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غضبة يمنية على اإلمارات :سقطرى ليست للمزاد
أثارت الدعوات اإلماراتية
إلى استفتاء سكان جزيرة
سقطرى على االنضمام إلى
اإلمارات ردود فعل غاضبة
في األوساط السياسية
واإلعالمية واألهلية اليمنية.
ردود لم تقتصر على حدود
المعسكر المناوئ ألبو ظبي،
بل امتدت لتشمل شخصيات
من داخل الجزيرة نفسها،
باتت ترى في ما تمارسه
اإلمارات داخل األرخبيل
«مصدر قلق ،ومبعث
خالف»
لقمان عبد اهلل
ال ت ـخ ـفــي وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام اإلم ــاراتـ ـي ــة
حقيقة مـطــامــع أب ــو ظـبــي فــي األراض ــي
اليمنية ،خصوصًا منها جزيرة سقطرى
ال ـت ــي ت ـ ــدأب اإلمـ ـ ـ ــارات م ـنــذ أش ـه ــر على
تحويلها إلــى «مستوطنة» تابعة لها.
هذه املطامع تجاوز الجهر بها في اآلونة
األخ ـي ــرة حـ ــدود ال ـحــديــث ع ــن «تـنـمـيــة»
الجزيرة و«تأمينها» و«االستثمار» في
ثــرواتـهــا ،ليبلغ حــد املطالبة باستفتاء
س ـك ــان األرخ ـب ـي ــل ع ـلــى االن ـض ـم ــام إلــى
اإلمــارات أو البقاء داخل اليمن ،وفق ما
دعــا إليه باحثون إمــاراتـيــون عبر قناة
«سكاي نيوز عربية».
جــرأة يبدو واضحًا أن اإلم ــارات تسعى
م ــن خــالـهــا إل ــى جـعــل سـيـطــرتـهــا على
الـ ـج ــزي ــرة أم ـ ـ ـرًا واقـ ـع ــا ال مـ ـن ــاص م ـنــه،
والـتــوطـئــة ملـنــع الـتـبــاحــث بشأنها على
يأتي
طــاولــة أي مفاوضات مستقبلية.
ً
ذلــك بعدما تمكنت أبــو ظبيُ ،مستغلة
انـشـغــال الـيـمـنـيــن بـمـتــابـعــة العمليات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــات كـ ــافـ ــة،
وبمعالجة تــداعـيــات الـحــرب والحصار

َ
املـفــروضــن عليهم مــن قبل «التحالف»
ُ
ّ
الــذي تعد اإلمــارات العضو الثاني فيه،
من تثبيت موطئ قدم لها في سقطرى،
تحت سـتــار ق ــرار مجلس األم ــن الــدولــي
 ،2216وخضوع اليمن للفصل السابع،
وب ــذريـ ـع ــة عـ ــدم ت ـح ــول هـ ــذا ال ـب ـل ــد إل ــى
منطقة تهدد أمن العالم.
وم ـن ــذ س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى الـ ـج ــزي ــرة بـعــد
انطالق العدوان على اليمن مطلع ،2015
بدأت معلومات تتسرب حول أعمال عبث
ونـهــب يـتـعــرض لـهــا األرخ ـب ـيــل .وكــانــت
أصابع االتهام تتوجه ،في ذلك كله ،إلى
اإلمارات ،التي جرى الحديث عن قيامها
بنقل الـنـبــاتــات وال ـط ـيــور والـحـيــوانــات
النادرة على مستوى العالم من سقطرى
إلـ ــى ال ـح ــدائ ــق اإلم ــاراتـ ـي ــة .وقـ ــد تـ ــداول
ناشطون يمنيون على مواقع التواصل
االجتماعي ،قبل أشهر ،صــورًا ملا قالوا
إنـهــا أشـجــار ن ــادرة فــي حــدائــق دبــي تم
نقلها من سقطرى.
ُيـ ـض ــاف إلـ ــى ذل ـ ــك ،أن وث ــائ ــق مـعـتـمــدة
م ــن وزارة ال ـع ــدل ف ــي ح ـكــومــة الــرئـيــس
امل ـس ـت ـق ـي ــل ،ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ــادي،
كشفت عن عملية بيع أراض واسعة في
إحدى محميات جزيرة سقطرى ملندوب
«مؤسسة خليفة» اإلمــاراتـيــة .وبحسب
الــوثــائــق الـتــي نشرتها قـنــاة «بلقيس»
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ال ـس ـع ــودي ،فقد
تــم بيع أرض فــي منطقة دكسم ملندوب
املــؤسـســة ،خلفان بــن مـبــارك املــزروعــي،
بمبلغ  3ماليني درهم إماراتي ،من قبل
ّ
املعي من هادي.
املحافظ
وك ــان ــت أبـ ــو ظ ـبــي ق ــد ق ــام ــت ،ف ــي وقــت
سابق من العام املاضي ،بتدريب القوى
العسكرية الشرطية املحلية ،وتزويدها
بـ ــاألس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف ــة وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات
العسكرية ،باإلضافة إلى اعتماد شبكة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـخ ــاص ــة ب ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات
بـ ـع ــدم ــا ع ـ ـمـ ــدت إل ـ ـ ــى إيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـش ـب ـكــة
اليمنية .ولم يقتصر األمر على ذلك ،بل
إن عملية التجنيس وإغ ــراء املــواطـنــن
ب ـتــرك جــزيــرتـهــم والـعـمــل فــي اإلم ـ ــارات،
بــاتــت األس ـلــوب الــرئـيــس ال ــذي تعتمده
أبو ظبي إلفراغ الجزيرة من سكانها.
وبـعــدمــا أصـ ــدرت الـسـلـطــات اإلمــارات ـيــة
قــرارًا بمنع اليمنيني من زيــارة الجزيرة
أو التواصل مع سكانها األصليني ،وصل

