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الـ ــذي أضـ ــاف إن ق ـي ــادة ال ـع ــدوان
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر أن م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـجـ ـي ــش
و«الـلـجــان الشعبية» مــع عناصر
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة» والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري ــن ف ــي
امل ـنــاطــق الـيـمـنـيــة «خـ ــرق لـلـهــدنــة
امل ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة» .وي ـن ـط ـل ــق امل ـن ـص ــور
م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع لـ ـيـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
«االرتباط الوثيق» بني السعودية
و«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن« ،ف ــي
أبـشــع صــور الـتــدخــل فــي الـشــؤون
اليمنية».
وكانت أحياء عــدة في مدينة تعز
ق ــد ش ـه ــدت ي ــوم أم ــس اشـتـبــاكــات
بــن الجيش و«الـلـجــان» مــن جهة،
وبني املجموعات املسلحة املوالية
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــد رب ـ ــه هـ ــادي
والـتــابـعــة لـحــزب «اإلصـ ــاح» ،كما
اتـهـمــت تـلــك امل ـج ـمــوعــات «أن ـصــار
الله» بإفشال الهدنة في محافظات
الضالع وأبني وعدن.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،سـلــم ع ــدد من
املنظمات الحقوقية والقانونية في
اليمن ملفات عن جرائم وانتهاكات
العدوان الى ولد الشيخ خالل لقائها
به قبل مغادرته صنعاء أمس.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت «رابـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ـ ـ ــة»
و»ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف مـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ــع
امل ــدن ــي ال ـي ـم ـنــي» ،ق ــد سـلـمـتــا ولــد
الشيخ تقرير رصد توثيق شامل
ألب ــرز ان ـت ـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـســان
وجــرائــم ال ـعــدوان وجــرائــم الحرب
واإلبادة الجماعية التي ارتكبتها
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــق الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــن.
وأوص ــت املـنـظـمــات فــي رســالـتـهــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الدولي بفرض وقف العدوان وفك
الـحـصــار وإحــالــة ملف اليمن الى
املــدعــي الـعــام للمحكمة الجنائية
الدولية في الهاي للتحقيق فيها
ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ك ـ ــل املـ ـ ـت ـ ــورط ـ ــن فــي
ارت ـكــاب جــرائــم ًال ـحــرب وال ـعــدوان
والعنف ،مطالبة املبعوث الدولي
بالتزام الحياد.
إلى ذلك ،بدأ تنظيم «القاعدة» في
مــدي ـنــة امل ـك ــا (ح ـض ــرم ــوت) الـتــي
يـسـيـطــر ع ـل ـي ـهــا ،بــات ـخــاذ تــدابـيــر
تنذر بنية التنظيم فرض ما يشبه
ال ـح ـكـ ٍـم ال ــذات ــي ،ح ـيــث ف ــرض يــوم
أم ــس ح ـظ ــرًا ع ـلــى ت ـج ــارة ال ـق ــات،
وذلــك بواسطة مــا يــدعــى «اإلدارة
األمنية» التابعة للتنظيم.

مــن الرئيس الـفــار بـضــرورة سحب
السفير اليمني مــن ط ـهــران وقطع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مـعـهــا
«على وجه السرعة» .وأكــدت وزارة
الخارجية ضرورة أن تمتثل سفينة
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــات
التفتيش قبل أن ترسو هناك ،فيما
ق ــال املـتـحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع
األم ـيــرك ـيــة سـتـيــف وارن إن إي ــران
امتنعت حـتــى اآلن عــن نـشــر سفن
حربية ملرافقة سفينة االغــاثــة رغم
إعالنها ذلك.
من جهةٍ أخرى ،وعلى خط الحركة
السياسية البطيئة الـتــي لــم تفلح
بعد فــي إيـ
ضــاح أفـ ّـق بــدايــة عمليةٍ
ّ
سياسية تـحــل مـحــل إراق ــة الــدمــاء
في اليمن ،أبلغ األمــن العام لألمم
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ب ـ ـ ــان ك ـ ــي م ـ ـ ـ ــون ،ن ــائ ــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـي ـم ـن ــي ،خ ــال ــد ب ـح ــاح،
دع ــوت ــه إلـ ــى ع ـقــد مــؤت ـمــر ألطـ ــراف
األزمـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـي ـم ـن ـي ــة «ف ـ ــي دول ـ ــةٍ
ث ـ ّـال ـث ــة» غ ـي ــر ال ـس ـع ــودي ــة وال ـي ـم ــن.
