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ّ
بلعيدي :من صروح التعليم إلى أدغال حز الرؤوس
ورغـ ـ ـ ـ ــم تـ ـكـ ـثـ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ،ال يـ ـ ــزال
امل ـس ــاف ــرون م ــن امل ــدن ـي ــن يــواص ـلــون
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب م ـ ــن صـ ـنـ ـع ــاء إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــأرب،
والعكس .ولم ينقطع الطريق بالرغم
من خطورته .ورغم استهداف طيران
لجسر جــديــد أثـنــاء الجولة
ال ـعــدوان
ٍ
امليدانية ،ما زاد من معاناة املواطنني،
اس ـت ـطــاع امل ـس ــاف ــرون ع ـبــر تـعــاونـهــم
خلق طريق فرعية استطاعت بعض
امل ــركـ ـب ــات اجـ ـتـ ـي ــازه ــا ،ف ـي ـم ــا عـلـقــت
مــركـبــات أخ ــرى تحمل ال ـعــائــات من
األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء ،ف ـكــان أن تـســاعــد
امل ـ ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــرون إلخ ـ ــراجـ ـ ـه ـ ــا لـ ـت ــواص ــل
طــري ـق ـهــا ن ـح ــو م ـ ــأرب وأخ ـ ـ ــرى نـحــو
صنعاء.
ويمكن القول إنه على الرغم من فشل
ق ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وم ـس ـل ـح ـيــه فــي
الـسـيـطــرة عـلــى فــرضــة نـهــم وتعبيد
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة م ـث ـل ـمــا
يبتغون ،تــزيــد الهجمات املتواصلة
والغارات الجوية العنيفة من معاناة
أه ـ ـ ــل الـ ـع ــاصـ ـم ــة وس ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
سـيـشـتــد ال ـح ـص ــار عـلـيـهــم م ــن جهة
مأرب بعد تقطيع الطرق الواصلة بني
العاصمة واملحافظة الشرقية .كذلك،
إن م ــأرب الـغـنـيــة بــالـنـفــط وب ــامل ــوارد
الطبيعية هــي الـتــي ت ـ ّ
ـزود العاصمة
وغيرها بمادة الغاز املنزلي ،غير أن
نــاقــات الـغــاز الضخمة لــن تستطيع
ع ـبــور الـطــريــق الـفــرعــي املــؤقــت الــذي
أنـ ـش ــأه األهـ ــالـ ــي ،ح ـتــى ي ـتــم إص ــاح
الطريق بالردم أو ما شابه.
وفي يوم الجولة نفسه ،نفذت طائرات
ال ـعــدوان نحو  200غــارة على فرضة
نـهــم ال ـتــي ي ــرى مــراق ـبــون أن ـهــا تمثل
رق ـم ــا ص ـعـبــا ل ــن يـسـتـطـيــع الـ ـع ــدوان
تـ ـج ــاوزه ب ـس ـهــولــة ،رغـ ــم اسـتـمــاتـتــه
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا وت ـح ـق ـي ــق نـصــر
مـعـنــوي عـلــى طــريــق ص ـن ـعــاء .ورغ ــم
ك ــل م ـح ــاوالت ــه ،ال يـ ــزال ال ـطــريــق إلــى
صنعاء يحمل مفاجآت عدة للتحالف
الذي ظل أكثر من عشرة أشهر يحاول
اجتياز فرضة نهم من دون جدوى.

