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العالم

تابع الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» ّ
تقدمهما في آخر المحافظات الشمالية ،حتى باتا على مشارف قاعدة العند الجوية
اليمن
االستراتيجية بعدما سيطرا على مدن جبن ودمت وقعطبة بين الضالع وتعز وإب .وتؤكد «أنصار الله» أنه ال نية لديها للعودة إلى
الجنوب حاليًا وأن األنباء في هذا الصدد ترمي إلى تحريض أبناء الجنوب ضدهم

تقدم في تعز والضالع

«أنصار الله» :ال نية
للعودة إلى الجنوب
عدن :تصفية
مقاتلي «الحراك
الجنوبي» مستمرة
عدن ــ األخبار
ق ـتــل عـ ـنـ ـص ــران م ــن مـيـلـيـشـيــا
«المقاومة الشعبية» المؤيدة
ل ــ»ال ـت ـحــالــف» ف ــي ح ــي عتيق
فـ ــي م ــديــن ــة ع ـ ــدن أول مــن
أمــس ،أحدهم يعمل لمصلحة
جـهــاز األم ــن الـسـيــاســي ،برصاص
مجهولين يعتقد انتماؤهم
إلــى تنظيم «القاعدة» .وقالت
مصادر محلية إن مسلحين كانا
عـلــى مـتــن دراجـ ــة نــاريــة طرقا
بــاب منزل شــارد الشعيبي ،وهو
ضــابــط أمـ ــن .وق ـتــل الشعيبي
على ال ـفــور بعدما فتح الـبــاب،
قـبــل أن يسحبه الـعـنـصــران إلــى
س ـطــح ال ـم ـنــزل .وحـيـنـمــا حــاول
زمـيـلــه اآلخ ــر ويــدعــي عبدالله
الديني إنقاذهّ ،
تعرض هو اآلخر
لوابل من الرصاص ،ليلقى حتفه
على الفور .وتأتي هذه العملية
بــال ـتــزامــن مــع إعـ ــان السلطات
األمنية في عدن استئناف حملة
مـنــع ال ـس ــاح ،بـمـشــاركــة قــوات
األمـ ــن وع ـنــاصــر «ال ـم ـقــاومــة»
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «الــح ــراك ال ـج ـنــوبــي»،
وبـ ــإشـ ــراف الـ ـق ــوات اإلم ــاراتــي ــة
ومشاركتها.

صنعاء ـ علي جاحز
عدن ـ األخبار
اس ـت ـع ــاد ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي ب ـم ـســانــدة
«اللجان الشعبية» مدينة دمــت ثانية
أكـ ـب ــر امل ـ ــدن ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـض ــال ــع ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ـعــد مــواج ـهــات
عنيفة مع املجموعات املسلحة املوالية
للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي،
والتي كانت قد جعلت من مدينة دمت
ً
معقال رئيسيًا لها.
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و»ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية» باتجاه الجنوب ،بعد نحو
أربعة أشهر من االنسحاب منه ،خطوة
مهمة قبيل أسبوع من انعقاد مؤتمر
«ج ـن ـيــف  »2ل ـل ـم ـحــادثــات الـسـيــاسـيــة
بشأن األزمة اليمنية .ورغم ذلك ،تؤكد
حــركــة «أن ـصــار الـلــه» أنــه ال نية لديها
وال لدى الجيش اليمني في العودة إلى
املحافظات الجنوبية ،وأن كل األحاديث
املثارة بهذا الخصوص تخدم العدوان
في تحريض الجنوبيني لالنخراط في
ص ـفــوف قـ ــوات ال ـت ـحــالــف .وأوض ـحــت
امل ـ ـصـ ــادر أن ق ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»اللجان الشعبية» ،سيطرت بصورة
كــام ـلــة ع ـلــى مــدن ـيــة دم ـ ــت ،ي ــوم أم ــس،
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حفاظًا
على أمن املدينة من أي محاولة لزعزعة
ً
أمــن واسـتـقــرار املــواطـنــن ،مـشـيــرة إلى
أن الجيش و»اللجان الشعبية» واصال
الهجوم باتجاه مديرية جــن ملالحقة
الـعـنــاصــر املــوال ـيــة ل ـحــزب «اإلصـ ــاح»
والتي فرت باتجاه الجبال.
وأعـلــن مـصــدر عـسـكــري أول مــن أمــس،
أن الجيش اليمني املسنود بـ«اللجان
ّ
الشعبية» ،شن عملية واسعة في دمت
م ــن أج ــل اس ـت ـع ــادة امل ــدي ـن ــة ومــاحـقــة

