14

السبت  12أيلول  2015العدد 2690

العالم

ُ
اليمن لم يطل األمر بقيادات الحراك الجنوبي الموالية للتحالف بعد السيطرة على عدن ،حتى انكشف لها أنها استغلت في معركة
ليست معركتها ،وأن انفصال الجنوب ليس على جدول أعمال العدوان .السعودية واإلمارات تريدان تطبيق صيغة األقاليم الستة
التي تقسم الجنوب إلى اثنين ،بما يضمن لهما وصاية سعودية على حضرموت ،وإماراتية على عدن

ّ
«الحراك الجنوبي» مطية
للسعودية واإلمارات في
مشروع «اإلقليمين»
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
تـ ــزامـ ــن ح ــدي ــث دول ال ـت ـح ــال ــف عــن
«تـحــريــر صـنـعــاء» وتحشيد الـقــوات
إل ــى م ـ ــأرب ،م ــع ه ــروب ـه ــا م ــن ص ــراع
خ ـل ـي ـج ــي ـ خ ـل ـي ـج ــي ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب

فيما يواصل التحالف تحشيد قواته في
محافظة مأرب ،كشف املغرد السعودي الشهير
«مجتهد» ،أن التحالف يتكتم على سقوط 50
ً
قتيال في معسكر صحن ّ
الجن ،باالضافة إلى
عدد أكبر من الجرحى ،بعدما استهدفه الجيش
و»اللجان الشعبية» بصواريخ كاتيوشا قبل
يومني .وأشار في الوقت نفسه إلى أن «الكويت
ترفض إرسال قوات إلى اليمن» ،بعد نفي
مصري وسوداني إلرسال قواتهما للمشاركة
في العمليات الشمالية.
وكشفت معلومات من مأرب أن وحدة عسكرية
يمنية مدربة في الخليج وموالية للرئيس الفار
عبد ربه منصور هادي ،إنضمت إلى القتال في
منطقة الجفينة في محافظة.
واحتدمت املعارك في مأرب ،أمس ،حني شنت
قوات التحالف غارات مكثفة أدت الى تدمير كل
الجسور بني صنعاء ومأرب ،الى جانب عشرات
الطرقات ملنع نقل إمدادت عسكرية من العاصمة.
وتواصل القصف الصاروخي أمس ،على نقاط
تجمع قوات التحالف والقوات اليمنية بقيادة
اللواء علي مجسن األحمر .وسقط  10قتلى في
صفوف الجنود واملسلحني شرق املدينة ،فيما
جرح أكثر من  20لم تحدد جنسياتهم بعد.
وعلمت «االخبار» في السياق نفسه ،أن
االماراتيني والسعوديني يعملون بالتعاون مع
قيادات محلية على التواصل مع قبائل في مأرب
لـ «شراء الوالءات» ،وخصوصًا تلك التي تعمل
مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
(األخبار)

