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النار تهــدد الجزيرة العربية
ّ
الحوثي يلوح بـ«كل الخيارات»

ب ـقــاء ال ـحــوث ـيــن داخـ ــل م ــدن الـجـنــوب
سيكون سببًا في فشل التفاهم ،وربما
تسير األمور باتجاه التصعيد البري.

المفاوضات والعدوان
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،س ـع ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ــى
اإلي ـح ــاء بــأنـهــا مــاضـيــة ف ــي عــدوانـهــا
الذي أعلنت «بدء مرحلة جديدة» منه،
وذل ـ ــك ق ـبــل ي ــوم ــن ف ـقــط م ــن اج ـت ـمــاع
لــرؤســاء أرك ــان الـجـيــوش الـعــربـيــة في
القاهرة ،لبحث تشكيل القوة العربية
امل ـش ـتــركــة ،بــال ـتــزامــن م ــع اإلع ـ ــان عن
اجتماع ثالثي أميركي مصري أردني
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة «ع ــاصـ ـف ــة الـ ـ ـح ـ ــزم» فــي
واشنطن األسبوع املقبل.
وأعلن املتحدث العسكري باسم عملية
«عاصفة ال ـحــزم» ،أحـمــد عسيري ،إنه
تــم تحقيق أه ــداف املرحلة األول ــى من
ال ـح ـم ـلــة ال ـج ــوي ــة ،ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت 25
يــومــا ،وتــم خاللها تنفيذ  2300طلعة
جوية حتى عصر أمس .وقال عسيري
إن ال ـح ـم ـلــة «ت ـم ـك ـنــت م ــن تـحـيـيــد من
 95إل ــى  %98م ــن ال ــدف ــاع ــات الـجــويــة
ال ـتــي اس ـتــولــى عـلـيـهــا ال ـحــوث ـيــون من
الجيش اليمني» .وأوضــح أن املرحلة
امل ـق ـب ـل ــة مـ ــن ال ـح ـم ـل ــة الـ ـج ــوي ــة ل ـه ــا 3
أهــداف ،وهي «منع تحرك امليليشيات
ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة ع ـل ــى األرض ،وح ـمــايــة
املدنيني وهو هدف متالزم مع الهدف
األول ،واس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار دعـ ـ ــم وت ـس ـه ـي ــل
عمليات اإلجالء والعمليات اإلنسانية
واإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة» .وكـ ـ ــان ع ـس ـي ــري ق ــد ق ــال
إن هـنــاك مـعـلــومــات مــؤكــدة تفيد بــأن
ّ
الحوثيني يجهزون «لشن عمل باتجاه
الحدود مع اململكة» ،مضيفًا إن القوات
البرية اتخذت اإلجــراءات الالزمة ،وإن
الحدود البرية للمملكة ستكون آمنة،
«ولـ ــن نـسـمــح ل ـهــذه املـيـلـيـشـيــات بــأي
تهديد».

