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العالم

اليمن

معركة «احتالل الجنوب»  :مئات الجنود الخليجيين فــ
العدوان يكثف غاراته على قاعدة العند ...والمواجهات مستمرة

بعد أسابيع من ترويج
وسائل إعالم لـ«تحرير»
قاعدة العند الجوية من
اليمني و«اللجان
الجيش
ّ
الشعبية» ،شن «التحالف»
هجومًا على محافظة
لحج للسيطرة على
القاعدة االستراتيجية ،بعد
نشر «قوات عربية» في
المحافظة الجنوبية ،في
فيه الجيش أنه
وقت أكد
ٍ
ّ
تمكن من صد هجمات
المسلحين وأن االشتباكات
مستمرة
ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـ ـ ــازه ـ ـ ــا هـ ـج ــوم
املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ع ــدن
قـبــل ثــاثــة أســابـيــع ،واك ـبــت وســائــل
إع ــام قــريـبــة مــن ال ـس ـعــوديــة ،أمــس،
ـان ف ــي ال ـج ـنــوب،
انـ ـط ــاق ه ـج ــوم ث ـ ـ ٍ
النـ ـت ــزاع ق ــاع ــدة ال ـع ـنــد ال ـج ــوي ــة من
قبضة الجيش و«اللجان الشعبية»
الــذيــن يسيطرون عليها منذ أربعة
أش ـهــر .سـبــق ان ـطــاق الـهـجــوم نشر
«ق ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ـص ــادر
يمنية إن قوامها فاق األلــف جندي،
معظمهم إمــارات ـيــون ،فيما شاركت
ق ـ ــوة م ـص ــري ــة أيـ ـض ــا فـ ــي ال ـه ـج ــوم،
وف ـقــا مل ـص ــادر أخـ ــرى ،قـبــل أن يعلن
ال ـت ـح ــال ــف س ـي ـط ــرة قـ ـ ــوات الــرئ ـيــس
الـفــار عـبــد ربــه مـنـصــور ه ــادي على
القاعدة التي يعني سقوطها وضع
ال ـ ـيـ ــد عـ ـسـ ـك ــري ــا عـ ـل ــى املـ ـح ــافـ ـظ ــات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ب ـع ــد الـ ـخ ــروق ــات ال ـتــي
أح ـ ــدثـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان واملـ ـسـ ـلـ ـح ــون

املشتركة لدعم الشرعية في اليمن».
وأول مــن أم ــس ،ن ــزل مـئــات الجنود
الـخـلـيـجـيــن فــي مـيـنــاء ع ــدن بـهــدف
«تــأمـيـنــه» .وقــالــت مـصــادر عسكرية
م ــؤي ــدة لـلـتـحــالــف ،إن ـهــا «أك ـب ــر قــوة
ينشرها التحالف على أرض اليمن»
م ـن ــذ بـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــدوان ،م ــع ال ـع ـل ــم ب ــأن
ع ــدن ش ـهــدت أك ـثــر مــن م ــرة إن ــزاالت
لجنود يمنيني مدربني في الخارج
وآخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن ج ـن ـس ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة
إماراتية وباكستانية وغيرها ،لدعم
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة الـ ـت ــي كــانــت
عاجزة عن تحقيق أي تقدم بمفردها
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان»،
ً
فضال عن إنزاالت األسلحة والعتاد.
م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ــرى ق ــال ــت إن ال ـج ـن ــود
الــذيــن تـقــدمــوا الـهـجــوم عـلــى العند،
هم «عرب وخليجيون» ،انتشروا في
محيط القاعدة تساندهم الدبابات

واملـصـفـحــات والـعــربــات العسكرية،
وقت وفرت فيه طائرات العدوان
في
ٍ
غ ـط ـ ً
ـاء ج ــوي ــا ل ـل ـقــوات ال ـت ــي تـقــدمــت
مــن املـنـطـقــة الجبلية غ ــرب الـقــاعــدة
ال ـت ــي ت ـب ـلــغ م ـســاح ـت ـهــا ح ــوال ـ ًـى 15
كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا مـ ــرب ـ ـعـ ــا ،م ـن ـط ـل ـق ــة مــن
ع ــدن .وك ــان الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» قد

