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العالم

اليمن

تحديد قواعد االشتباك :الغــ
تعيد
الله»
«أنصار
ّ

الجيش و«اللجان الشعبية» يصدان هجمات على مأرب وباب
حذرت «أنصار الله» التحالف الذي تقوده
هجمات
السعودية من المضي في شن
ً
جديدة على المناطق اليمنية ،واضعة
معادلة جديدة تؤكد أن الغزو سيقابل
بتقدم إضافي للقوات اليمنية في
العمق السعودي ،وذلك بالتزامن مع
ترويج التحالف النتصارات وهمية في مأرب
وباب المندب
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و»ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان
الشعبية» من ّ
صد الهجمات املتواصلة
ع ـلــى مـحـيــط مـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب من
قبل قوات الغزو واملجموعات املسلحة
املؤيدة له ،فرضت حركة «أنصار الله»
مـعــادلــة جــديــدة تعيد تحديد «قــواعــد

التقطت صور لبحاح في لحج،
فيما ادعى إعالم التحالف أنها
في باب المندب
االشـتـبــاك» مــع دخ ــول ال ـعــدوان شهره
السابع على األراضي اليمنية.
وبالتزامن مع كسر الهجمات على باب
امل ـنــدب وم ـ ــأرب ،أع ـلــن رئ ـيــس املجلس
الـسـيــاســي ف ــي «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،صــالــح
ال ـص ـمــاد ي ــوم أمـ ــس ،أن األي ـ ــام املقبلة
«س ـت ـش ـهــد ت ـص ـع ـي ـدًا ق ــوي ــا وض ــرب ــات
مؤملة ضد قــوى الـعــدوان على اليمن»،
محددًا قواعد املرحلة املقبلة ،بالقول:
«إن دمـ ــروا دمــرنــا وإن قـتـلــوا وفـتـكــوا
بشعبنا فالقتل والـفـتــك بـهــم سيكون
أشـ ــد ،وإن ح ــاول ــوا تــدن ـيــس ش ـبــر من
أراض ـي ـن ــا ال ـط ــاه ــرة ب ــأق ــدام جـنــودهــم
وم ـس ـل ـح ـي ـهــم فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل فـسـيـطـهــر
شـعـبـنــا بــأبـطــالــه أضـعــافـهــا ف ــي عمق

األراضي التي دنسها نظام آل سعود».
وأكـ ـ ــد ال ـص ـم ــاد ف ــي ب ـي ــان ن ـش ــره عـبــر
مــوقــع «فــايـسـبــوك» ،أن «ب ــوادر النصر
والـتـمـكــن ت ـلــوح ف ــي األفـ ــق وأن حجم
االنتصار هو بحجم املعاناة والتآمر»،
مشددًا على أن الشعب اليمني «سيحرز
ن ـ ـص ـ ـرًا ي ـ ـخـ ــزي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وم ــرت ــزق ـت ــه
فــي ال ــداخ ــل وي ـخــزي الـعــالــم املـتــواطــئ
وي ـج ـعــل ال ـعــالــم يــركــع ويـنـحـنــي أم ــام
شـعــب الـيـمــن» (ال ـنــص الـكــامــل للبيان
على املوقع اإللكتروني).
وتركزت في اليومني املاضيني محاوالت
قـ ــوات ال ـت ـحــالــف ال ـت ـقــدم بــات ـجــاه بــاب
املـنــدب فــي منطقة الصبيحة ومنطقة
شعاب الجن ،بالتزامن مع محاولتها
جـ ـ ـ ّـر امل ـق ــات ـل ــن ال ـت ــاب ـع ــن لـ ــ«الـ ـح ــراك
الجنوبي» إلى املعركة .وأكد مصدر في
«اللجان الشعبية» لـ«األخبار» أن قوات
ال ـج ـيــش و»الـ ـلـ ـج ــان» ص ـ ـ ّـدت مـحــاولــة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو وامل ـس ـل ـح ــن
للزحف باتجاه باب املندب من منطقة
تقع بالقرب من جبل النصر .وبحسب
املـصــدر ،قتل الجيش و»الـلـجــان» أكثر
مــن  15عـنـصـرًا مــن املـسـلـحــن ،وكــذلــك
 8آخــريــن ح ــاول ــوا الـتـحـ ّـصــن فــي جبل
النصر.
كــذلــك ،صـ ّـدت قــوات الجيش و»اللجان
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» أم ـ ـ ـ ــس ،ث ـ ـ ــاث م ـ ـحـ ــاوالت
للهجوم من منطقة الصبيحة ومثلها
ّ
ف ــي مـنـطـقــة ش ـعــاب ال ـج ــن أس ـف ــرت عن
مـقـتــل وج ــرح ال ـع ـشــرات مــن املسلحني
وتــدمـيــر آل ـيــات وم ــدرع ــات تــابـعــة لهم،
وذل ـ ــك وسـ ــط غ ـط ــاء جـ ــوي م ـك ـثــف من
الطيران السعودي.
وشـهــدت منطقة الصبيحة مـحــاوالت
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـيـ ـت ــة إن م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث الـ ـعـ ـت ــاد
ال ـع ـس ـكــري أو أع ـ ــداد امل ـس ـل ـحــن ،كما
شاركت بوارج حربية في قصف مواقع
الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ،إال أن
ت ـلــك امل ـ ـحـ ــاوالت ف ـش ـلــت وأسـ ـف ــرت عن
مقتل عــدد من املسلحني وتدمير أربع
مدرعات وآليات عسكرية .وأفاد املصدر
العسكري عن مقتل عدد من املسلحني

