16

الثالثاء  27تشرين األول  2015العدد 2725

العالم

اليمن

«بالك ووتر» في عدن 800 :كولومبي لمؤازرة اإلمارات

ّ
في ظل خروج الوضع في عدن عن
سيطرة القوات االماراتية العاجزة عن
حكم المدينة الجنوبية مع انتشار تنظيمي
«القاعدة» و"داعش» ،برزت أنباء عن نية أبو
ظبي «استئجار» قوة كولومبية لدعمها
وللوقوف ضد أي ّ
تحرك مناهض للوجود
االماراتي في الجنوب
صنعاء ــ علي جاحز

ف ـي ـم ــا تـ ـت ــده ــور االوض ـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ع ــدن
بسرعة كبيرة مع انتشار التنظيمات
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة ،تـ ـ ـ ـ ــزداد الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت عــن
التدابير التي ستتخذها قــوات الغزو
ملـ ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
ال ــوض ــع ،ف ــي ظ ــل ع ـجــزهــا ع ــن تــأمــن
املــدي ـنــة وحـكـمـهــا كـمــا ك ــان مـفـتــرضــا.
وب ــرز فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،فــي هذا
املـ ـج ــال ،ح ــدي ــث ع ــن ت ـعــاقــد االمـ ـ ــارات
مع قــوات كولومبية لدخول عــدن إلى
جانب القوات اإلماراتية والسودانية.
وعلمت «األخبار» أن اإلمارات تعاقدت
مــع شــركــة «ب ــاك ووت ــر» املـسـ ّـجـلــة في
أبـ ــو ظ ـبــي ت ـحــت اسـ ــم (Reflex( »R2
 »Responsesالس ـ ـت ـ ـقـ ــدام قـ ـ ـ ــوات مــن
املـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ــذيـ ــن ت ـج ـن ــده ــم ال ـش ــرك ــة

أميركيون مختطفون
في اليمن
أكدت مصادر دبلوماسية لـ«األخبار» وجود أميركيني
مـحـتـجــزيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،م ـش ـيــرة إل ــى أن املختطفني
يتبعون ألجهزة أمنية أميركية.
وفيما رفضت املصادر الكشف عن عدد املختطفني،
أكــدت أن احتجازهم حــدث أخـيـرًا ،وأن الـتـفــاوض مع
الطرف املحتجز جار بطرق مختلفة.
(األخبار)

ليشاركوا في عمليات قوات «التحالف»
ف ــي ع ــدن .وك ــان مــوقــع رادي ـ ـ ــو»»RCN
الـكــولــومـبــي ،قــد ذكــر أن « 800عنصر
من الجيش الكولومبي السابق سوف
ي ـخــدمــون ف ــي الـيـمــن بـعــد اجـتـيــازهــم
عـمـلـيــة اخ ـت ـبــار ص ــارم ــة» ،الف ـتــا «أن ــه
مع نهاية شهر تشرين االول الحالي
سيكونون ضمن ق ــوات التحالف في
مدينة عــدن» .ومن جهته ،أفــاد رئيس
جمعية الـضـبــاط املـتـقــاعــديــن للقوات
ّ
املسلحة الكولومبية «أكــور» ،الجنرال
املتقاعد خايمي رويــز ،في مقابلة مع
اإلذاعة نفسها ،أن «األمر ليس جديدًا،
ف ـه ــم أرسـ ـل ــوا جـ ـن ــودًا س ــاب ـق ــن مـ ــرارًا
وتكرارًا إلى بلدان اخرى» ،مشيرًا إلى
أن االت ـفــاق أب ــرم بـعـيـدًا عــن السلطات
الكولومبية.
وبــرغــم نفي قـيــادة املنطقة العسكرية
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ــرابـ ـع ــة ف ــي ع ـ ــدن ،امل ــؤي ــدة
للتحالف ،هذا األمر ،ذكرت املعلومات
أن صــاحــب ال ـشــركــة ال ـقــاب ـضــة «ب ــاك
ووتــر» هو أميركي الجنسية ُ
ويدعى
إري ـ ــك بــري ـنــس كـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي ســاح
البحرية سابقًا وهو صديق شخصي
لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،وأن
اإلمــارات كانت قد دفعت للشركة 529
مليون دوالر لبناء جيش خــاص من
ّ
املرتزقة كلهم من كولومبيا وصربيا
وجـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا عـ ــام  ،2011أث ـن ــاء
ازديــاد مخاوفها من تنظيم «اإلخــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» خ ـ ـ ــال مـ ــوجـ ــة «ال ــربـ ـي ــع
ال ـعــربــي» .وتـشـيــر املـعـلــومــات إل ــى أن
ب ــن زاي ـ ــد وب ـح ـكــم عــاق ـتــه بــال ـشــركــة،
ف ــإن ــه ي ـن ــوي االمـ ـس ــاك ب ــزم ــام الــوضــع
األمـنــي والعسكري فــي عــدن عبر تلك
القوات املتخصصة في قمع أي تحرك
م ـنــاهــض ل ـلــوجــود اإلمـ ــاراتـ ــي ه ـنــاك.
وبحسب املـعـلــومــات ،فــإن رئـيــس فرع
الشركة في اإلمارات هو مايكل رومي،
وه ــي ت ـت ـعــاقــد ع ـبــر ال ـف ــرع م ــع شــركــة
م ــن ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا مـتـخـصـصــة في
األم ــن والـجـيــوش مــن املــرتــزقــة اسمها
« .»executive outcomesوكشف رويز
أن ال ـقــوات امل ـنــوي إرســال ـهــا ال ــى عــدن
«سـتـكــون تـحــت قـيــادة دول ــة اإلم ــارات
بدعم من السعودية» .وكانت وسائل
اعــام كولومبية قد تحدثت في وقت

