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اليمن

كاراكاس تواجه «حرب الظالم»:

انتهاء «فتنة حجور»...
و«التحالف» ينتقم بمذبحة جديدة

إلى المقاومة الشاملة!
لم تكتف الواليات
المتحدة األميركية
بإشعال ساحة الصراع
في فنزويال وتحويلها
إلى خطوط تماس
شعبية ،بل عمدت إلى
استهداف المنشآت
الكهربائية عبر السيطرة
الرقمي
على نظامها
ّ
وتعطيل جهاز التحكم
الذي
األوتوماتيكي ّ
يقوم بتغذية المولدات
ُوتوزيع الطاقة .هجوم
أرفق بتغريدة لوزير
الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،قال
فيها« :فنزويال بال طعام
ودواء ،واليوم بال طاقة،
وبعدها بال مادورو»!

غوايدو :إلعالن
حالة الطوارئ
أعلن رئيس البرملان الفنزويلي،
غوايدو،
املعارض االنقالبي خوان
ّ
الذي ّ
نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا
للبالد ،أنه سيطلب من البرملان
إعالن حالة الطوارئ ملواجهة الوضع
الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال غوايدو إنه دعا إلى «دورة
استثنائية غدًا (اليوم اإلثنني)
للجمعية الوطنية (البرملان) التخاذ
إجراءات فورية بشأن املساعدات
اإلنسانية (األميركية)» ،مضيفًا
«سأطلب اإلثنني من الجمعية
الوطنية إعالن حالة الطوارئ إلتاحة
ّ
وحث
دخول املساعدة اإلنسانية».
أنصاره على مزيد من التحركات في
ّ
وتوجه إليهم بالقول« :لديكم
الشارع،
الحق بالنزول إلى الشارع ألن هذا
النظام يترك الفنزويليني يموتون.
أيها السادة في القوى األمنية ،حان
ّ
الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور».
غوايدو الذي رأى في اتهام الرئيس
نيكوالس مادورو للواليات املتحدة
بالوقوف وراء قطع الكهرباء اتهامًا
«هوليووديًا»ّ ،
شدد على أن «النقص
في الصيانة» واالستثمارات هو
سبب هذا العطل .الجدير ذكره أن
أزمة انقطاع الكهرباء غير املسبوقة
التي تواجهها فنزويال ،أتت بعد
ساعات على دعوة غوايدو إلى
ّ
عصيان مدني ،وتؤكد السلطات أنها
ناجمة عن هجمات إلكترونية تقف
وراءها الواليات املتحدة.
(أ ف ب)

ّأدى استهداف حواسيب
محطات الكهرباء إلى شلل
شبه كامل في أكثر من 18
والية (أ ف ب)

فوز دو إيغواسو ــ علي فرحات
ي ـ ـبـ ــدو أن اشـ ـنـ ـط ــن ب ـ ـ ـ ــدأت ب ـت ـف ــري ــغ
خـطـطـهــا امل ـت ـع ــددة ال ـتــي أع ـلــن عنها
س ــابـ ـق ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــذت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ــزال ع ـ ـقـ ــاب
ّ
ج ـم ــاع ــي ي ـش ـم ــل ك ـ ــل ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن.
لكن «الـغـضــب» األمـيــركــي ال ــذي أطفأ

أنـ ــوار ك ــاراك ــاس يـشــي ب ــأن واشـنـطــن
ب ــدأت تـسـتـشـعــر ال ـي ــأس وال ـف ـشــل في
امللف الفنزويلي ،بعد رفــض الشعب
بـمــوالـيــه ومـعــارضـيــه تـقــديــم فــروض
ال ـطــاع ــة ال ـع ـم ـيــاء ،وص ـم ــود الـجـيــش
والـ ـتـ ـف ــاف ــه ح ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ــرع ــي
نيكوالس مادورو.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــام ـ ــس م ـ ـ ــن آذار /م ـ ـ ــارس

