقيلة) تدرس قطع العالقات
الدبلوماسية مع إيران» ،استدعت
ال ـح ـكــومــة ال ـس ـف ـيــر ال ـي ـم ـنــي لــدى
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،بـ ـحـ ـس ــب مـ ـكـ ـت ــب وزيـ ـ ــر
الخارجية ،وذلــك بعد توجيهات

شهد يوم أمس حربًا كالمية بين طهران وفريق الرئيس هادي (أ ف ب)