اليمني أو تأجيلها لــه ،بسبب تفاقم
ت ـ ـضـ ــارب املـ ـص ــال ــح وت ـ ـنـ ــوع أطـ ـم ــاع
السعودية واإلم ــارات في هــذا الشطر
من البالد.
عـ ـن ــدم ــا ان ـ ـخـ ــرطـ ــت بـ ـع ــض ف ـص ــائ ــل
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك الـ ـجـ ـن ــوب ــي» فـ ــي ص ـف ــوف
التحالف الــذي تقوده السعودية في
مواجهة الجيش و«اللجان الشعبية»،
اع ـت ـق ــدت ب ــوج ــود ف ــرص ــة الس ـت ـعــادة
ال ــدول ــة الـجـنــوبـيــة ال ـتــي يـطــالــب بها
«الحراك الجنوبي» عمومًا ،والتراجع
عن اتفاقية الوحدة مع الشمال املوقعة
ع ـ ـ ــام  .1990وب ــانـ ـسـ ـح ــاب ال ـج ـي ــش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،ان ـك ـشــف
لـ ـ «الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي» امل ـن ـخــرط في
التحالف ،وجود تضارب بني مشروع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ونـ ـظـ ـي ــرتـ ـه ــا اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ألسباب ومصالح اقتصادية ال يمكن
الحراك االستفادة منها بالشكل الذي
يحقق أهدافه باستعادة الدولة.
ول ــم تـكـشــف ال ـس ـعــوديــة أو اإلمـ ــارات
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــروع ـ ـي ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ــي
الـجـنــوب ،فــي مـحــاولــة لـجـ ّـر مسلحي
ً
ال ـحــراك ملـســانــدة ق ــوات الـغــزو شماال
تطبيقًا لسياسة «العصا والـجــزرة»،
رغم أن سلوكهما يقول الكثير عن ذلك
ُ
املشروع الــذي تعد عدن وحضرموت
محوره الرئيسي.
لدى فصائل «الحراك الجنوبي» التي
لم تنخرط في صفوف التحالف يقني
ب ــأن ال ـع ــدوان ال ي ـخــدم قضيتها وال
ً
يمكنه أن يكون عامال مساعدًا فيها،
ول ــذل ــك رف ـضــت تـعـلـيــق أمــال ـهــا عليه
والسعي وراءه .وليس بعيدًا عن ذلك،
يــؤكــد م ـصــدر ف ــي ال ـح ــراك الـجـنــوبــي
غ ـيــر امل ــوال ــي ل ـل ـس ـعــوديــة ،أن ه ــادي
ً
أجرى اتصاال ببعض قيادات الحراك
بإيعاز سـعــودي وقــال لهم إن عليهم
حشد مسلحيهم للقتال فــي صفوف
قوات الغزو في الشمال.
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف أن هـ ـ ـ ـ ــادي أخ ـ ـبـ ــرهـ ــم أن

مقاتلون موالون للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي (أ ف ب)

مشروع انفصال الجنوب «يسير في
خطواته األخـيــرة ،غير أن السعودية
طلبت عــدم إعــان ذلــك خشية مــن ّ
رد
فعل القبائل الشمالية التي قد يؤدي
رفضها لالنفصال إلــى خلق متاعب
لقوات الغزو في مأرب» .ويرى املصدر
أن الـسـعــوديــة أرادت عـبــر ه ــادي جـ ّـر
الـحــراك الجنوبي إلــى خــوض معارك
ل ـي ـس ــت مـ ـع ــارك ــه واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ورقـ ــة
االنـفـصــال كعامل إلغــرائـهــم ودفعهم
إلى القبول باملطالب السعودية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـسـ ـع ــى الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــون إل ــى
اس ـت ـعــادة ال ـج ـنــوب وال ـع ــودة إل ــى ما
قبل الوحدة مع الشمال ،تسعى دول
الخليج إلى فصل الجنوب ولكن على
غير هوى الحراك ،أي بصيغة تضمن
وصــايــة الـسـعــوديــة عـلــى حضرموت
ووص ــاي ــة اإلم ـ ـ ــارات ع ـلــى ع ــدن تحت
صـ ـيـ ـغ ــة األق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــم الـ ـسـ ـت ــة (ي ـص ـب ــح
الـجـنــوب بـمــوجـبـهــا إقـلـيـمــن) ،األمــر
ال ــذي قــوبــل بــرفــض الجنوبيني إبــان
مؤتمر الحوار الوطني.

ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـس ــاب ــق وال ـس ـيــاســي
املـخـضــرم ،عبد الله ســام الحكيمي،
ـث إل ــى «االخـ ـب ــار» ،إن
يـقــول فــي حــديـ ٍ
السعودية تــريــد أن تضع اليمن كله
تـحــت وصــايـتـهــا الـسـيــاسـيــة ،بشرط
أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـيـ ـم ــن سـ ـت ــة أقـ ــال ـ ـيـ ــم أي
دويالت يجري التالعب بها ويصارع
بعضها بعضًا ،وأن تـحــول الجنوب
إل ــى إقـلـيـمــن ،تـسـتـحــوذ فيهما على

أوهم هادي
الحراك بأن انفصال
الجنوب يسير في
خطواته األخيرة

حضرموت واملهرة وسقطرى.
ويضيف الحكيمي أيـضــا أن الهدف
االس ـتــرات ـي ـجــي ل ـل ـع ــدوان ال ـس ـعــودي
هــو السيطرة على مــا يسمى «إقليم
سـبــأ» م ــأرب وال ـج ــوف ،وكــذلــك إقليم
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ،حـ ـي ــث يـ ـت ــرك ــز ال ـح ـق ــل
ال ـض ـخ ــم ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد أكـ ـب ــر ح ـق ــل فــي
الـعــالــم بــاحـتـيــاطــات هــائـلــة ،وه ــذا ال
يمكن تحقيقه إال إذا مــزق اليمن إلى
تلك األقاليم الدويالت.
وي ـبــدو أن الـنـظــام ال ـس ـعــودي ،يسير
وفق خطة باتجاه تحقيق مآربه في
ح ـضــرمــوت كـمــا يـتـحــدث الحكيمي،
ف ـ ـهـ ــو دفـ ـ ـ ــع شـ ـخـ ـصـ ـي ــات وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارًا ـ ـ
ُيـعــدون مــن الجيل الثالث للحضارم
فــي الـسـعــوديــة ومـعـظـمـهــم يحملون
ج ـن ـس ـي ـت ـهــا ـ ـ ـ إلـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع عــري ـضــة
تطالب امللك السعودي بإقامة إمــارة
في حضرموت وضمها تحت الحكم
امللكي وصيغت العريضة بهذا الشكل
الصريح.
وق ـب ــل ذلـ ــك ،س ـلــم ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي

المحادثات المباشرة قبل العيد ...وولد الشيخ «متفائل» بالع ـ
فيما لم تعلن «أنصار الله»
موافقتها على الذهاب إلى محادثات
مباشرة في مسقط بعد ،اتضح أن
قبولها تطبيق قرار مجلس االمن جاء
تحت سقف وثيقة «النقاط السبع» أي
مقابل عدم االعتراف بشرعية حملة
التحالف على اليمن
نيويورك ــ نزار عبود
صنعاء ــ األخبار
أب ـلــغ امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي ال ـخ ــاص إلــى
اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ مجلس
األم ـ ــن ف ــي جـلـســة م ـ ـشـ ــاورات مغلقة
عـ ـق ــدت أول مـ ــن أمـ ـ ــس ،أن الــرئ ـيــس
اليمني الفار عبد ربه منصور هادي

وافق على املشاركة في مفاوضات مع
جماعة «أنصار الله» وحلفائهم في
مسقط .والحقيقة أن ه ــادي كــان قد
قبل في مباحثات جنيف ذلك واضعًا
«ش ــروط تـعـجـيــزيــة»« ،فـهــو يعلم أن
أي ح ــل يـ ـج ــري ال ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه قـبــل
إضعاف كل خصومه سيؤدي حتمًا
إلى إنتهاء دوره السياسي في اليمن
إلــى األب ــد» ،بحسب قــول دبلوماسي
مطلع.
وشــرح ولــد الشيخ ألعـضــاء املجلس
عبر شاشة من الرياض ،أنه يتشاور
ب ــانـ ـتـ ـظ ــام م ـ ــع هـ ـ ـ ــادي وم ـ ـ ــع رئ ـي ــس
الحكومة املستقيلة خالد بحاح ومع
القيادة السعودية ومجلس التعاون
الخليجي .وسرد لهم وقائع تشاوره
مـ ــع كـ ــل مـ ــن «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» وحـ ــزب
«املؤتمر الشعبي العام» ،ومباحثاته
فـ ـ ــي ب ـ ــرل ـ ــن مـ ـ ــع وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
فــرانــك وولـتــر شتاينماير ومــع وزيــر

