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ما المطلوب من «�أن�صار اهلل»
في هذه المرحلة؟

} هشام الهبيشان*

في الوقت ال��ذي ما زال��ت أص��داء ال�ع��دوان السعودي –
األميركي على اليمن تلقي بظاللها على الوضع المأسوي
والمعيشي ب��ال��داخ��ل اليمني ،ج��اء المشهد اليمني اليوم
ليلقي بكل ظالله وتجلياته المأسوية ب��واق��ع جديد على
الواقع العربي المضطرب ،فيظهر الى هذا المشهد العربي
المضطرب واق��ع المشهد اليمني بكل تجلياته المؤلمة
والمأسوية ،والتي ما زال��ت حاضرة منذ ان��دالع الحرب
العدوانية السعودية – االميركية على الشعب اليمني ،وفي
آخر تطورات هذا المشهد هو استمرار فصول هذا العدوان
العسكري على األرض ت��ارك �ا ًَ خلفه اآلالف م��ن الشهداء
والجرحى ودم��ارا ً واضحا ً وبطريقة ممنهجة لكافة البنى
التحتية ب��ال��دول��ة اليمنية ،على رغ��م ال�ح��دي��ث ع��ن إيقاف
الحرب العدوانية على اليمن «عاصفة الحزم».
اليوم نسمع عن مؤتمرات دولية «ال تغني وال تسمن من
جوع اليمنيين التواقيين لالستقرار» ،وهذه المؤتمرات من
المتوقع ان تعقد في مناطق جغرافية خارج الوطن اليمني،
تسعى كما يقال الى وضع حد لحالة الفوضى التي تعيشها
الدولة اليمنية ،ومن هنا يمكن القول إنه بات من الواضح ان
مسار الحلول السياسية وتحديدا ً منذ مطلع الربع الثاني
من عام  ،2015قد نعتها آلة الحرب السعودية – االميركية،
فقد عشنا منذ مطلع الربع الثاني من العام الحالي تحديدا ً
على تطورات دراماتيكية «دموية» ،عاشتها الدولة اليمنية
ب�س�ب��ب ال� �ع ��دوان ال �س �ع��ودي ع�ل��ى ال�ي�م��ن م��ن ش�م��ال��ه الى
جنوبه ،ومن غربه الى شرقه ،والواضح انها ستمتد على
امتداد أيام هذا العام ،فقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد
الجغرافيا اليمنية ،وفي شكل سريع ومفاجئ جداً ،في ظل
دخول متغيرات وعوامل جديدة وفرض واقع وايقاع جديد
للخريطة العسكرية اليمنية ،وخصوصا ً بعد تمدد القوى
الرديكالية «القاعدة وحلفاؤها» في شكل واس��ع بمناطق
شمال غربي وجنوب شرقي اليمن.
وباالنتقال الى ما يجري على الساحة اليمنية عسكرياً،
وتحديدا ً بمدينة عدن بأقصى جنوب البالد وببعض المدن
في شمال وشمال جنوبي اليمن ،فقد شهدت معظم هذه
المدن خالل األيام العشرين الماضية ،صراعا ً ‘دمويا ً’ كبيرا ً
محليا ً مدعوما ً بأجندات خارجية ،وقد كانت بعض أطراف
هذا الصراع متعددة ال��والءات ،فمنها على سبيل المثال ال
الحصر ،ميليشيات وكتائب عسكرية متعددة «بعضها
موالٍ لـ«القاعدة» وبعضها للرئيس اليمني هادي وبعضها
ما يسمى بالمقاومة الشعبية وأل��خ» ،وه��ذه الميليشيات
بمجموعها تحارب اليوم الجيش الوطني اليمني وحلفاءه
الساعين الى فرض القانون وسيادة الدولة اليمنية على
االراضي اليمنية كافة.
تعدد هذه الميليشيات المسلحة على االراض��ي اليمنية
أفرز حالة صراع دائم في اليمن ،فقد ارتبط هذا الصراع
المحلي ب�ص��راع أقليمي  -دول��ي ،مما ينذر بالمزيد من
الفوضى داخ��ل ال��دول��ة اليمنية مستقبالً ،وف��ي ظل غياب
أي بوادر لحلول سياسية لألزمة اليمنية ،تزامنا ً مع ظهور
جماعات راديكالية «متواجدة بشمال شرقي وجنوب اليمن،
أعلنت والءها ومبايعتها لتنظيم داعش» الرديكالي ،وهذا ما
سيزيد التعقيد المستقبلي للحالة اليمنية المضطربة أصالً،
وهذا الوضع قد يستمر على األقل أشهرا ً مقبلة.
ختاماً ،يمكن القول ان المشهد اليمني يزداد تعقيدا ً مع
م��رور األي��ام ،وه��ذا ما يستلزم وض��ع خطوط عمل فاعلة
على األرض اليمنية من قبل بعض القوى الوطنية بالداخل
اليمني من «ان�ص��ار الله وحلفائهم» لوضع حد للفوضى
وتنسيق ح �ل��ول مقبولة م��ع االط� ��راف ال��وط�ن�ي��ة االخ��رى
بالداخل اليمني اليقاف حالة النزيف التي يتعرض لها
ال��وط��ن اليمني ،وإال ستبقى ال��دول��ة اليمنية بكل اركانها
تدور بفلك فوضوي طويل عنوانه العريض هو الفوضى
والصراع الدائم على االرض اليمنية.
* كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

