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العالم

اليمن

«أنصار الله» تعلن بدء مرحلة جديدة من الحرب

ّ
مثل شريط «االعالم الحربي» الذي يعرض أحد العسكريين
السعوديين االسرى في قبضة الجيش و«أنصار الله» تصعيدًا في عمليات ّ
الرد
على العدوان ،بالتزامن مع استمرار التصدي للغزو في مأرب والتقدم الكبير
في تعز ،ما ّ
يكون صورة واضحة عن انقالب موازين القوى الميدانية من
جديد لمصلحة الجانب اليمني بعد «عملية صافر» المفصلية

فيديو لـ«المتحدث باسم
أسرى الجيش السعودي»
صنعاء ــ علي جاحز
صعدة ــ يحيى الشامي
مع اقتراب دخول العدوان السعودي
ش ـهــره ال ـس ــادس عـلــى الـيـمــن ،تبدو
موازين القوى امليدانية في مصلحة
الـجـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» عـلــى عــدد
من الجبهات في الشمال والوسط،
تحديدًا في مأرب وتعز وفي جنوب
السعودية ،رغــم كــل التحشيد الــذي
تقوم به قوات التحالف.
وفي خطو ٍة تصعيدية تسجل إنجازًا
إض ــاف ـي ــا لـلـجـيــش و«أن ـ ـصـ ــار ال ـلــه»
ّ
خالل الحرب ،بث «اإلعالم الحربي»
ً
تسجيال مـصــورًا ألحــد العسكريني
الـسـعــوديــن الــذيــن أســرتـهــم الـقــوات
ال ـي ـم ـن ـي ــة خـ ـ ــال امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات عـلــى
الـ ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ الـيـمـنـيــة في
ال ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن .األسـ ـي ــر ال ــذي
يدعى إبراهيم عــراج محمد حكمي
من الكتيبة الرابعة في اللواء االول
الذي يتخذ من جيزان مقرًا له ،أعلن
أن ــه «يـتـحـ ّـدث بــاســم أس ــرى الجيش
السعودي في اليمن» .وقال« :نشكر
الجيش اليمني والـلـجــان الشعبية
وال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـنــي ال ــذي ــن تـعــامـلــوا
م ـع ـن ــا ب ــأح ـس ــن مـ ــا يـ ـك ــون ووفـ ـ ــروا
لـ ـن ــا كـ ــل االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات» ،م ـن ــاش ـدًا
«الجيش الـسـعــودي ووزارة الــدفــاع
إيقاف الحرب التي ليس من ورائها
ّ
إال الـ ــدمـ ــار وال ـق ـت ــل ألش ـق ــائ ـن ــا فــي
اليمن» .وتوجه الحكمي إلى زمالئه
ً
العسكريني ،قــائــا« :ال تـصــدقــوا ما
يقال لكم من تبريرات لهذه الحرب،
ون ـح ــن إخ ـ ــوة ف ــي ال ــدي ــن والـ ـج ــوار،
وهــذه الحرب إســاءة لعالقة الجوار
بيننا وبني اليمن».
في هذه األثناء ،أعلنت حركة «أنصار
الله» ،يوم أمس ،بدء مرحلة جديدة
من ّ
الرد على الحرب السعودية على
ّ
اليمن ،مع اقتراب انتصاف عام مما
سـ ّـم ـتــه «املـ ـن ــازل ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» ،في
إش ــارة ال ــى ال ـع ــدوان املـسـتـمــر .وأكــد
املتحدث باسم «أنصار الله» ،محمد
عـبــد ال ـســام ،أهـمـيــة وجــديــة املـســار
ال ـع ـس ـكــري ال ـك ـفــاحــي ف ــي مــواج ـهــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
التصدي ملحاوالت الغزو .في الوقت
نفسه ،أشار عبد السالم إلى انفتاح
«أنصار الله» على أن أي حل سياسي
ً
يـجــب أن يـكــون ع ــادال ومنصفًا وال
يـنـتـقــص ال ـب ـتــة م ــن ال ـس ـي ــادة ،الفـتــا
إلى أن الجهود الدولية «بدأت تقدر
أن ال ـطــرف املـعـتــدي نتيجة لتعنته
وتصلبه غير املبرر هو من يتسبب
فــي عرقلة الحلول السياسية حتى
اآلن» .وبــارك عبد السالم ،في بيان،
ل ـل ـش ـع ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات
الـتــاريـخـيــة ضــد ال ـغ ــزاة واملـحـتـلــن،
مجددين العهد لشهدائنا وجرحانا
أن تظل دماؤهم الزكية وقود معركة
الـ ـك ــرام ــة والـ ـتـ ـح ــرر ال ــوط ـن ــي حـتــى
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـب ــاد ك ــام ــل س ـيــادت ـهــا
واستقاللها».

