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العالم

اليمن

ُ
مجزرة في سوق في حجة« :التحالف» ينهي التهدئة
سقط أكثر من  110مواطنين يمنيين بين قتيل وجرح في
قصف لطيران التحالف السعودي على سوق شعبي في
محافظة حجة قصده سكان ّالمناطق الحدودية مستغلين
التهدئة المفترضة .وفي ظل غموض المآالت العسكرية
بعد التعويل على تهدئة تفضي إلى وقف شامل للحرب،
بــدأ عبد ربــه منصور هــادي جولة خليجية مواكبة لزيارات
المبعوث الدولي
صنعاء ـ رشيد الحداد
أن ـه ــى ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي الـتـهــدئــة
الـحــدوديــة الـتــي جــرى االت ـفــاق عليها
بــن مسؤولني سعوديني وبــن حركة
«أن ـصــار ال ـلــه» قـبــل أس ـبــوع ،بـمـجــزر ٍة
حصدت مئات األشخاص في محافظة
حجة الحدودية .وبعد أيام من الهدوء
الـ ـ ــذي سـ ــاد ال ـش ــري ــط ال ـ ـحـ ــدودي بــن
ال ـب ـل ــدي ــن مـ ــع خـ ـف ــوت ال ـ ـغ ـ ــارات عـلــى
محافظتي صـعــدة وح ـجــة ،استهدف
ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي س ــوق الـخـمـيــس
امل ــرك ــزي ف ــي م ــدي ــري ــة م ـس ـت ـبــاء ال ــذي
تهافت عليه املواطنون مستغلني وقف
الغارات للتبضع.
ال ـخ ـط ــوة ال ـس ـع ــودي ــة «غ ـي ــر املـ ـب ــررة»
عـسـكــريــا جـ ــاءت ف ــي ظ ــل أج ـ ــواء تلت
االتفاق وأوحــت باقتراب وقــف إطالق
ال ـنــار وإن ـك ـفــاء الـطــرفــن إل ــى العملية
السياسية ،تثير العديد من التساؤالت
ح ـ ــول الـ ـنـ ـي ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة وح ـق ـي ـقــة
االت ـف ــاق ال ـحــديــث ب ــن ال ـجــان ـبــن ،وال
سـيـمــا م ــع اق ـت ــراب جــولــة ج ــدي ــدة من
امل ـف ــاوض ــات م ــن امل ـق ــرر ان ـع ـقــادهــا في
األسبوع األخير من الشهر الجاري.
وط ــاول ــت ث ــاث غـ ــارات جــويــة الـســوق
ال ـش ـع ـبــي وم ـط ـع ـمــا م ـك ـت ـظــا ب ــال ــرواد
ظ ـهــر أم ـ ــس ،م ــا أدى إلـ ــى س ـق ــوط 41
ّ
شـهـيـدًا و 75آخــري ــن .وخــلــف القصف
ّ
أض ـ ــرارًا كـبـيــرة فــي ال ـســوق فـيـمــا شــن
الطيران ست غــارات على منطقة بني
الحسن في مديرية عبس بالتزامن مع
استهداف السوق.
وي ـع ـ ّـد س ــوق الـخـمـيــس امل ــرك ــزي أحــد

أكـ ـب ــر أس ـ ـ ــواق م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة وي ـقــع
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن امل ــاحـ ـي ــظ الـ ـح ــدودي ــة،
ويـقـصــده الـسـكــان مــن معظم املناطق
الحدودية.
وأع ـ ـقـ ــب االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ت ــأكـ ـي ــد امل ـت ـح ــدث
الــرس ـمــي لـلـتـحــالــف ال ـس ـع ــودي وقــف
القتال بني الجيش اليمني و«اللجان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة ،وال ـ ـج ـ ـيـ ــش
السعودي من جهة أخرى على الحدود

بني البلدين مستمر ومع أنباء عن بدء
العمل على إزالة األلغام األرضية.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
املـشـتــركــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ك ــل املــراكــز
الـطـبـيــة واملـسـتـشـفـيــات فــي مديريتي
مـسـتـبــاء وع ـب ــس ف ــي ح ــال ــة اسـتـنـفــار
ﻻس ـت ـق ـبــال ال ـج ــرح ــى والـ ـشـ ـه ــداء ،في
ظــل محدودية امل ــواد الطبية ،متوقعًا
ارتـ ـف ــاع عـ ــدد ض ـحــايــا املـ ـج ــزرة نـظـرًا
للحاﻻت الحرجة التي خلفها قصف
السوق املكتظ.
وأفـ ـ ــادت املـ ـص ــادر ب ــأن ال ـس ــوق سبق
أن ت ـع ــرض ألك ـث ــر م ــن اعـ ـت ــداء ســابــق
منذ بدء العدوان ،إال أن التهدئة التي
شهدتها املـنــاطــق الـحــدوديــة أشعرت
الـبــاعــة واملستهلكني بــاألمــان .وشهد
ال ـس ــوق ت ـنــاثــر ج ـثــث ال ـش ـه ــداء ،فيما
ظـلــت جـثــث ال ـع ـشــرات لـســاعــات تحت
ركــام املطعم الــذي استهدف بمن فيه.
وأش ــار امل ـصــدر إلــى اسـتـمــرار تحليق
ط ـي ــران «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــوق ال ـس ــوق ما