وملــح املتحدث الرسمي باسم بان،
ستيفان دوغريك ،إلى أن العاصمة
ال ـســوي ـســريــة جـنـيــف ق ــد تحتضن
امل ــؤتـ ـم ــر ل ـك ــون ـه ــا شـ ـه ــدت ســاب ـقــا
جـ ــوالت م ــن امل ـف ــاوض ــات امل ـت ـعــددة
األطراف.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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ّ
انفراجات «إنسانية» ال تحد من المعاناة
أعلنت الرياض هدنتها
ولم تسمح لمحزوني اليمن
ـ وكذا للمنظمات الدولية ـ
باالعتناء بتداعيات العدوان.
رغم ذلك ،بدأت تباشير
انفراجات تظهر في عدد من
الملفات اإلنسانية
صنعاء ـ إبراهيم السراجي
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،لـ ـ ــم ت ـن ـع ـكــس
الهدنة إيجابيًا باتجاه انفراج األزمة
ال ـحــادة الـتــي يـعــانــي منها اليمنيون
للحصول على امل ــاء وال ـغــذاء وال ــدواء
وكذلك املشتقات النفطية .وهي األزمة
املستمرة منذ األي ــام األول ــى للعدوان
بفعل الحصار السعودي الذي قصف
امل ـ ـطـ ــارات امل ــدن ـي ــة وح ـ ــال دون إغــاثــة
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أكــدتــه
تـقــاريــر ص ــادرة عــن مــؤسـســات تابعة
لألمم املتحدة وعن منظمات حقوقية
دولية.
ك ــذل ــك ،ت ـقــول م ــدي ــرة إدارة املـخـيـمــات
واإلغ ـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي وزارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،أمــة ال ـبــاري امل ـهــدي« ،لم
ت ـح ــدث أي ع ـم ـل ـيــات إغ ــاث ــة لــاجـئــن
فــي صـنـعــاء الــذيــن ينتمون إل ــى أكثر
مــن  1200أسـ ــرة» ،مضيفة أن «هـنــاك
معاناة كبيرة يواجهونها في توفير
احتياجات الالجئني».
وتـ ــؤكـ ــد امل ـ ـهـ ــدي ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ع ــدم
إش ـع ــار الــاج ـئــن ب ــوج ــود صـعــوبــات
في توفير احتياجاتهم التي اقتصرت
مـنــذ بــدايــة ال ـع ــدوان حـتــى ثــالــث أيــام
الـ ـه ــدن ــة عـ ـل ــى مـ ــا تـ ـق ــدم ــه الـ ـش ــرك ــات
املحلية والـتـجــار مــن مـعــونــات تشمل
ال ـغ ــذاء وامل ـ ــاء ،فـيـمــا ح ـ ّـول ــت «الـلـجـنــة
ال ـث ــوري ــة» جـ ــزءًا م ــن ت ـبــرعــات الشعب
الـيـمـنــي لـلـمـجـهــود ال ـحــربــي ملصلحة
الالجئني.
وتترافق تلك الصعوبات مع واقع أنه
حتى مع بداية الهدنة مساء الثالثاء
املاضي ،كان أول ما فكر فيه اليمنيون
هو متى ستخرقها السعودية؟ يعود

ذل ــك إل ــى تـنــامــي الـشـعــور بـعــدم الثقة
حـيــال مــا تعلنه الــريــاض بخصوص
ً
ال ـي ـم ــن ،وهـ ــو م ــا حـ ــدث ف ـع ــا عـنــدمــا
انتهكت طائرات العدوان الهدنة بعد
سريانها بساعتني بتنفيذ غارات في
ّ
لحج وصعدة .واستطرادًا ،فــإن ذاكرة
الـيـمـنـيــن ـ ـ ـ ال ـقــري ـبــة وال ـب ـع ـي ــدة ـ ـ ـ مع
السعودية ال مجال فيها للثقة ،بحسب
مـ ــا يـ ـق ــول ع ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة اإلع ــام ـي ــة
لـ«أنصارالله» ،صالح العزي.
