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مقابلة
أجراها
دعاء سويدان
خليل كوثراني
إيلي حنا

في أول حوار لقائد «أنصار الله» السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع صحيفة غير يمنية
منذ اندالع الحرب السعودية على بالده ،ال أثر للسياسة ــ بمعناها المتعارف عليه عربيًا ــ
التي يمكن أن ّ
تغير قائدًا فتسجنه خلف أقفال مواقف تكثر فيها المواربات والحسابات.
لدى الرجل ،الذي «ال يسكن الكهوف» ،شجاعة نادرة تجاه المواقف المحلية والخارجية،
تحاكي «نقاء ثوريًا» ال يزال يظلل «قائد المسيرة القرآنية» وفق ما يصفه مريدوه .يخالف
القائد الشاب التوقعات وال يتردد في انتقاد موسكو بوضوح ،وال يتثاقل في أجوبته
بالمواقف المدروسة المحسوبة تبعاتها بمثقال المصالح الضيقة .يهدر باإلجابة على أكثر
األسئلة إحراجًا بلغة تشبه صرخات مقاتليه الحفاة في جبال اليمن .ويؤكد قائد المعركة
بوجه العدوان األعنف على بالده اليوم أن وعده لقائد المقاومة في لبنان ليس كالم
مجاملة ،وأن «آالف المقاتلين من أبناء القبائل متشوقون للقتال ضد إسرائيل» إن أقدمت
على أي حماقة ،كاشفًا عن دور مباشر لتل أبيب في الحرب على بالده ،واهتمام إسرائيلي

عبد الملك
الحوثي
• تطوير القدرات الصاروخية مستمر وهدفنا الوصول إلى
مستوى الردع
• أميركا وبريطانيا مستفيدتان من الحرب وال مؤشرات
لحل سياسي
• إرسال مقاتلين في أي حرب إسرائيلية ضد لبنان جادّ
• لروسيا حساباتها وال نراهن عليها

يسرقون الشعب ويتهموننا بالفساد!
يصف السيد عبد امللك الحوثي االتهامات املوجهة إلى
«أنـصــار الـلــه» بأنها تريد الـعــودة إلــى الحكم اإلمامي
ّ
«مجرد ادعــاءات كاذبة ال أساس لها»،
الساللي بأنها
ً
نسعى مستقبال للوصول إلــى رؤيــة
ـا)
مــؤكـدًا «(أن ـنـ
ّ
يتعلق ببناء الدولة مع ّ
بقية شركائنا».
مشتركة في ما
وب ـشــأن مــا ُيــؤخــذ عـلــى الـحــركــة مــن ِقـ َـبــل خصومها
من تعطيل الحريات في املناطق الخاضعة لنفوذها،
وتـحـكـيــم مـشــرفـيـهــا و«لـجـنـتـهــا ال ـث ــوري ــة» ف ــي عمل
ّ
«مجرد ادعاءات
أيضًا
الــوزارات ،يجيب الحوثي بأنها
ً
ال أس ــاس لـهــا» ،الفـتــا إلــى أنــه «ع ــادة يـكــون اإلشـكــال
مع من يؤيدون العدوان ،وال نعلم ّ
أحد في العالم
بأي ٍ
تسامح مع خصومه بقدر ما فعلنا ،والواقع يشهد»،
مضيفًا أن «الــذيــن شـ ُـاركــوا القتال فــي فتنة وخيانة
الثانيّ من ديسمبر قد أفرج عنهم في وقت قياسي ،ما
عدا ِقلة قليلة جدًا معدودين باألصابع ،فهل أحد كان
سيفعل كذلك؟» .ويؤكد أن «كل تحرك اللجنة الثورية
ون ـشــاط ـهــا ال ـحــالــي شـعـبــي ف ــي إطـ ــار ال ـن ـشــاط ضد
ّ
العدوان ،وهي ال تتدخل في عمل مؤسسات الدولة ،وال
ً َ ّ
نحتاج إلى ذلك أصال ،ف ِمنا مسؤولون موجودون في
املؤسسات الرسمية».
وعما يتحدث به املعسكر املناوئ لـ«أنصار الله» من
قيام األخـيــرة بمنع الــرواتــب عن املوظفني وتجييرها