األيام المقبلة «ستشهد تصعيدًا قويًا وضربات مؤلمة ضد قوى العدوان على اليمن» ( أ ف ب)
بسبب قصف طيران التحالف.
ّ
وردت الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة لـلـجـيــش
و»الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» بـ ـعـ ـش ــرات
ال ـصــواريــخ بــاتـجــاه ال ـب ــوارج الحربية
ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي تـغـطـيــة م ـح ــاوالت
املسلحني للتقدم في منطقة الصبيحة.
وبحسب املصدر أيضًا ،تسبب طيران
ال ـ ـعـ ــدوان ب ـم ـق ـتــل عـ ــدد م ــن املـسـلـحــن
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا قـ ـ ـ ــام ب ـق ـص ـف ـه ــم عـ ـ ــن ط ــري ــق
الخطأ مستهدفًا منطقة االشتباكات.
وأعـلــن الجيش اليمني مـســاء أول من
أمـ ــس ،مـقـتــل ال ـعــديــد م ــن قـ ــوات الـغــزو

واملسلحني بينهم ضباط وخـبــراء من
جنسيات مختلفة لم يحددها واصفًا
العملية بالنوعية قــامــت بها وحــدات
م ــن ال ـج ـيــش و»الـ ـلـ ـج ــان» ع ـلــى مــواقــع
قـ ــوات ال ـغ ــزو ف ــي املـ ـع ــارك ال ــدائ ــرة في
محيط باب املندب.
األنـبــاء ال ــواردة مــن بــاب املـنــدب أفــادت
بأن دول العدوان ومسلحيه لم يجنوا
م ــن م ـحــاوالت ـهــم بــات ـجــاه ب ــاب امل ـنــدب
إال ال ـخ ـس ــائ ــر فـ ــي األرواح وال ـع ـت ــاد
العسكري ،وهو ما دفع برئيس حكومة
ه ـ ــادي امل ـس ـت ـق ـيـلــة ،خ ــال ــد بـ ـح ــاح ،إلــى

محاولة تسجيل إنجاز إعالمي ،حيث
نـشــر إع ــام الـتـحــالــف ص ــورًا ق ــال إنها
لبحاح في باب املندب.
غير أن مـصــدرًا عسكريًا أكــد أن بحاح
التقط صورًا في خور عميرة في الجزء
ال ــواق ــع فــي مـحــافـظــة لـحــج الجنوبية،
والتي لم تكن في يوم منذ بداية املعارك
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـجـ ـي ــش و»الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن ب ـح ــاح لم
يتجاوز تلك املنطقة ثم عــاد من حيث
أت ــى .وعلمت «األخ ـبــار» أن السعودية
ت ـض ـغ ــط عـ ـل ــى «ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي»

