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العالم
مكون من طبقتني ،وإنــه تناوب على
التحقيق معه عدة أشخاص أجانب،
لكنهم يتحدثون العربية ،وقد تركز
الـتـحـقـيــق ع ـلــى عــاق ـتــه ب ــ«ح ـمــاس»
ونشاطه معها.
بعد ذلــك ،تقدمت السلطات العراقية
ب ـ ـمـ ــذكـ ــرة رسـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـ ــدى ن ـظ ـيــرت ـهــا
التركية لتسليم الـجـبــوري استنادًا
إلـ ــى ات ـفــاق ـيــة ت ـب ــادل امل ـط ـلــوبــن بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وهـ ـ ــو مـ ــا اسـ ـتـ ـج ــاب ــت لــه
أنـقــرة بترحيله إلــى بـغــداد األسبوع
املـ ــاضـ ــي ،ف ـي ـمــا تـ ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر فــي
«ح ـمــاس» إنــه «لــم يكن لــدى الحركة
ع ـل ــم بـ ـت ــواص ــل ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــرك ـيــة
والـعــراقـيــة حــول الـجـبــوري ...حماس
ستتوسط لــإفــراج عـنــه ،وعلمت أن
سبب ترحيله هــو تخوف السلطات
التركية من اغتياله على أراضيها ،ما
قد يسبب لها إحراجًا».
وطبقًا لوكالة «قدس برس» ،بمجرد
وصول الجبوري إلى العراق أوقفته
املخابرات العامة في املطار ،ونقلته
إل ــى أح ــد ال ـس ـجــون ل ـت ـبــدأ التحقيق
معه .لكن مصدرًا مقربًا من «القسام»،
ـال ــم ال ـج ـب ــوري ه ــو أحــد
ق ــال إن «ال ـع ـ ِ
مهندسي الكتائب وقــد اختفى قبل
ستة أشـهــر أثـنــاء خــروجــه فــي رحلة
ب ـح ـث ـيــة إلـ ــى م ــان ـي ــا ل ــدع ــم األدوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــا» ،ش ــارح ــا
أن ال ـج ـب ــوري ك ــان يـعـمــل ف ــي وح ــدة
مشابهة للوحدة التي كان يعمل فيها
العالم التونسي محمد الزواري الذي
اغتاله «املــوســاد» في  .2017وحاليًا،
ت ـت ــواص ــل «حـ ـم ــاس» ب ــال ـت ـع ــاون مع
عائلة الجبوري ومع جهات حقوقية
ومحامني فيلبينيني مــن أجــل حض
ال ـس ـل ـطــات الـفـيـلـيـبـيـنـيــة ع ـلــى كشف
ما حدث معه ،وخاصة أنه ُر ّحــل إلى
تــركـيــا دون أن يـعــرف م ــاذا حــل معه
خالل ستة أشهر في الفيليبني.
كذلك ،يقول املصدر املقرب من الكتائب
إن الجبوري «عمل مستشارًا عسكريًا
لحماس في سوريا ،إذ انتقل للعيش
ف ــي دم ـش ــق ب ـعــد االحـ ـ ًت ــال األم ـيــركــي
للعراق عام  2003خشية من االغتياالت
التي كانت تنفذ بحق ضباط الجيش
وعلماء التصنيع العسكري العراقي».
وخالل األزمــة السورية ،انتقل للعيش
في اسطنبول عام  ،2012وهو ما أكدته
السلطات الفيليبينية بشأن اعترافات
الجبوري.
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صراع ُالشاهد و«اتحاد الشغل»:
اليوم تحسم النتيجة؟
يقترب الصراع بين «االتحاد
ّ
التونسي للشغل»
العام
والحكومة من الحسم.
فبعد خطاب يوسف الشاهد
أمام البرلمان يوم الجمعة،
الذي قرر فيه ّ
التوجه
إلجراء «اإلصالحات الكبرى»
أحاديةّ ،
ولو بصفة ّ
صعد
«االتحاد» في نبرته ،وبدأ في
ّ
ّ
ميدانية
الرد باحتجاجات
ّ
مصيرية ضمن
ومفاوضات
لجنة «اتفاق قرطاج»
تونس ــ حبيب الحاج سالم
ّ
النقابية
ال تـعــود األزم ــة بــن املنظمة
األكـ ـب ــر ف ــي الـ ـب ــاد وح ـك ــوم ــة يــوســف
ال ـش ــاه ــد إلـ ــى األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة ف ـقــط.
كانت بذورها موجودة منذ البداية ،أي
منذ توقيع «اتـفــاق قــرطــاج» منتصف
ع ـ ـ ــام  2016ل ـ ـت ـ ـجـ ــاوز فـ ـش ــل ح ـك ــوم ــة
حـكــومــة
الـحـبـيــب الـصـيــد ،وتــأسـيــس « ّ
وحـ ـ ــدة وطـ ـن ـ ّـي ــة» ي ــدع ـم ـه ــا امل ــوقـ ـع ــون
الــذيــن يـتـكــونــون مــن أح ــزاب (انسحب
ّ
وطنية،
عدد منها تدريجًا) ومنظمات
أهمها اتحادا «الشغل» و«األعراف».
لغة الوثيقة الفضفاضة ،التي تتحدث
ّ
عن حل جميع امللفات بالحوار وبصفة
ّ
تـ ـش ــاركـ ـ ّي ــة ،س ـم ـح ــت لـ ـك ــل طـ ـ ــرف ب ــأن
يعتقد أن ـهــا تـخــدم مصلحته ورؤيـتــه
املحددتني مسبقًا .يمكن هنا الحديث
ّ
توجهنيّ :
ّ
األول خطط له صندوق
عن
ّ
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي وتـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ال ـح ـك ــوم ــة
وي ـت ـب ـن ــاه ج ــزئ ـ ّـي ــا «ات ـ ـحـ ــاد األع ـ ـ ــراف»
(أص ـ ـحـ ــاب الـ ـش ــرك ــات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات)،
ف ـي ـم ــا ُي ـ ــداف ـ ــع الـ ـث ــان ــي عـ ــن ال ـش ــرك ــات
ـوي ال ـق ـ ّ
ال ـع ـمــومـ ّـيــة وال ـ ـ ــدور ال ـت ـن ـم ـ ّ
ـوي

