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الحدث

اليمن
ال يتراجع العدوان
السعودي على اليمن ،بل
يبتكر كل يوم أساليب اإلجرام
وأدواته ،ليثبت معادلة
واحدة :لن نوقف الحرب حتى
إخضاع «الخاصرة الجنوبية»
بكامل مكوناتها (الحلم
التاريخي آلل سعود) .الناظر
إلى أداء التحالف السعودي
ال يرى سوى الحقد وروح
االنتقام خلف جرائمه ...ال
سنة
أهداف عسكرية له بعد ٍ
وسبعة أشهر ،وال عمليات
تعطيه مكاسب سياسية...
ال شيء سوى العبث ّ بأرواح
شعب لم يفهم عدوه بعد
ٍ
كيف أنه لم يستكن برغم كل
المجازر والتدمير المهول .ال
تريد الرياض مسارًا سياسيًا،
وال تريد «حربًا شريفة» تحترم
ّ
الحد األدنى من «أخالقيات
الحروب» .تريد فقط أن ترى
أنهارًا من الدماء ،لتنهك
البلد الذي برغم فقرهّ ،يبقى
التهديد األكبر لها ولحكامها.
لكن بخالف ما يشتهي آل
سعود منذ بدء الحرب ،ال
«أنصار الله» ضعفوا ،وال
الجيش اليمني انهار .ها هما
اليوم ،إثر مجزرة صنعاء،
يرفعان سقف المواجهة
ويدعوان إلى «الثأر» ،اللغة
السعودية
التي يبدو أن
ّ
ال تفهم سواها .سيركز
آل سعود أنظارهم على
الحدود ...هم يعلمون أن
الرد ٍآت من هناك ،وأنه غالبًا،
لن يكون شبيهًا بما سبق،
في مشهد ال بد من أن يرفع
يبدو
الخوف الذي ّ
مستوى ّ
أنه بات يتحكم بقرارات حكام
الرياض

صفحة جديدة في الحرب:
الحوثي وصالح يعلنان «نفير الثأر»
«مــا بـعــد مـجــزرة الـصــالــة الـكـبــرى ،لن
ي ـكــون ك ـمــا ق ـب ـل ـهــا» .ق ــد ت ـكــون ع ـبــارة
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش الـيـمـنــي ،خير
تعبير عن أثر الجريمة التي ارتكبها
ٍ
ط ـي ــران الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي أول من
أمــس في صنعاء .الجريمة األكبر في
تاريخ العدوان ،من حيث عدد الشهداء
والـجــرحــى ،تفتح صفحة جــديــدة في
الحرب ،وتنقل املواجهة إلى مستويات
أخ ــرى ،عسكريًا وسـيــاسـيــا .هــذا على
األقـ ـ ـ ــل م ـ ــا أوحـ ـ ـ ــت ب ـ ــه ال ـت ـص ــري ـح ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـطــرفــي ال ـ ـصـ ــراع ،وال ـتــي
ب ـ ّـيـ ـن ــت مـ ــن جـ ـه ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـع ــام
ف ــي ال ـي ـمــن ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى ال ـجــري ـمــة على
الجبهات الحدودية والداخلية ،ومن
جـهــة أخ ــرى الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة
الـتــي أش ــارت إل ــى اسـتـعــداد واشنطن
مل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــوريـ ـ ــة ل ــدعـ ـمـ ـه ــا لـ ـح ــرب
السعودية في ضوء األحداث األخيرة،
ً
م ــؤك ــدة أن ال ــدع ــم «ل ـي ــس شـيـكــا على
ب ـيــاض» .وإن كــانــت ه ــذه ليست املــرة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـش ـكــك ف ـي ـهــا واش ـن ـطــن
بـ ـح ــرب ح ـل ـي ـف ـت ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا بـعــد
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـح ـق ــوق ـي ــة ال ـتــي
أثـبـتــت مقتل مــدنـيــن ب ـغــارات طـيــران
التحالف الـسـعــوديُ ،يـعـ ّـد تصريحها
ُ
مفصليًا ،إذا ما ترجم في واقع الحرب
املستمرة منذ سنة وسبعة أشهر.
في اليمن ،الصدمة كانت كبيرة جدًا.
فعلى الرغم من تكرار عشرات املجازر
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـ ـح ـ ــرب ،بـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
وامل ـ ـ ــدارس واملـسـتـشـفـيــات وامل ـســاجــد
واألح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـي ــة ،كـ ـ ــان اح ـت ـم ــال
االس ـت ـه ــداف ال ـج ــوي ل ـصــالــة مكتظة
ّ
بمعزين بعيدًا عن التوقع ،حتى يوم
السبت .إال أن طيران التحالف أثبت أن
لعمليات القتل املجاني التي
ال سقف
ً
يقترفها ،أو حرمة ألي مناسبة.
لكن الصدمة سرعان ما ّ
حولها زعيم
«أنـصــار الـلــه» إلــى دع ــو ٍة إلــى «النفير
العام» وااللتحاق بالجبهات «من أجل
الـثــأر مــن قتلة النساء واألط ـفــال» ،في
خطو ٍة تعني أن األيام املقبلة ستشهد
ت ـص ـع ـي ـدًا ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة،
بعدما كانت األيام املاضية قد حملت
م ـ ــؤش ـ ــرات إلـ ـ ــى ان ـ ـفـ ــراجـ ــةٍ س ـيــاس ـيــة
واقتراب إرساء هدنة جديدة.
الـسـيــد عـبــد املـلــك الـحــوثــي تــوجــه إلــى
اليمنيني بالقول« :علينا أن ننفر على
كل املستويات ،علينا أن نأخذ بثأرنا
ً
لـنـكــون رجـ ــاال وأحـ ـ ـ ــرارًا ...إذا تخلفنا
لــن يسامحنا التاريخ ولــن تسامحنا
ً
األجـيــال» .وتابع قــائــا« :الــذيــن عــادوا
مـ ــن ال ـج ـب ـه ــات ع ـل ـي ـهــم الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
جبهاتهم ...انهضوا ،تحركوا لتكونوا
شــرفــاء وأح ـ ــرارًا ،وإال فلعنة الـتــاريــخ
كبيرة أمام هذه الجرائم الفظيعة».
وخاطب الحوثي قبائل خــوالن الذين
استهدف الـعــدوان عــزاء أحــد أبنائهم
(وال ــد وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق ،جــال
رويشان) بالقول« :أتوجه إلى األحرار
الشرفاء في خوالن الطيال واملناسبة
مناسبتهم ،لن أحــدد لكم ما تفعلون،
لكن بحكم ما أعرفه عنكم من شهامة
ورج ـ ــول ـ ــة ...ك ــون ــوا ع ـنــد م ـس ـتــوى مــا
تفرضه مسؤوليتكم الدينية أمام الله

