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العالم

اليمن

فرار جماعي للجنود والمسلحين من مأرب
شهدت منطقة باب المندب
هدوءًا حذرًا بعد وقف
المعارك العنيفة التي دارت
بين قوات الغزو والمسلحين
من جهة ،والجيش و«اللجان
الشعبية» الذين ال يزالون
يسيطرون على المنطقة
وقت
من جهة أخرى ،في ٍ
أفادت فيه مصادر لـ «األخبار»
بهروب جماعي للمسلحين
من مأرب إلى الشمال بعد
انسحاب القوات اإلماراتية من
صافر في اليومين الماضيين
صنعاء ــ علي جاحز
ف ـي ـم ــا ت ـت ـس ــع رقـ ـع ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
املجموعات املسلحة املؤيدة للعدوان،
تظهر هشاشة وضعية قــوات الغزو
فــي غــالـبـيــة امل ـنــاطــق ال ـتــي ال يــزالــون
ّ
يتحصنون فيها ،وال سيما في مأرب
ال ـت ــي تـشـهــد عـمـلـيــات فـ ــرار جـمــاعــي
للجنود واملسلحني اليمنيني بسبب
خالفات مالية مع قيادة التحالف.
وتشهد جبهة باب املندب منذ مساء
أمس هدوءًا حذرًا ،وذلك بعد يوم من
ص ـ ّـد ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
ه ـجــومــا أخـ ـيـ ـرًا ن ـفــذتــه ق ـ ــوات ال ـغــزو
وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة م ـ ــن ج ـبــل
الـ ـنـ ـص ــر ،أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل عـ ـ ــدد مــن
ال ـجـنــود واملـسـلـحــن ،بــاإلضــافــة إلــى
تدمير عدد من آلياتهم .وأكــد مصدر
ّ
فــي «اإلعـ ــام ال ـحــربــي» أن مــن ضمن
الـقـتـلــى مـجـمــوعــة حــاولــت التحصن
في الجبل قبل أن مهاجمتها .وكانت
ق ــوات الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
قــد ت ـصــدت ألك ـثــر مــن عـشــر هجمات
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق عـ ــدة ف ــي م ـح ـيــط ب ــاب

املـنــدب خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،وال
سـيـمــا م ـنــاطــق ش ـع ــاب ال ـج ــن ،ذب ــاب
ّ ّ
والصبيحة .ويــؤكــد املـصــدر أن كلها
باءت بالفشل ،وسقط خاللها عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى م ــن قـ ــوات ال ـغــزو
وم ـس ـل ـح ـي ـهــم ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن ب ــاب
املندب ال يــزال تحت سيطرة الجيش
و«اللجان الشعبية».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ش ـهــدت مـحــافـظــة
تـعــز غ ــارات جــويــة كثيفة استهدفت
ً
أحياء سكنية في تعز املدينة .ووردت
أنـ ـب ــاء ي ـ ــوم أم ـ ــس ع ــن ن ـي ــة الـ ـع ــدوان
إعـ ــان تـعــز مـنـطـقــة عـسـكــريــة ،ضمن
ترتيبات الجتياحها مــن قبل قواته
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة .م ـح ـل ـلــون
وعسكريون يمنيون ّ
عدوا تلك األنباء
مـجــرد شــائـعــات تهويلية تــرمــي إلى
إخـ ــاء املــدي ـنــة م ــن سـكــانـهــا تـمـهـيـدًا
لـقـصـفـهــا وت ــدم ـي ــره ــا ع ـلــى غ ـ ــرار ما
حـصــل ف ــي عـ ــدن .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
شن طيران التحالف غارات عدة على
باب املندب واملخا وذباب في تعز ،في
محاولة لتقديم إسناد ّ
جوي لقواته،
من دون جدوى .وتعرضت فجر أمس
محطة شركة النفط التابعة لفرع املخا
ـ تعز ،لقصف نفذته طائرات العدوان
ضمن سلسلة غارات شنتها على تلك
املنطقة بعد فشل التقدم باتجاه باب
املندب .وبحسب مصدر في «اإلعــام
ال ـح ــرب ــي» ،أدى الـقـصــف إل ــى تدمير
مبنى إدارة املحطة والبقالة ومخزن
األدوات الـتــابـعــن للمحطة .وأدان ــت
ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ال ـي ـم ـن ـي ــة اس ـت ـه ــداف
م ـح ـط ــات ـه ــا وف ـ ــروعـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن
تـلــك املـحـطــة كــانــت ت ـمــون املـســافــريــن
عـبــر ال ـخــط الـســاحـلــي املـمـتــد مــا بني
م ـحــاف ـظ ـتــي عـ ــدن والـ ـح ــدي ــدة مـ ــرورًا
بباب املندب واملخا.
فــي هــذا الــوقــت ،علمت «األخ ـب ــار» أن
م ــأرب شـهــدت هــروبــا جماعيًا ملئات
الجنود واملسلحني املنضوين تحت
ّ
«الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ال ـ ـ ــذي شــك ـل ـتــه
ال ـس ـع ــودي ــة وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة

