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اليمن

لم تفلح املبادرة الرئاسية الجديدة في نزع فتيل األزمة بعدما رفضتها
وقت يبدو فيه أن الرئيس
جماعة
«أنصار الله» لعدم تلبيتها مطالب الشعب ،في ٍ
ّ
اليمني يحرض الجيش على الحوثيني استعدادًا ملواجهات محتملة

الحوثيون يرفضون مبادرة
هادي ...والجيش للمواجهة
صنعاء ـ أحمد الزرقة ،علي عويضة
تالشت آمال اليمنيني سريعًا بحدوث
انفراج في األزمة التي تمر بها البالد
نتيجة التصعيد ال��ذي ب��دأت��ه جماعة
«أن �ص��ار ال�ل��ه» ض��د الحكومة مطالبة
بإسقاطها ،بعد رف��ض «أن�ص��ار الله»
م� �ب ��ادرة ل �ل��رئ �ي��س ع �ب��د رب� ��ه م�ن�ص��ور
ه��ادي إلنهاء األزم��ة ،تضمنت تشكيل
ح�ك��وم��ة وح ��دة وط�ن�ي��ة ب��ال�ت�ش��اور مع
امل �ك��ون��ات ال�س�ي��اس�ي��ة وإع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
في ق��رار رف��ع قيمة املشتقات النفطية
ودع� � � � ��وة ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن إل � � ��ى امل� �ش ��ارك ��ة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة م ��ع ب� ��دء إزال� ��ة
م �خ �ي �م��ات �ه��م م� ��ن ص �ن �ع ��اء وامل �ن ��اط ��ق
امل �ح �ي �ط��ة ب �ه��ا وب� �س ��ط ن� �ف ��وذ ال ��دول ��ة
على كل أراض��ي البالد والبدء بتنفيذ
مخرجات الحوار الوطني.
وأعلن الناطق باسم جماعة «أنصار
ال� � �ل � ��ه» ،م �ح �م��د ع� �ب ��د ال� � �س �ل��ام ،رف ��ض
ال �ح��رك��ة ل �ل �م �ب��ادرة ال �ت��ي ت �ق��دم��ت بها
ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ال��رئ��اس �ي��ة امل�ك�ل�ف��ة
التفاوض مع الجماعة.
وأوض ��ح ع�ب��د ال �س�ل�ام ،ف��ي ب �ي��ان نشر
على موقع «أنصار الله» ،أن «ما صدر
ع ��ن ال �ل �ج �ن��ة م��وق��ف ي �م �ث �ل �ه��ا ،ول�س�ن��ا
م��واف �ق�ين ع �ل �ي��ه» ،م�ض�ي�ف��ًا أن امل �ب��ادرة
تأتي في إطار «املحاوالت التي تسعى
إل� ��ى االل �ت �ف ��اف ع �ل��ى م �ط��ال��ب ال�ش�ع��ب
اليمني».
غ�ي��ر أن ال � ّ
�رد ال�ح��وث��ي ل��م ي�ب� ُ�د قاطعًا.
وه ��و أت ��ى م �ب �ك �رًا رب �م��ا ل�ل�إش ��ارة إل��ى
أن امل � �ب ��ادرة ج � ��اءت م ��ن ط ��رف واح ��د.

ُ ّ
وب��ال�ط�ب��ع ،ه��ي ل��ن ت�ن��ف��ذ م��ا ل��م ت��واف��ق
عليها «أنصار الله» وتلتزم بنودها،
وه��و األم ��ر ال ��ذي ستكشفه ال�س��اع��ات
املقبلة ،حيث من املرجح أن يصدر عن
ال�ح��رك��ة ب�ي��ان يعلن موقفها الرسمي
من املبادرة.
من جهته ،يعتبر القيادي في املجلس
ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ح��رك��ة م�ح�م��د البخيتي
أي� �ض ��ًا أن «امل � � �ب � ��ادرة ت �م �ث��ل ال �س �ل �ط��ة
وال � �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف�ي�ه��ا
ف �ق��ط» ،وي ��رى أن �ه��ا «ل ��م ت �ل� ّ�ب امل�ط��ال��ب
ال�ش�ع�ب�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي م��ا يتعلق
بخفض أسعار املشتقات النفطية».
وأض � � � � � ��اف ال � �ب � �خ � �ي � �ت� ��ي ،ف � � ��ي ح ��دي ��ث
ل� � � �ـ«األخ� � � �ب � � ��ار» ،أن «خ � �ف� ��ض أس� �ع ��ار
�اف ول� � ��ن ي��رض��ي
امل� �ش� �ت� �ق ��ات غ� �ي ��ر ك� � � � ٍ

