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للتوحد خلف الجي�ش والمقاومة لمواجهة الإرهاب التكفيري وال�صهيوني
الحوثيون يقفون في وجه الم�شروع الخليجي لتق�سيم اليمن
بعد أن خطف عدوان القنيطرة األضواء اإلعالمية األسبوع الماضي ،عاد اإلرهاب
ليطل برأسه من البقاع بعد محاولة اإلرهابيين السيطرة على بعض المواقع ،حيث
كان الجيش لهم بالمرصاد ومنعهم من التقدم ،هذا التطور تصدّر اهتمام وسائل
اإلعالم المحلية إذ الحظ المراقبون تزامن هذا الهجوم اإلرهابي مع العدوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة.
وفي هذا السياق ،رأت عضو المكتب السياسي في تيار المرده فيرا يمين أن «هناك
محاوالت دائمة وخطة ممنهجة الستهداف الجيش اللبناني خطابا ً وتحريضا ً عمليا ً
وميدانياً» ،مؤكدة أن الجيش مع المقاومة تمكن من التصدي لكل محاوالت استهدافه
وبدال في الموازين التي كانت تراهن على خروقات قد تحدث تغييرا ً ما في الداخل
اللبناني.
وشددت على أن الخطر التكفيري يتماهى مع الصهيونية ،داعية إلى اتخاذ قرار
موحد لمواجهة العدو اإلرهابي ما يمكننا من خالل هذا القاسم المشترك ولو كان
وحيدا ً أن تكون لدينا رؤية واقعية نتمكن من خاللها من إنقاذ البلد واالنتقال به إلى
مرحلة بناء دولة.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ «إسرائيل»
تحاول تغيير قواعد اللعبة وقواعد االشتباك ،مشيرا ً إلى أنّ جنوب لبنان والبقاع
الغربي والجنوب السوري باتت كلّها مفتوحة على بعضها اليوم في وجه هذه الدولة
الغاصبة ،الفتا ً إلى أنّ الجميع يعلم أنّ حزب الله سيردّ ،ولك ّن ال أحد يعرف من أين
سيردّ ،وكشف أنّ حزب الله يتلقى اتصاالت حتى من دول عظمى تتمنى عليه عدم
الرد على غارة القنيطرة.
وأوضح أبو فاضل أنّ «جبهة النصرة» تصبح موجودة ربما في رأس بعلبك في
حال انسحب حزب الله من القلمون ،ويمكنها عندها أن تهجم على زحلة وغيرها،
وشدّد على أنّ الحزب يقوم اليوم بدور كبير في حماية لبنان ويجب شكره على ذلك.
التطورات السياسية واألمنية في اليمن ووفاة الملك السعودي عبد الله وتداعياتها
ملفان تقاسما اهتمام وتركيز وسائل اإلعالم العالمية ،فاعتبر الكاتب والمحلل
السياسي الدكتور وفيق ابراهيم أن هناك تيارات عديدة في السعودية تتصارع على
زعامة المملكة وتحت ضغط هذه الظروف ارتأوا االتفاق على استمرار شيخوخة
المملكة واستبعاد األجيال الجديدة ،مشددا ً على أن ال تغيير في السياسة الخارجية
السعودية بعد وفاة الملك عبدالله ،جازما ً بأن «ال أحد يستطيع القضاء على الحوثيين
ألنهم حركة شعبية ومنظمة ولها امتدادها في كل اليمن».
وأكد اإلعالمي اليمني طالب الحسني أن هناك محاولة لتجميد اتفاق السلم لمنع
الشراكة الوطنية لتمكين القاعدة في كثير من المناطق ال سيما في محافظة مأرب
التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط ،مشددا ً على أن الرئيس منصور مرتهن
للقرار الخارجي وأن الحوثيين وقفوا في وجه التقسيم والمشروع الخليجي لتقسيم
اليمن.