ّ 500
ضحية ...والمعروفون قالئل
ّ
مضي يومني على الجريمة ،ال تزال أسماء الضحايا
على الرغم من
ّ
غائبة بسبب صعوبة التعرف إلى العشرات من الجثث ،وخاصة أنه
بعد الغارة األولى على الصالة الواقعة وسط ّ
حي سكني في شارع
ّ
الخمسني الشهير في صنعاء ،استطاع عشرات املعزين الهرب،
لكن طيران «التحالف» أتبعها بصاروخ شديد االنفجار ،أوقع 140
شهيدًا ،على األقــل ،ومــا يزيد على  315جريحًا ،وأحــدث حريقًا
ً
هائال داخل القاعة ،ما أدى إلى اختناق وتفحم العديد من الجثث.
ومن بني الضحايا الذين جرى التعرف إليهم ،أمني العاصمة ،عبد
ال ـقــادر هــال (ال ـص ــورة) ،ال ــذي كــان مــن أب ــرز املــرشـحــن لرئاسة
الحكومةّ .
ويعد الرجل املنتمي إلى حزب «املؤتمر الشعبي العام»
أب ــرز وج ــوه مــا ّ
يسمى "الـتـيــار الـثــالــث" ال ــذي تحدثت عنه مـبــادرة
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،وكان مبعوث األمم املتحدة
اسماعيل ولد الشيخ قد أشاد به أكثر من مرة .كذلك ،استشهد في
املجزرة محافظ البيضاء السابق العميد محمد ناصر العامري
وعدد من األكاديميني والشخصيات االجتماعية.
(أ ف ب)

ومسؤوليتكم الوطنية والقبلية».
ب ـ ــدوره ،دع ــا الــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق ،علي
ع ـب ــدال ـل ــه صـ ــالـ ــح ،إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـت ــال عـلــى
ً
الـ ـح ــدود م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ق ــائ ــا« :آن
األوان وحانت ساعة الصفر كي أدعو
كـ ــل أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة واألم ـ ــن
والـلـجــان الشعبية إلــى جبهة القتال،
إل ــى ال ـح ــدود لــأخــذ ب ـثــأر ضـحــايــانــا
الــذيــن سقطوا ج ــراء امل ـجــازر املــروعــة،
وأك ـبــر م ـجــزرة هــي الـصــالــة الـكـبــرى».
ووص ــف صــالــح التحالف بــ«الـعــدوان
ال ـب ــرب ــري ال ـغ ــاش ــم ،ع ـ ــدوان آل سـعــود
وم ــن ت ـحــالــف م ـع ـهــم ،ع ـ ــدوان املــذهــب
الوهابي التكفيري» ،داعيًا «كل أبناء
الوطن» إلى مواجهته .وأضــاف «على
وزارة الدفاع ورئاسة األركــان ووزارة

الــداخ ـل ـيــة وض ــع ال ـتــرت ـي ـبــات الــازمــة
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال املـ ـق ــاتـ ـل ــن ف ـ ــي ج ـب ـه ــات
ال ـحــدود فــي ن ـجــران وج ـيــزان وعسير

ّ
عبرت واشنطن
عن استعدادها
لتعديل دعمها للحرب
السعودية

دعت بريطانيا وفرنسا إلى تحقيق فوري في الجريمة (أ ف ب)

ومــواج ـهــة ال ـ ـعـ ــدوان» .وح ــض صــالــح
هؤالء على أن «يردوا الصاع صاعني».
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن
(ال ـح ـل ـي ـفــن) ف ــي ال ـح ــرب تــزام ـنــت مع
إعالن وفدهما إلى املفاوضات تعليق
كل املحادثات السياسية بعد املجزرة،
في عــود ٍة إلى املربع األول بعد التقدم
ال ـجــزئــي ف ــي امل ـس ــار الـسـيــاســي خــال
األيام املاضية.
وك ــان ــت ق ـي ــادة الـتـحــالــف الـسـعــودي
تنصلت مــن مسؤولية ال ـغــارات،
قــد ً
نــافـيــة أن تـكــون قــواتــه قــد نـفــذت أي
عـمـلـيــات جــويــة ف ــي م ـكــان ال ـضــربــة.
وعـبــرت قـيــادة «الـتـحــالــف» فــي بيان
ع ـ ــن «عـ ــزائ ـ ـهـ ــا ومـ ــواسـ ــات ـ ـهـ ــا ألس ــر
ً
الضحايا واملصابني» ،مؤكدة أن لدى

