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العالم

اليمن

ذبح وسحل في تعز
اقتحام مواقع
في الداخل السعودي
صنعاء ـ علي جاحز
شـ ـه ــدت م ـحــاف ـظــة عـ ــدن اش ـت ـبــاكــات
ع ـن ـي ـف ــة بـ ـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـي ــات م ــوالـ ـي ــة
لتنظيم «الـقــاعــدة» و«اإلصـ ــاح» من
جـهــة ومـيـلـيـشـيــات مــوالـيــة للرئيس
الـ ـف ــار ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي من
جهة أخرى في منطقة البريقا ،فيما
انــدل ـعــت اش ـت ـبــاكــات ف ــي ش ـب ــوة بني
«ال ـق ــاع ــدة» و«اإلص ـ ـ ــاح» ومسلحي
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» م ــدع ــوم ــن
بالجيش و«اللجان الشعبية».
وق ــال مـصــدر محلي إن االشتباكات
في عدن اندلعت على خلفية الصراع
ال ــدائ ــر م ـنــذ أيـ ــام ب ــن ال ـطــرفــن على
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـي ـنــاء ال ــزي ــت ال ــذي
ُيـ َـعـ ّـد املنفذ الــوحـيــد ال ــذي تصل منه

اشتباكات في عدن
على خلفية الصراع الدائر
للسيطرة على ميناء الزيت
اإلم ـ ــدادات الـعـسـكــريــة ل ـقــوات الـغــزو.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ع ـ ـ ـ ــرض اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي
لـ ــ«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» دف ـع ــة ج ــدي ــدة مــن
امل ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي غ ـنــم
الجيش و«اللجان الشعبية» بعضها
ودمـ ـ ــر ب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ـ ــر ،أكـ ــد م ـصــدر
فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» تـمـكـنــوا من
استعادة السيطرة على منطقة ثرة
ف ــي مـحــافـظــة أب ــن ب ـعــدمــا كــانــت قد
استعادت السيطرة على مكيراس في
وقت سابق.
وف ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ــوة ،أك ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر م ـح ـلــي
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ان ـ ـ ـ ـ ــدالع اشـ ـتـ ـب ــاك ــات
مـتـفــرقــة ب ــن مـيـلـيـشـيــات «ال ـقــاعــدة»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن ج ـه ــة وم ـس ـل ـحــي
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي» مـ ــدعـ ــومـ ــة
بالجيش و«اللجان» من جهة أخرى.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أن م ـس ـل ـح ــي
«الـ ـق ــاع ــدة» و«اإلصـ ـ ـ ــاح» ك ــان ــوا في
ش ـبــوة عـقــب االن ـس ـحــابــات الـجــزئـيــة
من املحافظة الــذي نفذها «الجيش»
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ب ــاتـ ـف ــاق مـ ــع «ال ـ ـحـ ــراك
الجنوبي».
أمـ ــا ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،فـقــد
ت ـع ــرض ــت م ـن ــاط ــق نـ ـج ــران وج ـي ــزان
وعـ ـسـ ـي ــر ل ـق ـص ــف ك ـث ـي ــف أدى إل ــى
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـق ـت ـل ــى
والـ ـج ــرح ــى ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـهــات
على الحدود ،األمر الذي دفع الجيش
الـسـعــودي إلــى الطلب مــن املواطنني
التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم.
ونشر اإلعالم الحربي صورًا ومقاطع
ف ـيــديــو ل ـع ـم ـل ـيــات إحـ ـ ــراق امل ــدرع ــات
وال ــدب ــاب ــات ال ـس ـعــوديــة ،أمـ ــس ،على
الحدود وفرار الجنود من املعسكرات.
وأكـ ـ ــد اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي أن الـجـيــش
اق ـت ـح ــم م ــواق ــع ج ــدي ــدة ف ــي ج ـي ــزان
ونجران وعسير في تصعيد واضح
للعمليات العسكرية عـلــى ال ـحــدود.
وبـ ـحـ ـس ــب اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ،ف ـقــد
ُ
اقــت ـحــم ع ــدد م ــن امل ــواق ــع ف ــي ن ـجــران
ع ـلــى مـ ـش ــارف امل ــدي ـن ــة .وب ـث ــت قـنــاة
«امل ـس ـي ــرة» الـتــابـعــة ل ــ«أن ـص ــار الـلــه»
مشاهد مــن داخ ــل العمق السعودي
ألول مرة ،حيث ظهر مراسلها وخلفه
مــدي ـنــة ن ـج ــران ف ــي وق ــت يـتـكـتــم فيه
اإلعــام السعودي عن خسائره على

