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تقرير

ــى ظريف!

ممن رفضوا حضور مؤتمر الرياض،
أو الـ ــذيـ ــن اعـ ـت ــرض ــوا ع ـل ــى ال ـه ـج ــوم
ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،م ـث ــل رئ ـيــس
الجنوب السابق علي ناصر محمد.
ك ــذل ــك طـ ـل ــب الـ ـسـ ـع ــودي ــون قـ ـب ــل ب ــدء
املــؤتـمــر الـحـصــول على مهلة مــن أجل
تحسني أوضاعهم امليدانية ،فالتوازن
ً
ك ــان مـخـتــا ملصلحة خصومهم على
األرض ،وق ــد أرادت ال ــري ــاض احـتــال
مـنـطـقــة آم ـن ــة تـسـتـطـيــع ن ـقــل حـكــومــة
امل ـه ـج ــر إل ـي ـه ــا ل ـت ـكــويــن رقـ ـع ــة يـمـكــن
ال ـتــوســع مـنـهــا وال ـس ـي ـطــرة عـلــى قسم
من اليمن بعدما أخفقت في السيطرة
عليها كلها.
ك ــل هـ ــذا ل ــم ي ـح ـص ــل ،ب ــل ت ــآك ــل فــريــق
ه ــادي تـحــت وط ــأة ال ـهــزائــم املـيــدانـيــة
املتتابعة ،ثم اتسعت الهوة بينه وبني
نــائـبــه خــالــد ب ـحــاح ،الـحـضــرمــي الــذي
ي ـعــد األق ـ ــرب إل ــى ه ــوى ال ــري ــاض ،لــذا

كانت السعودية في حاجة ماسة إلى
تأجيل جنيف كــي ال تــواجــه الحقائق
فيه وتدفع ثمنها على املكشوف.
م ــن الـ ـش ــروط األخ ـ ــرى ال ـتــي طــرحـتـهــا
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ـنـ ــح م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وأتـ ـب ــاع ــه دورًا
مميزًا ومحوريًا في وضع إطار مؤتمر
جنيف .وبالفعل اقترح إسماعيل على
األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأمــم امل ـت ـحــدة دع ــوة
األمـ ــن ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـت ـع ــاون (عـبــد
اللطيف الزياني) إللقاء كلمة االفتتاح،
علمًا بأنه كان من املفترض أن يلقيها
األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ب ــان كي
م ــون ،بــل عليه أن يـحــدد أط ــر املؤتمر
وأهدافه ،لذا أرادت السعودية أن تزكي
مقررات مؤتمر الرياض بهذه الطريقة
االح ـت ـيــال ـيــة؛ ف ـجــاء رد األمـ ــم املـتـحــدة
برفض املقترح.
سألهم املبعوث الدولي ردًا على طلب
ال ـت ــأج ـي ــل ل ـت ـص ـح ـيــح املـ ـ ــوازيـ ـ ــن« :ك ــم
تحتاجون من وقت؟» ،ليكشف بسؤاله
مقدار التبعية ملن دعــم تعيينه .وكان
يـعـتـقــد أن الـ ـك ــام ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة لن
يصل إلى اليمن ،ولكن خالفات يمنيي
الـ ــريـ ــاض ج ـع ـل ــت كـ ــل مـ ــا يـ ـق ــال فـيـهــا
يـنـقــل إل ــى صـنـعــاء وي ـت ــردد حـتــى في
نيويورك.
ردت ال ــري ــاض عـلـيــه« :نـحـتــاج بضعة
أيـ ــام» .ك ــان ه ــذا ي ــوم الـسـبــت املــاضــي،
فضاعفت السعودية غاراتها الجوية
خــال األح ــد واالث ـنــن ،ولـكــن النتيجة
ج ـ ــاءت ب ـ ـنـ ــزوح ج ـم ــاع ــي مـ ــن ن ـج ــران
وج ـيــزان وظ ـهــران الـجـنــوب .أم ــا نــزالء
سجن نـجــران ،فبقي صراخهم يتردد
في املنطقة دون سميع أو مغيث ،ألن
ال ـس ـجــن ي ـقــع ب ـج ــوار مـعـسـكــر ن ـجــران
وتسقط الصواريخ بانتظام عليهما،
وي ـق ــال إن ــه س ـقــط ال ـعــديــد م ــن القتلى
وال ـجــرحــى ف ـيــه ،طـبـقــا لــوســائــل إعــام
محلية.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـت ـش ـع ــر الـ ـ ــريـ ـ ــاض ب ــأن
األم ــم امل ـت ـحــدة سـتـكــون مـنـبـرًا لفضح
مـشـكــاتـهــا ،ل ــذا ك ــان ه ــدف شــروطـهــا
ال ـت ـع ـج ـيــزيــة ت ـع ـط ـيــل امل ــؤتـ ـم ــر ،وه ــي
قــد تلقفت امل ـب ــادرة الـعـمــانـيــة بـهــدوء،
وسمحت بنقل قادة من «أنصار الله»
إلى مسقط بطائرة خاصة من صنعاء،
وآثرت اتباع سياسة التراجع املعتادة
بمفاوضات سرية تدفع فيها تنازالت
سياسية ومادية قد تستر كل عورات
إخفاقها بعيدًا عن املؤتمرات الدولية.