أعــاق عملية إنقاذ الجرحى وانتشال
الشهداء لساعات ،مشيرًا إلى أن معظم
الضحايا نقلوا من قبل املواطنني إلى
مـسـتـشـفـيــات ف ــي مــديــري ـتــي مـسـتـبــاء
وعبس فــي حجة التي تعاني ضعف
اإلمكانات الطبية وهو ما تسبب بوفاة
عـ ــدد م ــن ال ـج ــرح ــى ع ـقــب إيـصــالـهـمــا

تعاني مستشفيات حجة
ضعفا في اإلمكانات ما تسبب
بوفاة عدد من الجرحى
إلــى تلك املستشفيات .كــذلــك ،تدخلت
منظمة «أطباء بال حــدود» ونقلت 40
جريحًا إلى مستشفياتها العاملة في
املحافظة ،إضافة إلى أن املنظمة نقلت
عـ ــددًا م ــن ال ـجــرحــى إل ــى مستشفيات
محافظة الحديدة لتلقي العالج.
ودان ــت حــركــة «أن ـصــار الـلــه» املـجــزرة،

تناثرت جثث الشهداء في السوق فيما ظلت جثث العشرات لساعات تحت الركام (األناضول)

ً
مؤكدة أن العدوان يتمادى في ارتكاب
جرائمه مطمئنًا للغطاء الــذي يوفره
ل ــه امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي .ودع ـ ــا املـجـلــس
السياسي للحركة اليمنيني إلى «رص
الصفوف وتكاتف الجهود في الدفاع
عن الــوطــن» ،مشددًا على أن استمرار
الـعــدوان فــي الجرائم «ال يساعد على
التوصل ألي حلول بقدر ما يزيد في
تعقيد الوضع وتأزيمه».
وف ـ ــي ظ ــل ف ــداح ــة ال ـج ــري ـم ــة ،أط ـل ـقــت
الجهات الصحية فــي محافظة حجة
نـ ـ ـ ــداء اسـ ـتـ ـغ ــاث ــة عـ ــاجـ ــا إلـ ـ ــى وزارة
الصحية
الصحة اليمنية والقطاعات ً
فــي ســائــر املـحــافـظــات مـطــالـبــة إيــاهــا
بــإرســال طــواقــم طبية وتــوفـيــر أدوي ــة
وإرس ــال مـســاعــدات طبية عاجلة إلى
مستشفيات مديريتي مستباء وعبس
إلنقاذ عشرات الضحايا من املوت.
ودان ــت السلطة املحلية فــي محافظة
حـجــة واألوس ـ ــاط الــديـنـيــة والشعبية
والثقافية واالعالمية املجزرة ،وقالوا
الوحشية
في بيانات إن تلك الجريمة
ّ
«تـ ـجـ ـس ــد م ـ ــدى الـ ـحـ ـق ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـك ــن ــه
ال ـع ــدوان تـجــاه أب ـنــاء الـشـعــب اليمني
امل ـســالــم وال ـصــامــد أمـ ــام آل ــة ال ـع ــدوان
اإلرهابية اﻻجرامية» ،داعني املنظمات
الدولية إلى التحقيق في هذه الجرائم
التي تتنافى مع كل املواثيق واألعراف
واالتفاقيات الدولية.

هادي في الكويت
وصـ ــل ال ــرئ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـيــل ،ع ـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ي ــوم
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى رأس وف ـ ــد رس ـ ـمـ ــي فــي
زي ــارة تستمر يــومــن ،يـجــري خاللها
مـبــاحـثــات م ــع أم ـيــر ال ـكــويــت ،صـبــاح
األحمد الصباح .وكان من املقرر إطالع
املـســؤولــن الكويتيني عـلــى األوض ــاع
في بالده وعلى التطورات امليدانية في
ظل املتغيرات األخيرة ،قبل أن يتوجه
إل ــى ال ـب ـحــريــن ف ــي وق ــت الحـ ــق .وك ــان
املبعوث الدولي إلى اليمن ،اسماعيل
ول ــد ال ـش ـي ــخ ،ق ــد غ ـ ــادر ال ـك ــوي ــت ،أول
مــن أم ــس ،مختتمًا زيـ ــارة اسـتـغــرقــت
يــومــن ،اجـتـمــع خــالـهــا مــع الـصـبــاح،
األحد املاضي.

