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الحدث

عدوان آل سعود النار ًتهــ

إنزال في عدن ...ونيران على الحدود شماال
يوم حافل شهده اليمن أمس ،بدأ بإنزال
مظلي ألسلحة سعودية في عدن،
وانتهى بسقوط قتيلين سعوديين
بنيران عبرت الحدود الشمالية ،وذلك
في ظل جمود الجهود السياسية ،في
مقابل استمرار العدوان في إيقاع قتلى
وجرحى في صفوف المدنيين اليمنيين
ي ـ ـحـ ــاول الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي عـ ــدوان ـ ـهـ ــا ع ـلــى
اليمن ،إنقاذ موقفه وقلب الوقائع
ملصلحته بمختلف الــوســائــل مع
دخول الحرب يومها الثامن .فبعد
إطـ ــاق تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» عملية
كبرى في حضرموت لقطع طريق
ال ـج ـيــش و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ال ـلــذيــن
أصـبـحــا يـحـكـمــان الـسـيـطــرة على

م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـج ـن ــوب،
ألقت طائرات التحالف يوم أمس،
أس ـل ـح ــة ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة
ال ــداع ـم ــة لـلــرئـيــس املـسـتـقـيــل عبد
ربــه منصور ه ــادي ،فــي ع ــدن ،في
وقــت كانت فيه الحدود الشمالية
مع اليمن تزداد سخونة مع مقتل
جـ ـن ــدي ــن س ـ ـعـ ــوديـ ــن م ـ ــن ح ــرس
ال ـ ـحـ ــدود إثـ ــر تـ ـب ــادل إلطـ ـ ــاق ن ــار
من داخــل األراضــي اليمنية ،وذلك
فيما تراوح الجهود الدبلوماسية
م ـك ــان ـه ــا ،م ــن دون أن ت ـس ـفــر عــن
أي ن ـت ـي ـج ــة .وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا امل ــوق ــف
الباكستاني الذي جدد االستعداد
السعودية» ،من دون
«للدفاع عن ً
التعبير صراحة عن نية املشاركة
في العمليات العسكرية ،وموقف
ٍّ
أنـ ـ ـق ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــع نـ ـح ــو ح ــل
سـيــاســي فــي الـيـمــن ،مــع اسـتـعــداد
لـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي...
ل ــوج ـس ـت ـي ــا .أمـ ـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،فـقــد
أع ــرب ــت ع ــن اس ـت ـع ــداده ــا ل ـتــزويــد

مناورات سعودية باكستانية للمرة الثالثة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ي ــوم أمـ ــس ،أن الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
والباكستانية املشاركة في التمرين
الـعـسـكــري امل ـش ـتــرك (الـصـمـصــام
 ،)5سـتـبــدأ مـطـلــع األس ـبــوع املقبل
بـتـنـفـيــذ املــرح ـلــة الـثــالـثــة واألخ ـيــرة
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن ب ــالـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ع ـلــى
مـسـتــوى (ق ــوة واجـ ــب) بــالــذخـيــرة
الـ ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــة .ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـبـ ــاء
السعودية عن إدارة التمرين القول
إن ال ـف ـت ــرة ال ـب ــاق ـي ــة م ــن ال ـت ـمــريــن
سـتـشـهــد تـنـفـيــذ عـمـلـيــات اقـتـحــام

جـ ــوي وع ـم ـل ـي ــات إن ـ ـ ــزال بــواس ـطــة
م ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــات والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات
للتدخل السريع وعمليات اقتحام
ل ـل ـم ـبــانــي وت ـط ـه ـي ــره ــا ب ـم ـشــاركــة
طائرات األباتشي وطائرات الصقر
األس ــود .وأوضـحــت أنــه يغلب على
نــوع ـيــة ال ـت ــدري ــب تـطـبـيــق عـمـلـيــات
غـيــر نـظــامـيــة ف ــي بـيـئــة جـبـلـيــة في
م ـ ـيـ ــدان شـ ـم ــرخ فـ ــي م ــرك ــز امل ـل ــك
س ـل ـم ــان ل ـل ـح ــرب ال ـج ـب ـل ـيــة ال ــواق ــع
شمال منطقة الباحة جنوب غرب
السعودية.

الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة املـ ـش ــارك ــة
ف ــي الـ ـع ــدوان ب ــال ــوق ــود ف ــي ال ـجــو،
ف ـي ـم ــا جـ ـ ـ ــددت ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ت ــأك ـي ــد
«اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـل ــدف ــاع ع ــن أرض
الحرمني».
فــي ه ــذا الــوقــت ،أك ــدت هيئة كبار
ال ـع ـل ـمــاء ال ـس ـع ــودي ــة ،أع ـل ــى هيئة
دي ـن ـي ــة فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،أن عــاص ـفــة
الـ ـح ــزم «جـ ـه ــاد ف ــي س ـب ـيــل ال ـل ــه»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى ال ـج ـن ــدي ال ـ ــذي قـتــل
أول م ــن أم ـ ــس ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
اليمن «شهيد» .وقال األمني العام
للهيئة فهد بن سعد املاجد« :إننا
إذ نـ ـس ــأل الـ ـل ــه تـ ـع ــال ــى ال ـس ــام ــة
لجميع القوات العسكرية ولجميع
أفراد الشعب اليمني الشقيق ،فإن
اللجنة الــدائـمــة للفتوى سـبــق أن
صدر عنها الفتوى في أن من قتل
في سبيل الله في معركة مع العدو
وهــو صــابــر محتسب فهو شهيد
معركة ال يغسل وال يكفن بل يدفن
بمالبسه».
أم ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ف ــي
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،عـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،ف ـلــم
يـسـتـبـعــد إرسـ ــال قـ ــوات بــريــة إلــى
الـيـمــن ،مــؤكـدًا أنــه «خـيــار مطروح
لـلـبـحــث ،وق ــد يـتـخــذ إذا اسـتــدعــت
الـ ـتـ ـط ــورات ذلـ ـ ــك» .ون ـف ــى الـجـبـيــر
خــال ن ــدوة بـشــأن األزم ــة اليمنية
ُعـ ـق ــدت ف ــي م ـق ــر م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
األم ـيــركــي وج ــود ق ــوات سـعــوديــة
فــي عــدن ،لكنه صــرح بــأن احتمال
إرسال قوات يبقى أمرًا ممكنًا «إذا
تطورت األمور».
وان ـت ـقــد الـجـبـيــر الــرئ ـيــس اليمني
الـ ـس ــاب ــق ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـل ــه ص ــال ــح،
م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون ل ــه دور فــي
مستقبل الـبــاد ،وقــال إنــه «يلعب
اآلن دورًا سـلـبـيــا وتــدم ـيــريــا ج ـدًا
ف ــي ال ـي ـمــن م ــن خ ــال ت ـحــال ـفــه مع
الـ ـح ــوثـ ـي ــن واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام نـ ـف ــوذه
ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـي ــش ك ــي تــدعــم
الـ ـح ــوثـ ـي ــن» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ــم يـكــن
الـحــوثـيــون ليتقدموا مــن صنعاء
إل ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــز وإل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدن مـ ـ ــن دون

الدعم الــواضــح واملباشر للرئيس
السابق».
وأل ـقــت طــائــرات الـتـحــالــف أسلحة
عـلــى املـقــاتـلــن املــؤيــديــن للرئيس
ال ـي ـم ـنــي الـ ـف ــار ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هادي ،بواسطة صناديق خشبية
تحملها مظالت ،وقع بعضها في
أيدي «أنصار الله» ،الذين بسطوا

