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يخطييط اجلي�ييش الأمليياين لال�سييتعانة بخييراء مدنييين يف 
مواجهيية حييرب الإنرتنييت، جيياء ذلييك يف م�سييودة م�رشوع 
لت�سكيل وحدة متخ�س�سة يف هذا املجال اأن اجلي�ش الأملاين 

�سيوؤ�س�ش قوات "احتياط لالإنرتنت" عالية التاأهيل وقوية.
واأو�سييحت امل�سييودة التييي مت �سييياغتها يف وزارة الدفيياع 
الأملانييية وح�سييلت �سييحيفة "زود دويت�سييه ت�سييتايتونغ" 
الأملانييية ال�سييادرة يييوم ام�ييش ال�سييبت، على ن�سييخة منها، 
اأن اجلي�ييش منفتييح اأي�سييًا جتيياه ال�سييتعانة مبتطوعن غري 
ع�سييكرين اأو حمرتفن غري حا�سييلن على موؤهالت علمية 

يف هذا املجال.
 وحييددت امل�سييودة اأربع فئات ي�سييعى اجلي�ش ل�سييتقطابها 
يف �سييفوفه، وت�سييتهدف تلييك الفئات من ناحية ما ي�سييمى 
بي"كبييار القييادة" لال�سييتعانة بهييم يف م�رشوعييات معينيية 
اأو يف "خدمييات ا�ست�سييارية حمييددة"، وميين ناحييية اأخرى 
اجلنود املتقاعدييين من ذوي اخلرات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واملحرتفن غري احلا�سلن على �سهادات علمية 

يف هذا املجال.
الرابعيية علييى وجييه  الفئيية  وي�سييتهدف امل�ييرشوع اجلديييد 
ا�سييتعداد  الذييين لديهييم  "املتطوعييون  اخل�سييو�ش، وهييي: 
للدعييم خارج منظومة الحتييياط"، ويندرج حتت هذه الفئة 
العالية والطالب  القدرات الرجمية  اأ�سييحاب  "املتطوعون 
واأع�سيياء منظمييات غييري حكومييية اأو احتييادات اأو روابييط 

واملوهوبون اأو املرجمون امل�ستقلون".
واأو�سييحت امل�سييودة اأن ميين بيين امل�سييتهدفن على �سييبيل 
الذييين ميكنهييم حميياكاة  القرا�سيينة الأخالقييين،  املثييال 
هجمييات اإلكرتونية عر تدريبات م�سييرتكة لك�سييف الثغرات 

واأوجه الق�سور وت�سحيحها.

نيودلهي ستضع أجهزة لتنقية الهواء في الشوارع

اشتباكات عنيفة بين األمن الفلسطيني ومسلحين في الضفة الغربية

آالف التايالنديين توافدوا لالنحناء أمام نعش الملك
الجيش األلماني يستعين بخبراء 
مدنيين لمواجهة حرب اإلنترنت

نيودلهي / متابعة : اعلنت بلدية نيودلهي اأنها �ستن�سييب اأجهزة لتنقية الهواء 
يف تقاطعات الطرق الرئي�سييية يف املدينة ملكافحة تلوث الجواء الذي ي�سييل 
اإىل م�سييتويات مقلقة. و�سييتغطي العا�سييمة الهندية على مدى اأيام �سييحب من 
الدخان القامت، اإذ اإن الهندو�ش ي�سييتعدون لالحتفال بعيد الأنوار، ديوايل الذي 

يتخلله اإطالق األعاب نارية ومفرقعات بكميات كبرية.
وقييال وزير ال�سييحة يف املدينة �سيياتيندرا جاين "ننوي و�سييع اأجهزة لتقنية 
الهواء عند خم�سيية تقاطعات خلف�ش معدل التلوث". و�سييجلت الهياأة احلكومية 
الهندية التي تعنى بنوعية الهواء خالل الأ�سييبوع احلايل م�ستويات مقلقة جداً 
ميين اجلزئيات ال�سييغرية العالقة يف اجلو والتي تعييزى اإليها زيادة يف حالت 

