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العالم

اليمن

ولد الشيخ في مسقط تفاؤل بإعالن المسودة النهائية لـ«جنيف »2
يقترب الحراك السياسي والدبلوماسي بشأن األزمة اليمنية من
الوصول إلى صيغة نهائية النعقاد مؤتمر «جنيف  ،»2ويبدو أن
المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ مع األطراف
اليمنية بخصوص إقرار َ مسودة نهائية ألجندات المؤتمر بدأت تؤتي
ثمارها ويتوقع أن تعلن مسودة المؤتمر في األيام القليلة المقبلة
صنعاء ـ علي جاحز
من املتوقع أن يصل املبعوث األممي
إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ إلى
العاصمة العمانية مسقط اليوم للقاء
وفــد حركة أنـصــار الله ليطلعه على
نتائج زيارته للرئيس الفار عبدربه
منصور هــادي فــي عــدن ومشاوراته
مـ ــع وف ـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة فــي
ال ــري ــاض ون ـت ــائ ــج مـ ـش ــاورات ــه حــول
املسودة املقترحة ملؤتمر «جنيف .»2
وكان ولد الشيخ قد التقى هادي في
عــدن خــال الـيــومــن املــاضـيــن وعقد
مـ ـ ـش ـ ــاورات م ــع ع ـب ــدامل ـل ــك امل ـخــافــي
رئـيــس الــوفــد املمثل لحكومة هــادي
إل ــى ج ـن ـيــف ،أمـ ــس .وأفـ ـ ــادت األن ـبــاء
ان املـخــافــي نـقــل لـلـمـبـعــوث األمـمــي
تـ ـحـ ـف ــظ الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــودة
املقترحة ملؤتمر «جنيف  »2وطالب
بضمانات دولـيــة على تنفيذ القرار
الدولي .2216
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع فـ ـ ــي ح ــدي ــث
لـ»األخبار» إن ولــد الشيخ سيعرض

«القاعدة» يتوعد
بتصفية قائد «المقاومة
الشعبية» في أبين
على «أنصار الله» مالحظات الطرف
اآلخ ــر فــي ال ــري ــاض ح ــول مالحظات
وتـ ـع ــدي ــات الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى م ـس ــودة
امل ــؤت ـم ــر وم ـنــاق ـشــة إم ـكــان ـيــة إع ــان
املـســودة بشكل نهائي اليوم أو غدًا،
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــدث ــت وسـ ــائـ ــل اع ــام ـي ــة
موالية للعدوان عن أن ممثلي حكومة
هــادي لديهم بعض التحفظات على
امل ـ ـسـ ــودة ،ت ــوق ــع املـ ـص ــدر امل ـط ـل ــع أن
َ
تعلن املسودة النهائية قريبًا ،مبديًا
تفاؤله بأن ما يحمله املبعوث الدولي
ق ــد ي ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــا ،وأن ـ ــه سـيـجــري
االتفاق على الصيغة النهائية خالل
ال ـل ـقــاء الـ ــذي م ــن امل ـتــوقــع أن ينعقد
اليوم في مسقط.
وكـشــف امل ـصــدر أن الـخـطــوة التالية
إلعالن املسودة النهائية هي تسمية
الوفود املشاركة في «جنيف  ،»2التي
يـفـتــرض أن ت ـكــون بـحـســب امل ـســودة
عـبــارة عــن  6أعـضــاء و 4مستشارين
لكل مكون من مكونات جنيف الثالثة،
ال ـت ــي ح ـصــرت ـهــا املـ ـس ــودة بـحـكــومــة
هادي من جهة ،مقابل «أنصار الله»
وحـ ــزب املــؤت ـمــر الـشـعـبــي ال ـع ــام من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن
«املؤتمر الشعبي» حدد ممثليه إلى
ج ـن ـيــف ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ع ـلــى غ ــرار
حكومة ه ــادي ،التي كانت قــد سمت
ممثليها قبل أسابيع.
وكشف املصدر أن وفد «أنصار الله»
فـ ــي م ـس ـق ــط سـ ـيـ ـع ــود إلـ ـ ــى ص ـن ـعــاء
عقب لقائه املبعوث الــدولــي ليجري
م ـشــاورات حــول الــوفــد الــذي سيمثل
الـحــركــة فــي «جـنـيــف  ،»2متوقعًا أن
يعلن ذلــك فــي غـضــون األي ــام املقبلة
وه ـ ــو مـ ــا س ـي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه أن تـعـلــن
األمــم املتحدة مــوعــد انـطــاق مؤتمر
«جـنـيــف  »2بـشـكــل رس ـمــي يـلــي ذلــك
تحرك الوفود.
يأتي هــذا في وقــت بــات فيه الجيش
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي و«الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة»
يتحكمون بسير العمليات العسكرية
س ــواء على الجبهة الــداخـلـيــة أو في
جبهات مــا وراء ال ـحــدود .وفــي وقت
يــوســع فـيــه الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» من