للمجهود الحربي ،وتــورط مسؤولي حكومة اإلنقاذ
فــي الـفـســاد ونـهــب أم ــوال ال ــدول ــة ،ي ــدرج الـحــوثــي تلك
االتـهــامــات فــي سياق «ال ـعــدوان على الشعب اليمني.
ف ــالـ ـح ــرب ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ل ـي ـســت ع ـس ـك ــريــة فـ ـق ــط ،بــل
اقـتـصــاديــة وسياسية وإعــامـيــة ،حــرب شاملة بكل
ما تعنيه الكلمة .وقد ثبت بكل وضوح أن الذي سعى
إلى استهداف املوظفني في الرواتب هم قوى العدوان
ومــرتــزقـتــه .فـقــد ك ــان الـبـنــك امل ــرك ــزي يــدفــع املــرتـبــات

¶ بعد مرور  3سنوات على اندالع العدوان،
كيف تصفون وضع السعودية ،من جهة،
ووضــع «أنـصــار الـلــه» واليمن عمومًا من
جهة أخ ــرى؟ ألــم تصبح الـحــركــة معزولة
يمنيًا ،كما صــرح ولــي العهد الـسـعــودي،
محمد بن سلمان ،قبل أيام؟
م ـ ــا ي ـ ـ ـ ــزال ش ـع ـب ـن ــا ال ـ ـعـ ــزيـ ــز يـ ـق ــاوم
ّ
ويتصدى
بعنفوان وفاعلية كبيرة،
ب ــاس ـت ـب ـس ــال وصـ ـم ــود ع ـظ ـيــم ل ـهــذا
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـغ ــاش ــم ،ويـ ـط ـ ّـور ق ــدرات ــه
ال ـع ـس ـكــريــة ل ــدرج ــة أذهـ ـل ــت األع ـ ــداء
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ق ــد أع ـل ـن ــوا ف ــي بــدايــة
ّ
الـ ـع ــدوان تــدمـيــرهــم ال ـكــلــي لـلـقــدرات
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـب ـلــدنــا ،وإع ــان ـه ــم ذاك
موثق إعالميًا ،فــإذا بالنتيجة أنهم
ّ
كلما اسـتـمــروا فــي عــدوانـهــم ابتنت
وت ـ ـطـ ـ ّـورت ق ـ ــدرة ب ـلــدنــا الـعـسـكــريــة،
ّ
وك ــلـ ـم ــا ت ـ ــآم ـ ــروا ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ــداخ ــل
أسـهـمــوا بــذلــك فــي تصحيح وضعه
الداخلي بشكل أفضل ،وتنظيفه من
ّ
ّ
واملتربصني ،وإن شاء
الخونة
بقية ّ
الله يتوفق شعبنا لتحويل التهديد
إلـ ــى ف ـ ــرص ،وال ـت ـح ــدي إلـ ــى إن ـج ــاز.
أمــا وضــع السعودي ،فهو بحماقته
بهذا العدوان ّ
ورط نفسه في متاهة
أودت ب ــه ن ـحــو ال ـس ـق ــوط األخ ــاق ــي
ً
واإلنـ ـس ــان ــي أوال ،ونـ ـح ــو األزمـ ـ ــات
واملـشــاكــل السياسية واالقـتـصــاديــة
واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة ال ـتــي تتفاقم
ـآالت ـهــا بال
يــومــا إث ــر ي ــوم ثــان ـيــا ،ومـ َ
ش ــك وخ ـي ـمــة ع ـل ـيــه .وك ـم ــا ف ـ ِـش ــل في
س ــوري ــا وال ـ ـع ـ ــراق ،ك ــذل ــك الـنـتـيـجــة