ال ـح ــدود م ــع ال ـي ـمــن .إعـ ــان سـيـطــرة
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» ع ـل ــى مـنــاطــق
داخـ ـ ــل ال ـع ـم ــق الـ ـسـ ـع ــودي اع ـت ـبــرت
رسـ ــائـ ــل ب ـ ــأن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان»
وض ـع ــت ال ـخ ـي ــارات االسـتــراتـيـجـيــة
على سكة التنفيذ.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أش ـع ـلــت ال ـجــرائــم
ال ـتــي ارتـكـبـهــا عـنــاصــر ميليشيات
«القاعدة» و«اإلصــاح» في محافظة
تـعــز خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن بحق
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن مـ ـ ــن ذبـ ـ ـ ــح وإع ـ ـ ــدام ـ ـ ــات
جماعية وسـحــل وتمثيل بالجثث،
الـ ــرأي ال ـع ــام الـيـمـنــي ،وقــوب ـلــت تلك
الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ب ـ ـ ــإدان ـ ـ ــات واس ـ ـع ـ ــة ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
والحقوقي .وفي هذا الصدد ندد عدد
مــن األحـ ــزاب وامل ـكــونــات السياسية
بما ارتكبته ميليشيات «الـقــاعــدة»
و«اإلصـ ـ ــاح» بـقـيــادة املــدعــو حمود
ً
املـخــافــي بـحــق أب ـنــاء تـعــز ،معتبرة
أنـهــا تعكس خـطــورة امل ـشــروع الــذي
تحمله تـلــك الـجـمــاعــات وال ــذي بــات
من الواضح أنه يحظى بدعم ورعاية
العدوان السعودي وتحالفه.
أمني سر الحزب «الناصري» اليمني،
خ ــال ــد امل ـ ـ ـ ــاوري أدان ه ـ ــذه األعـ ـم ــال

مقاتلون
موالون
لهادي في
تعز أمس
(أ ف ب)

واع ـت ـب ــره ــا «غ ــري ـب ــة ع ــن مـجـتـمـعـنــا
ال ـي ـم ـنــي وث ـق ــاف ـت ــه وت ـص ـنــف جــرائــم
ضد اإلنسانية وجرائم حرب» .ولفت
امل ــاوري فــي تصريح لــ«األخـبــار»إلــى
أن «مــرتـكـبــي ه ــذه ال ـجــرائــم يسعون
إلى تحقيق أجندة مشبوهة يدعمها
العدوان ويقف خلفها».
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب «ات ـح ــاد ال ـقــوى

الشعبية» ،محمد النعيمي ،قــال إن
ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي حـصـلــت ه ــي نتيجة
ط ـب ـي ـع ـي ــة لـ ـت ــوظـ ـي ــف «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف»
ل ـت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة»
وتوظيف الصراع املذهبي واملناطقي
فــي سبيل تحقيق أه ــداف ال ـعــدوان.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـن ـ ـع ـ ـي ـ ـمـ ــي فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ع ـلــى أن هـ ــذه ال ـجــرائــم

«ت ـس ـت ـهــدف وح ـ ــدة ال ـي ـمــن الــوطـنـيــة
والـ ـنـ ـسـ ـي ــج االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،م ـطــال ـبــا
ك ــل ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة بــالـعـمــل «عـلــى
تحصني اليمن من هذا الفكر املتطرف
واملـ ـنـ ـح ــرف وم ــواج ـه ـت ــه بــال ـح ـســم»،
وت ـح ـم ــل م ـســؤول ـي ـت ـهــم ال ـتــاري ـخ ـيــة
فــي اج ـتــراح حــل لــأزمــة اليمنية من
منطلق الشراكة الوطنية والتوافق.

ليبيا

َّ
التدخل العربي في سرت مؤجل

ّأجلت جامعة
الدول العربية اإلقرار في
مسألة التدخل العسكري
(الجوي) في مدينة
سرت الليبية لمواجهة
«داعش» ،رابطة األمر
بملف «إنشاء القوة
العربية المشتركة»

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ل ــم ي ـخــرج اج ـت ـمــاع جــامـعــة ال ــدول
العربية املنعقد فــي الـقــاهــرة ،يوم
أم ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـن ــدوب ــن
الــدائ ـمــن ،بنتائج ملموسة تجاه
الـطـلــب ال ــذي تـقــدمــت ب ــه قـبــل أي ــام
ح ـكــومــة ع ـبــدال ـلــه ال ـث ـنــي املـعـتــرف
بها دوليًا ،لتوجيه ضربات جوية
ض ــد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي مــديـنــة
سرت الساحلية .واكتفى االجتماع
بــالــدعــوة إل ــى وض ــع استراتيجية
عسكرية ملواجهة التنظيم املنتشر
خصوصًا في مسقط رأس العقيد
ال ـل ـي ـبــي الـ ــراحـ ــل ،م ـع ـمــر ال ـق ــذاف ــي،
سرت ،منذ بداية العام الحالي.
وبـ ـخ ــاف خ ـل ــو ال ـب ـي ــان الـخـتــامــي
ل ــاج ـت ـم ــاع مـ ــن أي م ــوافـ ـق ــة عـلــى
تنفيذ عـمـلـيــات عـسـكــريــة وغ ــارات
جوية على األراضي الليبية لتدمير

أشار البيان إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا (أ ف ب)

