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العالم

على الغالف

الله» للسعودية مع انطالق «جنيف  :»2لنا اليد الطولى
«أنصار
ً

 150قتيال من جنسيات عربية وأجنبية حصيلة أولية لعملية باب المندب
يوم طويل كان بانتظار
الغزاة في اليمن قبل
دخول وقف إطالق النار
حيز التنفيذصباح اليوم.
سدد الجيش اليمني و«أنصار
الله» ضربات موجعة لقوات
«التحالف» والمرتزقة في
أكثر من منطقة ،خصوصًا
في باب المندب حيث ًقتل
نحو  150جنديًا ومقاتال
عربيًا وأجنبيًا ،وذلك عشية
انطالق محادثات «جنيف
 »2اليوم بين وفد صنعاء
والوفد المؤيد للرياض ،في
ّ
ظل غموض يلف صيغة
اللقاءات ومجرياتها حتى
الساعة
علي جاحز
شهد امليدان ،عشية دخول وقف إطالق
النار حيز التنفيذ ،تصعيدًا عسكريًا
غير مسبوق ،وال سيما لناحية تزامن
العمليات خلف الحدود وعلى جبهات
الداخل .ضربات موجعة تلقتها قوات
«التحالف» والجيش السعودي أمعنت
ف ــي قـلــب امل ـعــادلــة إب ــان ال ـج ـلــوس إلــى
ّ
طاولة املفاوضات لحل األزمة اليمنية،
ليصبح وقــف الـحــرب مطلبًا سعوديًا
ً
ال يمنيًا .نحو  150قتيال من جنسيات
ع ــرب ـي ــة وأج ـن ـب ـي ــة قـ ـض ــوا ف ــي ضــربــة
ص ــاروخـ ـي ــة ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر قـ ــرب ب ــاب
املندب ،يحيلون على عملية صافر في
م ــأرب مطلع أيـلــول املــاضــي الـتــي قتل
فيها نحو  300مــن ق ــوات «التحالف»

وامل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،وي ــوج ـه ــون
رس ــائ ــل س ـيــاس ـيــة م ـف ــاده ــا أن حــركــة
«أنصار الله» التي يشن عدوان عليها
م ـنــذ ت ـس ـعــة أش ـه ــر ل ــن ت ــدف ــع أي ثمن
لــوقــف ال ـحــرب ،وأن الــريــاض ستهرع،
بفعل هذه الضربات ،إلى القبول بوقف
ّ
الـ ـن ــار ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار وال ـت ـخ ــل ــي عن
سقفها الـعــالــي وبــالـتــالــي إلــى نسيان
شــرط تسليم السالح وعــودة عبد ربه
منصور ه ــادي وحكومته إلــى الحكم
م ــن ج ــدي ــد« .أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ق ــال ــت من
جديد يــوم أمــس ،إن لها اليد الطولى
فــي ه ــذه ال ـح ــرب ،وإن أش ـهــر ال ـعــدوان
الطويلة لم تؤثر بترسانتها العسكرية
التي أدخلت عليها صــواريــخ جديدة،
وأنه ال يزال بإمكانها أن توجع األعداء
أك ـثــر م ــن ذي ق ـبــل ،وبــال ـتــالــي إن هــذه
الحرب كانت برمتها غير مجدية.
الـطــرف اليمني سيستثمر التصعيد
املـيــدانــي فــي املـفــاوضــات الـتــي تنطلق
ال ـي ــوم ف ــي ســوي ـســرا ،بتثبيت صيغة
لـلـحــوار مـفــادهــا أن املـهـمــة األســاسـيــة
اليوم ملقاة على األمم املتحدة لرعاية
ح ــوار يـمـنــي ـ ـ يـمـنــي ،ال ي ـضـ ّـم أط ــراف
ال ـع ــدوان وال مــؤيــديــه .فــاملــؤتـمــر الــذي
سيستمر خمسة أيــام قابلة للتجديد
بصيغةٍ وجــدول أعمال غير واضحني
ـت أك ــد فيه
حـتــى ال ـســاعــة ،ج ــاء فــي وق ـ ٍ
الـجـيــش الـيـمـنــي و«أن ـص ــار ال ـلــه» مــرة
أخ ــرى أنهما ال ي ــزاالن يمتلكان زمــام
امل ـ ـبـ ــادرة .ف ـجــر أمـ ــس ،أط ـلــق الـجـيــش
اليمني و«الـلـجــان الشعبية» صــاروخ
«توشكا» البالستي على مركز عمليات
قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف» ف ــي مـنـطـقــة شعب
الجن في باب املندب في محافظة تعز،
ما أدى إلى مقتل قرابة الـ  152من قوات
«التحالف» واملسلحني واملــرتــزقــة ،في
حصيلة غـيــر نـهــائـيــة .وقـبـلــه بدقائق
فقط ،كــان صــاروخ من طــراز «قاهر »1
قد سقط على مطار جيزان اإلقليمي،
وه ــو الـثــانــي ال ــذي يسقط فــي أق ــل من
ي ــوم ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،بعد
استهداف قاعدة امللك خالد الجوية في