سيطرتهم ،بالتعاون مع الجيش،
على مناطق جديدة في عدن .وقال
املتحدث الرسمي باسم التحالف،
أح ـم ــد ال ـع ـس ـيــري ،ي ــوم أمـ ــس ،إنــه
ج ـ ــرى «إس ـ ـقـ ــاط ل ــدع ــم لــوج ـس ـتــي
ف ـ ــي ج ـم ـي ــع جـ ــوان ـ ـبـ ــه ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
الشعبية (مؤيدو هادي) في عدن،
واسـتـطــاعــوا تغيير الــوضــع على

مــن تـحــريــك طــائــراتــه لـشــن غ ــارة على
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» أث ـ ـنـ ــاء ح ـ ـصـ ــاره لـلـبـنــك
امل ــرك ــزي ف ــي امل ـك ــا ق ـبــل أن يقتحمه
وينهب خزينته.
«عاصفة الحزم» التي يشنها العدوان
السعودي ،فشلت حتى اآلن في إيقاف
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
الـتــابـعــة ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي تطهير
ع ـ ــدن مـ ــن «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وم ـ ــا ب ـق ــي مــن
املجموعات املسلحة املؤيدة للرئيس
الـ ـف ـ ّـار ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ــادي بعد
تطهير لحج والضالع وأبني وشبوة،
ولم تقترب من مواقع الجيش وقيادته
وق ــواع ــده فــي ح ـضــرمــوت ،لـكــن يبدو
أنها بــدأت بتنفيذ سيناريو مختلف
ّ
ه ـ ـنـ ــاك ،وه ـ ــو مـ ــا ت ـج ــل ــى فـ ــي تـمـكــن
«ال ـقــاعــدة» مــن الـسـيـطــرة عـلــى مدينة
املكال بصور ٍة كاملة .هذا األمر يؤكده
رئيس فرع حزب «التجمع الوحدوي
االش ـت ــراك ــي» ف ــي ح ـضــرمــوت ،نــاصــر
باقزقوز ،بالقول إن طائرات «عاصفة

الحزم» التي لم تستهدف «القاعدة»،
ّ
تركز قصفها على معسكرات ومواقع
ل ـل ـج ـيــش ل ــم ت ـس ـت ـس ـلــم لـ ــ«الـ ـق ــاع ــدة»
ب ـع ــد ،الف ـت ــا إلـ ــى أن تـ ـح ـ ُّـرك الـتـنـظـيــم
ف ــي ح ـضــرمــوت يــأتــي ضـمــن مخطط
العدوان السعودي نفسه.
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـع ـت ـيــم إعـ ــامـ ــي ع ـل ــى مــا
يجري في حضرموت ،كشف باقزقوز
ّ
لـ«األخبار» أن «القاعدة» ،تسلم ميناء
املكال ومبنى قيادة املنطقة العسكرية
الثانية وقـيــادة قــوات النجدة ودخــل
مــن دون أي مـقــاومــة ،مــؤكـدًا أنــه بات
يسيطر على كل املؤسسات الحكومية
ّ
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،وكـ ــذلـ ــك ت ـس ــل ــم ال ـق ـصــر
الرئاسي .واستطرد املسؤول الحزبي
مــؤكـدًا أن قـيــادة السلطة املحلية في
املحافظة اختفت تمامًا بعد سيطرة
التنظيم.
وفي تشديد على أن التحرك املفاجئ
ل ــ«ال ـق ــاع ــدة» م ـنــذ الـخـمـيــس املــاضــي
يــأتــي فــي س ـيــاق ال ـع ــدوان الـسـعــودي

