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ارتفاع عدد ال�شهداء في �صنعاء �إلى ت�سعة و�ستين والجرحى �أكثر من مئة وخم�سين

مبادرة جزائرية لحل الأزمة اليمنية ...والعدوان ال�سعودي يخرق الهدنة
تصدرت األزمة اليمنية الساحة السياسية الجزائرية في ظ ّل
الوطني حالً ،ويرى
دعوات األط��راف اليمنية إلى انتهاج الحوار
ّ
سياسيون وناشطون جزائريون أن الحوار والمصالحة بين
الفرقاء للوصول إلى توافق وطني ،هو الحل الوحيد وفق المنظور
الجزائري ألزمة اليمن.
الجزائر باشرت قبل أسابيع اتصاالت رسمية مع السعودية
وتركيا وإيران حول مضمون مبادرة جديدة تتضمن وقفا ً فوريا ً
للعمليات العسكرية ،وإط�لاق ح��وار مباشر بين أط��راف األزمة
تحتضنه العاصمة الجزائرية ،لكن الرفض السعودي حال دون
ذلك بحسب مصادر دبلوماسية جزائرية للميادين.
الحوار والمصالحة بين الفرقاء للوصول إلى توافق وطني،
الحل الوحيد وفق المنظور الجزائري لألزمة اليمنية.
في األثناء ،خرقت طائرات العدوان السعوديّ الهدنة المعلنة
بعد ساعة من سريانها وتشن غ��ارات على صعدة وحجة ،مع
تسجيل خرق في محافظة الضالع شمال مدينة عدن ونشوب
اشتباكات عنيفة على طول الطريق الرابط بين مدينة الضالع
حتى سناح.
كذلك أغ��ارت الطائرات على مواقع للجيش اليمني تقع الى
وسجل خرق ثان للهدنة في محافظة
الشمال الشرقي من عدن،
ّ
الضالع شمال مدينة عدن.
وكانت األنباء قد أكدت بنشوب اشتباكات عنيفة على طول
الطريق الرابط بين مدينة الضالع حتى سناح.
تتصاعد وتيرة الغارات السعودية فوق صنعاء ،وتتصاعد
ألهبة النيران نحو سماء المدينة ويعلو الدخان األسود ليبدو موعد
الهدنة اإلنسانية بعيداً .هي ساعات فقط تفصل بين حرب واقعة
وهدنة منتظرة ،وال شي سوى مزيد من الشهداء والجرحى وبين
الدمار والنزوح يتمسك اليمنيون حتى اللحظات األخيرة ببارقة
حياة.
ال��ح��دود اليمنية ـ السعودية أي��ض�ا ً شهدت قصفا ً مدفعيا ً
وصاروخيا ً بعد إعالن السعودية مقتل شخص وإصابة آخرين

بإطالق قذائف هاون على نجران.
من جهة ثانية ،ع ّمت العتمة على نحو كامل منطقة الخوبة
السعودية في محافظة جيزان بعد قصف صاروخي مك ّثف ن ّفذه
رجال القبائل في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة صعدة.
كما قصف أبناء المناطق اليمنية الحدودية مطار نجران الدولي
السعودي بنحو مك ّثف بالصواريخ والقذائف المدفعية واستهدفوا
معسكر في نجران ،واشتعلت النيران فيه كذلك استهدفت شركة
النفط ومحطة للكهرباء في نجران.
وفي صنعاء ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في الغارات
السعودية ،وتحديدا ً في نقم إلى تسعة وستين شهيدا ً وأكثر من
مئة وخمسين جريحاً.
القومي في البرلمان
من جهة أخرى ،وصف رئيس لجنة األمن
ّ
اإليراني عالء الدين بروجردي ما تقوم به السعودية ض ّد اليمن
ّ
بأنه جريمة حرب.
بروجردي وبعد لقائه رئيس مجلس الشعب السوريّ في دمشق
اللحام ح ّذر من أنّ أيّ إجراء سيتخذ ض ّد سفينة المساعدات
جهاد ّ
اإليرانية إلى اليمن سيجرى الر ّد عليه ،وأكد أنّ توجيهات اإلمام
ّ
للملف النوويّ عن أيّ موضوع
الخامنئي تقضي بالفصل الكامل
آخر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت أط��راف النزاع كافة
في اليمن إلى االلتزام الصارم بالهدنة اإلنسانية في البالد والتي
دخلت حيز التطبيق.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أن موسكو «تدعو
بإلحاح األطراف المشاركة كافة في األحداث الدرامية في اليمن
إلى االلتزام الصارم بالهدنة اإلنسانية ،واالمتناع عن أية عمليات
باستخدام القوة وخطوات قد تؤدي إلى إحباط وقف إطالق النار».
وأعادت ال��وزارة إلى األذهان أن روسيا كانت تدعو منذ بداية
األزم��ة إلى إعالن مثل هذه الهدنة ،مؤكدة ض��رورة تقييم الدعم
المكثف لتطبيق الهدنة بشكل مناسب.
(التتمة ص)14

