
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thursday - 14 Jun 2021 - No: 1208 الخميس 14 يناير 2021م - املوافق 30 جماد أول 1442هـ

المشرف العام
د. صدام عبدالله

األمناء/ خاص :
األحد  األمريكية،  الحكومــة  قامت 
الحويث  املــايض، بتصنيف مليشــيات 
جامعــة إرهابية، ابتداء مــن 19 يناير 
2021 الجاري، ويهدف القرار ملحاســبة 
ضد  اإلرهابية  أعاملهــم  عىل  الحوثيني 

اليمنيني. 
وقال وزير الخارجية األمرييك، مايك 
بومبيــو، يف بيان نــره عىل صفحة 
والعربية،  االنجليزية  باللغتــني  الوزارة 
بــأن الحوثيني جامعة ميليشــيا قاتلة 
تدعمها إيــران يف منطقة الخليج قادت 
حملة وحشــية أسفرت عن مقتل العديد 
اســتقرار  تزعزع  زالت  وما  الناس،  من 
املنطقة، وتحرم اليمنيني من التوصل إىل 

حل سلمي للرصاع يف بلدهم. 
وصنفت الحكومــة األمريكية ثالثة 
من قادة الحوثيني وهم: عبد امللك الحويث 
وعبد الخالق بدر الدين الحويث، وعبد الله 

يحيى الحاكم، كإرهابيني عامليني.

ما عالقة القرار األمرييك بالقصف عىل 
مطار عدن؟

وتعد مليشيات الحويث اإلرهابية هي 
أخطر جامعة إرهابية يف اليمن وتشمل 
خطرا كبريا عىل املنطقة بسبب ارتباطها 

بالنظام اإليراين. 
ويعتــر الهجــوم اإلرهــايب الذي 
استهدف مطار عدن الدويل أثناء وصول 
الحكومة الجديدة يف 30 ديسمر وخلف 
املدنيني  من  والجرحــى  القتىل  عرات 

دليال دامغا عىل إرهاب الحوثيني. 
وتقــول معلومــات اســتخباراتية 
أمريكية - سيتم الكشف عنها قريبا – إن 
بعد  للحوثيني عالقة بقصف مطار عدن 
أن حددت األقامر الصناعية األماكن التي 
تم منها إطــالق الصواريخ وهي مناطق 

تقع تحت سيطرة مليشيات اإلخوان. 
الســيايس  املكتب  واعــرف عضو 
الحبــي،  عبدالوهــاب  للحوثيــني، 
باســتهداف جامعته مطار عدن، حيث 
قــال  عبدالوهاب الحبــي يف مداخلة 
مع قناة 24 الفرنسية: "إن ذلك يأيت يف 
النفــس" وردا عىل ما  الدفاع عن  إطار 
وصفه بالعدوان الذي أعلنته الســعودية 

ممثال بعاصفة الحزم.
األمريكية  الخارجيــة  بيــان  وقال 
اســتهدف  الذي  اإلرهايب  الحــادث  إن 
مطار عدن الــدويل تأكيد واضح وترير 
الجامعات  الحوثيــني ضمن  إدراج  عىل 

اإلرهابية.
وأكد البيان: " نحتاج إىل أن ننظر إىل 
استهدف  الذي  القايس  الهجوم  أبعد من 
املطار املدين يف عدن يف 30 ديســمر/

كانون األول، والذي رضب فيه الحوثيون 
محطة الوصول، مام أسفر عن مقتل 27 
شخصًا، بينهم ثالثة من موظفي اللجنة 
الدمار  لرؤية  األحمــر،  للصليب  الدولية 
باملدنيني  إلحاقه  الحوثيون  يواصل  الذي 

والبنية التحتية املدنية.

إدراج الحوثيني مع الجامعات اإلرهابية 
هل سيعيد صنعاء؟

وعىل ما يبــدو أن الحرب يف اليمن 
فشــلت بعد ســت ســنوات من تدخل 
التحالف العــريب بقيادة اململكة الغربية 
الســعودية، وأصبح الحوثيون أكرث قوة 
من أي وقــت مىض، ولن يؤثــر القرار 
األمرييك عىل قوتهم يف الشامل بحيث 
وأن القرار جاء من إدارة ترمب الذي فشل 

يف الرئاسة األمريكية مع جو بايدن. 
الحوثيني  باســم  املتحدث  واعتــر 
محمد عبدالســالم أن القرار بتصنيفهم 
جامعة إرهابية دليل عىل فشــل اإلدارة 

األمريكية فيام يخص اليمن، فهي تتوج 
فشلها بقرارات تافهة وبائسة. 