أكد قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد
امللك الحوثي ،في كلمة متلفزة ،أمس ،أن
«حجم الـعــدوان لــم يكسر إرادة الشعب
اليمني ولــم يوهن عــزمــه» ،مـشــددًا على
ح ــق الـيـمـنـيــن ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن «كــل
الخيارات املتاحة» لصد العدوان ،وعلى
أن «ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي ال يمتلك الحق
بــأي شـكــل مــن األش ـكــال ألن يـتــدخــل في
شــأن ـن ــا ن ـحــن ال ـي ـم ـن ـي ــن» ،م ــن دون أن
ينسى أن يشكر جميع الذين تضامنوا
م ــع ال ـي ـمــن ف ــي م ـح ـن ـتــه ،وفـ ــي مـقــدمـهــم
حزب الله.
وشــدد الحوثي على أن التبريرات التي
يسوقها البعض في محاولته لشرعنة
سائال
العدوان على اليمن كلها واهية،
ً
كيف يكون هذا العدوان لصالح الشعب
ال ـي ـم ـن ــي ع ـن ــدم ــا ت ــدم ــر كـ ــل مـ ـق ــدرات ــه؟
وأشـ ــار إل ــى أن أم ـيــركــا ه ــي ال ـتــي تــديــر
هــذا ال ـعــدوان وأطلقت العنان ألياديها
اإلجرامية ،مؤكدًا أن العدوان على اليمن
على رأسه أميركا ومن خلفه إسرائيل.
وإذ رأى أن الـنـظــام ال ـس ـعــودي بمثابة
جـ ـ ـن ـ ــدي خ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ل ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن ،وأن
اإلسرائيلي مؤيد للعدوان على اليمن
ويعتبره مصلحة مشتركة له مع النظام
السعودي ،لفت الحوثي إلى أن األطفال
في اليمن يقتلون بيد النظام السعودي
بالقنابل والصواريخ األميركية.
وك ـش ــف ال ـحــوثــي أن أم ـيــركــا ه ــي الـتــي
حددت األهداف للنظام السعودي ليقوم
ـا أي عــروبــة ه ــذه التي
بـضــربـهــا ،ســائـ ً
ت ـك ــون ف ــي ح ـضــن أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل؟
وشــدد على أن «إســرائـيــل لــن تكون هي
التي تدعم املوقف الذي يحمي الحرمني
الشريفني» ،موضحًا أن «التذرع بالدفاع
ع ــن األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ل ـل ـع ــدوان
على اليمن كالم واهــن وباطل وعــار من
الصحة».
وأضـ ــاف الـحــوثــي إن «اســرائ ـيــل تـبــارك
وت ــدع ــم وت ـف ــرح ل ـل ـع ــدوان ع ـلــى الـيـمــن،
والعروبة الحقيقية لن تكون بــأي حال
تحت وصاية إسرائيل وقيادة أميركا»،
مشيرًا إلــى أن «الحقيقة الــدامـغــة أنهم
ي ـ ــري ـ ــدون إع ـ ـ ـ ــادة ال ـي ـم ــن الـ ـ ــى ال ـح ـضــن
اإلسرائيلي األميركي».
وأك ــد الـحــوثــي أن «ال ـع ــدوان الـسـعــودي
ال شــرعـيــة لــه بـكــل املـقــايـيــس ال بموقف
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن وال بـ ـم ــواق ــف أخ ـ ـ ــرى»،
مـضـيـفــا «مـ ــن ح ــق شـعـبـنــا ال ـي ـم ـنــي أن
يتصدى لـلـعــدوان وأن يــواجــه املعتدي
ب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل وأن ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن كــل
الخيارات».

إسرائيل والسعودية تقفان في
موقع واحد من اليمن ،الذي يستهدف
العدوان إعادته إلى الحضن اإلسرائيلي
األميركي .خالصة رؤية السيد عبد الملك
الحوثي للحرب على اليمن
ولفت الحوثي إلى أن «العدوان اإلجرامي
يـسـتـهــدف األط ـف ــال وال ـن ـســاء والـجـيــش
واملــؤسـســات الحكومية واملصانع وكل
مقدرات هــذا البلد» ،مشيرًا إلــى أن «من
يؤيد العدوان على اليمن هو شريك في
املوقف مع إسرائيل».
الحوثي الذي اعتبر أن «العدوان يكشف
أن ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي ه ــو ال ــذي يشكل
خـ ـط ــورة ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ولـيــس
العكس» ،أكد أن «حقد النظام السعودي
ب ــرز ف ــي ال ـج ـب ــروت وال ـط ـغ ـيــان والـقـتــل
الـعـشــوائــي واالس ـت ـهــداف الـشــامــل لهذا
البلد» ،مشيرًا إلى أن «النظام السعودي
ال يمتلك الـحــق بــأي شكل مــن األشـكــال
ألن يتدخل في شأننا نحن اليمنيني».
وأوضـ ــح الـحــوثــي أن «ال ـح ــوار فــي هــذا
البلد كان موجودًا قبل العدوان ،والثورة
الـشـعـبـيــة كــانــت حــريـصــة عـلــى نجاحه
والوصول الى توافق سياسي» ،منبهًا
إل ــى أن «ه ـنــاك ي ـدًا خــارجـيــة سـعــت الــى

عــدم تــوصــل الـقــوى السياسية الــى حل
لألزمة في البالد من خالل الحوار».
وأك ــد الـحــوثــي أن «تعطيل ال ـحــوار بني
الـيـمـنـيــن دوم ــا ك ــان بـسـبــب التخطيط
لـ ـلـ ـع ــدوان وإخ ـ ـضـ ــاع ال ـي ـم ــن لـلـهـيـمـنــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «أن ال ـث ــورة
الشعبية راعت القوى السياسية األخرى
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وات ـج ـه ــت ل ـل ـت ـفــاوض مع

النظام السعودي
ال يمتلك الحق ألن
يتدخل في شأننا نحن
اليمنيين

«يريدون إعادة اليمن الى الحضن اإلسرائيلي األميركي» (األناضول)