الجي�ش ال�سوري والمقاومة ي�سيطران على تلة مو�سى اال�ستراتيجية في القلمون

�شيوخ النفط...
�أيامكم �أ�صبحت معدودة

الرئي�س الأ�سد ي�ستقبل بروجردي بح�ضور اللواء مملوك

} بشري الفروي
أع�ل��ن الفشل ف��ي ال �ح��رب ال�س�ع��ودي��ة على اليمن الموت
السريري لممالك ألزهايمر ،فانطوت صفحتها وأصبحت
من الماضي .حرب اليمن كانت هي الفرصة األخيرة لبقاء
ممالك الخليج.
سيشكل اللقاء في «كامب ديفيد» نقطة تح ّول في السياسة
األميركية حيال المنطقة ،وفي خريطة التحالفات وأوزانها،
وف��ي منظومة ال�ع�لاق��ات اإلقليمية وال��دول�ي��ة المبنية على
أس��اس التفاهم م��ع إي��ران ،واإلق ��رار بانتهاء عصر القطب
األوحد.
المرحلة الجديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل أنظمة الحكم في
دول الخليج لتضمن أميركا حليفا ً لها يحمي مصالحها على
رغم رفض ملوك الخليج وسالطينهم لهذا التوجه المدروس
�ح �ا ً ب �ح �س��ب ت �ص��ري �ح��ات المسؤولين
وال � ��ذي أص �ب��ح م �ل� ّ
األميركيين.
لذلك ،نرى اعتراضهم يتمثل بعدم حضور أغلب الملوك
واالستعاضة عنه بإرسال نواب عنهم وفي محاولة إيجاد
بديل من حمايتهم .وال��ذي كان واضحا ً في زي��ارة الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند السعودية ورغبته في حضور
القمة معهم ،مع إعالن إبرام صفقات سالح جديدة.

(التتمة ص)14

ر�سائل �إيرانية للخليج
قبل قمة «كامب ديفيد»
} ناديا شحادة وتوفيق المحمود
مع االس�ت�ع��دادات التحضرية لقمة كامب ديفيد المرتقب
انعقادها بين الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا وق�ي��ادات من
مجلس التعاون الخليجي .ه��ذه القمة التي من المتوقع أن
تضع حدا ً لألزمة اليمنية مع دخول الحملة العسكرية التي
تقودها السعودية ضد الشعب اليمني هدنة إنسانية تستمر
لمدة  5أي��ام ،على أن تستأنف إذا تم أي اختراق أو تمدد إذ
التزمت بها األطراف الساعية إلى صيغة حل سياسي تجنّب
اليمن م��زي��دا ً من ال��دم��ار ،وذل��ك بعد سبعة أسابيع على بدء
العملية العسكرية السعودية والتي لم تحقق أيا ً من أهدافها
المعلنة ،إض��اف��ة إل��ى مطالبة دول مجلس التعاون الرئيس
أوب��ام��ا بضمانات أمنية ض��د إي���ران ،بعد االت �ف��اق المبدئي
على الملف النووي اإليراني الذي وقع في لوزان بين إيران
وال��دول الست ،فمع التحضيرات لقمة كامب ديفيد وتركيز
االه�ت�م��ام ال�ع��رب��ي وال��دول��ي على م��ا ي��ري��ده الخليجيون من
أميركا ،وم��ا يمكن أن يقدمه لهم الرئيس األميركي باراك
اوب��ام��ا وق�ب��ل س��اع��ات م��ن ب��دء ال�ه��دن��ة اإلن�س��ان�ي��ة المرتقبة،
كشفت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن إرس��ال سفينة
مساعدات لليمن تحت حماية عدد من سفها الحربية ،وهذا
ما أك��ده األدم�ي��رال حسن آزاد ب��أن تلك المساعدات ك��ان من
المقرر إرسالها إلى الشعب اليمني الشقيق بالطائرة ،إال أن
هذا األمر واجه منعا ً من السعودية.
(التتمة ص)14