وقال عبدالســالم يف تغريدة له عىل 
"تويــر": "إن القرار يأيت مــن  إدارة 
أمريكية هي عرضــٌة للعزل واملحاكمة، 
تنشــغل بحالهــا وتفكر يف  أن  عليها 

مصريها".
ويرى مراقبون أن اســتعادة صنعاء 
من مليشيات الحويث يبدو مستحيال يف 
الصاروخية  للقــوة  نظرا  التوقيت،  هذا 
التي متلكها مليشيات الحويث بدعم من 
إيران، حيث اســتهدفت مواقع ومنشآت 
حيويــة للملكة العربية لذلك ســتبقى 

مصدر خطر عىل السعودية.
الســعودية  ترضخ  أن  املتوقع  ومن 
للسالم يف اليمن بعد فشلها يف الحسم 
اليمنية  القــوى  العســكري وضعــف 
الشاملية املناهضة للحوثيني يف تحقيق 
أي انتصار عسكري رغم الدعم العسكري 
الكبــري الــذي قدمه التحالــف العريب 
للقــوات يف مأرب التــي تخضع لحزب 

اإلصالح اإلخواين. 

كيف سيؤثر القرار حال تطبيقه عىل 
الحوثيني؟ 

ولقي قــرار تصنيف جامعة الحويث 
ضمن قوائم اإلرهاب ترحيبا كبريا محليا 
صالح  يف  ويــأيت  وخليجيا،  وعربيــا 
إدارة  القومي يف نهاية  العريب  املروع 

الرئيس ترامب.

الحوثيــة  املليشــيات  وســتخرس 
اقتصاديــا وعســكريا يف حــال تــم 
عليه  وصادق  األمريــيك  القرار  تطبيق 

الكونجرس. 
حيث سيســمح لواشــنطن بفرض 
واملايل  االقتصادي  النشــاط  عىل  قيود 

وأصولها  أرصدتها  وتجميد  للميليشيات، 
يف الواليات املتحدة إن وجدت.

وقــال مراقبون إن القرار سيســهم 
يف الحد من حركة الجامعة ونشــاطها 
والــدويل وطــرق متويلها  اإلقليمــي 
وســيضاعف الضغوط عليها عىل أكرث 

من صعيد.

هل يفك إخوان اليمن ارتباطهم 
بالحوثيني؟

املسلمني هو  اإلخوان  تنظيم  ويعتر 
اإلرهابية يف  للتنظيــامت  األول  الداعم 
العامل، حيث يعتر القاعدة وداعش فرًعا 

من فروع اإلخوان املسلمني. 
األمرييك  الخارجية  وزيــر  وفضح 
مايك بومبيو تنظيم اإلخوان املســلمني 

وارتباطهم بالنظام اإليراين.
قال وزيــر الخارجية األمرييك مايك 
بومبيو نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة 
يف تنفيذ هجامت 11 سبتمر، مؤكدًا أن 

القاعدة وإيران محور الدمار يف العامل.
وأضاف بومبيو، يف مؤمتر صحايف، 
إن إيران سمحت لعنارص القاعدة بحرية 
التواصل مع الخارج، وحرية الحركة يف 
الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانســتان 

الجديدة بالنسبة للقاعدة.
وكشف وزير الخارجية األمرييك عن 
أن عضو القاعدة أبو محمد املرصي، الذي 
قتل قبل نحو عام، كان يعيش يف إيران، 
مشددا أن تنظيم القاعدة وجد املالذ اآلمن 

يف إيران.

هل يستفيد الجنوب من تصنيف 
الحوثيني جامعة ارهابية؟

اعتر مسؤول  يف املجلس االنتقايل 
أن قيــام الواليــات املتحــدة بتصنيف 
املليشيات الحوثية جامعة إرهابية مؤرش 

مهم للجنوبيني لريتبوا صفوفهم .
الخارجية  العالقــات  رئيــس  وقال 
للمجلس االنتقــايل أحمد عمر بن فريد: 
إرهابية  كجامعة  الحوثيني  تصنيف  "إن 
خطوة أمريكية متوقعــة من قبل إدارة 

ترامب".
مستحبة  غري  الخطوة  هذه  أن  وبني 
إلدارة بايدن أو املبعوث األممي ألســباب 
كثرية، مل يذكرها، وأشــار بن فريد إىل 
إرهابية  جامعــة  الحوثيني  تصنيف  أن 
لصالح الجنوبيــني، حيث قال: "واألهم 
أنها تعتر مــؤرشا مهام للجنوبيني يك 
يرتبوا أوراقهم ويوحدوا صفهم وهدفهم 
متاشــيا مع املعطيات الجديدة والواقع 
عــىل األرض واألهــم حق شــعبنا يف 