انقطاع الكهرباء يقتل  15فنزويليًا
نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس مجموعة «كوديفيدا» للرعاية الصحية،
فرانسيسكو فالنسيا ،أن املنظمة رصدت عددًا من حاالت الوفاة في فنزويال جراء
ّ
«سجلنا  15حالة وفاة ،بسبب نقص
انقطاع التيار الكهربائي .وأفاد فالنسيا بأنه
ّ
واثنتان في والية
الغسل الكلوي .تسع من حاالت الوفاة هذه مسجلة في والية زولياّ ،
تروخيو ،وأربع حاالت في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس» .وحذر من أن «حالة
ّ
نتحدث عن
األشخاص الذين ُيعانون من الفشل الكلوي صعبة للغاية ،وحرجة .نحن
ّ
توقف  %95من وحدات غسل الكلى ،والتي ُيمكن أن تصل اآلن إلى  »100من ّ
جراء عدم
الكهرباء .وبحسب إفادة فالنسيا ،فإنه حتى «وحدات غسل الكلى القليلة التي
توافر
ّ
توجد فيها مولدات كهربائية ،أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود»،
ً
فيما الخطر ّ
طفال ّ
يعولون على وحدة غسل الكلى
يهدد أرواح  10200مريض ،بينهم 48
ّ
املخصصة لألطفال في البالد ،وهم «لم يستطيعوا الخضوع لجلسات غسل
الوحيدة
كلى» الجمعة املاضي.
(أ ف ب)

الحالي ،أي بعد يوم واحد من عودته
االس ـت ـع ــراض ـي ــة إلـ ــى ك ـ ــاراك ـ ــاس ،دع ــا
رئـ ـي ــس امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،خ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو،
موظفي الـقـطــاع الـعــام إلــى العصيان
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي ووق ـ ـ ـ ـ ـ ــف كـ ـ ـ ــل نـ ـش ــاط ــاتـ ـه ــم
لـتـعـطـيــل ال ــدول ــة وخ ــدم ــات ـه ــا بـ َشـكــل
ْ
ّ
كــلــي .دع ــوة غــوايــدو الـتــي لــم تــلــق أي
ت ـفــاعــل م ــن امل ــوظ ـف ــن ك ــان ــت مـفــاجـئــة
حـ ـت ــى ملـ ـن ــاص ــري ــه الـ ــذيـ ــن اعـ ـت ــرض ــوا
عـلــى الـطــريـقــة ال ـتــي ت ــدار بـهــا معركة
ضــة
«إس ـقــاط م ـ ــادورو» .فخطة املـعــار ّ
ال تراعي مصالح الناس ،وال ما تبقى
من خدمات يحتاجون إليها للصمود
أمـ ــام أك ـب ــر األزمـ ـ ــات اإلن ـســان ـيــة الـتــي
تعيشها البالد.
لـ ــم يـ ـم ـ ّـر أكـ ـث ــر مـ ــن ي ــوم ــن ع ـل ــى ه ــذه
الدعوة حتى غرقت فنزويال في الظالم،
وتوقفت عجلة الحياة لساعات طويلة.
فاملستشفيات تأثرت بشكل كبير بعد
االنـقـطــاع املفاجئ للتيار الكهربائي،
ّ
لكن املولدات االحتياطية التي ُوضعت
ّ
تحسبًا ألي ط ــارئ حــالــت دون
أخـيـرًا
وقـ ـ ــوع الـ ـك ــارث ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـق ـطــاع
الصحيّ .كما تأثر قطاع النقل بشكل
كبير ،وتوقفت حركة مترو كاراكاس،
وأق ـ ـف ـ ـلـ ــت م ـع ـظ ــم املـ ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة
أبوابها .أما األخطر فكان ّ
تعرض جزء
كبير من مخزون الغذاء والدواء للتلف
بعد توقف ّ
البرادات الحافظة ،ما يشي
بولتون ّالــذي نقله
ـون
ـ
ج
بــأن مـشــروع
ُ
خوان غوايدو إلى الداخل نفذ من دون

الحاجة إلى العصيان املدني.
وعليه ،فــإن الئحة الـحــروب املتنوعة
على شعب فنزويال شملت هذه املرة
الـحــرب اإللـكـتــرونـيــة الـتــي استهدفت
ّ
حواسيب محطات الكهرباء ،وعطلت
قــدرت ـهــا عـلــى الـتـسـلــم وال ـت ــوزي ــع ،ما
أدى إلـ ــى ش ـلــل ش ـبــه ك ــام ــل ف ــي أكـثــر
مـ ــن  18والي ـ ـ ـ ــة ،أي حـ ــوالـ ــى  80فــي
امل ـئــة مــن األرا َضـ ــي الـفـنــزويـلـيــة .هــذه
َّ
الـحــرب التي نــظــر لها ،قبل وقوعها،
السيناتور األمـيــركــي مــاركــو روبـيــو،
ً
استدعت تحركًا عاجال من الحكومة
البوليفارية التي هرعت إلى محاولة
إص ـ ـ ـ ــاح األع ـ ـ ـطـ ـ ــال وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ب ـش ـك ــل س ـ ــري ـ ــع .إال أن
الـهـجـمــات اإللـكـتــرونـيــة ت ـكــررت فجر
ال ـس ـب ــت الـ ـف ــائ ــت ،ح ـي ــث ك ــان ــت ف ــرق
الصيانة قد أنجزت القسم األكبر من