لتجارة ُ أجهزة الكمبيوتر ،حيث ُدهم
املقر وضبط عناصر الخلية وعددهم
 ،24بـعــد مــاحـظــة تحركاتهم الليلية
وش ـك ــوك ال ـس ـكــان ف ــي ن ـش ــاط الـشــركــة
املزعومة.
إذًا ،أصبح فتح جبهات قتال جديدة
ّ
في املناطق املستقرة في ظل سيطرة
«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ه ــدف ــا سـعــوديــا
أســاس ـيــا .وف ــي ال ـس ـيــاق ،ب ــات اإلع ــام
الـتــابــع لـ ــ«اإلص ــاح» والــرئ ـيــس الـفــار
عـبــد رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،أو اإلع ــام
ّ
املمول سعوديًا ،يركز على نشر أخبار
عــن فـتــح جـبـهــات قـتــال ضــد «الـلـجــان
الشعبية» في محافظات إب وصنعاء
وع ـ ـمـ ــران وال ـ ـجـ ــوف وصـ ـع ــدة أي ـض ــا،
ولـ ـك ــن هـ ــذه األخ ـ ـبـ ــار غ ـي ــر صـحـيـحــة
ّ
تصدت
باستثناء مـحــاولــة فــي ذم ــار
ل ـهــا «ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ل ـهــا بـحــزم

وســرعــة .ففي ذم ــار ،ح ــاول مسلحون
تابعون للواء محمد املقدشي ،املوالي
لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف «الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» ،ولـكـنــه وف ــق إف ــادة محمد
الـ ـسـ ـي ــان ــي ،وه ـ ــو ع ـن ـصــر ش ـ ــارك فــي
القضاء على مسلحي املقدشي ،فإنهم
تـلـقــوا األوام ـ ــر مــن ال ـق ـيــادة بالتحرك
السريع .وبالفعلّ ،فرت تلك العناصر
وأل ـ ـقـ ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـهــم،
وفـ ـج ــرت «الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» قـصــر
املقدشي في املدينة بعدما استخدمه
املـسـلـحــون مـقـرًا للتخطيط وتجهيز
األسلحة لفتح جبهة قتال في ذمار لم
تصمد إال ساعات قليلة.
وت ـ ـع ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا عـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت الـ ـنـ ـظ ــام
السعودي الفاشلة الستدراج «أنصار
الله» إلى جبهات قتال جديدة ،لجأت
قناة «اإلخبارية» السعودية الرسمية