يمين لـ«الجديد»:
الخطر التكفيري يتماهى مع ال�صهيونية
رأت عضو المكتب السياسي في تيار المرده فيرا يمين أن «هناك محاوالت
دائمة وخطة ممنهجة الستهداف الجيش اللبناني خطابا ً وتحريضا ً عمليا ً
وميدانياً ،ودائما ً وفي كل مرة تعلو بعض األصوات الشاذة للتطاول بشكل
واضح وصريح على الجيش ،لكنه مع المقاومة تمكن من التصدي لكل محاوالت استهدافه وبدلوا في الموازين التي
كانت تراهن على خروقات قد تحدث تغييرا ً ما في الداخل اللبناني».
وحول التقارير األمنية التي تؤكد وجود كاراجين تعد فيهما السيارات للتفجير ،تساءلت يمين« :لماذا عندما عاد
الحديث عن أزمة داخل الحكومة عاد الحديث أيضا ً عن خروقات ووجود سيارات مفخخة؟!» ،وقالت« :إن أي أمر
يحدث في لبنان تكون له تمريرة إقليمية ببع ٍد دولي ،وهناك ألطراف متضررة من الحوار القائم وعندما بدأ الحوار
بدأ الخلل األمني في البلد» ،معتبرة أن «تركيا المتضررة الكبرى من خالل الرفض األوروبي ،حاولت أن تأخذ واجهة
الخليج من خالل ضرب الهوية العربية وخلق ما يسمى منطقة خليجية ال يكون لديها بالضرورة هوية عربية وركبت
ثنائية قطرية ــ تركية د ّفعت المملكة العربية السعودية قصدا ً أو عمدا ً أو جهالً أثمانا ً باهظة جداً ،فهناك طرف متضرر
من إعادة مساحة التالقي والحوار العربي وأكثر المتضررين تركيا مع بعض التطلعات األوروبية وهؤالء بما يملكون
من إمكانات قادرون على فرملة آلية الحوار».
وبالنسبة إلى الخطة األمنية التي ستنفذ في البقاع ،رأت يمين أن «تنفيذ الخطة األمنية في لبنان هو قرار سياسي
أكثر منه قدرة أمنية» ،متمنية أن «نصل إلى دولة سيدة قادرة ومقاومة ،عندها نصبح قادرين على االهتمام بالرعاية
الصحية والسياسة الداخلية» ،مؤكدة أننا «مأزومون في ظل غياب الدولة».
وعن وجود شادي المولوي في مخيم عين الحلوة ،أشارت يمين إلى أن «علينا أن نرى من الدولة موقفا ً واحدا ً
وموحدا ً وخصوصا ً من وزارة الدفاع ووزارة العدل ،وأن ننتظر المواقف التي ستصدر من كل االطرأف المعنية» .ورأت أن
«المطلوب اليوم أال تجرى محاكمة شادي المولوي وأسامة منصور وغيرهما حتى ال نعرف من هو شادي األكبر وأسامة
األكبر» ،معتبرة أنهم «أرقام للغطاء األكبر» ،الفتة إلى أن «من الضروري أن نصل إلى زمن الدولة للوصول إلى األكبر».
وقالت عضو المكتب السياسي في تيار المرده« :اإلرهاب كافر يكفر بكل الطوائف والمذاهب والشعوب والدول
واألوط��ان وهو ال يعترف ال بدول وال بأوطان ،فال يمكن نسبه ألي مذهب أو ألي طائفة» .وأضافت« :إن الضربة
«اإلسرائيلية» التي استهدفت القنيطرة هي ضربة موجعة وكلنا بانتظار ما سيقوله األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله في هذا الشأن ،والمقاومة هي التي تحدّد الزمان والمكان للرد».
وتابعت يمين« :الخطر التكفيري يتماهى مع الصيونية ،وإذا كان هناك قرار بأننا نواجه عدوا ً واحدا ً وخطرا ً واحدا ً
يمكننا عندها من خالل هذا القاسم المشترك ولو كان وحيدا ً أن تكون لدينا رؤية واقعية نتمكن من خاللها من إنقاذ
البلد واالنتقال به إلى مرحلة بناء دولة بشك ٍل او بآخر».
وعن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ،قالت يمين« :في ظ ّل رهبة الموت بعد رحيل الملك
عبد الله الذي كان معروفا ً بعروبته ال يمكننا إال أن نكون إيجابيين ومتأملين أن تعود المملكة إلى ما كانت عليه،
وأن تستعيد النفس العروبي والهوية العربية مع الملك الجديد ،خصوصا ً أن الجو داخلها يشوبه بعض الخطر مع
االنقسام الحاصل في المنطقة كلها» ،متمنية أن يكون رحيل الملك فرصة إلنجاز المصالحات داخل المملكة.

