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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
ّ

«أنصار الله» يحررون عدن
عدن في قبضة «أنصار الله».
تلك المدينة الجنوبية التي تريد
السعودية إعادة الرئيس الفار اليها
لممارسة «حكمه» منها على البالد .ما
عاد هناك موطئ قدم يمكن أن ينسل
منه إليها .لم تنجح غارات التحالف في
تأمين المراد .لم تحقق سوى المجازر
والدمار الذي لم يستثن الجسور
وال المدارس
عـلــى وق ــع غ ــارات يــومـيــة متواصلة
مـ ـن ــذ  13يـ ــومـ ــا ركـ ـ ـ ــزت أمـ ـ ــس عـلــى
املـ ــدارس وال ـج ـســور ،نـجــح «أنـصــار
الله» أمــس في السيطرة على كامل
ع ـ ـ ــدن ،وذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع حـ ــراك

إقليمي ـ دولي ،من أبرز محطاته لقاء
تركي ـ إيراني أعقب تجاذبًا كالميًا
بني البلدين على خلفية الحرب على
نتيجته تــوافـقــا على
الـيـمــن ،كــانــت ٍّ
ضرورة بلورة حل سياسي في هذا
البلد ،في وقت أكدت فيه إسالم آباد
أن ـهــا «غ ـيــر مـسـتـعـجـلــة» ف ــي اتـخــاذ
ق ــرار امل ـشــاركــة فــي ال ـع ــدوان ،بينما
كان املبعوث الدولي جمال بن عمر
يبحث مساعي الحوار في الدوحة،
فيما كــانــت روسـيــا تتمسك برفض
مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ال ــذي يـشــرعــن ال ـع ــدوان،
ّ
والذي ّ
يصوت عليه اليوم
يرجح أن
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ح ـي ــث ت ـق ــدم األردن
بمشروع بديل.
تـ ــرافـ ــق ذل ـ ــك مـ ــع ت ـج ــدي ــد ال ـخ ـطــاب
ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
واالسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع عـ ـ ــودة
الرئيس املستقيل عبد ربه منصور

«القاعدة» على الحدود السعودية
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
حـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت ش ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـي ـ ـمـ ــن إن
م ـت ـشــدديــن يـشـتـبــه ف ــي أن ـه ــم من
تنظيم «الـقــاعــدة» اقتحموا موقعًا
عسكريًا نائيًا على ح ــدود اليمن
م ــع ال ـس ـعــوديــة ي ــوم أمـ ــس ،وقـتـلــوا
اثنني من أفــراد الجيش على األقل،
أحــدهـمــا ضــابــط كـبـيــر فــي حــرس
ال ـ ـحـ ــدود .وأضـ ــافـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
املـهــاجـمــن سـيـطــروا عـلــى الـقــاعــدة
ال ـت ــي ت ـق ــع قـ ــرب م ـن ــوخ ع ـل ــى بـعــد

نحو  440كيلومترًا شـمــال شرق
العاصمة صنعاء .فــي هــذا الوقت،
قـ ــال امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي س ـل ـمــان إن
أمن بالده واستقرارها «مسؤولية
ال ـج ـم ـي ــع» .وخ ـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه في
الـ ــريـ ــاض قـ ـ ــادة وضـ ـب ــاط وزارات
الدفاع والداخلية والحرس الوطني
ورئ ــاس ـت ــي االس ـت ـخ ـب ــارات الـعــامــة
وال ـح ــرس امل ـل ـكــي ،أك ــد سـلـمــان أن
القوات السعودية «تدافع عن ديننا
وعن بالد الحرمني».

هــادي إلــى عــدن ،وممارسة مهماته
كرئيس للبالد ،شرطًا لوقف الحرب.
ٍ
م ــوق ــف جـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـت ـحــدث
ال ــرسـ ـم ــي بـ ــاسـ ــم ح ـم ـل ــة «ع ــاص ـف ــة
الـحــزم» ،أحمد العسيري ،الــذي قال
إن العملية العسكرية الجارية حاليًا
هي «جــزء من العملية السياسية».
وفـ ــي م ـق ــاب ـل ـ ٍـة م ــع ص ـح ـي ـفــة «ل ــوس
أن ـج ـل ــس ت ــايـ ـم ــز» األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أك ــد
العسيري أن التحالف «يعمل على
ت ــأم ــن عـ ـ ـ ــدن» ،ق ـ ــائ ـ ـ ًـا« :إذا عـ ــادت
الحكومة إلى العمل من عدن وإدارة
ال ـبــاد مــن ه ـنــاك ،فـسـ ُـيـلـغــى تهديد