وت ـح ــال ـف ــه ضـ ــد ال ـي ـم ــن واسـ ـتـ ـه ــداف
ال ـج ـيــش ،ي ـقــول ب ــاق ــزق ــوز إن «جـمـيــع
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات األم ـن ـي ــة
امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس امل ـس ـت ـق ـيــل ه ــادي
ّ
ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي س ــلـ ـم ــت لـ ـلـ ـق ــاع ــدة املـ ـق ــار
ف ــي املـ ـك ــا م ــن دون مـ ـق ــاوم ــة بـيـنـمــا
أك ـثــر املـعـسـكــرات مـثــل األم ــن املــركــزي
واألل ــوي ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش الــواق ـعــة
خارج املدينة لم تقترب منها القاعدة
حتى اآلن» ،مشيرًا إلى أن صراعًا بدأ
يـحـتــدم اآلن ب ــن عـنــاصــر «ال ـقــاعــدة»
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن املـ ـ ــوالـ ـ ــن لـ ـ ـه ـ ــادي ع ـلــى
األشياء املنهوبة .وفي ّ
رده على سؤال
عن إقــدام الجيش على تحريك طائرة
ّ
يــوم أمــس ،لشن غــارة على «القاعدة»
ف ــي املـ ـك ــا ،قـ ــال ب ــاق ــزق ــوز« :ال ـط ــائ ــرة
التي حلقت أمــس فــي أج ــواء املكال لم
تـقـصــف ال ـق ــاع ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت تنهب
البنك املركزي ،بل قصفت اإلذاعة التي
تقع خلف البنك املــركــزي» مــن طريق
الخطأ ،مشيرًا إلى أن أفرادًا قليلني من

نفت مصادر من «أنصار الله» انسحاب مقاتليها من قصر الرئاسة في عدن (أ ف ب)

«القاعدة» يواكب العدوان السعودي ...برًاّ
ّ
في ظل عدم اتخاذ العدوان
السعودي قرارًا بإرسال قوات ّبرية تؤازر
العمليات الجوية والبحرية المتواصلة
منذ أكثر من أسبوع ،يقوم تنظيم
«القاعدة» في حضرموت ّ
بتحر ٍك كبير
يمكن وضعه ضمن األهداف ّ
البرية
لحرب التحالف
صنعاء ـ علي جاحز
ق ـب ـي ــل دخـ ـ ـ ــول اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات «ع ــاص ـف ــة
الحزم» على اليمن أسبوعها الثاني،
خ ــرج ــت ت ـح ــرك ــات ت ـن ـظ ـيــم «ال ـق ــاع ــدة
ف ــي ج ــزي ــرة الـ ـع ــرب» ف ــي ح ـضــرمــوت
(جـنــوبــي شــرقــي) إلــى واجـهــة املشهد
املشتعل ،لتؤدي من جديد دورًا أقرب
إل ــى «ال ـتــوظ ـي ـفــي» ،ب ـعــد س ـق ــوط أهــم

وأخطر معاقله في الشمال والجنوب
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ـح ــاف ـظ ـت ــي ح ـض ــرم ــوت
وم ـ ـ ــأرب .ق ـبــل ي ــوم ــن ،ف ــاج ــأ عـنــاصــر
ـوم
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» م ــديـ ـن ــة امل ـ ـكـ ــا ب ـه ـج ـ ٍ
مباغت على مؤسساتها ومصارفها،
ونصب التنظيم النقاط في شوارعها
وأس ـقــط م ـقــار أم ـن ـيــة .بـعــض عناصر
األمـ ـ ــن حـ ــاولـ ــوا م ــواج ـه ـت ــه ،م ــن دون
أن يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــوا الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود أمـ ــامـ ــه
بـسـبــب ع ــدم وج ــود إم ـ ــدادات مــن قبل
معسكرات الجيش واألمن ،األمر الذي
ّ
مــكــن «ال ـقــاعــدة» مــن الـقـضــاء عـلــى كل
الوحدات املقاومة والسيطرة الكاملة
على املكال.
ـت ب ــات فـيــه الـجـيــش اليمني
وف ــي وق ـ ٍ
ه ــدف ــا لـ ـط ــائ ــرات ال ـت ـح ــال ــف ف ــي بـقـيــة
امل ـحــاف ـظــات ،بــذري ـعــة أن ــه ص ــار تحت
سيطرة «أنـصــار الـلــه» ،فــإن قواته في
حضرموت كانت حتى أول من أمس،
ال تـ ـ ــزال ب ـع ـي ــدة ع ــن ق ـص ــف ط ــائ ــرات
ّ
ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ،وهـ ــو م ــا مــكـنــه

