14

الجمعة  5شباط  2016العدد 2806

العالم

اليمن

فرضة نهم في قبضة الجيش و«اللجان الشعبية»

ّ
الطريق إلى صنعاء غير «معبدة» أمام «التحالف»

جــولــة ميدانية فــي منطقة فرضة
نهم الرابطة بين مأرب وصنعاء ،تكشف
أن المنطقة ال تزال تحت سيطرة الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» بخالف ما
ادع ــاه التحالف ال ـس ـعــودي ووســائــل
اإلعالم المؤيدة له ،رغم كارثية الوضع
فــي المنطقة الـتــي ّ
حولتها الـغــارات
ال ـجــويــة العنيفة وال ـم ـتــواص ـلــة إلــى
منطقة عسكرية

صنعاء ــ ضيف الله حمران
فـيـمــا تـ ـ ّ
ـروج وســائــل اإلعـ ــام املــؤيــدة
ل ـل ـعــدوان ال ـس ـعــودي لـسـيـطــرة ق ــوات
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة ف ــرض ــة
ن ـهــم شــرقــي ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـعــاء ،قــام

نفذت طائرات العدوان
نحو  200غارة على فرضة نهم
خالل يوم واحد
وف ــد إعــامــي يمني بـجــولــةٍ ميدانية
فــي املـنـطـقــة امل ــذك ــورة لــرصــد حقيقة
الــوضــع على األرض ،وال سيما بعد
ادعـ ــاءات بسيطرة ال ـقــوات األجنبية
واملسلحني املؤيدين لها على «اللواء
 »312في املنطقة نفسها.
وتبعد فرضة نهم عن مدينة صنعاء
 50كيلومترًا شرقًا باتجاه محافظة
مــأرب ،وتفصلها عنها جبال شاهقة
وأوديــة ،وهي تحتل نقطة تربط بني
الـعــاصـمــة وم ـ ــأرب ،وتـتـبــع محافظة
صنعاء إداريًا.
الجولة بــدأت من منطقة صــرف ومن

ً
ثم بني حشيش ،نزوال الى خلقة نهم
ّ
فــي محافظة صـنـعــاء ،حيث تـبــن أن
الطريق الرابطة بــن صنعاء ومــأرب
ّ
الجوي
مقطعة األوصــال إثر القصف
املـ ـت ــواص ــل ،لـ ــوال مـ ـح ــاوالت األه ــال ــي
إع ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـطــريــق بـ ــردم الـحـفــر
التي يحدثها القصف.
وفــي منطقتي مسورة وبطنة اللتني
نالتا نصيبهما مــن غ ــارات طــائــرات
ال ـع ــدوانُ ،د ّمـ ــر أح ــد الـجـســور جزئيًا
فــي بطنة نهم جــراء الـغــارات الجوية
التي لم تصب الجسر من املرة األولى،
وحني تجمع بعض األطفال ملشاهدة
مــا ح ــدث ،إذا بــال ـغــارة الـثــانـيــة تقتل
أح ــد األط ـفــال وت ـجــرح أرب ـعــة آخــريــن.
وحــن ظهر جسر آخــر مدمر بصورة
جزئية أيضًا ،بدا أن املنطقة أصبحت
عسكرية بكاملها ،حيث يصول فيها
ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي وي ـج ــول مـنـفـذًا
غارات جوية متتالية.
وأثـ ـ ـن ـ ــاء تـ ـق ــدم الـ ــوفـ ــد عـ ـل ــى ال ـن ـق ــاط
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـص ـب ـه ــا ال ـج ـي ــش
و«اللجان الشعبية» ،كانت صواريخ
«ال ـكــات ـيًــوشــا» تـنـطـلــق م ــن ك ــل مـكــان
مــوج ـهــة إل ــى املـسـلـحــن املـتـمــركــزيــن
فــي الـجـبــال املـقــابـلــة .وعـنــد الــوصــول
إل ــى فــرضــة نـهــم ال ـتــي تـضــم «ال ـل ــواء
 »312ح ـ ــرس جـ ـمـ ـه ــوري وال ـن ـق ـط ــة
األمنية التي ال تــزال في قلب املنطقة
الــرابـطــة بــن صنعاء وم ــأرب ،اتضح
أن ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ال
يزاالن يسيطران على املنطقة .وفيما
كــان أزي ــز الـطــائــرات الـسـعــوديــة ينذر
ُ
ب ـخ ـط ــورة ال ــوض ــع ،ط ـل ــب م ــن الــوفــد
ّ
التفرق ألن الغارات الجوية تستهدف
أي ت ـج ـمــع ب ـش ــري ف ــي ت ـلــك املـنـطـقــة.
ّ
فيتعرض
أمــا معسكر «ال ـلــواء »312
لـقـصــف كـثـيــف م ــن ط ـي ــران ال ـع ــدوان،
ورغم ذلك لم تتمكن قوات «التحالف»
من إسقاطه.
وفي الجهة املقابلة لفرضة ّنهم ،تقع
جـبــال قــرود واملـلــح الـتــي شــنــت قــوات
«ال ـت ـح ــال ــف» وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة

