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العالم

ُ
العوامية« :كثبان الوهابية» تجتاح السور
السعودية

بعد  90يومًا من
الحصار ،اجتاحت القوات
ّ
السعودية ّ
المسورة
حي
التاريخي في العوامية
ّ
لتسويه في األرض.
التشفي واالنتقام كانا
حاضرين في الهجوم
الهمجي الذي ذهب
ضحيته أكثر من 30
مواطنًا
خليل كوثراني
«ي ـق ـ َّـدر عـمــر بـنــاء امل ـس ـ ّـورة بــأكـثــر من
ثالثة قرون ،أما بيوتها فيراوح عددها
من  160إلى  180بيتًا ،جميعها مبنية
بالطني والحجارة ،وتتميز بتالصقها
الـ ـش ــدي ــد ،وب ـت ـص ـم ـي ـمــات ـهــا امل ــراع ـي ــة
ل ـ ـظـ ــروف امل ـ ـنـ ــاخ والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،وبـ ـط ــراز
م ـع ـ ّم ــاره ــا الـ ـع ــرب ــي األصـ ـ ـي ـ ــل ،الـ ــذي
يتمثل في مجموعة العقود والنقوش
والزخارف واألقــواس اإلسالمية التي
تــزيــن أفنيتها وجــدران ـهــا الــداخـلـيــة.
أم ـ ــا أب ــوابـ ـه ــا ال ـخ ـش ـب ـي ــة ،ف ـه ــي قـطــع

عدد الضحايا يفوق
الـ 30وال تزال بعض الجثث
مرمية على األرض
ّ
فنية رائعة الجمال ،تزخر بالكتابات
القرآنية والنقوش العربية».
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات يـ ـص ــف زك ـ ـ ــي ع ـلــي
الصالح ،في كتابه «العوامية :تاريخ
وت ـ ـ ـ ــراث» ،الـ ـ ــذي ي ــوث ــق مل ــاض ــي ب ـلــدة
العوامية وملنطقة «الــديــرة» تحديدًا،
وس ــط ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة ،أو مــا يـعــرف
ّ
ب ّ
واملسورة،
ـ«حي املسورة» التاريخي.
بـحـســب ال ـصــالــح ،م ــأخ ــوذة مــن كلمة
ال ـس ــور ،وه ــو س ــور ب ـنــاه الـعــوامـيــون
األوائ ــل تفاديًا للكثبان الرملية التي
كانت تعصف عــادة بسكان الجزيرة
العربية ،من دون أن يتوقع هــؤالء أن

