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تصعيد الحرب الصاروخية خلف الحدود« :قاهر »1على
تشهد الجبهات الحدودية
تصعيدًا يوميًا لعمليات
القوات اليمنية ،حيث باتت
المرافق الحيوية في
جيزان السعودية وغيرها
هدفًا يوميًا للصواريخ
وقت
الباليستية اليمنية ،في ٍ
واصل فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» تقدمهم داخل
اليمن ،حيث تمكنوا أمس
من إحكام السيطرة على
السلسلة الجبلية المطلة
على باب المندب في تعز
صنعاء ــ علي جاحز
بصورة شبه يومية ،باتت الضربات
ال ـصــاروخ ـيــة الـبــالـيـسـتـيــة اليمنية
تصطاد هدفًا استراتيجيًا في عمق
االراضي السعودية ،ضمن التصعيد
فــي ال ـخ ـيــارات االسـتــراتـيـجـيــة التي
أعلنتها حركة «أنصار الله» سابقًا،
وفي تأكيد إضافي على أن ّادعاءات
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي حـ ــول تــدمـيــر
قـ ــدرات الـجـيــش الـيـمـنــي ،وال سيما
القدرات الصاروخية ،كانت كاذبة.
ولـ ـ ـي ـ ــل أم ـ ـ ـ ــس ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ال ـج ـي ــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» مـ ـط ــار أب ـهــا
الدولي في عسير ،بواسطة صاروخ
«قاهر .»1
وبدأت وتيرة الضربات الصاروخية
األخ ـ ـيـ ــرة بــال ـت ـصــاعــد م ـن ــذ أقـ ــل مــن
شـ ـه ــر ،ع ـق ــب بـ ـي ــان ش ــدي ــد الـلـهـجــة
لــرئـيــس املـجـلــس الـسـيــاســي لحركة
«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ،ص ــال ــح ال ـص ـم ــاد،
هـ ــدد ف ـيــه ب ـض ــرب ــات م ــوج ـع ــة ،تــاه
ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـم ـت ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـج ـي ــش
اليمني ،العميد غالب لقمان ،توعد
فـ ـي ــه بـ ـض ــرب  300هـ ـ ــدف سـ ـع ــودي
استراتيجي ،وهــو مــا ترجمته تلك

ال ـض ــرب ــات ال ـت ــي ب ــات ــت أخـ ـيـ ـرًا شبه
يومية.
ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،تـ ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش
وال ـ ـل ـ ـج ـ ــان الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة مـ ـ ــن إح ـ ـكـ ــام
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـسـلـسـلــة الـجـبـلـيــة
املـ ـطـ ـل ــة عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـم ــري فــي
مــديــريــة ذو ب ــاب فــي مـحــافـظــة تعز،
بعد طــرد املسلحني التابعني لحزب
«االصالح» وتنظيم «القاعدة» منها.
ُ
وتطل هذه الجبال على مضيق باب
املندب الذي حاولت قوات «التحالف»
التقدم نحوه منذ إطالقها «معركة
تحرير تعز» ،من دون جدوى.
وي ـ ــوم أم ـ ــس ،وب ـع ــد س ــاع ــات قـلـيـلــة
م ــن إط ـ ــاق ص ـ ـ ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي مــن
ط ــراز «قــاهــر  »1عـلــى مـيـنــاء جـيــزان
فــي الـسـعــوديــة ،أعـلــن اإلع ــام املــؤيــد
ل ـل ـع ــدوان س ـق ــوط ط ــائ ــرة «أف »16
بحرينية في جيزان .وبحسب بيان
القيادة العامة لقوة دفــاع البحرين،
فقد سقطت إحدى الطائرات التابعة
ل ـســاح ال ـجــو املـلـكــي الـبـحــريـنــي من
نوع ( )F16أثناء مشاركتها «بالدفاع
عن حدود اململكة العربية السعودية
فــي الحد الجنوبي للمملكة» .وقــال
ال ـب ـيــان إن ــه ت ــم إن ـق ــاذ قــائــد الـطــائــرة
وهـ ـ ــو بـ ـح ــال ــة ص ـح ـي ــة ج ـ ـيـ ــدة ،وإن
حـ ـط ــام الـ ـط ــائ ــرة وج ـ ــد ف ــي م ـنــاطــق
تحت سيطرة قــوات «التحالف» في
َّ
جيزان .وفيما لم يتنب الدفاع الجوي
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ع ـ ــن إسـ ـق ــاط
الطائرة بشكل صريح ،اكتفى مصدر
عـسـكــري يـمـنــي بــالـقــول إن الـطــائــرة
البحرينية شــوهــدت تحترق بينما
كــانــت امل ـض ــادات األرض ـي ــة تتصدى
لها أثناء قيامها بغارات استهدفت
املـ ــواقـ ــع ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي سـيـطــرت
ع ـل ـي ـه ــا ق ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مــدي ـنــة ال ـخ ــوب ــة في
جيزان .وبعدما نحو  24ساعة على
اسـتـهــداف شــركــة «أرام ـك ــو» النفطية
ال ـس ـعــوديــة ب ـص ــاروخ بــالـيـسـتــي من
طراز «قاهر ،»1أعلن مصدر عسكري
فــي وزارة ال ــدف ــاع اليمنية أن الـقــوة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ل ـل ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» أطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
األولـ ـ ــى م ــن ص ـب ــاح أمـ ــس ص ــاروخ ــا