من لقاء الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي بقائد القوات الخاصة السعودي عبدالله السهيان الذي قتل أمس (أ ف ب)

عسير .وأكد املتحدث الرسمي للقوات
املسلحة اليمنية ،العميد غالب لقمان،
أن ال ـ ـصـ ــاروخـ ــن أصـ ــابـ ــا هــدف ـي ـه ـمــا
ّ
بدقة عالية ،وخلفا خسائر كبيرة في
األرواح والـعـتــاد داخ ــل صـفــوف قــوات
ٍّ
«ال ـت ـحــالــف» فــي ك ــل مــن ج ـيــزان وبــاب
املندب .وبحسب لقمان ،إن املعلومات
األولية «أكدت مصرع وجرح املئات من
جنود ومرتزقة العدو في باب املندب،
بينهم أجانب ،وأن ما يقارب  146جثة
نقلت إلــى مستشفيات عــدن ومعسكر
عـمــران أغلبها متفحمة» .وأض ــاف أن
سفينة طبية لقوى «التحالف» وصلت
قــرب ساحل عــدن فــي محاولة إلسناد
عملية اإلخ ــاء واملعالجة للمصابني.
ّ
وفصل لقمان الحصيلة األولية لعملية
استهداف قـيــادة عمليات «التحالف»
في باب املندب ،وهي على النحو اآلتي:
 23سـعــوديــا ،اعترفت الــريــاض بينهم
بقائد قواتها الخاصة العقيد عبدالله
السهيان ،وتسعة إماراتيني أعلنت أبو
ظبي هوية قائد مجموعاتها في اليمن

العقيد محمد الكتبي ،إلــى جــانــب 12
من القوات الخاصة البحرية املغربية
ً
بينهم سبعة ضباط كبار ،و 42قتيال
من مرتزقة «بــاك ووتــر» ُعــرف بينهم
قائد مجموعاتهم الذي لم يعرف حتى
اآلن سوى اسمه األول كارل ،والضابط

عمليات متزامنة
في تعز ومأرب ولحج
حصدت مئات القتلى
األميركي املـتــورط في أعمال إجرامية
أث ـنــاء وج ــود شــركــة «ب ــاك ووت ــر» في
ال ـعــراق املــدعــو ج ــورج إدغ ــر ماهوني،
إلى جانب أنباء ترددت عن التعرف إلى
جثة إسرائيلي من أصل روسي اسمه
م ــوش ــي ك ــاب ــروف ي ـقــاتــل ف ــي صـفــوف
«بــاك ووت ــر»ُ .
ودمــر في الضربة التي
تـ ـ ـ ــوازي مـ ــن ح ـي ــث م ـس ـت ــواه ــا ضــربــة
«توشكا» في منطقة صحن الجن في