التهابات ال�سعب الهوائية املزمنة و�رشطان الرئة واأمرا�ش قلبية.
وطلب جاين من �سييكان العا�سييمة عدم اإطالق املفرقعات الأحد مبنا�سييبة عيد 
النوار م�سييدداً على اأن م�سيياكل التنف�ش تفاقمت كثرياً يف �سفوف املقيمن يف 
نيودلهييي، وهي من اأكرث املدن تلوثًا يف العامل. واأ�سييدر مركييز العلوم والبيئة 
اجلمعيية حتذيراً ميين "التاأثري القاتل" للمفرقعات قبل حلول ف�سييل ال�سييتاء، اإذ 
اإن الأجواء �ست�سييبح متخميية بجزئيات ملوثة. وقد تدهييورت نوعية الهواء يف 
نيودلهييي يف ال�سيينوات الأخرية ب�سييبب التو�سييع املدين ووجييود حمطات توليد 

كهرباء تعمل بالفحم والتلوث الناجم عن حمركات الديزل.

اندلعت ا�ستباكات م�سلحة عنيفة، يوم ام�ش ال�سبت، بن م�سلحن والأجهزة الأمنية 
الفل�سييطينية التي اقتحمت خميم بالطة �رشق مدينة نابل�ش، �سمال ال�سفة الغربية، 
اأ�سييفرت عيين وقوع اإ�سييابات. وذكييرت وكالة ال�سييحافة الفل�سييطينية "�سييفا" اأن 

ال�ستباكات اندلعت حوايل ال�ساعة الثانية فجراً، و�سمع دوي اإطالق النار كثيف.
واأ�سييارت اإىل وجود اأنباء �سييبه موؤكدة تفيد بوقوع اإ�سييابتن علييى الأقل، اأحدهما 
من اأفراد الأمن والآخر من �سييكان املخيم، وقد �سييوهدت �سيييارات الإ�سييعاف وهي 
تنقل اإ�سابة اأحد ال�سبان. و�سهد املخيم حالة توتر �سديدة، و�سط هتافات من داخل 
املنازل تطالب بوقف اإطالق النار. من جانبها، نا�سييدت جلنة التن�سيييق الف�سائلي 
بنابل�ييش جميييع الأطييراف الوقييف الفييوري لنزيف الدميياء. وجاء يف بيييان عاجل 
اأ�سدرته اللجنة ام�ش "اإننا ننا�سدكم بدماء �سهداء هذا ال�سعب املعطاء الوقف وكف 
عن ماجري يف خميم بالطة، وعلينا جميعًا اأن نحتكم اإىل القانون، وحما�سييبة كل 
من خارج عن القانون الفل�سطيني". وكانت الأجهزة الأمنية قد بداأت يف الي21 من 
هذا ال�سهر حملة اأمنية يف خميم بالطة، قالت اإنها لفر�ش الأمن والقانون واعتقال 

خارجن عن القانون ومطلوبن للعدالة.

بانكوك/ متابعة: عر الف التايالندين مئات الكيلومرتات واحت�سدوا ام�ش، امام 
الق�رش امللكي يف بانكوك لالنحناء اأمام نع�ش امللك بوميبول ادوليادي.