وع ـل ــى ال ـج ـب ـهــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،فشلت
م ـ ـحـ ــاولـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة نـ ـف ــذتـ ـه ــا قـ ـ ــوات
ال ـت ـحــالــف أمـ ــس ل ـلــزحــف إلـ ــى م ــأرب
مــن الـجـهــة الـجـنــوبـيــة .وأك ــد مصدر
ف ــي «اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي» أن الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ت ـم ـك ـنــوا مــن
كـ ـس ــر هـ ـج ــوم ــن جـ ــديـ ــديـ ــن ل ـل ـغ ــزاة
ومقاتلني موالني لهم من «القاعدة»
و«اإلصـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى م ـنــاطــق مـتـفــرقــة
فــي م ــأرب .وبحسب املـصــدرّ ،
تكبدت
قــوات الـغــزو خسائر بشرية ومادية
ً
كبيرة ،حيث سقط أكثر من  35قتيال
وعشرات الجرحى من جنود وضباط
الـ ـ ـق ـ ــوات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة وال ـس ـع ــودي ــن
وال ـب ـحــري ـن ـيــن وال ـق ـط ــري ــن وأي ـض ــا
مــن املــوالــن لـهــم .وفيما بــدأ القصف
بمختلف أنــواع السالح الثقيل فجر
أم ــس ،ج ــرى تفجير مــدرعــة لـلـغــزاة،
ثــم بــدأ الــزحــف وسـقــط منهم القتلى
والـ ـج ــرح ــى الـ ــذيـ ــن ال تـ ـ ــزال جـثـثـهــم

فشلت محاولة جديدة نفذتها قوات التحالف أمس للزحف إلى مأرب (أ ف ب)

متناثرة في املنطقة ،والعدد أكثر من
 35جثة ،كذلك جرى تفجير  5دبابات
فـ ــي خـ ــط األن ـ ـ ـبـ ـ ــوب .وفـ ـيـ ـم ــا جـ ــددت
قــوات التحالف هجومها بعد عصر
أمــس ،تــم إح ــراق وتفجير  3دبــابــات،
ما أدى إلى سقوط املزيد من القتلى
والجرحى.
على جبهة تعز ،يستمر تقدم الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة.

واق ـتــربــت ال ـق ــوات م ــن ش ــارع امل ــرور،
حـيــث تــم تطهير ع ــدد مــن الـعـمــارات
ال ـك ـب ـي ــرة وتـ ـب ــة م ـط ـل ــة ع ـل ــى صـيـنــة
م ــن ج ـهــة الـ ـغ ــرب ،م ــا أوق ـ ــع ع ـشــرات
القتلى والجرحى من املرتزقة خالل
امل ــواجـ ـه ــات .وف ــي جـبـهــة ج ــرة الـتــي
ت ـمــت ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ق ـبــل يــومــن
بصور ٍة كاملة ،والتي يعني سقوطها
ضربة لجماعة حمود املخالفي ،قائد

مـ ـجـ ـم ــوع ــات «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» فـ ــي ت ـع ــز،
ت ـقــدمــت ق ـ ــوات ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان»
إل ــى ق ــري ــة ش ـم ــال امل ـج ـمــع الـقـضــائــي
ك ــان املـسـلـحــون امل ــؤي ــدون للتحالف
يتجمعون فيها بكثافة ويـجـهــزون
لتنفيذ زح ــف مـنـهــا ،قـبــل أن يسقط
العديد منهم بني قتيل وجريح ،جراء
ضربات الجيش و«اللجان».
ك ــذل ــك ،ي ــواص ــل الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»

