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وت ـع ــرض ال ـحــوثــي أي ـض ــا ف ــي كلمته
ملـنــع الـسـعــوديــة اليمنيني مــن الـحــج،
مشددًا على أن الــريــاض لن تفلت من
الـعـقــاب ألن «ال ـحــرم لـيــس آلل سعود
وال للملك وال لوزرائه وحكومته ،وال
لبلد دون بلد وال لفئة دون فئة» ،الفتًا
إلــى أن «إدخ ــال الـحــج فــي الحسابات
ال ـس ـيــاس ـيــة ج ــري ـم ــة ،وي ـف ـت ــرض بكل
العالم اإلسالمي أن ينتقد ذلك ويقف
بوجهه .وقد يكون لهذا املنع تداعيات
مستقبلية ،فقد تكرر ذلــك السعودية
حــن يـكــون هـنــاك خــاف مــع أي دولــة
أخرى».
كـ ـم ــا تـ ـ ـن ـ ــاول زع ـ ـيـ ــم «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
األحداث األخيرة في املسجد األقصى،
مـعـتـبـرًا أن الـنـظــام ال ـس ـعــودي شريك
بما تفعله إســرائـيــل بحق املقدسات
وشـ ـع ــب ف ـل ـس ـطــن وهـ ـم ــا ي ـت ـحــركــان
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه واح ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـفـ ـ ــرض ع ـ ـ ـ ـ ــداوات
وم ـشــاكــل ف ــي أوسـ ــاط األمـ ــة ،مضيفًا
«إن العدو الصهيوني ما كان ليجرؤ
عـلــى املـسـجــد األق ـصــى ل ــوال ال ـعــدوان
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـم ــن» ،داع ـي ــا إلــى
خــروج اليمنيني الـيــوم فــي تظاهرات
داعمة لألقصى وإحـيـ ً
ـاء لذكرى ثورة
« 21سبتمبر» .وختم الحوثي كلمته
بتوجيه رســائــل عــدة تناولت مجمل
ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة فــي الـيـمــن .ودعــا
الحوثي الشعب اليمني بكل أطيافه
إل ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـجـ ــاد وال ـع ـم ـلــي
ف ــي ك ــل امل ـج ــاالت لـلـتـصــدي لـلـعــدوان
واالح ـت ــال» .كــذلــك دعــا «كــل الشرفاء
واألحـ ــرار لــرفــد جـبـهــات الـقـتــال ورفــد
الـخـيــارات االستراتيجية الـتــي بــدأت
بعمليات تمهيدية».
وفـيـمــا تــوجــه بــالـشـكــر ل ـلــدور الـفـعــال
وامل ـشــرف لقبائل اليمن فــي مواجهة
الـ ـع ــدوان وال ـت ـص ــدي ل ــاح ـت ــال ،دعــا
الحوثي إلى تشكيل مجلس لألعيان
كـمـجـلــس رس ـم ــي مل ــواج ـه ــة الـ ـع ــدوان
واالحتالل.
وجــدد الحوثي الترحيب بــأي مساع
سـ ـي ــاسـ ـي ــة وحـ ـ ـل ـ ــول س ـل ـم ـي ــة بـ ـم ــا ال
ي ــؤث ــر ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـش ـعــب وحــريـتــه
واستقالله.
(األخبار)