وتويف امللك الذي يعتره مواطنوه ن�سف اله يف 13 عن عمر 88 �سنة بعدما حكم 
البييالد 70 عاما. وتهافت املواطنون بالآلف يوميا منذ وفاته اأمام اأبواب الق�رش 
امللكي لين�سييدوا اأغان اأو ي�سييلوا من اأجل راحة نف�سييه. و�سييمح لع�رشة الف �سخ�ش 
بالدخول اىل قاعة العر�ش حيث �سييجي جثمان امللك لفرتة احلداد التي ت�ستمر �سنة 
كاملة. و�سييجعت ال�سلطات الع�سكرية التجمعات ال�سعبية احلا�سدة و�سريت حافالت 
وقطارات جمانا لنقل النا�ش اىل بانكوك. وحتكم ال�سييلطات الع�سييكرية تايالند منذ 
النقييالب الذي وقع يف مايو 2014 بهدف حماية امللكية. وطلب من الراغبن يف 
الدخول اىل الق�رش امللكي اللتزام بتعليمات �سارمة تفر�ش عليهم ارتداء مالب�ش 
�سييوداء وعلى الن�ساء و�سع تنانري طويلة. واحرتام احلداد على امللك مو�سوع بالغ 
احل�سا�سية يف تايالند وتقول ال�سلطات الع�سكرية انها �سددت املراقبة على �سبكات 

التوا�سل الجتماعي لر�سد اي تعليقات م�سيئة للملك.

 

برلين/ متابعة

عييرت هيييالري كلينتون عيين "ثقتهييا" يف اأن التحقيييق اجلديد الذي 
اأعليين عنه مكتب التحقيقييات الفيدرايل الأمريكي )اإف بي اآي( ب�سيياأن 
ر�سييائل بريدهييا اللكييرتوين لن يغييري من نتائييج حتقيق �سييابق كان 
قييد تو�سييلت اإىل اأنييه ل يجييب تقدميهييا للمحاكميية. ودعت املر�سييحة 
الدميقراطية لنتخابات الرئا�سيية الأمريكية مدير اإف بي اآي اإىل �رشح 
مالب�سييات التحقيييق اجلديد لل�سييعب الأمريكييي. وكان مدييير الإف بي 
اآي، جيم�ييش كومييي، قد قييال اإن املكتب اأعاد فتح التحقيق يف ق�سييية 
الر�سييائل الإلكرتونية لكلينتون. واأ�ساف اأن املحققن اكت�سفوا ر�سائل 
اإلكرتونييية جديدة لها عالقة بق�سييية منف�سييلة... ويبدو اأنها مت�سييلة 
بالتحقيق. وم�سى قائال اإن املحققن مل يحددوا بعد ما اإن كانت هذه 
الر�سييائل الإلكرتونية تت�سييمن معلومات �رشييية اأم ل. ويف اأول تعليق 
لهييا علييى اإعالن اإف بي اآي ب�سيياأن التحقيق اجلديد قالييت كلينتون اإن 

اأن يعرف احلقائق الكاملة فورا". "ال�سعب الأمريكي ي�ستحق 

واأ�سييافت "ل بييد ميين اأن ي�ييرشح املكتييب هييذا الأميير حمييل التحقيق، 
مييا هييي طبيعته، بييدون تاأخري". واأ�سييارت اإىل اأن كومي قييال " اإنه ل 
يعرف ما اإذا كانت ر�سييائل الريد اللكرتوين امل�سييار اإليها يف خطابه 
مهميية اأما ل". واأ�سييافت "اإنني واثقة ميين اأنه اأيا تكن هذه الر�سييائل، 
فاإنهييا ليين تغييري النتيجيية التي مت التو�سييل اإليهييا يف يوليييو". ووجد 
مكتييب اإف بي اآي اأن املر�سييحة الرئا�سييية خزنييت معلومات �رشية يف 
اأحد اخلوادم اخلا�سيية لإر�سييال الر�سييائل الإلكرتونية املتعلقة بعملها 
عندما كانت وزيرة للخارجية. وو�سييف كومي طريقة تعامل كلينتون 
مع املعلومات ال�رشية باأنها تدل على "اإهمال للغاية" لكنه براأها من 
اأي جرمييية جنائييية. وقال مدير مكتب اإف بي اآي يف ر�سييالة بعث بها 
اإىل الكونغر�ش "ل ميكن اأن اأحدد الآن اإن كانت هذه املواد مهمة اأم ل، 
كما ل ميكن اأن اأتنباأ باملدى الزمني الذي �سي�ستغرقه اإجراء هذا العمل 
الإ�سايف". وياأتي اإعالن مكتب اإف بي اآي عن اإعادة فتح التحقيق يف 
الر�سائل الإلكرتونية قبل 11 يوما من توجه الناخبن الأمريكين اإىل 

�سناديق القرتاع لنتخاب رئي�ش جديد للوليات املتحدة.