رم ــال الـصـحــراء ستكون زائـ ـرًا لطيفًا
م ـق ــارن ــة ب ـم ــن سـيـسـتـبـيــح «الـ ُــديـ ــرة»
بـعــد قـ ــرون .بـعــد ال ـي ــوم ،وص ــف زكــي
ع ـلــي ص ــال ــح لـلـعــوامـيــة وم ـســورت ـهــا،
وصـ ــورهـ ــا الـ ـت ــي وث ـق ـه ــا كـ ـت ــاب ــه ،لــن
تـكــون س ــوى مــرجــع تــاريـخــي ملاضي
البلدة العريقة ،بعد أن أحالت همجية
القوات الحكومية ّ
حيها التراثي ركامًا
متناثرًا ،واستحال عمرانها العتيق،
بفعل القصف والجرف ،أثرًا بعد عني.
ك ــل ال ـ ـن ـ ــداءات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا األم ــم
امل ـت ـح ــدة ع ـبــر مـفــوضـيـتـهــا الـســامـيــة
لحقوق اإلنسان ،على مدى األسابيع
ـؤول دون هـ ــدم الـحــي
امل ــاض ـي ــة ،ل ـل ـح ـ َ
التاريخي ،لم تلق آذانــا صاغية لدى
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة .بقيت
األخ ـيــرة ،إلــى مــا قبل اقـتـحــام قواتها
ك ــام ــل الـ ـح ــي الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،م ـس ـكــونــة
ب ــروح االنـتـقــام والـتـشـفــي مــن منطقة
«ذنبها الذي ال يغتفر» أن خرج منها
مـ ـع ــارض ــون م ـح ـت ـج ــون ن ـش ـط ــوا فــي
تظاهرات دعــا إليها الـحــراك السلمي
عام  ،2013كانت العوامية منطلقًا لها،
وحاضنة لزعيمها املحلي ،نمر باقر
النمر ،الــذي أعدمته السلطات مطلع
العام املاضي.
ومـنــذ  10أي ــار الـفــائــت ،حـ ّـولــت وزارة
الــداخـلـيــة بـلــدة الـعــوامـيــة إل ــى ساحة
حـصــار وح ــرب حقيقية ،تحت حجج
متضاربة ومتناقضة .ففي الـبــدايــة،
رفـ ـع ــت ال ـس ـل ـط ــات شـ ـع ــار ال ـت ـح ـســن
ال ـع ـمــرانــي لـلـحــي ال ـقــديــم لتستبدله
بــذري ـعــة وجـ ــود مـسـلـحــن يختبئون
في حي املـســورة .وإمعانًا في املنطق
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ـ ــي ،سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا ّ
وس ـ ـعـ ــت
الـحـكــومــة دائـ ــرة عـمـلـيــاتـهــا مستغلة
األوضــاع األمنية ،فطاول استهدافها
بـلــدات ومناطق مـجــاورة ،عبر ضرب
نشطاء سياسيني ومــدنـيــن وتنفيذ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ده ـ ـ ــم واغ ـ ـت ـ ـي ـ ــاالت خ ـ ــارج
العوامية ،وإع ــدام لعدد مــن النشطاء
في سجونها.
حـ ـت ــى اآلن ،ال إحـ ـص ــائـ ـي ــات دق ـي ـقــة
لعدد ضحايا العملية التي استمرت
ثالثة أشهر متواصلة .إال أن نشطاء
محليني تحدثوا إلى «األخبار» أفادوا
بأن «عدد الشهداء يفوق الـ ،30وال تزال
بـعــض الـجـثــث مــرمـيــة عـلــى األرض».
وأفاد املصدر بوجود «شهيدين اليوم
(أمــس) ،أحدهما طفل (سجاد محمد

َّ
ّ
المسورة بأكثر من ثالثة قرون
يقدر عمر بناء

عبد الله) قضى متأثرًا بجراحه،
أبــو ُ
وآخــر أعـلــن اسمه (أحـمــد املحاسنة)،
كــان قــد تعرض لطلق نــاري قبل أيــام
ف ــي س ـي ـه ــات (بـ ـل ــدة ت ـق ــع ف ــي سـ ُـاحــل
مـحــافـظــة ال ـق ـط ـيــف) ،وقـبـلـهـمــا شـ ِّـيــع
اثـنــان مــن كبار السن كانا قــد أصيبا
بإطالق النار الهمجي».
ويجمع الذين تحدثوا إلى «األخبار»
م ـ ــن نـ ـشـ ـط ــاء وس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،عـ ـل ــى ط ــاب ــع
«االنتقام واالستعالء والطائفية» في
تـعــاطــي ال ـن ـظــام م ــع مـنـطـقــة القطيف
ع ـم ــوم ــا ،والـ ـع ــوامـ ـي ــة ب ـن ـحــو أخ ــص.
وتتفاوت ردود الفعل املحلية تجاه ما
جــرى ويجري في املنطقة ،وإن كانت

حالة الغضب والشعور بالغنب هي ما
يتشاركه الـنــاس فــي شــرقــي الجزيرة
العربية هــذه األي ــام .يستشهد هــؤالء
بفيديو انتشر على مــواقــع التواصل
االجتماعي قبل ساعات ،يظهر عددًا
مــن الجنود وهــم يحتفلون بالرقص
أم ــام أح ــد املـســاجــد فــي حــي امل ـســورة
طاوله الدمار ،مطلقني عبارات طائفية.
ويـظـهــر الـفـيــديــو بــوضــوح أن املبنى
املـقـتـحــم هــو املـسـجــد امل ـع ــروف باسم
«مسجد الفتية» ،وليس حسينية كما
زعم مصور الفيديو ،وهو أحد جنود
ما يسمى «قوات األمن الخاصة» التي
دخلت في اليوم ال ــ 78للحصار دعمًا

ل ــ«ق ــوات ال ـط ــوارئ» الـتــي تـعـثــرت في
إنهاء مهمتها باكرًا.