قال الرئيس السوري بشار األسد خالل استقباله أمس رئيس لجنة السياسة
الخارجية واألمن القومي في مجلس الشورى اإلسالمي في إيران عالء الدين
بروجردي« :إن استخدام الكذب والحمالت اإلعالمية لتحقيق ما لم يستطع
اإلرهابيون وداعموهم تحقيقه على األرض ،لم ولن ينال من صمود وعزيمة
السوريين».
وأعرب الرئيس السوري عن شكره إليران حكومة وشعبا ً لوقوفها الثابت
بجانب الشعب السوري ودعمه بمواجهة الحرب اإلرهابية التي يتع ّرض لها.
من جانبه ،شدد بروجردي على أنه «ما من قوة في العالم تستطيع أن تؤثر
في العالقة المتميزة التي تجمع شعبي سورية وإيران وحرصهما على تحقيق
مصالحهما» ،مضيفا ً أن «إيران التي لطالما وقفت مع سورية وقضاياها العادلة،
حريصة على االستمرار بدعمها ولن تدخر أي جهد لمساعدة السوريين» ،وأردف
قائالً «إن إرادة وصمود الشعب السوري وصالبة جيشه وقيادته كفيلة بهزيمة
اإلرهاب وداعميه».
وحضر اللقاء مدير مكتب األمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ،حيث
ظهر المملوك جالسا ً على يسار الرئيس األسد خالل اللقاء.
(التتمة ص)14

تول وا�شنطن �أهمية لغياب قادة عن القمة؟
لماذا لم ِ

مع�صوم يقول �إننا رف�ضنا منذ اليوم الأول التدخل الع�سكري في اليمن

الهواج�س الخليجية على طاولة «كامب ديفيد»

روحاني :لن ن�سمح ب�إثارة الخالفات
في العراق وتق�سيمه

لم يقنع تبرير السعودية لغياب ملكها عن قمة كامب
ديفيد أحداً ،متابعة الهدنة في اليمن ليست من اختصاص
الملك على ما يقول المراقبون ،بل هي مسألة محض
تقنية ،لذا يذهب المحللون إلى قراءة أبعاد سياسية وراء
قرار الملك السعودي يأتي في طليعتها اهتمام السعودية
بإبالغ الرئيس باراك أوباما بحجم الغضب الخليجي من
التقارب األميركي ـ اإليراني في الملف النووي.
ِ
تخف الرياض محاوالتها الحثيثة للحؤول
تقارب لم
دون نجاحه وهي تستمر في مساعيها لتغيير أو لتعديل
سير القطار األميركي باتجاه توقيع االتفاق في أواخر
حزيران المقبل.
وحاولت ك ّل من الرياض وواشنطن اإليحاء بأنّ كل
األمور على ما يرام ،وأنّ غياب الملك السعودي سلمان
عن قمة «كامب ديفيد» الخليجية ـ األميركية ،التي بدأ
اجتماعاتها المكثفة في واشنطن أمس ،لم يكن إال صدفة
فرضتها الهدنة في اليمن وحرص الملك على «إنجاحها».
ولكن يبقى أكيدا ً أنّ غياب أربعة من قادة دول الخليج
سيلقي بظالله على القمة التي فقدت بعضا ً من زخمها.
لم تو ِل واشنطن بشكل علني أهمية كبرى لغياب قادة
اإلمارات وسلطنة عمان والبحرين عن القمة التي يفترض
أن تبدّد مخاوف الخليجيين ،قبيل التوقيع على ا ّتفاق
شامل مع إيران بشأن برنامجها النووي ،في حين تشير
التقارير إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ليست
راضية عن ذلك التوجه ،فضالً عن أنّ القمة المزمعة لن
تحقق النتائج المرجوة ،خصوصا ً أ ّنها تأتي في وقت

تحاول الرياض فيه الخروج من مأزق اليمن.
وبينما يبقى سقف التوقعات منخفضاً ،خرج وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير ليوضح أمس ،أنّ القمة
بين رؤساء دول الخليج والرئيس األميركي باراك أوباما
ستر ّكز على ما وصفها بـ»التحركات العدوانية من جانب
إي��ران» في المنطقة ،بحسب ما نقلت عنه وكالة األنباء
السعودية الرسمية «واس».
وقال الجبير« :نرى دعما ً إيرانيا ً لمنظمات إرهابية،
وتسهيالً ألعمال منظمات إرهابية ،لذلك سيكون التحدي
هو في كيفية تنسيق الجهود األميركية ـ الخليجية بشكل
جماعي من أجل مواجهة هذه التحركات العدوانية من
جانب إيران» ،على ح ّد تعبيره.
ووصل إلى واشنطن الوفد السعودي ،وقبله أمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح األحمد الجابر
الصباح ،وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة
وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ،ونائب رئيس
الوزراء العُ ماني السيد فهد بن محمود آل سعيد.
وسبق للجانب األميركي أن أعلن أنّ القمة ستناقش
تعزيز ال��ت��ع��اون بين ال��والي��ات المتحدة وحلفائها
الخليجيين في المجاالت األمنية والعسكرية ،بينما تنتظر
دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة أوباما دعما ً
ملموسا ً يتجاوز الوعود في مجال التعاون على أعلى
المستويات العسكرية والدفاعية ،وتعزيز التعاون في
مجاالت التكنولوجيا ،والقرصنة اإللكترونية ،والمالحة،
وأمن الحدود.