االستقالل".
ورحب  املجلس االنتقايل باملســاعي 
الحوثيني  جامعة  لتصنيــف  األمريكية 
تابع  إرهابيــة، حيث  اليمنية منظمــة 
االنتقايل الجنــويب باهتامم ترصيحات 
وزير الخارجية األمريكية الســيد مايك 
حكومته  ســعي  املتضمنــة  بومبيــو 
اليمنية  الحوثيــني  جامعــة  لتصنيف 

منظمة إرهابية.
متحدثه   لسان  -عىل  االنتقايل   وأكد 
- أنه يرحب بأي توجه من شــأنه وضع 
حد ملامرســات هــذه الجامعة وغريها 
مــن الجامعــات اإلرهابيــة املتطرفة 
التي تواصل ارتــكاب الجرائم يف اليمن 
والخطف  القتل  ذلــك  يف  مبا  والجنوب 
والحصار واســتهداف األعيــان املدنية 
وغريها من املامرســات اإلرهابية حيث 
متتد تهديداتها إىل املنطقة عمومًا،  ولعل 
الهجامت  واملجازر  الجرائــم  تلك  أحدث 
الصاروخية التي اســتهدفت مطار عدن 
الدويل يوم األربعاء 30 ديسمر 2020م.

األمناء/ خاص :
كشــفت مصادر أن القيادي يف جامعة الحويث 
عبدالله يحيى الحكيم، املعــروف بأيب عيل الحاكم، 
وهو الرجل الثاين يف جامعــة الحويث بعد زعيمها 
عبدامللك الحويث، هو من قتل الرئيس الســابق عيل 

عبدالله صالح . 
وذكرت معلومات، أن "الحاكم" هو من قاد معركة 
اقتحام منزل الرئيس الراحل عيل عبدالله صالح يف 
صنعاء أواخر العام 2018م، وقام يف عملية انتقامية 
بالتمثيل بجثته، وشارك إىل جانب 20 شخصا آخرين 

يف عملية دفنه بطريقة رسية عقب أيام من مقتله 
يف مســقط رأسه بســنحان، ووفق الروط التي 

فرضها الحوثيون. 
وكان الحاكم معتقال يف ســجن البحث الجنايئ 
يف صنعاء عام 2004، ثم فر يف وقت الحق متنكرًا 
ِهم آنذاك عدد من حراســات  إثر زيارة عائلية له، واتُّ

السجن بالتواطؤ يف عملية تهريبه.
ويحمل أبو عيل الحاكم رتبة لواء ويتقلد مناصب 
عســكرية دون أي مؤهالت، وبحســب املعلومات 
املتوفرة، فإنــه مل يتلق تعليام من أي نوع، أو يلتحق 

باملؤسسة العسكرية، وظل مغمورا، ومل يعرف عنه 
أحد حتى قيادته للحصار والحرب عىل السلفيني يف 
منطقة دماج بصعدة أواخــر 2011م، والتي انتهت 
بتوقيع اتفاق هدنة وخروج الســلفيني، ووقع هو 

نيابة عن الحوثيني.
بعدها ُعــرف كقائد ميداين للحوثيني يف معارك 
إســقاطها للمدن اليمنية تباعا عــام 2014م، حتى 
اجتياح العاصمة صنعاء يف 21 ســبتمر من ذات 
العام، وظهر بعد ذلك بشكل الفت كأحد أبرز قيادات 
الحوثيني، وقد أصبح مرتديا بدلة عســكرية خاصة 

بالجيش.
وحاليا يشغل الحاكم منصب قائد قوات الحرس 
الجمهوري بجانب رئاســة االستخبارات العسكرية، 
يف سلطة الحوثيني االنقالبية غري املعرف بها دوليا.
أبو  الســعودية  بقيادة  العريب  التحالف  ووضع 
عيل الحاكم، يف املرتبة الخامسة ضمن قامئة الـ 40 
إرهابًيا حوثًيا، ورصد 20 مليون دوالر ملن يديل بأي 
معلومات ُتفيض إىل القبــض عليه أو تحديد مكان 
تواجده، كام أنه مــدرج عىل الئحة عقوبات مجلس 

األمن الدويل الصادرة تحت الفصل السابع.

¿  اإدراج الحوثيين �صمن الجماعات الإرهابية هل �صيعيد �صنعاء؟
¿ ما عالقة القرار الأمريكي بالق�صف على  مطار عدن الدولي؟
¿ هل ي�صتفيد الجنوب من ت�صنيف الحوثيين جماعة اإرهابية؟

¿ كيف �صيوؤثر القرار حال تطبيقه؟
هل يفك اإخوان اليمن 

ارتباطهم باحلوثيني؟

الك�صف عن القيادي احلوثي الذي قتل �صالح

تقارير


