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العالم

ّ
العدوان يحول صعدة إلى «كومة خراب»

اليمن

منذ إعالنها منطقة عسكرية في بداية
الحرب ،أجهز الطيران السعودي في صعدة
على الحجر والبشر .استخدم أسلحة محرمة
دوليًا ،ومعالمها الحضارية ،إلى جانب تركه
قنابل عنقودية في مناطق المحافظة،
وسط غياب المنظمات الدولية التي تخشى
االق ــام ــة فــي ص ـعــدة بـعــدمــا بــاتــت أشبه
بكومة خراب
صعدة ــ يحيى الشامي
ليس مــن السهل ملــن سبق لــه زيــارة
ص ـعــدة قـبــل ال ـح ــرب ال ـت ـعـ ّـرف إليها
ّ
تحولت مشاهد الدمار
اآلن ،بعدما
وأك ـ ــوام ال ـخ ــراب إل ــى مـشـهــد يغطي
املساحة األكبر من قراها وأحيائها
الـسـكـنـيــة ،مخفيًا كـثـيـرًا مــن مالمح
املــدي ـنــة .وق ــد خ ـ ّـص ال ـخ ــراب مـعــالــم
ص ـعــدة امل ـع ـمــاريــة ،وخـصــوصــا تلك
ال ـتــي ت ـمـ ّـيــزت ب ـهــا كــال ـقــاع األثــريــة

آالف القنابل العنقودية منتشرة
في مساحات كبيرة من األراضي
الزراعية واألحياء السكنية
والـ ـبـ ـي ــوت ال ـق ــدي ـم ــة ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار مــا
شهدته املــديـنــة القديمة الـتــي تضم
مـبــانــي ي ـعــود ت ــاري ــخ إنـشــائـهــا إلــى
عصر صدر اإلسالم ،إلى جانب بقايا
دويالت حكمت الجزيرة العربية قبل
اإلسالم.
ول ـئ ـ ّـن ك ــان ــت الـ ـح ــروب ال ـســاب ـقــة قد
ت ـج ــن ـب ــت كـ ـثـ ـيـ ـرًا مـ ــن ت ـ ـ ــراث ص ـع ــدة
وإرثها الحضاري ،فإن هذا العدوان
لــم ُيـبــق شيئًا إال دمــره مــرة ّ
ومرتني
ِ
ح ـتــى صـ ــار األه ــال ــي ُي ـش ـك ـكــون في
إم ـكــان ـيــة إع ـ ــادة امل ــدم ــر إل ــى وضـعــه
ال ـســابــق ،وال سـيـمــا أن تـلــك املـبــانــي
األث ــري ــة بـقـيــت خ ــارج دائـ ــرة اهـتـمــام
السلطات املحلية ردحًا من الزمن ،ما

جعلها ُعرضة لالندثار ،حتى أكمل
الطيران السعودي املهمة عبر آالف
ال ـغــارات الـجــويــة الـتــي أجـهــزت على
املباني الترابية املوغلة القديمة.
ج ــول ــة ق ـص ـي ــرة فـ ــي سـ ـ ــوق امل ــدي ـن ــة
القديم الواقع خلف أسوارها بالقرب
مــن مسجد اإلم ــام ال ـهــادي الشهير،
تؤكد أن الحرب هذه املرة تستهدف
الـحـضــارة وال ـتــاريــخ كـمــا تستهدف
االنـ ـس ــان .وت ـت ـكــرر امل ـشــاهــد نفسها
فــي مدينة رحـبــان القديمة جنوبي
صعدة املدينة التي قاومت اإلهمال
لـعـقــود ،إل ــى أن دم ــر الـطـيــران أج ـ ً
ـزاء
منها في لحظات.
ال ــدم ــار امل ـب ــاش ــر وال ـق ـت ــل الـجـمــاعــي
املتعمد للسكان هما واحد من أوجه
العدوان .أما الوجه اآلخر الناجم عن
إفراط العدوان في استخدام األسلحة
ُ
املحرمة ،فيتمثل بالتداعيات املترتبة
ّ
ع ـلــى املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد ،ح ـيــث تـتـحــدث
الجهات الصحية فــي املحافظة عن
آالف الـقـنــابــل الـعـنـقــوديــة املنتشرة
ف ــي م ـســاحــات ك ـب ـيــرة م ــن األراضـ ــي
الزراعية واألحياء السكنية .وتشير
املصادر إلى استحالة عودة السكان
إلى منازلهم املدمرة أو إلى مزارعهم،
في ظل معاودة الطيران غاراته على
املحافظة الـتــي تشهد تحليقًا على
مدار الساعة وغارات تتجاوز أحيانًا
الـخـمـســن غ ــارة يــومـيــا ،مــا يتسبب
ب ـش ــل ح ــرك ــة ال ـح ـي ــاة ك ـل ـيــا وت ــوق ــف
حركة السير .ويؤكد املصدر سقوط
ضحايا بالعشرات من السكان أثناء
محاولتهم الـعــودة ملــزاولــة حياتهم،
موضحًا أن معظم هــؤالء الضحايا
من النساء واألطفال ورعاة املواشي
واملــزارعــن .وكانت الفرق الهندسية
املتخصصة بـنــزع األل ـغــام قــد أكــدت
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» مــواج ـه ـت ـهــا ت ـح ـ ّـدي ــات
كـبـيــرة أث ـن ــاء عـمـلـهــا امل ـي ــدان ــي ،مثل
تــواصــل ال ـغــارات الـجــويــة وقـلــة عدد
الفرق الهندسية املتخصصة.
ووف ـ ـقـ ــا مل ـ ـصـ ــادر ال ـس ـل ـط ــة امل ـح ـل ـيــة
وتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
والحقوقية ،فإن القنابل والصواريخ
ال ـت ــي ُع ـث ــر ع ـلــى ب ـق ــاي ــاه ــا ،بعضها

