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واعتب��ر مراقب��ون أن دخ��ول كمي��ات كبيرة من 
األسلحة الى العاصمة صنعاء عقب االتفاق الذي تم 
التوصل اليه لوقف المواجهات المسلحة بين أوالد 
األحمر والحوثيين يحمل رسائل مثيرة للقلق سيما 
والعاصمة وكل سكان اليمن يعيشون حالة توجس 
وقلق من التداعي��ات األخيرة، في عم��ران، وحذر 
المراقبون من خطورة انتقال المعركة بين األطراف 
المتقاتلة الى العاصمة صنعاء، كما لم يستبعدوا أن 
تلجأ هذه األطراف الى خي��ارات عنف أخرى وتضع 
أمامها كل الس��يناريوهات الممكن��ة طالما وأنها 
تواصل التجيي��ش لخ��وض مواجهات أكث��ر عنفًا 

وأشد فتكًا.
لق��د استش��عرت العديد م��ن ال��دول االقليمية 
والغربية خطورة هذه التداعيات -لذا عملت على 
تكثيف عمليات االتصاالت بالرئيس هادي وايصال 
رس��ائل واضحة لألطراف المتصارعة تحذرها من 
التورط في أية مغامرات مس��لحة من شأنها نسف 
التسوية السياسية ونتائج مؤتمر الحوار خصوصًا 
بعد االعتداءات التي تعرضت لها العاصمة صنعاء 
منتصف ليل االثنين األس��بوع الماضي والتي تشير 
الى أن هناك من يسعى لنقل المواجهات المسلحة الى 
العاصمة صنعاء، لذا جاءت ردود األفعال الخارجية 
س��ريعة وحاس��مة لم��ن يق��ف وراء تل��ك االعمال 

اإلجرامية.
وبهذا الخصوص أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية رومان ناضال في مؤتمر صحفي 
الثالث��اء في باري��س:« إدان��ة فرنس��ا لالعتداءات 
التفجيرية التي اس��تهدفت محي��ط وزارة الدفاع 
والحي الدبلوماسي في صنعاء ليل الثاني والثالث من 
شهر فبراير الجاري وأكد تمس��ك فرنسا بعملية 
االنتقال السياسي الجارية في اليمن، فهذا البلد هو 
في مرحلة حاسمة منذ الخاتمة اإليجابية جدًا التي 

أفضى إليها مؤتمر الحوار الوطني ».
وقال:« إن فرنسا ستواصل دعم العملية االنتقالية 
في في اليم��ن بالتعاون مع ش��ركائها ف��ي االتحاد 
األوروب��ي وف��ي مجموع��ة ال��دول العش��ر الراعية 

للمبادرة الخليجية واألمم المتحدة«.
وفي إجابته على سؤال عما إذا كانت سفارة فرنسا 
في صنعاء هدف��ًا لتلك القذائف قال الناطق باس��م 

وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية:« ما من عنصر 
يس��مح لنا باإلش��ارة إلى أن االنفجارات تستهدف 

سفارة فرنسا بشكل مباشر«.
من جانبه أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني أن 
المبادرة الخليجية لتس��وية األزم��ة اليمنية حالت 
دون ان��زالق اليمن إلى حرب أهلي��ة ، وفتحت الباب 
أمام التوصل إلى تسوية سياسية ، ومهدت الطريق 

النتقال سلمي للسلطة .
وقال الدكتور الزياني ف��ي محاضرة له أمام طالب 
كلي��ة الدف��اع الوطن��ي بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة األربعاء:« إن دول مجلس التعاون ستواصل 
ب��ذل كل الجهود بالتعاون مع األط��راف اإلقليمية 
والدولي��ة لضم��ان نجاح التس��وية السياس��ية في 
اليم��ن«.. معربًا ع��ن أمله ف��ي أن تك��ون المبادرة 
الخليجية فاتحة خير ليصبح اليمن مستقرًا وموحدًا 

ومزدهرًا .
من جانبه أعرب االتحاد األوروبي عن أسفه وقلقه 
البالغ تجاه المس��تجدات األخي��رة التي حدثت في 

العاصمة صنعاء .
وطالب مصدر في مكتب الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية ف��ي االتحاد ف��ي بالغ صحف��ي -األربعاء- 
السلطات اليمنية بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن 

تلك األحداث .
وجدد المصدر قلق االتحاد األوروبي تجاه األعمال 

الهادفة إلى إعاقة العملية االنتقالية في اليمن.
داعيًا في ذات الوقت كافة األط��راف اليمنية إلى 
التعاون وإرساء مناخ من األمن لنجاح هذه العملية .