ُ ّ
بانتظام من صنعاء إلى كل املحافظات حتى املحتلة
منها ...إلى حني التآمر على البنك ومنع اإليرادات عنه
ِّ
وتجميد أرصدته في الخارج» ،مذكرًا بأن «كل عائدات
تحولت إلى قوى
الغاز والنفط واملنافذ البرية ً والبحرية ّ
العدوان ومرتزقته ،وإضافة إلى ذلك سلمتهم روسيا
اليمني التي جرى التعاقد معها مسبقًا
أموال الشعب ّ
ظل وضع كهذا ،املناطق ّ
الحرة التي لم
لطباعتها .وفي
تتمكن قوى العدوان من احتاللها ُم َ
حاص َرةّ ،
ويدمر
العدو كل املنشآت الخدمية واالقتصادية فيها بشكل
ُ
ممنهج ومـتــواصــل ،فيا تــرى على مــن يقع ال ـلــوم؟!».
ويـتــابــع الـحــوثــي ،بالنسبة إل ــى املـجـهــود الـحــربــي ،إن
ّ
التصدي ألكبر عدوان
«البلد اليوم أكمل  3سنوات من
واملواجهة مع تحالف دولي وإقليمي فيه
في املنطقة،
ّ
ُ
أغنى دول املنطقة ،بأقل بكثير من عشر تكاليف حرب
ّ
واستمرت لشهرين
عام  1994التي كانت في الداخل
َ
فقط ...ف َمن اللصوص يا ترى؟ هل أولئك الصامدون
األبطال في جبهات القتال الذين تصل بهم الظروف
ل ــدرج ــة أن ي ـكــونــوا ح ـف ــاة ف ــي كـث ُـيــر م ــن األحـ ـي ــان؟!
أم األس ــر املـضـ ّـحـيــة بــالـشـهــداء واملـعـ ِـانـيــة مــن ظــروف
معيشية صعبة؟! أم الذين سرقوا أموال الشعب لعقود
من الزمن ثم ارتموا في أحضان العدوان يذرفون دموع
التماسيح على الشعب الذي ظلموه مرتني؟!».