سيشتد الحصار على سكان صنعاء من جهة مأرب بعد تقطيع الطرق الواصلة بينها وبين المحافظة الشرقية (األناضول)

أكـثــر مــن هـجــوم لـلــوصــول إلـيـهــا ،إال
أن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» ت ـم ـك ـنــا مــن
ص ــد ت ـلــك امل ـ ـحـ ــاوالت ،م ــع ال ـع ـلــم بــأن
ج ـبــال قـ ــرود يـتـمــركــز فـيـهــا مسلحو

«اإلصالح» الذين يقيمون في املنطقة
من األساس.
كــانــت املــدفـعـيــة و«ال ـكــات ـيــوشــا» هما
أبـ ــرز امل ـت ـصــديــن ل ـق ــوات «ال ـت ـحــالــف»

إلى جانب مساعدة «الطبيعة» ،إذ إن
الجيش و«اللجان» يخوضان في تلك
املنطقة حرب الجبال والطرق الوعرة،
املعتادين عليها.

فوضى الجنوب :اغتياالت على وقع هدير الطائرات األميركية!
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
ال تـ ــزال ال ـف ــوض ــى األم ـن ـي ــة ال ـعــارمــة
تنهش فــي املناطق الجنوبية .وفي
آخر فصول هذه الفوضى ،قتل زعيم
تنظيم «الـقــاعــدة» فــرع اليمن ،جالل
بـلـعـيــدي ،وع ــدد مــن مــرافـقـيــه بـغــارة
نفذتها طائرة أميركية من دون طيار
في محافظة أبني التي يسيطر عليها
التنظيم.
وبـحـســب األن ـب ــاء وس ـك ــان محليني،

ّ
تعر ّض محافظ لحج
المؤيد لهادي لمحاولة اغتيال
بواسطة انتحاري
ّ
شنت طائرات أميركية من دون طيار
غارتني ،ليل الخميس ،في محافظتي
أبني وشبوة ،واستهدفتا قيادات من
«القاعدة» وعددًا من عناصرها.
ّ
وشــنــت الـطــائــرات األمـيــركـيــة الـغــارة
ّ
األولــى على سيارة كانت تقل جالل
بلعيدي ،املعروف بـ«أبي حمزة» ،في
طريق بني زنجبار عاصمة محافظة
أب ــن ومـنـطـقــة ش ـقــرة عـلــى الـســاحــل
ال ـج ـنــوبــي ،م ــا أدى إل ــى مـقـتـلــه إلــى
جانب أحد القادة امليدانيني.

ّ
وبالتزامن ،شنت طائرة أميركية من
دون طـيــار غ ــارة اسـتـهــدفــت تجمعًا
مل ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
صـحــراويــة قــرب مدينة الــروضــة في
محافظة شبوة التي سيطر التنظيم
ع ـلــى أح ــد أبـ ــرز م ــدن ـهــا ،ع ـ ــزان ،قبل
ثالثة أيام.
وت ـ ــأت ـ ــي الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مــن
ضمن االستراتيجية التي أطلقتها
الــواليــات املتحدة في اليمن في عام
 2002مل ـح ــارب ــة تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»،
والتي لم تنهِ نشاطه وال نفوذه حتى
اآلن.
بحسب مـصــادر محلية ،فــإن الغارة
األميركية األخـيــرة قتلت نحو  6من
مسلحي «القاعدة» الذين ينشطون
ب ـصــورة واس ـعــة فــي ص ـحــراء شبوة
ج ـن ــوب ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وب ـ ـ ـ ــدأوا ب ــإس ـق ــاط
م ــدنـ ـه ــا م ـ ــن دون أي مـ ـق ــاوم ــة مــن
مسلحي «الحراك الجنوبي» ،وكانت
آخرها مدينة عزان.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـص ــدر ع ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم أي
تعليق أو تأكيد لخبر مقتل قائده
ب ـل ـع ـي ــدي ،ن ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إع ــام ـي ــة
ع ــن ب ـع ــض أف ـ ـ ــراد أس ــرت ــه ت ــأك ـي ــدات
بـشــأن مقتله مــع اثـنــن مــن مرافقيه
الشخصيني.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـبـ ــق أن
أعلنت وســائــل إعــامـيــة مقتل زعيم