خارجية عمان يوسف بن علوي.
وق ـ ـ ـ ــال إن م ـم ـث ـل ــي «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
و«املــؤت ـمــر»« ،قـبـلــوا فــي مسقط على
نحو قاطع تطبيق قرار مجلس األمن
الــدولــي الــرقــم  ٢٢١٦واالنـسـحــاب من
امل ــدن الرئيسية اليمنية بالتفاوض
وتسليم السالح الثقيل للدولة».
وع ـل ـمــت االخـ ـب ــار ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
أن قـبــول «أنـصــار الـلــه» ق ــرار مجلس
االم ـ ــن ،يــأتــي وف ــق اآلل ـي ــة ف ــي وثـيـقــة
«الـنـقــاط الـسـبــع» ،بمعنى آخــر تحت
سقف استثناء السعودية بند شرعنة
الـ ـع ــدوان وال ـع ـق ــوب ــات ،م ـقــابــل قـبــول
الحركة الغاء النقاط الثالث املتعلقة
بمكافحة تنظيم «القاعدة» وبإلزامية
ال ـت ـع ــوي ـض ــات .ك ــذل ــك ،فـ ــإن «أن ـص ــار
الله» لم تعلن موقفها من املحادثات
املباشرة مع هــادي بعد ،وخصوصًا
أن مجلس االمن لم يصدر حتى اآلن
بيانًا رسميًا بهذا الشأن.

كثف التحالف
غاراته الجوية على
تعز وصنعاء

وكان ولد الشيخ قد عبر عن «تفاؤله»
بـ ــأن تـمـهــد هـ ــذه ال ـل ـق ــاءات لتحقيق
وقـ ـ ــف سـ ــريـ ــع لـ ـلـ ـن ــار ،والس ـت ـئ ـن ــاف
الـ ـ ـح ـ ــوار الـ ـسـ ـي ــاس ــي وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ن ـح ــو مــرح ـلــة
انتقالية يمنية.
ورأى ولد الشيخ أن مباحثات مسقط
قـ ـب ــل عـ ـي ــد األض ـ ـحـ ــى فـ ــرصـ ــة مـهـمــة
ّ
مــن أجــل بلوغ حــل بالتفاوض ،يبدأ

ب ــاإلنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن امل ـ ـ ــدن الــرئ ـي ـس ـيــة
وت ـس ـل ـي ــم ال ـ ـسـ ــاح ال ـث ـق ـي ــل وتـ ـب ــادل
األسرى .غير أنه ّ
نبه إلى أن الخالفات
ت ـب ـقــى «ع ـم ـي ـقــة وت ـت ـط ـلــب تـصـمـيـمــا
ومرونة من كافة األط ــراف» .وإذ رأى
أن الـ ـق ــرار  ٢٢١٦واضـ ــح ف ــي ب ـنــوده،
ن ـ ّـب ــه إل ــى أن ك ــل ب ـنــد م ـنــه «يـقـتـضــي
تفويضًا بعناية من أجل تفعيل آلية
تطبيقه» .وأض ــاف أنــه حــث «أنـصــار
ال ـلــه» وحـلـفــاء هــم عـلــى «اإلف ـ ــراج عن
ال ـس ـج ـنــاء مـسـبـقــا ووقـ ــف الـهـجـمــات
عـبــر ال ـح ــدود» وكــافــة األط ـ ــراف على
وق ــف الـقـتــال ال ـتــام والـسـمــاح بـمــرور
املساعدات قبل التفاوض.
وطلب ولــد الشيخ مــن مجلس األمــن
دع ــم م ـبــادرتــه ،ول ـهــذه الـغــايــة أعــدت
بريطانيا مشروع بيان صحافي لم
يتم تبنيه بعد ،وفيه يرحب املجلس
بــاإلعــان الــذي صــدر عن ولــد الشيخ
عــن عـقــد مـبــاحـثــات بـشــأن الـيـمــن في

