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العالم

ُّ
تجدد اللقاءات بين السعودية و«أنصار الله»...
وهدوء نسبي على الحدود

اليمن

ال تــزال التهدئة التي نتجت من االتفاق
بين السعودية و«أنصار الله» سارية في
المناطق الـحــدوديــة ،لكنها لم تطاول
المناطق التي تشهد مواجهات ّبرية،
فــي وقــت علمت فيه «األخ ـبــار» بتجدد
اللقاءات بين الطرفين وسط تكتم شديد
وغ ـمــوض لــم ت ـبــدده تـصــريـحــات صالح
الصماد األخـيــرة حــول حقيقة االتفاق
األخير
صنعاء ــ رشيد الحداد
صعدة ــ يحيى الشامي
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـح ـس ــار الـ ـغ ــارات
على العاصمة صنعاء خــال األيــام
امل ــاض ـي ــة ،ل ــم يـنـعـكــس إي ـجــابــا على
ال ـح ــرك ــة ال ـع ــام ــة ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي مـخـتـلــف الـجـبـهــات
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» وال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــة
لـ«التحالف» فــي مديرية نهم شرق
الـعــاصـمــة صـنـعــاء وف ــي مـحــافـظــات

سلم ولد الشيخ مسودة
أولية لـ«أنصار الله» و«المؤتمر»
لجولة مفاوضات جديدة
م ـ ــأرب والـ ـج ــوف وت ـع ــز وال ـب ـي ـضــاء،
م ــا ب ـ ـ ّـدد ش ـع ــور امل ــواط ـن ــن بــوجــود
تهدئة فعلية بني اليمن والسعودية،
تـتـجــاوز وقــف العمليات العسكرية
ع ـل ــى الـ ـش ــري ــط ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ،أي فــي
ج ـب ـهــات جـ ـي ــزان ونـ ـج ــران وع ـس ـيــر،
ووقـ ـ ـ ـ ـ ــف اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ف ــي
محافظة صعدة ،باإلضافة إلى وقف
اسـتـهــداف الـطـيــران الـسـعــودي املــدن

واملـنــاطــق الـتــي ال تشهد مــواجـهــات
عسكرية .وكثف طـيــران «التحالف»
غاراته على املناطق التي تدور فيها
مــواجـهــات عـسـكــريــة ،بــاإلضــافــة إلــى
مناطق طوق العاصمة صنعاء التي
تعرضت لسلسلة غارات خالل األيام
القليلة املاضية.
وعلمت «األخبار» من مصدر مطلع
أن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات بـ ــن ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
الله» والسعودية تكررت في منطقة
حـ ـ ـ ــدوديـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـكـ ـت ــم ش ــدي ــد
ع ـل ــى ن ـت ــائ ـج ـه ــا .وأوض ـ ـ ــح امل ـص ــدر
أن ج ـب ـهــات الـ ـح ــدود تـشـهــد ه ــدوءًا
ّ
الجوي
حذرًا في ظل توقف القصف
ب ـ ـصـ ــورة شـ ـب ــه ت ــام ــة خـ ـ ــال األيـ ـ ــام
القليلة املاضية.
وبــرغــم الـهــدوء النسبي الــذي يسود
املـنــاطــق ال ـحــدوديــة ،ال ُي ـعـ ّـول أهالي
صعدة كثيرًا على األنباء عن تهدئة
أو ه ــدن ــة ،فـتـجــربـتـهــم م ــع ال ـع ــدوان
جعلتهم ال ي ـصـ ّـدقــون ه ــذه األخـبــار
بـسـهــولــة .وتـعـيــش ال ـقــرى واملـنــاطــق
الـ ـح ــدودي ــة ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي ص ـعــدة
وحـ ـج ــة أوضـ ــاعـ ــا إن ـس ــان ـي ــة صـعـبــة
جـدًا ،ناجمة عن االستهداف الجوي
وال ـص ــاروخ ــي امل ـتــواص ـلــة مـنــذ ع ــام.
ُ
وت ـش ـيــر إح ـصــائ ـيــات أول ـي ــة تـعــدهــا
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
ص ـع ــدة إل ــى أن امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة
هي األكثر تضررًا من غارات الطيران
والقصف املدفعي السعودي ،ووفقًا
لهذه اإلحصائيات فإن الخراب طاول
ك ــل امل ـن ـش ــآت ال ـح ـي ــوي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا م ـخ ـي ـمــات
ال ــاج ـئ ــن وامل ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـط ــرق
والـجـســور ،وحـتــى امل ـمــرات الجبلية
غـيــر امل ـعـ ّـبــدة ال ـتــي ك ــان اسـتـهــدافـهــا
بـ ـه ــدف ت ـق ـط ـيــع أوصـ ـ ـ ــال امل ـحــاف ـظــة
املنكوبة ومنعًا لوصول الشاحنات
والـ ـسـ ـي ــارات إلـ ــى ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ،مــا
نتج منه آثار كارثية أجبرت السكان
على استخدام الــدواب كوسيلة نقل
وح ـ ـيـ ــدة إلي ـ ـصـ ــال املـ ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة

ال ّ
يعول أهالي صنعاء وصعدة كثيرًا على التهدئة بعد تجارب ُ
الهدن الفاشلة (أ ف ب)

واملياه إلى املناطق السكنية.
وف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــات صـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــاء ،ك ـث ــف
ال ـط ـيــران غ ــارات ــه ،وال سـيـمــا خــوالن
ال ـط ـي ــال ون ـه ــم وأرحـ ـ ـ ــب ،مـسـتـهــدفــا
مـنــازل املــواطـنــن والـطــرقــات العامة
والقرى ،وتركزت معظم الغارات على

مـنــاطــق قــريـبــة مــن املــواج ـهــات التي
ت ـ ــدور ف ــي ف ــرض ــة ن ـه ــم .واس ـت ـه ــدف
العدوان أيضًا مناطق بــران ومحلي
ومـســورة الواقعة فــي نطاق مديرية
نهم في محاولة منه لتسهيل مهمة
املـجـمــوعــات املـسـلـحــة فــي السيطرة

عليها ،ووســع غــاراتــه إلــى منطقتي
الصمع والفريجة في مديرية أرحب
ش ـمــالــي ال ـعــاص ـمــة .وب ــال ـت ــزام ــن مع
تكثيف الطيران السعودي استهدافه
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق املـ ـحـ ـيـ ـط ــة ب ــال ـع ــاص ـم ــة
صـ ـنـ ـع ــاء واصـ ـ ـ ــل طـ ـ ـي ـ ــران الـ ـ ـع ـ ــدوان

ألمانيا

ميركل تواجه نهاية «االستثناء األلماني» بعد صعود اليمين
أعـلـنــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،أنجيال
م ـي ــرك ــل ،أم ـ ــس ،أن األداء الـضـعـيــف
ل ـح ــزب ـه ــا ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة
األخ ـيــرة أنـتــج يــومــا صعبًا للحزب،
ل ـك ـن ـهــا ت ـع ـه ــدت ب ـم ــواص ـل ــة الـسـعــي
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى "حـ ــل أوروبـ ـ ـ ــي ألزم ــة
الالجئني".
وقــالــت مـيــركــل ،فــي مؤتمر صحافي
بعد اجتماع مع قادة حزب "االتحاد
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي" ال ـ ــذي
ّ
تتزعمه" :يجب علينا القول إن (أول
مــن) أمــس كــان يومًا صعبًا للحزب"،
مضيفة فــي سـيــاق حديثها أنــه "من
ً
دون شـ ـ ــك ،ق ـط ـع ـن ــا شـ ــوطـ ــا ط ــوي ــا
صـ ــوب ح ــل م ـس ــأل ــة ال ــاجـ ـئ ــن ،لـكــن
لـيــس لــديـنــا حــل دائ ــم ب ـعــد" .وقــالــت:
"أنا على اقتناع تام بأننا في حاجة
لحل أوروبي ،وهذا الحل سيستغرق
وقتًا".
وسبق إعــان ميركل حديث الناطق
ّ
بــاس ـم ـهــا ،سـتـيـفــن س ـي ـب ــرت ،ع ــن أن
"ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــدرال ـي ــة ت ــواص ــل بكل
قوتها نهجها في سياستها املتعلقة
بــاملـهــاجــريــن عـلــى املـسـتــوى الوطني
ّ
والـ ــدولـ ــي" ،مـضـيـفــا أن "الـ ـه ــدف هو
فــي كــل األحـ ــوال إي ـجــاد حــل أوروب ــي
م ـش ـتــرك وط ــوي ــل األمـ ـ ــد ،ي ـ ــؤدي إلــى
انخفاض أعداد الالجئني في كل بلد
بشكل ملحوظ".
من جهة أخرى ،اعتبر زعيم "االتحاد