بالجبهات المطلة على البحر األحمر .وبرغم ثالث سنوات من القتال والحصار والتضحيات الجسام،
ال تزال الثقة لدى زعيم الحركة اليمنية عارمة بالنصر وإن تأخر ،وبأن مساعي السعودية لن
يكون لها مصير غير الفشل ،كالحال التي آلت إليها سياسات المملكة في سوريا والعراق .في
مواقف الرجل حرص ِّ
مواجهة الهجمة
سياق
في
يخوضها
التي
المعركة
وضع
على
ن
بي
ّ
ّ
األميركية الغربية على المنطقةّ .
«توحد ّ
األمة» ومقاومتها ،مكثفًا مصطلحاته
يصر على
«الثورية» التي ال تفارق خطاباته ،وكأنه يؤكد أن «الخذالن» عربيًا ودوليًا لليمنيين لم ّ
يغير
المقاومة ،التي كانت سببًا من أسباب الحرب عليهم ،كما يقول في الحوار مع «األخبار»،
هويتهم
ِ
وال يأبه في الوقت نفسه باتهامات األنظمة العربية الجاهزة حول التبعية للخارج .يسخر القائد
الشاب من «أوهام» ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،حول عزل حركة «أنصار الله» في
خريطة اليمن السياسية والشعبية ،في الوقت الذي يخاطب فيه باقي المكونات اليمنية بلغة
متواضعة ال ّ
تدعي االستئثار بالبالد ومصيرها ،وتدعو إلى الشراكة في بناء الدولة
هناك سيطرة مستمرة في الجبهات
الـحــدوديــة للضغط على السعودي
ل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أيـ ـض ــا
عمليات عسكرية للرد على جرائمه
بحق شعبنا ،وقد أسهمت العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي ج ـ ـب ـ ـهـ ــات جـ ـ ـ ــازان
وعـسـيــر ون ـجــران وظ ـهــران الجنوب
فــي الـتـصــدي ل ـل ـعــدوان بـشـكــل كبير
وف ـ ّـعــال ،ووص ـلــت إل ــى درج ــة انهيار
تـ ــام لـلـجـيــش ال ـس ـع ــودي ف ــي بعض
امل ـ ـحـ ــاور ،وت ـك ـب ـيــده خ ـســائــر هــائـلــة
فــي قــوتــه البشرية الـتــي خسر منها
الكثير مــن قــادتــه وضباطه وأف ــراده
ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى وأس ـ ـ ـ ـ ــرى ،ووصـ ــل
إل ــى درج ــة الـعـجــز عــن املــواج ـهــة ّفي
أغ ـل ــب مـ ـح ــاور ال ـ ـحـ ــدود ،وقـ ــد وث ــق
اإلع ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي م ـش ــاه ــد م ـم ـتــازة
لبطوالت الجيش واللجان الشعبية
فـ ـ ــي اق ـ ـت ـ ـحـ ــام امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،وم ـ ـ ـطـ ـ ــاردة
ضـبــاطــه وج ـن ــوده ،وتــدمـيــر معداته
العسكرية .ونشير هنا إلى أن كثيرًا
من منتسبي الجيش السعودي غير
مقتنعني بالعدوان على بلدنا ،وهذا
واحد من أهم أسباب عدم ّ
تحمسهم
الكبير للقتال ،وأم ــا األغـبـيــاء منهم
ّ
املتحمسون للعدوان فكانوا فاشلني
فـ ــي الـ ـصـ ـم ــود فـ ــي امل ــواجـ ـه ــة بــرغــم
ّ
وتكبرهم ،وقد سخر حتى
أحقادهم
مـ ـس ــؤول ــون أم ـي ــرك ـي ــون م ــن ضـعــف
الـقــوة الـبــريــة الـسـعــوديــة .وتقييمنا
نـ ـح ــن لـ ـل ــوض ــع وح ـق ـي ـق ــة األسـ ـب ــاب
هــو ه ــذا التصنيف ال ــذي شــرحـنــاه.
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ع ـم ــد الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
إلـ ــى ج ـلــب م ــرت ــزق ــة م ــن عـ ــدة ب ـل ــدان،
بينهم مرتزقة يمنيون وسودانيون
وبــاكـسـتــانـيــون وم ــن دول مـتـعــددة،
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــرس بـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـبـ ـه ــات
ال ـحــدوديــة بـعــد وصــولــه إل ــى الفشل
الحقيقي والعجز التام في االعتماد
على جيشه في املعركة هناك ،وهذا
يدل على الفاعلية الكبيرة والنجاح
ّ
املــؤكــد لعملياتنا هـنــاك ،والـلــه خير
الناصرين.