المبادرة الرئاسية
الثانية تضمنت أربع
نقاط رئيسية

ال� �ش� �ع ��ب» ،ل �ك �ن��ه أش� � ��ار إل � ��ى «ج ��ان ��ب
إيجابي تضمنته املبادرة ،وخصوصًا
ف � ��ي م � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ش �ك �ي ��ل ح �ك��وم��ة
كفاءات» ،مؤكدًا أنه «ال بد من االتفاق
ح��ول ب��اق��ي التفاصيل ح�ت��ى ُي َّ
صحح

م� �س ��ار ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،ب�ح�ي��ث
ت �س �ت��وع��ب ك� ��ل ال � �ق� ��وى ب �م ��ا ف� ��ي ذل ��ك
أنصار الله والحراك الجنوبي وشباب
ال�ث��ورة» .ولفت إل��ى أن «االحتجاجات
الشعبية ستستمر ،ألن خفض أسعار
�اف ،وال ب� ّ�د من إع��ادة
املشتقات غير ك� ٍ
النظر فيه».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د م �س �ت �ش��ار ال��رئ �ي��س
اليمني ،فارس السقاف ،أن الحوثيني
س � �ي � �ك� ��ون� ��ون أم� � � � ��ام خ� � �ي � ��اري � ��ن ب �ع��د
إع�لان �ه��م رف ��ض امل� �ب ��ادرة ال��رئ��اس �ي��ة،
أول� �ه ��ا أن ي �ن��اق �ش��وا امل � �ب� ��ادرة ال �ت��ي
ال ت� ��زال م� �ش ��روع م� �ب ��ادرة ل ��م ي �ص��در
ف�ي�ه��ا ق ��رار ج �م �ه��وري ب �ع��د ،لتشكيل
ح �ك��وم��ة ك� �ف ��اء ات وط �ن �ي��ة وم��راج �ع��ة
سعر املشتقات النفطية .أم��ا الخيار
ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و إق �ص��اء ال �ح��وث �ي�ين من
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وأن ال ي � �ش� ��ارك� ��وا ف �ي �ه��ا
وت�م�ض��ي ال��دول��ة ف��ي ط��ري�ق�ه��ا .ورأى
ال �س �ق��اف أن امل� �ب ��ادرة ق ��د ل �ب��ت ال�ح��د
األعلى من مطالب جماعة الحوثي.
وك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة ال��رئ��اس �ي��ة ق��د أعلنت
امل �ب��ادرة ف��ي اج�ت�م��اع م��وس��ع برئاسة
ال ��رئ� �ي ��س ع �ب��د رب � ��ه م �ن �ص��ور ه � ��ادي،
ب � �ح � �ض � ��ور م � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ه وأع � � �ض � ��اء
م�ج��ال��س ال �ن��واب وال � ��وزراء وال �ش��ورى
وقيادات وممثلي األحزاب وتنظيمات
أخ � � ��رى .امل � �ب� ��ادرة ال��رئ��اس �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة
ت�ض�م�ن��ت أرب � ��ع ن �ق��اط رئ �ي �س �ي��ة ،ج��اء
ع �ل��ى رأس� �ه ��ا ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة وح ��دة
وط �ن �ي��ة ،ي �خ �ت��ار رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
رئيسها خ�لال أس �ب��وع ،وي�ع�ين وزراء
ال�ح�ق��ائ��ب ال �س �ي��ادي��ة ،ال��دف��اع وامل��ال�ي��ة

رجل أمن مساند لـ «أنصار الله» في تظاهرة أمام مجلس الوزراء أول من أمس (محمد هويص ـ أ ف ب)

والداخلية والخارجية ،ويحدد رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ل �ل �م �ك��ون��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ع �ل��ى أن ي �ت �خ��ذ ال��رئ �ي��س
ه��ادي القرار ال��ذي ي��راه مناسبًا ،وفقًا
لصالحياته الدستورية ،في أي طرف
ال ي �ق��دم م��رش�ح�ي��ه ف��ي امل��وع��د امل�ح��دد
أو ي�ع��زف ع��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي الحكومة.
وذك � ��رت امل� �ب ��ادرة أن اخ �ت �ي��ار ال � ��وزراء
سيكون على أساس الكفاءة والنزاهة.
ّ
تضمنت امل �ب��ادرة إع��ادة النظر
ك��ذل��ك،
في الكلفة املضافة إلى السعر الدولي
للمشتقات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ب�م��ا ي ��ؤدي إل��ى
خ �ف��ض س �ع��ر ك ��ل م ��ن م ��ادت ��ي ال��دي��زل
والبترول  500ري��ال يمني (م��ا يعادل
 2.3دوالر أم� �ي ��رك ��ي) ب �ح �ي��ث ي�ص�ب��ح
س�ع��ر م ��ادة ال��دي��زل  3400ري ��ال (15.8
دوالر) وسعر مادة البترول 3500ريال
(16.2دوالر) ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى إع ��ادة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �س �ي��اس��ات االق �ت �ص��ادي��ة
وامل��ال�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة وتنفيذ ح��زم��ة من
«اإلص�ل�اح��ات العميقة» ،وسيتضمن
برنامج الحكومة الجديدة رف��ع الحد