حفتر :لدي ما هو �أهم من المثول �أمام مجل�س النواب
رفض القائد العام للجيش الليبي ال معين من قبل
مجلس ال��ن��واب ،خليفة حفتر المثول أم��ام المجلس
بسبب انشغاله بأمور أهم كما قال.
وأكد النائب في مجلس النواب زياد دغيم ،أول من أمس،
في صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»
أنه «بناء على طلب نواب مدينة بنغازي وجه مجلس
النواب ،دعوة فورية للفريق خليفة حفتر بصفته القائد
األعلى للجيش الليبي للمساءلة ،فرفض الحضور».

وأض���اف أن حفتر «يتحجج ل��ع��دم ال��م��ث��ول أم��ام
البرلمان» ،قائالً إن النواب سيواظبون «على دعوته
حتى يتضح األمر ،وعندها لكل حادث حديث».
وأقر مجلس النواب في الـ 24شباط الماضي ،قانون
منصب القائد العام للجيش الليبي ،وكلف رئيسه،
عقيلة صالح ،بتعيين شخصية في المنصب ،فوقع
االختيار في الـ 2آذار الماضي ،على حفتر لتولي هذا
المنصب.

ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي ،إن الشعب العراقي هو
الذي يقرر مستقبله بنفسه ،مشددا ً
ع��ل��ى أن ط��ه��ران ل��ن ت��س��م��ح ألي
بلد ب��إث��ارة الخالفات ف��ي العراق
وتقسيمه.
وأكد حسن روحاني ،خالل مؤتمر
صحافي مشترك ،أم��س ،مع نظيره
العراقي ،فؤاد معصوم ،في العاصمة
اإليرانية طهران ،أن استقرار العراق
وأمنه يحظى ببالغ األهمية بالنسبة
إليران.
وف����ي ال���ش���أن ال��ي��م��ن��ي ،ص��رح
روحاني بأنه تجب على جميع الدول
المساهمة في وقف إطالق نار حقيقي
وف���وري ف��ي اليمن وإغ��اث��ة الشعب
المنكوب ،مفيدا ً بأن «الذين اعتبروا
أنهم يستطيعون استخدام اإلرهاب
ك��أداة لتحقيق أهدافهم في المنطقة
أخطأوا».
قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم،
إن الجميع في العراق يحارب تنظيم
«داع���ش» ،مضيفا ً أن بغداد ممتنة
للدعم ال��ذي تقدمه إي��ران لمحاربة
«الدولة اإلسالمية».
وأض���اف ف���ؤاد معصوم أن��ه من
ال��ض��روري االستفادة من الخبرات
اإليرانية في شتى المجاالت ،وقال إن
العراق رفض منذ اليوم األول التدخل
العسكري في اليمن.
وبين الرئيس العراقي أن الفترة
المقبلة ستشهد م � ّد خطوط سكك
حديدية من إيران إلى العراق ،إضافة
إلى بحث عملية مد أنابيب الغاز بين
البلدين.
(التتمة ص)14

مقتل الرجل الثاني بجماعة «داع�ش»
أك��دت وزارة الدفاع العراقية ،أم��س ،مقتل الرجل الثاني في جماعة «داع��ش»
اإلرهابية أبو عالء العفري وعدد من قيادات الجماعة في غارة جوية شمال شرقي
الموصل  .وكانت مصادر إعالمية ذكرت نقالً عن وزارة الدفاع العراقية أنه «استنادا ً
إلى معلومات استخبارية دقيقة تم توجيه ضربة جوية من قبل قوات التحالف
الدولي إلى اجتماع إلرهابيي «داعش» في جامع األخوة بمنطقة العياضية التابعة
لقضاء تلعفر شمال شرقي الموصل ،ما أسفر عن مقتل العفري» .
وأضاف أن «القصف أسفر أيضا ً عن مقتل ما يسمى بقاضي قضاة والية الجزيرة
والبادية أكرم قرباش الملقب بالمال ميسر وعدد كبير من العصابات اإلجرامية التي
كانت في االجتماع» .
يذكر أن أبو عالء العفري مرشح ألن يصبح زعيما ً لتنظيم «داعش» اإلرهابي خليفة
ألبي بكر البغدادي الذي تتحدث المصادر على أنه مصاب ،فيما تشير المعلومات إلى
تولي العفري مسؤولية التنظيم فعالً في غياب البغدادي.