وعل��ى ذات الصعيد تلق��ى األخ عبدربه منصور 
 هاتفي��ًا من صاحب 

ً
هادي- الجمهوري��ة - اتصاال

السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
وزي��ر الداخلي��ة بالمملك��ة العربية الس��عودية 
-الخميس، هن��أه بنج��اح مؤتمر الح��وار الوطني 

الشامل .
وقد أشاد وزير الداخلية الس��عودي بالخطوات 
التي تحققت على صعيد التس��وية السياس��ية في 
اليمن والنجاح الكبير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 

 ..
مؤكدًاُ دعم بالده لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.. وأشار إلى أن أمن المملكة العربية 
السعودية جزء ال يتجزأ من أمن اليمن .

كما جرى خالل االتصال -وفقًا لوكالة س��بأ- بحث 
العالقات األخوية ومجاالت التعاون المشترك بين 
البلدين الشقيقين وفي مقدمتها التعاون في المجال 
األمني ومكافحة اإلرهاب باإلضافة إلى الموضوعات 

التي تهم البلدين واألمة العربية واإلسالمية .
م��ن جانبها دان��ت الواليات المتح��دة األمريكية 
أعمال العنف والمواجهات المسلحة التي شهدتها 

مؤخرًا بعض المناطق شمال البالد .
وقالت الناطقة باس��م وزارة الخارجية األمريكية 
جين بس��اكي في مؤتمر صحفي عقدته األربعاء في 
واش��نطن:« نحن ندعم جه��ود المفاوضات لوقف 

إطالق النار بص��ورة دائمة وندع��و كافة األطراف 
إل��ى وقف أعم��ال التأجي��ج المذهب��ي أو التحريض 
على العنف في ه��ذه اللحظة الحرجة م��ن المرحلة 

االنتقالية السياسية اليمنية«.
وأضافت : نحث كافة األطراف اليمنية على العمل 
ب��روح توافقي��ة للمض��ي قدم��ًا صوب االس��تقرار 
واالزده��ار واألم��ن ف��ي الوق��ت الراه��ن ولألجيال 

القادمة«.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية األمريكية 
دع��م بالده��ا للجه��ود المبذول��ة لتثبي��ت وق��ف 
إطالق نار بش��كل دائم في المناطق التي ش��هدت 

المواجهات المسلحة.
وأوضحت أن بالدها ستواصل تشجيعها لليمنيين 
على االس��تمرار في العمل بروح التوافق بما يكفل 

مواصلة التقدم في مسار المرحلة االنتقالية.
ألمانيا تجدد مواصلتها دعم اليمن

وكان الرئي��س عبدرب��ه منص��ور ه��ادي رئيس 
الجمهوري��ة قد التق��ى -الخميس- القائ��م بأعمال 
سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية توبياش اشنر، 
والذي نقل له تهان��ي وتحيات الحكوم��ة األلمانية 
ووزير خارجيتها بالنجاحات الت��ي حققتها اليمن 

في ختام أعمال مؤتمر الحوار.

وأك��د القائ��م بأعم��ال الس��فارة األلماني��ة 
استعداد بالده لمس��اعدة اليمن حتى يتجاوز 
التحديات التي يواجهها عل��ى مختلف الصعد 
السياسية واالقتصادية واألمنية« وأن ألمانيا لن 
تثنيها األعمال اإلرهابية والخارجة عن القانون 
من مواصل��ة الدعم والمس��اندة وإنجاح عملية 
التحول في اليمن ال��ذي يعد نموذجًا فريدًا من 

بين دول الربيع العربي .

