www.alomanaa.net
الثالثاء  ٢٥ -يونيو  - ٢٠١٩املوافق � ٢١شوال  14٤٠هـ

تقرير

10

Thusday - 25 Jun 2019 - No: 1003

ملاذا تراجع "ترامب" عن ضرب إيران قبل التنفيذ بـ 10دقائق؟

وم��ا عالق��ة ذل��ك بهج��وم احلوث��ي عل��ى مط��ار (�أبه��ا)؟

ُ
وكيف يغري اال�سرتاتيجية الأمريكية �ضد احلوثيني؟

وم��ا وراء حماولة احلوثي�ين تخفيف �ضغوط��ات الداخل بتو�س��يع جرائم اخلارج؟
"األمناء" تقرير خاص:
أحدث الرتاجع األمرييك عن قصف أهداف إيرانية
رد ًا عىل إســقاط الطائرة املســرة ،تســاؤالت عن
مســتقبل الضغوط التي قد تفرضها واشنطن عىل
طهران الستئصال هذا الخطر.
الرئيس األمرييك دونالد ترامب قال ،مساء الجمعة
الفائتة ،إ ّنه أصدر أمر ًا بإيقاف الرضبة العسكرية ضد
إيران قبل عرش دقائق من ش ّنها ،عقب إعالن طهران
إسقاط طائرة أمريكية ُمسرية الخميس املايضً ،
زعم
بأنها حاولت اخرتاق مجالها الجوي.
ترامــب ّ
أكد يف سلســلة تغريدات عىل حســابه
الرسمي مبوقع "تويرت" ،أن الجيش األمرييك متأهب
ومستعد.
ُ
وقال ترامب" :لسنا يف عجلة من أمرنا ،لقد أعدنا
بناء جيشنا ،ونحن عىل استعداد للذهاب إىل أي مكان
يف العامل".
وتعمل واشنطن منذ زمن بعيد عىل استئصال خطر
إيران وتحجيم دورها يف املنطقة ،وبعد الرتاجع عن
غارات فجر الجمعة الفائتة ،فإنّ اسرتاتيجية واشنطن
للضغط عىل إيران يف الفــرة املقبلة قد تعتمد عىل
تحجيم نفوذها وانتشــار مليشياتها يف املنطقة إىل
حد كبري ،ويف مقدمة ذلك االنقالبيون الحوثيون.
يف هذا الســياق ،تقول صحيفة العرب الدولية :إنّ
ترصيحات املبعوث األمريــي إىل إيران براين هوك
التي أكد فيها رضورة أال تحصل طهران عىل موضع
قدم يف اليمــن ميكنها من تهديد مضيق باب املندب،
ّ
التحول البارز يف موقف إدارة واشنطن لجهة
توضح
ُّ
ربط ملــف الحوثيني يف اليمن مبلــف املواجهة مع
إيران بعد أن كانت واشــنطن تتعامــل مع هذا امللف
بشكل منفصل طوال الفرتة املاضية.
وكان هوك قد عقد اجتامعــ ًا الجمعة املاضية مع
نائب وزير الدفاع الســعودي األمري خالد بن سلامن،
الذي قال إنّ االجتامع ّ
ركز حول ما تقوم به إيران يف
اليمن من نرش إرهابها ونظامها العدايئ متخذة اليمن
مركز ًا رئيسي ًا لها ومتناسية كافة النواحي اإلنسانية
للشعب اليمني.
وكانت واشنطن قد أعلنت توجيه رضبة عسكرية
محدودة يف أكتوبر  2016استهدفت مواقع رادارات
تابعة للمليشيات الحوثية عىل سواحل البحر األحمر
يف أعقاب ما قالت إنه هجوم حويث عىل ثالث سفن
أمريكية قبالة سواحل الحديدة ،ما يزيد من احتاملية
ضغط واشنطن عىل الحوثيني.
ّ
وتوضــح الصحيفــة أنّ التحــوالت األخرية يف
املوقف األمرييك وترصيحات مبعوث واشــنطن إىل
إيران ُتعزِّز من احتامل إقدام واشنطن عىل الرد عىل
استفزازات طهران يف اليمن ،لتجنب مواجهة مبارشة
مــع طهران وهي ذات االســراتيجية التــي اتبعها
الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما.