سيطر الجيش و»اللجان الشعبية» على السلسلة الجبلية الممتدة بين معسكر العمري وذباب في محيط باب المندب (أ ف ب)

العناصر الـفــارة والتي سبق أن قامت
بعمليات في بعض مديريات محافظة
إب تسببت بقتل العشرات من املواطنني
وتــدمـيــر مـنــازلـهــم ،ثــم فــرت إلــى مدينة
دم ــت وحـ ّـول ـت ـهــا م ــن مــدي ـنــة سـيــاحـيــة
إلــى وكــر للعناصر املسلحة الخارجة
عن القانون .وأفــاد املصدر بــأن معركة
مع «القاعدة» و»اإلصــاح» في مديرية
قعطبة التي تتبع أيضًا للضالع إداريًا
أسـ ـف ــرت ع ــن م ـق ـتــل ق ــائ ــد امل ـج ـمــوعــات
املسلحة ،صالح مسعد ريشان.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ــام ال ـحــربــي»
أن الـتـقــدم الـســريــع فــي دم ــت جـعــل من
تطهيرها بالكامل أمرًا وشيكًا ،مشيرًا
إلى أنه تم تأمني مناطق كثيرة وتطهير
معسكرات لـ«القاعدة» و»اإلصالح» في
املديرية بعد معارك أسفرت عن مقتل
عــدد من قــادة «اإلص ــاح» و»الـقــاعــدة»،
بينهم ال ـق ـيــادي فــي ح ــزب «اإلص ــاح»
ن ــاي ــف ال ـج ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي ح ـظ ــي بـنـعــي
ـاط ال ـ ـحـ ــزب وإعـ ـ ــام
واسـ ـ ـ ــع فـ ــي أوس ـ ـ ـ ـ ً
«ال ـت ـحــالــف» ،إضــاف ــة إل ــى ال ـق ـيــادي في
تنظيم «داعش» باسل عبدالله القاضي
وع ـ ــدد آخ ـ ــر م ــن الـ ـ ـق ـ ــادة .وك ـ ــان أب ـن ــاء
مــديــريــة دم ــت مــدعــومــن ب ــوح ــدات من
الجيش و»اللجان الشعبية» قد تمكنوا
خالل اليومني املاضيني من التقدم في

الجهة الغربية مــن املــديــريــة ،حيث تم
تأمني دار الحسن واستعادة سيارات
وآليات مدرعة كانت بحوزتهم.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز ،أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت
م ـص ــادرع ـس ـك ــري ــة أن ق ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
و»اللجان الشعبية» تمركزت في جبل
اليأس املطل على قاعدة العند الجوية
في محافظة لحج املجاورة لعدن.
وبعد تأمني معسكر العمري أو «اللواء
 ،»17تمكنت أمس وحــدات من الجيش
و»ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن تــأمــن كامل
السلسلة الجبلية املمتدة بني معسكر
الـعـمــري ومــديــريــة ذب ــاب ليصبح بــاب
املـ ـن ــدب ت ـح ــت م ــرم ــى نـ ـي ــران ال ـج ـيــش
و»اللجان الشعبية».