سيطرتهم داخل األراضي السعودية
في جيزان ونجران وعسير وإعالنهم
الـبــدء فــي الـخـيــارات اإلستراتيجية،
بات واضحًا فشل العدوان السعودي
فـ ــي ك ـس ــب أوراق م ـي ــدان ـي ــة يـمـكـنــه
اسـتـثـمــارهــا فــي «جـنـيــف  »2إن كــان
في تعز أو في مأرب الجبهتني اللتني
حشد لهما كــل إمكاناته وألـقــى بكل
ثقله فيهما.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ن ـ ـج ـ ـحـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش
و«اللجان الشعبية» في إعاقة تقدم
ق ــوات الـغــزو فــي م ــأرب وفــي جبهات
ت ـع ــز عـ ـ ــادت ال ـس ـع ــودي ــة مـ ــرة أخ ــرى
للجوء إلــى خـيــار الـطـيــران وتكثيف
ال ـغ ــارات الـجــويــة عـلــى صـعــدة وتعز
ومأرب بشكل خاص.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة ت ـع ــز
اإلعــام ـيــة» تمكن مـقــاتـلــي «الجبهة
الــوطـنـيــة» مــن أب ـنــاء تـعــز مسنودين
بقوات الجيش و«اللجان الشعبية»،
أمـ ــس ،م ــن تـطـهـيــر مـنـطـقــة الـصـنـمــة
في األحـيــوق وتأمينها ،كما تقدمت
فــي منطقة الـضـبــاب وط ـهــرت قلتني
جنوب فندق الحرمني.
وعلى صعيد متصل ،كشف املصدر
أن مجموعات من املقاتلني املؤيدين
لـلـعــدوان فــي مــديــريــة مــاويـ ّـة نقضوا
أمس اإلتفاق القبلي الذي وقعه أبناء
املديرية وحاولوا التمركز والتمترس
في عدد من الجبال هناك بهدف فتح
جبهة ملصلحة الـعــدوان في املديرية
التي تعد األكـثــر أمنًا واسـتـقــرارًا من
غ ـيــرهــا ،مــوض ـحــا أن أب ـن ــاء املـنـطـقــة
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان»
تـ ـ ـص ـ ــدوا لـ ـه ــم ودحـ ـ ــروهـ ـ ــم م ـ ــن تـلــك
املواقع.
وعلى جبهة الوازعية شنت الطائرات
السعودية أمــس ،غ ــارات مكثفة على
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امل ـن ـط ـقــة ع ـق ــب ف ـش ــل ال ـه ـج ــوم ال ــذي
ش ـن ـت ــه قـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو واملـ ـسـ ـلـ ـح ــون
املؤيدون للعدوان في املنطقة.
عـلــى ذات االت ـج ــاه ،وب ـعــد فـشــل عــدة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت نـ ـف ــذتـ ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
مسنودة بقوات إماراتية وسودانية
طـ ـ ـ ــوال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة السـ ـتـ ـع ــادة
مديرية الشريجة في محافظة لحج،
شـنــت ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي،
أمس ،غارات هيستيرية على مديرية
الشريجة استهدفت عددًا من املباني
الحكومية واملنشآت.
وف ــي جـبـهــة مـ ــأرب ،شـنــت ال ـطــائــرات
الـسـعــوديــة غ ــارات مكثفة استهدفت
ج ـبــل ه ـي ــان وامل ـن ــاط ــق ال ـت ــي جــرت
الـسـيـطــرة عليها أخ ـي ـرًا فــي ص ــرواح
ب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة الـ ـجـ ـي ــش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ع ـل ــى ج ـبــال
وت ـ ـ ـ ــال اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ـيــط
معسكر»كوفل» شرق صرواح.

ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،وب ـع ــد أشـهــر
م ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـشـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـكـ ــرر واملـ ـكـ ـث ــف
لقوات الغزو وميليشيات «القاعدة»
و»اإلص ــاح فــي معسكرات أنشأتها
ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة لـ ـح ــدود
م ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف ،أكـ ــد م ـص ــدر في
«اإلع ــام الحربي» أن قبائل الجوف
مـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــودة بـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان
الشعبية» نفذت عملية تقدم كبيرة
على تلك املعكسرات .وأوضح املصدر
أن الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» تـمـكـنــوا من
دحر املسلحني املؤيدين للعدوان من
أهم املواقع العسكرية في الصحراء،
فــي عملية أدت إلــى مقتل العشرات
مـ ــن عـ ـن ــاص ــر امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات بـيـنـهــم
قــادة ب ــارزون وإلــى هــروب مــن تبقى
باتجاه الوديعة في حضرموت.
وكـ ـ ــان «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ق ــد أعـ ـل ــن مـ ــرارًا
نيته فتح جبهة في الجوف غير أنه
وفـ ــي ك ــل مـ ــرة ك ــان ــت ق ـ ــوات الـجـيــش

و«الـ ـلـ ـج ــان» تـفـشــل ت ـلــك املـخـطـطــات
ق ـبــل أن ت ـب ــدأ م ــن خ ــال ق ـصــف تلك
امل ـع ـس ـكــرات ال ـت ــي ي ـج ــري إن ـشــاؤهــا
ف ــي ص ـح ــراء الـكـنــائــس ال ـتــي تفصل
ال ـ ـج ـ ــوف ع ـ ــن م ـ ـ ـ ــأرب والـ ـسـ ـع ــودي ــة
وحضرموت.
من جهة أخرى ،طالب رئيس اللجنة
الثورية العليا ،محمد علي الحوثي،
األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة بــان كي
م ــون ف ــي رس ــال ــى خـطـيــة إل ــى إع ــان
موقف واضــح وصــريــح مــن الـعــدوان
ع ـل ــى ال ـي ـم ــن وانـ ـتـ ـه ــاك ال ـس ـع ــودي ــة
والــدول املتحالفة معها مليثاق األمم
املتحدة والقانون الدولي امللزم بعدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء واملـ ـ ـس ـ ــاس بــاس ـت ـقــال ـهــا
وسيادتها.
وت ـض ـم ـنــت ال ــرس ــال ــة أي ـض ــا الـطـلــب
مـ ــن األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة زيـ ـ ـ ــادة ت ـقــديــم
الــدعــم وامل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة بما

السعودية تستعين بالسودان على اإلمارات في
مع سقوط أول قتيل
من الجنود السودانيين،
تتجه الخرطوم إلى الغرق
أكثر في المستنقع الذي
أدخلتها فيه الرياض عبر
إرسال المزيد من الجنود إلى
اليمن .الرياض ومع فشلها
المتزايد في اليمن تستغل
القوات السودانية ورقة
في صراعها المتزايد مع أبو
ظبي في عدن
صنعاء ــ عبد الله الحنبصي
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن إق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس
الـســودانــي ،عمر البشير ،بصعوبة
املواجهة الــدائــرة في اليمن ،وتعذر
دخـ ـ ــول قـ ـ ــوات بـ ـ ــاده ف ــي مــواج ـهــة
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـي ـم ـن ــي
و»الـلـجــان الشعبية» عــازيــا السبب
إل ــى ج ـغــراف ـيــة ال ـي ـمــن ال ـص ـع ـبــة ،إال
أن البشير ذاهــب حتى النهاية في
مراضاة السعودية وتلبية طلباتها
عـبــر إرس ــال املــزيــد مــن الـجـنــود في