مباحثات جديدة بين األطراف اليمنية
واألمم المتحدة في مسقط
صنعاء ـ علي جاحز
غ ــادر وف ــد مــن «أن ـصــار ال ـلــه» ،وآخ ــر من
«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام» إلـ ــى مسقط
مساء أمس ،في سياق استئناف اللقاءات
واملـشــاورات مع األمــم املتحدة واألطــراف
ال ــدول ـي ــة ل ــوق ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان .وت ــأت ــي هــذه
الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه الساحة
املحلية والــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة تـغـيــرات؛
أبــرزهــا فشل تحالف الـعــدوان في إحــراز
أي تقدم على املستوى امليداني ،وأيضًا
رئاسة روسيا لدورة مجلس األمن حاليًا
وهو ما يفسر عودة السفير الروسي إلى
صنعاء خــال اليومني املاضيني والــذي
بحسب مصادر مطلعة كانت تهدف إلى
إقناع «أنـصــار الله» و«املؤتمر» للعودة
إلـ ــى م ـس ـقــط وفـ ــق إشـ ـ ــارات روسـ ـي ــة في
إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى ح ـلــول سياسية
من شأنها أن تنهي الحرب وتعيد إحياء
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ج ــدي ــد .وك ــان
املـبـعــوث ال ــدول ــي إل ــى الـيـمــن ،إسماعيل
ول ــد الـشـيــخ ،قــد نـشــر فــي صفحته على
«فايسبوك» أمس أن األطراف السياسية
الـيـمـنـيــة سـتـحـضــر إل ــى مـسـقــط بــدعــوة
رسمية من األمم املتحدة للتباحث حول
إعادة العملية السياسية.
وقــال مصدر سياسي رفيع فــي صنعاء
لــ«األخـبــار» إن عــودة الوفدين اليمنيني
إلـ ـ ــى م ـس ـق ــط تـ ــأتـ ــي اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ــدع ــوة
األمــم املتحدة ولعقد لـقــاءات خاصة مع
املبعوث االممي وأطــراف دولية ال عالقة
لها بــاملـفــاوضــات نهائيًا .ولـفــت املصدر
إل ــى أن املـفــاوضــات املعلنة تــم تأجيلها
إل ــى مــا بـعــد وق ــف ال ـع ــدوان ،بحيث يتم
استئنافها بتمثيل للمكونات السياسية
كافة ،ال ملكون واحد أو اثنني فقط.
ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم «أن ـص ــار ال ـلــه»،
محمد عبد السالم أوضح في حديث إلى
«األخـبــار» قبيل مغادرته مطار صنعاء
أن وفــد الـحــركــة «عــائــد إلــى مسقط وفقًا
لتوقيت محدد مسبقًا وتنسيق كــان قد
تم خالل الزيارة السابقة».
وت ــأت ــي ع ـ ــودة ال ــوف ــدي ــن ال ـي ـم ـن ـيــن إلــى
مسقط بـعــد ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة والـتــي
َ
منيت فيها قوات التحالف بخسائر على
كل الجبهات على أيدي الجيش و«اللجان

ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي م ـ ــأرب الـتــي
ش ـهــدت عـ ــددًا م ــن الـعـمـلـيــات العسكرية
أسفرت عن خسائر مادية وبشرية هائلة
في صفوف جيش الغزاة.
املتحدث باسم «أنصار الله» ،الذي يرأس
وفد الحركة إلى مسقط ،رأى في حديثه
إلى «األخبار» أن «الحرب دخلت مرحلة
جديدة إن على املستوى السياسي وإن
على مستوى امليدان» ،مؤكدًا أن تحالف
العدوان «يجب أن يدرك أن استمراره في
الـحــرب ضــد اليمنيني لــن ي ــؤدي إلــى أي
نتيجة سوى املزيد من القتل والتدمير»
م ـشــددًا عـلــى أن «ه ــذا لـيــس فــي صالحه
أبدًا» .وفي حني تثار األسئلة عن جدوى
املشاورات في مسقط باعتبارها محكومًا
عليها بالفشل مسبقًا ،يعتقد املتحدث
ب ــاس ــم «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» أنـ ــه ق ـبــل ال ـح ــوار
أو الـنـقــاش ح ــول اآلل ـيــات أو التفاصيل
ي ـجــب أن ت ـتــوقــف الـ ـح ــرب ب ـش ـكــل كــامــل
ً
وفــورًا .واستطرد عبد السالم قائال« :أي
تفاوض في آليات أو في حــوار والحرب
ال تــزال قائمة ،فــإن العيون ستتجه إلى
املـ ـي ــدان وال ش ــيء سـيـتـجــه إل ــى ال ـحــوار
السياسي» فــي إش ــارة إلــى أن التصعيد
امليداني سيتزامن مع النقاشات الجارية
في مسقط.
وفيما يـبــدو أن ال ــدور الــروســي فــي هذه
املــرح ـلــة ب ــات يـتـصــدر الــواج ـهــة ويلعب
بشكل ضاغط إلعادة الروح إلى إمكانية
الحل السياسي بعد انسداد األفــق عقب
الـتـصـعـيــد ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي كـ ــان آخ ــره
اسـتـهــداف صنعاء عشية ع ــودة السفير
ال ــروس ــي إل ــى ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـعــاء ،يــرى
مراقبون أن روسيا قد تلعب دورًا مهمًا
فــي هــذه املرحلة ضمن مـحــاوالت فرض
الـحــل السياسي وإي ـقــاف الـحــرب بشكل
مستدام بحكم تسملها لرئاسة مجلس
األمن ،وهو ما قد يحدث خرقًا في مسار
امل ـ ـشـ ــاورات ال ـت ــي ك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة قد
دفعت بالرئيس الفار عبد ربــه منصور
هــادي إلى إفشالها .وفي السياق ،كشف
عـبــد ال ـســام أن لـقــاء الــوفــديــن اليمنيني
بــال ـس ـف ـيــر الـ ــروسـ ــي صـ ـب ــاح أم ـ ــس ك ــان
مهمًا ومفيدًا .وردًا على سؤال «األخبار»
عما حمله السفير في جعبته لألطراف
ال ـي ـم ـن ـيــة ،أعـ ـل ــن أن ال ـس ـف ـيــر فــادي ـم ـيــر