ص ــاف ــر م ـحــاف ـظــة م ـ ــأرب م ـط ـلــع أي ـلــول
امل ــاض ــي ،مـبـنــى ال ـق ـيــادة بـشـكــل كــامــل،
«أباتشي»
فيما أحرقت ثالث طائرات
ً
وأكثر من  40آلية عسكرية ،إضافة إلى
تدمير سبع عربات وخمس مصفحات
م ــدرع ــة ت ـت ـبــع ش ــرك ــة «بـ ـ ــاك ووتـ ـ ــر».
وقتل في العملية نفسها أيضًا ،قائد
الـ ـق ــوات اإلم ــاراتـ ـي ــة وال ـع ـم ـيــد صــالــح
محمد الصبيحي أحد قــادة املسلحني
املـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـع ـ ــدوان .وأفـ ـ ـ ـ ــاد م ـص ــدر
عسكري بــأن الضربة أدت إلــى إصابة
ع ـ ــدد م ــن م ـن ـص ــات إط ـ ــاق ص ــواري ــخ
من طــراز «كاتيوشا» ،األمــر الــذي أدى
إلى انطالق عدد منها باتجاه البحر،
مــا سـ ّـبــب ف ــرار بـ ــوارج تــابـعــة لبحرية
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة على
مـقــربــة مــن الـســواحــل اليمنية ،وأثـنــاء
محاولتها الهروب تصادمت بارجتان
سعوديتان في عرض البحر.
وفي سياق متصل ،وقبل دخول وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،تمكنت
ال ـ ــوح ـ ــدة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ـيــش

تقرير

ثان على جيزان السعودية :جبهات الحدود تشتعل
«قاهر ٍ »1
نجران ــ يحيى الشامي
بالتزامن مع التصعيد الداخلي غير املسبوق،
شهدت الجبهات الحدودية عمليات عنيفة غير
مسبوقة ضمن مــا تعده حركة «أنـصــار الله»
«املرحلة االستراتيجية االول ــى» .وبعد أقــل من
 24ساعة على استهداف قــاعــدة «املـلــك خالد»
الجوية في خميس مشيط في عسير بصاروخ
«قاهر ـ  »1البالستي ،استهدف الجيش اليمني
و»أنصار الله» مطار جيزان االقليمي بالصاروخ
الروسي نفسه املطور محليًا.
وأك ـ ــدت وح ـ ــدات ال ــرص ــد ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «اإلعـ ــام
ال ـحــربــي» وق ــوع خـســائــر كـبـيــرة ف ــي صـفــوف
ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي ،خـ ــال ع ـم ـل ـيــات الـيــومــن
املاضيني ،من بينها إصابات بشرية واحتراق
ً
مخازن أسلحة ،وتدمير مراكز قيادية ،فضال
عن إعطاب وتدمير عشرات اآلليات العسكرية.
والــافــت في التصعيد الـحــدودي ،املــدة الزمنية
القصيرة بني استخدام الصواريخ البالستية ،إذ
إن القوات اليمنية استهدفت في السابق أهدافا
سعودية استراتيجية ،منها قاعدة «امللك خالد»
الجوية أيضًا ،ولكن على فترات مبتاعدة.
وط ـ ــاول ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات يـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،امل ـح ــاف ـظ ــات
الحدودية الثالث ،حيث اسهدفت القوات اليمنية

موقع الشبكة بصاروخ «زلزال  »2في محافظة
جيزان.
وفي عسير ،دمرت القوات اليمنية مبنى قيادة
حرس الحدود في مدينة الربوعة ،عقب عملية
نــوع ـيــة نـفــذتـهــا قـ ــوات مـشـتــركــة م ــن «ال ـل ـجــان
الشعبية» والجيش اليمني .وفــي العملية قتل
عــدد كبير مــن الجنود السعوديني كــانــوا على
منت طقمني عسكريني جرى تفجيرهما خلف
املبنى .وتأتي العملية في سياق إنهاء ما تبقى
من الوجود العسكري للجيش السعودي الذي

دمرت القوات اليمنية
مبنى قيادة حرس الحدود في مدينة
الربوعة في عسير
حاول عشرات املرات استعادة الربوعة غير أنها
تنتهي بفشله وتكبيده خسائر كبيرة في آلياته
وجنوده .وسقط  58صاروخًا أطلقها الجيش
و»اللجان الشعبية» على املجمع الحكومي في
الربوعة.
وشـ ـه ــدت ع ـس ـيــر أيـ ـض ــا ق ـص ـفــا ص ــاروخ ـي ــا
على ثكن عسكرية وتجمعات للجند ومواقع
مستحدثة شــرق الربوعة بعشرات الصواريخ

