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الحدث

عدوان آل سعود
قائد «أنصار الله» يعلن قرب نفاد «الصبر االستراتيجي»
بدا أمس كأن السيد عبد الملك
الحوثي يمهد لمرحلة جديدة في
مواجهة العدوان بتلويحه بنفاد «الصبر
االستراتيجي» ،في ظل معلومات عن
رسائل سعودية مكثفة عبر مسقط،
سلمت في خاللها باستحالة نزع سالح «أنصار
الله» وعودة عبد ربه منصور هادي
ت ــوع ــد ق ــائ ــد «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ـس ـيــد
عـبــد املـلــك الـحــوثــي الـنـظــام الـسـعــودي
ب ــال ــرد ع ـلــى ال ـ ـعـ ــدوان ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل.
ودعـ ــا ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ال ــى الـصـمــود
واالسـ ـتـ ـع ــداد الس ـت ـح ـق ــاق ــات املــرح ـلــة
املقبلة ،حاسمًا الجدل حول املوقف من
الـطــروحــات السياسية بإعالنه رفض
تــدخــل الــريــاض فــي مـعــالـجــة أي شــأن
يـمـنــي داخ ـل ــي .وت ـع ـمــد ال ـحــوثــي عــدم
التوسع كثيرًا في الخيارات املطروحة
أم ــام الـيـمـنـيــن ،تــاركــا ال ـبــاب مفتوحًا
أم ـ ــام مـ ـب ــادرات ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،مع
تركيزه على وصف قسم من خصومه
بعمالء العدوان.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ي ـم ـن ـي ــة مـ ـق ــرب ــة مــن
«أن ـص ــار ال ـلــه» وأخـ ــرى عــربـيــة معنية
بــاألزمــة الـيـمـنـيــة ،إن خـطــاب الحوثي
ه ـ ــدف ال ـ ــى ت ــوج ـي ــه رسـ ــائـ ــل داخ ـل ـي ــة

مسقط محور الوساطات
والرياض تخفف شروطها
ومبادرة قريبة
مشكلة النظام السعودي
مع حلفائه أنه يدعم «القاعدة»
في جنوب اليمن
وخارجية؛ أهمها:
ً
ـ أوال ،إبالغ من يهمه األمر بأن املوقف
مــن الـحــل لــم يـتــأثــر أب ـدًا بـكــل مــا جــرى
حتى اآلن من هجمات عسكرية قام بها
النظام السعودي وحلفاؤه.
ـ ـ ـ ثــان ـيــا ،إع ــان ــه أن الـ ـع ــدوان تتحمل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،وأن ـهــا هــي ال ـتــي أذن ــت به
ودعمته باملعلومات والدعم العسكري،
وأن النظام السعودي مجرد تابع ،ما
يـحـمــل واش ـن ـطــن م ـســؤول ـيــة الـضـغــط
لوقف العدوان.
ـ ـ ثــالـثــا ،إعــانــه اسـتـمــرار عـمــل الـقــوات
امل ـس ـل ـحــة م ــن ج ـيــش ولـ ـج ــان شـعـبـيــة
فــي االن ـت ـشــار ملــواجـهــة م ـشــروع تمدد
«القاعدة» وملنع «عمالء الـعــدوان» من
تحقيق أي موطئ قدم لهم على أرض
اليمن.
ـ ـ رابـ ـع ــا ،دع ــوت ــه ال ـش ـعــب الـيـمـنــي الــى
ال ـص ـمــود ،وإع ــان ــه ع ــدم ات ـكــال اليمن
على أي دعــم ملواجهة ال ـعــدوان ،وتــرك
الباب مفتوحًا أمام خيارات الرد .وفي
هذا السياق ،قال مطلعون إن الحوثي
أعلن أننا أمــام مرحلة جــديــدة ،فــي ما
بــدا أنــه تمهيد إلع ــان انـتـهــاء مرحلة
«ال ـص ـب ــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي» ك ـمــا سـمــاه
األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد حسن
نصر الله.
ـ خامسًا ،إشادته بإيران وشكر لـ»حزب
الله» في رسالة عدم التبرؤ من حلفائه
اإلقليميني ،والتشديد في املقابل على
عدم سعي اليمنيني الى أي دور خارج
بالدهم.
ّ
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن الحوثي وقــت
خطابه مع اقتراب الـعــدوان من لحظة