باتجاه شمالي اليمن .وأفــاد مصدر
عسكري بأن هؤالء فروا من مواقعهم
بأسلحتهم الشخصية ،مرجعًا سبب
فرارهم إلى عدم صرف املبالغ املالية
الخاصة بهم ،منذ نحو أربعة أشهر
ف ــي مـ ـ ــأرب .وأوضـ ـ ــح أن ف ـ ــرار ه ــؤالء
الجنود ،تزايد بصورة الفتة منذ بدء
امل ـعــارك مــع ق ــوات الجيش و«الـلـجــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» .وت ـتــولــى دول الـتـحــالــف
ب ـق ـي ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ت ـم ــوي ــل حـمـلــة
دع ــم م ــا تـسـ ّـمـيــه «ال ـج ـيــش الــوطـنــي»
و«املقاومة الشعبية» ،لتسهيل دخول
ق ــوات هــذه ال ــدول الــى الـيـمــن .وكانت
أوســاط صحفية موالية للعدوان قد
كشفت أن عناصر «الجيش الوطني»
ب ــا مـ ــال م ـنــذ أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر .وأشـ ــار
املـصــدر إلــى أن خــافــا ح ــادًا وقــع بني
م ـش ــاي ــخ م ـ ــأرب امل ــؤي ــدي ــن لـلـتـحــالــف
وبني السعودية بسبب اتهام األخيرة
املـ ـش ــاي ــخ ب ــاالسـ ـتـ ـي ــاء عـ ـل ــى أمـ ـ ــوال
املقاتلني وسرقتها.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أف ـ ـ ـ ــاد م ـص ــدر
ف ــي «اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي» ب ــأن ال ـق ــوات

اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة بـ ـ ــدأت ب ــاالن ـس ـح ــاب مــن
ص ــاف ــر ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن على
دف ـع ــات .وك ــان ــت صـحـيـفــة يـمـنـيــة قد
كشفت أمــس ،معلومات نسبتها إلى
مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ج ـن ــودًا
إم ــارت ـي ــن ي ـجــري بـيـعـهــم وتــداول ـهــم

دارت اشتباكات عنيفة في
عدن بين المجموعات المسلحة
المؤيدة للتحالف
بني العصابات في حضرموت مقابل
مبالغ كبيرة وينتهي بهم إلى بيعهم
لـ «القاعدة» الذي بدوره يبتز اإلمارات
عبر وســاطــات تـقــوم بها قـيــادات في
مأرب وحضرموت.
وكــانــت مـصــادر عسكرية وأمـنـيــة قد
كـشـفــت عـقــب عملية صــافــر عــن فــرار
عدد كبير من مقاتلي القوات الغازية
مــن املـنـطـقــة بــاتـجــاه مـنـفــذ الــوديـعــة،
األمــر الــذي أعطى فرصة لـ«القاعدة»