فرن�سا تدعو االتحاد الأوروبي
�إلى تطبيق نظام عادل لطالبي اللجوء
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن االتحاد األوروبي يحتاج إلى
نظام للرقابة على الحدود ووسيلة لتوزيع طالبي اللجوء في ما بين دول
االتحاد األوروبي في شكل أكثر عدالً.
ج��اء ذل��ك بعد اعتراض نحو أل��ف مهاجر معظمهم ج��اء من أفريقيا من
طريق إيطاليا في جنوب فرنسا قرب الحدود اإليطالية خالل األيام الثالثة
الماضية.
وردا ً على ذل��ك تم تعزيز ق��وات شرطة ال��ح��دود والرقابة على الطرق
السريعة والقطارات والحافالت ونقاط التفتيش المختلفة وذلك حسبما قال
فالس خالل زيارة لبلدة مينتون في الريفيرا على بعد بضعة كيلومترات فقط
من الحدود اإليطالية ،وقال« :نحتاج الى إنشاء نظام أوروبي للرقابة على
الحدود» ،وأضاف« :إن فرنسا ستقدم مقترحات ملموسة لبروكسيل في شأن
هذا الموضوع».
وأضاف رئيس الوزراء «ال بد من توزيع طالبي اللجوء في شكل أكثر عدال ً
في ما بين دول االتحاد األوروبي» ،داعيا ً إلى تجديد الحمالت على الشبكات
اإلجرامية التي تربح من تسفير الالجئين.
فالس أكد إن فرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد وبريطانيا قبلت  75في
المئة من طالبي اللجوء في أوروبا وإن فرنسا قدمت بالفعل الكثير واستقبلت
بالفعل خمسة آالف شخص من سورية و 4500من العراق منذ .2012

بيرنهام يتعهد با�ستفتاء مبكر
على ع�ضوية االتحاد الأوروبي
قال آن��دي بيرنهام المرشح األوف��ر حظا ً ألن يصبح زعيم حزب العمال
البريطاني المعارض إنه سيطالب بإجراء استفتاء في عام  2016على
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي إلنهاء الغموض بالنسبة الى قطاع
األعمال البريطاني إذا أصبح زعيما ً للحزب.
ويمثل تعهد بيرنهام اختالفا ً مع الموقف الحالي لحزب العمال اليساري
والذي ال يدعم إجراء استفتاء إال إذا تفاوض االتحاد األوروبي من جديد على
شروط عضوية بريطانيا.
وترشح بيرنهام لرئاسة حزب العمال إلى جانب المتحدثة باسم الشؤون
الداخلية في الحزب إيفيت كوبر وليز كيندال المتحدثة باسم الصحة وماري
كريغ المتحدثة باسم شؤون التنمية الدولية.
وأعيد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في االنتخابات
العامة التي أجريت األسبوع الماضي ،وق��ال إنه سيجري تصويتا ً على
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروب��ي في وقت مبكر من نهاية  2017إذا
تسنى ذلك.
وقال مارك كارني محافظ بنك انكلترا من جهته ،إن الوضوح في شأن
استفتاء بريطانيا حول االتحاد األوروبي مهم للحيلولة دون تأجيل الشركات
اتخاذ قرارات االستثمار.