تراجعت نسبة
المشاركين في
تظاهرات المعارضة
السبت الفائت

اإلصالحات ،األمر الذي دعا الرئيس
ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي ،ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو،
إل ــى ت ـحــويــل خ ـطــابــه أمـ ــام ال ـح ـشــود
امل ـنــاصــرة ف ــي م ـيــرا ف ـلــوريــس ،وســط
كـ ــاراكـ ــاس ،ع ـصــر ال ـس ـب ــت ،لـلـحــديــث
عــن ال ـحــرب اإللـكـتــرونـيــة واسـتـهــداف
م ـعــامــل ال ـك ـه ــرب ــاء ،مـتـهـمــا ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة بـشـكــل م ـبــاشــر ،ح ـيــث إنـهــا
الــوح ـيــدة ال ـتــي تـمـتـلــك ه ــذه التقنية
ال ـت ـخ ــري ـب ـي ــة .وت ـ ـ ّ
ـوع ـ ــد مـ ــن س ـ ّـم ــاه ــم
«ع ـم ــاء ال ــداخ ــل» بــالـعـقــاب الـشــديــد،
إذا ما أظهرت التحقيقات مشاركتهم
فــي أكـبــر هـجــوم إرهــابــي تـتـعـ ّـرض له
فـنــزويــا .م ــادورو وع ــد الفنزويليني
بــأن الـســاعــات املقبلة سـتـكــون كفيلة
ب ـص ـ ّـد هـ ــذا ال ـ ـعـ ــدوان وعـ ـ ــودة ال ـت ـيــار
ّ
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي إل ـ ــى ك ـ ــل املـ ـ ــدن والـ ـق ــرى
الفنزويلية ،وأعلن املقاومة الشاملة
للمشروع األميركي في بالده.
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـ ـ ــان خ ـ ــوان
غـ ـ ــوايـ ـ ــدو يـ ـه ـ ّـي ــئ مـ ـن ــاص ــري ــه ال ــذي ــن
احتشدوا في شــارع فيكتوريا ،وسط
ّ
ال ـع ــاص ـم ــة ،وي ــدع ــو ك ـ ــل امل ـع ــارض ــن
ل ـل ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ك ــاراك ــاس واالن ـض ـم ــام
ّ
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك امل ـس ـت ـمــر ضـ ــد حـكــومــة
مـ ـ ـ ــادورو .دع ـ ــوة غ ــواي ــدو ت ــأت ــي بـعــد
تراجع نسبة املشاركني في تظاهرات
ال ـس ـبــت ال ـفــائــت ،م ـقــارنــة م ــع األعـ ــداد
الـتــي شــاركــت فــي  23كــانــون الثاني/
يناير املاضي .تراجع يعزوه مراقبون
إلى ّ
تخبط أداء املعارضة في الداخل،