ق ــدرات «داع ــش» ،علمت «األخـبــار»
مــن مـصــدر دبـلــومــاســي أن مسألة
ُ
التدخل العسكري ُ
طرحها
سيعاد
مـ ـ ـج ـ ــددًا خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع رؤس ـ ـ ــاء
األركــان العرب املرتقب انعقاده في
 27آب/أغ ـس ـط ــس الـ ـج ــاري لبحث
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ــرب ـي ــة
املشتركة.
وبـيـنـمــا ت ــزام ــن ان ـع ـقــاد االجـتـمــاع
م ــع ت ـظــاهــر ع ـش ــرات م ــن الليبيني
أمـ ــام م ـقــر جــام ـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة
للمطالبة بـتــدخــل عـسـكــري عربي
«إنقاذًا لليبيا من خطر التقسيم»،
أوضح املصدر ،في حديثه ،أن فكرة
ّ
«التدخل العسكري عبر شن غارات
مصر
جوية ،تلقى استحسانًا من ّ
واإلم ـ ــارات واألردن» .وأض ــاف أنــه
«إذا القــت (فـ َكــرة الـتــدخــل) إجماعًا
ُ
ع ــربـ ـي ــا ،ت ـ ـنـ ــاقـ ــش آلـ ـي ــة ال ـت ـط ـب ـيــق
خالل االجتماع املقبل» ،مشيرًا في
ّ
السياق إلى أن «القاهرة تقدم دعمًا
ُ َ
عسكريًا للحكومة الليبية ،ال يعلن
إعالميًا».
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،فــي
ال ـب ـيــان الـ ـص ــادر ع ـقــب اجـتـمــاعـهــا
ّ
غ ـيــر الـ ـع ــادي أم ـ ــس ،أن «ال ـحــاجــة
أص ـب ـح ــت أك ـث ــر إل ـح ــاح ــا ف ــي ه ــذه
ال ـظ ــروف العصيبة إل ــى التعجيل
بـ ـ ــوضـ ـ ــع اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ع ــربـ ـي ــة
ت ـض ـمــن م ـس ــاع ــدة لـيـبـيــا عـسـكــريــا
في مواجهة إرهاب داعش وتمدده
ّ
البيان
على أراضـيـهــا» .كذلك حــث ً
«ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـج ـت ـم ـع ــة أو
فـ ــرادى ،عـلــى تـقــديــم الــدعــم الكامل
للحكومة الليبية» ،في إشــارة إلى
حكومة الثني.
وحول دعوة البيان إلى «التعجيل
ب ــوض ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ــربـ ـي ــة»،

ش ــرح امل ـصــدر الــدبـلــومــاســي الــذي
ّ
ت ـح ــدث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «قـ ــرار
الـتـعـجـيــل ب ــإق ــرار ال ـق ــوة الـعــربـيــة
املشتركة سيعطي الشرعية لشن
غـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف داع ـ ـ ــش فــي
سـ ــرت» .وأك ــد فــي س ـيــاق الـحــديــث
ّ
أن «امل ــوق ــف امل ـصــري ثــابــت حـيــال
ضرورة التدخل العسكري وتنفيذ
غـ ـ ــارات ف ــي ال ـع ـم ــق ال ـل ـي ـبــي لــدعــم
ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـث ـ ـنـ ــي وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أي
تحركات لداعش».
من جهة أخرى ،جاء املوقف القطري
مـتــوقـعــا فــي خـتــام االج ـت ـمــاع ،فقد
تحفظت الدوحة من توصية جرت
مناقشتها بـشــأن رف ــع الـحـظــر عن
ت ــوري ــد الـ ـس ــاح ل ـل ـج ـيــش الـلـيـبــي
(التابع لحكومة الثني) «ملخالفتها
ق ـ ــرار األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـ ــذي يحظر
توريد األسلحة لألطراف املتنازعة
في ليبيا».
وبخالف ما ذكر في اإلعالم لناحية
اإلشارة إلى إقرار التوصية ،جاءت
ال ـف ـق ــرة امل ـخ ـص ـصــة ل ـه ــذه الـنـقـطــة
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل الـ ـت ــال ــي فـ ــي ال ـب ـي ــان
ّ
الـخـتــامــي« :ح ــث لـجـنــة الـعـقــوبــات
الدولية التابعة لألمم املتحدة على
االستجابة الفورية وبـ ّـت الطلبات
التي تقدمت بها الحكومة الليبية
ك ـط ـل ـبــات عــاج ـلــة مل ــواج ـه ــة أزمـ ــات
طارئة».
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ،بـ ـ ـ ـ ــرر وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية الليبي ،محمد الدايري،
ّ
طلب حكومته بالقول إن «القدرات
الـجــويــة للجيش الليبي مـحــدودة
ومختصرة في طائرتني» .وتساءل:
«هـ ـ ــل ي ـم ـك ــن أن ن ـن ـت ـظ ــر ش ـهــريــن
أو ث ــاث ــة أو أربـ ـع ــة ح ـت ــى ي ـجــري
التوصل لحكومة وفاق؟».