في ردود فعل دولية على القصف الهمجي: 

صنعـاء خـط أحمـر

 ❞  السعودية: أمن اليمن جزء ال 
يتجزأ من أمن المملكة

❞ أمريكا تدعو إلى وقف دائم 
إلطالق النار والتأجيج المذهبي

❞ ألمانيا: األعمال اإلرهابية لن 
تثنينا عن دعم ومساندة اليمن في 

هذه المرحلة

 ❞ الزياني: المبادرة حالت دون 
انزالق اليمن إلى حرب أهلية

❞ فرنسا: إنفجارات صنعاء 
لم تستهدف سفارتنا وندعم 

العملية االنتقالية
❞ ا التحاد األوروبي يعرب عن 
قلقه ويحذر من إعاقة »االنتقالية«

أثارت قلق المجتمع الدولي المواجهات المسلحة بين حزب االصالح وجماعة الحوثي والتي اقتربت من 
العاصمة صنعاء بتلك المعارك الضارية التي تشهدها منطقة أرحب التي تعد المعقل الرئيسي للجناح 
العس��كري لحزب االصالح حيث ينتمي الى هذه المنطقة عبدالمجيد الزنداني والقيادي منصور الحنق الذي 

قاد مجاميع متطرفة لالخوان لشن حروب دامية ضد قوات الحرس الجمهوري في 2011م و2012م.

أقر الملتقى الخامس للعلماء والدعاة في ختام أعماله 
بصنع��اء ميث��اق العم��ل الدع��وي واإلرش��ادي ودعم 

مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد وزير األوقاف واإلرش��اد حمود عباد عل��ى أهمية ميثاق 
العمل الدعوي واإلرشادي في الحفاظ على المكتسبات الوطنية 
وتعزيز ثقافة الس��لم بين كاف��ة أبناء المجتم��ع الواحد وحماية 

الحقوق والحريات بعيدًا عن التطرف والغلو.
وشدد على ضرورة تجسيد القيم العظيمة للدين الحنيف على 
واقع الحياة وتقديم رحمة اإلسالم الذي اختص بها الدين بعيدًا 
عن اإلرهاب والقتل.. مؤك��ًدا أن الوزارة س��تضع البيان الختامي 
للملتقى أمام الحكومة بما يكفل اإليف��اء بالتزاماتها أمام العلماء 

والدعاة والمرشدين .
ولفت الوزي��ر عباد إلى أهمي��ة االلتزام بالوس��طية واالعتدال 
والحفاظ عل��ى المنابر الدينية وإبعادها ع��ن المناكفات الحزبية 

والمذهبية والطائفية والمناطقية.
وقد صدر ع��ن الملتقى الخامس للعلم��اء والدعاة الذي نظمته 
وزارة األوقاف واإلرشاد بيان أكدوا من خالله دعمهم وتأييدهم 
لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية .
وحث البيان كافة أبناء اليمن على تحمل مسؤوليتهم ومساندة 
رئيس الجمهورية وكافة الجهود الوطنية المخلصة لتنفيذ تلك 

المخرجات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
واعتبروا ميثاق العمل الدعوي واإلرشادي عهدًا لجميع العلماء 

والدعاة لما يحتويه من ضوابط ش��رعية ولم��ا تمر به اليمن من 
مرحلة حساسة وبالغة األهمية يتوجب توحيد الجهود وتغليب 

الخطاب الجامع الموحد لألمة.
وشدد العلماء على ضرورة تعميم الميثاق وتوزيعه على كافة 
العلماء والدعاة ونشره في وسائل اإلعالم المختلفة وعرضه على 

الحكومة إلصداره بقرار رسمي ملزم لجميع الجهات .
ودعا البيان رئيس الجمهورية والحكومة إلى إشراك العلماء في 
لجنة صياغة الدستور وعقد لقاء مع علماء اليمن لمناقشة وثيقة 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وعب��ر العلماء والدعاة عن مس��اندتهم لكل الجه��ود الوطنية 

الرامية إلى إخراج اليمن من األزمة الراهنة إلى بر األمان .

دعوا إلشراكهم في لجنة صياغة الدستور
الملتقى الخامس للعلماء والدعاة يقر ميثاق العمل الدعوي واإلرشادي

  تأكيد دولي على دعم الرئيس هادي لمواجهة التداعيات