امليليشيات وستنتهي الحملة».
صعد من لهجته،
غير أن العسيري ّ
مـ ّـتـهـمــا إيـ ــران ب ــ«خ ـلــق امليليشيات
فــي الـيـمــن ولـبـنــان والـ ـع ــراق ،ودعــم
(ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار) األس ــد
لـقـتــل ال ـ ـسـ ــوري» .وف ـي ـمــا أشـ ــار إلــى
االت ـف ــاق ال ــذي فـعـلــه الـحــوثـيــون مع
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة االي ــرانـ ـي ــة بـعــد
سيطرتهم على السلطة في صنعاء،
أكــد أنـهــم «نـقـلــوا الكثير مــن العتاد
وذك ــر
وامل ـت ـف ـج ــرات والـ ـص ــواري ــخ»ّ ،
ال ـع ـس ـيــري ب ــاملـ ـن ــاورة ال ـت ــي نـفــذهــا
الجيش اليمني و«أنصار الله» قبل
ن ـحــو أس ـبــوعــن م ــن ب ــدء الـ ـع ــدوان،
متسائال« :هل تظنون أن هناك دولة
ً
تـقـبــل أن ت ـقــوم مـيـلـيـشـيــا ب ـم ـنــاورة
على حدودها؟».
وفــي وقـ ٍـت من املنتظر فيه أن يصل
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة االيـ ــرانـ ــي محمد
جواد ظريف إلى سلطنة ُعمان قبل
أن ينتقل إلى باكستان اليوم ،ضمن
ٍّ
املـســاعــي الدبلوماسية لــوضــع حد
ٍ
للعمليات العسكرية ضد األراضــي
ال ـي ـم ـن ـيــة ،أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،فـ ــي خـ ـت ــام ل ـق ــاء
عقده مع نظيره التركي رجب طيب
أردوغــان ،أن تركيا وإيــران متفقتان
على ضرورة وقف الحرب في اليمن،
وأنـ ـهـ ـم ــا ي ـش ـج ـع ــان الـ ـت ــوص ــل إل ــى

العدوان السعودي يستهدف الجسور والمدارس
مع مضي «أنصار الله» بالتقدم
جنوبًا ،يستنفد العدوان السعودي
الوسائل الحتواء الوضع ًالميداني ،حيث
نفذت طائرات التحالف إنزاال جديدًا للسالح
في منطقة الضالع لدعم المجموعات
المسلحة المناصرة لعبد ربه منصور
هادي ،بالتزامن مع تكثيف القصف الذي
استهدف يوم أمس أكثر من مدرسة
مضيفًا جرائم حرب إلى ّ
سجله
صنعاء ـ علي جاحز
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ـ ـجـ ــوي
باستهداف مواقع عسكرية ومنشآت
مــدنـيــة إل ــى جــانــب امل ـن ــازل واملـ ــدارس
واألح ـي ــاء الـسـكـنـيــة ،ب ــدأ بـنــك أه ــداف
العدوان بالنفاد ،بالتزامن مع خسارة
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي ي ــراه ــن
عليها في الجنوب ملساحات واسعة
أمـ ــام ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»

التابعة لجماعة «أنصار الله».
ونـفــذت طــائــرات التحالف مساء أول
ً
م ــن أم ـ ــس ،إن ـ ـ ــزاال ج ــوي ــا ف ــي منطقة
الـضــالــع الـجـنــوبـيــة ،لــدعــم املسلحني
الــداع ـمــن ل ـهــادي بــأسـلـحــة متنوعة،
شـمـلــت رش ــاش ــات حــدي ـثــة وق ــاذف ــات
ص ــواري ــخ م ـضــادة ل ـل ــدروع ،وغيرها
من اآللـيــات ،بحسب مصادر محلية،
وذلك في ثاني إنزال معلن بعد إنزال
جرى قبل أيام في عدن.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــف ع ـل ــى
معسكرات الجيش في صنعاء مركزًا
على استهداف قرى ومصالح مدنية
ف ــي ص ـع ــدة خ ـص ــوص ــا ،ظ ـهــر تـطــور
ج ــدي ــد يـ ــوم أم ـ ــس ،ح ـيــث اسـتـهــدفــت
الـ ـط ــائ ــرات ج ـســر عـ ـق ــان ،وهـ ــو جسر
ح ـيــوي ف ــي مـحــافـظــة لـحــج (ج ـنــوب)
وجسر السياني الذي يصل بني تعز
وإب .وب ــرر املـتـحــدث الــرسـمــي باسم
الـ ـ ـع ـ ــدوان ،أح ـم ــد ال ـع ـس ـي ــري ،قـصــف
الـ ـجـ ـس ــور ب ــال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ت ـح ـي ـيــدهــا
وإبعادها عن استخدام «أنصار الله».
وقصف الطيران ألول مرة على منطقة
الـ ـب ــرح ف ــي م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز .وبـحـســب
مـ ـص ــدر م ـح ـل ــي إن ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ال

