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«أنصار الله» :وقف العدوان ثم الحوار
تشي المعطيات
األخيرة بتجميد العملية
السياسية لمصلحة العمليات
العسكرية .بعد المراوحة
وعدم الجدية التي أبداها
الطرف المؤيد للرياض
واالطراف الدولية الراعية
عقد محادثات تؤدي
إزاء ٍّ
الى حل سياسي ،أكدت
«أنصار الله» أن وقف
العدوان شرط لعقد أي
حوار ،ما يعني أن الكلمة
الفصل ستكون للميدان
في األيام المقبلة
صنعاء ــ علي جاحز
مع إعــان حكومة الرئيس الفار عبد
رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ت ــأج ـي ــل مــوعــد
ال ـجــولــة املـقـبـلــة م ــن امل ـف ــاوض ــات إلــى
الـعـشــريــن مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،أكــدت
حــركــة «أن ـصــار الـلــه» أنـهــا لــن تشارك
في محادثات قريبة ،وأن االولوية قبل
الحديث عن الحوار هي وقف العدوان
ورفع الحصار.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ــراك الـ ـسـ ـي ــاس ــي قـ ــد ع ــاد
إل ــى الــواج ـهــة فــي الـيــومــن املــاضـيــن
بــالـتــزامــن مــع جــولــة املـبـعــوث الــدولــي
ّ
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ولـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ الـ ـ ــذي ح ــط
ي ــوم أم ــس فــي صـنـعــاء ،فــي زي ــارة قد
ت ـس ـت ـغ ــرقأيـ ــامـ ــا ع ـ ــدة .وف ـ ــي حــديــث
مقتضب إلى وسائل االعالم في مطار
صنعاء ،أكد ولد الشيخ أنه سيلتقي
خالل الزيارة باألطراف السياسية في
صنعاء بهدفالتنسيق لعقد الجولة

ـدل
امل ـق ـب ـل ــة مـ ــن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات .ولـ ـ ــم يـ ـ ِ
ول ــد الـشـيــخ ال ــذي زار ال ــري ــاض وأبــو
ظبي خــال االيــام املاضية بمزيد من
املعلومات عن زياراته وال عن الجولة
املقبلة.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـ ــأن امل ـب ـع ــوث
الدولي أجــرى مساء أمس لقاءات مع
حركة «أنـصــار الـلــه» وحــزب «املؤتمر
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام» ،ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
لقاءات مع القوى الوطنية املفاوضة
واملـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وبـ ـع ــض
األط ـ ــراف األخ ـ ــرى .وفـيـمــا ل ــم ُيكشف
عن نتائج تلك اللقاءات ،أكد املتحدث
الرسمي باسم «أنـصــار الـلــه» ،محمد
عبد السالم ،في حديث إلى «األخبار»،
أن زي ـ ــارة ول ــد ال ـش ـيــخ «ج ـ ــاءت ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى طـلــب مــن األطـ ــراف الــوطـنـيــة في
ً
صنعاء» ،معلال ذلك الطلب بـ«اقتناع
بــأنــه ل ــم يـعــد ه ـنــاك إيـجــابـيــة م ــن أي
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي أي م ـ ـكـ ــان».
وأضـ ـ ـ ــاف ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام« :ن ـع ـت ـق ــد أن
ال ــرؤي ــة اآلن أص ـب ـحــت واض ـح ــة لــدى
األمــم املتحدة بشكل كبير ،خصوصًا
بعد املشاورات األخيرة في سويسرا»،
الف ـتــا إل ــى أن املـســألــة األســاس ـيــة اآلن
أصبحت متمثلة في وقف العدوان.
وتفيد املعطيات بأن املوعد املفترض
للجولة الثانية من املفاوضات لم يعد
موعدًا مطروحًا ،وأنه «تأجل إلى حني
الـتـفــاهــم ح ــول مــوعــد آخ ــر وأج ـن ــدات
جـ ــديـ ــدة» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أكــد
مصدر سياسي مطلع لـ«األخبار» أن
من غير املمكن انعقاد الجولة الثانية
منتصف الشهر الجاري ،وهو املوعد
ال ـ ــذي ات ـف ــق عـلـيــه ف ــي خ ـت ــام الـجــولــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن امل ـب ـع ــوث
الــدولــي لــم ينجز حتى اآلن أي شيء
يخص تلك الـجــولــة ،ال على مستوى
التنسيق وال عـلــى مـسـتــوى اإلع ــداد.
ولفت املصدر إلى أن ولد الشيخ الذي
ج ـ ــاء ي ـح ـمــل ف ــي ج ـع ـب ـتــه م ـق ـتــرحــات
إلحـيــاء جولة جــديــدة مــن امل ـشــاورات،

