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العدوان ينهك االقتصاد :تدمير البنى التحتية لعشرات
تستثن العمليات الجوية للعدوان
لم
ِ
الـسـعــودي موقعًا فــي الـيـمــن ،من
المرافق العامة التي تشمل قطاعات
التجارة والصحة والتعليم واآلث ــار ،ما
تسبب بضرر هائل على البنى التحتية
اليمنية الهشة أساسًا سيستمر عشرات
السنين
صنعاء ــ رشيد الحداد
صـ ـ ّـعـ ــد ط ـ ـي ـ ــران الـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـعــوديــة ه ـج ـمــاتــه ع ـلــى املـنـشــآت
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
واملـ ـح ــافـ ـظ ــات فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة.
وتفيد االحصائيات األولية الصادرة
عــن الـجــانــب الحكومي بــأن الـعــدوان
ن ـج ــح فـ ــي ت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
لعشرات السنني.
وارتفعت األض ــرار املباشرة الناتجة
م ــن اس ـت ـه ــداف الـ ـطـ ـي ــران ،إذ كشفت

ارتفعت الخسائر الناجمة
عن استهداف الجسور إلى 900
مليون دوالر
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء
باألرقام عن ارتفاع األضرار املباشرة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن االسـ ـتـ ـه ــداف امل ـبــاشــر
ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة لـ ـلـ ـب ــاد عـ ـل ــى يــد
طـيــران التحالف بـقـيــادة السعودية.
وفــي مؤتمر صحافي عقد األسـبــوع
املـ ــاضـ ــي اسـ ـتـ ـع ــرض ف ـي ــه م ـس ــؤول ــو
ثماني جـهــات حكومية مــدى الــدمــار
ال ـ ــذي ل ـحــق بــامل ـن ـشــآت ال ـع ــام ــة ،أكــد
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـتـ ـع ــاون
ال ـ ــدول ـ ــي م ـط ـه ــر ال ـع ـب ــاس ــي أن آثـ ــار
بشكل
ال ـع ــدوان والـحـصــار انعكست
ً
كبير على االقتصاد اليمني ،متسببة
بتراجع نموه إلــى  %34في قطاعات

الزراعة والصناعة والكهرباء والنفط
وال ـغ ــاز .وأش ــار إل ــى ارت ـفــاع مـعــدالت
ال ـب ـط ــال ــة إل ـ ــى  ،%60ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
أسعار املــواد الغذائية إلــى  35باملئة
في ظل الحصار الجائر.
وفــي املــؤتـمــر ،كشفت وزارة التعليم
ال ـف ـن ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب امل ـه ـن ــي ب ـ ــأن 44
معهدًا مهنيًا وتقنيًا وســت كليات،
ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف طـ ـي ــران الـ ـع ــدوان
وب ـل ـغــت تـكـلـفـتـهــا  111م ـل ـيــار و370
م ـل ـي ــون ريـ ـ ـ ــال ،ك ـم ــا أشـ ـ ـ ــارت وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي إلـ ــى ت ـع ــرض ع ــدد
مــن الجامعات لالستهداف املمنهج
وإلـحــاق خسائر فادحة بالجامعات
الخاصة.
وأف ــاد الـقــائــم بــأعـمــال وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،عـبــد ال ـلــه ال ـحــامــدي ،بــأن
الـعــدوان استهدف املنشآت السكنية
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـه ــدف  350آالف م ـن ــزل،
وت ـع ــرض ــت  1634م ــدرس ــة لـلـتــدمـيــر
ّ
الجزئي والكلي ،كما تسببت الحرب
والحصار بــإغــاق  1621مــدرســة في
مختلف املحافظات.
وكـشـفــت وزارة ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
اليمنية تعرض  57منشأة رياضية
وشبابية للقصف والتدمير املتعمد
على يد طيران «التحالف» ،وأشارت
إلى ارتفاع األضرار األولية  48مليار
و 500مليون ريال.
وف ــي ظ ــل تـصــاعــد اس ـت ـهــداف طـيــران
العدوان للمعالم األثرية والتأريخية،
التي كان آخرها تدمير مدينة كوكبان
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي م ـحــاف ـظــة
املحويت غربي صنعاء إلى  52معلمًا
أثريًا وتاريخيًا .أكد مجلس الترويج
السياحي فــي اليمن ارتـفــاع املنشآت
السياحية التي دمرها طيران العدوان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة م ــن الـ ـع ــدوان
إلــى  140منشأة سياحية مــن فنادق
ومـ ـتـ ـن ــزه ــات ومـ ـط ــاع ــم فـ ــي ع ـ ــدد مــن
امل ـحــاف ـظــات .وأش ـ ــار امل ـج ـلــس إل ــى أن
خ ـس ــائ ــر الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي بـلـغــت
ملياري دوالر ،مشيرًا إلى أن الخسائر
غير املـبــاشــرة الـتــي تكبدتها وكــاالت
السياحة والـفـنــادق السياحية جــراء
توقفها كليا بلغت  745مليون دوالر.