فــي اليمن والـبـحــريــن ب ــإذن الـلــه ()...
السعودي في مرحلة استنزاف غير
مسبوق مــن ِقـ َـبــل مــن يعمل ألجلهم،
وفي سبيل التقرب إليهم بكل شيء،
وه ــو بـنـظــرهــم لـيــس أك ـثــر م ــن بـقــرة
كما عـ ّـبــر تــرامــب ،يحلبونها
حـلــوب ّ
حتى يجف ضرعها ثــم يذبحونها،
وضع كهذا ومن
وهل هناك أسوأ من
ٍ
مصير ُرسمت معامله ونهايته على
هذا النحو؟! أما أنصار الله ،فليست
ّ
تخصهم ،بل هي مع
مشكلة العدوان
ّ
الـشـعــب الـيـمـنــي ب ـكــلــه ،وه ــم ليسوا
منظمة منعزلة ،بل هم تيار شعبي
كبير مترابط مع بقية أبناء الشعب
ضـمــن تـ ّ
ـوجــه واح ــد ومــوقــف واح ــد،
ً
ومـتــى ك ــان الـشـعــب اليمني مـعــزوال
يـمـنـيــا ك ـمــا ق ــال اب ــن س ـل ـم ــان؟! هــذه
مقولة فارغة.
¶ مـعـظــم امل ــؤش ــرات تـفـيــد بـتـحـضـيــرات
يقوم بها تحالف العدوان إلطالق عمليات
عسكرية جديدة على الساحل الغربي ،هل
لديكم كـ«أنصار الله» التقديرات نفسها؟
ومــا هي استعداداتكم ملواجهة احتماالت
من هذا النوع؟
املـ ـع ــرك ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــل أت ـ ــت بــرغ ـبــة
أمـيــركـيــة ،فـمـعــروف عــن األمـيــركـيــن
تـ ــرك ـ ـيـ ــزهـ ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـح ــار
وامل ـنــاطــق الـســاحـلـيــة ،وم ــن املـعـلــوم
تــرك ـيــزهــم ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى الـبـحــر
األح ـمــر وب ــاب امل ـنــدب وخـلـيــج عــدن،
وه ــم ي ــدرك ــون األه ـم ـيــة الـجـغــرافـيــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ل ـهــا ،وق ــد رأوا في
ال ـع ــدوان الـحــالــي عـلــى بـلــدنــا فرصة
ذهبية للسعي إلــى السيطرة ّعليها
بقناع سـعــودي وإمــاراتــي ،وقــفــازات
يمنية مــن خــونــة البلد ومرتزقتها.
وفـ ـ ـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ص ـ ـ ــدرت
تصريحات عن عسكريني أميركيني
ت ـك ـش ــف ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدور األمـ ـي ــرك ــي
فـ ـ ــي م ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل .ويـ ـه ـ ّـمـ ـن ــي
أي ـ ـضـ ــا أن أوضـ ـ ـ ــح أي ـ ـضـ ــا ال ـت ــرك ـي ــز
اإلسرائيلي على باب املندب والبحر
األح ـمــر ،وه ــذا م ـعــروف ل ــدى الكثير
مـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن واملـ ــراق ـ ـبـ ــن ل ـل ـشــأن
اإلســرائـيـلــي ،ونـحــن رصــدنــا أنشطة
وم ـشــاركــة لــإســرائـيـلـيــن ،منها في
القصف الـجــوي فــي الـســاحــل ،ولهم
أيـ ـض ــا دور أسـ ــاسـ ــي مـ ــع ال ـض ـب ــاط
اإلم ــاراتـ ـي ــن ف ــي الـتـخـطـيــط وغ ـيــره
م ــن األن ـش ـطــة ال ـتــي ي ـشــاركــون فيها
ض ـم ــن دورهـ ـ ـ ــم وم ـس ــاه ـم ــات ـه ــم فــي
هــذا ال ـعــدوان .أمــا مــن جانب شعبنا
َ
اليمني ،فلم تـ ِـز ْده هذه العمليات من
ال ـغــزاة إال وعـيــا بحقيقة ًأطماعهم،
وس ـ ــوء أه ــدافـ ـه ــا ،وق ـن ــاع ــة بـمــوقـفــه
وح ـت ـم ـي ــة م ـق ــاوم ـت ــه وج ـ ـهـ ــاده ضــد
امل ـع ـت ــدي ــن الـ ـ ـغ ـ ــزاة امل ـح ـت ـل ــن ،وه ــو
ـاض فــي معركة التحرر والتحرير
مـ ٍ
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال وال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن حــري ـتــه
وك ــرامـ ـت ــه واسـ ـتـ ـق ــال ــه وأرضـ ـ ـ ــه فــي
كــل رب ــوع الــوطــن ،فــي الـســاحــل وفــي
مختلف الجهات من شرق البالد إلى
غــربـهــا ،ومــن شمالها إلــى جنوبها،
ويسعى أيضًا إلى تحرير البالد من
املحتل بــدعــم أبـنــاء املناطق املحتلة
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ومـســانــدتـهــم إل ــى حــن ط ــرد املحتل
األجنبي إن شاء الله ،ويومًا إثر ّيوم
ّ
تـتـكــشــف الـحـقــائــق لـبـعــض املغفلني
الـ ــذيـ ــن تـ ـ ـ ّ
ـورطـ ـ ــوا فـ ــي الـ ـخـ ـي ــان ــة ،أو
كانوا حاملني وتائهني وراء السراب،
يظنون أن الغزاة األجانب أتــوا فقط
لخدمتهم والعناية بهم ،والـيــوم ما
هو الواقع لديهم؟ وصل األمر لدرجة
اعـ ـتـ ـق ــال بـ ـع ــض الـ ــذيـ ــن ي ـسـ ّـمــون ـهــم
«وزراء» ،وك ــذل ــك إخ ـض ــاع عـبــد ربــه
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاز واإلذالل ،واالحـ ـ ـت ـ ــال
املكشوف والتحكم الـتــام باملطارات