ً
ظـ ــل م ـت ـج ــاه ــا األم ـ ـ ــر ط ـ ـ ــوال ال ـف ـت ــرة
املاضية كما لو كان ثمة توجه إلعطاء
العدوان السعودي فرصة ليحقق أي
إنجاز ميداني.
على الصعيد نفسهّ ،
جدد عبد السالم
ف ــي حــدي ـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» الـتــأكـيــد
على أن الــرؤيــة املــرســومــة حاليًا لدى
«ال ـقــوى الوطنية» (ال ـقــوى املناهضة
للعدوان) بالنسبة إلى الحوار املقبل
تتمثل فــي وق ــف ال ـع ــدوان والـحـصــار
ً
أوال قبل أي ح ــوار .وقــال «إذا لــم يكن
هـنــاك وق ــف ل ـل ـعــدوان وف ــك للحصار،
ف ــإن أي ح ـ ــوار ،مـهـمــا ك ــان ــت ال ــوع ــود
مــن األم ــم املـتـحــدة واملجتمع الــدولــي،
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ض ـ ـع ـ ـي ـ ـفـ ــا» .وف ـ ـ ـ ــي ت ــذك ـي ــر
بالجولة السابقة فــي ســويـســرا ،قال

ع ـب ــد الـ ـس ــام إن وفـ ــد ص ـن ـع ــاء ذه ــب
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى وع ــود كـبـيــرة ب ــأن الـحــرب
ستقف« ،ولكن في الحقيقة ما حدث
هو أن الحرب توقفت في االيام الثالثة

وصل ولد الشيخ
إلى صنعاء بعد جولة
على الرياض وأبو ظبي
األول ــى مــع خــروقــات بسيطة ،أمــا في
الـ ـي ــوم ال ــراب ــع ف ـك ــان ه ـن ــاك خ ــروق ــات
كـبـيــرة ،وك ــان ال ـع ــدوان قــد أع ـ ّـد حملة
ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة ف ــي الـ ـج ــوف ،وقــد
اسـتـهــدف جــويــا صـعــدة وصـنـعــاء ما

تجاهل ولد الشيخ في الفترة الماضية التنسيق بشأن المحادثات (أ ف ب)