جميع املكونات السياسية».
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـح ــوث ــي عـ ـل ــى أن «م ــواجـ ـه ــة
القاعدة كانت مسألة حتمية وضــرورة
فعلية ،ولــو تــرك املـجــال للقاعدة لسقط
الـيـمــن ك ـلــه ،و»ال ـق ــاع ــدة» اسـتــولــى على
م ـنــاطــق واس ـع ــة ولـ ــم يـشـكــل ذلـ ــك أزم ــة
لـلـسـعــوديــة ألن ـهــا تــريــد ل ــه الـسـيـطــرة»،
كاشفًا أن «مــن أت ــاح للقاعدة السيطرة
على املكال واأللوية العسكرية املوجودة
هناك هو النظام السعودي».
ورأى ال ـحــوثــي أن «ه ــدف ــا أســاس ـيــا من
أه ـ ـ ــداف ال ـ ـعـ ــدوان ه ــو ت ـم ـكــن ال ـق ــاع ــدة
للسيطرة عـلــى الـبـلــد وجـعــل اليمنيني
تـحــت رحـمـتـهــا» .وق ــال «إن ـنــا جــاهــزون
ل ـن ـم ــد أي ــديـ ـن ــا إلخ ــوتـ ـن ــا فـ ــي ال ـج ـن ــوب
للتعاون معهم في دحر القاعدة والغزو
األجنبي وأن يكون لهم الــدور األســاس
ونحن بجانبهم للمساعدة».
واعـ ـتـ ـب ــر أن «آل سـ ـع ــود ل ــدي ـه ــم ع ـقــدة
ن ـت ـي ـجــة ت ــراج ــع ن ـف ــوذه ــم ف ــي املـنـطـقــة
وف ـش ـل ـهــم» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «مشكلتهم
في اليمن ليست مع إيــران ،بل مع نزعة
بالدنا االستقاللية».
وأكـ ـ ــد أن «م ــوق ــف م ـج ـلــس األمـ ـ ــن غـيــر
مفاجئ ألنــه عبارة عن مجلس لتقاسم
الـنـفــوذ والهيمنة بــن ال ــدول الـكـبــرى»،
مـضـيـفــا إن «ش ـع ـب ـنــا ال ـي ـم ـنــي الـعـظـيــم
ل ــن يستسلم أب ـ ـدًا ،فـهــو صــامــد وثــابــت
ومعتمد على الله».
وش ــدد قــائــد حــركــة «أن ـصــار ال ـلــه» على
أن من «حق الشعب اليمني أن يتصدى
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان وأن يـ ــواجـ ــه املـ ـعـ ـت ــدي بـكــل
الوسائل وأن يستفيد من كل الخيارات
املتاحة» ،معلنًا «أن أي أطراف سياسية
غ ـب ـي ــة أو ح ـم ـق ــاء ت ـع ـ ّـل ــق آم ــالـ ـه ــا عـلــى
ال ـعــدوان تـســيء إلــى نفسها بارتكابها
خ ـ ـيـ ــانـ ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـتـ ــأي ـ ـيـ ــدهـ ــا ل ـل ـظ ـل ــم
والباطل».
وأوصـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــوثـ ــي الـ ـشـ ـع ــب ال ـي ـم ـنــي
بــالـصـبــر وال ـث ـب ــات وال ـت ــوك ــل ع ـلــى الـلــه
ورص الـ ـصـ ـف ــوف وتـ ـع ــزي ــز ال ـت ـك ــات ــف
الداخلي بمواجهة ال ـعــدوان ،داعـيــا الى
«تكثيف الجهود فــي الجبهة الداخلية
لـلـتـصــدي ل ـل ـغــزو ال ـخ ــارج ــي وال ـت ـحــرك
ف ــي ك ــل االتـ ـج ــاه ــات وال ـج ـه ــوزي ــة لـكــل
السيناريوات».
كــذلــك وج ــه ال ـحــوثــي «الـتـحـيــة والـثـنــاء
والتقدير لكل املواقف الحرة التي ساندت
الشعب اليمني ووقفت متضامنة معه
وأدانت العدوان ورفضته ،وفي مقدمها
موقف حزب الله».
(األخبار)

جواسيس «اإلصالح» يرشدون الطيران السعودي
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
ي ـبــدو أن مــوقــف ح ــزب «اإلص ـ ــاح» (جماعة
اإلخ ــوان املسلمني) املؤيد للعدوان السعودي
على بالده ،كان فقط الوجه الظاهري ملا يفعله
الحزب اإلخواني في اليمن ،الــذي رغم تأخره
تسعة أيام في إصدار بيانه املؤيد للعدوان ،فإنه
بــدأ تعاونه منذ األيــام األولــى بطريقة أخــرى!
هــو مــا كشفت عنه تحريات وزارة الداخلية
و«اللجان الشعبية» بإمساكها خاليا تجسس
ّ
جندها «اإلص ــاح» وقــد كلفت بــزرع شرائح
إلكترونية تمكن الطيران من تحديد إحداثيات
املستهدفة ،ما تسببت بقصف ألحياء
املواقع ّ
سكنية ،خلف عشرات الضحايا املدنيني.
وفي املدن اليمنية ،يساهم املواطنون بصورة
كـبـيــرة فــي اإلب ــاغ عــن الـتـحــركــات املشبوهة
لعناصر «اإلص ــاح» .هــذا ليس وليد األمــس،
فمنذ سنوات االنـفــات األمني التي عاشتها
صنعاء وغيرها من املناطق منذ ثورة ،2011