التابعون له في محافظة عدن.
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي»
ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـل ــه»،
أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن مــا ج ــرى يــوم
أم ـ ـ ـ ــس« ،م ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـك ـث ـي ــف ج ـن ــون ــي
لغارات طيران التحالف على القاعدة
وم ـح ـي ـط ـه ــا ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ه ـجــوم
بـ ـ ّـري لـعـنــاصــر ال ـق ــاع ــدة ومـسـلـحــن
مـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـ ـهـ ـ ــادي ول ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،مــن
الـجـهــة الـجـنــوبـيــة الـغــربـيــة والجهة
الجنوبية الشرقية للقاعدة» .ووفقًا
للمصادر ،تمكن الجيش و«اللجان»
مـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ،حـ ـ ــاص ـ ـ ـرًا
سيطروا على قاعدة العند في آذار
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ــاع ــدة ال
املــاضــي ،بعد مــدة من إخــاء القوات
ف ــي داخ ـل ـه ــا ،مــوق ـعــن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
األميركية للقاعدة التي كانت مقرًا
م ــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ف ــي صـفــوف
لهم في إطار استراتيجية «مكافحة
ال ـق ــوات املـهــاجـمــة ،كـمــا تـمـكـنــوا من
اإلرهاب» في اليمن.
أسر تسعة منهم .ومساء أمس ،نفى
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،تـ ـمـ ـك ــن ال ـج ـي ــش
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي،
العميد شــرف لقمان ،سقوط قاعدة
ال ـع ـنــد ،م ــؤك ـدًا ت ــواص ــل ال ـك ــر وال ـف ـ ّـر نزلت إلى ميناء عدن أكبر قوة ينشرها التحالف على األرض منذ بدء العدوان (أ ف ب)
حـ ــول ـ ـهـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـح ـت ـف ــظ ال ـج ـي ــش
و«ال ـل ـجــان» بــالـسـيـطــرة عـلــى محور
العند.
وي ــأت ــي ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى مــن
خالله التحالف إلــى تغيير موازين
الـ ـ ـق ـ ــوى ف ـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،غـ ـ ـ ــداة زيـ ـ ــارة
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي ع ــادل
الجبير لإلمارات ،الشريك األساسي
ف ـ ــي الـ ـهـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى املـ ـح ــافـ ـظ ــات
أشهر من القصور
الجنوبية .فبعد
ٍ
ّ
ع ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أي م ـ ـكـ ــاسـ ــب ،ت ـم ــك ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وح ـل ـف ــائ ـه ــا مـ ــن إعـ ــان
نصر على حركة «أنصار الله» التي
ت ـس ـي ـطــر مـ ــع ال ـج ـي ــش ع ـل ــى مـعـظــم
املـحــافـظــات ،تـقــود أبــو ظبي الـقــوات
املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة ل ـل ـت ـح ــال ــف ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب
ً
الـيـمـنــي ،م ـحــرزة خــروقــات ملصلحة
التحالف .وكــان الجبير ،قد أكــد من
العاصمة االمــارات ـيــة أول مــن أمــس،
إثر لقائه ولي عهد أبو ظبي ونائب
القائد األعلى للقوات املسلحة محمد
ب ــن زاي ـ ـ ــد« ،أه ـم ـي ــة ن ـج ــاح ال ـج ـهــود