للدولة ،ويتبناه «اتحاد الشغل» .على
أرض الــواقــع ،لم تصل مفاوضات هذا
الثالوث إلى نتائج تذكر ،فكلما سعت
الـحـكــومــة إل ــى تطبيق إجـ ــراء ،تـصـ ّـدى
لها أحد االتحادين.
آخر امللفات التي ظهر فيها «االنسداد»،
ّ
االجتماعية»،
هو «إصــاح الصناديق
وه ــي لــإشــارة ثــاثــة صـنــاديــق ،اثـنــان
ّ
الصحي،
منها للتقاعد ،وواحد للتأمني
ّ
هيكلي وتتدخل الدولة
عجز
تعاني من ّ
سـنـ ّ
ـويــا لـضــخ امل ــال فيها مــن امل ــوازن ــة،
ُ
وت َع ّد أحد أهم مكتسبات «دولة الرعاية
ّ
ّ
االجتماعية» .قدم رئيس الحكومة يوم
ال ـج ـم ـعــة ألعـ ـض ــاء ال ـب ــرمل ــان بــرنــامـجــه
ّ
إلصـ ــاح ال ـص ـن ــادي ــق ،وقـ ــال إن «كـلـفــة
ال ـب ـقــاء ع ـلــى ه ــذه ال ـح ــال أع ـل ــى بكثير
من كلفة اإلصــاح» ،لذلك سينطلق في
القريب العاجل فــي تطبيق البرنامج،
حـتــى ول ــو ك ــان وح ـي ـدًا ،وه ــو مستعد
ّ
السياسية».
لذلك «مهما كانت الكلفة
ي ـش ـمــل ب ــرن ــام ــج ال ـح ـكــومــة تشخيصًا
لعناصر أزمة الصناديق ،أهمها :ارتفاع
العمل ،ظهور أشكال
عدد العاطلني من ّ
جديدة من العمل الهش وغير املستقر،
ّ
تهرب املؤسسات من التصريح بالعدد
الـحـقـيـقـ ّـي لـعـ ّـمــالـهــا ،تـ ّ
ـوســع االقـتـصــاد
غير املنظم الذي يساهم حسب التقدير
ّ
الرسمي بنصف الناتج الداخلي الخام
ّ
ويـشــغــل  40فــي املـئــة مــن الـيــد العاملة
ّ
خارج األطر املنظمة ،استخدام فوائض
الصناديق في استثمارات غير مجدية،
تراكم الديون الشركات لدى الصناديق،
ّ
التحول الديموغرافي ،وارتـفــاع تكلفة
العالج.
ّ
ً
لـحــل ذل ــك ،تقترح الحكومة تـعــديــا في
صيغ احتساب أجر التقاعد في القطاعني
العام والخاص ،وترفيع قيمة مساهمات
ّ
املنخرطني والشركات ،والترفيع في سن
التقاعد تدريجًا .ورغــم تطبيق اقتطاع
م ـســاه ـمــات إض ــافـ ّـيــة م ــن أجـ ــور الـعـمــال
بالفعل ،يرفض «اتحاد األعــراف» تقديم
الـشــركــات ملـســاهـمــات إضــافـ ّـيــة ملصلحة
الصناديق ،فيما يرفض «اتحاد الشغل»