ّ
تعرضت  1634مدرسة للتدمير الجزئي والكلي (األناضول)
وأك ــدت لجنة ال ـطــوارئ فــي صندوق
ص ـي ــان ــة ال ـ ـطـ ــرق ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـخ ـســائــر
الناجمة عن استهداف الجسور إلى
 900مليون دوالر ،كما أشارت إلى أن
طيران العدوان استهدف  842كلم من
الطرق بصورة مباشرة في مختلف
املحافظات بتكلفة اضرار وصلت إلى
مليارين و 182مليون دوالر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة الـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ــري

الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ف ـ ــي آخ ــر
إحـ ـص ــائـ ـي ــة لـ ـه ــا أواخ ـ ـ ـ ــر األس ـ ـبـ ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي أن ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان والـ ـحـ ـص ــار
تسبب بـفـقــدان ثــاثــة مــايــن عامل
لـفــرص العمل فــي الـقـطــاع الــزراعــي،
وأك ــدت أن طـيــران ال ـعــدوان دم ــرت 4
آالف و 817موقعًا و 19منشأة مائية
م ــن س ـ ــدود وحـ ــواجـ ــز م ــائ ـي ــة ،و98
مضخة وغاطسات وشبكة ري و20

مبنى ومنشأة زراعية.
وكشفت وزارة الـشــؤون االجتماعية
والعمل عن تسبب الحصار بتوقف
ُ
االعــانــات االجتماعية الـتــي تصرف
ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  5م ـ ــاي ـ ــن و 750ألـ ــف
مستفيد .وأك ــدت الـ ــوزارة تــوقــف كل
املبالغ التي كانت تصرف كإعانات
دوري ـ ـ ــة واملـ ـ ـق ـ ــدرة ب ـ ـ ــ 97م ـل ـي ــار ري ــال
سنويًا نتيجة األوضاع التي تمر بها

تقدم في الساحل الغربي :ميدي في قبضة الجيش و«اللجان»
صنعاء ــ علي جاحز
ي ــواص ــل الـجـيــش الـيـمـنــي و»ال ـل ـجــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ت ـق ــدم ـه ــم ع ـل ــى ال ـســاحــل
الغربي لليمن ،فبعد طرد املجموعات
املـسـلـحــة م ــن مــديــريــة ذوب ـ ــاب غــربــي
م ـح ــاف ـظ ــة تـ ـع ــز واملـ ـطـ ـل ــة عـ ـل ــى ب ــاب
امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدب ،أع ـ ـل ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـي ـم ـن ــي
و»الـلـجــان» أمــس« ،تحرير الصحراء
الـشـمــالـيــة ملــديــريــة م ـيــدي الساحلية

سمح الجيش و «اللجان الشعبية»
لقوات «التحالف» والمسلحين
انتشال  150جثة في مأرب
ً
ال ـحــدوديــة ش ـم ــاال» ،ليكتمل الـتـقــدم
االستراتيجي على الساحل الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي مـ ــا ي ـ ـعـ ـ ّـوق م ـخ ـط ــط قـ ــوات
التحالف السعودي في السيطرة على
تلك الجهة.
وأكــد مصدر عسكري لــ»األخـبــار» أن
السيطرة على جبال مديرية ذوبــاب
يمكن اعتباره بمثابة إغــاق البوابة
الجنوبية للساحل الغربي .وباملقابل،
ي ـع ــد طـ ــرد امل ـس ـل ـحــن م ــن ال ـص ـح ــراء
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ش ـ ـمـ ــال م ـ ـيـ ــدي ب ـم ـثــابــة
إغ ـ ــاق ال ـب ــواب ــة ال ـش ـمــال ـيــة لـلـســاحــل
ن ـف ـس ــه .وأضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أن قـ ــوات
الجيش و»الـلـجــان الشعبية» حققت
ذل ــك ال ـت ـقــدم ف ــي م ـنــاطــق ص ـحــراويــة