«مقاومة» السكان
إال أن ال ـب ـعــض ي ـه ـمــس س ــاخـ ـرًا من
ق ــوات «ل ــم تستطع أن تـحـقــق نصرًا
في اليمن جنوبًا ،فاستدارت شرقًا،
بـحـثــا خـلــف نـصــر م ــوه ــوم ف ــي أزق ــة
حــي سكني صغير ،تأخر الحصول
عليه مدة ثالثة أشهر بفعل مقاومة
شـ ـب ــان الـ ـح ــي ال ــذي ــن أهـ ــانـ ــوا هـيـبــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وق ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ،فــي
سابقة أمنية» .الحديث عن «مقاومة
عنفية» يرفضه بنحو قاطع أكثر من

اليمن

عام على إغالق مطار صنعاء :الحاالت اإلنسانية
في التاسع من آب
من العام الماضي
ّ
تحول اليمن إلى سجن
كبير بفعل إغالق
مطار صنعاء ،عقب
ضربات تحالف العدوان
السعودي ،في خطوة
ذهب ضحيتها أكثر من
 13,000يمني حتى اآلن،
ّ
وخلفت تداعيات مأسوية
على البلد الذي يعاني
اليوم الكارثة اإلنسانية
«األسوأ في العالم»

رنا حربي
م ـ ـ ّـر ع ـ ــام ع ـل ــى إغـ ـ ــاق مـ ـط ــار ص ـن ـعــاء
واستخدامه من قبل تحالف العدوان
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة كـ ــورقـ ــة ض ـغــط،
فشلت حتى اآلن في تحقيق أي انجاز
عدا حصد أرواح ّ املرضى الذين منعوا
م ــن ال ـس ـف ــر ل ـت ـل ــقــي ال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة
الالزمة .ووفــق الجهات الحكومية في
صنعاء ،فإن عدد ضحايا إغالق املطار
ي ـ ــوازي أو ح ـتــى ي ـف ــوق ع ــدد ضـحــايــا
ّ
الـضــربــات الـجــويــة ،مــا يـســلــط الـضــوء
عـلــى الـتــداعـيــات االنـســانـيــة الخطيرة
للحصار ال ــذي تفرضه الــريــاض على
الـبـلــد ال ــذي يـسـتــورد  90فــي امل ـئــة من
احتياجاته.
وج ـ ّـددت كــل مــن وزارة النقل والهيئة
العامة للطيران املــدنــي واالرص ــاد في
ال ـعــاص ـمــة ال ـي ـم ـن ـيــة ،أم ـ ــس ،ف ــي بـيــان
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة منه،
استنكارها وإدانتها «بأشد العبارات
استمرار إغالق مطار صنعاء الدولي،
وهــو الـشــريــان الــرئـيـســي للجمهورية