جبهات قتال جديدة في ما وراء الحدود
جيزان ــ يحيى الشامي
شهدت جبهات القتال في معارك ما
وراء ال ـح ــدود ت ـط ــورات كـبـيــرة خــال
األيـ ــام القليلة املــاض ـيــة ،أهـمـهــا فتح
جبهة قتال جديدة في منطقة جيزان
تواصلت فيها املعارك لساعات قليلة
وان ـت ـهــت بـسـيـطــرة ال ـج ـيــش الـيـمـنــي

السيطرة على منطقة الجابري
االستراتيجية في جيزان أزاحت
عائقًا كبيرًا أمام تقدم اليمنيين
الكاملة على مساحة جغرافية واسعة
ُ
مــن منطقة الجابري تـعــادل أضعاف
مــا سيطر عليه املـقــاتـلــون اليمنيون
منذ بدء معارك وادي جــارة واملواقع
املجاورة له.
وت ـش ـي ــر م ـج ــري ــات ال ـت ـق ــدم امل ـي ــدان ــي
إلــى انتهاء مـعــارك تطهير السالسل
ال ـج ـب ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان آخ ـ ــره ـ ــا ج ـبــل
العمود ،وانتقال املعارك إلى الوديان
والقرى واقترابها من مراكز املدن.
ُ
وتـعـ ّـد منطقة الجابري بما تحتويه
مــن مــواقــع عسكرية مــن أهــم املناطق
االستراتيجية في جيزان ،والسيطرة
ع ـل ـي ـه ــا أزاح ـ ـ ـ ــت ع ــائـ ـق ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا أمـ ــام

تـ ـق ــدم ال ـي ـم ـن ـي ــن ،وأف ـ ـقـ ــدت ال ـج ـيــش
الـ ـسـ ـع ــودي ن ـق ــاط ــا وم ـ ـحـ ــاور مـهـمــة
فــي العمليات املـيــدانـيــة ،كــذلــك تفتح
الـطــريــق أم ــام ت ـقــدم الـجـيــش اليمني
و«الـلـجــان الشعبية» نحو السيطرة
عـلــى مــزيــد مــن املـســاحــة الـجـغــرافـيــة،
سيما التابعة لـ«الخشل» شمال شرق
مدينة الخوبة.
وتتضمن مناطق الجابري مجموعة
مــن األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة وال ـق ــرى ،تبدأ
بــانـتـهــاء جـبــل تــويـلــق ،أ ّهـمـهــا (قــائــم
القائم ،وقائم املــروة ،وخقاقة ،وكعب
الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــري ،وال ـ ـج ـ ــاب ـ ــري ،واملـ ـعـ ـن ــق،
والـ ـظـ ـهـ ـي ــرة ،وحـ ــام ـ ـضـ ــة) ،والـ ـق ــري ــة
األخيرة توصل بني جبهة القتال في
قرية قمر نهاية وادي جــارة الواقعة
شمال غرب مدينة الخوبة ،والجبهة
الجديدة في الجابري التي دارت فيها
معظم أحداث الحرب السادسة.
وكـ ـ ــان ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ق ــد أج ـبــر
ّ
وحولها
سكان الـقــرى على إخالئها
إلى مناطق عسكرية مغلقة ووحدات
س ـك ــن لـ ـح ــرس ال ـ ـحـ ــدود الـ ـسـ ـع ــودي،
وق ــد خـلــف الـجـيــش الـسـعــودي عـتــادًا
ع ـس ـكــريــا ومـ ـع ــدات ق ـتــال ـيــة وأج ـه ــزة
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت حـ ــدي ـ ـثـ ــة .وف ـ ـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة
األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـ ــ«ألخـ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
ال ـج ــاب ــري وق ــري ــة ق ـم ــر ،ي ــاح ــظ الـكــم
الهائل لآلليات والدبابات األميركية
التي أحرقها املقاتلون اليمنيون في