مفتوحة أمام الطيران والبوارج التي
كــانــت ت ـش ــارك بـكـثــافــة ،الف ـتــا إل ــى أن
«سالح الطيران أثبت من خالل فشله
في مناطق الصحراء عدم فاعليته في
تغيير املعادالت وحسم املعارك».
عـلــى الـصـعـيــد نـفـســه ،وفـيـمــا أك ــدت
مـ ـص ــادر ل ــوك ــال ــة «سـ ـب ــأ» أن ق ـي ــادة
«الـتـحــالــف» فشلت أخـيـرًا فــي إقناع
شركة «بالك ووتر» بعدم االنسحاب
مـ ــن الـ ـيـ ـم ــن ،ب ـع ــدم ــا ان ـس ـح ـب ــوا مــن
م ــدي ــري ــة ذوب ـ ـ ــاب ج ـن ــوب ــي ال ـســاحــل
ال ـغــربــي وإعــان ـهــا منطقة «مـطـهــرة
من الغزو» ،أعلن «اإلعــام الحربي»،
أم ـ ـ ــس ،طـ ـ ــرد كـ ــل امل ـ ــواق ـ ــع والـ ـتـ ـب ــاب
الحدودية بني جيزان ومـيــدي ،التي
كــانــت قــد سقطت أخـيـرًا بيد الـقــوات
الـسـعــوديــة واملـسـلـحــن امل ــوال ــن لها
شـمــالــي م ـيــدي ،بـعــد م ـعــارك ألحقت
ب ـقــوات «ال ـت ـحــالــف» خـســائــر كـبـيــرة.
وب ـح ـس ــب «اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ،فـقــد
قـتــل وج ــرح الـعـشــرات مــن املسلحني
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي خ ـ ـ ــال ت ـلــك
امل ـعــارك .وبحسب مـصــادر ميدانية،
فإن طيران «التحالف» تعمد قصف
آل ـي ــات املـسـلـحــن ف ــي م ـي ــدي بـعــدمــا
انسحبوا منها.
وفـ ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـص ـح ــراوي ــة ش ــرق ــا،
دش ــن الـجـيــش و»ال ـل ـجــان الشعبية»
ت ـحــركــا ع ـس ـكــريــا مـ ـض ــادًا ت ــرك ــز في
الـتــوغــل شــرقــا بــاتـجــاه مدينة مــأرب
ً
والجبال والتباب املحيطة بها شماال
وجنوبًا .وتفيد املعطيات امليدانية

بأن التقدم في مــأرب في طريقه إلى
قـطــع الـطــريــق بــن املـجـمــوعــات التي
دخلت فرضة نهم وقيادة الجبهة في
م ــأرب .وح ــول ه ــذه الـجــزئـيــة أوضــح

امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري ف ــي حــدي ـثــه إلــى
«األخبار» أن تقدم قوات «التحالف»
واملسلحني على فرضة نهم مغامرة
وم ـق ــام ــرة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ال ت ــزال

حملت تظاهرة صنعاء شعار «تحرير مأرب» (أ ف ب)

امل ـع ــارك خلفهم فــي م ــأرب والـجــوف
مشتعلة وزمام املبادرة في يد قوات
الجيش و»اللجان الشعبية».
وفـيـمــا ال ت ــزال املــواج ـهــات مستمرة
في فرضة نهم ،أفاد مصدر عسكري
«األخـبــار» بأن تعزيزات وصلت إلى
ال ـف ــرض ــة م ـس ــاء أم ـ ــس ،وسـ ــط ت ـقــدم
للجيش و»الـلـجــان الشعبية» الذين
كانوا قد سمحوا لقوات «التحالف»
واملـسـلـحــن بــانـتـشــال  150جـثــة من
الـقـتـلــى ال ــذي ــن سـقـطــوا ف ــي الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن فـ ــي الـ ـشـ ـع ــاب والـ ـجـ ـب ــال
الـغــربـيــة ملـحــافـظــة م ــأرب وامل ـحــاذيــة
لجبل قرود ووادي ملح.
وف ــي ال ـج ــوف ،تـمـكــن ق ــوات الجيش
و»ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن السيطرة
على مناطق استراتيجية جديدة في
املحافظة .ووفقًا لـ»اإلعالم الحربي»،
ج ــرت ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ث ــاث ــة مــواقــع
استراتيجية فــي جـبــال آل شيحاط
امل ـط ـل ــة ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة ال ـ ـحـ ــزم مــركــز
املحافظة.
على وقــع ذل ــك ،وغ ــداة تـقــدم الجيش
و»اللجان الشعبية» في مأرب ،أعلنت
قبائل م ــأرب «النفير الـعــام لتطهير
امل ـح ــاف ـظ ــة م ــن امل ـح ـت ـلــن وال ـ ـغـ ــزاة»،
خالل اجتماع حاشد تقدمه املحافظ
وم ـش ــاي ــخ امل ـح ــاف ـظ ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
صنعاء .وتحت شعار حملة «تحرير
م ــأرب» ،احتشد اآلالف من اليمنيني
في تظاهرة نظمتها «اللجنة الثورية
العليا» في شارع مأرب في صنعاء.