أعلنت المنامة سقوط طائرة «أف  »16بحرينية في جيزان (أ ف ب)
بــالـيـسـتـيــا م ــن ن ــوع «قــاه ـر ـ ـ  »1على
م ـي ـن ــاء ج ـ ـيـ ــزان .وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
أكـ ــد ف ـي ــه امل ـ ـصـ ــدر ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،أن
ال ـصــاروخ أصــاب هــدفــه بــدقــة عالية،
حــاول اإلعــام السعودي والخليجي
التغطية على العملية؛ فبعد أقل من
نصف ساعة على إطــاق الـصــاروخ،
تـ ـح ــدث إع ـ ـ ــام الـ ـ ـع ـ ــدوان عـ ــن «ف ـشــل
عـمـلـيــة إطـ ــاق صـ ــاروخ بــالـيـسـتــي»،
مؤكدًا أنه سقط بعد إطالقه مباشرة
ف ــوق مــدي ـنــة ع ـم ــران ال ــواق ـع ــة شـمــال
صـ ـنـ ـع ــاء «م ـ ـحـ ــدثـ ــا أض ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ــال ـغ ــة
وم ــؤدي ــا إل ــى سـقــوط ض ـحــايــا» .غير
أن وكــالــة «واس» الـسـعــوديــة أعلنت
صـبــاح أم ــس أن «الــدفــاعــات الجوية
السعودية أسقطته ،وأن الطيران ّ
دمر
منصته» ،في ما عكس تناقضًا ينمّ
ّ
التخبط واالرتـبــاك في التعاطي
عن

اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـ ـه ـ ــادف إلـ ـ ــى ال ـت ـض ـل ـيــل
ّ
والتكتم على الخسائر السعودية.
في هذا السياق ،أكد مصدر عسكري
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن الـ ـ ـص ـ ــاروخ أصـ ــاب
هدفه بدقة .وحول التعتيم اإلعالمي

الجيش و«أنصار الله»
يسيطران على الجبال المطلة
على باب المندب
ال ـس ـع ــودي ،ق ــال امل ـص ــدر إن االع ــام
ال ـس ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـجــي ن ـشــر مـ ــرارًا
ص ــورًا ل ـص ــاروخ مـلـقــى عـلــى األرض
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أنـ ـ ــه ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ الـ ــذي
تـ ــم إسـ ـق ــاط ــه ،م ــوض ـح ــا أن إس ـق ــاط
الصاروخ الباليستي يعني تفجيره

ف ـ ــي الـ ـسـ ـم ــاء و«يـ ـس ـت ـط ـي ــع االعـ ـ ــام
الـسـعــودي تـصــويــر ذل ــك» ،كــذلــك فــإن
الـ ـص ــاروخ طــولــه ي ـت ـجــاوز  11مـتـرًا،
وهو في األساس ّ
مكون من أجزاء عدة،
كــل جــزء يـحــوي وق ــودًا محركًا لدفع
ال ـ ـصـ ــاروخ ،وت ـت ـســاقــط ت ـلــك األجـ ــزاء
بحسب املسافة املحددة لكل جزء ،وال
يصل إلى الهدف سوى الجزء األخير
ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ال ـ ـ ــرأس امل ـت ـف ـج ــر .ه ــذه
املعطيات تــؤكــد أن إسـقــاط صــاروخ
باليستي ونـشــر ص ــوره وهــو سليم
ملقى على األرض «ال يمكن اعتباره
إال إفراطًا في السذاجة واالستخفاف
بعقول الناس».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـج ـب ـه ــات ال ــداخ ـل ـي ــة،
ال ت ـ ــزال خــري ـطــة امل ــواج ـه ــات تـ ــراوح
مكانها ملصلحة الجيش و«الـلـجــان
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» .وب ـ ـعـ ــد ت ـ ـقـ ــدم ح ـق ـق ـتــه