وامل ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ وال ـ ـق ـ ــواع ـ ــد ال ـع ـس ـك ــري ــة
وامل ـن ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وغيرها في املحافظات الجنوبية من
ّ
وتحول أولئك العمالء
قبل األجانب،
إلـ ـ ــى غـ ــربـ ــاء فـ ــي ب ـل ــده ــم خــاض ـعــن
لألجنبي املحتل بشكل كامل.
¶ بــالـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـج ـب ـهــة الـ ـح ــدودي ــة مع
السعودية ،هل يمكن الحديث عن سيطرة
دائـمــة وثــابـتــة على مـســاحــات مــن نجران
وجـ ـ ـي ـ ــزان وعـ ـسـ ـي ــر؟ وكـ ـي ــف ت ـخ ـط ـطــون
الستثمار إنجازاتكم على تلك الجبهة؟

هناك سيطرة
مستمرة
في الجبهات
الحدودية
للضغط على
السعودي
لوقف العدوان
(األخبار)

¶ على مستوى قدراتكم الصاروخية ،هل
نتوقع مفاجآت جــديــدة إذا طــالِّــت الحرب
ُ
أكثر؟ ومــا هو املعيار الــذي توقتون على
أساسه ضرباتكم الباليستية؟
تطوير القدرات الصاروخية مستمر،
باعتبارها قــوة استراتيجية ،ويـدًا
طــولــى تـطــاول األه ــداف البعيدة في
عـمــق مـنــاطــق ال ـع ــدو ،ول ـهــا الـصــدى
وال ـتــأث ـيــر الـكـبـيــر ،وق ــد وص ـلــت إلــى
الـ ــريـ ــاض وإلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة أب ـ ــو ظ ـبــي،
واألهـ ـ ـ ــم فـ ــي ذل ـ ــك أنـ ـه ــا ن ـج ـحــت فــي
اختراق منظومة الحماية األميركية
ّ
التي كانت محط ثقة لديهم ،ووصول
«ب ــرك ــان  »2إل ــى ق ـصــر ال ـي ـمــامــة في
الرياض ،وينبع بمسافة أبعد ،وهو
مــا اعـتــرف بــه األمـيــركـيــون أنفسهم.
وأخـ ـيـ ـرًا ،أق ــام ــوا ـ ـ غـيــر مـشـكــوريــن ـ
م ـع ــرض ــا ل ـ ـصـ ــاروخ «بـ ــركـ ــان  »2فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــن الـجـيــد لنا
هــذا القلق والـتــأثـيــر ـ ـ عندهم وعند
أدواتـ ـه ــم ف ــي املـنـطـقــة ـ ـ م ــن قــدرات ـنــا