بحاح في عدن :اإلمارات تسحب البساط من تحت «اإلصالح»
بعد ستة أشهر من
الفرار إلى الرياض،
وصل رئيس الحكومة
المستقيلة ،خالد بحاح،
إلى عدن ليقود منها
أعمال الحكومة
«إلدارة شؤون البالد
اليمن»،
من داخل
ّ
خطوة تغلب
في
ٍ
النفوذ اإلماراتي في
الجنوب وتحاول سحب
البساط من تحت حزب
«اإلصالح» اإلخواني

صنعاء ـ علي جاحز
وصل رئيس الحكومة املستقيلة خالد
ب ـح ــاح وس ـب ـع ــة م ــن وزراء حـكــومـتــه
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة إلـ ــى ع ـ ــدن ،ص ـب ــاح أم ــس،
عقب خضات أمنية وسياسية عديدة
ش ـهــدت ـهــا امل ـح ــاف ـظ ــة خ ـ ــال ال ـيــومــن
املــاض ـيــن ،أف ـضــت إل ــى إقــالــة محافظ
عـ ــدن «اإلص ـ ــاح ـ ــي» ،ن ــائ ــف ال ـب ـكــري،
بالتزامن مع تقليص نفوذ «القاعدة»
و«اإلصــاح» ميدانيًا .وانتشرت قوات
الـ ـغ ــزو اإلمـ ــاراتـ ــي امل ـك ـثــف ف ــي بعض
مـ ـن ــاط ــق ع ـ ـ ـ ــدن ،خـ ـص ــوص ــا ال ـب ــري ـق ــا
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،فـ ـيـ ـم ــا س ـي ـق ـي ــم ب ـح ــاح
وم ـس ــؤول ــوه خـ ــارج مـنـطـقــة الـتــواهــي
ال ـتــي ت ـضــم م ـقــار ال ـح ـكــومــة والـقـصــر
ال ـج ـم ـه ــوري ،ل ـكــون ـهــا ال ت ـ ــزال تـحــت
سيطرة تنظيم «القاعدة».
وأعـ ـ ـل ـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
املستقيلة راجح بادي أن عودة بحاح
وال ــوزراء السبعة هــي «ع ــودة دائـمــة»،
م ــوض ـح ــا أن ال ـح ـك ــوم ــة ن ـق ـلــت مــركــز
عملها مــن الــريــاض إلــى ع ــدن .وشــدد
ب ـ ــادي ف ــي ت ـصــريــح ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
بـ ـ ـ ـ ــرس» ،عـ ـل ــى أن إح ـ ـ ـ ــدى أول ـ ــوي ـ ــات
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،دع ــم
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فـ ــي تـ ـع ــز» ح ـي ــث تـسـتـمــر
املواجهات بني القوات املوالية لهادي،
والجيش و«اللجان الشعبية».
مــن جــانـبــه ،قــال وزي ــر اإلدارة املحلية
فــي حكومة بـحــاح ،عبد الرقيب فتح،
إن أولويات الحكومة في الفترة املقبلة
ه ــي «إغ ــاث ــة امل ـت ـض ــرري ــن م ــن ال ـحــرب
وإعادة اإلعمار وتنفيذ قرار (الرئيس
الـفــار عبد ربــه منصور) هــادي بدمج
امل ـقــاومــة فــي الـجـيــش واألمـ ــن وإع ــادة
ترتيب مؤسسات الدولة».