األدنى لألجور.
ّ
وم � ��ا زال� � ��ت ال �ض �ب��اب �ي��ة ت� �ل ��ف امل �ش �ه��د
ال� �ي� �م� �ن ��ي ع � �م� ��وم� ��ًا ،ح� �ت ��ى ب� �ع ��د ط ��رح
امل�ب��ادرة الجديدة التي أعلنت أح��زاب
ومكونات سياسية تأييدها لها ،فمن
ّ
دون م��واف�ق��ة الحوثيني ت�ظ��ل امل�ب��ادرة
ّ
ح �ب �رًا ع�ل��ى ورق ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل
املخاوف من مواجهات محتملة.
ي ��وم أم� ��س ،خ��اط��ب ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي
ال � �ج � �ي� ��ش ،ف � ��ي االج � �ت � �م � ��اع امل� ��وس� ��ع،
مشددًا على ض��رورة «رف��ع ّالجاهزية
ال �ق �ت��ال �ي��ة» ،وع �ل ��ى «أن ي �ظ��ل��وا ع�ل��ى
ي�ق�ظ��ة دائ �م��ة وب�م�ع�ن��وي��ات م��رت�ف�ع��ة»،
ما يوحي بأن هادي بدأ برمي أوراقه
«ال �س �ل �م� ّ�ي��ة» إلي� �ج ��اد ح �ل��ول ل�ل�أزم��ة،
مصعدًا م��ن اح�ت�م��ال ان ��دالع مواجهة
بني الجيش وبني الحوثيني ،بالتزامن
مع توافد أع��داد كبيرة من املسلحني
الحوثيني يوميًا إلى مخيماتهم على
بعض م��داخ��ل ال�ع��اص�م��ة ،على الرغم
م ��ن ت��أك �ي��د زع �ي��م ال �ح��رك��ة ع �ب��د امل�ل��ك
ال �ح��وث��ي وق �ي ��ادات �ه ��ا ،أن خ �ي��ارات �ه��م
«ستكون سلمية».

السعودية

عائلة النمر تنفي إصدار حكم «الحرابة» على الشيخ
عبد الرحيم عاصي
نفت عائلة الشيخ السعودي املعتقل ،نمر
ال�ن�م��ر أم ��س ،م��ا ت��داول�ت��ه وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
عن إصدار املحكمة الجزائية املتخصصة
في ال��ري��اض حكم «الحرابة» على الشيخ
امل�ع�ت�ق��ل ،ال �ت��ي ت �ع� ّ�د أق �ص��ى ع�ق��وب��ة م��وت
وف ��ق ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة ال �ت��ي تطبقها
اململكة ،وهي تعني قطع األرجل واليدين
والصلب.
وأع �ل��ن ش�ق�ي��ق ال �ش �ي��خ ،م�ح�م��د ال �ن �م��ر ،أن
امل �ح �ك �م��ة ح � ��ددت ي� ��وم  16أي� �ل ��ول م��وع �دًا
لجلسة النطق بالحكم بعد أن أغلقت يوم
األحد املاضي باب املرافعة في القضية.
وأوضح النمر في اتصال مع «األخبار»
أن الحكم ف��ي جلسة  16أي�ل��ول سيكون
ح �ك �م��ًا اب� �ت ��دائ� �ي ��ًا ،ف ��إم ��ا أن ي�س�ت�ج�ي��ب
ال�ق��اض��ي مل��راف�ع��ة ال��دف��اع وي �ص��در حكم
ب�ب��راءة الشيخ أو ي�ص��در حكم بإدانته،
وفي هذه الحالة يكون ألي من الطرفني