ّ
ّ
وجوبيًا،
بدوره الترفيع في سن التقاعد
ّ
وي ــواف ــق عـلــى تــرفـيـعــه اخـتـيــاريــا بطلب
من املوظف أو العامل نفسه (من جهتها
أح ـيــت نـقــابــة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي طلبها
ّ
خـفــض س ـّـن الـتـقــاعــد بــاعـتـبــار
ال ـقــديــم بـ ّ
املـهـنــة شــاقــة ،ويـمــثــل ه ــذا املـطـلــب جــزءًا
مهمًا مــن الـصــراع القائم مــع الحكومة ـ
«األخبار» العدد .)3427
ضمن نفس السياق ،تحدث الشاهد أيضًا
عن ملف هو األهـ ّـم بالنسبة إلى «اتحاد
ّ
ال ـش ـغ ــل» ،ح ـيــث ذكـ ــر ب ــدي ــون ال ـشــركــات
ّ
ّ
العمومية لــدى الصناديق االجتماعية
الـتــي تـتـجــاوز  250مليون دوالر ،ورأى
ّ
أن «ذلك ال يمكن أن يتواصل» ،ودعا إلى
ّ
الـتـفــرقــة بــن ال ـشــركــات الـعـمــومــيــة التي
تـقــدم «خــدمــات أســاسـ ّـيــة» ،مثل شركات
املياه والكهرباء والنقل ،والشركات التي

بما يخص استمرارية
الحكومة الحالية ،كان
الطبوبي مشككًا
ّ
تنافسية ال ضــرورة
تعمل فــي قطاعات
فـ ــي االحـ ـتـ ـف ــاظ بـ ـه ــا ،وي ـم ـك ــن بــال ـتــالــي
خصخصتها.
ردًا على ذلكّ ،
صعد نور الدين الطبوبي،
ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،م ـ ــن ش ـ ـ ّـدة
تصريحاته املستهدفة للشاهد ،وأعلن
ّ
عمالية حاشدة
عقد سلسلة اجتماعات
لالحتجاج على ما جاء في خطابه أمام
الـبــرملــان .وق ــال ،أمــس ،فــي ّ
ّ
نقابي
تجمع
في مدينة بنزرت التي تحوي ّأحد أكبر
الصناعية في البالد ،إنه ُ«ي ّ
ّ
حيي
األقطاب
في رئيس الحكومة حماسة الشباب ،لكن
العنجهية ال ّ
تمر مع االتحاد» .وأضاف:
«الـحـكــومــة تنتهج سـيــاســة ال ـهــرب إلــى