يوجد فيها أي منشآت عسكرية ،وال
تدخل في نطاق نفوذ «أنصار الله».
وكـ ـ ــان ال ـج ـي ــش و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» قــد
تمكنا مــن تطهير منطقة املـعــا في
مــديـنــة ع ــدن ،أول م ــن أم ــس ،بحسب
ت ــأكـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
الجماعة ،محمد عبد السالم .وأكدت
م ـص ــادر مـحـلـيــة أن ب ـ ــوارج ال ـع ــدوان
ال ــراسـ ـي ــة فـ ــي خ ـل ـي ــج ع ـ ــدن ق ـص ـفــت،
ي ــوم أمـ ــس ،م ـنــاطــق وأحـ ـي ــاء سكنية
ف ــي م ـحــاف ـظــة عـ ــدن ب ـ ـ  15ص ــاروخ ــا،
ب ـعــدمــا ف ـشــل مـسـلـحــوهــا ف ــي إن ـجــاز
أي تقدم رغــم تزويدها بالعتاد عبر
اإلن ــزال .وأضافت املصادر أن القوات
املسلحة واألمن مسنودين بـ«اللجان
الشعبية» التابعة للجماعة ،واصلوا
تـقــدمـهــم ف ــي تــأمــن مـنــاطــق وأح ـيــاء
جــديــدة فــي مــديـنــة ع ــدن مــن عناصر
«القاعدة» وأنصار هــادي ،في إشارة
إل ـ ـ ــى تـ ـق ــدمـ ـه ــم بـ ــات ـ ـجـ ــاه املـ ـنـ ـص ــورة
والقلوعة حيث يتحصن التكفيريون.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» عـ ــن م ـصــدر
عـسـكــري قــولــه إن مــديــريــة امل ـعــا في
عــدن بـعــد الـسـيـطــرة عليها« ،ال تــزال
ت ـش ـه ــد أوض ـ ــاع ـ ــا إنـ ـس ــانـ ـي ــة صـعـبــة

ج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـح ـ ـصـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـح ــي ه ـ ـ ــادي
وعناصر القاعدة في املنازل وتهديد
سكانها بالتصفية في حال رفضهم
م ـ ّـده ــم ب ــامل ــؤن الس ـت ـم ــرار عملياتهم
التخريبية ضد الوطن» .وأكد املصدر
أن ق ــوات الجيش والـلـجــان الشعبية
تـ ـمـ ـكـ ـن ــت ،ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
إنجازات نوعية ضد عناصر التطرف
واإلرهـ ــاب مــن تنظيم «ال ـقــاعــدة» في
مـحــافـظــات عـ ــدة .واس ـت ـطــرد املـصــدر
ً
ال ـع ـس ـك ــري ق ـ ــائ ـ ــا« :قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
واألمـ ـ ـ ــن والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ك ـبــدت
عناصر اإلره ــاب خسائر فــادحــة في
االرواح واملعدات ،بعد مباغتتها في
املواقع املتمركزة فيها في محافظتي
ً
أب ــن وش ـب ــوة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه جــرى
السيطرة على عــدة مــواقــع وتحقيق
تقدم كبير في املحافظتني».
وي ـب ــدو أن ج ـب ـهــات داخ ـل ـيــة جــديــدة
مل ــواجـ ـه ــة ال ـج ـي ــش و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
ُ
ب ــدأت ت ـف ـتــح .ف ـبــاإلضــافــة إل ــى جبهة
مـ ــأرب وح ـض ــرم ــوت ،ش ـهــدت منطقة
الوازعية في محافظة تعز مواجهات
ب ــن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة»
م ــن ج ـهــة ،وب ــن ع ـنــاصــر م ــن تنظيم

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .وك ــان
القيادي في حزب «اإلصالح» (إخوان
مسلمون) ،حمود املخالفي ،قد أعلن
أول مــن أمــس اسـتـعــداده لفتح جبهة
ملــواجـهــة «أن ـصــار الـلــه» فــي محافظة
ت ـع ــز ال ـت ــي ت ـسـ ّـم ـي ـهــا ال ـج ـم ــاع ــة قـلــب
الثورة ويتجنبون االحتكاك بأهلها
باعتبارهم مجتمعًا مساملًا ومثقفًا
وال يحمل السالح.
وفــي السياق نفسه ،أكــد عبد السالم
فــي تصريحات صحافية يــوم أمــس،
أن التحالف الـسـعــودي بعد إخفاقه
في مدينة عدن حاول أن يفتح جبهة
أخرى للمرتزقة وعناصر «القاعدة»،
عـ ـب ــر مـ ـح ــاول ــة قـ ـط ــع ط ــري ــق (ل ـ ـ ــودرـ
زنجبارـ عدن) ّ
فتم طردهم من الطريق
بالكامل وقد سقط ُفي صفوفهم عدد
كبير مــن الـقـتـلــى ،وأس ــر  15عنصرًا.
وأع ـ ـل ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم «ان ـ ـصـ ــار
الـ ـل ــه» ،الـ ــذي أشـ ــاد ب ـق ـي ــادات وأفـ ــراد
الجيش واللجان في محافظة شبوة
(ج ـ ـ ـن ـ ــوب)« ،ت ـ ـقـ ــدم ال ـج ـي ــش واألمـ ـ ــن
واللجان الشعبية بمساندة القبائل
إلــى منطقة الـصـفــراء وآل اسـحــق في
م ــرخ ــة» ،وه ــو م ــا يـعـتـبــره مــراق ـبــون