أدى إل ــى س ـقــوط ض ـحــايــا مــدن ـيــن»،
معتبرًا أن أي حــوار في ظل استمرار
الحرب سيكون حوارًا عدميًا.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـس ـ ــود ان ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع ش ـع ـب ــي
وسياسي يمني بعدم التعويل على
الـتـحــركــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تــرعــاهــا
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ي ــرى ع ـبــد ال ـس ــام أن
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة اليمنية أصبحت
حــال ـيــا قــاب ـلــة ل ـل ـحــل ،وأكـ ــد أن ــه خــال
اللقاءات في الجولة السابقة «ملسنا
أن الجميع متفقون عـلــى الكثير من
الحلول ،بمعنى أنه لم يعد هناك أزمة
سـيــاسـيــة يـمـنـيــة ـ ـ يـمـنـيــة ،فالجميع
يريدون الحل أو متقاربون باتجاهه،
مـضـيـفــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن ال أحــد
يستطيع أن يذهب نحو الحل وهناك
ح ــرب ،بما فــي ذلــك االط ــراف االخ ــرى.
ورأى ع ـب ــد الـ ـس ــام أن امل ـش ـك ـل ــة فــي
الجولة االخـيــرة من املحادثات كانت
تكمن فــي أن السفير األمـيــركــي الــذي
كـ ــان مـ ــوجـ ــودًا ب ــال ـق ــرب م ــن جـلـســات
الـحــوار فــي مدينة بيال السويسرية،
هــو مــن أوق ــف ال ـح ــوار خ ــال الـجــولــة
ال ـســاب ـقــة ،ورفـ ــض ال ـت ـمــديــد ،رغ ــم أن
االمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت م ـس ـت ـعــدة ألن
تمدد ،وكذلك املستضيف السويسري،
وحتى الطرف اآلخر.
وفــي الوقت الــذي تعلو فيه االصــوات
امل ـط ــال ـب ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة وق ـ ــف ال ـ ـعـ ــدوان
وال ـ ـح ـ ـص ـ ــار ق ـ ـبـ ــل أي نـ ـ ـق ـ ــاش حـ ــول
الرئيس السابق علي
املفاوضات ،كان ّ
عبدالله صالح قد ملح إلى أن التفاوض
يجب أن يكون مع السعودية مباشرة،
ل ـكــون ـهــا صــاح ـبــة ق ـ ــرار الـ ـح ــرب ،وأن
التفاوض مع فريق هــادي عبثي ،ألن
الـ ـق ــرار ل ـيــس بــأيــدي ـهــم .وكـ ــان رئـيــس
املـجـلــس الـسـيــاســي ل ــ«أن ـص ــار ال ـلــه»،
صــالــح الـصـمــاد ،قــد رأى أن مــا جــرى
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـســاب ـقــة دل ـيــل على
أن املجتمع الــدولــي ح ــاول أن يعطي
الـعــدوان السعودي فرصة الستعادة
أنفاسه وتصعيد عدوانه.

السعودية تفشل في المعارك الحدودية:

إحباط الهجمات الشمالية
تمكن الجانب اليمني
من ّ
صد جميع هجمات
القوات السعودية
والمرتزقة في المناطق
الحدودية ،وال سيما في
ميدي والطوال ،حيث كان
«التحالف» يحاول جاهدًا
السيطرة ،فيما أحرز الجيش
و«اللجان الشعبية» تقدمًا
في تعز ومأرب والجوف
جيزان ــ يحيى الشامي
مأرب ــ عبدالله الشريف
ت ـس ـت ـمــر امل ــواجـ ـه ــات ع ـل ــى الـجـبـهــة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة بـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» مـ ــن ج ـه ــة،
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي وامل ـس ـل ـحــن
امل ــؤي ــدي ــن ل ــه م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى فــي
م ـح ــاول ــة م ــن الـ ــريـ ــاض الس ـت ـع ــادة
املـبــادرة بعد سلسلة الـهــزائــم التي
تـلـقـتـهــا .ف ــي ح ــن ش ـه ــدت جـبـهــات
الـ ـقـ ـت ــال امل ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ــي م ـحــاف ـظ ـتــي
م ــأرب وال ـجــوف تـصـعـيــدًا ملحوظًا
خـ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
سعيًا مــن «الـتـحــالــف» إلــى تحقيق