ّ
األمام ،لكنها ستجد أن االتحاد يتصدى
ّ
لـهــا ف ــي مـعــركــة اجـتـمــاعــيــة ل ــن يـتــراجــع
ّ
عـنـهــا مـهـمــا كــانــت ال ـت ـك ـل ـفــة» .ورأى أن
الحكومة «ليست جــادة في املفاوضات،
وال تـمـتـلــك ال ـب ــدائ ــل» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى عــدم
ّ
الترتيبية
توقيع الـشــاهــد على األوام ــر
ّ
االجتماعي»
املنظمة لـ«مجلس الـحــوار
منذ العام املــاضــي ،وهــو املؤسسة التي
ُ
من املفروض أن تتداول فيها هذه امللفات
ب ــن ث ــال ــوث «االتـ ـح ــادي ــن وال ـح ـك ــوم ــة».
كذلك كرر األمني العام لـ«االتحاد» انتقاد
تــرك ـي ـبــة ال ـح ـكــومــة بــوص ـف ـهــا «ح ـ ُكــومــة
مـحــاصـصــة وت ــرضـ ـي ــات ...حـيــث خـلـقــت
وزارات فـقــط لـتــرضـيــة األح ـ ــزاب ولـيــس
ّ
لخدمة تونس» ،مضيفًا أن «مستثمرين
تعرضوا لالبتزاز وطلبت منهم رشوة».
وح ـ ـ ــول «ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى الـ ـفـ ـس ــاد» ال ـتــي
أعلنتها الحكومة قبل أشهر ،ونتج منها
سجن عدد من املهربني ورجال األعمال،
قال الطبوبي« :توجد عصابات تهريب
م ـ ّـول ــت ع ـ ـ ّـددًا م ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب ،وال يـمـكــن
إيقافها ألنها ستفضحهم».
أمــا في ما يخص استمرارية الحكومة،
ِّ
ف ـق ــد ش ـك ــك ال ـط ـب ــوب ــي ف ــي ذلـ ـ ــك ،م ــذكـ ـرًا
باجتماع املوقعني على «اتفاق قرطاج»
ّ
ق ـ ـبـ ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــن .وقـ ـ ـ ـ ــال إن اجـ ـتـ ـم ــاع
«ل ـج ـنــة ال ـت ـقــويــم» الـ ــذي سـ ُـيـعـقــد ال ـيــوم
االثـ ـن ــن ،س ـي ـح ــدد أولـ ــويـ ــات ال ـح ـكــومــة
ال ـت ــي س ـت ـخ ـتــار ف ــي ضــوئ ـهــا ّالـتــركـيـبــة
ّ
وشخصية الرئيس ،مضيفًا أنــه ُ«يمكن
أن (يـقــودهــا) يوسف الشاهد (مـجــددًا)،
كذلك يمكن أن ُيختار غيره» .وقد ُيمكن
اعـتـبــار ه ــذا الـتـصــريــح مـســاومــة أخـيــرة
ل ـل ـشــاهــد ع ـلــى م ــواق ـف ــه ،ل ـكــن ي ـب ــدو مــن
النبرة التي استخدمها رئيس الحكومة
ّ
أمام البرملان أن موقفه قد ُحسم بالفعل،
مــا يـجـعــل ال ـكــرة اآلن فــي مـلـعــب رئــاســة
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ون ـ ــواب االئـ ـت ــاف الـحــاكــم
(القائم أساسًا على حركتي «النهضة»
و«نــداء تونس») ،فإما أن يسند الرئيس
و«نـ ــوابـ ــه» ،ال ـش ــاه ــد ،أو ي ـتــراج ـعــوا عن
ثقتهم فـيــه ألج ــل الـحـفــاظ عـلــى عــاقــات
ّ
طيبة مع «االتحاد».

