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قرى سعودية جديدة في قبضة القوات اليمنية
ال ــوسـ ـي ــط ال ـع ـم ــان ــي ق ـط ــع فـ ــي مـلــف
العالقات السعودية ـ ـ اليمنية شوطًا
كبيرًا من خالل املفاوضات الجانبية
بــن «أن ـصــار الـلــه» والـسـعــوديــن في
مسقط ،والتي شهدت سلسلة لقاءات
مباشرة بني الطرفني .وتناول البحث
ف ــي الـ ـلـ ـق ــاءات م ـل ــف «االن ـس ـح ــاب ــات
ً
امل ـت ـبــادلــة م ـس ـت ـق ـبــا» ،ب ــرغ ــم حــرص
الجانبني على عدم التحدث عن هذه
اللقاءات في االعالم.

المواجهة مستمرة
ورغـ ـ ــم أن «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ت ـجــزم
بــأن الـحــرب ستضع أوزاره ــا قريبًا،
إال أن ـه ــا ع ـل ــى ي ـق ــن ب ــأن ــه ح ـت ــى لــو
توقف الـعــدوان املباشر ،فــإن الحرب
سـتـسـتـمــر ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر .فـحـتــى
الساعة لم تلمس «أنصار الله» رغبة
جدية مــن السعودية أو األميركيني
أو االم ــاراتـ ـي ــن ف ــي الـ ـس ــام ،ب ــل إن
مــا يظهر اآلن هــو محاولة لتجميد
األزم ـ ــة ف ــي ال ـي ـمــن ملـصـلـحــة ال ـت ـفــرغ
ألزمات أخرى في املنطقة.
م ــن ه ـنــا تـطـمــح ال ـس ـعــوديــة إل ــى أن
تنتزع فــي املـحــادثــات مــا لــم تحصل
عليه في امليدان ،لذا هي تعمل على
االخـ ـ ــال ب ـمــا ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه فــي
مسقط بني «أنصار الله» واالطــراف
الــدولـيــة .إال أن «أن ـصــار الـلــه» تؤكد
أنها غير ذاهبة ملفاوضة هــادي وال
ال ـس ـعــوديــن ،وإن ـم ــا إل ــى م ـش ــاورات
برعاية االمــم املتحدة وضمن ما تم
االتفاق عليه لناحية تطبيق القرار
َ
الـ ــدولـ ــي ( )2216مـ ــع شـ ــرطـ ــي ع ــدم
املساس بالسيادة اليمنية والتحفظ
عـ ـل ــى بـ ـن ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات .وبــال ـن ـس ـبــة
لـلـحــركــة ،فــامل ـســار واضـ ــح« :إذا كــان
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ج ـ ّـدي ــا ف ــي ال ــوص ــول
ّ
إلــى حــل ،فنحن أكثر جدية منه .أما
اذا ك ــان ــوا ي ــري ــدون االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
املراوغة ،فامليدان هو الحاكم ويدنا
ال تزال على الزناد».