ويـ ـ ـخ ـ ــدم ث ـم ــان ـي ــة مـ ـلـ ـي ــون م ـ ــواط ـ ــن»،
واصـفــة ذلــك بـ«العقاب الجماعي لكل
ّ
أب ـنــاء الـشـعــب بـكــافــة مـكــونــاتــه» .وأك ــد
أن «استمرار اإلغالق دون مبرر ينافي
جميع األعــراف االنسانية واالسالمية
ّ
والدولية ،ويشكل انتهاكًا صارخًا لكل
املعاهدات واملواثيق ...ويخالف قرارات
مجلس األمــن ،بما فــي ذلــك الـقــرار رقم
 2216الصادر عام  ،»2015الــذي ّ
يحرم
ّ
ّ
وجوي
وبحري
فرض أي حصار ّبري
على املواطن اليمني.
ّ
ويشكل مطار صنعاء (يقع على بعد
 15كـلــم مــن وس ــط الـعــاصـمــة) شريانًا
حيويًا للمسافرين ولــرحــات اإلغــاثــة
اإلنـســانـيــة ،كــونــه يتوسط املحافظات
اليمنية ذات األغلبية السكانية مثل
ص ـن ـعــاء وم ـح ــاف ـظ ــات عـ ـم ــران وحـجــة
واملـ ـح ــوي ــت وذمـ ـ ـ ــار وإب وال ـب ـي ـض ــاء
وم ـ ــأرب ،وه ــي مـحــافـظــات يـصــل عــدد
سكانها إلى أكثر من  10ماليني نسمة.
ووفــق املتحدث الرسمي باسم الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـط ـيــران امل ــدن ــي مـ ــازن أحـمــد
غ ــان ــم ،ف ـ ــإن اسـ ـتـ ـم ــرار اإلغـ ـ ـ ــاق ح ـ ّـول

اليمن إلى «سجن كبير وخلق مأساة
إنسانية فاقت كل وصف» ،مشيرًا إلى
أن «ع ــدد ح ــاالت الــوفـيــات مــن املرضى
الذين كانوا بحاجة إلى دواء ُيستورد
من الخارج أو ّتستدعي حالتهم السفر
إلى الخارج لتلقي العالج بلغت 13914
حالة ...الرقم الذي يوازي عدد ضحايا
الـعــدوان البالغ حوالى  13,000شهيد
مدني».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـسـتـنـكــر الـنــاطــق
الــرسـمــي بــاســم وزارة الصحة العامة
والـ ـسـ ـك ــان ف ــي ص ـن ـع ــاء ع ـب ــد الـحـكـيــم
ال ـك ـحــانــي «جــري ـمــة إغـ ــاق الـتـحــالــف
ملطار صنعاء ،وهي العاصمة الوحيدة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم املـ ـغـ ـل ــق مـ ـط ــاره ــا بـ ــدون
أي وجـ ــه ح ـ ــق» ،كــاش ـفــا أن «امل ــرض ــى
الـيـمـنـيــن ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ح ــاالت
صعبة أو مستعصية ويـقــدر عددهم
س ـنــويــا ب ـح ــوال ــى  100,000ع ــاج ــزون
عن السفر لطلب العالج في الخارج».
وأض ــاف فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار» أن
«املريض اليمني يبيع أحيانًا مزرعته
أو منزله لكي يتمكن مــن السفر طلبًا

للعالج ،ولكن الـعــدوان حرمه مــن هذا
الحق» ،مشيرًا إلى أن «قصف العدوان
ّ
فــاقــم مــن األزم ــة ،إذ إنــه خــلــف عشرات
اآلالف من الجرحى ،بعضهم حاالتهم
صعبة تحتاج إلــى عمليات جراحية
متقدمة ومـتـطــورة ،مـتــوافــرة فقط في
الخارج».
ّ
وهذا ما أكده بيان وزارة النقل والهيئة
العامة للطيران ،الذي قال إن « 95ألف
من ّاملرضى بحاجة للسفر خارج البالد
لتلقي العالج» ،في وقت «أكثر من 50
أل ــف يـمـنــي عــالــق يـطــالـبــون بــالـعــودة
إلــى الــوطــن» ،مطالبًا املجتمع الدولي
بـ«إرسال فريق ّ
لتقصي الحقائق حول
معاناة الشعب اليمني جراء الحصار
املفروض وإغالق املطار».
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ط ـ ــال ـ ــب وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة فــي صـنـعــاء ه ـشــام شــرف
ع ـبــدال ـلــه ،أمـ ــس ،امل ـم ـثــل امل ـق ـيــم لــأمــم
املتحدة لدى اليمن جيمي ماكغولدريك
ب ــ«م ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط إلع ـ ــادة فـتــح
امل ـط ــار ،وإج ـ ــراء تـحـقـيــق دولـ ــي حــول
إغالق جميع املطارات واملنافذ البرية