يجري بيع جنود إماراتيين لعصابات في حضرموت مقابل مبالغ طائلة لينتهي بهم األمر بين يدي «القاعدة» (أ ف ب)

أن تنصب كمائن لــأرتــال الـفــارة من
م ـ ــأرب وت ــأس ــره ــم وت ـن ـهــب آل ـيــات ـهــم.
وأكــدت املصادر أن مفاوضات قادها
م ـحــافــظ مـ ــأرب س ـل ـطــان الـ ـع ــرادة مع
عـنــاصــر تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» م ــن أجــل
إطــاق ســراح األس ــرى ،لكنها قوبلت
بـطـلــب «الـ ـق ــاع ــدة» ف ــدي ــة بــاه ـظــة من
تلك ال ــدول الخليجية ،وعـلــى رأسها
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ص ــاحـ ـب ــة أك ـ ـبـ ــر ع ـ ــدد مــن
املقاتلني.
وفي عدن التي ال تزال تعيش وضعًا
مــأســويــا فــي ظــل سـيـطــرة «ال ـقــاعــدة»
عليها وفشل حكومة بحاح السيطرة
ع ـ ـلـ ــى زم ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ـص ــدر
محلي أن اشتباكات عنيفة اندلعت
أول أم ـ ــس بـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة
امل ــؤي ــدة لـلـتـحــالــف داخ ـ ــل أحـ ــد أكـبــر
امل ـع ـس ـك ــرات ال ـت ــي أن ـشــأت ـهــا ال ـق ــوات
السعودية واإلماراتية في عدن أخيرًا.
وبحسب املصدر ،فإن مجموعات من
ميليشيات «ال ـقــاعــدة» و«االصـ ــاح»
وموالني لهادي من جهة ،ومسلحني
يتبعون ال ـحــراك الـجـنــوبــي مــن جهة
أخ ـ ــرى ت ـب ــادل ــوا إط ـ ــاق الـ ـن ــار داخ ــل
مـعـكـســر ال ـح ــزم ف ــي مـنـطـقــة الـبــريـقــا.
وأف ــاد امل ـصــدر ب ــأن تـلــك االشـتـبــاكــات
الـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت م ــا يـ ـق ــارب ال ـســاعــة
اندلعت على خلفية خــاف حــاد بني
تـلــك الـفـصــائــل عـلــى تــوزيــع األسلحة
ح ـيــث يـتـهــم ال ـح ــراك ـي ــون «ال ـق ــاع ــدة»
و«اإلصالح» باالستحواذ على العتاد
واالستقواء به.
ّ
إلى ذلك ،شن طيران العدوان في أبني
غـ ــارات ع ــدة عـلــى تـجـ ّـمــع للمسلحني
فــي منطقة ث ــرة الــواق ـعــة بــالـقــرب من
عقبة ثرة القريبة من مكيراس ولودر.
وأك ــد م ـصــدر فــي «اإلع ـ ــام الـحــربــي»
سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،
وفيما صار من املعروف أن أبني باتت
خالية مــن وج ــود الجيش و«اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،ق ــال ــت وس ــائ ــل اعــام ـيــة
ت ــاب ـع ــة لـ ـلـ ـع ــدوان وم ــؤي ــدي ــه إن تـلــك
الغارات وقعت بالخطأ.