وظـ ـ ـه ـ ــور زع ـي ـم ـه ــا كـ ـ ـ ـ ــأداة ت ـن ـف ـيــذيــة
مطيعة للواليات املتحدة ،باإلضافة
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـورة ال ـت ــي
أخافت قسمًا كبيرًا من الفنزويليني،
كالدعوة إلى تدخل عسكري خارجي
ف ــي ف ـنــزويــا ،وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي في
املــؤسـســات الحكومية ،ومـحــاولــة ّ
زج
املــواط ـنــن ف ــي مــواج ـهــة م ـبــاشــرة مع
القوى األمنية من خالل اإلصرار على
إدخال حاويات املساعدات بالقوة.
تـ ـص ــريـ ـح ــات غ ـ ــواي ـ ــدو ومـ ـم ــارسـ ـت ــه
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـنـ ـت ــج تـ ــراج ـ ـعـ ــا فــي
ّ
شـعـبـيـتــه ف ـح ـس ــب ،ب ــل خ ـل ـقــت ت ــوت ـرًا
داخ ـ ــل أروق ـ ــة امل ـع ــارض ــة الـفـنــزويـلـيــة
التي بدأت تنظر إلى غوايدو كمراهق
س ـي ــاس ــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـضـغــط
األميركي املستمر للحفاظ على وحدة
املـعــارضــة ،فــإن األي ــام املقبلة ستشهد
خـ ــروج ه ــذا الـ ـص ــراع إل ــى ال ـع ـلــن كما
ي ـقــول م ـصــدر إعــامــي واس ــع االط ــاع
ل ــ«األخ ـبــار» .ويــؤكــد املـصــدر أن قسمًا
كبيرًا من املعارضة بدأ يتحدث فعليًا
عن فشل غوايدو في إدارة هذه املرحلة.
ف ــالـ ـش ــاب امل ـت ـح ـ ّـم ــس ال ي ـم ـل ــك خ ـبــرة
سياسية ّ
تخوله النجاح في التواصل
م ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وال حـتــى
القطاعات املدنية املؤيدة مل ــادورو ،بل
استنزف رصيد املعارضة واستثمره
ف ــي خـ ـط ــوات غ ـي ــر م ـح ـســوبــة ارتـ ـ ـ ّـدت
على شعبيتها وصورتها في الخارج،
وأع ـطــت مل ــادورو زخـمــا داخـلـيــا يظهر

في ازدياد أعداد مناصريه في الداخل،
واتساع حلقة الحياديني الذين يئسوا
من املعارضة ومسارها التخريبي.
ويـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـصـ ــدر عـ ــن بـ ـ ــدء م ـق ــارب ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ل ـ ـغـ ــوايـ ــدو
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـحـ ــوار ال ــداخـ ـل ــي ب ـمــزيــد
م ــن االن ـف ـت ــاح ،وذلـ ــك سـ ـ ّـرًا ،خـشـيــة أن
تقطف واشنطن ثمار هــذه املواجهة،
وتعمد إلى إقصاء قسم من املعارضة
عــن املشهد ،وخصوصًا أن سياسات
ت ـ ــرام ـ ــب ت ـ ـفـ ــرض وص ـ ــاي ـ ــة مـ ـب ــاش ــرة
ع ـلــى ح ــرك ــة امل ـع ــارض ــة ف ــي ف ـنــزويــا،
وتـمـنـعـهــا حـتــى مــن مـنــاقـشــة األم ــور،
ُ
وت ّ
غيبها عن الكثير من القرارات .أمام
هــذا الــواقــع ،ينبئ املشهد الفنزويلي
بمزيد مــن التصعيد والـتــوتـيــر .لكن،
ومع استبعاد الخيار العسكري على
امل ــدى ال ـقــريــب ،تشير املـعـلــومــات إلــى
أن الصخب الحالي واملقبل سيشكل
أساسًا للمفاوضات التي قد تشهدها
ّ
املرحلة املقبلة .هــذا ما ملــح إليه وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي ،خ ــورخ ــي
أريازا ،الذي قال إن مؤامرات واشنطن
تساقطت الواحدة بعد األخرى ،وإنه ال
خيار إال الجلوس إلى طاولة الحوار.
استنتاج يــراه الـخـبــراء منطقيًا ،لكن
تــرامــب يـسـعــى إل ــى اس ـت ـنــزاف الــدولــة
واملعارضة على ّ
حد سواء ،واستنفاد
ّ
كــل أوراق املــواجـهــة ،وأهمها الضغط
على املؤسسة العسكرية عبر تسعير
حرب الجوع والظالم.