ال يبدو أن القوات السودانية التي وصلت إلى عدن قد حققت أي خرق على المستوى األمني (أ ف ب)
ُ
سابق عن أنه قد أرســل فوج ّأولــي من
تلك الـقــوات وقــوامــه عـشــرات املقاتلني
الذين ال يتجاوزون املئة مقاتل خالل
األســابـيــع املاضية إلــى عــدن بمالبس
عسكرية سـعــوديــة .وبـحـســب االع ــام
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ،ف ــإن ــه «م ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
يلتحق بهم آخرون خالل األيام املقبلة
للمشاركة في اقتحام صنعاء».
وكانت وسائل إعالمية موريتانية قد
تـحــدثــت األس ـبــوع املــاضــي عــن توجه
ح ـك ــوم ــي إلرسـ ـ ـ ــال قـ ـ ــوات إل ـ ــى ال ـي ـمــن
ل ـل ـق ـتــال ف ــي ص ـف ــوف ال ـت ـحــالــف ال ــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة .ون ـف ــى امل ـت ـحــدث
ب ــاســم ال ـح ـكــومــة املــوري ـتــان ـيــة محمد

األمني ولد الشيخ وجود اي معلومات
رسمية عن إرسال جنود موريتانيني
إلى اليمن.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ال ي ـب ــدو أن ال ـق ــوات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إلـ ــى ع ــدن
ق ـب ــل أس ـب ــوع ــن ق ــد ح ـق ـقــت أي خ ــرق
على املستوى األمـنــي ،وخصوصًا أن
«الـقــاعــدة» و»داع ــش» أحكما القبضة
على عدن باعتراف إعالم العدوان أول
من أمــس ،أو على املستوى العسكري
وال سيما أن حديثًا واسعًا كان يتردد
عــن أنــه مــن ضمن مهماتها االلتحاق
بجبهة تعز دعمًا ملسلحي «القاعدة»
و»اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» الـ ـت ــي تـ ـك ـ ّـب ــدت ه ــزائ ــم

وخسائر فادحة خالل الفترة املاضية.
خ ـســرت اإلمـ ـ ــارات الـكـثـيــر مــن قــواتـهــا
وعتادها في عــدن ومكيراس ومــأرب،
لذا يبدو أنها تبحث عن قــوات أخرى
لتحمي وجودها في عــدن على األقــل،
حيث تقع مصالحها االستراتيجية.
ف ـف ـي ـم ــا ي ـ ـسـ ــود اعـ ـتـ ـق ــاد ل ـ ــدى ال ـ ــرأي
الـعــام اليمني بــأن اإلم ــارات تقف منذ
سـنــوات وراء إحـبــاط مـشــروع السوق
الحرة في عدن ،عادت بعض الصحف
امل ــوال ـي ــة ل ــإم ــارات لـلـحــديــث ع ــن نية
األخـ ـي ــرة ال ـت ـعــاقــد م ــع ح ـكــومــة خــالــد
ب ـحــاح املـسـتـقـيـلــة بــاسـتـثـمــار منطقة
عــدن ال ـحـ ّـرة .ورأى ناشطون يمنيون