م ـس ـع ــى م ـ ــن الـ ـ ــريـ ـ ــاض الس ـت ـغ ــال
الــوجــود الـســودانــي لكبح السيطرة
اإلماراتية في عدن تحديدًا.
وأعـلــن البشير فــي مقابلة مــع قناة
«العربية» السعودية ،أول من أمس،
أن ال ـخــرطــوم جــاهــزة إلرسـ ــال لــواء
إضـ ــافـ ــي ي ـض ــم  1500جـ ـن ــدي إل ــى
الـيـمــن .م ـصــادر مـقــربــه مــن حكومة
خالد بحاح التي تتخذ من الرياض
مقرًا لها ،أكدت أن إعالن البشير جاء
تـنـفـيـذًا لـطـلــب الـسـعــوديــة الـقــاضــي
بتعزيز مشاركة القوات السودانية
في قوات «التحالف».
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر لـ ــ»األخـ ـب ــار»
أن ال ـس ـعــوديــة تــأمــل تـعــزيــز وج ــود
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي عـ ــدن
وامل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ــواق ـع ــة
ت ـحــت س ـي ـطــرة قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف»،
وذلك على حساب القوات اإلماراتية
الـتــي اسـتـطــاعــت بـســط نـفــوذهــا في
عدن مقارنة بالحضور السعودي.
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر أن خ ــاف ــا جــدي ـدًا
بني السعودية واإلمــارات ظهر على
الـسـطــح مـنــذ ع ــدة أيـ ــام ،وذل ــك بعد
اع ـ ـتـ ــراض ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى دخ ــول
ق ــوات مــرتــزقــة مــن كولومبيا ودول
أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،اس ـت ـقــدم ـ ًت ـهــا
اإلم ـ ـ ـ ــارات إلـ ــى عـ ـ ــدن ،م ــوض ـح ــة أن
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الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـس ـع ــى ج ـ ــاه ـ ــدة إل ــى
تقليص حجم الـحـضــور اإلمــاراتــي
فــي الـيـمــن ،وذل ــك بعد االعـتــراضــات
اإلمــارات ـيــة عـلــى حـضــور ميليشات
ح ـ ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» (فـ ـ ـ ــرع ت ـن ـظ ـيــم
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ف ــي ال ـي ـمــن) في
مـحــافـظـتــي ع ــدن وت ـع ــز ،ف ـضــا عن
ال ـحــرب ال ـب ــاردة بــن الــرئـيــس الـفــار
ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي امل ــدع ــوم
س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،ونـ ــائ ـ ـبـ ــه خـ ــالـ ــد ب ـح ــاح
املدعوم من اإلمارات.

وأضافت املصادر أن الرياض قررت
االس ـت ـع ــان ــة ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـس ــودان ــي
امل ـ ـع ـ ــروف ب ــان ـت ـم ــائ ــه إل ـ ــى ال ـت ـي ــار
اإلخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ملـ ـض ــاعـ ـف ــة الـ ـحـ ـض ــور
ال ـســودانــي فــي ع ــدن ،إال أن األخـيــر
س ــارع ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع «الـعــربـيــة»
إلــى التملص مــن الطلب السعودي
بـ ــإعـ ــانـ ــه أن م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـ ـ ــاده فــي
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» هـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـس ــان ــدة ال
لإلشتباك.
وي ـش ـي ــر م ـح ـل ـلــون إلـ ــى أن الـبـشـيــر