شـهــدت ال ـبــاد ع ـشــرات عمليات االغـتـيــاالت
التي طاولت الشخصيات السياسية والقادة
العسكريني وتبني أنها تمت بتسهيالت أمنية،
وت ـحــدي ـدًا عـنــدمــا أم ـســك «اإلص ـ ــاح» بــزمــام
األم ــور بموجب امل ـبــادرة السياسية ،على ما
تفيد مصادر أمنية.
ووف ـ ــق مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،فــإن
األج ـهــزة األمـنـيــة و«ال ـل ـجــان الشعبية» نفذت
عمليات ناجحة خالل العدوان وضبطت خاليا
متورطة في زرع الشرائح اإللكترونية ،وتبني
ُ
أن بعضها ضبط وبحوزته شــرائــح مجهزة
خصيصًا لتحديد األهداف العسكرية.
يـضـيــف امل ـص ــدر إن الـعـمـلـيــات ال ـتــي أوقـعــت
ً
تـلــك الـخــايــا تـمــت فــي صـنـعــاء أوال ،وكــانــت
نتاج تحريات واسعة ومشتركة ،موضحًا أن
املواطنني أسهموا في إنجاح العمليات وقدموا
معلومات دقيقة عن تحركات تلك الخاليا.
أي ـض ــا ،ف ــإن مـشــرفــا أمـنـيــا تــابـعــا لــ«الـلـجــان
الشعبية» ،أك ــد أن العاصمة شـهــدت السبت

امل ــاض ــي ض ـبــط أك ـب ــر خـلـيــة ل ـ ــزرع ال ـشــرائــح
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـك ــون ــة مـ ــن ع ـن ــاص ــر تــاب ـعــة
لـ»اإلصالح» عددهم قرابة الخمسني شخصًا
ومعهم الشرائح املعدة للغرض نفسه .وأفــاد
املـشــرف بــأن الخلية املــذكــورة ضبطت وهي
في عمارة سكنية داخل أحد أحياء العاصمة،
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عناصر الخلية
اع ـتــرفــوا ف ــي الـتـحـقـيـقــات بـمـمــارســة نـشــاط
ساعد طيران العدوان السعودي على تحديد
األهداف واملنشآت التي يروج على أن «أنصار
الله» يخزنون األسلحة فيها.
وثمة شح في املعلومات عن هذه القضية ،ألن
العمليات التي تستهدف الخاليا املتعاونة مع
العدوان تحاط بنوع من ّ
السرية ،وهو ما يؤكده
امل ـســؤول نفسه ال ــذي يعمل فــي «الــداخـلـيــة»،
الفتًا إلى أن الوضع الذي تعيشه صنعاء ليس
مناسبًا للكشف عن تفاصيل تلك العمليات،
ولكن وجود تلك الخاليا في األحياء السكنية
الـتــي تمت مداهمتها جعل الـنــاس يتناقلون

أخبارها في ما بينهم.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ي ــؤك ــد ش ـه ــود ع ـي ــان ف ــي حي
األصبحي في العاصمة أنهم شهدوا العملية
الكبيرة التي نفذتها األجهزة األمنية و«اللجان
الشعبية» لحظة اقـتـيــاد عناصر الخلية إلى
السيارات ،كما أكــدوا أنهم شعروا بتحركات
مريبة للعناصر غير املألوفة التي كانت ترتاد
العمارة حيث كانوا.
تعقيبًا على ذلك ،يقول عضو املكتب السياسي
في جماعة «أنصار الله» ،علي العاصمي ،إن
األج ـهــزة األمـنـيــة والـلـجــان الشعبية «نجحت
في ضبط عــدد من الخاليا التي تـ ّ
ـورطــت في
تقديم املعلومات للعدو السعودي عن طريق
زرع الشرائح اإللكترونية أو تقديم املعلومات
مـ ـب ــاش ــرة» .وي ـض ـيــف ال ـعــاص ـمــي إن نـتــائــج
التحقيقات «أثبتت تــورط الخاليا املضبوطة
وســاهـمــت فــي الـكـشــف عــن مـعـلــومــات قــادت
األج ـهــزة األمنية للوصول إلــى خــايــا أخــرى
تمارس النشاط نفسه».