دي ــدوش ـت ــن ح ـمــل ب ـعــض ال ــرس ــائ ــل من
ال ـ ــري ـ ــاض وتـ ـ ــم الـ ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــا ،م ـض ـي ـفــا:
«أكدنا للسفير أن ال مشكلة حقيقية مع
الـسـعــوديــة قـبــل الـ ـع ــدوان ،لـكــن ال ـعــدوان
خلف آثارًا كارثية».
وأعــرب عبد السالم عن تفاؤله للوصول
إلـ ــى ح ـل ــول م ــع ت ـ ــرؤس روس ـي ــا ملجلس
األمـ ـ ــن ،وق ـ ــال «ن ـع ـت ـقــد أن روسـ ـي ــا الـتــي
تـ ــرأس مـجـلــس األمـ ــن حــالـيــا ـ ـ إذا كــانــت
األطراف ترغب في الحل ـ ستشكل فرصة
للحل عبر إصدار قرار جديد من مجلس
األمـ ــن ب ـخ ـصــوص ال ــوض ــع ف ــي ال ـي ـمــن»،
م ـشــددًا عـلــى أن «ال ـق ــرار  2216ق ــرار غير
قابل للتطبيق ويتضمن مطالب الطرف
امل ـع ـتــدي ،ول ــم يتضمن مـطــالــب الشعب
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اليمني وطموحات اليمنيني في الوصول
إلى حل سياسي عادل».
ول ـ ـفـ ــت عـ ـب ــد الـ ـ ـس ـ ــام إل ـ ـ ــى أن «امل ـ ـسـ ــار
ً
ال ـس ـيــاســي س ـي ـكــون ف ــاع ــا وأن ـ ــه سيتم
التحرك فيه مع املجتمع الدولي» ،مؤكدًا
أن ـه ــم ت ـل ـقــوا م ــن ال ـس ـف ـيــر دع ـ ــوة ل ــزي ــارة
روسيا ،وقال «سنزور روسيا قريبًا».
وعــن الـشــروط املطلوبة لــوقــف الـعــدوان،
ومنها ما أثير عن إمكانية عودة حكومة
خالد بحاح املستقيلة إلى صنعاء ،أفادت
م ـصــادر مطلعة «األخ ـب ــار» ب ــأن السفير
الروسي تحدث خالل لقاءاته مع األطراف
السياسية عن أن السعودية تنتظر فقط
إعـطــاء هــا انـتـصــارًا ولــو وهميًا مــن باب
حـفــظ م ــاء الــوجــه ،وحينها سيتم وقــف
ال ـح ــرب .مــن جـهـتــه ،أك ــد املـتـحــدث باسم
«أنصار الله» أن الحركة و«املؤتمر العام»
أبديا خالل النقاشات واللقاءات السابقة
م ــرون ــة عــال ـيــة ف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول إلــى
حلول سياسية وبشهادة األمم املتحدة.
وفــي مــا يتعلق بمصير الـنـقــاط السبع،
وقبلها النقاط العشر ،أفــاد عبد السالم
ب ــأن ـه ــا ج ـ ــاءت ض ـم ــن نـ ـق ــاش م ــع األم ــم
املتحدة على أساس أن يتم التعامل معها
كحزمة واحــدة ،مضيفًا «نحن اآلن نؤكد
ً
على وقف الحرب على اليمن أوال ،ثم بعد
ذلــك يمكن أن ندخل فــي نقاش حــول كل
النقاط املمكنة».
وت ــأت ــي زي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـتــابــع لــ«الـلـجـنــة
الثورية العليا» إلــى مسقط في مستهل
زيارات مكوكية إلى عدد من دول اإلقليم
والعالم .وقال مصدر في وفد «اللجنة»،
رف ـ ــض اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن اسـ ـم ــه ،إن ال ــوف ــد
ً
الذي يضم كال من محمد املقالح ونايف
الـ ـق ــان ــص وعـ ـلـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ــي واب ـت ـس ــام
ال ـح ـم ــدي ،س ـي ـقــوم ب ـع ــدد م ــن ال ــزي ــارات
إلــى كوريا الشمالية وأميركا الالتينية
وم ـصــر وإي ـ ــران ول ـب ـنــان ،ورب ـمــا ســوريــا
لبحث تطورات العدوان علىاليمن.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن وف ـ ـدًا
ً
ّ
تضمن عددًا من أعضاء «اللجنة
منفصال
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» تـ ّ
ـوجــه إل ــى مسقط في
طائرة عمانية أخرى أقلعت بالتزامن مع
طائرة الوفد السياسي ،وتحمل عددًا من
جــرحــى ال ـعــدوان الــذيــن سيعالجون في
عمان وبعض الدول اإلقليمية.