اليمن

ُ
«أنصار الله» تمطر السعودية بالصواريخ :باليستي جديد فوق الرياض
يبدأ العام الرابع
للعدوان على اليمن بحراك
أممي ودولي يدعو إلى
استئناف المفاوضات .لكن
منتصف ليل أمس ،أعلنت
القوة الصاروخية اليمنية
«تنفيذ ضربات باليستية
واسعة»ُ ،سمع صداها
األقوى في الرياض
مــع دخ ــول الـحــرب عامها الــرابــع ،بدأ
املـبـعــوث األم ـمــي الـجــديــد إل ــى اليمن،
م ــارت ــن غــريـفـيــث ،مـهـمــاتــه ف ــي إحـيــاء
املـشــاورات املتعثرة منذ أكثر من عام
ونصف عام ،في ظل خريطة عسكرية
وسياسية مختلفة عما كانت عليه في
جوالت املفاوضات الثالث املاضية.
وبعيدًا عن الحراك السياسي ،أعلنت
ال ـقــوة ال ـصــاروخ ـيــة الـيـمـنـيــة «تنفيذ
ض ــرب ــات بــالـيـسـتـيــة واسـ ـع ــة» ُسـمــع
ص ــداه ــا األق ـ ــوى ف ــي ال ــري ــاض ،حيث
اس ـت ـهــدف م ـطــار امل ـلــك خــالــد الــدولــي
في العاصمة ،ومطار أبها اإلقليمي،
ومـ ـط ــاري نـ ـج ــران وجـ ـي ــزان وأه ـ ــداف
أخرى في املدينتني.
ه ــذا االس ـت ـه ــداف ال ــواس ــع الـ ــذي جــاء
ـاء لوعد القائد (السيد عبد امللك
«وف ـ ً
الحوثي)» وردًا على «العام الرابع من

ال ـ ـعـ ــدوان» ،خـ ّـفــف م ــن وج ــه تـحــركــات
املوفد األممي الجديد.
إذ ب ــن الـ ــريـ ــاض وعـ ـم ــان وص ـن ـع ــاء،
عقد غريفيث خــال األسبوع املاضي
ل ـ ـقـ ــاءات م ــع هـ ـ ــادي ومـ ـس ــؤول ــن فــي
حكومته ،فــي زي ــارة استمرت  3أيــام،
عمان،
ثم عاد إلى العاصمة األردنية ّ
حيث مكتبه الرئيسي ،قبل أن يصل
إلــى صنعاء ،أول من أمــس ،للتباحث
مـ ــع مـ ـس ــؤول ــن فـ ــي «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»،
وقـيــادات مــن حــزب «املؤتمر الشعبي
ال ـع ــام» ،فــي سـبـيــل اسـتـئـنــاف عملية
السالم ،مغيرًا الوجهة ،بعدما كان من
املقرر أن يبدأ زيارته لليمن ،من عدن.
وحـ ـي ــث ت ـت ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات إلح ـي ــاء
ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـث ــال ـث ــة لـ ـب ــدء ال ـ ـحـ ــرب فــي
صنعاء ،بدأ غريفيث مهمة «اإلصغاء
واالسـتـمــاع» ،كما ّ
عبر قبيل وصوله
إلى العاصمة اليمنية ،مؤكدًا أنه «لن
نبدأ من الصفر ،ألنه جرى الكثير من
الحوارات والنقاشات» .والتقى أمس،
ك ـ ًـا مــن وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة
«اإلنقاذ» ،هشام شرف عبدالله ،الذي
أكـ ــد ل ــه أن «املـ ـف ــاوض ــات الـسـيــاسـيــة
هي الحل الناجح» ،ورئيس «املؤتمر
الشعبي العام» ،صادق أمني أبوراس،
الذي استعرض أمامه التطورات التي
حــدثــت ف ــي ص ـن ـعــاء ،م ـنــذ ديـسـمـبــر/
كــانــون األول املــاضــي (مقتل الرئيس
علي عبدالله صــالــح) ،ورؤي ــة الحزب
إلحالل السالم في اليمن .ونقل موقع
«املــؤتـمــر ن ــت» عــن غريفيث قــولــه ،إن

«املؤتمر الشعبي سيظل طرفًا رئيسًا
في أي مشاورات مقبلة».