ّ
الجيش و«اللجان» يحافظون على التفوق
جنوبًا ...ويتقدمون في تعز
صنعاء ـ علي جاحز
تؤكد عدة معطيات أن الواقع اليمني ال يزال
خ ــارج إط ــار تمنيات ال ــري ــاض ،منها إعــان
دخ ــول ال ـعــدوان الـسـعــودي املــرحـلــة األخـيــرة،
واألكـ ـث ــر ت ـص ـع ـي ـدًا ،وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـشـكـيــل
«جـ ـي ــش ل ـل ـش ــرع ـي ــة» فـ ــي حـ ـض ــرم ــوت ،ثــم
مدن جنوبية
الترويج النتصارات وهمية في ٍ
كالضالع ،إضافة إلى مقاطعة أي محادثات
سياسية قبل استعادة املبادرة جنوبًا.
وفي مؤشر إضافي على اإلحباط السعودي
وإس ـ ــراع ال ــري ــاض الت ـخــاذ إج ـ ــراءات جــديــدة
مل ـح ــاول ــة احـ ـت ــواء الـ ـخـ ـس ــارات امل ـت ـك ــررة في
املـيــدان ،أعلن املتحدث باسم الـعــدوان ،أحمد
عسيري ،دخــول الحرب مرحلة جديدة ،قال
إنها ستكون األخيرة ،بعد «عاصفة الحزم»
و«إعـ ــادة األم ــل» .وح ـ ّـدد عسيري يــوم أمس
س ـمــات ه ــذه املــرح ـلــة بـنـقـطـتــن أســاسـيـتــن
هما« :استهداف معسكرات ومخازن السالح
التابعة للحوثيني وقــوات علي عبدالله صالح
م ــن دون اس ـت ـث ـن ــاء» ،و«اسـ ـتـ ـه ــداف م ـقــرات
ومنازل قيادات املؤتمر الشعبي والحوثيني
وأعوانهم في محافظات اليمن كلها وبشكل
مكثف ودقيق».
في هذا الوقت ،تتواصل املواجهات بني القوات
السعودية من جهة والجيش اليمني و«اللجان
الشعبية» من جهة أخرى على الحدود .ويؤكد
«اإلعالم الحربي» التابع لحركة «أنصار الله»
أن القصف متواصل على املواقع السعودية
ب ـصــواريــخ «غ ـ ــراد» واملــدف ـع ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
سقوط عدة مواقع تابعة للجيش السعودي،
كــانــت تـشـكــل مـنـصــة للقصف عـلــى الـقــرى
واملدن اليمنية طوال أيام العدوان.
وقتل وأصيب في اليومني املاضيني عشرات
الجنود السعوديني ،في كمني نصبه الجيش
و«ال ـل ـجــان» مــن جـهــة ج ـيــزان ،وأك ــدت وزارة
الدفاع اليمنية أن مقاتلي الجيش و«اللجان»
قـصـفــوا ،أم ــس ،ع ــددًا مــن املــواقــع العسكرية
السعودية املقابلة لجمرك الـطــوال الحدودي
ب ــ 40صــاروخــا ،فيما تــراجــع حــرس الحدود
السعودي من مواقع ألكثر من  20كيلومترًا،
ت ـحــت وطـ ــأة عـمـلـيــات ال ـق ـصــف املـكـثـفــة من
الجهة اليمنية.
وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ت ـع ــزي ــزات س ـعــوديــة وص ـلــت ي ــوم أم ــس إلــى
موقع سقام العسكري في نجران ،والذي كان
عناصره قد فروا منه إثر قصف مكثف أول
من أمــسّ .
وتعرض معسكر فــواز السعودي
لقصف شديد ومكثف مــن الـقــوات اليمنية،
ٍ