تمركز الجيش و«اللجان
الشعبية» في جبل
اليأس المطل على
قاعدة العند الجوية

وف ـي ـمــا ن ـشــر إعـ ــام «ال ـت ـحــالــف» أن ـبــاء
مـكـثـفــة ع ــن ت ـق ــدم ال ـج ـيــش و»ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» بــات ـجــاه مـحــافـظــة الـضــالــع
«الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» ،أشـ ـ ـ ــار عـ ـض ــو امل ـك ـتــب
ال ـس ـيــاســي ف ــي «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،فضل
أبــو طــالــب ،إلــى أن الحديث عــن التقدم
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـن ــوب «ل ـي ــس صـحـيـحــا»،
الفتًا إلى أن معارك الجيش و»اللجان»
لم تتجاوز املحافظات الشمالية .وأكد
حديث إلى «األخبار» أن هذه اإلثارة
في
ٍ
اإلعالمية غير مفيدة« ،إنما هي خدمة
مجانية ل ـقــوات ال ـع ــدوان الـتــي عجزت
ح ـتــى اآلن ف ــي إقـ ـن ــاع أبـ ـن ــاء ال ـج ـنــوب
بالقتال في معارك الشمال ،باستثناء
مسلحي هــادي وميليشيات اإلصــاح
والقاعدة».
وفـيـمــا يـمـكــن الـنـظــر إل ــى ه ــذه األن ـبــاء
على أنها ترمي إلــى حشد الجنوبيني
الـ ــذيـ ــن ي ــرفـ ـض ــون ح ـت ــى اآلن ال ـق ـت ــال
مل ـص ـل ـحــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» وهـ ـ ـ ــادي تـحــت
مـظـلــة الـ ـع ــدوان ،أف ــاد م ـصــدر سياسي
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» بـ ـ ــأن الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــن فــي
سـ ـي ــاق ت ــوج ـه ـه ــم ن ـح ــو االنـ ـفـ ـص ــال ال
يــزالــون ينظرون إلــى بعض املديريات
الشمالية الـتــي تــم ضمها عقب إعــان
الوحدة اليمنية بني الشمال والجنوب
ملـ ـح ــافـ ـظ ــات جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،بـ ـك ــونـ ـه ــا «ال

ّ
الغموض يسبق «جنيف  :»2اختبار لجدية ولد الشيخ
يبدو سيناريو ما ًقبل مؤتمر
«جنيف  »1ماثال أمام األطراف اليمنية
قبيل أسبوع من انعقاد «جنيف »2
المفترض .سلوك المبعوث الدولي
لألمم المتحدة ،وعدم وضوح تفاصيل
اللقاء المقبل ،يزيدان احتماالت فشل
إطالق عملية سياسية في اليمن هذه
المرة أيضًا ،برغم الحراك اليمني والدولي
الدافع بهذا االتجاه
صنعاء ــ علي جاحز
مع اقتراب موعد انعقاد لقاء «جنيف
 »2املقرر في منتصف الشهر الجاري،
ت ــزداد الـتـســاؤالت بشأن جدية إعــداد
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـه ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ومـ ــدى
التنسيق مع كل األطراف حول صيغته،
وال سيما أن تفاصيل عــدة بشأنه ال
ت ــزال مـبـهـمــة .وب ــال ـت ــوازي ،تـصــاعــدت

ال ـش ـك ــوى م ــن أداء امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
اس ـمــاع ـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ قـبـيــل ال ـل ـقــاء،
ال ــذي مــن املـفـتــرض أن يضع العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ع ـلــى ال ـس ـكــة،
وخ ـص ــوص ــا ان ـت ـق ــادات ديـمــوغــاجـيــة
ولد الشيخ الذي «يتحدث لكل وسيلة
اعالمية بحسب توجهها ،ويعطيها
م ــا ت ــري ــد ان ت ــوص ـل ــه مل ـش ــاه ــدي ـه ــا»،
بحسب مراقبني يمنيني.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـغـ ــدق ول ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ اآلم ـ ــال
ّ
وال ـ ــوع ـ ــود ب ــاقـ ـت ــراب الـ ـح ــل وان ـت ـه ــاء
الـعــدوان والحصار وإجـمــاع األطــراف
اليمنية على انعقاد «جنيف  ،»2أفاد
مـ ـص ــدر س ـي ــاس ــي م ـط ـلــع «األخ ـ ـبـ ــار»
بــأن املبعوث الــدولــي ال يــزال يتحدث
لإلعالم ً
بناء على تصوره لـ «جنيف»،
الــذي يتسق مــع الــرغـبــات السعودية،
فيما هو يخجل من مجرد اإلشارة إلى
ما يجري بينه وبني األطراف اليمنية
في مسقط من تفاهمات ونقاشات.
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تـبــاحــث ول ــد الشيخ
مع مساعد وزيــر الخارجية االيرانية
حسني أمير عبد اللهيان في تطورات