اأعلنييت وكالت اإغاثيية تابعة لالأمم املتحييدة اأن نحو 1.5 
مليون طفل يف اليمن م�سييابون ب�سييوء التغذية، ون�سييف 
ال�سييكان يعانون اجلوع، وذلك بعد 3 اأيام من ت�سدر �سور 
مراهقيية مينييية هزيلة عناوييين الأخبار. وذكييرت منظمة 
الأمم املتحييدة للطفوليية )يوني�سيييف(، يف اإفادة �سييحفية 
بجنيييف اجلمعيية 28 اأكتوبر/ت�رشييين الأول، اأن "احلييرب 
امل�سييتمرة يف اليمن منذ 18 �سييهرا تركت 370 األف طفل 
معر�سيين خلطر �سييوء تغذية حاد، وهو و�سييع يحتاج اإىل 

عالج عاجل لتاليف موت الأطفال ".
وقالييت املتحدثة با�سييم برنامج الأغذييية العاملي بيتينا 
ليوت�رش، "اإنه حقا و�سييع مريع علييى الأر�ش.. عندما ترى 
الأمهييات الالئي لي�ييش لديهن �سيييئا يذكيير ياأكلنه ويرين 
اأطفالهن ميوتون فهذا اأمر يجعل قلبك ينفطر"، واأ�سييافت 

"من ال�سييادم واملييروع يف حقيقة الأمر اأن نرى هذا يف 
القرن احلادي والع�رشين".

وذكيير برنامج الأغذية العاملي اأن "قرابة ن�سييف الأطفال 
يف اليمن توقف منوهم، حيث يكونون اأق�رش قامة مقارنة 
مبن هم يف مثل اأعمارهم، وهي عالمة على �سييوء التغذية 
املزميين". وقالييت ليوت�رش اإن "حييوايل 7 مالين ميني يف 
حاجة ما�سيية للغذاء، واإن امل�سييكلة قد تتفاقم مع ا�ستمرار 
احلييرب". واأكييد برنامج الغييذاء العاملي، اإنييه "يحتاج اإىل 
257 مليون دولر لتقدمي م�ساعدات غذائية حتى مار�ش/
اآذار من العام القادم". وتاأتي هذه التقارير بعدما اجتذبت 
�سييور لرويرتز ن�رشت موؤخرا لفتاة عمرها 18 عاما تظهر 
هزيلة يف م�ست�سفى باليمن، اهتماما عامليا. وهذه الفتاة 
ميين بن اأكرث من 13 مليون �سييخ�ش ميثلون نحو ن�سييف 
�سييكان اليميين، تقييول الأمم املتحييدة، اإنهييم "يعانون من 

نق�ش الغذاء مع و�سول البالد اإىل �سفا جماعة".

ت�سييهد �سييوارع العا�سييمة الفرن�سييية يومييا بعييد اآخر 
ارتفاعييا يف عييدد اخليييم التييي ين�سييبها الالجئييون 
بعييد اإغالق خميييم "الغابة" يف منطقة كاليه �سييمال 
فرن�سييا. وكاليه، حي ع�سييوائي اأ�سييحى رمييزا لأزمة 
اإن�سييانية غييري م�سييبوقة يف تاريييخ فرن�سييا احلديييث 
حيييث ا�سييتقبل اأكرث ميين  6000 مهاجيير يف ظروف 
قا�سييية يف حن تقول منظمات حقوقييية اإن عددهم 
"اأكييرث من ت�سييعة اآلف" مهاجر. ومنييذ اإخالئه قبل 
نحو اأ�سييبوع ارتفع مبقدار الثلييث عدد خيم الالجئن 