ويـمـكــن وض ــع ع ــودة بـحــاح إل ــى عــدن
ب ـعــد ش ـهــريــن م ــن ان ـس ـح ــاب الـجـيــش
و«الـلـجــان الشعبية» منها ،وفــي هذا
الـتــوقـيــت بــالــذات قـبــل عـيــد األضـحــى،
ليس أكثر من خطوة ضمن السيناريو
املتوقع تنفيذه في العيد الهادف إلى
التصعيد العسكري في تعز والبيضاء
وم ــأرب ،الــذي بــدأ أداء التحالف ينذر
بــه ،خصوصًا فــي الهجمات اليومية
ع ـلــى م ـ ــأرب وفـ ــي تـكـثـيــف الـعـمـلـيــات
الـ ـج ــوي ــة ع ـل ــى ص ـن ـع ــاء وم ـح ـي ـط ـهــا،
بـغــرض قطع إمـ ــدادات «أن ـصــار الـلــه»،
قبل «املعركة» املرتقبة.
وأش ــارت مـصــادر مطلعة لــ«األخـبــار»
ُإل ــى أن ب ـحــاح وال ـ ـ ــوزراء وامل ـســؤولــن
أسـكـنــوا فــي فـنــدق القصر ،الــواقــع في
مـنـطـقــة ال ـح ـس ــوة ـ ال ـب ــري ـق ــا .اخ ـت ـيــار
البريقا جاء بعد اتخاذ إجراءات أمنية
وتــرتـيـبــات سياسية فــي ظــل سيطرة
«القاعدة» على معظم مناطق عدن.
ويرى القيادي في «الحراك الجنوبي»،
ح ـس ــن زي ـ ــد بـ ــن ي ـح ـي ــى ،فـ ــي حــديــث
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
«يريد اآلن عبر إعــادة بحاح إلى عدن
إح ـيــاء صــراعــات املــاضــي وخصوصًا
ص ــراع ــات  13ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر
 ،1986وه ــو مــا كـنــا قــد قضينا عليه
فــي حــركــة الـتـصــالــح والـتـســامــح التي
ك ــان مـهـنــدسـهــا الــرئ ـيــس عـلــي نــاصــر
محمد».
ول ـف ــت ب ــن ي ـح ـيــى إلـ ــى أنـ ــه ال يـتــوقــع
ّ
أن يـظــل بـحــاح فــي ع ــدن ألن «ال ـحــراك
الجنوبي» وجماهير الجنوب «بــدأت
ت ـع ــي نـ ـي ــات االحـ ـ ـت ـ ــال وم ــرت ــزقـ ـت ــه»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك اس ـت ـن ـهــاضــا
جماهيريًا وطنيًا «لتحرير الجنوب
م ــن االح ـ ـتـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي اإلمـ ــاراتـ ــي

وإع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـط ــاب ــع ال ــوطـ ـن ــي وإعـ ـ ـ ــادة
االعتبار للشراكة الجنوبي على أسس
يتوافق عليها أبناء الجنوب».
وجـ ــاءت ع ــودة ب ـحــاح إث ــر مـخــاضــات
ع ـ ــدة ع ــرف ـه ــا الـ ـجـ ـن ــوب ،ك ـ ــان أب ــرزه ــا
اشتباكات دارت بني مسلحي «الحراك
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» م ــدع ــوم ــا
بــ«اإلصــاح» على خلفية احتجاجات
إصالحية على مطالب جنوبية بإقالة
نائف البكري .تــا ذلــك اجتماع عقده
ه ــادي ب ـق ـيــادات مــا يـسـمــى «املـقــاومــة
الـجـنــوبـيــة» مــن املــوالــن ل ــ«اإلص ــاح»
وأحزاب «اللقاء املشترك» ،أشاد خالله
ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار بـ ــدورهـ ــم ف ــي عـمـلـيــة
«ت ـح ــري ــر ع ـ ـ ــدن» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أهـمـيــة
اس ـت ـم ــراره ــم ف ــي امل ـ ـعـ ــارك «لـتـحـقـيــق
تحرير بقية محافظات الشمال» ،وهو
ما يرفضه «الحراك الجنوبي» الذي ال
َ
يريد أن ُيــز ّج به في حــرب مع الشمال
خدمة ملشاريع قيادات حرب .1994

ّ
دمر عناصر «القاعدة»
أمس الكنيسة
الكاثوليكية وأحرقوها

وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة أن ه ــادي
أقـ ـن ــع الـ ـقـ ـي ــادات اإلص ــاحـ ـي ــة بـقـبــول
إق ــال ــة ال ـب ـكــري إلزال ـ ــة م ـخ ــاوف بـحــاح
م ــن س ـي ـط ــرة «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـل ــى ع ــدن