قبل أيام من سريان الهدنة
المرتقبة وموعد «جنيف
 ،»2يشهد الميدان اليمني
غليانًا يكاد يكون غير
مسبوق بهذه الوتيرة.
هجمات عنيفة في تعز
والجوف ومأرب تمكن
الجيش و«اللجان الشعبية»
من إحباطها واحتوائها ،فيما
ّ
صعد اليمنيون في الداخل
السعودي وسيطروا على
قرى ومواقع جديدة
صنعاء ـــ علي جاحز
شهدت الجبهات الـحــدوديــة فــي جيزان
ون ـج ــران وع ـس ـيــر ،ي ــوم أم ــس ،تصعيدًا
عسكريًا كبيرًا على يد الجيش و«اللجان
الـشـعـبـيــة» ،بـعــدمــا نـفــذا هـنــاك هجمات
عنيفة على أكثر من محور في الجبهات
الثالث ،وخصوصًا في جيزان .وشهدت
األخ ـي ــرة مــواج ـهــات قــاسـيــة أس ـفــرت عن
سيطرة الجيش و«اللجان» على عدد من
املواقع والقرى السعودية.
وأف ــاد مـصــدر عـسـكــري ،ي ــوم أم ــس ،بــأن
الــوحــدات القتالية تمكنت من السيطرة
عـلــى خـمـســة مــواقــع عـسـكــريــة سـعــوديــة
جــديــدة ،فــي محيط جحفان فــي جيزان،
فيما أسفرت املواجهات عن سقوط عدد
من الجنود السعوديني وإصابة آخرين.
وأك ــد امل ـصــدر أن ع ــددًا آخ ــر مــن الجنود
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ق ـت ـل ــوا أيـ ـض ــا فـ ــي قـصــف
ص ــاروخ ــي أم ــس ع ـلــى ب ــواب ــة ال ـج ـمــارك
في املحافظة نفسها ،إضافة إلى تدمير
ثــالــث آل ـيــة «ب ــرادل ــي» فــي مــوقــع املـهــدف
اتـجــاه الـخــوبــة الـتــي انقطعت الكهرباء
ع ـن ـه ــا بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ي ـم ـن ــي ملـحـطــة
كهرباء البيضاء.
ك ــذل ــك اس ـت ـه ــدف ــت الـ ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
مواقع ونقاطا عسكرية في قرى الغاوية
وقائم زبيد ،وتجمعات لآلليات ومخازن
األسلحة في موقع املوسم بأكثر من 36
صاروخًا .ولفت املصدر إلى أن انفجارات
عنيفة ّ
دوت فــي املــوقــع رافـقـهــا تصاعد

كثيف لـلــدخــان نتيجة اح ـتــراق مـخــازن
األسـ ـلـ ـح ــة .وأعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» ،فــي وق ــت ســابــق مــن صباح
أم ــس ،الـسـيـطــرة عـلــى قــريـتــي الــواسـطــة
وال ـخــادمــة ،بــاإلضــافــة إلــى ثــاثــة مواقع
عسكرية أخرى في جيزان .وأشار املصدر
إلى أن عددًا من اآلليات السعودية دمرت
في معارك متفرقة في جيزان ،أمس ،فيما
أعلن «اإلعالم الحربي» نجاح قنص عدد
من الجنود السعوديني في موقع املعنق.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـه ــدف ــت مــدفـعـيــة
الجيش و«اللجان» ،مجمع الدفاع وموقع
الـقــرن وقــريــة الـكــرس البحطيط ومثعن
وجـ ـب ــل ال ـ ـ ــدود وم ـل ـح ـمــة وال ـش ـب ـك ــة فــي
الخوبة في جـيــزان ،إلــى جانب قصفها،
أيـضــا ،تجمعًا للجنود السعوديني في
بوابة الطوال.
وقصفت املدفعية منفذ علب الـحــدودي
ومركز اإلمارة ومقر الجوازات في ظهران
عـسـيــر ،مــا أدى إل ــى إحـ ــراق آل ـي ــات ع ـ ّـدة
وه ــرب ع ـشــرات أخ ــرى مــن تـلــك املــواقــع.
أمـ ــا الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،فــاس ـت ـهــدفــت
تجمعًا ل ـل ـقــوات الـسـعــوديــة فــي املجمع
ّ
ال ـح ـكــومــي ف ــي ال ــرب ــوع ــة ،وت ـمــك ـنــت من
إع ـطــاب دبــابــة «أب ــرام ــز» فــي مــوقــع قلل
الشيباني .وقصفت الـقــوة الصاروخية
مـنـفــذ ال ـخ ـض ــراء وقـ ـي ــادة ص ـلــة ومــوقــع
خـ ـب ــاش ومـ ــواقـ ــع ال ـط ـل ـع ــة وم ــرت ـف ـع ــات
رج ــا والـشـبـكــة وال ـح ـمــاد بـصـلـيــات من
الصواريخ.
على الصعيد الداخلي ،هبطت أمس في
مطار عدن طائرة «بوينغ» ،ال تحمل ّ
أي
عــامــة أو ش ـعــار .ووف ــق م ـصــادر أمنية،
فإن الطائرة كانت تقل دفعة جديدة من
مــرتــزقــة «ب ــاكووت ـ ــر» ،ووص ــل عــددهــم
إلى  ،200من جنسيات مختلفة .وأضاف
أن هذا العدد هو ٌ
جزء من قوات ستصل
الح ـقــا ،قــوامـهــا  1500مــرتــزق .ويـتــزامــن
هـ ـب ــوط ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،مـ ــع اش ـ ـتـ ــداد وت ـي ــرة
املعارك في املحاور الثالث ،على أطراف
م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز ،ب ـع ــدم ــا ق ـص ـفــت إح ــدى
الـ ـب ــوارج ال ـحــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أول من
أمس ،مدينة املخا.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ن ـف ـس ــه ،حـ ـش ــدت قـ ــوات
«التحالف» واملجموعات املسلحة على
ً
جبهة الـعـمــري مـنـفــذة أكـثــر مــن هجمة،
ولـ ـك ــن الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــاتـهــم ،ف ــي مـثـلــث ال ـع ـمــري بـثــاث
صـ ــواريـ ــخ «ك ــاتـ ـي ــوش ــا» .وأك ـ ــد امل ـص ــدر