يف �سييوارع باري�ش، حيث ن�سييب هييوؤلء، ومعظمهم 
اأفارقة من ال�سييودان مئات اخليام وافرت�سوا الأر�ش 
م�سييتخدمن الورق املقوى لالحتميياء من الرد على 
امتييداد ال�سييوارع الوا�سييعة �سييمال �ييرشق العا�سييمة 
الفرن�سييية. واأو�سييحت نائييب رئي�ييش بلدييية باري�ش 
وامل�سييوؤولة عن ق�سييايا الأمن، كولومب برو�سييل اأن 
"ال�سلطات املحلية اأح�ست 40 اإىل 50 خيمة جديدة 
اأقيمييت هناك يف يومن"، م�سيييفة اأن "اإجمايل عدد 
اخليام الآن يرتاوح بن 700 و 750، اأي يوجد نحو 
2000 اإىل 2500 مهاجر ينامون يف املنطقة بعد 
اأن كانوا 1500 مهاجر، واأ�سافت قائلة "اإنها لي�ست 

زيادة �سخمة يف الأعداد لكن توجد زيادة وا�سحة... 
بع�سهم ياأتون من كاليه واآخرون من اأماكن اأخرى".
ويف رحلة النتقال التي فر�ستها احلكومة الفرن�سية 
علييى لجئي كاليييه لل�سييكن يف الأرياف الفرن�سييية، 
انق�سييم ال�سييارع الفرن�سييي بن موؤيد للقرار و�رشورة 
موا�سييلة مييد يد العييون اإىل هوؤلء الأ�سييخا�ش الذين 
وجييدوا اأنف�سييهم علييى طييرق املنفييى، يف حيين راأى 
اآخييرون اأن الأميير جمييرد ا�ستن�سيياخ مل�سييكلة خميييم 
كاليه.  كما اأثارت طريقة فرن�سا يف معاملة الأطفال 
عند اإعادة توطن اآلف املهاجرين حفيظة بريطانيا 

واأ�سعلت جدل بن لندن وباري�ش.

وكاالت دولية: أكثر من مليون طفل يمني يعانون الجوعكلينتون تعتقد أن الرسائل اإللكترونية الجديدة لن تغير في التحقيق

الالجئون من عشوائيات كاليه إلى خيام في شوارع باريس
باريس/ متابعة

واشنطن - متابعةواشنطن - متابعة

مطالبة دولية بتحقيق مستقل في الهجمات على مدارس بسوريا

علييى اثر عمليات الق�سييف التييي ا�سييتهدفت مدار�ش يف ريف 
ادلييب واحييياء مدينة حلييب دان جمل�ييش الأمن الدويل باأ�سييد 

العبارات تلك العمليات ودعا اإىل اإجراء حتقيقات.
وجاء يف بيان �سدر عن جمل�ش الأمن، "يدين اأع�ساء جمل�ش 
الأمن الهجمات على املجمع املدر�سي يف قريبة حا�ش بريف 
اإدلب يوم 26 اأكتوبر/ت�رشين الأول والتي اأ�سييفرت عن مقتل 
22 طفال وعدد من املدر�سن، وعلى مدر�سة يف غرب حلب 

يوم 28 اأكتوبر/ت�رشين الأول، حيث قتل اأطفال".
ودعييا جمل�ييش الأميين اإىل اإجراء حتقيقييات م�سييتقلة، وطالب 
اأطييراف ال�ييرشاع ال�سييوري بالوفيياء بالتزاماتهييم مبوجييب 