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي" ،ه ــورس ــت
سـيـهــوفــر ،الحليف ال ـبــافــاري لحزب
انـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــارض
سياستها في ملف الهجرةّ ،أن ّ
"الرد"
على الهزيمة االنتخابية "ال يمكن أن
يكون :سنستمر كالسابق".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت لـ ــم ت ـع ـك ــس ف ـي ــه ن ـتــائــج
األقاليم الثالثة خسارة فعلية لحلفاء
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،بـ ــل سـجـلــت
ّ
ـراجـ ـع ــا ،ف ـ ـ ــإن االنـ ـتـ ـك ــاس ــة ال ـك ـب ــرى
تـ ّ
تمثلت بــالـتـقــدم الكبير ال ــذي حققه
ح ــزب "ال ـب ــدي ــل م ــن أج ــل أمل ــان ـي ــا" في
مختلف املقاطعات (بــن  12و،)%24
وه ــو ال ــذي كـثــف هـجـمــاتــه الكالمية
ضد املهاجرين.
وعلى صعيد آخر ،تندرج االنتكاسة
في إطار أوروبي أوسع يشهد تعزيز
ش ـع ـب ـيــة حـ ــركـ ــات ال ـي ـم ــن امل ـت ـش ــدد.
وي ـت ـق ــاط ــع ذلـ ــك م ــع ص ـع ــود أطـ ــراف
ي ـس ــاري ــة إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة (ك ـم ــا حـصــل
فـ ّـي الـيــونــان وإس ـبــان ـيــا) ،فــي مشهد
دق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر أم ـ ــام األح ـ ــزاب
التقليدية املهيمنة منذ عقود.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ش ـ ـتـ ــوت ـ ـغـ ــارتـ ــر
تـســايـتــونــغ" األملــان ـيــة" :ل ــم يــدخــل أي
ح ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ــاح ــة
السياسية (األملانية) بهذا القدر من
الصخب .ومن ينظر إلى باقي أوروبا
ي ـ ـ ــدرك أن ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــزب لـ ــن يـخـتـفــي
ببساطة".

تمثلت
االنتكاسة
لميركل
بالتقدم الذي
حققه حزب
«البديل من أجل
ألمانيا»
(أ ف ب)

يتعين على الحزبين
المهيمنين على الحياة
السياسية تضميد الجروح
وف ــي ال ـس ـيــاق ،كـتــب مــوقــع صحيفة
"بيلد" أنه يتعني على الحزبني اللذين
ي ـه ـي ـم ـنــان ع ـلــى ال ـح ـي ــاة الـسـيــاسـيــة
األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـنـ ــذ ( 1945االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي امل ـس ـي ـحــي وال ـح ــزب
االشـتــراكــي الديموقراطي) "تضميد

الـ ـج ــروح" ب ـعــد "هـ ــذا االخ ـت ـبــار املـهــم
ح ــول سـيــاســة ال ـه ـجــرة" .فيما اعتبر
امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي م ـج ـلــة "دي ــر
شبيغل" األملانية ،سيباستيان فيشر،
ّ
أن "اللعبة السياسية قد سممت".
وتــرفــض املـسـتـشــارة األملــانـيــة إغــاق
ح ـ ــدود ب ــاده ــا ك ـمــا ي ـطــالــب الـيـمــن
الشعبوي وقسم من املحافظني ،فيما
ت ــواص ــل ال ـس ـعــي إلـ ــى إيـ ـج ــاد حـلــول
عـلــى امل ـس ـتــوى األوروب ـ ــي الستقبال
الــاجـئــن ،وتـسـعــى إل ــى ات ـفــاق مثير

للجدل بني تركيا واالتحاد األوروبي،
وه ــو ال ي ــزال قـيــد املـنــاقـشــة قـبــل قمة
مــرت ـق ـبــة ي ــوم ــي  17و 18م ــن الـشـهــر
الجاري.
وف ــي فــرن ـســا ال ـتــي أبـ ــدت حكومتها
الحالية والسابقة انزعاجًا واضحًا
في عدد من املراحل حيال صيغة عمل
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة ف ــي مــؤسـســات
االتـحــاد األوروبـ ــي ،اعتبرت كــارولــي
دلــوم ،في صحيفة «لو فيغارو» ،في
مقال تحت عنوان« :اليمني املتطرف:
ٍ
نهاية االستثناء األملاني» ،أن «أملانيا
ّ
املحصنة» لم تعد كذلك «بعد أحداث
كولونيا» و«بـعــد انتخابات ،»2016
وذل ـ ـ ــك ك ـن ـت ـي ـجــة لـ ـت ــراج ــع ال ـح ــزب ــن
ّ
الـكـبـيــريــن ف ــي ال ـب ــاد .ورأت أن ذلــك
م ـش ــاب ــه ملـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،مــع
صـعــود «الـجـبـهــة الــوطـنـيــة» ،وكــذلــك
في إسبانيا إثر ّ
تقدم حزبني جديدين
ف ــي االن ـت ـخــابــات األخـ ـي ــرة ،م ــا وضــع
حدًا «للثنائية الحزبية».
م ــن ج ـه ــةٍ ث ــان ـي ــة ،اع ـت ـب ــرت صحيفة
«ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون» أن الـ ـتـ ـح ـ ّـدي يـقــع
أس ــاس ــا ع ـلــى «ال ـس ـيــاســة الــوسـطـيــة
ال ـ ـتـ ــي ات ـب ـع ـت ـه ــا أنـ ـجـ ـي ــا مـ ـي ــرك ــل».
ّ
وأش ـ ــارت إل ــى أن سـيــاســة الـحـكــومــة
«عــوقـبــت» مــن قبل الـجـنــاح املحافظ
فــي حــزب املستشارة بعدما حاولت
ّ
«أل تبقي له مساحة حرية».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