نفاد بنك األهــداف لسالح الجو ،وهو
ً
أصــا ما أكــده املتحدث باسم العدوان
عــن انـتـهــاء املــرحـلــة األول ــى ،واعـتـبــاره
أن ــه تحقق ه ــدف حـمــايــة دول الـجــوار
من أي خطر صاروخي مصدره اليمن،
وإشـ ــارتـ ــه الـ ــى ال ـج ـه ــد ع ـل ــى ال ـجــانــب
الحدودي.
وقــالــت امل ـصــادر إن الــوقــت بــدأ يقترب
مــن لـحـظــات حــاسـمــة بـشــأن امل ـبــادرات
السياسية ،وسط معلومات مصدرها
عواصم عربية وإقليمية ودولية عدة،
ً
ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــات ي ــدع ــم ح ــا
سياسيًا سريعًا ،خشية تفاقم األمــور
ال ــى م ــا يـفـقــد الـجـمـيــع سـيـطــرتــه على
املوقف.
واسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى م ـع ـط ـي ــات م ـصــدرهــا
الـ ــريـ ــاض ،ت ـب ـ ّـن أن ال ـن ـق ــاش ــات داخ ــل
العائلة الحاكمة ،ومع بعض العواصم
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،أظ ـ ـهـ ــرت ارت ـ ـفـ ــاع ص ــوت
الـفــريــق الــداعــي ال ــى تلقف أي مـبــادرة
«مـعـقــولــة» ،ويـجــري الـحــديــث هنا عن
تــوافــق ضـمـنــي بــن األم ـيــر مـحـمــد بن
ن ــاي ــف واألم ـ ـيـ ــر م ـت ـعــب ب ــن ع ـب ــد ال ـلــه
حول ضــرورة الخروج سريعًا من هذا
املـ ــأزق ،وب ــن آخــريــن يتقدمهم محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ي ـع ـت ـق ــدون أن ب ــاإلم ـك ــان
االستمرار في العملية.
وف ــي س ـيــاق االت ـ ـصـ ــاالت ،ن ـفــى مـصــدر
قــريــب م ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ل ــ»األخ ـب ــار»
حصول أي اتصال مباشر بني الجماعة
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .وأك ـ ـ ـ ــد فــي
املقابل ،تلقي سلطنة عمان الكثير من
االتصاالت السعودية التي تــدور حول
مبادرة تؤمن وقف الحرب وفتح الباب
أمـ ــام ال ـح ــوار ال ـس ـيــاســي .لـكــن املـصــدر
شدد على أن الحل السياسي لن يكون
وفـ ــق أجـ ـن ــدة الـ ــريـ ــاض ،وأن األخ ـي ــرة
أدرك ـ ـ ــت هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ،وت ــراج ـع ــت عن
بعض شروطها وخصوصًا ما يتعلق
ب ـن ــزع سـ ــاح ال ـحــوث ـيــن وع ـ ــودة عبد
رب ــه ه ــادي ،ورك ــزت عـلــى كيفية إع ــادة
الـسـلـطــة الــرسـمـيــة ال ــى الـجـيــش وحــده
وع ـلــى اع ـت ـبــار رئ ـيــس الـحـكــومــة خالد
بـحــاح الشخصية الـتــوافـقـيــة طــاملــا لم
يطلق الحوثيون موقفًا حاسمًا ضده.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،ف ــإن ع ــدة م ـبــادرات
ق ـيــد اإلع ـ ـ ــداد ،بـيـنـهــا واح ـ ــدة تـقــودهــا
ش ـخ ـص ـيــات عــرب ـيــة رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى
وتربطها عالقات قوية بعدد من قادة
ال ــدول ،وأن مسقط استقبلت موفدين
من مصر والجزائر وإيران لهذه الغاية،
ونقلت عن مصادر عمانية أن الواليات