والـ ـق ــذائ ــف امل ــدف ـع ـي ــة .وأفـ ـ ــاد م ـص ــدر م ـيــدانــي
«األخـ ـب ــار» بــاح ـتــراق كـمـيــة كـبـيــرة م ــن الـعـتــاد
وامل ــؤن الحربية شــرق املدينة بعد استهدافها
بأكثر من خمسني قذيفة مدفعية ،مضيفًا أن
ال ـن ـيــران تـصــاعــدت مــن املــوقــع ألكـثــر مــن أربــع
ســاعــات .وفــي املدينة نفسها استهدفت القوة
الـصــاروخـيــة اليمنية مـجـمــع ال ــدف ــاع بـعـشــرات
الصواريخ الكاتيوشا ّ
املعدلة وتسببت باحتراق
آليات في املبنى وأجزاء كبيرة .ويشير مصدر
في «اإلعالم الحربي» إلى أنه سينشر عشرات
املـشــاهــد وال ـصــور الـتــي وثـقــت عمليات قتالية
م ـت ـنــوعــة ف ــي ال ـج ـب ـهــات ك ــاف ــة خـ ــال ال ـيــومــن
األخ ـي ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــا تــدمـيــر وإع ـط ــاب آلـيــات
عـسـكــريــة س ـع ــودي ــة .ك ــذل ــك ،اس ـت ـهــدفــت ال ـقــوة
املدفعية اليمنية مواقع قلل الشيباني وتجمعات
عسكرية للجيش السعودي خلف منطقة عليب
في عسير بأكثر من ثالثني قذيفة هاون.
أمــا في نجران ،فاستهدفت القوة الصاروخية
ال ـي ـم ـن ـيــة م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة س ـع ــودي ــة بـمـئــات
الـصــواريــخ والـقــذائــف املدفعية مــن بينها 120
ق ــذي ـف ــة مــدف ـع ـيــة ق ـص ـفــت ت ـج ـم ـعــات لـلـجـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن .وي ـ ــؤك ـ ــد م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري ل ـ
«األخـ ـب ــار» أن ال ـج ـنــود ال ـس ـعــوديــن ك ــان ــوا قد
وصلوا ضمن التعزيزات املستمرة إلى نجران

إل ــى مــوقـعــي زبـنــة وع ـفــق ،قـبــل أن تـقــوم الـقــوة
املدفعية باستهداف تجمعات لهم في املوقعني،
كما أطلقت الـقــوة الصاروخية اليمنية عشرة
ص ــواري ــخ «ك ــات ـي ــوًش ــا» ع ـلــى مـعـسـكــر تــويـلــة
في نـجــران ،محققة إصــابــات دقيقة في الثكن
الـعـسـكــريــة مـتـسـبـبــة بــاح ـتــراق آل ـي ـتــن ،وعـلــى
موقع املسيال العسكري الــذي يعد من املواقع
العسكرية السعودية الجديدة التي بدأت القوات
اليمنية باستهدافه.
يأتي ذلك بالتزامن مع توزيع أعــداد كبيرة من
املقاتلني اليمنيني على جبهات الـقـتــال ،الذين
قــدمــوا مــن مختلف املـحــافـظــات الـيـمـنـيــة .وقــد
جـ ــرى تــوزي ـع ـهــم لـتـغـطـيــة وت ــأم ــن امل ـســاحــات
ال ـك ـب ـي ــرة م ــن األراضـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا
املقاتلون اليمنيون خــال الفترة القصيرة في
كل من جيزان ونجران وعسير.
ونقلت مصادر عسكرية لـ «األخبار» استمرار
سـيـطــرة اليمنيني عـلــى كــل املــواقــع العسكرية
واملساحات الكبيرة التي سيطرت عليها خالل
العمليات األخيرة في جيزان ،مشيرًا إلى تنفيذ
الطيران السعودي عشرات الـغــارات على كافة
املــواقــع بــدءًا من منطقة املهدف – آخــر املناطق
ً
السعودية التي سيطر عليها اليمنيون ـ وصوال
إلى القرى واألحياء السكنية اليمنية الحدودية.