�أبو فا�ضل لـ«�أو تي في»:
حزب الله يقوم بدور كبير في حماية لبنان
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ «إسرائيل»
تحاول تغيير قواعد اللعبة وقواعد االشتباك ،مشيرا ً إلى أنّ جنوب لبنان
والبقاع الغربي والجنوب السوري باتت كلّها مفتوحة على بعضها اليوم
بوجه هذه الدولة الغاصبة ،الفتا ً إلى أنّ الجميع يعلم أنّ حزب الله سيردّ ،ولكنّ ال أحد يعرف من أين سيردّ.
وكشف أبو فاضل« :أنّ حزب الله يتلقى اتصاالت حتى من دول عظمى تتمنى منه عدم الر ّد على غارة القنيطرة».
من جهة ثانية ،اعتبر أنّ الحوار بين التيار الوطني الحر و«القوات» يفيد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أكثر م ّما
يفيد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،واستبعد إمكان أن يص ّوت نواب «القوات» للعماد عون لرئاسة
الجمهورية ،واعتبر أنّ الهدف من هذا الحوار تبريد االحتقان وح ّل األمور العالقة ،متحدثا ً عن قرار اتخذ من قبل القيادات
المارونية بتحجيم دور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
ورأى أبو فاضل أنّ «إسرائيل» تحاول تغيير قواعد اللعبة وقواعد االشتباك ،وأشار إلى أنّ شهيدا ً سقط للمقاومة
في جنوب لبنان منذ بضعة أشهر ،وقد ر ّد حزب الله بمزارع شبعا حيث أحرق ماللة وأصاب عددا ً من الجنود ،ولم تر
«إسرائيل» ذلك.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ «جنوب لبنان والبقاع الغربي والجنوب السوري باتت كلّها مفتوحة على بعضها اليوم
بوجه هذه الدولة الغاصبة ،مشدّدا ً على أنه ال يعترف بـ«إسرائيل» بالنظر لممارساتها الوحشية والظالمة ،واعتبر أنهم
يقومون بترهيب وترغيب إلسقاط سورية وإسقاط النظام فيها.
وردا ً على سؤال ،أوضح أبو فاضل أنّ «»جبهة النصرة» تصبح موجودة ربما في رأس بعلبك في حال انسحب حزب
الله من القلمون ،ويمكنها عندها أن تهجم على زحلة وغيرها» ،وشدّد على أنّ الحزب يقوم اليوم بدور كبير في حماية
لبنان ،ويجب شكره على ذلك.
وفي موضوع سجن رومية ،لفت أبو فاضل إلى أنّ تيار المستقبل ترك هذا السجن ورقة بيده ،مشدّدا ً على أنّ أسطورة
رومية بدأت أيام المدير العام السابق لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات السابق اللواء وسام
الحسن ،وأشار إلى أنّ هذا «الغول كبر وكبر حتى أصبح ورقة في البازار السياسي ،وفيما أعرب عن اعتقاده بأنّ دور
سجن رومية آتٍ  ،أكد أنه يهنئ الوزير نهاد المشنوق هلى هذا اإلنجاز».
من جه ٍة ثانية ،جدّد القول إنه ض ّد صفقة تبادل مع العسكريين المخطوفين ،مشيرا ً إلى أنه ينصح أهالي المخطوفين
بالتظاهر أمام من يقولون إنهم يرفضون التنسيق مع الدولة السورية.
من جهة ثانية ،أكد أبو فاضل أنه يؤيد الرئيس السوري بشار األسد عن قناعة ،متحدّثا ً عن أموا ٍل ُت َ
دفع إلسقاط
النظام في سورية ،وقال« :أردوغان بالمعنى السياسي هو شبّيح بلطجي وال يمكن لرئيس جمهورية مثل تركيا أن يدعم
«داعش» والنصرة».