ّ
يتعمد «التحالف» في األيام األخيرة تتبع التجمعات السكانية وأماكن النزوح في صعدة واستهدافها (أ ف ب)

ّ
مصنع أميركيًا وبريطانيًا وكذلك
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــا .وق ـ ــد أل ـق ـي ــت ب ـع ـب ــوات
وأح ـج ــام مختلفة وتـسـبـبــت بــدمــار
مباشر وآثــار ال ُيمكن التخلص من
آثــارهــا وتداعياتها لعقود ،ويــراوح
ط ــول أغـلـفــة تـلــك الـقـنــابــل املـنـتـشــرة
في أماكن عدة من صعدة بني ثالثة
أمتار وستة.
ويـ ـح ــاول ب ـعــض ال ـس ـكــان واأله ــال ــي
مـ ـم ــن تـ ـ ـض ـ ــررت مـ ـن ــازلـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــودة

ّ
إل ـي ـهــا ب ـعــدمــا ت ـقــطـعــت ب ـهــم الـسـبــل
وانـعــدمــت أمــامـهــم خ ـيــارات الـنــزوح.
غير أن تزايد املـخــاوف من وقوعهم
ضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــابـ ــل ال ـ ـع ـ ـن ـ ـقـ ــوديـ ــة
واألجـ ـس ــام امل ــوق ــوت ــة ،يــدف ـع ـهــم إلــى
الـتـشــرد والـعـيــش فــي أمــاكــن قاسية
غير صالحة للبقاء فيها وال تتوافر
ف ـي ـهــا أدنـ ـ ــى الـ ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة،
وخصوصًا سكان املناطق الجبلية
ال ـت ــي ت ـمــر ب ـمــوجــة صـقـيــع أوص ـلــت

البعض حد الوفاة.
ويـعـيــش سـكــان صـعــدة حــالــة نــزوح
مـتـقـطـعــة ي ـفــرض ـهــا الـ ـطـ ـي ــران ال ــذي
ي ـت ـع ـ ّـم ــد فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة تـتـبــع
التجمعات السكانية وأماكن النزوح
ومن ثم اإلغارة عليها أو استهدافها
ب ــال ـص ــواري ــخ اذا ك ــان ــوا م ــن سـكــان
امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة؛ كـمــا ح ــدث في
م ـج ــزرة مــديــريــة ال ـظــاهــر ال ـت ــي راح
ّ
ض ـح ـي ـت ـهــا  32شـ ـهـ ـيـ ـدًا ج ــلـ ـه ــم مــن

ّ
«القاعدة» يصفي شيخ «السلفية» ...وخالفات «الحلفاء» تتفاقم
فيما يتابع تنظيم «ال ـقــاعــدة» عملياته
األمـنـيــة فــي مـحــافـظــات ال ـج ـنــوب ،والـتــي
ت ـش ـمــل تـصـفـيــة ش ـخ ـص ـيــات «م ـع ـتــدلــة»
أو مــوالـيــة للرئيس ال ـفــار عبد ربــه منصور
هادي ،اندلعت اشتباكات في محيط قصر
المعاشيق الرئاسي بين «الحلفاء» ،تعكس
الخالفات بين الجناح السعودي واالماراتي
في صفوف المسلحين في عدن
ي ـت ـص ــاع ــد م ـس ـل ـس ــل االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـ ــدن ج ـنــوبــي
ال ـي ـم ــن ،ح ــاصـ ـدًا امل ــزي ــد م ــن الـقـتـلــى
والـ ـ ـج ـ ــرح ـ ــى ،وم ـم ـي ـط ــا الـ ـلـ ـث ــام عــن
خالفات جادة وحقيقية باتت تنخر
جسد «السلطات املحلية» املدعومة
سعوديًا وإماراتيًا .وفي آخر فصول
االغ ـت ـيــاالت الـتــي تعصف باملدينة،
قتل مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» الـشـيــخ السلفي
عبد الــرحـمــن املــرعــي الـعــدنــي ،شيخ
دار ال ـحــديــث ف ــي مـنـطـقــة ال ـف ـيــوش،
أثـ ـن ــاء تــوج ـهــه ألداء صـ ــاة ال ـظ ـهــر.
وأف ــادت املعلومات ال ــواردة من عدن
بأن مسلحني كانوا يستقلون سيارة
أطلقوا الرصاص على العدني قرب