العراق

ُ
ّ
واشنطن «تجمع» عشائر األنبار ...والعبادي يالحق «كبار» الفاسدين
ِّ
تكثف واشنطن من حضورها
في ناحية ربيعة غربي
الموصل ،في محاولة منها
لتعزيز وجود العشائر العربية
هناك ،بينما تستعد لجمع
عشائر األنبار في مؤتمر كبير
سيعقد داخل العراق .في
هذا الوقت يطلق العبادي
معركة جديدة لمالحقة
«كبار» الفاسدين
بغداد ــ أحمد شفيق
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن دور
أميركي متصاعد في األنبار ،بعد إطالق
ال ـقــوات املـشـتــركــة عملية واس ـعــة ،فــي 13
تموز املاضي ،لتحرير الرمادي واملناطق
التي يسيطر عليها «داعش» في املحافظة،
علمت «األخ ـب ــار» أن الـسـفــارة األميركية
تخطط لعقد مؤتمر كبير لعشائر األنبار
داخ ـ ــل الـ ـع ــراق م ــن دون ت ـحــديــد امل ـك ــان.

يتزامن هذا املؤتمر مع تنفيذ أول تمرين
ت ـع ـبــوي ف ــي امل ـحــاف ـظــة ملـقــاتـلــي الـعـشــائــر
بإشراف أميركي ،فيما نفذت قوة أميركية
قوامها  350جنديًا عملية إنزال جوي هي
الثانية من نوعها في ناحية ربيعة غرب
املوصل.
وق ــال م ـصــدران ،سياسي وآخ ــر ميداني
ي ـي ـكــون ع ـ ــادة ف ــي ق ــاع ــدة ال ـح ـبــان ـيــة ،إن
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة تـ ـج ــري اتـ ـص ــاالت
واج ـت ـمــاعــات مـكـثـفــة م ــع ش ـيــوخ عـشــائــر
األنـ ـب ــار ف ــي م ـقــر ال ـس ـف ــارة ف ــي املـنـطـقــة
الخضراء (وسط العاصمة بغداد) ،إضافة
إل ــى قــاعــدتــي ع ــن األسـ ــد والـحـبــانـيــة في
األنبار نفسها .ويؤكد املصدر السياسي
أن املؤتمر سيعقد داخــل الـعــراق ،لكنه لم
يجر تحديد املكان بعد ،وليس مستبعدًا
أن ي ـكــون ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد .ويـشـيــر
املـ ـص ــدر إلـ ــى أن الـ ـه ــدف م ــن إق ــام ــة هــذا
املؤتمر ،تقريب وجهات النظر بني عشائر
األنبار املنقسمة حول «الحشد الشعبي»
والحضور األميركي أو تلك التي تحسب
على الجناح الحكومي.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ك ـش ــف املـ ـص ــدر امل ـي ــدان ــي
أن األن ـب ــار ش ـه ــدت ،خ ــال األيـ ــام القليلة