تقرير

السعودية تضبط استنزافها :قوات خليجية ومرتزقة يمنيون إلى الحدود
جيزان ـ يحيى الشامي
حاولت السعودية سحب زمام املبادرة
م ــن أيـ ــدي املـقــاتـلــن الـيـمـنـيــن وإعـ ــادة
رس ــم ق ــواع ــد االش ـت ـبــاك ف ــي م ـع ــارك ما
وراء الحدود من خــال استماتتها في
مـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى منفذ جـمــارك
حرض في منطقة الطوال عبر عشرات

ترافقت الهجمات على منفذ
حرض غير المهم استراتيجيًا مع
بروباغندا سعودية ضخمة
الهجمات خــال األسبوعني املاضيني،
وق ــد بـ ــاءت جميعها بــالـفـشــل بــالــرغــم
مــن مساندة ســاح الطيران للهجمات
بشكل هو األشد منذ بداية املعارك على
الحدود ،وفق مصادر ميدانية.
وبالرغم من صغر املساحة الجغرافية
مل ــدي ـن ــة ح ـ ــرض وم ـن ـف ــذه ــا ال ـج ـمــركــي
وفقدانه أية أهمية استراتيجية مؤثرة
في سير املعارك ،إال أن العمليات هناك
تــراف ـقــت م ــع بــروبــاغ ـنــدا تـعـمــل عليها
وسائل إعــام سعودية وأخ ــرى يمنية
التخفيف من
مــوالـيــة لـهــا ،تـهــدف إل ــى
ّ
حــدة الفضائح املتوالية التي يتلقاها
الجيش السعودي على أيــدي املقاتلني
اليمنيني ،بدليل حرصها على اإليحاء

ب ــأن جـبـهــة ج ــدي ــدة فـتـحــت عـلــى أي ــدي
«املجموعات املسلحة املوالية لهادي»
وإعطاء املعارك صبغة يمنية ـ يمنية،
وهـ ــي تـسـمـيــة تـ ـح ــاول الـتـغـطـيــة على
توجه النظام السعودي نحو استبدال
قواته بمرتزقة يمنيني وجنود من دول
خليجية أخرى مشاركة في «التحالف»
(ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن) ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
تـشـكـيــات ال ـغ ــزو ف ــي ال ــداخ ــل اليمني
ً
أمــا فــي وقــف تـقـ ّـدم الجيش و«اللجان
الشعبية».
واع ـت ـم ــدت ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي هـجـمــاتـهــا
على ّمنفذ حرض الجمركي ،على مئات
املـجــنــديــن اليمنيني مـ ّـمــن «اشـتــرتـهــم»
من مشايخ وشخصيات تابعة لحزب
«اإلص ــاح» بالتنسيق مــع الـلــواء علي
م ـح ـســن األحـ ـم ــر الـ ـ ــذي ي ــدي ــر املـ ـع ــارك
وي ـشــرف عـلـيـهــا .وك ــان مـئــات املــرتــزقــة
اليمنيني قد تلقوا تدريبات ملدة أشهر
في معسكرات سعودية في جيزان قبل
ال ـ ـ ّ
ـزج ب ـهــم ف ــي املـ ـع ــارك ال ـح ــدودي ــة في
مـحــاولــة يائسة لــوقــف تــوســع الجيش
اليمني و«ال ـل ـجــان الشعبية» وتغيير
مسار املعارك ملصلحتها.
وع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ـ ٍـو عـ ـك ــس ج ــاه ــزي ــة قـ ــوات
الجيش و«اللجان الشعبية» في معارك
مــا وراء ال ـحــدود واسـتـعــدادهــم ألســوأ
السيناريوهات ،نجح الجيش اليمني
ّ
التصدي لكل
و«اللجان الشعبية» في
الهجمات التي حاولت تغيير تكتيكاتها