من جهة ثانية ،استنكر االعتداء الذي تع ّرضت له صحيفة «شارلي إيبدو» في فرنسا ،لكنه استنكر أيضا ً ما تقوم به
هذه الصحيفة من ازدرا ٍء لألديان بشك ٍل غير مقبول ،ورأى أنّ «الحرب على اإلسالم بدأت في أوروبا لألسف ،متوقعا ً أن
تنتشر في ك ّل دول العالم».

�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن �سبب الأزمة في اليمن هو الم�شروع ال�سعودي بتق�سيمه �إلى �ستة �أقاليم

�إبراهيم والح�سني :ال تغيير في ال�سيا�سة الخارجية لل�سعودية
والحوثيون قوة رئي�سية في مكافحة الإرهاب
حاورهما محمد حمية
يعيش اليمن تطورات أمنية وسياسية
متسارعة كان أهمها حصار الحوثيين
للقصر الرئاسي ،إذ أعلن الرئيس عبد
ربه منصور استقالته بعد أن قدّمت
الحكومة استقالتها أيضا ً ليدخل اليمن
أزمة دستورية وقانونية تضاف إلى أزمته
السياسية واألمنية.
هذه التطورات في المشهد اليمني،
جاءت في ظل حالة من عدم االستقرار
تعيشها منطقتا الخليج والشرق األوسط
مع تنامي خطر اإلرهاب المتمثل بتنظيمي
«القاعدة» و«داعش» ،وأعقبها حدث في
المشهد السعودي تمثّل بوفاة الملك
عبدالله بن عبد العزيز.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور
وفيق إبراهيم واإلعالمي اليمني طالب
الحسني علقا على هذه التطورات ،فأكد
إبراهيم أن «آل سعود وألول مرة في
تاريخهم الحديث يستشعرون خطرا ً

وجودياً ،نتيجة عدم االستقرار على
الحدود ،إضافة إلى أن آل سعود بتياراتهم
المتشددة يتصارعون على قيادة المملكة
وتحت ضغط هذه الظروف ارتأوا
االتفاق على استمرار شيخوخة المملكة
واستبعاد األجيال الجديدة .الملك سلمان
هو مشروع هدنة بين تيارات آل سعود
التي أرجأت الخالف لتفجره في وقتٍ
آخر» ،مشددا ً على أن ال تغيير في السياسة
الخارجية السعودية بعد وفاة الملك
عبدالله بن عبد العزيز.
كما اعتبر إبراهيم «أن الدور السعودي
في اليمن هو االستمرار في تدميره»،
مشيرا ً إلى أن استقالة منصور مدخل
لألزمة ،ألن مشروع السعودية في اليمن
هو تقسيمه إلى ست واليات.
فيما اعتبر الحسني أن «سياسة
تقسيم اليمن إلى أقاليم هي سبب األزمة،
فالسعودية وجدت أنها ال تستطيع أن
تمنع وصول الحوثيين إلى السلطة
وتمددهم في اليمن ،فجاءت بمشروع

حديث ابراهيم والحسني جاء خالل حوار مشترك بين
صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» ،استهله إبراهيم
بشرح الظروف المرافقة لوفاة الملك السعودي عبد الله
ومبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز ملكاً ،معتبرا ً أن «آل
سعود وألول مرة في تاريخهم الحديث يستشعرون خطرا ً
وجودياً ،فأوضاعهم الحدودية ليست سليمة .اليمن متفجر
والعراق متفجر والبحرين غير مستقرة واألردن حيث خطر
وصول اإلرهاب يتنامى ،وآل سعود بتياراتهم المتشددة
يتصارعون على زعامة المملكة وتحت ضغط هذه الظروف
ارتأوا االتفاق على استمرار شيخوخة المملكة واستبعاد
األجيال الجديدة ،مثالً األمير سلمان الذي أصبح يناهز
الثمانينات من العمر ويعاني كثيرا ً من األم��راض وهو
متشدد ،ونال البيعة ألنه من بقايا عبد العزيز ،لذلك سلمان
هو مشروع هدنة بين التيارات التي أرجأت الخالف لتفجره
في وق��تٍ آخ��ر تكون المملكة مرتاحة ،فهناك استشعار
سعودي بخطر إيراني هائل سببه عالقات إيران بالجوار ال
سيما بالعراق والحوثيين».