بـهــا األم ــر حــد مـنــع ال ــوج ــوه املحسوبة
عليها مــن ذل ــك .ه ــذا مــا ت ـكــرر حصوله
لــ«املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» الــذي
طلب ،أكثر مرة ،موعدًا لزيارة الجزيرة،
إال أن ــه ك ــان ي ـتــم دائ ـم ــا إل ـغ ــاء املــواع ـيــد
في اللحظات األخيرة .ممارسات كانت
كفيلة بمضاعفة الشكوك اتجاه دور أبو
ظبي في األرخبيل ،حتى جاءت املطالبة
بـضــم ال ـجــزيــرة إل ــى اإلم ـ ـ ــارات ،لتوصل
ال ـغ ـضــب ع ـلــى س ـي ــاس ــات األخـ ـي ــرة إلــى
غير مسبوق.
مستوى ّ
قبل أيام ،وقع املئات من مشائخ جزيرة
س ـق ـطــرى عــري ـضــة ت ـطــالــب ب ـع ــزل شيخ
م ـشــائ ـخ ـهــا ،امل ـح ـس ــوب ع ـلــى اإلم ـ ـ ــارات،
سليمان عبد الله شلولها ،الــذي اتهمه
املـ ـش ــائ ــخ ب ــأن ــه أضـ ـح ــى «م ـ ـصـ ــدر قـلــق
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وم ـب ـع ــث خ ـ ــاف وانـ ـقـ ـس ــام».
وتـ ــدور الـكـثـيــر مــن عــامــات االسـتـفـهــام
حــول شلولها ه ــذا ،ال ــذي تربطه عالقة
وثيقة باملندوب اإلماراتي في الجزيرة،
ً
ف ـضــا ع ــن أن ــه مـتـهــم بــات ـخــاذ خ ـطــوات
مــن شــأنـهــا «إح ـ ــداث تغيير ديـمـغــرافــي
ف ـ ـ ــي س ـ ـق ـ ـطـ ــرى وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــد هـ ــوي ـ ـت ـ ـهـ ــا».
وعـقــب خـطــوة املـشــائــخ ،تتالت املــواقــف
الجنوبية الرافضة ملمارسات اإلمــارات
في األرخبيل ،ومطامعها فيه.

حــركــة «ت ــاج الـجـنــوب ال ـعــربــي» طالبت
اإلم ــارات بتقديم توضيح رسمي حول
األنباء املتداولة بشأن سقطرى ،رافضة
ف ــي بـ ـي ــان ل ـه ــا «ال ــوص ــاي ــة ع ـل ــى شـعــب
الـجـنــوب ،أو تفويض أي كــان باختزال

التجنيس بات األسلوب
الرئيس الذي تعتمده
أبو ظبي إلفراغ
الجزيرة من سكانها
إرادت ـ ــه» .وأك ــدت أن كــل مــا ُيـشــاع بشأن
س ـق ـطــرى ُ
«ي ـع ـت ـبــر مـلـغـيــا ،وال يكتسب
الشرعية الوطنية أو القانونية» .ويوم
ّ
أم ــس ،عــلــق الرئيس الجنوبي األسـبــق،
علي نــاصــر محمد ،على األم ــر ،رافـضــا،
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« ،املـ ـ ـ ــزاد
عـلــى جــزيــرتــي سـقـطــرى وم ـي ــون ،أغـلــى
جــوهــرتــن فــي ال ـعــالــم» ،حــاضــا الـقـيــادة

ُت ّتهم اإلمارات بمحاولة «تزوير تاريخ» سقطرى و«تبديل هويتها»