الحرب على الإرهاب معركة مفتوحة في الزمان والمكان والمراحل...
} جمال العفلق
إنّ اإلنجازات المحققة حتى اآلن في معركة محور المقاومة
هي إنجازات نوعية على الصعيدين العسكري والسياسي
وليست كما يريد البعض وصفها أو التقليل من أهميتها
وخصوصا ً أن هذا البعض كان قبل انطالق عمليات التحرير
في القلمون يهدد ويتوعد ويسجل يوميا ً ما يسميه انتصارات
وهناك من أراد تسويق وجود الجماعات المسلحة على الحدود
السورية ـ اللبنانية بأنه أمر واقع وال ب ّد من التعامل معه على
هذا األساس ،وكأن المنطقة تحتاج إلى قبول كيان آخر يستمد
وجوده من القتل والتدمير والسرقة وقطع الطريق ،ويكون
كيان من الشتات يدعي الجهاد ويتحكم بالقرى والبلدات
الفقيرة ويبقيها تحت رحمته خاضعة لرغبات دولية تفرض
نفسها وقت ما تشاء .
فمعارك القلمون تتحدث عن نفسها وال تحتاج اليوم إلى من
يس ّوق لها ،بل تحتاج إلى إرادة سياسية من بعض األطراف
لكي يخرج من تحت عباءة ممولي اإلره��اب واالعتراف بأن
وج��ود مثل ه��ذه الجماعات يؤسس لتورا ب��ورا جديدة في
المنطقة ،تتخذ من الجبال مقرا ً لها وتكون مركزا ً إجراميا ً يتحكم
بسيادة دولتين هما سورية ولبنان .وعلى رغم كل األصوات
والضجيج الذي لم يتوقف حتى اللحظة ،إال أن تلك األصوات
واإلعالم المرافق لها لم تمنع المقاومة والجيش السوري من
البدء بالعملية وإعالنها معركة مفتوحة في الزمان والمكان
والمراحل كما وصفها سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه
األخير ،ليقطع على القوى السياسية محاوالتها البائسة في
استدراج العطف الدولي للمحافظة على هذه البؤر اإلرهابية
وحمايتها بحجة أنهم ثوار وأصحاب قضية على رغم تنوع
جنسياتهم واختالط أنسابهم .
ول��م يكن اإلع�لام المعادي خ��ارج المعركة ،فادعى أن

«داع��ش» يحارب تلك القوى وكأنه يريد وضع «داع��ش»
في صف الجيش السوري والمقاومة ،كما هي محاوالته
دائماً .ولكن ما حدث في تدمر كشف عمق التنسيق بين تلك
الجماعات على اختالف األسماء والبيانات ومن يتبناها،
فكانت محاولة احتالل مدينة تدمر من أجل تخفيف ضغط
المعارك عن المرتزقة في القلمون ،وفي الوقت نفسه لقناعة
محركي هذه الجماعات بأن انتصار الجيش والمقاومة في
القلمون أمر محسوم ،فكان ال ب ّد من الدفع بقطعان المرتزقة
في محاولة لتحقيق نصر ما في أي بقعة سورية ،فوقع
الخيار على قلعة تدمر التاريخية.
ما حدث في القلمون سيكون له انعكاس سياسي مهم،
وخصوصا ً على قمة كامب ديفيد التي خرجت بأقل من سقف
التوقعات ،ولم تكن كما س ّوق لها ما يسمى ائتالف الدوحة
الذي عقد آماال ً كبيرة بخروج تلك القمة بقرار إعالن الحرب
المباشرة على سورية وإقرار مناطق عازلة ،فحتى اليوم لم
يستطع الخبراء التأكد من أن مشروع إنهاك الجيش السوري
والمقاومة تم بالفعل ،وهو ما يقلق «إسرائيل» اآلن وحلفاء
أميركا في الحرب على سورية ،فدخول بلد ما زال جيشه قادرا ً
على القتال هو مغامرة عسكرية ال طائل منها ،عدا عن تغير
المزاج الشعبي العام فيه تجاه من أطلقوا على أنفسهم لقب
أصدقاء الشعب السوري.
فالعدوان على اليمن والوحشية التي تمت فيها عمليات
القصف هناك ،كشفت ألي مدرسة ينتمي أصدقاء الشعب
السوري واليمني واللبناني والعراقي الخ ...وإن كانت نتائج
معارك تحرير القلمون وتطهيرها العسكرية واضحة ،فإن
النتائج السياسية ما زالت غير واضحة خصوصا ً لدى الطرف
اآلخر الذي يرفض اإلق��رار بالهزيمة ويعتقد أن جمع شتات
المرتزقة ممكن ،ال سيما أن هناك معابر يجرى من خاللها
نقل المصابين إلى مستشفيات ميدانية ال تقل خطرا ً عن تلك
المستشفيات التي نصبها الكيان الصهيوني في أراض��ي