وأش��ار ابراهيم إلى أن ال��دور السعودي في اليمن هو
االستمرار في تدميره بحسب وصية عبد العزيز الجد
األول الذي قال ألحد أوالده« :دائما ً اجعلوا اليمن والعراق
مضطربين ،ألن وبحسب اب��راه��ي��م ال يمكن للسعودية
أن تستمر في هذا ال��دور اإلقليمي في ظل العراق واليمن
اللذين يتمتعان بثروات نفطية وق��درات بشرية وموقع
استراتيجي».
ولفت ابراهيم إلى أن «آل سعود هم في الطور األخير
لألفول بحسب التقسيم الخلدوني للدول ،فهم يحميهم
النفط وأه��م مراكز دينية في العالم اإلسالمي ومعاهدة
كوينسي األميركية للدفاع عام  1945وسلسلة أحالف،
وهناك أل��ف مسجد مصري فيها أئمة مساجد يقبضون
رواتبهم من السعودية».
من جانبه لفت الحسني إلى أن «منذ عام  ،2011حصلت
تغييرات كبيرة في اليمن ،واحدة منها ظهور الحوثيين فيما
كانت السعودية تشيطنهم إعالميا ً وتصنفهم كمتمردين ثم
صنفتهم في قائمة اإلرهاب ،فظهور حركة أنصار الله فاجأ
السعودية وبعض الدول التي كانت تدعم الرئيس السابق
علي عبد صالح والتي تدعم اآلن الرئيس عبد ربه منصور
هادي ،وفي عام  2014قام الحوثيون ومعهم مجموعة من
األح��زاب السياسية المهمشة بثورة تصحيحية وتعديل
الخريطة السياسية في اليمن ،وانتصروا ع��ام 2011
في القضاء على أبرز قوى النفوذ التي كانت تتعامل مع
السعودية ،أبرزها اللواء علي محسن األحمر ووصل أنصار

دستور تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم ،وهذا
ما يرفضه اليمن ،لذلك وقف الحوثيون
في وجه التقسيم والمشروع الخليجي»،

الله إل��ى السلطة ودع��وا إل��ى الشراكة في السلطة التي
رفضتها السعودية».
وعن رفض البرلمان استقالة الرئيس منصور وإذا ما
دخل اليمن الفراغ الدستوري الذي من الممكن أن ينعكس
سلبا ً على الوضع األم��ن��ي ،ق��ال« :قانونيا ً ودستورياً،
صالحية رئيس الجمهوية تنتقل إلى النائب ،وفي ظل عدم
وجود نائب تنتقل إلى البرلمان ،ورفضه استقالة الرئيس
ربما لتأخير انتقال السلطة وإلفساح المجال أمام جهود
المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر للضغط على
الرئيس منصور للتراجع عن االستقالة ،وربما الحل يكون
بتشكيل مجلس انتقالي وتكون فترة انتقالية لستة أشهر
ثم يدعى إلى انتخابات رئاسية مبكرة».
وعن تزامن إعالن مجلس التعاون الخليجي أن ما حصل
هو انقالب على الشرعية مع استقالة منصور قال ابراهيم:
«عندما يصدر مجلس التعاون الخليجي قرارا ً حول اليمن
يعني أنه قرار سعودي ،فالسعودية لديها مصالح في اليمن
ولديها شبكة عمالء متخصصة في إدارة التدمير اليمني،
وتتجه دائما ً إلى إثارة النزاعات القبلية ،وعندما فشلت ذهبت
إلى إثارة النعرات المذهبية علما ً أن الشافعيين والزيديين
هم من أقرب المذاهب إلى بعضهما بعضاً».
وشرح الحسيني أهمية اليمن قائالً« :باب المندب من أهم
النقاط االستراتيجية في المنطقة يربط بين قناة السويس
ومضيق هرمز وال قيمة لقناة السويس وال لخليج عدن بال
مضيق ب��اب المندب ،ولكن السعودية تصر على تدمير
اليمن بشك ٍل دائم» ،مؤكدا ً أن «الحوثيين هم القوة الرئيسية
في اليمن الشمالي ويتجهون ليصبحوا القوة الكبرى
في اليمن ،ول��م يبق في وجههم إال «القاعدة» والحراك
الجنوبي» ،مستغربا ً كيف تدعم أميركا القاعدة في اليمن
وتحاربها في أفغانستان! ،ألنها تعتبر أن الحوثيين أخطر
على السعودية من «القاعدة» باعتبار أن القاعدة منتج
من منتجات االستخبارات األميركية» ،جازما ً بأن «ال أحد
يستطيع القضاء على الحوثيين ألنهم حركة شعبية
ومنظمة ولها امتدادها في كل اليمن».