امل ــاضـ ـي ــة ،ت ـن ـظ ـيــم أول ت ـم ــري ــن ت ـع ـبــوي
ملجموعة من مقاتلي العشائر الذين تتولى
واشـنـطــن تــدريـبـهــم ،ويـبـلــغ عــددهــم نحو
 2000مقاتل ،كما أوضح أن عملية تسليح
العشائر مستمرة ،مــن دون الــرجــوع إلى
الحكومة املركزية في غالب األحيان.
بموازة ذلك ،أبلغ مسؤول محلي «األخبار»
أن نـحــو  1000مـقــاتــل يـمـثـلــون مختلف
ع ـش ــائ ــر األن ـ ـبـ ــار تـ ـط ــوع ــوا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،فــي
صـفــوف «الـحـشــد الشعبي» ،بعد تسليم
قوائم بأسمائهم إلى مقر قيادة «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» ف ــي األن ـ ـبـ ــار .املـ ـص ــدر أكـ ــد أن
املحافظة تشهد استنفارًا عشائريًا كبيرًا،
لكن ينقصها التنظيم واإلعداد الجيد.
كــذلــك ،أفــاد مصدر محلي وشـهــود عيان
ف ــي مـحــافـظــة نـيـنــوى ب ــأن ق ــوة أمـيــركـيــة،
قوامها  350جنديًا من قوات الكوماندوس،
قــامــت بعملية إن ــزال ج ــوي ،صـبــاح أمــس،
فــي نــاحـيــة ربـيـعــة غــربــي مــديـنــة املــوصــل
في عملية هي الثانية من نوعها .وأوضح
املصدر أن «القوة الجديدة يترأسها ضباط
كبار في الجيش األميركي».
ف ــي اإلطـ ـ ـ ــار ،يـ ــرى امل ـت ـخ ـصــص ب ـش ــؤون
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ع ــزي ــز ال ــرب ـي ـعــي أن

«إدارة واشنطن تعمل في اتجاه الضغط
ع ـل ــى ك ـت ــل س ـي ــاس ـي ــة م ـت ـن ـف ــذة ل ـت ـمــريــر
قانون الحرس الوطني ،بصيغته الحالية،
بتنسيق مــع بـعــض شـيــوخ الـعـشــائــر في
األنبار ،وذلك لتتمكن اإلدارة األميركية من

شهدت األنبار تنظيم أول
تمرين تعبوي لمقاتلين
من العشائر تتولى
واشنطن تدريبهم
السيطرة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على األوضــاع في املحافظة وتدير بعض
املـه ـمــات األم ـن ـيــة ،بــالـتـعــاون مــع ق ــادة في
الصحوات».
الــربـيـعــي ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «واشـنـطــن
تـسـعــى إل ــى تــوسـيــع ن ـفــوذهــا والـسـيـطــرة
على قاعدة عني األسد والتأسيس لقاعدة

عسكرية جديدة في صحراء العراق ،يمكن
أن تتحرك من خاللها باتجاه سوريا ،كما
تحركت بإتجاه العراق انطالقًا من أراضي
الخليج».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن «ب ـع ــض ال ـش ـب ــاب وقـ ــادة
عشائريني ُيجرون تدريبهم في محافظة
األنبار ،على يد ضباط أميركيني ،لتهيئة
آليات تنفيذ املخطط العسكري ،األمر الذي
سيكلف حـكــومــة ال ـع ـبــادي كـثـيـرًا ،إن لم
عال من املسؤولية في
تكن على مستوى ٍ
التعاطي مع تدخالت الجانب األميركي في
امللف العسكري».
سياسيًا ،كشف مصدر حكومي عن عزم
ال ـع ـب ــادي ع ـلــى إطـ ــاق ح ــزم ــة إصــاحـيــة
ً
ج ــدي ــدة ،اس ـت ـك ـم ــاال ل ـح ــزم اإلص ــاح ــات
الجديدة الثالثة التي أطلقها ،أخيرًا .وأشار
املصدر الحكومي إلى أن الحزمة ستكون
«مهمة» ّ
ومكملة لبرنامج اإلصالح الشامل،
الذي أعلنته الحكومة بهدف القضاء على
الفساد بكل أشكاله وبناء دولة املؤسسات.
املصدر قال لـ«األخبار» إن العبادي أطلق،
أيـضــا ،برنامجًا باسم «مــراقـبــة» ملالحقة
كـبــار املـســؤولــن الـفــاســديــن وتـقــويــم أداء
الوزارات في الحكومة املركزية.