تـقـ ّـدم عـلــى خــط الـعــاصـمــة صنعاء،
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ــأجـ ـي ــل
املفاوضات.
وع ـلــى الــرغــم مــن حـشــد الـسـعــوديــة
أك ـب ــر ع ــدد م ــن قــوات ـهــا واملـسـلـحــن
املؤيدين لها ،إال أن كل محاوالتها
الس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة عـلــى املـنــاطــق
الـتــي خسرتها على الـحــدود بــاء ت
بالفشل .ففي منطقة متنزه ميدي
قـ ـب ــال ــة ش ــاط ــئ م ــديـ ـن ــة م ـ ـيـ ــدي ،لــم
ت ـ ــدم س ـي ـط ــرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
وامل ـس ـل ـحــن أك ـث ــر م ــن ل ـي ـلــة واح ــدة
وأجبرت على التراجع بعد معارك
م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي و«الـ ـل ـ ـجـ ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» خ ـل ـفــت وراء هـ ـ ــا أعـ ــدادًا
كبيرة من القتلى والعتاد العسكري
واآلليات املعطوبة ،لتنحسر معها
م ـ ــوج ـ ــة إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة راف ـ ـقـ ــت
العمليات منذ بدايتها.
وأفـ ــاد م ـصــدر ع ـس ـكــري «األخ ـب ــار»
بـ ـ ــأن ت ـ ـقـ ــدم املـ ـسـ ـلـ ـح ــن م ـ ــن اتـ ـج ــاه
س ــاح ــل مـ ـي ــدي جـ ـ ــاء عـ ـق ــب ع ـم ـل ـيــة
عسكرية واسعة شنتها السعودية
واس ـت ـخ ــدم ــت ف ـي ـه ــا ج ـم ـي ــع أن ـ ــواع
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــرت أكـ ـ ـث ـ ــر م ــن
أسبوعني ،مشيرًا إلى الكمني الذي
تـ ـع ــرض ل ــه امل ـس ـل ـح ــون بــدخــول ـهــم
املـ ـتـ ـن ــزه ،أسـ ـف ــر ع ــن سـ ـق ــوط أعـ ــداد
كـبـيــرة مــن القتلى فــي املنطقة قبل
انسحابهم.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي
فـ ــي املـ ـ ـع ـ ــارك األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ـل ــى الـ ــزج

باملسلحني إلــى الـخـطــوط األمامية
ل ـل ـق ـتــال واالك ـت ـف ــاء بـ ـ ــإدارة امل ـع ــارك
ع ــن ُب ـعــد وت ـقــديــم اإلس ـن ــاد ال ـجــوي
وال ـ ـغ ـ ـطـ ــاء ال ـ ـن ـ ــاري امل ــدفـ ـع ــي ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـعـ ــد ع ـ ـش ـ ــرات
ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن أم ــاك ــن امل ـع ــارك.
وأظهرت الوثائق التي ُعثر عليها
فــي حــوزة املسلحني توجيهات من
قــادة عسكريني سعوديني تتضمن
صــرف مبالغ مالية سـعــوديــة ،وقد
وجدت بعض هذه املبالغ في حوزة
معظم القتلى.
وبالتزامن مع معارك حرض ـ ميدي،
دفع النظام السعودي بأعداد كبيرة
من املسلحني إلى املواقع العسكرية
ال ـس ـع ــودي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي مـحـيــط
م ـن ـف ــذ ال ـ ـ ـطـ ـ ــوال الـ ـجـ ـم ــرك ــي والـ ـت ــي
يسيطر عليها املقاتلون اليمنيون
في محاوالت السترجاعها وانتهت
ك ـل ـه ــا ب ــال ـف ـش ــل بـ ـع ــد قـ ـت ــل عـ ـش ــرات
املسلحني وأسر آخرين؛ بينهم ستة
أثناء محاولتهم التقدم تجاه موقع
املصفق.
وتـشـيــر ه ــذه امل ـح ــاوالت إل ــى حجم
ال ـخ ـســارة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـكـبـيــرة
ال ـتــي ُم ـنــي بـهــا الـجـيــش الـسـعــودي
ب ـف ـق ــدان ــه ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ــواق ــع
امل ـح ـي ـطــة بـمـنـفــذ الـ ـط ــوال ـ ـ ـ ح ــرض،
وال ـتــي كــانــت سـبـبــا فــي دفـعــه للزج
بأكبر عدد من املسلحني في معارك
م ـيــدي ب ـهــدف االل ـت ـفــاف عـلــى تـقــدم
ال ـي ـم ـن ـي ــن بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـعـ ـم ــق وراء