وعن الدور الخارجي في أحداث اليمن رأى الحسني أن
«الرئيس منصور مرتهن للقرار الخارجي والقرار الخليجي
والسعودي بالتحديد» ،معتبرا ً أن «سياسة تقسيم اليمن
إل��ى أقاليم هي سبب األزم��ة ،فالسعودية وج��دت أنها ال
تستطيع أن تمنع وصول الحوثيين للسلطة ومن تمددهم
في اليمن فجاءت بمشروع دستور تقسيم اليمن إلى ستة
أقاليم ،وهذا غير قابل اجتماعيا ً ويرفضه اليمن ،والحوثيون
وقفوا في وجه التقسيم والمشروع الخليجي بتقسيم اليمن،

مشيرا ً إلى أن «الحوثيين يشكلون قوة
لضرب اإلرهاب في المنطقة وقاموا بدحر
«القاعدة» في كثير من المحافظات».

كإقليم حضرموت وإقليم سبأ على الحدود مع السعودية
وإقليم الوسط».
وفي هذا السياق ،اعتبر ابراهيم« :أن السعودية تريد
التصعيد في اليمن وضغطت على منصور لالستقالة
لكي ينشئ أزم��ة سياسية في البالد» ،واصفا ً االستقالة
بأنها «مدخل ألزمة ،ألن مشروع السعودية في اليمن هو
تقسيمه إلى ست واليات أو أقاليم ويجب أن تكون متحاربة
تصب ف��ي ه��ذا اإلط��ار،
ومتناقضة ،واستقالة الرئيس
ّ
الحوثيون مصلحتهم اليمن الموحد».
وع��ن آف��اق الحل ،اعتبر الحسني أن «هناك محاولة
لتجميد اتفاق السلم والشراكة الوطنية لمنع الشراكة
الوطنية لتمكين القاعدة في كثير من المناطق ال سيما في
محافظة مأرب التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط»،
نافيا ً أي دعم خارجي للحوثيين ،قائالً« :ال دليل قاطعا ً
بأن هناك تدخالً خارجيا ً داعما ً للحوثيين ،بالنسبة إلى
السالح الشعب اليمني هو أساسا ً مسلح بسالح خفيف،
ثم تطور األمر عند الحوثيين إلى سالح ثقيل بعد سيطرتهم
على معسكرات الدولة ،لكن ما زال السالح في المعسكرات
وأبقي على هيكل الدولة ومؤسساتها وعلى الجيش والمقار
الحكومية».
واستبعد اب��راه��ي��م ح���دوث أي تغيير ف��ي السياسة
السعودية الخارجية بعد وف��اة الملك «ألن ليس هناك
سياسة س��ع��ودي��ة خ��اص��ة ب��ل ه��ن��اك سياسة خارجية
أميركية والسعودية تتبناها وتتصرف باجتهادات في
بعض األوق���ات ،وإذا اتفقت أميركا وإي���ران ال تستطيع
السعودية تعطيل االتفاق بل تساعد أميركا بسياستها
النفطية في تطويع إيران وروسيا ،وكل ما يحصل بسبب
السياسة األميركية ،وأميركا تقاتل بقواها اإلقليمية ال
بقواها الخاصة».
وعن دور أنصار الله في مكافحة اإلرهاب أكد الحسني أن
«الحوثيين اآلن في حرب ومواجهة مع القاعدة ،واللجان
الشعبية دحرت القاعدة من ثالث محافظات حتى اآلن ال
سيما محافظة البيضاء التي كانت معقالً للقاعدة وحققوا
انتصارا ً كبير ،والحوثيون يشكلون قوة لضرب اإلرهاب في
المنطقة».
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