الجوالن المحتل إلنقاذ عناصر «جبهة النصرة» وعالجهم.
وال يقل خطرا ً كذلك عن دور تركيا في معارك الشمال وال عن
دور األردن الرسمي في معارك الجنوب وما يتم تقديمه من
تسهيالت لوجيستية للعصابات اإلرهابية.
لهذا كله ،معركة القلمون هي معركة مفتوحة في الزمان
والمكان والمراحل ،بدايتها القلمون ونهايتها منطقة خالية
من اإلرهاب شاء من شاء وأبى من أبى .فكل االستعراضات
السياسية واإلعالمية لن تغيّر من مشروعية المقاومة وحق
المنطقة في إنهاء الوجود اإلرهابي فيها .وادعاء السياسيين
والممولين لإلرهاب أنهم يحاربون اإلرهاب ويريدون الخير
لألمة هو مجرد ادعاء كاذب ينكشف عند أول صدمة ،فحكومة
أردوغان التي تدعي دائما ً أنها تحارب اإلرهاب ،لم تتحمل الحكم
القضائي في مصر على جماعة اإلخوان المسلمين ،وسارعت
فورا ً لكشف دعمها لتلك الجماعات والتدخل اللفظي السافر في
منطوق حكم قضائي لبلد مستقل مثل مصر .أما تحالف العدوان
على اليمن فما زال يمد القاعدة باليمن بالسالح ويحميها من
ضربات الثوار بحجة الشرعية والديمقراطية .أما في لبنان
فقد خرج بعض السياسيين على المألوف في تباكيهم على من
قتل وخطف عناصر من الجيش اللبناني بحجة الخوف على
الجيش اللبناني وعدم توريطه في المعارك ،والسؤال الذي
يطرح نفسه هل يكون الجيش متورطا ً إذا كان يقوم بواجبه
الوطني في حماية حدوده وأرضه؟
فالذين يدعون أن ال حل عسكريا ً في المنطقة ليس هدفهم
حفظ الدماء ،إنما يريدون فرض واق��ع جديد على المنطقة
يحكمها بالشراكة مع اإلره��اب والقبول فيه كما فعلوا في
أفغانستان ،فأصبحت طالبان أمرا ً واقعا ً يتم تحريكه كلما
دعت الحاجة .وهنا نقصد باإلرهاب المرتزقة الذين أتوا من
كل أصقاع األرض ليحتلوا بالدنا ،أما أبناء الوطن الواحد
فالجميع متفق على مد اليد لهم إال من باع وطنه ورضي بديالً
منه المال.