املـ ـل ــف ال ـي ـم ـنــي األخـ ـ ـي ـ ــرة .وأكـ ـ ــد عـبــد
ال ـل ـه ـيــان ض ـ ــرورة تــوف ـيــر األرض ـي ــات
ل ـل ـحــوار ب ــن امل ـج ـمــوعــات وامل ـكــونــات
ّ
اليمنية ،مشيرًا إلى أن حل أزمة اليمن
ٌ
ره ــن بالحل السياسي وال ـحــوار بني
جـمـيــع األطـ ــراف الـيـمـنـيــة ،واملـشــاركــة
البناءة من جانب األطراف االقليمية.
من جهته ،أشار ولد الشيخ إلى أحدث
الـجـهــود امل ـبــذولــة إلجـ ــراء املـحــادثــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــة
ف ــي ج ـن ـي ــف ،داعـ ـي ــا ج ـم ـيــع األطـ ـ ــراف
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة املـ ــؤثـ ــرة فــي
الـيـمــن لــانـضـمــام ال ــى م ـب ــادرة االم ــم
امل ـت ـحــدة الج ـ ــراء م ـح ــادث ــات مـبــاشــرة
بــن االط ــراف اليمنية ،بحسب وكالة
«فارس» االيرانية.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت م ــوسـ ـك ــو دع ـم ـه ــا
للجهود التي يبذلها ولــد الشيخ من
أجل عقد جولة جديدة من املشاورات
حــول األزم ــة اليمنية .وش ــددت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي ب ـي ــان لـهــا
على القيام «بكل ما هو ممكن إلنهاء
الـ ـعـ ـن ــف ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـيــة

والتوصل إلــى السالم في البالد عبر
إجراء حوار يشمل جميع قوى الشعب
اليمني».
أما في صنعاء ،فال يزال وفد «أنصار
الـلــه» ووفــد «املــؤتـمــر الشعبي العام»
اللذان عادا من مسقط أخيرًا ،يجريان
نـقــاشــات وم ـشــاورات مــع قيادتيهما.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول امل ـص ــدر إن

ال ــوف ــدي ــن «لـ ــم ي ـح ـمــا مـعـهـمــا شـيـئــا
مـفـيـدًا مــن مـسـقــط» ،الف ـتــا إل ــى أنهما
ك ــان ــا قـ ــد أرس ـ ـ ــا ب ـع ــض امل ـق ـت ــرح ــات
ل ـل ـم ـب ـعــوث ال ــدول ــي ب ـخ ـصــوص لـقــاء
ـأت ال ــرد بـعــد .وبحسب
جنيف ،ولــم ي ـ ِ
امل ـص ــدر ،ف ــإن املـ ـش ــاورات فــي صنعاء
تتركز حول الصيغة التي يفترض أن
ينعقد وفقها «جنيف  »2وتفاصيله.
وكـ ـ ـ ـ ــان ولـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ قـ ـ ــد ح ـ ـ ّـم ـ ــل فــي
تـصــريـحــات صحافية «أن ـصــار الـلــه»
م ـس ــؤول ـي ــة ف ـش ــل «ج ـ ـن ـ ـيـ ــف .»1وأكـ ــد
ّ
امل ـصــدر املــطـلــع أن املشكلة قــد تتكرر
اليوم مع «جنيف  ،»2مضيفًا أنه «لم
ي ـجـ ِـر االت ـف ــاق عـلــى تـفــاصـيــل املــؤتـمــر
املزمع ال من حيث املكان وال الصيغة
وال األط ــراف وال املـبــادئ ،بل لم تعلن
األمــم املتحدة املوعد بصورة رسمية
حتى اآلن» .ويــرى املصدر في حديثه
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن ح ــدي ــث ول ــد الـشـيــخ
املـفــرط فــي تبسيط املـســألــة ،قــد يكرر
مشكلة «جنيف »1نفسها ،وال سيما
أن املوعد الــذي يتحدث عنه بارتياح
يقترب بسرعة من دون أن ينجز شيئًا