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي م ـن ــاس ـب ـت ــن ،ت ـبــدو
هــذه املــرة املعلومات أكيدة واألنباء
ب ـش ــأن ذلـ ــك م ـت ـطــاب ـقــة ،ح ـي ــث ج ــرى
ّ
تداول صور السيارة التي كانت تقل
بلعيدي بعد احتراقها ّ
جراء الغارة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـ ــه ّ
رد عـ ـل ــى م ـق ـتــل
ّ
ّ
ب ـل ـع ـي ــدي ،ك ــث ــف م ـســل ـحــو الـتـنـظـيــم
انـتـشــارهــم فــي مــديـنــة زنـجـبــار التي
يـ ـسـ ـيـ ـط ــرون ع ـل ـي ـه ــا مـ ـن ــذ ش ـه ــري ــن،
ونقلت وســائــل إعــامـيــة جنوبية أن

مسلحي التنظيم أضــافــوا ع ــددًا من
نقاط التفتيش وسط املدينة ،ورفعوا
أعالم التنظيم فوق املقار الحكومية.
ّ
وك ــان مسلحو «ال ـح ــراك الجنوبي»
قــد انـسـحـبــوا قـبــل شـهــريــن مــن دون
م ـق ــاوم ــة م ــن مــدي ـنــة زن ـج ـب ــار ،وهــو
م ــا ج ـع ــل س ـي ـط ــرة «الـ ـق ــاع ــدة» عـلــى
املدينة تبدو عملية تسليم أكثر من
كونها معركة انتهت بالسيطرة على
ّ
يسجل بعد ذلك أي
املدينة .وفيما لم

العملية من ضمن االستراتيجية التي أطلقتها واشنطن عام ( 2002األناضول)

ّ
وجــود ملسلحي «الـحــراك الجنوبي»
فيها ،أشــارت مواقع إعالمية إلى أن
مسلحي «الـقــاعــدة» طــردوا مسلحي
«الحراك» من بعض النقاط التي زعم
أنهم كانوا يوجدون فيها.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـعـ ــرض م ــدي ــر
أم ــن مـحــافـظــة ل ـحــج امل ـع ـ ّـن م ــن قبل
الــرئـيــس الـفــار ه ــادي ،العميد عــادل
الـ ـح ــامل ــي ،ل ــإص ــاب ــة ج ـ ــراء م ـحــاولــة
اغ ـت ـي ــال ن ـفــذهــا ان ـت ـح ــاري ب ـس ـيــارة
مفخخة واستهدفت منزله فــي حي
املندرة شرقي مدينة عدن .وبحسب
سـكــان محليني ،أدى التفجير الــذي
س ـم ــع ع ـل ــى ب ـع ــد ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــدة
إل ـ ــى م ـق ـت ــل االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري وسـ ـت ــة مــن
ح ــراس مـنــزل العميد الـحــاملــي الــذي
تعرض لإلصابة وتــم نقله إلــى أحد
مستشفيات عدن.
ّ
إل ــى ذل ــك ،نــظــم ع ــدد مــن املتقاعدين
ال ـع ـس ـكــريــن ال ـج ـنــوب ـيــن وق ـف ــة فــي
ساحة العروض في خور مكسر في
م ــدي ـن ــة ع ـ ــدن ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ــدم
تـسـلـمـهــم روات ـب ـه ــم ال ـش ـهــريــة الـتــي
قالوا إنها متوقفة منذ كانون األول
ّ
املــاضــي ،مشيرين إل ــى أنـهــم نظ ّموا
وق ـفــات مماثلة فــي الـســابــق وتـلــقــوا
وع ـ ـ ـ ــودًا مـ ــن حـ ـك ــوم ــة خـ ــالـ ــد ب ـح ــاح
بصرف رواتبهم املتأخرة ،وهو ما لم
يحدث حتى اآلن.