دونيت�سك تر�صد ح�شوداً ع�سكرية لقوات كييف باتجاه الخط الفا�صل

بعد كيري نوالند في مو�سكو لبحث الملف الأوكراني
وصلت مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون
أوروب��ا وأورو آسيا فيكتوريا نوالند ال��ى موسكو
صباح أمس في زيارة تستغرق يومين تلتقي خاللها
مسؤولين روسا ً رفيعي المستوى لبحث الخطوات
الالحقة حول تطبيق «اتفاقات مينسك» لتسوية
األزمة األوكرانية.
و أكد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري
كاراسين إن موسكو تعول على أن تناقش مع فيكتوريا
نوالند مسألة إج��راء ح��وار بين كييف ودونيتسك
ولوغانسك ،وقال« :نبحث عملية التسوية وقبل كل
شيء تنفيذ اتفاقات مينسك وإقامة حوار بين كييف
ودونيتسك ولوغانسك».
وأفاد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في
وقت سابق بأنه سيلتقي هو وكاراسين مع نوالند
اليوم بوزارة الخارجية الروسية ،مضيفا ًأن الجانبين
سيناقشان خالل المشاورات العالقات األميركية -
الروسية والوضع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية األميركية من جانبها،
إن نوالند ستبحث في موسكو العالقات الثنائية
و«تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني».
وأضافت نوالند خالل زيارة للعاصمة االوكرانية
كييف أن «ش��ع��ب ال��والي��ات المتحدة يقف الى
جانب الشعب األوكراني في سعيه إلى إقامة دولة
ديمقراطية مستقرة ،وأوروبية مزدهرة».
وأضافت إنها التقت خالل ثالثة أيام في كييف
الرئيس األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو ،ورئيس
الوزراء أرسيني ياتسينيوك ورئيس الرادا (البرلمان)
فالديمير غرويسمان ،ووزراء الخارجية بافيل
كليمكين ،والداخلية أرسين أفاكوف ،والمالية ناتاليا
ياريسكو ،فضالً عن برلمانيين وعمدة كييف فيتالي
كليتشكو وزعماء المعارضة وممثلين عن منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.
وأشارت المسؤولة االميركية قبل مغادرتها الى
أنه «تم خالل هذه اللقاءات بحث المسائل المتعلقة
بإصالح أوكرانيا واإلصالح الدستوري والالمركزية»،
م��ؤك��دة« :أغ���ادر بشعور متفائل كوني أرى أنكم
تعملون بجد في هذه األوقات الصعبة .بغض النظر
عن إشكالية اإلصالحات فإنكم تعملون على إقامة
أوكرانيا األوروبية الديمقراطية الجديدة».
وتأتي زيارة نوالند إلى موسكو عقب زيارة رئيسها
المباشر ،وزير الخارجية األميركي جون كيري الى
مدينة سوتشي الروسية ،والتي جاءت بعد قطيعة
دامت عامين لروسيا ،حيث أكد تمسك بالده باتفاقات
مينسك كطريق رئيسي نحو السالم في أوكرانيا،
وحذر ضمنيا ً الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو

من مغبة شن أي عملية عسكرية في جنوب شرقي
البالد ،وذلك في معرض رده على سؤال حول موقفه
م��ن إع�لان بوروشينكو ع��ن نية كييف استعادة
السيطرة على مطار دونيتسك بالقوة.
وك��ان نائب وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
ريابكوف أعلن في وقت سابق أنه لم تحصل هناك
بعد تغييرات في السياسة األميركية حول الملف
األوك��ران��ي ،وأن��ه ال ض��رورة النضمام واشنطن الى
«رباعية النورماندي».
وق��ال ردا ً على س��ؤال حول ح��دوث تغييرات في
موقف الواليات المتحدة حاليا ً «صراحة ال أرى أية
تغييرات كافية في اللهجة» ،و وأضاف« :نستخدم
بالطبع أي اتصال بالزمالء األميركيين لدفعهم إلى
االمتناع عن الخطاب المدمر ،واأله��م إلى تصحيح
سياستهم إزاء الوضع األوكراني ،ومن المبالغة قول
إنه تم التوصل إلى النتائج المرجوة هنا ،يجب علينا
العمل بنشاط أكبر».
وفي ما يخص كييف ،قال الدبلوماسي الروسي
إن «موقفنا ينبع من ضرورة إدخال كييف ،من أجل
االستقرار والتسوية ،في حوار مباشر مع دونيتسك
ولوغانسك ،واالمتناع حتما ً عن أية محاوالت لزعزعة
االستقرار ،وسندفع منطقنا هذا قدماً».
وتابع قائالً« :عندما نلحظ تغييرات في األفعال
مثل ما لحظناها في اللهجة الواقعية لإلدارة األميركية
فمن الممكن الحديث حينئذ عن شيء محدد أكثر».
كما لفت ريابكوف إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة
تبدي اهتماما ً ليس إزاء «إطار النورماندي» (روسيا

وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) فحسب ،بل وبخصوص
مجموعة االتصال لتسوية األزمة في أوكرانيا «وقد
قضيت الكثير من الوقت أدرس التصريحات وأحلل ما
يقال لنا خالل االتصاالت معنا وممثلينا وراء األبواب
المغلقة ،وقد سجلت منذ زمن بعيد سعي الجانب
األميركي لالنضمام إلى العمل في هذه المجموعة
(النورماندي واالتصال) ،لكننا ال نرى سببا ً ومعنى
لذلك».
جاء ذلك في وقت رصدت استخبارات «جمهورية
دونيتسك الشعبية» تحركات لراجمات صواريخ
ودبابات للقوات األوكرانية باتجاه الخط الفاصل
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعلن إدوارد باسورين ،الناطق باسم قوات
الجمهورية المعلنة م��ن ط��رف واح��د أم��س أن «
استخبارات الجمهورية رص��دت تحركات لـ 15
منظومة من صواريخ «غراد» و«أوراغان» باإلضافة
إل��ى نقل دب��اب��ات على ح��ام�لات شحن م��ن جانب
كراماتورسك» باتجاه الخط الفاصل.
وكانت استخبارات الجمهورية كشفت خططا ً
ألجهزة األم��ن األوكرانية الرت��ك��اب سلسلة أعمال
إرهابية في دونباس قبل عقد قمة االتحاد األوروبي
في ريغا في  21أيار.
وق��ال باسورين ف��ي وق��ت سابق خ�لال مؤتمر
صحافي إنه «حسب معطيات استخباراتنا ،فإن
أجهزة األمن األوكرانية أقدمت ،اعتبارا ً من اليوم،
على تنفيذ خطة إلجراء سلسلة أعمال إرهابية بهدف
اتهامنا بعد ذلك بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية».

على رغم التوترات في بحر ال�صين

جينبينغ :العالقات مع �أميركا م�ستقرة
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ
أمس إن عالقات ب�لاده مع الواليات
المتحدة ال تزال مستقرة ،فيما يسعى
إلى نزع فتيل التوتر في شأن نزاع
إقليمي في بحر الصين الجنوبي أثار
قلق واشنطن.
هذا وتطالب الصين بالسيادة على
 90في المئة من بحر الصين الجنوبي
ال���ذي تبلغ مساحته  3.5مليون
كيلومتر مربع في حين تطالب كل من
الفيليبين وماليزيا وبروناي وفيتنام
بأجزاء كبيرة منه أيضاً.
وأب���ل���غ ش���ي وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
األميركي جون كيري في نهاية زيارته
لبكين التي استغرقت يومين «أتطلع
إلى مواصلة تطوير هذه العالقة مع
الرئيس (باراك) أوباما ونقل العالقات
الصينية األميركية إلى آفاق جديدة
لنموذج جديد للعالقات بين الدول
الكبرى» ،مضيفا ً أنه يجب على الصين
والواليات المتحدة معالجة النزاعات
بطريقة ال تضر بالعالقات الثنائية.
وأضاف الرئيس الصيني إنه يتطلع
إلى زيارة واشنطن وأبلغ أوباما مرارا ً
برغبته ف��ي وض��ع «ن��م��وذج جديد
للعالقة بين الدول الكبرى» ينظر فيه
إلى الصين كند على الساحة الدولية
ويشدد على احترام «كل دولة لسيادة
وسالمة أراضي الدولة األخرى فضالً
عن النظام السياسي ومسار التنمية»،
وأض���اف« :أعتقد أن العالقات بين
الصين وال��والي��ات المتحدة ال تزال