شكل جالل بلعيدي
المرقشي اسمًا فارقًا في
َ
تنظيمي «القاعدة»
سجالت
و«داعش» في اليمن .رغم
نشأته داخل «أنصار الشريعة»
وإخالصه لسنوات طويلة
للجماعة ،إال أنه كان أول
من شق عصا الطاعة في
أوساط القاعديين وأعلن
مبايعته للبغدادي ،بادئًا
مرحلة جديدة من حياته
التي اتسمت بالعنف اإلرهابي
المتوحش
دعاء سويدان
ل ــم ي ـنــل جـ ــال ب ـل ـع ـيــدي امل ــرق ـش ــي من
مـيــولــه الـطـفــولـيــة ونــزعــاتــه الشبابية
شيئًا .ولعه بكرة القدم يوم كان صغيرًا
وتخصصه في الكيمياء عقب تخرجه
شخصيته
فــي املــدرســة لــم ينقشا فــي
ّ
أي ــا م ــن ج ـمــاالت ـه ـمــا .ف ــا ال ـك ــرة لــقـنــت
روحــه دروس السماحة والتهذب ،وال
ال ـك ـي ـم ـيــاء ولـ ــدت ف ــي نـفـســه تـفــاعــات
امل ـح ـب ــة وم ـفــاع ـي ـل ـهــا .مـخـتـلـفــا تـمــامــا
خرج جالل .لعلها املفارقة عينها التي
تـســم ٌحـيــاة الكثير مــن «الـجـهــاديــن».
مفارقة تجلي في كل ِقتلة من مصارع
الـ ــداع ـ ـش ـ ـيـ ــن وال ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن خـ ـط ــورة
ال ـخ ـط ــاب الـ ــذي يـتـغـلـغــل ف ــي تــافـيــف
ً
هـ ـ ـ ــؤالء ،م ـح ـي ــا إيـ ــاهـ ــم إل ـ ــى وحـ ــوش
بشرية جل مطمعها حز نحر أو فصل
رأس عن جسد.
م ــن ق ـبــائــل امل ــراق ـش ــة ال ـت ــي تـسـتــوطــن
مـحــافـظــة أب ــن ج ـنــوب ال ـي ـمــن يـنـحــدر
ج ـ ــال ب ـل ـع ـي ــدي امل ـل ـق ــب ب ــأب ــو ح ـمــزة
الــزنـجـبــاري .هــو األخ األصـغــر ألربعة
أوالد وث ـ ــاث بـ ـن ــات ،ل ـك ــن والـ ــديـ ــه لــم
ي ـت ــوق ـع ــا ال ـب ـت ــة أن ـ ــه س ـي ـك ــون أمل ـع ـهــم
نجمًا .بدأ املقاتل الداعشي الثالثيني
حياته األكــاديـمـيــة فــي إح ــدى مــدارس
أبـ ــن ،ح ـيــث ك ــان مـعـلـمــوه ي ـصــدرونــه
«ال ـط ــاب ــور ال ـص ـبــاحــي» ل ـت ــاوة شــيء
من القرآن .يقول أحد أقاربه« :إنه كان

ذك ـي ــا ،ســريــع ال ـبــدي ـهــة ،مل ــاح ــا ،يمتلك
الشجاعة والجرأة في النقاش ،وربما
تقدم بذلك على عمره الــزمـنــي» .اهتم
جــال منذ نعومة أظـفــاره بالرياضة،
ت ـت ـبــع أخ ـب ــاره ــا وس ـع ــى ف ــي م ـج ــاراة
نجومها ،من هنا كان التحاقه بنادي
حـســان ،ال ـنــادي األب ــرز فــي محافظته.
لعب في فرقه املختلفة حتى وصل إلى
الفريق األول لكرة القدم ما بني عامي
 2000و.2001
عام  ،2003بدأ جالل دراسته في قسم
الكيمياء في كلية التربية في زنجبار،
سـنــوات م ـعــدودات تـخــرج على أثرها
في الجامعة بترتيب متقدم ليبدأ عمله
في مجال التعليم ،محافظًا في الوقت
نفسه على صداقته الحميمة للمالعب.
هذه السيرة سرعان ما ستطرأ عليها
ت ـب ــدالت ج ــذري ــة ت ـقــذف بـبـلـعـيــدي من
ح ـي ــاة إلـ ــى أخـ ـ ــرى .ل ــم ت ـكــد ت ـمــر فـتــرة
وجـ ـي ــزة ع ـل ــى ت ـخ ــرج ــه ح ـت ــى أض ـحــى
إمامًا ألحد املساجد في زنجبار .ومع
دخــول عناصر «الـقــاعــدة» إلــى املدينة
ع ــام  ،2011ت ــوارى ج ــال عــن األن ـظــار.
راج ــت األن ـب ــاء ي ــوم ــذاك عــن انضمامه
إلى إحدى الجماعات الجهادية ،رفض
أقرباؤه وأصدقاؤه تصديقها ،غير أن
ُ
اليقني لم َيطل حتى قطع الشك :جالل
بلعيدي أميرًا لـ»والية أبني اإلسالمية».
ملدة سنة كاملة ،مارس املرقشي إمرته
عـلــى أب ــن ،منتهجًا سـيــاســة القبضة
الـ ـح ــدي ــدي ــة والـ ـت ــرهـ ـي ــب واإلخ ـ ـضـ ــاع
باإلرعاب .عمليات قتل متعددة نفذها
رجــاالت بلعيدي بحق أبناء املحافظة
منذ استيالئهم عليها ،عمليات كانت
َ
أشهرها اثنتان :أوالهما راح ضحيتها
الـطـفــل خــالــد عـبــد ال ـعــزيــز ( 15عــامــا)
الذي قطعت يده بتهمة سرقة كابالت
نحاسية وبيعها ألحد تجار الخردة،
وقد توفي الطفل بعد يومني من تنفيذ
الحكم جــراء املضاعفات التي حصلت
فاستهدفت ثالثة
لجسده .أما الثانية
ُ
من سكان جعار؛ بينهم امرأة ،أعدموا
ُ
وص ـل ـبــوا بـتـهـمــة «الـتـجـســس لصالح
ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي» .خ ــال ت ـلــك الـفـتــرة
أيضًا ،عمد مسلحو «أنصار الشريعة»
إل ـ ــى أس ـ ــر س ـب ـع ــن ج ـن ــدي ــا فـ ــي أبـ ــن،
وعلى األثر بدأت جهود وساطة قادها
املرقشي بنفسه مع ممثلي الدولةَ ،
غير
غافل عــن استغالل الـحــادثــة للترويج
لـ ـ ــ»أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة» ف ـ ــي أوس ـ ـ ــاط