وفيما يشهد الـجــانــب الصحي أســوأ
وضـ ــع ل ــه ج ـ ــراء ال ـح ـص ــار ال ـس ـعــودي
وال ـع ــدد الـكـبـيــر لـلـجــرحــى واملـصــابــن
الذي يصلون إلى أكثر من أربعة آالف
ح ــال ــة ،ف ـقــد وص ـل ــت ،أمـ ــس ،طــائــرتــان
تابعتان لـ«الصليب األحمر الدولي»
ومنظمة «أطباء بال حدود» إلى مطار
العاصمة صنعاء ،على متنها بعض
الكوادر الطبية واألدوية واملستلزمات،
بحسب محمد السيفي امل ـســؤول في
عمليات وزارة الصحة التي استقبلت
ال ـط ــائ ــرات وت ـن ـســق م ــع ت ـلــك الـجـهــات
لتوزيع األدوية واملسلتزمات والكادر
الـطـبــي عـلــى املستشفيات الـتــي يقيم
فيها جرحى العدوان السعودي.
من جانب آخــر ،يتطلع اليمنيون إلى
انـفــراج أزمــة املشتقات النفطية ،وهو
األمــر الــذي يعتقدون أن حدوثه ال بد
أن يـسـهــل ف ــي انـ ـف ــراج بـقـيــة األزمـ ــات
ل ـكــون ال ـب ــاد م ـصــابــة بــالـشـلــل ال ـتــام.
ّ
وع ـ ـ ــاد م ـ ـ ــاك ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الس ـت ـخ ــدام
آلياتهم فــور شيوع خبر عــزم الشركة
اليمنية للنفط عـلــى تـحــريــك نــاقــات
املشتقات النفطية من مدينة الحديدة
الــى بقية امل ــدن ،وذلــك بعدما تركوها
في طوابير طويلة جـدًا أمــام محطات
التزود بالوقود ،قطعت معظم شوارع
العاصمة.
وت ــدي ــر شــركــة الـنـفــط الـيـمـنـيــة شبكة
كـبـيــرة مــن مـحـطــات ال ـت ــزود بــالــوقــود
فــي صنعاء وفــي املحافظات األخــرى،
وأكبرها تلك الواقعة في شارع الستني
في العاصمة ،ويديرها محمد االنسي،
ال ــذي يـقــول إن املــواطـنــن «ع ــادوا إلى
س ـي ــارات ـه ــم ل ـل ـمــراب ـطــة أمـ ـ ــام املـحـطــة
م ــع س ــري ــان ال ـه ــدن ــة ،ي ـحــدوهــم األم ــل
بانفراج أزمة املشتقات النفطية وعدم

تم تشكيل عدة
لجان لإلغاثة
الحكومية ولالجئين
وأخرى للخدمات

ت ـعــرض الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي بقصف
الـنــاقــات الـقــادمــة مــن الـحــديــدة بفعل
الهدنة ،حيث إن الشركة أحجمت عن
تحريكها بـعــد اسـتـهــدافـهــا ألكـثــر من
مرة واستشهاد عدد من السائقني».
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ــؤك ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
شركة النفط اليمنية ،حمدي األمــن،
أن «ناقالت املشتقات النفطية وصلت
ال ـ ــى ص ـن ـع ــاء واملـ ـح ــافـ ـظ ــات األخ ـ ــرى
ف ــي ث ــال ــث أيـ ــام ال ـه ــدن ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن الـ ـش ــرك ــة ّ
زودت ال ـ ـسـ ــوق املـحـلـيــة

للعاصمة وملحافظات أخــرى بكميات
ك ـب ـيــرة ًج ـ ـدًا م ــن امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة،
واض ـعــة فــي اعـتـبــارهــا ارت ـفــاع الطلب
على تلك املواد بفعل انقطاعها لفترة
طــوي ـلــة جـ ــراء ال ـ ّـعـ ــدوان .وي ـض ـيــف أن
الكميات التي وفرتها الشركة للسوق
املـحـلـيــة كــاف ـيــة ت ـمــامــا إلن ـه ــاء األزم ــة
القائمة ،وأنها نجحت في تحركاتها
ملنع تكرار األزمة من جديد.