الظروف الصعبة ال تثني المقاتل اليمني عن التقدم في العمق السعودي
جيزان ـ يحيى الشامي
تترجم جبهات القتال وراء الحدود
إص ــرار اليمنيني عـلــى ردع الـعــدوان
املوغل في دمائهم .ويعكس الحضور
املتنوع للمقاتلني اليمنيني في العمق
ال ـس ـع ــودي س ـم ــات امل ـقــاتــل ال ـعــربــي،
معيدًا إلى الذاكرة الصورة النمطية
للقبيلة العربية املرتبطة بمنظومة
أخالقية عقائدية ُ
ّ
ويتكون
وعــرفـيــة.
املقاتلون اليمنيون من ثالثة عناصر
(الجندي في الجيش ،رجــل القبيلة،
و»اللجان الشعبية») .يخضع هؤالء
ل ــدورات عسكرية الكـتـســاب مـهــارات
قتالية عالية.
ّ
تـ ـت ــوزع ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ال ـح ــدودي ــة
عـ ـل ــى ت ـ ـضـ ــاريـ ــس ب ـي ـئ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
جبلية وصحراوية وتمتد السالسل
الجبلية ـ كــأبــرز سمة بــن الجبهات
ـ على كــامــل املـســاحــة الجغرافية في
املـنــاطــق الـحــدوديــة (عـسـيــر ،نـجــران،
ُ
ـت اشـ ــت ـ ـهـ ــر ف ـيــه
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان) ،فـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ٍ
امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون بـخـبــرتـهــم في
خوض املعارك الجبلية.
ولـلــوصــول إلــى جبهات الـقـتــال وراء
الحدود تداهم املقاتل اليمني مخاطر
عــدة (حربية وبيئية) ،ليس أهونها
ّ
وتمدد خطوط النار
جغرافية األرض
على كامل أرض الحدود ،وهي أرض
ي ـع ــد ال ـع ـي ــش ف ـي ـهــا ت ـح ـ ّـدي ــا ف ــي ظــل
الظروف االعتيادية.
عسكريًا ،تفرض الـطــائــرات الحربية

السعودية حالة من السيطرة الدائمة
على مدار الساعة تشمل كيلومترات
عدة قبل نقاط الترسيم الحدودي بني
البلدين .وتتعامل الـطــائــرات مــع كل
ّ
املتحركة والثابتة كأهداف
األجسام
عسكرية (ق ــرى ،م ــزارع ،وســائــل نقل،
أســواق ،وحتى مخيمات النازحني).
وه ــو تـحـ ٍّـد نـجــح املـقــاتــل اليمني في
تجاوزه معتمدًا على أساليب قتالية
ام ـت ــزج ــت ف ـي ـهــا قـ ـ ــدرات ال ـج ـيــش مع
خـبــرات مقاتلي «الـلـجــان الشعبية»،
الذين ّ
طوروا أساليب قتالية تتناسب
مع الظروف الجغرافية والبيئية.
وكــان املقاتلون اليمنيون فــي بداية
املعارك قد تمكنوا من تطهير معظم
السالسل الجبلية ،ومــن طــرد حرس
الحدود السعودي ،الذين كانوا عبر
ســاح املدفعية يستهدفون الطريق
العام املتاخم للشريط الحدودي.
يـ ــوضـ ــح ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي امل ـ ـيـ ــدانـ ــي «أب ـ ــو
مــرتـضــى» أن «ال ـطــائــرات السعودية
ال يـمـكـنـهــا أن ت ـم ـنــع ت ـن ـقــات ـنــا بــن
مـخـتـلــف الـجـبـهــات ال ـتــي تـمـتــد على
مـ ـس ــاح ــة شـ ــاس ـ ـعـ ــة» .ويـ ـضـ ـي ــف فــي
ح ــدي ــث لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ال ـط ــائ ــرات
يمكنها أن تمنع الحركة في مساحة
مـ ـح ــدودة وملـ ــدة ق ـص ـيــرة ،وهـ ــذا أم ـ ٌـر
ّ
تكيفنا مـعــه طيلة سبعة أشـهــر من
العدوان باالعتماد على أساليب عدة
تجاوزنا فيها هذا التحدي ،وأفقدنا
س ــاح ال ـجــو تــأثـيــره فــي ه ــذا املـجــال
وفــاع ـل ـي ـتــه» .وت ـع ـ ّـد مـنـطـقــة تـهــامــة ـ