كوالي�س
سجلت مصادر
ديبلوماسية دولية
معنية بالملف اليمني
وجود إعالنات كثيرة
عن مؤتمرات ستعقد
لحزب المؤتمر الشعبي
اليمني في القاهرة
والسعودية ،وتض ّم
قادة في الحزب بهدف
إعفاء الرئيس السابق
علي عبد الله صالح
من رئاسة الحزب ،من
أي من
دون أن يجد ّ
هذه المؤتمرات ترجمة
تتع ّدى صورا ً ألسماء
غير معروفة قيل إنّ
أصحابها كوادر في
المؤتمر الشعبي ،ومن
دون التج ّرؤ على إعالن
إجراء بحق الرئيس
السابق لليمن.

مناورات بحرية رو�سية � -صينية
م�شتركة في المتو�سط
ب��دأت أم��س في البحر األبيض المتوسط المرحلة الرئيسية لمناورات
«التعاون البحري –  »2015الروسية  -الصينية المشتركة التي تستمر حتى
 21من الشهر الجاري.
وفي السياق ،قالت وزارة الدفاع الروسية إن تسع سفن تابعة للقوات
البحرية الروسية والصينية موجودة في البحر المتوسط من أجل تدريبات
عسكرية مشتركة ،حيث تشارك في المناورات  9سفن صينية بينها فرقاتتا «
ليني» و«واي فان» وسفينة مساعدة .أما الجانب الروسي فيمثله في المناورات
الطراد «موسكو» الحامل للصواريخ وسفينة الخفارة «الدني» وسفينتا اإلنزال
«ألكسندر بوتراكوفسكي» و«ألكسندر شابالين» باإلضافة الى سفينة «سموم»
العاملة بالوسادة الهوائية وقاطرة بحرية.
وأكدت مصادر متابعة أن نائب قائد سالح البحرية الروسي األميرال ألكسندر
فيدوتينكوف ونائب قائد سالح البحرية الصيني األميرال دو جي جين سيتوليان
قيادة المناورات ،التي ستجري في البحر المتوسط والمحيط الهادئ.
وتأتي أول تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في المنطقة وسط توتر
متزايد بين روسيا والغرب في شأن أوكرانيا وفي الوقت الذي تتبنى فيه الصين
موقفا ً حازما ً في ما يتعلق بمطالبتها بحقوق في السيادة على مناطق بحرية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقر قيادة التدريبات أقيم في الطراد الروسي
(موسكفا) التابع ألسطول البحر األسود الذي توجد قاعدته في شبه جزيرة
القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في آذار عام .2014
ونقل بيان الوزارة عن نائب األميرال ألكسندر فيدوتنكوف وهو نائب قائد
البحرية الروسية الذي يقود التدريبات من الجانب الروسي قوله إن تدريبات
(التعاون البحري« )-2015ال تستهدف دولة ثالثة».

«ايران �شاهد» تدخل خليج عدن
وتتجه نحو ميناء الحديدة
دخلت سفينة المساعدات االيرانية «ايران شاهد» المتجهة الى اليمن ،مياه
خليج عدن على رغم تحذيرات أميركية لها ومطالبتها بتسليم الحمولة لمركز
التوزيع في جيبوتي قبالة سواحل اليمن.
ويتوقع وصول السفينة خالل أربعة أيام إلى ميناء الحديدة المطل على
البحر األحمر الذي تسيطر عليه قوات الجيش اليمني مدعومة بأنصار الله
حيث تؤكد طهران تنسيقها مع األمم المتحدة في شأن ذلك.
وأشار صحافي من وكالة «تسنيم» اإليرانية متواجد على متن السفينة
إلى وجود أطباء وصحافيين وناشطين معارضين للحرب على متن السفينة
قدموا من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وأض��اف أن السفينة دخلت خليج عدن عند الساعة السادسة بتوقيت
غرينتش وأن القبطان يأمل في أن ترسو السفينة في ميناء الحديدة في 21
أيار إذا ما بقيت األحوال الجوية مناسبة.
وانتقدت الواليات المتحدة ما أوردته وسائل إعالم إيرانية رسمية من أن
سفنا ً حربية إيرانية سترافق سفينة شحن متجهة إلى ميناء الحديدة.
وكانت دعتها في  12أي��ار إلى إرس��ال المساعدات اإلنسانية إلى مركز
لتوزيع المساعدات تابع لألمم المتحدة في جيبوتي ،فيما قالت وزارة الدفاع
األميركية إنها تتابع السفينة «إيران شاهد» التي تقول طهران إنها تحمل
مساعدات إنسانية لليمن.
وسفينة «شاهد» تنقل  2500طن من المواد األولية مثل الطحين والرز
واألدوية والمياه التي يفتقر إليها اليمن بسبب المعارك.