تقرير

العراق :إرهاب «داعش» يالحق النازحين
مع االنتهاء من تحرير
أي من المناطق العراقية،
تواجه الحكومة والمواطنون
معضلة جديدة ،تتمثل في
إعادة النازحين إلى مناطقهم،
أمر دونه صعوبات كثيرة ،من
أبرزها تغلغل عناصر «داعش»
بين النازحين
بغداد ــ ربيع نادر
تـقـ ّـر أوس ــاط ّ
مقربة مــن الحكومة العراقية بــأن ملف
الـنــازحــن يمثل «صــداعــا دائ ـمــا» فــي ضــوء تحديات
ج ـمــة ،تــواجـهـهــا الـسـلـطــات فــي سـبـيــل إعـ ــادة تــوطــن
السكان الذين فروا من مناطقهم ،بعد اجتياحها من
تنظيم «داعـ ــش» فــي صـيــف ع ــام  .2014وال تخفي
أطــرف حكومية أن ملف التوطني ال يقل تعقيدًا عن
عمليات التحرير ،التي تقوم بها قوات األمن العراقية،
لطرد العصابات اإلرهابية ،إال أن ما يزيد من صعوبة
هذا امللف ،نقاط عدة من ّأبرزها السياسات التي يتبعها
«داعــش» ،ومنها ما يتعلق باختراق صفوف املدنيني
وتجنيد أط ـفــال ون ـســاء ملصلحته ،األم ــر ال ــذي يدفع
بالحكومة إلى التشدد في إجراءات إعادة النازحني إلى
املناطق املحررة ،خوفًا من احتاللها مجددًا.
ّ
وبــن الحني واآلخــر ،تتحدث تقارير أمنية عن تسلل

إرهابيني من «داعــش» إلى مدينة بغداد ومــدن أخرى
من وسط العراق ،عبر انتحال صفات وهمية واالختباء
بــن الـنــازحــن ،وقــد تـكـ ّـرر هــذا األم ــر وخـصــوصــا في
مناطق «ح ــزام بـغــداد» وشـمــال بــابــل وجـنــوب صالح
ال ــدي ــن .ودائ ـم ــا م ــا ت ـقــود الـتـحـقـيـقــات ،ال ـتــي تجريها
السلطات األمنية بعد أي تفجير يضرب املدن العراقية،
إلى وجود خاليا متصلة بـ»داعش» ،األمر الذي يسري
أيضًا على التفجيرات التي استهدفت ،أخيرًا ،العاصمة
العراقية (مدينتي الصدر والشعلة) وتفجير محافظة
بابل (وســط) ،وقضاء املقدادية التابع ملحافظة ديالى
(شرق).
وقد أدى كل ذلك إلى تصاعد الجدل بشأن اإلجراءات
التي تتخذها الحكومة ملنع تسلل عناصر من «داعش»
إلــى مناطق م ـحــررة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أوض ــح غانم
الخفاجي وهــو خبير أمـنــي مــن بــابــل ،أن «املعلومات
األول ـي ــة تـشـيــر إل ــى أن التفجير ال ــذي اسـتـهــدف أحــد
مــداخــل املــديـنــة ،قــامــت بــه أط ــراف انطلقت مــن منطقة
البحيرات التابعة لـجــرف الصخر شـمــال بــابــل (أحــد
أب ــرز مـعــاقــل «داعـ ــش» قـبــل أن يـجــري تـحــريــرهــا في
تشرين األول .»)2014
ّ
وق ــال الخفاجي ل ــ»األخ ـبــار» إن «امل ـخــاوف مــن تسلل
اإلرهــاب ـيــن مــع الـنــازحــن كـمــا حـصــل فــي مناسبات
سابقة تضاعفت ،ألن طبيعة التفجير الــذي نفذ في
بابل ال يمكن أن يجري إال بوجود وكر لداعش قريب
من املدينة ،وهو على األرجح في منطقة البحيرات».
وأش ــار الخفاجي إلــى أن «االع ـت ــداءات األخـيــرة دفعت
بالحكومة املـحـلـيــة ،كـمــا هــو مـتــوقــع ،إلــى الـتـ ّ
ـريــث في
إع ـ ــادة ال ـن ــازح ــن إل ــى ج ــرف ال ـص ـخــر ،ع ـلــى اعـتـبــار