الشباب األبيني ،حيث ألقى محاضرة
شهيرة فــي الـجـنــود حثهم فيها على
عدم قتال «من يحكم بشرع الله».
مع بدء عملية القوات املسلحة اليمنية
لتحرير أبــن من «القاعدة» عــام 2012
والتي أطلقت عليها تسمية «السيوف
الــذه ـب ـيــة» ،غـ ــادر ج ــال إم ــارت ــه ليبدأ
ـوة
مــرح ـلــة ت ـن ـقــل ب ــن م ـحــاف ـظــات شـبـ ٌ
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وح ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت .م ــرحـ ـل ــة
َس َجلت الكثير من العمليات اإلرهابية
ال ـتــي نـفــذهــا بـلـعـيــدي ومـقــاتـلــوه ضد
الجيش اليمني فــي غير محافظة من
الـ ـب ــاد ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ح ـضــرمــوت.
أشـهــر ه ــذه العمليات وقـعــت فــي أيــار
من العام  2014عندما اقتحم عناصر
القاعدة مدينة سيئون في حضرموت
وهـ ـ ــاج ـ ـ ـمـ ـ ــوا مـ ـب ــانـ ـيـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
وح ـ ــواج ـ ــزه ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
ون ـه ـب ــوا ب ـن ــوك ـه ــا .وق ـ ــد ظ ـه ــر ح ــرص
امل ــرقـ ـش ــي ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى ن ـش ــر صـ ــوره
بكثافة من داخل املدينة ،ما دفع بعض

أقر جالل بلعيدي
بتعاون رجاالته مع
التحالف السعودي

عين جالل بلعيدي عام  2011أميرًا لوالية
ّ
أبين «اإلسالمية» (أ ف ب)