القانون الإن�ساين الدويل، مهما كانت الظروف.
كمييا اأكد املجل�ييش اأن ال�سييلطات ال�سييورية تتحمل م�سييوؤولية 
حماية ال�سييكان امل�سيياملن. و�سييدد على اأنه ل يحق لأطراف 
ال�رشاع امل�سييلح، حتويل املدنين اإىل اأهداف اأو ا�سييتخدامهم 
كييدروع ب�رشية. كمييا اأكد جمل�ييش الأمن يف البيان نف�سييه اأن 
كافيية الأعمييال الإرهابييية، مهمييا كانييت الدوافييع وراءهييا، 
"اإجرامية وغري مررة"، و�سدد على اأن احلل العقالين الوحيد 
لالأزميية احلالييية يف �سييوريا يكمن يف اإجراء عملية �سيا�سييية 
�سيياملة بقيادة ال�سييورين ميين اأجل تطبيق مقت�سيييات بيان 
2012.  وكان  عييام  ال�سييادر يف يونيو/حزيييران  جنيييف 
اأميين عييام الأمم املتحدة بان كي مون قييد دان الهجوم على 
املدر�سيية يف حييي الأندل�ش بغييرب حلب ودعييا جمل�ش الأمن 
الييدويل اإىل تفوي�ييش املحكميية اجلنائية الدولييية بالنظر يف 
امللف ال�سوري. وكانت ال�سلطات ال�سورية قد اأعلنت عن مقتل 
3 اأطفال واإ�سابة 10 اآخرين بق�سف امل�سحلن على مدر�سة 
يف حي الأندل�ش، وذلك بعد يوم من مقتل 6 اأطفال يف هجوم 

مماثل على مدر�سة يف حي ال�سهباء.
بدورها اأعلنت "اليوني�سيف" عن تعر�ش مدر�ستن بدوما يف 

الغوطة ال�رشقية ويف حلب ال�رشقية لعمليات ق�سف.
و�سييبق لوزير اخلارجية الرو�سييي �سييريغي لفروف اأن طالب 
باإجييراء حتقيييق دويل يف كافيية الهجمييات علييى املدار�ييش 
يف �سييوريا، ونفييى جمييددا التهامييات املوجهة اإىل مو�سييكو 
با�سييتهداف املدر�سة يف قرية حا�ش بريف اإدلب، م�سددا على 
اأن ال�سور التي ن�رشت يف و�سائل الإعالم بهذا ال�ساأن مفركة.

بغداد - خاص

اليمن.. ما هي عوائق تنفيذ خطة السالم األممية الجديدة؟
فالطريقيية التييي تعاملت بهييا الأطييراف اليمنية مع 
)م�ييرشوع( هذه اخلطيية بدت يف نظيير مراقبن لفتة 
وتثييري اأكييرث ميين �سييوؤال حييول جدييية تلييك الأطراف 
للتو�سييل اإىل اتفيياق �سييالم ينهي احلييرب الدائرة يف 

بالدها.
فحكوميية الرئي�ش عبد ربه من�سييور هادي مثاًل نفت 
على ل�سييان رئي�سييها اأحمد عبيد بن دغر ت�سلمها هذه 
اخلطيية من حيييث الأ�سييا�ش اإّل اأن �سيا�سيييًا مينيٍا يف 
الريا�ش ذكر اأن جانب احلكومة اليمنية رف�ش ت�سلٌّم 
اخلطيية من فريق ولد ال�سيييخ املوجود يف العا�سييمة 
ال�سييعودية، بييل و�سييارع هييادي لالجتميياع بنائبييه 
مبوقييف  واخلييروج  حكومتييه  ووزراء  وم�ست�سيياريه 
يوؤكد "التم�سك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات 
ال�سييالم ممثلة باملبادرة اخلليجية واليتها التنفيذية 
وخمرجييات احلوار الوطنييي والقييرارات الممية ذات 
ال�سييلة ويف مقدمتهييا القرار 2216" كمييا اعتر اأن 
"اأي افييكار اأو تنيياولت تطييرح ميين اأي جهة كانت 
تتنافى مع تلك الأ�س�ش واملرجعيات او تنتق�ش منها 
فهييي مرفو�سيية جملة وتف�سيييال جمتمعيا و�سييعبيا 