ّ
وأشارت شركة النفط ،في بيان ،إلى أن
ّ
املحملة باملشتقات
«ع ــددًا مــن السفن
النفطية وصـلــت إلــى ميناء الحديدة
ويـ ـج ــري ت ـفــري ـغ ـهــا وتـ ــزويـ ــد ال ـس ــوق
املحلية في مختلف املحافظات تباعًا،
لـضـمــان اس ـت ـقــرار املـشـتـقــات النفطية
وإيصالها للمستهلكني».
وفــي خطوة لتنظيم عمليات اإلغاثة
وتوفير امل ــواد الغذائية بشكل سلس
ف ــي ظ ــل ال ـتــوق ـعــات ب ــاإلق ـب ــال الـكـبـيــر
عليها نظرًا إلــى طــول فترة الحصار،
ع ـ ـقـ ــدت «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة ال ـع ـل ـي ــا»
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة أدى إل ــى
تشكيل عدة لجان لإلغاثة الحكومية
ولالجئني وأخرى للخدمات.
ويـقــول عضو اللجنة ،محمد املقالح،
ّ
إن ال ـل ـج ــان ب ــاش ــرت أع ـمــال ـهــا بـهــدف
توزيع الخدمات ،كاملاء والغاز املنزلي
واملشتقات ّ النفطية ،بطريقة سليمة
وعادلة تجنبًا لحدوث أي فوضى.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وفـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ان ـ ـفـ ــراج
أزمـ ـ ــة امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،ل ــم تـصــل
املـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة مـ ـ ــادة
الـقـمــح الــى ال ـبــاد ،األم ــر ال ــذي يــؤكــده
م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـت ـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،م ـس ـت ــدرك ــا ب ــال ـق ــول إن ــه
«مــا لــم تحدث عرقلة سعودية تحول
دون وص ــول الـسـفــن املـحـ ّـمـلــة بالقمح
وامل ــواد الغذائية ،فــإن البالد ستشهد
انفراجًا في أزمة الغذاء خالل اليومني
املقبلني».
وتـخـتـلــف أول ــوي ــات ال ـش ـعــب الـيـمـنــي
ب ـح ـســب اح ـت ـي ــاج ــات ــه ،غ ـيــر أن هـنــاك
إجـ ـم ــاع ــا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة انـ ـ ـف ـ ــراج أزمـ ــة
املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة وت ـقــديــم الــرعــايــة
الصحية لضحايا العدوان السعودي
ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر األدوي ـ ـ ـ ــة وامل ـس ـت ـل ــزم ــات
الالزمة.

ّ
تقرير أولي :عشرة آالف ضحية!
لم تصدر بعد تقارير يمنية رسمية نهائية بشأن نتائج
ع ــدوان الـسـعــوديــة عـلــى الـيـمــن .وبــانـتـظــار ذل ــك ،نشرت
مؤسسة «فريدوم هاوس ـ اليمن» األميركية ،تقريرًا ّبي
ّأن عــدد الضحايا بلغ نحو عشرة آالف ،فيما ذكــر ّأن
إجمالي التجمعات السكانية املدنية «التي طالها القصف
الجوي والصاروخي والبحري والبري» بلغ  674تجمعًا
سكانيًا.
وأوضــح ّ
معدو التقرير أنــه «تــم استقبال املعلومات من
الفرق امليدانية ملؤسسة بيت الحرية في جميع املحافظات
اليمنية» ،بالتعاون مع عدد من املؤسسات املدنية ،إضافة
إلــى حقوقيني وناشطني مدنيني وإعــامـيــن متطوعني
في عموم املحافظات.
وبحسب التقرير ،بلغ إجمالي القتلى من املدنيني «3979
ً
ً
قتيال» ،بينهم  571طفال وطفلة دون الخامسة عشرة
و 249ام ـ ــرأة ،فـيـمــا بـلــغ إج ـمــالــي ال ـجــرحــى واملـصــابــن
املــدنـيــن  6887جــريـحــا 531 ،مـنـهــم فــي حــالــة حــرجــة،
بينهم  1106أطفال دون الخامسة عشرة ،وقرابة 775
امرأة.
وبحسب «اإلحصائيات األولـيــة» ،اضطر «مــا بني 160
إلــى  170ألــف أســرة إلــى الـنــزوح مــن املساكن واألحـيــاء
والـ ـق ــرى وامل ـ ــدن ال ـتــي طــال ـهــا ال ـق ـصــف ال ـص ــاروخ ــي أو
شـهــدت اشـتـبــاكــات مسلحة أو ت ـضــررت مـنــه أو تلقت
تهديدات باستهداف تلك األحياء».