نقاشات العائلة الحاكمة والعواصم الخليجية أظهرت ضرورة تلقف أي مبادرة «معقولة» (أ ف ب)

املتحدة في أجــواء كل االتـصــاالت وأن
ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ي ـش ـجــع ع ـل ــى إن ـت ــاج
مبادرة سريعة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر إن امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي
تــواجــه الـنـظــام الـسـعــودي مــع حلفائه
اإلقليميني أو الــدولـيــن بــاتــت تتمثل
في كــون الــريــاض لم تبادر الــى موقف
ع ـم ــان ــي ضـ ــد نـ ـف ــوذ «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فــي
جنوب اليمن ،بل هي توفر له الغطاء
ال ـجــوي خ ــال مــواجـهــاتــه مــع الجيش
والـلـجــان الشعبية ،وأن عــواصــم عــدة؛
أبـ ــرزهـ ــا الـ ـق ــاه ــرة وإسـ ـ ـ ــام آب ـ ــاد كـمــا

واشـنـطــن ،تنظر الــى خطر «الـقــاعــدة»
بخشية أكبر من كل الحديث عن خطر
إيران أو الحوثيني.

الحوثي
وكـ ـ ــان زعـ ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ق ــد أط ـ ّـل
أمس على شاشات التلفزة ،فأكد «حق
الشعب اليمني فــي مــواجـهــة الـعــدوان
ومقاومته بكل الوسائل بحسب ظروف
املـعــركــة» ،وقــال إن الـعــدوان السعودي
يـجــري ب ــإدارة أمـيــركـيــة مـبــاشــرة ،وإن
األمـيــركـيــن ي ـحــددون أه ــداف القصف

« 10كتائب» جديدة مع هادي؟
تحدثت مـصــادر عسكرية عــن أن قائد
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة األول ـ ــى ال ــواق ــع في
مــدي ـنــة س ـي ـئــون ف ــي ح ـض ــرم ــوت ،عبد
الرحمن الحليلي ،أعلن تأييده لـ«شرعية
الرئيس ه ــادي» .وبـهــذا اإلع ــان ينضم
آالف ال ـج ـن ــود الـيـمـنـيــن ع ـلــى ال ـح ــدود
الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة مــع الـسـعــوديــة إلــى

م ـ ــواالة ه ـ ــادي ،وي ــرت ـف ــع ع ــدد الـكـتــائــب
املوالية له إلى عشر.
ويــواصــل الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
ت ـط ـه ـي ــر عـ ـ ـ ــدن ،حـ ـي ــث أكـ ـ ـ ــدت ق ـ ـيـ ــادات
عـسـكــريــة أن الـجـيــش و»ال ـل ـجــان» بــاتــوا
على وشــك تطهير التواهي واملنصورة
في املحافظة الجنوبية .وتصدى الجيش