تخفيف ضغوطات الداخل بتوسيع جرائم
اخلارج

بالرغم من أن مليشــيا الحويث االنقالبية تتمركز
بارتياحية يف عدد من محافظات الشــال ،غري أنها
تواجه مأزقا شــديد التعقيد بالجنوب ،بعد أن وصلت
الحالة العسكرية ملقاتليها إىل أدىن مستوياتها بفعل
الهزائم املتتالية التي تتلقاها عىل يد القوات الجنوبية،
األمر الذي دفعها لتوسيع دائرة جرامئها خارجيا مبا
يظهرها أمام أنصارها يف صورة املنتيش.
تحقق مليشيا الحويث من خالل عملياتها اإلرهابية
التــي ترتكبها خارج البالد أكرث مــن هدف ،أولها أن

انتق��ايل اجلن��وب ُيدين االعت��داء على مط��ار (�أبها) ويعت�بره جرمية (حرب مكتمل��ة الأركان)
أصــداء تلك العمليات تكون عىل املســتوى اإلقليمي
والدويل وتكســب من خاللها ود طهران التي بحاجة
لها يف ظل التضييــق األمرييك عليها ،باإلضافة إىل
أنها تســعى الكتساب ســمعة دولية مبا ييش عىل
قدرتها الوصــول إىل أهداف بعيــدة ،ويعطيها قوة
يف أي مفاوضات سياسية باعتبارها طرفا قويا وال
يستهان به ،يف وقت تتلقى الهزمية تلو األخرى عىل
يد أبطال الجنوب.
وكذلك فإنها تســوق من خــال ارتكابها جرائم
إرهابية عىل املســتوى اإلقليمي بأنها مازالت لديها
قدرات متويلية تســاعدها عىل السيطرة يف املناطق
التــي تتواجد فيها ،يف وقت تعــاين فيه أزمة مالية
عاصفة منذ أن تقلص الدعم املــايل اإليراين والذي
جرى استبداله بدعم قطري ال يحقق قوة الدفع التي
كانت تحققها إيران من خالل خربائها العســكريني
املخرضمني يف ارتكاب العمليات اإلرهابية .
وبالتايل فإن تكرار اســتهداف مطار أبها ،والذي
جرى مساء أمس األول األحد ،يصب يف ذلك االتجاه،
وبالرغم من ضعف تأثري الحادث لكن مليشيا الحويث
سعت من خالله التأكيد عىل قدرتها القيام بعمليات
إرهابية ،يف ظل حالة التفســخ الداخيل الذي تعانيه
عىل وقع الخالفات ما بني قياداتها وخســارتها لعدد
كبري من القيادات العســكرية يف معــارك الضالع،
وفقدانهــا القدرة عــى إدارة املعركــة وفقا لخدمة
مصالحها.
وأكد التحالف العــريب أن هجوم ًا إرهابي ًا وقع من
قبل املليشــيات الحوثية عىل مطار أبها الدويل يف
الســعودية ،مشــرا إىل أن الهجوم أسفر عنه وفاة
مقيم سوري وإصابة  7مدنيني.
وشدد التحالف عىل استمرار اســتهداف مليشيا
الحويث مطار أبها الذي مير مــن خالله يومي ًا آالف