العسكرية ومحاور انطالقتها وتكبيد
الجيش الـسـعــودي خسائر مهولة في
آل ـيــاتــه ودب ــاب ــات ــه ،بــاإلضــافــة إل ــى قتل
العشرات من قوات الهجوم في كل مرة
ُ
تحاول التقدم باتجاه حــرض .ويصف
مصدر ميداني في «اللجان الشعبية»
امل ـن ـف ــذ بــال ـث ـقــب األس ـ ـ ــود الـ ـ ــذي يبتلع
الـ ـق ــوات امل ـهــاج ـمــة ،م ــؤك ـدًا أن الجيش
ال ـس ـعــودي ل ــم يـنـجــح ف ــي ال ـت ـقــدم على
األرض وال بالسيطرة على أي مساحة
ُ
تذكر بالرغم من تمشيط املنطقة بمئات
ال ـصــواريــخ واملــدفـعـيــة قـبــل كــل عملية
الهجوم ،مضيفًا أن الطيران يشارك في

ّ
ه ــذه العمليات بـصــورة كـبـيــرة ،منفذًا
مئات الغارات على املنطقة ،في أغلبها
قنابل عنقودية ومواد كيماوية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أنـ ـ ـ ــه بـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
ان ـك ـش ــاف امل ـن ـط ـقــة ت ـمــامــا أم ـ ــام ســاح
املــدفـعـيــة الـسـعــوديــة وأمـ ــام ال ـطــائــرات
الحربية واالستطالعية التي اختارها
الـجــانــب اآلخ ــر بـعـنــايــة ،لـكــن املقاتلني
اليمنيني نـجـحــوا فــي إف ـشــال املخطط
ال ـس ـع ــودي ،بــدلـيــل اس ـت ـم ــرار عمليات
الـقـنــص وال ـك ـمــائــن وال ـض ــرب املــدفـعــي
والـ ـقـ ـص ــف ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ،م ـض ـي ـفــا أن
ق ــوات خــاصــة تتمكن مــن الــدخــول إلــى

تحاول السعودية إعطاء المعارك الحدودية صبغة يمنية ــ يمنية (أ ف ب)

م ــواق ــع ت ـج ـم ـعــات ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
بهدف رسم األهداف للقوة الصاروخية
واملــدف ـع ـيــة أو ب ـغــرض رص ــد تـحــركــات
ال ـ ـعـ ــدو وكـ ـش ــف م ـخ ـط ـط ــات ــه ،م ـش ـي ـرًا
إلـ ــى تـنـفـيــذ الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة ع ـشــرات
الـعـمـلـيــات أث ـنــاء تجمعات تـضــم قــادة
وضباطًا سعوديني ،ما أدى إلــى مقتل
الـعـشــرات منهم .وكــانــت سـ ّ
ـريــة خاصة
يمنية قد تمكنت من التسلل إلى مواقع
عـسـكــريــة سـعــوديــة وق ـنــص عسكريني
ضمن القوات املــوجــودة في املوقع ،في
وق ــت واص ـلــت فـيــه ال ـقــوة الـصــاروخـيــة
واملــدفـعـيــة اس ـت ـهــداف ع ـش ــرات املــواقــع
السعودية في جيزان وعسير ونجران،
أبرزها قصف صاروخي على مجموعة
مــن امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة الـسـعــوديــة في
منطقة املوسم في جيزان ،وهي مواقع
استحدثها الـجـيــش الـسـعــودي أخـيـرًا
بـعــد انـسـحــابــه مــن امل ــواق ــع الـتــي تمثل
خ ــط الـ ــدفـ ــاع األول مل ـص ـل ـحــة الـ ـق ــوات
اليمنية .وفي نجران ،سقطت مجموعة
م ـ ــن الـ ـقـ ـتـ ـل ــى ف ـ ــي ص ـ ـف ـ ــوف ال ـج ـي ــش
الـسـعــودي إثــر اسـتـهــداف رقــابــة موقع
العش باملدفعية .أما في عسير فأفادت
وحدة الرصد بهروب جماعي للجنود
الـ ـسـ ـع ــودي ــن مـ ــن ع ـل ــى تـ ـب ــاب (ت ـ ــال)
الشيباني بـعــد اسـتـهــدافــه باملدفعية،
كــذلــك تـمـكــن امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون من
تفجير عربة عسكرية نوع «برادلي» في
قرية الغاوية وسط الخوبة.