وصلت دفعة جديدة
من مرتزقة «بالك ووتر»
إلى عدن أمس
نفسه أن مــدرعـتــن لــ«الـتـحــالــف» دمرتا
ُ
ّ
التقدم
محاولتهما
وقتل طاقمهما ،بعد
ُ
باتجاه منطقة العمري .وقتل في املنطقة
ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـن ــود الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،خ ــال
محاولتهم الهجوم ،باإلضافة إلى تدمير
عــدد مــن اآللـيــات العسكرية باستهداف
ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـجـمـعــا عـسـكــريــا
لـ«التحالف» عند مداخل مديرية ذو باب
الساحلية.
ج ـن ــوب ــا ،وع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ــوازعـ ـي ــة ،أف ــاد
مـصــدر آخــر بــأن ســاح املــدفـعـيــة قصف
تجمعًا للمسلحني في منطقة الشقيرة.
وكـ ـ ــان امل ـس ـل ـح ــون ي ـح ـت ـش ــدون لـتـنـفـيــذ
هجوم على منطقة النوبة في الوازعية،
عدد
ولكن أسفر القصف عن مقتل وجرح ٍ
منهم ،واحتراق آليات ّ
عدة.
أم ــا عـلــى جبهة الـضـبــاب الــداخـلـيــة ،في
م ـح ـيــط م ــدي ـن ــة تـ ـع ــز ،ف ـح ـق ـقــت وحـ ــدات
الجيش و«ال ـل ـجــان» ،تقدمًا كـبـيـرًا ،بعد
سيطرتها على أهم مداخل جبل العروس
اإلس ـتــرات ـي ـجــي .وأفـ ــاد م ـصــدر عـسـكــري
ّ
ب ـت ـمــكــن م ـقــات ـلــي «ال ـج ـب ـه ــة الــوط ـن ـيــة»