املســافرين املدنيني مــن مواطنــن ومقيمني من
جنسيات مختلفة.
وكان قــد جدد مجلس الوزراء الســعودي مؤخر ًا
اســتنكاره لألعــال واملامرســات اإلرهابية وغري
األخالقية ،التي تقوم بها املليشيات الحوثية املدعومة
من إيران الستهداف األعيان املدنية واملدنيني وآخرها
املقذوف الذي اســتهدف صالة القــدوم مبطار أبها
الدويل ،والطائرات بدون طيار باتجاه املطار نفســه
ومحافظة خميس مشيط.
فيام عــرت اللجنة الرباعية التــي تضم ك ًال من
الســعودية ،واإلمارات ،واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة األمريكية ،عن قلقها بشــأن التوتر املتصاعد
يف املنطقة والخطر الذي يشــكله النشاط اإليراين
املُزعزع للســام واألمن يف اليمن واملنطقة بأرسها
مبا يف ذلك الهجامت عىل ناقالت النفط يف الفجرية.
ومن جانها أدانت دولة اإلمارات الهجوم اإلرهايب
الحويث الذي استهدف مطار أبها السعودي ،وجددت
دولة اإلمارات تضامنها مع الســعودية ووقوفها مع
الرياض ضد كل تهديد ألمن واستقرار اململكة.
وكذلك أدانت مملكة البحريــن أمس األول األحد،
الهجوم اإلرهايب الذي اســتهدف مواقف ســيارات
مطار أبها الدويل يف اململكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن املنامة تجدد
موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول
استهداف أمنها واستقرارها سواء املليشيات الحوثية
أو غريها.
وأضافت وزارة الخارجية أن البحرين تدعو املجتمع
الدويل للتصدي ملامرســات إيران التــي تهدد أمن
واستقرار املنطقة.

االنتقالي يدين ويعتبر االعتداء جرمية حرب

من جانبه ،أصــدر املجلس االنتقــايل الجنويب،
مساء أمس األول األحد ،بيان ًا هام ًا ،أدان فيه االعتداء
اإلرهايب الجديد الذي اســتهدف مطار أبها باململكة
العربية السعودية.
وفيام ييل تنرش "األمناء" نص البيان:
ٍ
بقلــق بالغ،
"تابع املجلــس االنتقايل الجنويب
الهجوم اإلرهايب الجديد ،الذي نفذته مليشيا الحويث
املســرة ،واستهدف
اإليرانية باســتخدام الطائرات
ّ
للمــرة الثانية -وخــال أقل من شــهر -مطار أبها
الدويل ،جنوب اململكة العربية السعودية.
واملجلــس االنتقايل ،وهو ُيدين بأشــد العبارات،
استهداف املليشيات الحوثية لهذه املنشأة املدنية ،فإنه
يعترب ذلك دلي ًال إضافي ًا وقاطع ًا ،عىل النهج اإلرهايب
لهــذه الجامعة املمولة واملدعومة دع ً
ام شــام ًال من
إيران ،من خالل اإلرصار عىل استهداف املدنيني وعدم
احرتام قواعد االشتباك ،وهو ماينبغي أن يضعها أمام
املساءلة القانونية للقضاء الدويل.
واملجلس االنتقايل الجنــويب ،إذ ُيؤكد أن االعتداء
اإلرهايب الســابق الذي اســتهدف املطار وأدّى إىل
سقوط ٢٦جريح ًا ،واعتداء اليوم (أمس األول األحد)
الــذي أدّى إىل استشــهاد مواطــن وإصابة مثانية
آخرين ،إمنا هي جرائم حرب مكتملة األركان ،ينبغي
أن يقدم مرتكبوها للعدالة وفق القانون الدويل.
يعب فيه املجلــس االنتقايل
ويف الوقــت الــذي ّ
الجنــويب ،عن مواســاته ألرس الضحايا ،فإنه يعلن
عن تضامنه املطلق مع األشــقاء يف اململكة العربية
السعودية ،وتأييده لكل مواقفها وإجراءاتها املتخذة
ملواجهة ،وردع اعتداءات هذه املليشــيات اإلرهابية
ومن يقف خلفها ،كام يدعو املجتمع الدويل إىل رصد
وإدانة جرائم هذه املليشيات ومن يساندها ،وتقديم
قادتها للمحاكمة جراء ما اقرتفوه من جرائم".