ال ـط ــوال وف ــي مـحـيـطـهــا وتـعــويــض
الـخـســارة مــن خــال الـسـيـطــرة على
مواقع أكثر أهمية ،كما هي الحال
في ساحل مدينة ميدي.
وفي الجبهة الداخلية ،أحرز الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ت ـق ــدم ــا فــي
منطقة الوازعية جنوبي تعز ،حيث
قـصـفــوا تجمعًا ل ـقــوات «الـتـحــالــف»

استهدف الجيش السعودي
مستشفى تابعًا لمنظمة «أطباء
بال حدود» في صعدة
فـ ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــرق األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوق ب ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ،
بــاإلضــافــة الــى اسـتـهــداف تجمعات
فـ ـ ــي مـ ـثـ ـل ــث الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــري والـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة
الغربية للمدارس في ذو باب.
واشـ ـت ــدت املـ ـع ــارك ف ــي مـحــافـظـتــي
م ـ ــأرب وال ـ ـجـ ــوف ،وت ـم ـك ــن الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» م ــن إح ـبــاط
أكثر مــن هجوم للمسلحني وقــوات
«الـتـحــالــف» فــي عــدد مــن الجبهات
املشتعلة .وأوضــح مصدر عسكري
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن املـ ـع ــارك املـحـتــدمــة
تتركز في مناطق هيالن واملشجح،
ح ـيــث حـ ــاول امل ـس ـل ـحــون امل ــؤي ــدون
ل ـل ـعــدوان وال ـق ــوات ال ـغــازيــة الـتـقــدم
باتجاه جبل هيالن االستراتيجي،
مسنودين بغطاء جوي من طائرات

«الـتـحــالــف» وت ـصــدى لـهــم الجيش
و«الـل ـجــان» ،موقعني فــي صفوفهم
عـشــرات الـقـتـلــى والـجــرحــى؛ بينهم
قيادات بارزة موالية للرياض.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوف ،ال ي ـ ـ ـ ــزال ال ـج ـي ــش
اليمني و«اللجان» يفرض سيطرته
ع ـلــى  %70م ــن م ـنــاطــق امل ـحــاف ـظــة،
وتـ ـت ــرك ــز املـ ــواج ـ ـهـ ــات فـ ــي م ـنــاطــق
ســدبــأ والـغـيــل والـسـلـسـلــة الجبلية
امل ـط ـل ــة ع ـل ــى م ــدي ـن ــة الـ ـح ــزم ،حـيــث
ح ـق ــق ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» تـقــدمــا
كبيرًا خالل اليومني املاضيني.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـجـ ـي ــش
ال ـس ـعــودي ب ـصــاروخــن مستشفى
ُ
ريفيًا تـشــرف عليه منظمة «أطـبــاء
ب ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود» ف ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة رازح
الـحــدوديــة فــي محافظة صـعــدة ،ما
أسفر عن مقتل خمسة من املرضى
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــرت ــادون املـسـتـشـفــى
وأحـ ــد مـنـتـسـبــي امل ـن ـظ ـمــة الــدول ـيــة
وإصابة عشرة آخرين بجراح.
وكانت منظمة أطباء بال حــدود قد
أعــادت تشغيل املشفى الوحيد بعد
إقـفــالــه إث ــر اسـتـهــدافــه ب ـغــارة جوية
في الثالث من شهر أيلول املاضي.
وأفـ ـ ـ ــاد ط ـب ـي ــب ي ـع ـم ــل فـ ــي امل ـن ـظ ـمــة
فـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى االخـ ـ ـب ـ ــار «ي ـح ـيــى
الـ ـش ــام ــي «بـ ـ ــأن امل ـن ـظ ـم ــة ك ــان ــت قــد
أج ــرت ات ـص ــاالت قـبــل شــروع ـهــا في
افتتاح املستشفى بهدف الحصول
عـلــى ضـمــانــات مــن الـتـحــالــف بـعــدم
استهداف املستشفى.