الحق في االستئناف.
جلسة األح��د  31آب شهدت ع��رض خطب
«م�م�ن�ت�ج��ة» ل�ل�ش�ي��خ ال�ن�م��ر ت��دي�ن��ه بطلب
إق ��ام ��ة «والي � � ��ة ال �ف �ق �ي��ه» ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة
والبحرين والتحريض على العنف ،وهو
ما نفاه محامي الشيخ ،ص��ادق الجبران
ال� ��ذي أك ��د أن امل �ق��اط��ع ال �ت��ي ع��رض��ت في
الجلسة ال تعدو أن تكون رأيًا ومحاضرات
حرمت استخدام السالح وكانت سببًا في
وق��ف العنف .وردًا على س��ؤال «األخ�ب��ار»
ع� ّ�م��ا إذا ك ��ان ه �ن��اك م� �ب ��ادرات ب�ي�ن عائلة
ال �ش �ي��خ وال �س �ل �ط��ات ال �س �ع��ودي��ة إلق �ف��ال
ال �ق �ض �ي��ة ،ب�ّي�نّ م�ح�م��د ال �ن �م��ر ع ��دم وج��ود
أي ك�لام ع��ن مصالحة ف��ي أروق ��ة النظام،
موضحًا أن ال�ع��دي��د م��ن األط ��راف طرحت
م��وض��وع ال�ش�ي��خ خ�ل�ال ل �ق��اءات م��ع أم��راء
املنطقة الشرقية ووزارة الداخلية ،لكن لم
ُي َ
سمع رد إيجابي من املسؤولني.
النمر لفت إلى أن بعض املسؤولني يبدون
تجاوبًا مع ض��رورة إنهاء قضية الشيخ،

إال أنه استدرك أن تصرفات الحكومة على
األرض ال ت��وح��ي أب � �دًا ب��رغ �ب��ة ف��ي إن �ه��اء
القضية.
وأك� � � � ��د ال � �ن � �م� ��ر أن ق� �ض� �ي ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ه��ي
قضية سياسية ف��ي األس ��اس ،وبالتالي
معالجتها يجب أن تكون سياسية بعيدًا
ع��ن اللجوء إل��ى القضاء والعنف األمني
في الشوارع.
وردًا على استفسار «األخبار» ّ
عما إذا كان
يوجد من دور إيراني لحل األزمة ،خاصة
بعد التهديدات اإليرانية للرياض من أنها
س�ت��دف��ع ال�ث�م��ن إذا م��ا ح�ك��م ع�ل��ى الشيخ
باإلعدام ،شدد النمر على أن عائلة الشيخ
«ال ت �ه �ت��م ألي ح ��دي ��ث ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة م��ن
خارج اململكة ،إذ ترى أن الحل هو داخلي
ويعني أهل الشيخ وأهالي القطيف الذين
دافع عنهم الشيخ».
وفي سؤال عن حالة الشيخ النمر ،أوضح
شقيقه أن «الشيخ ال يتلقى العالج الكافي،
فالشيخ املقعد بعد إصابته بالشلل إثر

ت �ع��رض��ه ل �ل��رص��اص ي ��وم اع �ت �ق��ال��ه ف ��ي 8
حزيران  ،2012يحتاج إلى عملية جراحية
ويحتاج إلى
إلخراج الرصاص من ظهره،
َ
عملية أخرى في قدمه التي ملا تشف بعد».
ولفت النمر إلى أن الشيخ «بينّ في جلسة
محاكمته أن معنوياته ل��م تتأثر بحجم
الضغوط والترهيب ال��ذي تمارسه عليه
ال �س �ل �ط��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وق � ��د ش � ��دد خ�ل�ال
امل�ح��اك�م��ة ع�ل��ى أن��ه ي�ص��ر ع�ل��ى أق��وال��ه ردًا
على سؤال القاضي في أكثر من نقطة».
وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،ش��دد ال�ن�م��ر ع�ل��ى أن
«أي ت �ط��ور إي �ج��اب��ي ف ��ي ق �ض �ي��ة ال�ش�ي��خ
ي�ج��ب أن ت�ت��راف��ق م��ع خ �ط��وات عملية من
السلطات على أرض ال��واق��ع ،ومنها رفع
نقاط التفتيش عن مداخل القطيف التي
أرهقت الناس ،باإلضافة إلى إعادة النظر
ف��ي ق�ض�ي��ة امل �س��اج�ين ال��ذي��ن ب�ل��غ ع��دده��م
 ،300منهم  5فتية حكم عليهم ب��اإلع��دام،
األمر الذي سيثير املواجهات في املنطقة
إذا ما نفذ الحكم بالفتية الخمسة».