والجيش و«اللجان» ،من السيطرة على
منطقة الــوافــي ،فــي جـبــل حبشي مساء
أمس .ودارت اشتباكات عنيفة دارت في
منطقة ثعبات بعد السيطرة على منطقة
الوافي في تعز .وال تزال املعارك مستمرة
فــي ظــل م ـحــاوالت مسلحي «اإلص ــاح»
و«الـ ـق ــاع ــدة» ،بــإس ـنــاد جـ ـ ّـوي س ـعــودي،
استعادة بعض املواقع في املسراخ.
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ص ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
و«الـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــان» هـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــا ل ـل ـم ـس ـل ـح ــن
الستعادة قرية الحادة في صبر املوادم،
في وقــتّ ،
تقدمت فيه الوحدات القتالية
ٍ
في حيفان ،وسيطرت على جبل الريامي
والـ ـت ــال املـ ـج ــاورة ل ــه ،ال ـت ــي ت ـطــل على
مـنــاطــق التبيعة واملـحــربــي وبـنــي علي.
وهي تشرف أيضا على الطريق الواصل
بني منطقتي بني علي والخزجة.
عـلــى الـجـبـهــة الـشــرقـيــة ،أك ــد م ـصــدر في
«اإلعــام الحربي» ،مقتل  8من مسلحي
العدوان ،وإصابة عدد آخر ،أثناء تسلل
فــاشــل نــاحـيــة جـبــل البقير واملـشـحــورة.
كما سقط  11آخ ــرون ،واحـتــرق عــدد من
اآللـيــات أثـنــاء تـقـ ّـدم فــاشـ ٍـل آخــر ،باتجاه
كرش الحدودية بني لحج وتعز.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ش ـهــدت محافظتي
الجوف ومــأرب تصعيدًا حـ ّـادًا .وأسفرت
أشهر مــن الحشد العسكري واإلعــامــي
الذي توعد به املسلحون بفتح جبهة في
الـجــوف ،عن معركةٍ ُحسمت بسرعة في
ح ــدود الـجــوف مــع م ــأرب .وبـعــد إخـفــاق
ه ـج ـم ــات عـ ـ ـ ّـدة ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر ال ـل ـب ـنــات
ج ـن ــوب الـ ـج ــوف ،ق ـتــل أمـ ــس عـ ــدد كبير
من املسلحني في قصف صاروخي على
مواقعهم في منطقة آل مروان عند حدود
الـجــوف جنوبي اللبنات .ووفــق مصدر
ّ
عـسـكــري ،ش ــن ال ـط ـيــران ال ـس ـعــودي بعد
عملية آل م ــروان ،غ ــارات على تجمعات
امل ـس ـل ـحــن ،امل ــوال ــن لـ ــه ،ف ــي مـنـطـقــة آل
مـ ـ ــروان ن ـف ـس ـهــا ،مــوق ـعــا ف ـي ـهــم خـســائــر
مادية وبشرية.
ّ
في مأرب ،شن الجيش و«اللجان» ،أمس،
ه ـجــومــا م ـبــاغ ـتــا م ــن ج ـه ــات عـ ــدة على
مواقع املسلحني املطلة على وادي امللح
ودقـيــاويــن .وتمكنت الــوحــدات القتالية
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ت ـل ــك املـ ــواقـ ــع ،بـعــد
م ــواج ـهــات أس ـف ــرت ع ــن فـ ــرار املسلحني
وآل ـيــات ـهــم ،فـيـمــا تـمـكــن ال ـق ـنــاصــون من
اسـ ـتـ ـه ــداف وت ـع ـط ـي ــل ب ـع ــض سـ ـي ــارات
املسلحني أثناء هربها.

الكونغرس :لتشديد الرقابة على شحنات األسلحة إلى السعودية
في إطار االستياء المتصاعد
من استمرار الحرب السعودية
على اليمن وحصدها آالف
القتلى المدنيين ،ارتفعت
أصوات في الكونغرس
األميركي للضغط على
البيت األبيض باتجاه فرض
سلطات رقابية إضافية على
مبيعات األسلحة األميركية
إلى السعودية
كشفت مجلة «فورين بوليسي» ،أمس،
عن أن الكونغرس يسعى إلى استخدام
سلطات رقابية إضافية على مبيعات
األسـلـحــة األمـيــركـيــة إل ــى الـسـعــوديــة،
بسبب تزايد عدد القتلى في اليمن.
وأوض ـح ــت املـجـلــة أن ه ــذا الـتـحــرك
يعد مــؤشـرًا على «تـنــامــي الشعور
بــالـقـلــق فــي مبنى الـكــابـيـتــول هيل
من الحرب التي تقودها السعودية»
عـلــى الـيـمــن ،مضيفة أن «تـقــديــرات
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن هــذا
الـ ـص ــراع أدى الـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر من
 5700شخص ،إضافة إلى نزوح 2.3

مليون شخص من ديارهم».
وأوض ــح معد التقرير جــون هــادســون
أن «جهود الرقابة ،التي بــدأت من قبل
اثنني من كبار أعضاء لجنة العالقات
الـخــارجـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ ،تأتي
إث ــر دف ـع ــة مـكـثـفــة م ــن ال ـض ـغــوط الـتــي
مارستها جماعات اإلغــاثــة اإلنسانية
في الواليات املتحدة ،اعتراضًا على بيع
ما قيمته  1.3مليار دوالر من القنابل
والـ ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـح ــرب ـي ــة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض»،
مضيفًا أن «وزارة الخارجية كانت قد
وافقت على إتمام الصفقة ،خالل الشهر
امل ــاض ــي» .ك ــذل ــك ت ــوق ــع أن «ت ـت ــم إزال ــة
عقبات الكونغرس هذا األسبوع».
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ــادسـ ـ ــون أن «م ـ ـ ــن ضـمــن
املنظمات التي قادت التحرك ،أوكسفام
ومنظمة الـعـفــو الــدولـيــة فــي الــواليــات