يستغل
أن داع ــش ال يـضــع خـطــوطــا ألســالـيـبــه ،كـمــا
َّ
األطفال واملجانني في إرهابه ،وخصوصًا أنه لم يتخل
عن خططه في استغالل الظرف اإلنساني للنازحني
للتسلل معهم ،والعودة إلى نشاطه في مناطق خسرها
على يد القوات األمنية والحشد الشعبي».
وك ـ ــان تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ق ــد ت ـب ـنــى أربـ ـع ــة تـفـجـيــرات
استهدفت ،على التوالي ،في منطقتي الشعلة والصدر
فــي ب ـغــداد ،فــي  25و 28شـبــاط املــاضــي ،وأي ـضــا في
املقدادية في  29شباط ،وتفجير نقطة تفتيش في بابل
في السادس من الشهر الحالي.
من جهته ،كشف رئيس اللجنة األمنية في شمال بابل

ّ
يتسلل اإلرهابيون إلى
بغداد وغيرها عبر االختباء
بين النازحين
ثامر ذيبان عن معلومات تفيد ّ
بنية «داعــش» تكرار
التفجير ،الذي ضرب املحافظة مطلع األسبوع املاضي،
بــاالن ـطــاق م ــن مـنــاطــق ك ــان يـتـمــركــز فـيـهــا ســابـقــا،
فــي إش ــارة مـنــه إل ــى نــاحـيــة ج ــرف الـصـخــر ومنطقة
البحيرات .وقال ذيبان لـ»األخبار» إن املعلومات املؤكدة
تشير إلــى تــزايــد نـشــاط الـخــايــا النائمة فــي مناطق
ش ـمــال بــابــل ،بــال ـتــوازي مــع ن ـشــاط «واليـ ــة الـجـنــوب»
التابعة لـ»داعش» ،مع وجود فسحة حرية لعمل الخاليا
اإلرهابية بني مناطق جنوب بغداد وشمال بابل.
وكان رئيس اللجنة األمنية في مجلس محافظة بابل
قــد أف ــاد ب ــأن «األج ـه ــزة األمـنـيــة فــي املـحــافـظــة تجري

ً
مسحًا شامال للنازحني من مناطق شمالي بابل لبناء
قــاعــدة معلومات متكاملة عنهم ،لكونها لــن تسمح
بعودة أي من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيني».
ّ
ويذكر الهاجس الذي يتحدث عنه مسؤولون محليون
ف ــي ب ــاب ــل ،ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـعــاقــة الـ ـخ ــروق األم ـن ـيــة
باستغالل «داعش» للنازحني ،بناحية يثرب التي تتبع
قضاء بلد جنوب صالح الدين (شمال العراق) ،حيث
يبقى ملف النازحني عالقًا حتى اآلن ،بسبب ما أفاد
به مسؤولون عن وجود أسماء تنتمي لـ»داعش» كانت
تروم ،في وقت سابق ،العودة مع النازحني إلى الناحية
التي تحررت ضمن عمليات تحرير صالح الدين ،قبل
نحو عــام .وتـحــاول الحكومة العراقية اعتماد قاعدة
بيانات رصينة تتمكن من خاللها من تمييز املدنيني
من عناصر محليني ينتمون لـ»داعش» ،وأعانوا التنظيم
على احتالل مناطقهم والسيطرة عليها ،بعد سقوط
مدينة املوصل في حزيران  .2014وبهذا الشأن ،قال
املتحدث باسم وزارة الهجرة واملهجرين ستار نوروز
إن «ال ـع ـصــابــات اإلره ــاب ـي ــة ح ــاول ــت اس ـت ـغــال ن ــزوح
العوائل إلدخ ــال عناصرها عــن طريق ادعائهم أنهم
من النازحني» .وأوضح لـ»األخبار» أن الحكومة تعتمد
إستراتيجية إلعادة توطني النازحني وضعتها وزارته
بمشاركة عــدد مــن الـ ــوزارات والـجـهــات ذات العالقة،
وفيما أشــار إلــى أن «هــذه اإلستراتيجية تعتمد على
أســاس تأمني املناطق بعد تحريرها ،وتنظيفها من
املخلفات الحربية» ،لفت إلى أن الخروق التي تحدث في
املدن ،وخصوصًا تلك القريبة من مناطق النزوح ،تدفع
ّ
بالسلطات إلــى اتـخــاذ تــدابـيــر أخ ــرى إضــافـيــة تؤخر
عودة املدنيني إلى مناطقهم.