الجبهة الغربية الشمالية ـ مــن أشد
مناطق الجزيرة العربية حرارة ،حيث
تصل الحرارة فيها إلى  50درجة في
ف ـصــل ال ـص ـي ــف ،وهـ ــو ت ـح ـ ّـد ُي ـضــاف
إل ــى ت ـحــديــات ال ـت ـضــاريــس الجبلية
الوعرة املمتدة على مساحة جغرافية
كبيرة .تمكن املقاتلون اليمنيون من
ّ
التكيف مع هذه الظروف بالرغم من
انـتـمــائـهــم ملـنــاطــق يختلف مناخها
كليًا .ويـبــدي اليمنيون صبرًا كبيرًا
حيث يرابط البعض في هذه الجبهة
مـنــذ بــدايــة ال ـع ــدوان فــي ظــل ظــروف
قاسية فرضتها الحرب« .أبو محمد»

أحــد أبـنــاء املـنــاطــق الــوسـطــى التقته
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي أحـ ــد م ــواق ــع ال ـق ـتــال
يـ ـق ــول إن ـ ــه «ف ـ ــي الـ ـب ــداي ــة ك ـ ــان األم ــر
صعبًا للغاية ،وخصوصًا في أشهر
الصيف لكننا ّ
تعودنا ظروفا كهذه،
فالجهاد في سبيل الله والدفاع عن
املستضعفني يستحق مـنــا كــل هــذا
ال ـع ـن ــاء» .وأض ـ ــاف «أبـ ــو م ـح ـمــد» أن
«ال ـج ـن ــود ال ـس ـعــوديــن ال يتمكنون
ّ
مــن ّالـثـبــات فــي مواقعهم إال فــي ظل
محفزات وأجــواء من الرفاهية ،حيث
املـكـ ّـيـفــات الـهــوائـيــة والـكـهــربــاء التي
تـ ـص ــل حـ ـت ــى إلـ ـ ــى م ـ ـتـ ــارس ـ ـهـ ــم» .فــي

الدافع اإليماني يبرز كأهم عامل ينطلق منه اليمنيون للقتال (أ ف ب)

يعامل المقاتلون
األسرى السعوديين
باعتبارهم «ضيوفًا»

املقابل ،يقول املقاتلون اليمنيون إن
«صبرنا وثباتنا في أوضــاع قاسية
كهذه هما أحد أسباب النصر اإللهي
الذي نسعى لتوفير كل عوامله ،وأن
نؤهل أنفسنا له».
وبخالف جبهة جيزان ،تشهد جبهة
ع ـس ـي ــر ذات االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـج ـب ـل ـيــة
الشاهقة جـوًا ب ــاردًا ،وخصوصًا مع
دخــول فصل الشتاء ،ولــم تمنع هذه
الظروف الصعبة املقاتل اليمني من
املرابطة في هذه الجبهة.
وبالرغم مــن تعدد األسـبــاب الدافعة
باليمنيني إل ــى م ــلء جـبـهــات القتال
وت ـل ـب ـي ــة دعـ ـ ـ ــوات ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـع ــام ــة،
إال أن ال ــداف ــع اإلي ـم ــان ــي ي ـب ــرز كــأهــم
عامل ينطلق منه اليمنيون للقتال.
ه ــو ش ـعــور ن ــاب ـ ٌـع م ــن ص ـلــب الـهــويــة
اإليـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
ويـنـعـكــس فــي ح ـضــور املـقــاتـلــن من
م ـخ ـت ـل ــف االن ـ ـت ـ ـم ـ ــاءات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملذهبية وبمختلف الفئات العمرية،