تتضمن الصفقة
المنتظرة أنظمة
األسلحة الدقيقة األكثر
تقدمًا في العالم

امل ـت ـح ــدة وه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «هـ ــذه املـنـظـمــات تتهم
الــواليــات املـتـحــدة بأنها متواطئة في
ال ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة الـتــي
تـقــودهــا الـسـعــوديــة ضــد الـيـمــن ،حيث
قتل حوالى  2500مدني».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،نـقــل ه ــادس ــون عن
كبير مستشاري السياسة اإلنسانية
ف ــي «أوك ـس ـف ــام» س ـكــوت ب ــول قــولــه إن
«اس ـت ـم ــرار ن ـقــل األس ـل ـحــة يـعـنــي منح
الـضــوء األخـضــر السـتـمــرار القتال إلى
أج ــل غـيــر مـسـمــى ،كـمــا يـخـفــف بشكل
ك ـب ـي ــر م ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف
والـحـكــومــة الـيـمـنـيــة مــن أج ــل املــوافـقــة
على وقف إطالق النار» .كذلك ،قال نائب
مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش»،
ج ــو س ـت ــورك ،إن «ت ــزوي ــد الـسـعــوديــن
بـ ــاملـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـقـ ـن ــاب ــل ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ــذه
ال ـظ ــروف ،يـعــد وصـفــة لقتل ع ــدد أكبر
مــن املــدن ـيــن ،وس ــوف ت ـكــون الــواليــات
املتحدة مسؤولة جزئيًا عن ذلك».
إال أن املجلة لفتت إلــى أن االسـتـخــدام
ال ـجــديــد لـسـلـطــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ لن
يمنع بيع األسلحة ،ولكنه فــي املقابل
يمنح املــزيــد مــن املراقبة على مبيعات
األسلحة ،فــي الــوقــت الــذي يستمر فيه
املـشــرعــون فــي مناقشة كـيــف وإل ــى أي
مدى ،يمكن كبح جماح الرياض.
وف ـي ـمــا ذك ــر ال ـت ـقــريــر أن رئ ـي ــس لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ

بوب كوركر ما زال داعمًا للحملة التي
ت ـقــودهــا ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـي ـمــن ،لكنه
وغـيــره مــن أعـضــاء اللجنة طالبوا بأن
«ي ـجــري إخ ـطــار اللجنة فــي مــا يتعلق
بأي شحنة أسلحة في املستقبل» ،األمر
ال ــذي يعني أن عـلــى وزارة الخارجية
إبـ ـ ــاغ ال ـك ــون ـغ ــرس ب ـش ــأن أي شحنة
أس ـل ـحــة ج ــدي ــدة إل ــى املـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة ،قـبــل تنفيذها بـ ـ  30يومًا
على األقل .وسوف تكون هذه هي املرة
األول ــى الـتــي يـجــري خاللها استخدام
هذه السلطة.

وتتضمن صفقة األسلحة املنتظرة بني
الواليات املتحدة والحكومة السعودية
بعض أنظمة األسلحة الدقيقة األكثر
تقدمًا فــي الـعــالــم .كما تشمل مــا يقدر
ب ـ ـ ـ ــ 18أل ـ ــف ق ـن ـب ـل ــة و 1500مـ ــن قـطــع
املدفعية ،مثل ذخائر الهجوم املباشر
امل ـش ـت ــرك ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى إسـ ـق ــاط مـبــان
ضخمة محصنة بضربة واح ــدة .وقد
جــرى تجهيز «القنابل الذكية» بنظام
توجيه «جي بي إس» من أجل التقليل
من خطر الهجمات العشوائية.
(األخبار)

«هيومان رايتس
ووتش» :تزويد
السعوديين
بالقنابل في ظل
هذه الظروف
يعد وصفة لقتل
عدد أكبر من
المدنيين
(أ ف ب)