املـتـخـصـصــن ف ــي شـ ــؤون الـجـمــاعــات
اإلرهــابـيــة إلــى الـقــول إن جــال قيادي
نهم باإلثارة ومهووس بحب الظهور
ومصاب بجنون العظمة.
في  8آب  2014كانت فظاعة أبو حمزة
الــزن ـج ـبــاري ذائ ـع ــة ال ـص ـيــت ،ف ــي ذلــك
الـ ـي ــوم ق ـ ــاد ال ــرج ــل ع ـم ـل ـيــة اخ ـت ـطــاف
 14جـنــديــا يمنيًا وذبـحـهــم ب ــدم ب ــارد.
ف ــي مــدي ـنــة ح ــوط ــة زي ــن ف ــي مـحــافـظــة
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ت ــوجـ ـهـ ـه ــم مــن
ُ
سُـيـئــون إل ــى صـنـعــاء ،اعــتـقــل الجنود
ون ـح ــروا ورم ـيــت جثثهم عـلــى قــارعــة
الطريق ،فيما فصلت رؤوس بعضهم
عــن األج ـســاد .املـفــارقــة أن الزنجباري
اعتلى الحافلة عقب خطف عناصره
الـ ـجـ ـن ــود ،م ـخ ــاط ـب ــا رك ــابـ ـه ــا ال ـبــاقــن
بــالـقــول« :نـعـتــذر عــن أي إزع ــاج لـكــم»!
ك ــان ــت ت ـلــك ال ــواق ـع ــة اإلش ـ ـ ــارة األولـ ــى
لتسلل «داعش» إلى اليمن.
م ــع انـ ـ ــدالع الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي على
ه ــذا ال ـب ـلــد ،صـ ّـعــد ق ـيــاديــو «ال ـقــاعــدة»
وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم ب ـل ـع ـي ــدي عـمـلـيــاتـهــم
فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،مستغلني
االنـفــات األمـنــي الــذي خلفته الحرب.
هـكــذا سيطر «أن ـصــار الشريعة» على
غير منطقة في الجنوب ،وال سيما في
حـضــرمــوت .ت ـطــورات فندها املرقشي
فـ ــي آخـ ـ ــر ت ـس ـج ـي ــل مـ ـص ــور لـ ــه تـحــت
ج ـنــاح «ال ـق ــاع ــدة» ،حـيــث أق ــر بـتـعــاون
ً
رجاالته مع التحالف السعودي قائال:
إن «ال ـق ــاع ــدة» ه ــي ال ـتــي حـ ــررت عــدن
ول ـح ــج وأب ـ ـ ــن ،وإن دخـ ـ ــول الـتـنـظـيــم
املكال ســاعــده فــي مــد جميع الجبهات
بــالـســاح وال ــرج ــال .واع ـتــرف بلعيدي
َ
بــأن القاعديني يشاركون فــي جبهتي
ت ـعــز وإب «ح ـت ــى دحـ ــر ال ـح ــوث ــي إلــى
مران».
قبل أشهر ،أعلن أبو حمزة الزنجباري
من وادي سر في حضرموت انشقاقه
ع ــن «الـ ـق ــاعـ ــدة» ٌوم ـبــاي ـع ـتــه أبـ ــي بـكــر
البغدادي .مبايعة انطلقت في أعقابها
دورة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـن ــف امل ــوس ـ ُـوم
بعالمة «داعش» واملتفلت من ّ
أي ُعقل.
الـ ـي ــوم ،ت ـخ ـتــم ط ــائ ــرة م ــن دون طـيــار
عـلــى حـيــاة الــزنـجـبــاري ،تختم عليها
راسمة الكثير من عالمات االستفهام
وف ــات ـح ــة األب ـ ـ ــواب أم ـ ــام س ـي ـنــاريــوات
لـيــس االن ـب ـســاط الــداع ـشــي ف ــي اليمن
مستبعدًا منها.

تقرير
ما قل
ودل
عقدت هيئات جنوبية مناهضة
للعدوان في صنعاء ،يوم أمس،
«الملتقى األول للجبهة الوطنية
ألبناء المحافظات الجنوبية
لمقاومة الغزو واالحتالل» .وشدد
الملتقى الذي حضرته تيارات
سياسية واجتماعية جنوبية على
أهمية التحرك «لطرد المحتلين

وعناصر داعش والقاعدة وعودة
األمن واالستقرار والرخاء إلى
المحافظات الجنوبية» ،وأشار
المجتمعون إلى «كارثية الوضع
األمني في المحافظات الجنوبية»،
بسبب الحرب وانتهاكات الجماعات
التكفيرية المنتشرة هناك.

تقدم يمني في عسير :محور جديد في مجازة
عسير ــ يحيى الشامي
افـتـتـحــت ال ـق ــوات اليمنية م ـحــورًا قـتــالـيــا جــدي ـدًا في
منطقة امل ـجــازة إل ــى ال ـشــرق مــن مــديـنــة الــربــوعــة في
األجــزاء الجنوبية الشرقية ملنطقة عسير السعودية.
وبدأ املقاتلون اليمنيون قبل يومني العمليات القتالية
في تلك املنطقة باستهداف عدد من اآلليات العسكرية
املنتشرة على مواقع عسكرية جبلية تابعة للجيش
ال ـس ـعــودي ،مــا أسـفــر عــن اح ـت ــراق آلـيـتــن مدرعتني
ودبابة «إبرامز» ومقتل عدد من الجنود السعوديني.
وت ــأت ــي أهـمـيــة امل ـح ــور ال ـجــديــد م ــن كــونــه يــربــط بني
جبهات القتال فــي عسير ويوصلها بخطوط النار
في جبهة نجران داخل األراضي السعودية.
فــي هــذا الــوقــت ،تمكن الجيش و«الـلـجــان الشعبية»،
م ـس ــاء أم ـ ــس ،م ــن صـ ـ ّـد ه ـج ــوم ل ـل ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة
واملسلحني على منطقة ميدي في جيزان ،بمشاركة
للطيران السعودي ُوصفت بكونها «غير عادية».
وأوضح مصدر ميداني لـ«األخبار» أن عملية مجازة
فتحت الئحة أهــداف جديدة في املنطقة التي تشهد
انتشارًا كثيفًا للقوات السعودية عبر سلسلة مواقع
مليئة بالجنود ومـخــازن األسلحة واآللـيــات املدرعة.
وأضاف املصدر أن املسافة التي تفصل بني كل موقع

