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عناصر مسلحة تابعة ألنصار الله تعتدي على حراسة المهندس هشام شرف
رفضت مجموعة مسلحة تتبع جماعة "أنصار الله" بصنعاء إعادة سالح احد جنود  

حراسة وزير التعليم العالي السابق ورئيس اللجان الشعبية للتصدي للعدوان السعودي 
المهندس هشام شرف وذلك بعد حادثة االعتداء على حراسة الوزير وتداعياتها التي حدثت 
االسبوع الماضي. واستغرب مراقبون التصرفات الهمجية واالستفزازية لبعض المجموعات المسلحة 
المحسوبة على الحوثيين التي تستهدف عددًا من القيادات المناهضة للعدوان السعودي بدون أي 

مبرر والتي تزايدت في الفترة االخيرة .
من جهته استغرب وزير التعليم العالي السابق المهندس هشام شرف في تصريح صحفي مثل 

رتكب في مثل هذه االوضاع والتحديات التي تواجهها بالدنا التي تقتضي 
ُ
هذه التصرفات والتي ت

تضافر جهود كل القوى والمكونات الوطنية باتجاه مجابهة العدوان السعودي وعمالئه ، والوقوف 
بحزم أمام مثل هذه العناصر المسلحة والتجاوزات التي تثير سخط المواطنين واتخاذ القرار الحازم 
بتكليف جهات األمن الرسمية فقط بمهام الحفاظ على األمن الداخلي وبما يتناسب مع القوانين 

واألنظمة الخاصة بوزارة الداخلية واجهزتها المختلفة.
الجدير بالذكر ان الجندي الذي تعرض لالعتداء من قبل مليشيات انصار الله هو احد افراد المنشآت 

التابعة لوزارة الداخلية .

السعودية تواصل عدوانها وترفض الصيام عن القتل

رمضان وهدنة اليمن تحرجان المجتمع الدولي
يشــعر المجتمع الدولي بحرج بالغ جراء اســتمرار العدوان الســعودي الوحشي على اليمن للشــهر الرابع وعدم تمكنه من  

فرض هدنة إنسانية في هذا البلد المنكوب..
األمــم المتحدة واالتحاد األوروبي وأمريكا ترى أن على الســعودية استشــعار عظمة شــهر رمضان المبارك واالســتجابة فورًا 

لهدنة ال تخل بروحانية شهر الخير والعبادة وشهر اإلسالم والمسلمين..

بان كي مون يجّدد دعوته إلى هدنة 
وإنهاء فوري لالقتتال

االتحاد األوربي يدعو الحترام 
القانون الدولي واالنساني

جــّدد األمــيــن العام 
لــألمــم المتحدة بان 
ــــي مـــــون دعـــوتـــه  ك
لإلنهاء الفوري للقتال 
في اليمن للمساعدة 
ــة  ــكــارث فـــي وقــــف ال

اإلنسانية في البالد.
ودعــا األطـــراف إلى 
االتــفــاق، بحد أدنــى، 
على هدنة إنسانية 
حــتــى نــهــايــة شهر 
رمــــضــــان الـــمـــبـــارك 

مــن أجــل توصيل المساعدات الى 
كافة أنحاء اليمن وايصالها إلى من 
انقطعت عنهم اإلمدادات الحيوية 

منذ شهور.
وقــــد شـــهـــدت األشـــهـــر الــثــالثــة 
الماضية مقتل نحو ٣ آالف يمني، 
نصفهم من المدنيين، وإصابة ١٤ 

ألفًا بجراح.
كما فّر أكثر من مليون شخص من 
ديــارهــم، فيما يحتاج ٨٠٪ من 
عدد السكان إلى المساعدة الفورية.

ـــيـــان صــحــفــي مــنــســوب  وذكــــــر ب
للمتحّدث باسم األمين العام لألمم 
ــي العمل  ــشــركــاء ف الــمــتــحــدة أن ال
اإلنساني قد وصلوا بالمساعدة إلى نحو 

٤ مــاليــيــن شخص 
خالل األشهر الثالثة 
الماضية، ولكنه ذكر 
ل 

ّ
أن هذا العدد ال يمث

ســـوى نسبة ضئيلة 
من المحتاجين.