االغتياالت األمنية والسياسية في عدن« :القاعدة» يحصد أعداء «التحالف»
منذ سيطرة قوات التحالف على عدن
في تموز الماضيّ ،
عمت الفوضى
المحافظة الجنوبية ،وفي صدارتها
األمنية والسياسية.
اغتيال الشخصيات ُ
الجرائم المتتالية التي نسبت إلى تنظيم
«القاعدة» ،استفاد منها العدوان
الستئصالها خصومه ممن يمثلون حجر
عثرة في طريق سيطرته على الجنوب
صنعاء ــ عبد الفتاح حيدرة
تشهد محافظة عدن حالة من االنفالت
األم ـ ـنـ ــي لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ش ـه ــدت ـه ــا أي
محافظة يمنية على اإلط ــاق .فخالل
ش ـه ــر أيـ ـل ــول املـ ــاضـ ــي ،ت ـم ـكــن تـنـظـيــم
«ال ـق ــاع ــدة» م ــن اغ ـت ـيــال أرب ـع ــة ضـبــاط
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات مـ ــن املـ ـسـ ـت ــوى ال ــرف ـي ــع
وخ ـم ـس ــة س ـيــاس ـيــن ك ــان ــوا يـتـبـعــون
إحدى املؤسسات العسكرية سابقًا.
ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،اغـتـيــل ضابط
البحث الجنائي فهمي الحسني أثناء
م ـ ــروره ب ـس ـيــارتــه ف ــي مـنـطـقــة الـشـيــخ
عثمان وفي وضح النهار وعلى مرأى
املارة ومسمعهم .جاء اغتيال الحسني
بعد حادثة مماثلة في األسبوع نفسه،
استهدفت أحد قادة «الحراك الجنوبي»
املوالي لقوات الغزو اإلماراتية ويدعى

نبيل عبدالله جازع العولقي فيما كان
يقود سيارته في منطقة املنصورة في
عدن وأمام املارة .وال يكاد يمر أسبوع
ف ــي ع ـ ــدن إال ت ـج ــد أه ــال ــي امل ـحــاف ـظــة
يبلغون عن جثة ألحد منتسبي األمن
والجيش مرمية على قارعة أحد الطرق
ً
أو ممثال بها فــي مكان ع ــام .يتحدث
أبـنــاء عــدن عــن هــذه االغـتـيــاالت بشيء
من الخوف والجزع .يرى املواطن م.ص
أنها تصفيات سياسية ،وأن استخدام
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ه ــو م ـب ــرر وغ ـطــاء
إلخـفــاء املجرمني الحقيقيني ،مضيفًا
أن (الــرئـيــس ال ـفـ ّـار عـبــد ربــه منصور)
هــادي يستخدم العصابات للتخلص
مــن ال ـح ــراك الـجـنــوبــي ،خـصــوصــا في
قطاع االستخبارات ألنهم يعرفون أو
يكشفون جرائم االغتياالت».
ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول إن قـ ـ ـت ـ ــل ضـ ـ ـب ـ ــاط
االستخبارات اليمنيني في عــدن ،بات
«الـهــوايــة» األول ــى لتنظيم «الـقــاعــدة».
فالتنظيم يـمــارسـهــا ب ـصــورة دوري ــا،
وي ـ ـصـ ــل ب ـ ــه األمـ ـ ـ ــر أحـ ـي ــان ــا إل ـ ــى ح ـ ّـد
التفاخر والفرح.
ض ـ ـبـ ــاط االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـي ـم ـن ـي ــون
ف ــي عـ ــدن ل ـهــم ح ـصــة األس ـ ــد ف ــي نشر
«ب ـ ـضـ ــاعـ ــة» اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة
وف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة ب ـصــورة
ع ـ ــام ـ ــة .ويـ ـحـ ـظ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ه ـ ــؤالء
بدعاية ّ
تسوق حجج قتلهم ،ما يعفي
«القاعدة» من العقاب املجتمعي ومن
وقوف الرأي العام ضد هذه املمارسات.
قيادي وأكاديمي يمني بارز ،يؤكد أن