عـسـكــري س ـعــودي وآخ ــر ال تــزيــد عـلــى الكيلومتر
ال ــواح ــد وه ــي مـســاحــة ال تـخـلــو مــن أهـ ــداف لـلـقــوات
املدفعية اليمنية.
كما أن أي تطور قد تأخذه األعـمــال القتالية للقوات
الـيـمـنـيــة ف ــي املـ ـج ــازة يــؤثــر ب ـص ــورة م ـبــاشــرة على
ت ـح ــرك ــات ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي ف ــي خ ـط ــوط اإلم ـ ــداد
ب ــن امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة جـنــوبــي عـسـيــر ،وي ـحــد من
تحركاتهم بدءًا من الربوعة ومــرورًا بظهران عسير
ً
وانتهاء باملواقع املقابلة لنجران شرقًا.
واملجازة هي واحد من املواقع التي كثف فيها الجيش
ال ـس ـع ــودي م ــن ن ـق ــاط وج ـ ـ ــوده ،واس ـت ـح ــدث ضمن
سلسلة تحديثات على حــدوده الجنوبية في عسير
مئات املواقع ،دافعًا بأعداد كبيرة من اآلليات املدرعة
والدبابة األميركية إليها .كل ذلك حدث عقب سقوط
أج ـ ــزاء م ــن مــديـنــة الــربــوعــة ب ــأي ــدي الـجـيــش اليمني
و«اللجان الشعبية» قبل أشهر.
ووفق املصدر امليداني ،فإنه في حال تمكن املقاتلني
اليمنيني من إحكام السيطرة على مواقع عسكرية
في املجازة ،فإن أي توغل للقوات اليمنية نحو العمق،
ً
وصـ ــوال إل ــى مــديـنــة ظ ـه ــران عـسـيــر ل ــن يـقــف أمــامــه
مـعــوقــات كبيرة وستصبح امل ـعــارك أسـهــل مما هي
عليه في الخطوط األمامية.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت من السيطرة على
موقع الخورمة السعودي في عسير ،بعدما أحرقت
َ
مخزني أسلحة في املوقع ودمــرت عــددًا من اآلليات
في عملية عسكرية لم تتجاوز الساعتني ،بالرغم من
كثافة النيران السعودية والـعــدد الكبير مــن اآلليات
العسكرية املنتشرة في املوقع ومحيطه والتي انسحب
معظمها مع بداية انطالق القوة اليمنية نحو املوقع.
وف ــي ال ـش ــرق م ــن مــدي ـنــة ال ــرب ــوع ــةُ ،يـن ـفــذ املـقــاتـلــون
اليمنيون سلسلة أعـمــال قتالية أسـفــرت عــن مقتل
عدد من الجنود السعوديني والتي كان آخرها تفجير
عبوة ناسفة بآلية سعودية تقل ضابطًا في الجيش
السعودي لقي مصرعه في الكمني .وجــاءت العملية
بـعــد فـشــل سلسلة هـجـمــات سـعــوديــة نـحــو املــديـنــة،
رافقتها تغطية نارية من الطيران الــذي بلغ عــدد ما
شنه على املدينة نحو  400غارة حولت مدينة الربوعة
إلى كومة من الركام.
وفــي ج ـيــزان ،استهدفت الـقــوة الـصــاروخـيــة التابعة
للجيش اليمني و«اللجان الشعبية» محطة الكهرباء
في منطقة الخشل ،ما تسبب باحتراق أجــزاء منها،
وفي موقع املثعن قتل جندي سعودي بعملية قنص
يمنية.