لت األمــم  وقــد فعـّ
المتحدة وشركاؤها 
أعـــــلـــــى درجــــــــات 
االستجابة الطارئة 
لــلــوضــع فــي اليمن، 
ولكنهم يواجهون 
ــوصــول إلــى بعض  صــعــوبــات فــي ال
ــال  ــمــنــاطــق بــمــا يـــعـــّرض األطــف ال
والنساء والــرجــال إلــى خطر الموت 
بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة 

والرعاية الصحية.
وشـــّدد أمين عــام األمــم المتحدة 
على ضــرورة امتثال أطــراف النزاع 
اللتزاماتها وفــق القانون اإلنساني 
الدولي، وحماية المدنيين، وتمكين 
عّمال اإلغاثة من توصيل المساعدات 

المنقذة للحياة.
ــتــزام األمــم  ــان كــي مــون ال وجـــّدد ب
المتحدة بدعم اليمن فــي السعي 
للتوصل إلى حل سياسي، والذي يعد 

الحل الناجع الوحيد للصراع.

دعـــــــــا االتــــــحــــــاد 
األوروبي الجمعة إلى 
ـــم إلطــالق  وقـــف دائ
ــــــنــــــار ألغــــــــراض  ال
إنسانية فــي اليمن، 
ــًا عـــن دعــمــه  مــعــرب
ــيــة  ــحــال ــلــجــهــود ال ل
ــم  ــتــي تــبــذلــهــا األم ال
ــمــتــحــدة فـــي هــذا  ال

الصدد.
وقـــالـــت الــمــمــثــلــة 
الــعــلــيــا لــلــســيــاســة 

الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني، فــي بيان 
مشترك مع مفوض االتحاد األوروبي 
للمنظمات اإلنسانية وإدارة األزمات 
كريستوس ستايليانيدس "إن من 
شأن هذه الهدنة أن تسمح بإيصال 
ــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة  ــــوري ل ف
واإلمــدادات األساسية بما في ذلك 

الوقود والغذاء والسلع األساسية".
ــى أن األمـــم المتحدة  وأشـــارت إل
أضــافــت اليمن إلــى قائمة حــاالت 
الطوارئ اإلنسانية السيما مع الحالة 
اإلنسانية الكارثية التي وصلتها 
البالد بوجود٢١ مليون شخص ما 
يقدر بنحو ٨٠ بالمائة من السكان 

في أمس الحاجة إلى 
مساعدات إنسانية 
ــــى وجـــود  الفـــتـــة إل
أزمة غذائية كبرى 

تلوح في األفق.
كــــــــمــــــــا حــــمــــل 
الـــمـــســـئـــوالن فــي 
بــيــانــهــمــا جــمــيــع 
األطــراف مسئولية 
ضــــمــــان احــــتــــرام 
ـــي  ـــدول ـــون ال ـــقـــان ال
اإلنساني والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ 

النزاهة والحياد واالستقالل.
وأكــد البيان أنه "ال توجد وسيلة 
ــن أزمــتــه  ــخــروج الــيــمــن م أخـــرى ل
الحالية إالَّ عن طريق البدء في حوار 
حقيقي وعملية سياسية شاملة 
تحت إشراف األمم المتحدة"، مبينًا 
ــخــروج بــتــوافــق سياسي  أهمية ال
واســع على أســاس المعايير التي 
حددها قــرار مجلس األمــن الدولي 
رقـــم ٢٢١٦ والــــذي يمثل حــًال 
مستدامًا لألزمة ومعالجة تهديدات 
الجماعات اإلرهابية ومنع زيــادة 
اجواء االضطراب وعدم االستقرار 

في المنطقة"

أمريكا: أزمة من المستوى الثالث
دعت وزارة الخارجية األمريكية، إلى "هدنة إنسانية" في الصراع الدائر في 

اليمن خالل شهر رمضان. 
وقالت في بيان لها الخميس "ستتيح هدنة للمنظمات الدولية توصيل الطعام 

والدواء والوقود التي تمس الحاجة إليها للمدنيين في جميع أنحاء اليمن". 
وصنفت األمم المتحدة الحرب في اليمن كأزمة انسانية من المستوى الثالث 

وهو األسوأ.