حيث قتل تسعة جنود سعوديني على األقل،
كــذلــك تمكن الجيش مــن تدمير أكـثــر مــن 3
آليات عسكرية سعودية استهدفها بقصف
مدفعي وصــاروخــي .وكانت قناة «املسيرة»
قـ ــد ع ــرض ــت م ـش ــاه ــد مل ـن ـظ ــوم ــة ص ــواري ــخ
باسم «النجم الثاقب» ،وهي صواريخ محلية
الصنع ،قادرة على إصابة املواقع العسكرية
في العمق السعودي.
وبـحـســب م ـصــادر خــاصــة ،حــاولــت ال ـقــوات
السعودية استعادة موقع املخروق العسكري
الذي سيطر عليه الجيش و«اللجان الشعبية»
أول من أمس .وقالت املصادر إن السعوديني
تـقــدمــوا بـقــرابــة  20آل ـيــة عـسـكــريــة مختلفة
قبل أن يتم التصدي لها ،ما أدى إلى احتراق
بعض اآلليات وفرار القوات السعودية ،تاركني
خلفهم  6آليات .وكان الجيش قد سيطر مع
«اللجان» على موقع املخروق في نجران بعد
قـصـفــه وتــدمـيــر آلـيــاتــه وفـ ــرار بـقـيــة اآلل ـيــات
وال ـج ـنــود مـنــه ،إل ــى جــانــب اقـتـحــامـهــم موقع
جـبــل ال ـ ــ«أم بــي س ــي» فــي ج ـيــزان بـعــد فــرار
الجيش السعودي منه تحت وطأة القصف.
وع ـلــى صـعـيــد الـجـبـهــات الــداخ ـل ـيــة ،يحافظ
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» عـلــى الـتـفــوق
املـ ـي ــدان ــي ،رغـ ــم اس ـت ـم ــرار ال ـق ـصــف ال ـجــوي
على امتداد البالد .وحققوا يوم أمس تقدمًا
كبيرًا في مدينة تعز ،حيث تدور اشتباكات
مـتــواصـلــة بــن الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» مــن جهة
و«ال ـقــاعــدة» ومـجـمــوعــات ح ــزب «االص ــاح»
(اإلخ ــوان) مــن جهة أخ ــرى .وتمكن الجيش
و«اللجان» أمس من تطهير منطقة تبة الدار
القديم ومحيط حوض االشراف والجمهوري
وجبل جرة وجولة املــرور والجامعة الوطنية
واملناطق املحيطه بها.

يتنافس حزب «االصالح»
مع أطراف أخرى على
تقديم عروض للسعودية
(األناضول)

قبل أسبوع تقريبًا إلى اختالق جبل
س ـم ـت ــه «جـ ـب ــل صـ ـ ـع ـ ــدة» ،وهـ ـ ــو غـيــر
ً
موجود في صعدة أصال .وبثت القناة
نفسها تقريرًا ملراسلها من ذلك الجبل
املــزعــوم بعد ادعــاء النظام السعودي
توغله فــي األراض ــي اليمنية ،قبل أن
ً
يــوضــح عسيري قــائــا إنــه «ال توجد
ق ـ ـ ــوات م ـس ـل ـحــة سـ ـع ــودي ــة أو قـ ــوات
لـلـتـحــالـ َّـف عـمــومــا فــي ص ـع ــدة» ،وأنــه
ُ
«لــم تنفذ عمليات قتالية برية داخل
األراضي اليمنية».
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـق ــول ال ـق ـي ــادي في
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،ضـيــف ال ـلــه الـشــامــي،
إن ت ــروي ــج وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـتــابـعــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان لـ ـجـ ـبـ ـه ــات ق ـ ـتـ ــال ج ــدي ــدة
«ي ــأت ــي ف ــي إطـ ــار اس ـت ـه ــداف الـجـيــش
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ــواس ـ ـطـ ــة تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ج ـيــش
عـلــى غ ــرار الـجـيــش ال ـحــر فــي ســوريــا

يستوعب عناصر القاعدة والدواعش
املـ ــوجـ ــوديـ ــن فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة
وخالياهم» ،باإلضافة «إلى استيراد
م ـجــام ـيــع م ــن ال ـس ـن ـغ ــال ون ـي ـج ـيــريــا
وال ـص ــوم ــال كـمــا ه ــو ف ــي حـضــرمــوت
لتجنيدهم تحت اسم جيش شرعي».
ويرى الشامي أن أحد أهداف العدوان
«العمل على إح ــداث اخـتــاالت أمنية
ف ــي الـ ـبـ ـل ــد» ،م ـض ـي ـفــا ف ــي امل ـق ــاب ــل أن
ثـمــة وعـيــا شعبيًا ورسـمـيــا لخطورة
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،وأن ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي كــل
منطقة «على استعداد ملواجهة أولئك
ً
العناصر الذين ثبت بما ال يدع مجاال
للشك انتماؤهم وارتباطهم بالعدوان
السعودي ـ األميركي على اليمن ،إلى
جانب سعي السعودية إلى تعويض
العناصر املنهزمني فــي عموم اليمن
والهاربني بمثل هذه التشكيالت».