املسجد ما أدى إلى إصابته بجروح
نقل على إثرها إلى مستشفى الوالي
حيث فارق الحقًا الحياة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى
«األخبار» ،كان العدني من معارضي
انـ ـخ ــراط «ال ـش ـب ــاب ال ـج ـن ــوب ــي» في
الحرب األخيرة «لكونها فتنة» ،كما
ك ــان م ــن م ـعــارضــي الـ ـح ــروب الـســت
ال ـت ــي خـيـضــت ض ــد «أنـ ـص ــار ال ـل ــه».
وعلى الرغم من أنه درس على الشيخ
مقبل الوادعيّ ،
مؤسس دار الحديث
في منطقة دماج في محافظة صعدة،
ت ـق ــول املـ ـص ــادر ،إال أن ــه س ــرع ــان ما
اف ـ ـتـ ــرق عـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد اإلمـ ـ ــام
والشيخ يحيى الـحـجــوري والشيخ
أبو حسن املصري (الذي درس أغلب
القاعديني والــدواعــش وفــي مقدمهم
جالل بلعيدي على يديه) مغادرًا إلى
عدن حيث استقر.
ويأتي اغتيال العدني بعد ساعات
عـلــى مـقـتــل الـعـقـيــد أدهـ ــم الـجـعــري،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ش ـ ـع ـ ـبـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة» (الـ ـت ــابـ ـع ــة
ل ـلــرئ ـيــس الـ ـف ــار ع ـب ــد رب ـ ــه مـنـصــور
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي) بـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــاص مـ ـسـ ـلـ ـح ــن
مجهولني في حي عبود بالقرب من
مـطــار ع ــدن .سـبــق ذل ــك الـعـثــور على
جـثــث ثــاثــة عـسـكــريــن اغـتـيـلــوا من
قبل مجهولني داخل معسكر الدفاع
الـ ـج ــوي ف ــي امل ــدي ـن ــة .وبــالـعـمـلـيــات

الـثــاث تلك ،يرتفع عــدد االغتياالت
ومـحــاوالت االغتيال فــي عــدن خالل
ش ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر ف ـقــط إل ــى  11على
األقــلّ ،
سجلت إحداها في  22الشهر
الـ ـج ــاري ف ــي م ــدي ــري ــة خـ ــور مـكـســر،
ح ـيــث اغ ـت ــال مـسـلـحــون مـجـهــولــون
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـ ــرك ـ ــن عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه ح ـســن
اإلسرائيلي قائد «اللواء  115ميكا»

(املوالي لهادي).
عـلــى خ ــط مـ ــواز ،قـتــل م ــا ال يـقــل عن
ث ـمــان ـيــة أشـ ـخ ــاص وأصـ ـي ــب سبعة
آخ ــرون ب ـجــروح فــي اشـتـبــاكــات بني
مسلحني وح ــرس الـقـصــر الــرئــاســي
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة امل ـ ـعـ ــاش ـ ـيـ ــق .وأف ـ ـ ـ ــادت
مـ ـ ـص ـ ــادر خـ ــاصـ ــة «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ب ــأن
االش ـت ـب ــاك ــات ان ــدل ـع ــت ع ـلــى خلفية

كان العدني من معارضي الحروب الست التي خيضت ضد «أنصار الله» (أ ف ب)

قتل ثمانية
في اشتباكات قصر
المعاشيق الرئاسي
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ب ـ ـشـ ــأن رواتـ ـ ـ ـ ــب «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الـجـنــوبـيــة» .وأوض ـحــت امل ـصــادر أن
م ــدي ــر مـكـتــب هـ ـ ــادي ،مـحـمــد املـ ــارم،
وابـ ــن الــرئ ـيــس الـ ـف ــار ،ج ــال ه ــادي،
رفضا تسليم كل من عناصر الحرس
أكثر من  1500ريــال سعودي بعدما
كانوا وعدوا بــ 3000ريال لواحدهم.
وبعدما احتج الحراس على «اقتطاع
رواتـ ـبـ ـه ــم» ،ت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر ،ق ــرر
املارم استبدال آخرين بقيادة املدعو
«سند الرهوة» بهم .إال أن األخيرين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـت ــزعـ ـمـ ـه ــم املـ ـ ــدعـ ـ ــو عـ ـ ــادل
ال ـح ــداد رف ـضــوا االن ـص ـيــاع لــأوامــر
بإخالء مواقعهم ،ما أدى إلى وقوع
م ــواج ـه ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .وأش ـ ــارت
املـ ـص ــادر إل ـ ّـى أن ع ـنــاصــر إمــارات ـيــة
تــدخـلــت لـفــض االش ـت ـبــاك ،غـيــر أنها
تعرضت هي األخرى لخسائر ،عرف
منها إصابة أمني الخزينة املسؤول
عن توزيع الرواتب بجروح.