ات المبعوث الدولي مع اشخاص غير  واقتصرت لقاء
معنيين وال يمثلون أية صفة حزبية أو رسمية.

فالرئيس الفار المستقيل هادي وكذلك المستقيل بحاح 
ليس لهما أية شرعية والتوافق الذي كان حولهما لم يعد 

له وجود اليوم.
فعلى مدى أيام -وتحديدًا منذ يوم الثالثاء- والسيد ولد 
الشيخ يدور من جديد في حلقة مفرغة ليتفاجأ بعراقيل 
جديدة ناسفة لمهمته خالفًا للتعامل الفج معه من خالل 
اصرار الرياض على تقديم مهمته للرأي العام وكأنه مجرد 
ساعي بريد اقتصرت مهمته على حمل اشتراطات الرياض 
وفرضها على األطراف اليمنية األخرى، ما لم فسيتواصل 
العدوان على اليمن وفرض الحصار الجائر على الشعب في 
تحٍد صارخ لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والجهود 

المبذولة لحل األزمة سلميًا..
وبــهــذا الخصوص تعمدت الــريــاض الترويج إعالميًا 
لمبادرة سلمها األربعاء الرئيس الفار هــادي للمبعوث 
الدولي ولد الشيخ لنقلها للحوثيين وعدوها بمثابة رد من 
المكونات السياسية المتواجدة في الرياض على النقاط 

السبع التي اقترحها اسماعيل ولد الشيخ لحلحلة تعقيدات 
األزمة.

هذا إن لم تكن االشتراطات السبعة التي سلمت لولد 
الشيخ بمثابة رد على تصريحاته التي أكــد فيها عقب 
مشاورات جنيف أن هناك أرضية مشتركة يمكن البناء 

عليها إلنجاز اتفاق سياسي بين االطراف اليمنية.
غير أن الالفت في تلك االشتراطات السبعة أن الرئيس 
الفار لم يشر ال من قريب وال من بعيد الى وقف العدوان 
السعودي على الشعب اليمني، أو رفع الحصار الشامل الجائر 
المفروض على الشعب اليمني بدون حق.. وببجاحة يذهب 
هادي الى المطالبة بتدخل قوات عسكرية عربية في اليمن، 
في اصرار على السير بتنفيذ مخطط تآمري لتمزيق اليمن 
ويتضح ذلك من خالل تضمين تلك االشتراطات المطالبة 
بحل الجيش واألمن وكذلك الذهاب الى تحويل اليمن الى 
حديقة خلفية للسعودية بتحويلها الى دولة منزوعة من 
السالح في انتقاص قاطع لحق السيادة الوطنية وبجعل 
هذه االشتراطات أشبه بوثيقة استسالم واعالن هزيمة 

للشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي.

الرئيس الفار وإفشال جديد لمهمة المبعوث الدولي

ولد الشيخ يطلب المساعدة
وصل المبعوث الدولي السيد اسماعيل  

ولد الشيخ الى العاصمة صنعاء األحد في 
سياق جولة شملت الكويت والرياض التقى فيها 
بعض المسئولين في سياق الجهود التي تبذلها 

األمم المتحدة لحل األزمة اليمنية.
وذكر ولد الشيخ- في مؤتمر صحفي األربعاد- أن 
الشعب اليمني يحتاج الى مساعدة ونأمل أن يتم 
المساعدة في وصول المساعدات، كما نأمل في وقف 
اطالق النار لوصول المساعدات لكل مناطق اليمن.