«نيات» تبحث عن طريق
م ـ ــا ه ـ ــو حـ ــاصـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،نـ ـق ــاش ــات
ومـ ـب ــاحـ ـث ــات واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض وج ـه ــات
نظر لكل األطــراف املحلية واإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،مـ ــن دون وج ـ ـ ــود م ـعــالــم
واضـ ـح ــة بـ ـش ــأن ال ـخ ـط ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـتــي عـلــى ضــوئـهــا سـيـتــم استئناف
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،لـ ـك ــن م ـ ــد صـ ـنـ ـع ــاء يــد
«ال ـس ــام» للمبعوث األم ـمــي الجديد
ي ــؤك ــد ك ـس ــر الـ ـع ــزل ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ال ــدولـ ـي ــة ،ال ـت ــي ف ــرض ــت ع ـل ـي ـهــا مـنــذ
مغادرة السفارات األوروبية مع بداية
الحرب.
يتمسك «الـتـحــالــف» وحـكــومــة هــادي
ح ـت ــى اآلن ،بـ ــ«ح ــل س ـي ــاس ــي» ي ـقــوم
ع ـلــى امل ــرج ـع ـي ــات الـ ـث ــاث( ،املـ ـب ــادرة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ومـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات الـ ـ ـحـ ــوار
الوطني الشامل ،وقــرار مجلس األمن
 ،)2216لكنه وصــل إلــى اقتناع كامل
بأن الحسم العسكري لم يعد واردًا.
فــي املـقــابــل ،ليس مــن الــواضــح مــا إذا
كـ ــان امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي سـيـتـمـكــن من
تقريب وجـهــات النظر بـشــأن النقطة
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـس ـل ـي ــم «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
ال ـســاح واالن ـس ـحــاب مــن امل ــدن ،وهــي
نقطة الخالف التي نسفت كل الجهود
السابقة.
أسـ ـب ــاب ف ـش ــل املـ ـف ــاوض ــات ال ـســاب ـقــة
ال ت ــزال حــاضــرة ،س ــواء فــي اسـتـمــرار

«التحالف» بشن الغارات والتصعيد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وانـ ـ ـع ـ ــدام ال ـث ـق ــة ال ـت ــام ــة
بــن كــل األط ـ ــراف ،وع ــدم ســد فـجــوات
ال ـخ ـط ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،الـ ـت ــي ت ـف ـت ـقــر إل ــى
ض ـم ــان ــات بـتـنـفـيــذ ال ـش ــق الـسـيــاســي
مــن ال ـحــل ،وه ــو مــا اعـتـبــرتــه «أنـصــار
الـلــه» و«املــؤتـمــر» عملية «استسالم»
واض ـ ـحـ ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ـخ ـط ــة ال
ت ـت ـض ـم ــن انـ ـسـ ـح ــاب ب ـق ـي ــة األط ـ ـ ــراف
وت ـس ـل ـي ــم أس ـل ـح ـت ـه ــم ،ومـ ـ ــن بـيـنـهــم
مـقــاتـلــو ح ــزب «اإلصـ ـ ــاح»( ،اإلخـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن) ،ال ــذي ــن ي ـس ـي ـط ــرون عـلــى
أج ــزاء مــن محافظات مــأرب والجوف
وت ـ ـعـ ــز ،وأي ـ ـضـ ــا ف ـص ــائ ــل ك ـث ـي ــرة مــن
ال ـ ـح ـ ــراك الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ال ـ ـتـ ــي تـسـيـطــر

ع ـل ــى م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ال ـي ـم ـنــي،
ويطالبون بفك االرتـبــاط واالنفصال
عن الشمال.
وفـيـمــا تــرفــض «أن ـصــار ال ـلــه» تسليم
ال ـســاح لحكومة ه ــادي ووف ــق بنود
املفاوضات السابقة ،وتشترط تشكيل
حكومة جــديــدة يسلم إليها الـســاح،
تـبــدو حـكــومــة ه ــادي فــي املـقــابــل ،في
مــوقــف ال ُتـحـســد عـلـيــه فــي الــريــاض،
إذ ب ـ ــات أم ـ ــر خ ـض ــوع ـه ــا لـ ــ«اإلق ــام ــة
الـجـبــريــة» فــي الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة،
مــؤك ـدًا عـلــى لـســان وزراء كــالــوزيــريــن
ص ـ ـ ــاح الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادي ،وع ـ ـبـ ــد ال ـع ــزي ــز
جباري.
(األخبار)

غريفيث في
مطار صنعاء
أول من أمس
(أ ف ب)