الــدفــاعـيــة ال ـتــي نــأمــل ب ـعــون ال ـلــه أن
تصل يومًا ما في فاعليتها ودقتها
وزخ ـم ـهــا إل ــى مـسـتــوى ال ـ ــردع .فمن
امل ـه ــم ل ـنــا ال ـع ـمــل ب ـكــل م ــا نستطيع
ل ـلــدفــاع ع ــن بـلــدنــا وح ـمــايــة شعبنا
من قتلة األطفال والنساء ،ومن املهم
بالنسبة إلينا امتالك القدرة الالزمة
ملــواجـهــة كــل معتد وطــامــع بأرضنا
وم ـت ـك ـب ــر ع ـل ــى ش ـع ـب ـن ــا ،وهـ ـ ــذا حــق
طبيعي لنا ،وال سيما أنه اتضح أن
ً
ه ـنــاك م ــن يـسـعــى وس ـعــى ف ـعــا إلــى
تــدمـيــر بـلــدنــا واح ـت ــال أرض ـن ــا .أمــا

لإلسرائيليين ٌ
دور
أساسي في التخطيط
مع الضباط اإلماراتيين
كثير من منتسبي
الجيش السعودي
غير مقتنعين
بالعدوان
إدارة ترامب أكثر
ّ
تميزًا في حلب البقرة
السعودية

تــوقـيــت ال ـضــربــات فـتـتـنــوع أسـبــاب
الـتــوقـيــت ب ــن سـيــاسـيــة وعـسـكــريــة،
وكذلك لالنتقام للمدنيني إثر جرائم
العدوان الكبيرة ،والهدف واحد وهو
السعي للضغط على املعتدين لوقف
عدوانهم على بلدنا.
¶ ه ــل أن ـت ــم م ـت ـفــائ ـلــون ب ــإع ــادة تنشيط
املسار السياسي؟ وهل ثمة مبادرة جدية
معروضة عليكم اليوم؟
ال توجد لدينا مؤشرات حاليًا على
توجه جـ ّ
ـاد مــن جانب الـخــارج نحو
الحل السياسي ،مــع وجــود احتمال
ل ـق ـي ــام ب ـع ــض الـ ـتـ ـح ــرك ــات كـعـمـلـيــة
ت ـج ـم ـي ـل ـيــة لـ ـل ــوج ــه ال ـق ـب ـي ــح ل ــأم ــم
املـتـحــدة ،الـتــي ظهر دوره ــا على أنه
منحصر فــي تــأمــن غـطــاء لـلـعــدوان،
ومحاولة شرعنته وتبريره .فأحيانًا
تنطلق بعض التحركات واملساعي
الخجولة والضعيفة والتصريحات
(اإلعــامـيــة) للتغطية على التواطؤ
ال ـس ـل ـبــي واالنـ ـحـ ـي ــاز امل ـف ـض ــوح إلــى
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان .والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن أم ـي ــرك ــا
وبريطانيا هما طــرفــان مستفيدان
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ،وي ـج ـن ـيــان م ــن خــالـ ًـه
مئات املليارات من الدوالرات ،إضافة
إلى مكاسب سياسية وجيوسياسية
وغـيــر ذلــك ،وال رغـبــة لهما فــي وقف
العدوان بعدما أصبح مصدرًا مغريًا