صعد الـعــدوان من استهداف
في املقابلّ ،
تـ ـع ــز ،ملـ ـس ــاع ــدة امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـ ّـل ـح ــة،
بسلسلة من الغارات نتج منها استشهاد
تـسـعــة مــواط ـنــن ،بينهم أط ـف ــال .وارتـكــب
عناصر «ال ـقــاعــدة» و«اإلص ـ ــاح» ،بقيادة
حمود املخالفي ،جريمة بحق السكان في
أحـيــاء الـضــربــة واملـسـبــح ،حيث اختطفوا
صـهــريــج نـفــط بـغــرض تـفــريـغــه وتــوزيـعــه
فــي مــا بينهم ،قبل أن يقع خــاف بينهم
ع ـلــى ال ـح ـصــص وك ـم ـيــات ال ـن ـف ــط ،ت ـطـ ّـور
إل ــى اشـتـبــاك أدى إل ــى انـفـجــار الصهريج
واشـتـعــالــه وســط ع ــدد كبير مــن السكان
ال ــذي ــن س ـق ـطــوا ب ــن قـتـيــل وج ــري ــح .وأك ــد
م ـص ــدر م ـح ـلــي ف ــي امل ــدي ـن ــة أن ان ـف ـجــار
الصهريج كــان ناتجًا مــن اشتباكات بني
ميليشيات املـخــافــي وصـ ــادق ســرحــان
التابعتني لـ«القاعدة» و«اإلصالح».
أما في الضالع التي كثر في اليومني املاضيني
الترويج لسيطرة املجموعات املسلحة عليها،
ف ــأك ــد مـ ـص ــدر ف ــي «اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» أن
شنوا هجومًا ،أول من أمس ،على
املسلحني
عدة مواقع ّعسكرية ،بينها اللواء  33مـ ّ
ـدرع،
غير أنهم فشلوا في السيطرة على ٍّأي منها،
ّ
تستمر فيه االشتباكات بينهم وبني
وقت
في ٍ
حديث
الجيش و«اللجان» .وقال املصدر في
ٍ
إلى «األخبار»« :ال توجد أي سيطرة للدواعش
ف ــي ال ـض ــال ــع ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ه ـنــاك تـقــدم
للجيش والـلـجــان الشعبية فــي املـحــافـظــات،
وسيظهر ذلك قريبًا في النتيجة النهائية».
وف ــي ح ـض ــرم ــوت ،ح ـيــث ت ــواص ــل ال ــري ــاض
مـســاعـيـهــا م ــع حـلـفــائـهــا لـتـشـكـيــل «جـيــش
جــديــد» ،قالت مصادر محلية إن ما يسمى
«املجلس األهـلــي الحضرمي» يسيطر على
ّ
ويحوله إلى مركز
معسكر النجدة في املكال
حـشــد وت ــدري ــب .وأشـ ــارت أن ـبــاء إل ــى خــاف
بــن ال ـلــواء ال ـفــار ،املـقــدشــي ،ال ــذي يــرابــط في
مـنـطـقــة ال ـع ـبــر الـ ـح ــدودي ــة ،وال ــرئ ـي ــس ال ـفــار
عبد ربــه منصور هــادي .وبحسب مصادر
إعالمية ،فإن املقدشي يطلب مبلغًا كبيرًا من
املــال تعويضًا عن منزله الــذي دمــره الجيش
الـيـمـنــي و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ف ــي محافظة
ذمــار على خلفية محاولته فتح جبهة هناك
قبل أسـبــوعــن .وكــانــت مـصــادر خــاصــة قد
أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن هـنــاك عمليات تجنيد
ق ــائ ـم ــة ف ــي مـنـطـقـتــي ش ـ ـ ــرورة وال ـخــرخ ـيــر
التابعتني لنجران السعودية ،وأن مجموعات
يمنية وأفريقية أصبحت مــوجــودة فــي تلك
املعسكرات الـتــي تــرعــاهــا السعودية تنفيذًا
ملقررات «مؤتمر الرياض».