و�سيا�سيًا".
اأمييا الطرف الآخر املتمثل يف املوؤمتر ال�سييعبي العام 
الييذي يتزعمييه الرئي�ش ال�سييابق علي عبداهلل �سييالح 
وحركيية اأن�سييار اهلل احلوثييية فقييد كان لهمييا ميين 
جانبهمييا الكثري ميين التحفظييات واملالحظات على 
خطة ولد ال�سيخ، اإّل اأن ت�رشيبها من قبل طرف مقرب 
منهمييا اأوحييى وكاأنهمييا مرتاحان لعييودة خطة ولد 

ال�سيييخ اإىل مقرتحييات مبادرة كريي التي ت�سييتجيب 
لأهم مطلب لهما وهو ت�سييكيل �سلطة توافقه اأوًل قبل 
ال�ييرشوع يف تنفيييذ ترتيبات الن�سييحابات وت�سييليم 

الأ�سلحة الثقيلة.
اإقليميييا، قالييت دولة الإمييارات العربييية املتحدة - 
احلليف الرئي�سي يف التحالف الذي تقوده ال�سعودية 
- علييى ل�سييان انييور قرقا�ش وزييير الدولة لل�سييوؤون 
اخلارجييية اإنهييا " تدعييم جهييود املبعييوث الأممييي 
اإ�سييماعيل ولد ال�سيخ، مدركة اأن مهمة الو�سيط دائمًا 

مييا تكون �سييعبة، خطة الطريييق متثل حاًل �سيا�سيييًا 
لالأزميية اليمنييية" فيمييا التييزم املوقييف ال�سييعودي 

ال�سمت حتى الآن حيال هذه اخلطة.
اأمييا ثانييية امل�سييائل الالفتيية يف خطيية ولييد ال�سيييخ 
اجلديييدة فهييي اأنهييا مل تخييرج يف معظمهييا عن تلك 
الأفييكار واملقرتحات التي ت�سييمنتها مبييادرة وزير 
اخلارجييية الأمريكييي جييون كييريي، وهييي املبادرة 
التييي مل تخييرج بدورها عن م�سييمون القييرار الأممي 
2216 واإمنييا ارتيياأت اأعييادة ترتيييب اأولويات احلل 

اأمنييي و�سيا�سييي  "م�سييارين  ال�سيا�سييي ميين خييالل 
يتقدمان بالتوازي لتوفري ت�سييوية �سيياملة" تت�سمن 
"ت�سييكيال �رشيعا حلكومة وحدة وطنية ي�سرتك فيها 
اأطراف النزاع يف ال�سييلطة، اإىل جانب ان�سحاب قوات 
احلوثييين واملتحالفيين معهييم من مناطق اأ�سا�سييية 
خا�سعت ل�سيطرتهم من �سمنها �سنعاء التي �سقطت 
باأيديهييم منييذ اأيلول/�سييبتمر 2014" ثييم ت�سييليم 
الأ�سييلحة الثقيليية اإىل طييرف ثالث يتييم التوافق على 

ت�سكيلة اأطرافه."
ويذكر هنا اأن حكوميية الرئي�ش هادي كانت حتفظت 
علييى مقرتحييات كييريي منييذ اليييوم الأول لإعالنها 
واأظهييرت رد فعييل ات�سييم باملبالغيية يف نظر حمللن 
عند الك�سييف عن بع�ش تفا�سيييلها فيمييا مل يعرت�ش 
احلوثيييون وحييزب املوؤمتيير ال�سييعبي العييام عليهييا 
خ�سو�سييا انهييا ت�سييتجيب علييى مييا يبييدو لبع�ييش 
مطالبهمييا التييي تو�سييال اليهييا فيما عييرف بوثيقة 
"مبادئ م�سييقط" التي تباحثا مطوًل ب�سيياأنها العام 
املا�سييي يف العا�سييمة العمانييية مييع ممثليين عيين 