جدًا للحصول على تلك املصالح.
¶ ما سقف التنازالت الذي يمكنكم القبول
ب ــه ،خـصــوصــا فــي مــا يتصل بــالـســاح؟
بمعنى آخــر :هل أنتم مستعدون لتسليم
أسلحكتم ،الثقيلة على األق ــل ،إلــى طرف
ّ
ثالث يمكن أن ُيتفق عليه عبر املفاوضات؟
ُ َ
مــن الـعـجـيــب أن يـطــلــب مــن الجيش
والـ ـشـ ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي املـ ـعـ ـت ــدى ع ـل ـيــه،
ّ
واملحتلة أجــزاء واسعة من أراضيه،
تـسـلـيــم أس ـل ـح ـتــه ،هـ ــذا م ـط ـلــب غير
م ـن ـط ـق ــي بـ ـتـ ــاتـ ــا .لـ ـق ــد ع ــرضـ ـن ــا فــي
م ــا ي ـخــص ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي للبلد
ُ ِّ
رؤيــة منصفة ،تقضي بــأن تسلم كل
األطراف املحلية سالحها إلى الدولة،
ً
على أن تكون الدولة فعال بمؤسسات
ّ
ت ـمــثــل أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـيـمـنــي كــافــة،
ف ــي ظ ــل سـ ــام واسـ ـتـ ـق ــرار وت ـســويــة
سياسية عادلة ومنصفة .فاملشكلة
ال ـيــوم فــي ال ـســاح أن ق ــوى ال ـعــدوان
قامت بتسليح «داعــش» و«القاعدة»
وج ـم ــاع ــات ت ـك ـف ـيــريــة ومـيـلـيـشـيــات
أيضًا أطلقوا عليها اسم «املقاومة»،
وهــي ميليشيات تقاتل مع العدوان
ومكونات
وتساعده الحتالل البالد،
ّ
أخــرى تحت عناوين متعددة وفــرت
ل ـهــا قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان مـخـتـلــف أنـ ــواع
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـح ــدي ــث م ـم ــا ال يـمـتـلـكــه
الـجـيــش وال ـقــوى ال ـحـ ّـرة واملـقــاتـلــون
األحـ ـ ــرار م ــن ال ـق ـبــائــل ض ــد ال ـع ــدوان
لـلـتـصــدي ل ـل ـغــزو واالحـ ـت ــال .وه ــذا
م ــا يـنـبـغــي اع ـت ـب ــاره مـشـكـلــة كـبـيــرة
عـلــى أم ــن الـبـلــد واس ـتـ ـق ــراره ،وعـلــى
ال ـب ـل ــدان امل ـ ـجـ ــاورة كـسـلـطـنــة عـمــان
وغـ ـي ــره ــا .ولـ ــذلـ ــك ،ف ــال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تـجــريــد الـجـيــش اليمني املــدافــع عن
بـلــده مــن ســاحــه ،وفــي نفس الوقت
تسليح «داعش» و«القاعدة» وسائر
الجماعات التكفيرية وامليليشيات
املــوالـيــة لـلـعــدوان مطلب عــدوانــي ال
غير.
¶ كـيــف ت ـق ــرأون أداء اإلدارة األمـيــركـيــة
الجديدة فــي امللف اليمني؟ وهــل صحيح
أن الرئيس باراك أوباما ،ووزير خارجيته
جــون كـيــري ،كــانــا يملكان رؤي ــة مغايرة
ل ــرؤي ــة دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وهـ ــي رؤي ـ ــة أقــل
انخراطًا في هذا الصراع؟
ال ـفــارق بــرأيـنــا أن إدارة تــرامــب أكثر
ً
وضــوحــا وأكـثــر اسـتـغــاال مــن إدارة
أوبــامــا ،التي كانت تحرص على أن
ّ
تغطي إلى ٍّ
حد ما على طبيعة الدور
الدبلوماسية،
األمـيــركــي بغطاء مــن
ً
فــأتــى ت ــرام ــب ل ـي ـكــون أك ـثــر صــراحــة
ووضوحًا ،وباعتبار طبيعة األجندة
األمـيــركـيــة ومــراحـلـهــا ي ـكــون سلوك
اإلدارة لديهم بما يتناسب مع ذلك.
َ
تـمـ َّـيــز تــرامــب فــي نجاحه فــي عملية
حلب البقرة الحلوب أكثر من إدارة
أوبــامــا ،وإال ف ــإدارة أميركا للعدوان
كانت منذ بدايته ،ولــم تكن السلطة
ال ـس ـع ــودي ــة وال اإلم ــاراتـ ـي ــة لـتــدخــل
ف ــي حـ ــرب وعـ ـ ـ ــدوان ب ـه ــذا امل ـس ـتــوى
دون رغ ـ ـ ـبـ ـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وإش ـ ـ ـ ـ ــراف
سياسية
أميركي وحماية أميركية
ِّ
وع ـس ـك ــري ــة ،ع ـلــى أن ي ـك ــون ُمـحــقـقــا
ملصالح أميركية.