وف ــي مــا يـخــص «الـتـجـمـعــات الـسـكــانـيــة» ،ذك ــر التقرير
أن ــه «ب ـل ــغ إج ـمــالــي الـتـجـمـعــات الـسـكــانـيــة املــدن ـيــة الـتــي
طالها القصف الجوي والـصــاروخــي والبحري والبري
 674تـجـمـعــا سـكــانـيــا ،مـنـهــا  538تـعــرضــت للقصف
الجوي والصاروخي والبحري من قبل قوات التحالف،
و 153تجمعًا سكانيًا تعرضت لقصف بري وشهدت
اش ـت ـبــاكــات ب ــن ال ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة وق ـ ــوات الـجـيــش
واألمن».
وفــي هــذا الـصــددّ ،بينت األرق ــام املنشورة ّأن الحصيلة
املذكورة موزعة على الشكل اآلتي« :أمانة العاصمة 156
تجمعًا ،محافظة صنعاء  39تجمعًا ،محافظة الضالع
 19تجمعًا ( 12منها طالها القصف الجوي و 7شهدت
مواجهات بني قوات األمن والجيش والجماعات املسلحة)،
مـحــافـظــة تـعــز  65تـجـمـعــا ( 43مـنـهــا طــالـهــا الـقـصــف
الجوي و 22شهدت مواجهات بني قوات الجيش واألمن
والـجـمــاعــات املـسـلـحــة) ،محافظة الـحــديــدة  42تجمعًا،
مـحــافـظــة لـحــج  11تـجـمـعــات ( 5مـنـهــا طــالـهــا القصف
الجوي و 10شهدت مواجهات بيت قوات األمن والجيش
والجماعات املسلحة) ،محافظة حجة  23تجمعًا إضافة
إلى استهداف مخيم الجئني تابع لألمم املتحدة والسجن
املركزي في مديرية عبس ،محافظة املحويت  4تجمعات،
محافظة صعدة  149تجمعًا ،محافظة شبوة  18تجمعًا
( 8منها طالها القصف الجوي و 10شهدت مواجهات

بني قوات األمن والجيش والجماعات املسلحة) ،محافظة
ذم ــار  11تـجـمـعــا ،مـحــافـظــة إب  17تـجـمـعــا ،محافظة
مــأرب  21تجمعًا ( 9منها طالها القصف الجوي و12
شهدت مواجهات بني قوات األمن والجيش والجماعات
امل ـس ـل ـحــة) ،مـحــافـظــة ال ـج ــوف  10ت ـج ـم ـعــات ،محافظة
عـ ـم ــران  13ت ـج ـم ـعــا ،م ـحــاف ـظــة أبـ ــن  28تـجـمـعــا (16
منها طالها قصف جــوي و 18شهدت اشتباكات بني
الـجـمــاعــات املسلحة وق ــوات الجيش واألم ــن) ،محافظة
ال ـب ـي ـضــاء  17تـجـمـعــا ( 7م ـن ـهــا طــال ـهــا ق ـصــف جــوي
و 10شهدت اشتباكات بني الجماعات املسلحة وقوات
الجيش واألم ــن) ،محافظة عــدن  88تجمعًا ( 45منها
طالها قصف جوي و 51شهدت اشتباكات بني الجيش
واألمــن والجماعات املسلحة) ،محافظة حضرموت 16
تجمعًا ( 3تعرضت للقصف و 13شهدت اشتباكات بني
الجماعات املسلحة وقوات الجيش واألمن)».
وأوضح التقرير ّأن «املنازل/املساكن التي طالها القصف
ً
أو تضررت منه كليًا أو جزئيًا  7021منزال ،منها 169
ً
منزال/مسكنًا تم تدميرها على ساكنيها».
أما بالنسبة إلى املنشآت واملمتلكات املدنية ذات الطابع
الخدمي ،فقد بلغ عددها « 931منشأة ومرفقًا خدميًا»،
م ــن بـيـنـهــا « 62مـسـتـشـفــى ومـسـتــوصـفــات ووحـ ــدات
ومرافق صحية».
(األخبار)