بروجردي :ال یحق لأي كان
تفتی�ش المراكز الع�سكریة لإیران

مستقرة».
وهيمنت على زي��ارة كيري لبكين
ال��م��خ��اوف األم��ن��ي��ة العميقة حيال
طموحات الصين ف��ي بحر الصين
الجنوبي ،حيث كانت عمليات الردم
التي تنفذها الصين في سبع شعاب
مرجانية في أرخبيل سبراتلي في
بحر الصين الجنوبي أثارت انزعاج
الفيليبين وفيتنام اللتين تطالبان
بالسيادة على مناطق في البحر.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ح� ّ
��ث ال��وزي��ر

األميركي الصين على أن تتخذ إجرءات
لتخفيف ال��ت��وت��ر ف��ي بحر الصين
الجنوبي غير أن وزي��ر الخارجية
الصيني وانغ يي رد بالقول إن تصميم
الصين على حماية مصالحها في
المنطقة «ثابت كصخرة».
وك��ان��ت رح��ل��ة ك��ي��ري ت��ه��دف إلى
التحضير للحوار السنوي الصيني
األميركي المزمع انعقاده الشهر المقبل
في واشنطن ولزيارة شي المتوقعة
إلى واشنطن في أيلول المقبل.

من جهته ،قال كيري إن الواليات
المتحدة عبرت عن قلقها من وتيرة
ونطاق أعمال ال��ردم التي تقوم بها
الصين.
ف��ي حين ق��ال ش��ي أن��ه «يتعين
على الطرفين إدارة النزاعات والحد
منها والتعامل معها بطريقة الئقة
حتى ال يتأثر االتجاه العام للعالقات
الثنائية» ،وأض���اف« :إن المحيط
الهادي كبير بما يكفي ليتسع للصين
والواليات المتحدة على حد سواء».

قال رئیس لجنة األمن القومي والسیاسة الخارجیة بمجلس الشوری االيراني
عالء الدین بروجردي انه ال یحق ألي كان تفتیش المراكز العسكریة والسیادیة
لجمهوریة ايران االسالمیة وان هذه المراكز مستثناة من التفتیش.
وقال المسؤول االيراني خالل لقائه بالصحافيين أمس علی هامش جلسة مجلس
الشوری االسالمي ان المراكز العسكریة والسیادیة یجب ان تستثنى من التفتیش في
حال تم تنفیذ البروتوكول االضافي في حال التوصل الی االتفاق النووي النهائي.
وعن نكث اميركا عهودها قال بروجردي انه تم التوصل في لوزان الی عدد محدد
من أجهزة الطرد المركزي في فردو ،لكن األميركیین أخذوا یثیرون شیئا ً آخر ویقولون
ان هذا العدد كبیر ویجب تقلیصه ،لكن الطبیعي ان االتفاق هو طریق من اتجاهین
وان لم یلتزموا بعهودهم فإننا سنتعامل معهم بطریقة مماثلة.
وعما اذا كان یجب المصادقة علی االنضام الی البروتوكول االضافي من قبل
المجلس قال ان هذه المصادقة هي بید المجلس وعلی النواب ان یقرروا في هذا
الخصوص.
وعما اذا كان االتفاق النووي في حاجة الی ان یقره المجلس أعرب بروجردي عن
اعتقاده بأن هذا في حاجة الی رأي المجلس سواء أصله أو فرعه وهو البروتوكول
اإلضافي.