والتي تنتشر في جميع أزقة
املعارك،
ُ
وش ـ ــوارع ال ــق ــرى الـجـيــزانـيــة امل ـحــررة
(ع ـشــرون آلـيــة ودبــابــة فــي قــريــة قمر
وحـ ـ ــدهـ ـ ــا) ويـ ـظـ ـه ــر حـ ـج ــم امل ـس ــاح ــة
الجغرافية الكبيرة الفاصلة بــن كل
قــريــة وأخ ـ ــرى ،مــا يـعـنــي أن العملية
ال ـع ـس ـكــريــة تـطـلـبــت م ـج ـه ــودًا كـبـيـرًا
وع ـم ـل ـي ــات ن ــوع ـي ــة م ـبــاغ ـتــة ف ــاج ــأت
الـجـيــش ال ـس ـعــودي وأف ـقــدتــه ال ـقــدرة
عـلــى ال ــدف ــاع .وق ــد بــاشــرت الـطــائــرات
ّ
ال ـس ـعــوديــة ه ـج ـمــات واس ـع ــة خــلـفــت
خـ ــرابـ ــا ك ـب ـي ـرًا ط ـ ــال م ـع ـظ ــم ال ـب ـي ــوت

ال ـس ـك ـن ـيــة وألـ ـ ُحـ ـق ــت دمـ ـ ـ ــارًا بــالـ ُـب ـنــى
التحتية في القرى.
بــال ـتــزامــن ،ش ـهــدت امل ـنــاطــق الغربية
من جيزان عمليات نوعية ،من بينها
اق ـت ـح ــام ملـعـسـكــر ال ـح ـث ـيــرة وإح ـ ــراق
آليات واغتنام أسلحة نوعية ،وجرى
في العملية قتل عدد كبير من الجنود
السعوديني .وفيما يواصل املقاتلون
اليمنيون سيطرتهم على املعسكر،
يستمر زحفهم للسيطرة على مناطق
ج ــدي ــدة ،وق ــد ن ـج ـحــوا ف ــي الـسـيـطــرة
على قرية املثعن غرب املعسكر وقرية

خسر الجيش السعودي نقاطًا ومحاور مهمة في العمليات الميدانية (أ ف ب)

ال ـ ـسـ ــويـ ــدة .وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ع ـس ـكــري
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
حاولت استعادة معسكر الحثيرة في
ج ـيــزان أفـشـلـهــا الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
الــذيــن حافظوا على سيطرتهم على
املعسكر وألحقوا بالقوات العسكرية
خ ـســائــر ف ــي األرواح ودمـ ـ ــروا دبــابــة
«إبرامز» وآلية «برادلي».
وشـ ــن الـ ـطـ ـي ــران الـ ـسـ ـع ــودي ع ـش ــرات
ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل س ـك ـن ـي ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
فـ ــي قـ ــريـ ــة املـ ـثـ ـع ــن .ووزع «اإلعـ ـ ـ ــام
الحربي» مشاهد مـصــورة للسيطرة
عـلــى الـقــريـتــن فــي عـمـلـيــات خــاطـفــة،
ل ـق ــي ف ـي ـهــا ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـج ـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن مـ ـص ــرعـ ـه ــم وهـ ـ ـ ــو مــا
عــرض ـتــه ع ــدس ــة «اإلع ـ ـ ــام ال ـحــربــي»
بــاإلضــافــة ل ـعــدد كـبـيــر مــن الــدبــابــات
واآلليات املدرعة السعودية.
وأظـهــرت املشاهد فــي بــدايــة العملية
كمينًا نصبته القوات اليمنية ووقعت
ف ـيــه دوري ـ ــة ل ـل ـقــوات ال ـس ـعــوديــة مما
أدى الحتراقها بمن فيها مــن جنود
سـعــوديــن على أط ــراف قــريــة املثعن.
وأص ــاب ــت ن ـي ــران الـجـيــش و«ال ـل ـجــان
الـشـعـبـيــة» عــربــة «ه ـمــر» عـلــى طريق
اس ـف ـل ـت ــي وظـ ـه ــر ب ـج ــان ـب ـه ــا ج ـن ــدي
س ـعــودي مـلـقــي عـلــى األرض قـبــل أن
تصيب العربة قذيفة أخرى وتحرقها
بالكامل.