انتقم «التحالف» لفشله في
حسم «معركة حجور» بارتكاب
مجزرة جديدة ضد ّالمدنيين،
راح ضحيتها ما ال يقل عن
 23شخصًا .في هذا الوقت،
تمكنت القوات األمنية واللجان
الشعبية من تأمين المنطقة
وفتح طرقاتها ،في حين
تصاعدت االتهامات داخل
جبهة «التحالف»
صنعاء ــــ رشيد الحداد
ّ
تـمــكـنــت الـسـلـطــات األم ـن ـيــة ،مـسـنــودة
ب ــال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ،ف ـج ــر أم ـ ــس ،مــن
تأمني آخر منطقة من مناطق مديرية
كـشــر ف ــي مـحــافـظــة ح ـجــة ،ك ــان يــوجــد
فيها الـعـشــرات مــن املتمردين املــوالــن
لتحالف ال ـعــدوانَ ،
بمن فيهم عــدد من
قيادات التمرد .وأكــد مصدر أمني في
محافظة حـجــة ،ل ــ«األخ ـبــار»« ،انتهاء
ّ
فـ ـتـ ـن ــة كـ ـش ــر بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل ،وتـ ـم ــك ــن
السلطات األمنية من فرض سيطرتها
على جميع قرى املديرية ،وفتح الطريق
َ
ال ـع ــام ال ــذي يــربــط مـحــافـظــتــي عـمــران
وحجة بعد دحر جيوب االنقالبيني من
منطقة العبسية (حجور) ومن سوقها
بالكامل خــال األي ــام املــاضـيــة» .ونفى
املصدر أن يكون رجــال األمــن واللجان
الشعبية قد أسروا أي عناصر تنتمي
إلى دول عربية ،مشيرًا إلى «استسالم
ال ـع ـش ــرات م ــن املـ ـغ ـ َّـرر ب ـهــم لـلـسـلـطــات
األمنية وتسليمهم أسلحتهم» .ولفت
إلى أن «السلطات األمنية واملحلية في
مـحــافـظــة حـجــة أت ــاح ــت فــرصــة كافية
لقطاع الطرق لتسليم أنفسهم والنزول
مــن ال ـج ـبــال مـقــابــل حـقــن ال ــدم ــاء ،لكن
املتمردين رفضوا الكثير من املبادرات
ُ
التي ق ِّدمت ،ومنها مبادرة السيد عبد
امللك الحوثي األسبوع الفائت».
ّ
وف ــي ظ ــل ت ـضــارب األن ـب ــاء عــن مصير
زعيم املسلحني ،الــذي وصفته وسائل
إع ـ ــام «ال ـت ـح ــال ــف» بـ ــ«ق ــائ ــد م ـقــاومــة
ح ـجــور» ،املــدعــو أبــو مسلم الــزعـكــري،

املنتمي إلــى التيار السلفي الجهادي
وأحد ّ
املقربني من نجل شقيق الرئيس
السابق طارق صالح ،وفي الوقت الذي
أع ـل ـنــت ف ـيــه وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام املــوال ـيــة
للعدوان مقتله أثناء املواجهات ،نفت
م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة مـنــه مـقـتـلــه ،قــائـلــة إن
ً
لكن مصادر
مصيره ّال يــزال مجهوالُ ،
أخــرى رجحت أن يكون قد قتل بغارة
لـ«التحالف» أثناء محاولته الفرار من
ًّ
املـعــركــة مستقل سـيــارة عسكرية .من
جـهـتـهــا ،تـحــدثــت م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة من
حــزب «اإلص ــاح» عــن إصــابــة القيادي
ف ــي ال ـح ــزب عـلــي ف ــات ،وه ــو منافس
الـ ــزع ـ ـكـ ــري فـ ــي م ـع ــرك ــة حـ ـج ــور ال ـت ــي
اسـتـمـ ّـرت أكـثــر مــن  50يــومــا بمساندة
طائرات «التحالف».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد فـ ـع ــل عـ ـل ــى س ـ ـقـ ــوط رهـ ــانـ ــات
«ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي ج ـب ـهــة ك ـش ــر ،وال ـتــي
ّ
زوده ــا بكميات ضخمة مــن األسلحة
ع ـبـّـر أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة إنـ ـ ــزاالت جــويــة،
شــنــت الـطــائــرات خــال الـســاعــات ال ــ48
امل ــاض ـي ــة عـ ـش ــرات ال ـ ـغ ـ ــارات ال ـج ــوي ــة،
مـسـتـهــدفــة م ـنــاطــق سـكـنـيــة وط ــرق ــات

أدت الغارات إلى ًتدمير
أكثر من  12منزال في
مديرية كشر

ومـ ـنـ ـش ــآت خ ــدمـ ـي ــة وأس ـ ـ ــواق ـ ـ ــا .وأكـ ــد
ال ـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ـصـ ـح ــة فــي
صنعاء ،سيف الحاضري ،في تصريح
إلى «األخبار» ،مقتل  23مدنيًا ،بينهم
ع ــدد كـبـيــر ّم ــن ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال ،في
قـ ـص ــف مـ ـك ــث ــف اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف عـ ـ ـ ــددًا مــن
املـ ـن ــازل ف ــي مـنـطـقــة م ـغــربــة ط ــان في
مــديــريــة كـشــر .وأوض ــح الـحــاضــري أن
الطائرات استهدفت املنطقة بأكثر من
ّ
واستمرت في التحليق
 30غارة جوية،
متعمدة إعاقة فرق اإلنقاذ في انتشال
الضحايا من تحت األنـقــاض ،مضيفًا
أن ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات أدت إلـ ـ ــى ت ــدمـ ـي ــر أك ـث ــر