لـ «القاعدة» يدًا في بعض االغتياالت،
خصوصًا تلك املستهدف فيها ضباط
أمن سياسي وضباط مباحث جنائية
ف ــي ش ـع ـبــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،م ـض ـي ـفــا« :كـلـنــا
ي ـت ــذك ــر رسـ ــالـ ــة الـ ـق ــاع ــدة الـ ـت ــي دع ــت
الـضـبــاط إل ــى الـتــوبــة وت ــوع ــدت مــن ال
يتوب بالتصفية ،ما دفــع ضباط أمن
سياسي أعرفهم إلــى تغيير مواقفهم
بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــوا ي ـ ـعـ ــارضـ ــون عــاص ـفــة
الحزم».
في املقابل ،أشار إلى أن هناك اغتياالت
أخ ــرى ت ـعــود أسـبــابـهــا إل ــى حـســابــات
قـبـلـيــة أو س ـيــاس ـيــة مـتـعـلـقــة ب ـث ــأرات
سياسية جنوبية ،مثل تلك التي تعود
إل ــى أحـ ــداث « 13ي ـنــايــر» ( 1986الـتــي
انــدلـعــت إثــر مـحــاولــة أن ـصــار الرئيس
السابق عبد الفتاح إسماعيل إطاحة
حـكــومــة عـلــي نــاصــر م ـح ـمــد) ،وهـنــاك
اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت تـ ـنـ ـف ــذه ــا االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـب ــر أزالم ـ ـه ـ ــا لـتـصـفـيــة
الجنوب من الـكــوادر الذين ال يدينون
بــالــوالء لـهــا متعلقة بخلفيات ثــأريــة
أيضًا» .واختتم يالقول إن «ما يحدث
في عدن يعني تصفية امللعب ليصبح
ل ــأع ــوان فـ ـق ــط» .ف ــي ال ـس ـي ــاق نـفـســه،
يـقــول الـنــائــب اليمني الـســابــق ،أحمد
العشاري ،إن «االغتياالت بكل أنواعها
األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة هي
مـشــروع الـعــدوان السعودي وحلفاؤه
وأدوات ـه ـمــا فــي الـيـمــن ،وه ــذا املـشــروع
يـسـتـهــدف ك ــل امل ـعــارضــن وامل ـنــاوئــن
لهم».

االغتياالت في عدن
خالل شهر أيلول:
¶ مقتل الجندي نياز نجيب أمــام منزله في منطقة دار سعد من قبل
مجموعة مسلحة بعد اشتباك مع املجموعات املسلحة التابعة للرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ،ما أدى إلى جرح شقيق قائد املجموعات
في دار سعد جمال العبد ،فيما الذ املسلحون بالفرار.
ً
ً
¶ اغتيال العقيد عبد الناصر سيف الضالعي الذي وجد مقتوال وممثال
بجثته في محمية الحسوة في محافظة عدن.
¶ اغتيال محمد جامع ،قيادي شبابي في الـحــراك الجنوبي من أبناء
منطقة القلوعة في عدن.
¶ اغتيال ابــن العقيد علي هــادي جحافي ـ حــراك الضالع ـ برصاص
مجهولني في محافظة عدن.
¶ أحرقت مجموعات مسلحة على سياراتها شعار تنظيم «القاعدة»
منزل الشيخ شايف صالح هديش وفجرته وأسرت والده صالح هديش
في منطقة كرش في محافظة لحج.
¶ االعتداء على معسكر الغزل والنسيج وخطف قائده فضل الغراسي.
¶ اغـتـيــال الـقـيــادي فــي ال ـحــراك الجنوبي رشـيــد خــالــد سيف وإصــابــة
شخص بجانب فندق القصر في املنصوره في محافظة عدن.
¶ إصــابــة مــديــر مكتب وكـيــل محافظة عــدن أحـمــد ســاملــن إثــر هجوم
مسلح لـ «القاعدة» على مبنى املحافظة.
¶ مجموعة مسلحة تغتال القيادي الحراكي حمد زين اليافعي في عدن.
¶ عناصر «القاعدة» تقوم بقتل املواطن مجيب حسن الفقيه املنتمي إلى
الحراك الجنوبي في وسط سوق املسيمير في محافظة لحج.
¶ تنظيم «القاعدة» يغتال أشهر طباخ في محافظة عدن ،رياض ميوني،
وذلــك في منطقة التواهي أمــام الناس واملــارة وفــي وســط السوق بتهمة
«التخابر مع األمن».