الوزير كريي.
هذا فيما بدت ال�سعودية اأول الأمر مرحبة مبقرتحات 
كييريي عند الإعييالن عنها يف جدة ميين خالل موؤمتر 
�سييحفي عقييده كييريي مييع نظييريه ال�سييعودي عادل 
اجلبري يف اأغ�سييط�ش/اآب املا�سييي لكنها ما لبثت اأن 

تراجعت عنها ثم رف�ستها كاملة.
وكما هو مفهوم فاإن مفتاح احلل لهذا ال�رشاع املرير 
مل يعييد باأيدي اليمنين وحدهم ولكنه بات كذلك بيد 
دول التحالف الذي تقوده ال�سعودية من جهة واإيران 
الظهييري ال�سيا�سييي ال�سييرتاتيجي للحوثين من جهة 

اأخرى.
ول يبييدو يف نظر خراء عديدين اأن الريا�ش �سييتقبل 
بيياأي خطة �سييالم يف اليميين ل توفر لهييا على املدى 
البعيييد - ميين بن اأمور عييدة - �رشيييكًا مقبوًل على 
حدودهييا اجلنوبية ت�سييمن من خالله دوراً وا�سييحًا 
يف امل�سييتقبل ال�سيا�سييي لليميين، واأن تتكفييل بتحييد 
تر�سييانة ال�سييواريخ البال�سييتية لدى احلوثييين، واأن 
القانونييية  امل�سييوؤولية  ميين  بتح�سييينها  تطمئنهييا 
والأخالقييية عيين جرائم احلييرب وانتهيياكات حقوق 

الإن�سان التي ارتكبت خالل هذا ال�رشاع.
واأمام ا�سييطدام كل حميياولت احلل ال�سيا�سييي اأمام 
عييدم توفيير متطلبييات التدخييل الع�سييكري لتحالييف 
الريا�ييش فاإن من املوؤكد اأي�سييا اأن اأ�سييابع اإيران مل 
ولن تكييون لتبقى مكفوفة عن اللعب من وراء �سييتار 
يف جمريييات هذا ال�رشاع، حيييث اأكدت الت�رشيحات 
الأخييرية لنائييب اأدمييريال البحرييية الأمريكية كيفن 
دونيجان باعرتا�ش �سفنه اربع �سحنات من الأ�سلحة 
كانييت يف طريقها من اإيييران اإىل اليمن خالل اأ�سييهر 
احلرب الثمانية ع�رش املا�سييية اأكدت �سييعوبة ترئة 
طهران من �سييبهة التدخل يف جمريييات هذا ال�رشاع 
ميين خالل الدفع لتهريب خمتلف �سييحنات الأ�سييلحة 
والذخائيير اإىل احلوثييين، وهذا ما قييد يوؤكد بالتايل 
�سييحة ما ذكييره ديبلوما�سييي ميني �سييابق نقاًل عن 
م�سييوؤول اإيراين من اأنييه اإذا اأراد اجلميع التو�سييل اإىل 
حل �سيا�سييي لل�ييرشاع يف اليمن فاإن عليهييم الإقرار 
بيياأن "الإيرانييين هييم وحدهييم ميين ي�سييتطع جلييب 
احلوثييين اإىل طاولة املفاو�سييات واإقناعهم بقبول 

حل �سيا�سي".

الجورنال/ متابعة

ك�سف الت�سريب الأخري لأحدث 
خطة �سالم تقدم بها املبعوث 

الدويل اإىل اليمن اإ�سماعيل 
ولد ال�سيخ اأحمد عن جملة 

من امل�سائل والتعقيدات يف 
الأزمة اليمنية مثرية لالهتمام 

واجلدل اأولها هو املوقف 
املتباين من هذه الأزمة بني 

الأطراف الداخلية والالعبني 
الإقليميني على حد �سواء.