دعا علي عبدالله صالح
إلى محاكمة هادي بتهمة
الخيانة العظمى

و«ال ـل ـج ــان» م ــن ال ـت ـقــدم ف ــي منطقة
املـ ـسـ ـيـ ـمـ ـي ــر ف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة لـ ـح ــج،
ب ـعــد ف ـ ــرار امل ـس ـل ـحــن ال ـق ــادم ــن مــن
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـض ــال ــع .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«سـ ـ ـب ـ ــأ» ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أن
طيران الـعــدوان شن عــددًا كبيرًا من
الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة في
لـحــج ف ــي م ـحــاولــة إلس ـن ــاد عناصر
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن .وس ـي ـطــر
الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» عـ ـل ــى م ــوق ــع
الصفراء الحاني في محفظة مأرب،
بـعــد ف ــرار املـسـلـحــن م ــن م ــواق ــع في
منطقة آل س ـمــران .وأوض ــح مصدر
عـسـكــري لــوكــالــة «س ـبــأ» أن الجيش
و«الـ ـلـ ـج ــان» ت ـم ـك ـنــوا م ــن الـسـيـطــرة
على املوقع بعد تطهيره من عناصر
ال ـقــاعــدة ومــرتــزقــة الـ ـع ــدوان ،مــؤكـدًا
استكمال تطهير ما تبقى من جيوب
لتلك العناصر اإلرهــابـيــة ومرتزقة

تقرير

ّ
مبادرات «خجولة» للحل تصطدم بالصراع على النفوذ
لقمان عبدالله
بـعــد دخ ــول ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي عـلــى اليمن
شـ ـه ــره الـ ـخ ــام ــس ،ال ت ـ ـ ــزال ح ــال ــة ال ـج ـم ــود
السياسي وغـيــاب امل ـبــادرات الــوازنــة مهيمنة
ع ـل ــى امل ـش ـه ــد .ح ـت ــى اآلن ،ال صـ ــوت يـعـلــو
فوق صوت آلة القتل والدمار ،ذلك أن النظام
ال ـس ـعــودي وض ــع مـنــذ بــدايــة ع ــدوان ــه أهــدافــا
عالية السقف يستحيل تحقيقها ،وال سيما
أن حالة الوحدة بني الجيش والشعب وحركة

تثير اإلمارات العربية
المتحدة مشكلة الدور الذي يؤديه
حزب «اإلصالح»
«أنصار الله» دفعت ،منذ األيام األولى للعدوان،
باتجاه سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية»
على معظم محافظات اليمن.
رسمت السعودية أهدافها في اليمن بصيغة
غالب ومغلوب ،فيما بات اليمنيون مقتنعني
بــأنـهــم يــدافـعــون عــن أرض ـهــم ووطـن ـهــم ،وأن
م ـعــرك ـت ـهــم ه ــي م ــن أجـ ــل الـ ــوجـ ــود وال ـب ـق ــاء
والطموح املشروع الى بناء دولة حقيقية بعيدًا
عن الوصاية السعودية وعن الفوضى والفقر.

ك ــل املـ ـب ــادرات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي طــرحــت في
ال ـس ــاب ــق م ــن أطـ ـ ــراف فــاع ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة أو
مــن األم ــم املـتـحــدة ،كــانــت تصطدم بالرفض
الـسـعــودي املـقـ ّـيــد بالعقلية الـثــأريــة واملنغلق
على أي طرح سياسي يبحث عن حلول تأخذ
بعني االعتبار وجود مكونات ال يمكن إلغاؤها
أو عزلها .فالعقلية السعودية ال ترى إطالقًا
إمكانية أن تجتمع األطــراف اليمنية كافة في
إطار حوار وطني يؤدي إلى مصالحة تتفق
من خاللها املكونات على بناء الدولة وشكل
الحكم فيها.
في الجانب الخارجي ،سارعت السعودية إلى
ش ــراء صمت ال ــدول الـنــافــذة املــؤثــرة ،فعقدت
العديد من صفقات السالح بعشرات املليارات
م ــن ال ـ ـ ــدوالرات ،فـيـمــا ج ــال أمـ ــراء آل سـعــود
شرقًا وغربًا ،مقدمني عروضًا سخية بتوقيع
اتفاقات اقتصادية وعسكرية ونفطية ،وفيما
تـبـ َّـن ســريـعــا أن االحـتـيــاط املــالــي الـسـعــودي
املقدر بـ  750مليار دوالر أميركي يستنفد،
كان واضحًا أن هذه الــدول تبني سياساتها
بـنــاء على مصالحها الخاضعة للمتغيرات
الدولية واالقليمية واالقتصادية .وقد مارست
ال ـحــد األق ـص ــى م ــن س ـيــاســة االبـ ـت ــزاز تـجــاه
السعودية مقابل السكوت عن الجرائم التي
ترتكب بحق الشعب اليمني ،لكونها تبحث