من أحد مخيمات النزوح في محافظات حجة (أ ف ب)

ً
مــن  12م ـن ــزال ف ــي املـنـطـقــة .ول ـفــت إلــى
ق ـي ــام ط ــائ ــرات ال ـ ـعـ ــدوان ،ظ ـهــر أم ــس،
باستهداف إح ــدى سـيــارات اإلسـعــاف
فــي منطقة ســوديــن فــي مديرية كشر،
وهــي فــي طريقها إلسـعــاف الجرحى،
ما أدى إلى تدميرها كليًا.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة فـ ــي ص ـن ـعــاء
ّ
ّ
حملت دول «التحالف» وداعميها «كل
التبعات القانونية واإلنـســانـيــة لهذه
الجريمة التي ترتقي إلى جريمة حرب
ّ
مركبة ،باستهداف اآلمنني واستهداف
وس ـي ـل ــة س ـ ـيـ ــارة إس ـ ـع ـ ــاف» ،وه ـ ــو مــا
ي ـج ـ ّـرم ــه ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي.
وق ــال ــت إن «جــري ـمــة كـشــر تــرتـقــي إلــى
جريمة إبــادة ،بعدما ّ
تمت إبــادة ثالث
أســر كاملة تقريبًا» ،متوقعة «ارتـفــاع
ّ
حصيلة الضحايا» في ظل عدم تمكن
فــرق اإلنـقــاذ مــن إكـمــال رفــع األنـقــاض،
ج ــراء اسـتـمــرار ال ـغــارات الجوية حتى
ساعة متأخرة من مساء أمس.
إل ــى ذل ــك ،تـسـ ّـبــب حـســم جبهة حجور
لـ ـص ــال ــح «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـل ـ ــه» بـ ـخ ــاف ــات
ح ــادة بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة املــوالـيــة
ل ـل ـع ــدوان ،وال ـت ــي ت ـبــادلــت االت ـهــامــات
ّ
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن ذلـ ــك .وشـ ــن ع ـشــرات
الناشطني املوالني لـ«التحالف» حملة
ض ـ ّـد «ح ـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» ،واع ـت ـبــروا
سقوط جبهة كشر سقوطًا لها .وكانت
ت ـلــك االتـ ـه ــام ــات ت ـص ــاع ــدت األس ـب ــوع
ال ـفــائــت ب ـعــدمــا ع ـمــد «اإلص ـ ـ ــاح» إلــى
تـ ـص ــدي ــر رئ ـ ـيـ ــس فـ ــرعـ ــه ف ـ ــي م ــدي ــري ــة
كـشــر عـلــى ف ــات ك ــ«قــائــد لـلـمـقــاومــة»،
ومحاولة إقصاء القائد السلفي اآلخر
ّ
أب ــو مـسـلــم ال ــزع ـك ــري ،ف ــي ظ ــل وج ــود
اهتمام إماراتي باألخير .وتزامن ذلك
م ــع ص ــدور تــوجـيـهــات بـنـقــل ع ــدد من
ال ـك ـتــائــب ال ـع ـس ـكــريــة امل ــوال ـي ــة لـنــائــب
ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،ال ـج ـن ــرال
ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـس ــن األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر ،م ـ ـ ــن وادي
حـضــرمــوت وامل ـهــرة إلــى جبهة عاهم،
بهدف التقدم باتجاه مديرية كشر في
محافظة حجة ،إال أن «اإلصالح» اعتبر
تــوجـيـهــات «الـتـحــالــف» عملية مـ ّ
ـدبــرة
من ِق َبل اإلمــارات إلحــال قــوات موالية
لها في وادي حضرموت ،ما أدى إلى
مـنــع ع ــدد مــن الـكـتــائــب العسكرية من
امل ــرور عبر منفذ الــوديـعــة الــرابــط بني
اليمن والسعودية.