وكان المبعوث األممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
قد بدأ جولة جديدة في المنطقة زار خاللها الكويت 
ثم انتقل الى الرياض والتقى بالرئيس المستقيل 
هادي، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بالتسوية 
السياسية وجــهــود األمـــم المتحدة لحل األزمــة 
ووقــف العدوان، وفقًا لقرار مجلس األمــن الدولي 
رقم ٢٢١٦، وذلــك في سياق جولته التي بدأها 
بمباحثات مع النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء 
ووزيـــر الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، 
تركزت حول الجهود التي تقوم بها األمم المتحدة 
لحل األزمــة اليمنية، هذا وقد جــاءت هذه الجولة 
عقب مشاورات جنيف التي عقدت منتصف الشهر 

الماضي، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول وقف 
الحرب أو إبرام هدنة إنسانية جديدة..

 ، وقالت مصادر سياسية إن ولد الشيخ يحمل 
مقترحًا يتكون من عدة نقاط يسعى من خالله إلى 
الحصول على موافقة المكونات السياسية على تلك 
النقاط، من أجل االنتقال إلى بحث آلية التطبيق 
والضمانات المطلوبة، وإن هــذه النقاط تبلورت 
في ضوء المشاورات التي جرت في جنيف مؤخرًا، 
وأبرز النقاط وقف العدوان بالتزامن مع انسحاب 
المسلحين من المدن الرئيسية، ويتزامن ذلك مع 
انتشار فريق محايد، حيث تتوقع المصادر أن يكون 
الفريق المحايد هو عبارة عن قوة أممية، وضمن 
النقاط، أيضًا، أن تتعهد األطراف اليمنية المتنازعة 
بتوفير السبل لوصول المساعدات اإلنسانية إلى 
اليمنيين، واحترام القانون اإلنساني الدولي بحماية 
المدنيين، اضافة الى التزام كل األطــراف اليمنية 
بالدخول في مفاوضات شاملة تحت رعاية األمم 

المتحدة.
الجدير بالذكر أنه قبيل العدوان السعودي كانت 
هناك جهود أممية تبذل لمنع بعض االطــراف 

السياسية من االحتراب..

 غير أن تلك الجهود التي كان يقودها المبعوث 
األممي السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، أفشلت من 
قبل السعودية وجماعة االخوان المسلمين، ليعقب 
ذلك شن عــدوان سافر على اليمن وفرض حصار 
جائر على الشعب منذ مارس الماضي، األمر الذي 
أدى الى تفاقم األوضاع في اليمن بشكل غير مسبوق
هــذا وســاد الشارع اليمني شعور باالحباط إزاء 
تهاون دور األمم المتحدة والتي تبدو عاجزة عن 
الزام تحالف العدوان بقيادة السعودية على وقف 
العدوان ضد اليمن، اضافة إلى ذلك ان المنظمة 
الدولية ومجلس األمن يتسولون السعودية للموافقة 
على هدنة إنسانية النقاذ الشعب اليمني المحاصر 

والذي يواجه كارثة جماعية..
ونــفــس الــشــعــور المحبط يــســود بــيــن أوســـاط 
السياسيين والمثقفين والذين اصبحت لديهم 
قناعة ان األمم المتحدة التي عجزت عن حل مشكلة 
حجز طائرتها في جيبوتي لن يكون بمقدورها ان 
تحقق معجزة في حل األزمــة اليمنية سيما وان 
العدوان السعودي لم يتوقف منذ أكثر من مائة 
يوم وهو عدوان مخالف للقوانين الدولية وقرارات 

مجلس األمن وميثاق األمم المتحدة..

يصطــدم المبعــوث الدولي الى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ بعراقيل جديــدة تحول دون  
تحقيــق أي تقدم أو نجاح جزئي لمهمتــه الجديدة الهادفة ايجاد حل لألزمة اليمنية ووقف 
العدوان الســعودي على اليمن باتجاه تجنيب دول المنطقة تداعيات األحداث العسكرية في اليمن، 
غيــر أن جهود األمــم المتحدة تذهــب أدراج الرياح كلما حــط المبعوث الدولي رحالــه في العاصمة 
الســعودية الرياض، حيث لم يســتطع االلتقاء بالمكونات السياســية اليمنية المتواجدة في الرياض 
للتباحــث معها حول ما يحمله من مقترحات وما يبذله من جهود لحل األزمة وتقريب وجهات النظر 

مع بقية المكونات السياسية في البالد.