عن أسواق جديدة تؤمن لها النمو واالزدهار.
«األخ ـب ــار» علمت أن مـســاعـ َـي جـ ّـديــة بقيادة
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،بـ ــدأت بــال ـظ ـهــور ،وبتشجيع
م ــن ب ـعــض الـ ـ ــدول امل ــؤث ــرة ،إلي ـج ــاد م ـخــارج
سياسية فــي إطــار مـبــادرة تعطي تطمينات
إلــى السعودية من جهة ،وتحفظ حق جميع
املكونات اليمنية من خــال حــوار وطني من
جهة أخرى .وأفادت معلومات بأن أطرافًا في
األسرة الحاكمة في السعودية بدأت «تتفهم»
ضرورة إيجاد حلول سياسية لوقف العدوان،
بينما يجري العمل على تقوية هــذا االتجاه،
وخ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــاك ق ـنــاعــة ت ــول ــدت لــدى
األمم املتحدة واالتحاد االوروبــي وحتى لدى
الواليات املتحدة ،باستحالة إقصاء «أنصار
الله» وشريكها حزب «املؤتمر الشعبي العام»
أو عزلهما.
وأضــافــت املـعـلــومــات أن املـبـعــوث الــدولــي إلى
اليمن ،اسماعيل ولــد الشيخ ،اعـتــرف خالل
مباحثاته مــع الـقــوى اليمنية بــأن قــرار األمــم
املـتـحــدة الــرقــم ( 2216الــداعــي إلــى انسحاب
الجيش و«اللجان الشعبية» من املدن) «يراعي
مـطــالــب ط ــرف واحـ ــد» ،فــي وق ـ ٍـت أك ــد فـيــه أنــه
«ليس ضروريًا تنفيذ القرار بصورة كاملة»،
وأن انـسـحــاب الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
يـمـكــن أن ي ـج ــري ب ــال ـت ــدري ــج وع ـب ــر مــراحــل

ضـمــن بــرنــامــج زم ـنــي تـتـفــق عـلـيــه األط ــراف
اليمنية .كذلك ،تقول املعلومات إن املسؤول
الــدولــي أظهر الخشية من تنامي التنظيمات
املتطرفة في اليمن ،داعيًا إلى ضرورة البحث
عن بديل يكون َّ
مكونًا من طرفي األزمة بعد
االنسحاب.
غير أن عقبات عدة تواجه املبادرات والحلول
ال ـت ــي ت ـل ــوح ف ــي األف ـ ــق ،يـمـكــن إي ـج ــازه ــا في
ص ــراع دول «الـتـحــالــف» على الـنـفــوذ ،مقابل
ص ـ ًـراع الفصائل فــي امل ـيــدان .دول ــة اإلم ــارات
مـثــا ،تثير مشكلة ال ــدور الــذي يــؤديــه حزب
«اإلصالح» (اإلخوان املسلمون) ،وخصوصًا
أن انتشاره يتسع في املناطق الخارجة عن
سيطرة الجيش.
الثانية تكمن في أن تنظيمي «القاعدة»
العقبة
ُ
و«دا ُع ـ ـ ـ ــش» أع ـط ـي ــا م ـس ــاح ــة ع ـم ــل واس ـع ــة
واستفيد منهما في املعارك التي دارت في
املحافظات الـتــي ال ُ تــزال تــواجــه اشتباكات،
بل في كثير منها تمثل التنظيمات املتطرفة
رأس حربة في مواجهة الجيش و«اللجان».
أما العقبة الثالثة ،فهي جنوبية ،بني أصحاب
النزعة االنفصالية ،الذين يــرون أن الفرصة
متاحة لتحقيق االنفصال ،وجماعة عبد ربه
منصور هــادي املضطر إلــى االستمرار في
أداء دور الرئيس الشرعي لكل اليمن.