و»اللجان» ،أمس ،لعناصر من «القاعدة»
حــاولــوا الــزحــف مــن مــديــريــة ع ــزان إلــى
مــديــريــة عـتــق ف ــي مـحــافـظــة ش ـب ــوة ،ما
أسفر عن عــدد من القتلى في صفوف
«القاعدة» وفرار وجرح باقي العناصر.
كذلك ،يستمر الجيش واللجان بالتقدم
فــي محافظة م ــأرب رغــم الغطاء الجوي
الـ ــذي يـحـظــى ب ــه «الـ ـق ــاع ــدة» وال ــوح ــدات
املوالية لهادي .وتمكن الجيش و»اللجان»
من السيطرة على منطقة املشجح التي
تصل بني معسكري نخال والسحيل أهم
معاقل «القاعدة» في مأرب.
وتــواصــل القصف السعودي يــوم أمــس،
مـسـتـهــدفــا مـعـظــم امل ـحــاف ـظــات اليمنية.
وشهدت محافظة صعدة (شمال) قصفًا
مركزًا ،كذلك أسقطت الطائرات منشورات
تدعو املواطنني إلى «تأييد شرعية هادي»
وع ــدم االسـتـمــاع إل ــى ش ـعــارات «أنـصــار
ً
الله» ،مبشرة بانتصار السعودية.

للسعوديني عبر غرف عمليات ،مشيرًا
إلــى «أن النظام الـسـعــودي هــو جندي
لدى األميركيني وخادم لهم» .وتساءل
«كـيــف ل ـعــدوان أمـيــركــي إســرائـيـلــي أن
يحمي األمن القومي العربي؟».

«مجتهد»
وك ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـغ ـ ـ ّـرد الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـش ـه ـي ــر
«مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ،ق ـ ــد ت ـ ـحـ ــدث عـ ـب ــر م ــوق ــع
«ت ــويـ ـت ــر» عـ ــن ات ـ ـصـ ــاالت سـ ـ ّ
ـريـ ــة بــن
الـسـعــوديــة و»أن ـصــار ال ـلــه» ،للوصول
إلــى حــل سياسي فــي اليمن ،بوساطة
ُع ـم ــان ـي ــة ،ع ـل ــى أن ُي ـب ـق ــي ه ـ ــذا ال ـحــل
ل ـل ـحــوث ـيــن م ـكــاس ـب ـهــم «م ـ ــن دون أن
ي ـظ ـهــروا بـمـظـهــر امل ـن ـت ـصــر» ،متحدثًا
عــن مـجـلــس رئــاســي بــرئــاســة شخص
مـ ـقـ ـب ــول مـ ــن الـ ـح ــوثـ ـي ــن وب ـم ـش ــارك ــة
حــوث ـيــة ،ع ـلــى أن «ت ـب ـقــى قــوات ـهــم في
األماكن التي تمددوا إليها ومشاركتهم
فـ ــي إدارتـ ـ ـه ـ ــا» .وأضـ ـ ـ ــاف إن تــرش ـيــح
بـ ـح ــاح ل ــرئ ــاس ــة امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي،
جــاء كـبــادرة حسن نية مــن السعودية
لتسهيل التفاهم ألن بحاح مقبول من
الحوثيني ،متابعًا أن السعودية وافقت
على بـقــاء الــوجــود العسكري ألنصار
ً
ال ـل ــه ك ــام ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـم ــال،
كما وافقت على بقائهم العسكري في
الجنوب« ،لكن خارج املدن».
كـ ــذلـ ــك ،قـ ـ ــال «مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ،إنـ ـ ــه ي ـج ــري
ح ــال ـي ــا ت ــرت ـي ــب األم ـ ـ ــور م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة لتوجيه مجلس األمن باتخاذ
قـ ــرار بــدعــم ال ـحــل الـسـلـمــي ف ــي الـيـمــن
ب ــال ـخ ـط ــوط ن ـف ـس ـهــا امل ـ ــذك ـ ــورة أعـ ــاه
إلع ـطــائــه شــرعـيــة دول ـي ــة ،وأضـ ــاف إن
هذا التفاهم ،لو ّ
تم ،سيقي السعودية
من هجوم بري حوثي قد ال تستطيع
ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة الـ ـب ــري ــة إي ـق ــاف ــه،
وخصوصًا بعد رفــض الباكستانيني
املساعدة ،مشيرًا إلى أن املطلعني على
الـتـفــاصـيــل ي ـقــولــون إن ال ـخ ــاف على