والـشـعــب اليمنيني على «إع ــان موقف
حــازم وصــارم» في ما يتعلق بالسيادة
على الجزيرتني.
وف ـي ـمــا ت ـلــوذ ح ـكــومــة هـ ــادي بالصمت
بـعــدمــا أخ ـلــت نفسها مــن أي واج ــب أو
مـســؤولـيــة إزاء سـقـطــرى ،ت ـبــرز مــواقــف
الف ـتــة ع ـلــى «امل ـق ـلــب ال ـش ـمــالــي» تــرفــض
أي م ـحــاوالت لتغيير هــويــة األرخـبـيــل.
في هذا االتجاه ،نددت وزارة الخارجية
ف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ ب ـ ــ«امل ـ ـمـ ــارسـ ــات
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـت ــي
ترتكبها القوات اإلماراتية على األراضي
ّ
الـيـمـنـيــة»ُ ،م ــذك ــرة أب ــو ظـبــي بــ«الـبـيــان
الرسمي الصادر عن الوزارة بتاريخ 19
يونيو املاضي ،والذي وزع على مجلس
األمـ ــن وامل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة ،وتـضـمــن
تحذيرًا من محاوالت دولتي السعودية
واإلمـ ـ ــارات اح ـتــال أجـ ــزاء مــن األراض ــي
والـ ـج ــزر الـيـمـنـيــة خ ــال ف ـتــرة ال ـع ــدوان
والعمليات الحربية».
كـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك ،وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـه م ـ ـ ـث ـ ـ ـق ـ ـ ـفـ ـ ــون وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب
وصحافيون ونشطاء انـتـقــادات الذعــة
ل ــإم ــارات و«ال ـش ــرع ـي ــة» ع ـلــى ال ـس ــواء،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة مـ ــا يـ ـت ــم ت ـ ــداول ـ ــه ب ـش ــأن
سـقـطــرى .وإذ وص ــف بعضهم الــدعــوة
إلــى االستفتاء بأنها «محاولة لتزوير
ّ
التاريخ وتحوير الهوية» ،ذكر آخرون
دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ــأن ـه ــا «ل ـ ــم ت ـن ـش ــأ إال
ك ـت ـعــويــض لــاس ـت ـع ـمــار ع ــن خ ـســارتــه
مــا ك ــان يسميه درة ال ـتــاج البريطاني
(عـ ـ ــدن وم ـس ـت ـع ـم ــرات ـه ــا وم ـ ــن ضـمـنـهــا
س ـ ـق ـ ـطـ ــرى)» ،وأن «لـ ـسـ ـقـ ـط ــرى ت ــاري ــخ
بطولة ،وليس لدى اإلمارات غير تاريخ
الصالحيةَ ،
ّ
ينضم إلى َمــن؟» على
فمن
حد تعبير الكاتب محمد عايش.
ُي ــذك ــر أن س ـق ـطــرى ع ـب ــارة ع ــن أرخـبـيــل
ّ
مكون من ست جزر قبالة سواحل القرن
األفريقي ،تحظى بأهمية استراتيجية
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى إط ــال ـت ـه ــا ع ـل ــى امل ـح ـيــط
ال ـه ـن ــدي ،ووق ــوع ـه ــا ف ــي امل ـم ــر ال ــدول ــي
الذي يربط دول ذلك املحيط ببقية دول
ً
العالم ،فضال عــن احتوائها واحــدة من
أكبر املحميات الطبيعية في العالم .وقد
أدرج ــت منظمة الــ«يــونـسـكــو» ،فــي عــام
 ،2008ج ــزي ــرة سـقـطــرى عـلــى قائمتها
ل ـل ـمــواقــع الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ت ـش ـكــل إرث ــا
عامليًا.

تقرير

قطر تشكو «اختراقًا إماراتيًا» لمجالها الجوي
أكثر من  6آالف
معلمًا
طالب وّ 250
عادوا إلى المدارس

ول ـفــت إل ــى أن «ال ـ ـ ــوزارة تـعـمــل على
تطبيق برامج التعليم الذاتي ،وفتح
م ــدارس جــديــدة لتمكني الـطــاب من
العودة إلى التعلم من جديد» .وهو
ما ينطبق على جامعة الفرات ،التي
أكد رئيسها الدكتور راغــب الحسني
أنـهــا «ستعيد تأهيل كــل الكليات»،
كــاشـفــا أن ال ـعــام ال ـج ــاري «سيشهد
عــودة أف ــراد الـكــادر التدريسي كافة،
مع عودة كبيرة لطالب الجامعة بعد
تحرير املدينة واألرياف».

«المعلق» سيعود
ّ
م ـح ـم ــد ال ـ ـس ـ ـمـ ــرة ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـب ــار» أن «الـحـكــومــة خصصت
 4مليارات كإعانة للمحافظة ،للبدء
بعملية إع ــادة الـحـيــاة إل ــى املــديـنــة،
وسيتم تخصيص مبلغ  6مليارات
ف ــي مـيــزانـيــة ال ـع ــام ال ـج ــاري إلع ــادة
الحياة إلى املدينة» .إلى ذلك ،شهدت
م ـ ــدارس املـحــافـظــة عـ ــودة تــدريـجـيــة
ل ـل ـطــاب ،قـســم كـبـيــر مـنـهــم ق ــدم من
الـ ــريـ ــف ،ل ـي ـع ــود إلـ ــى الـ ــدراسـ ــة بـعــد
خمسة أعوام من حرمان من التعليم.
وي ـق ــول مــديــر تــرب ـيــة املــدي ـنــة خليل
حاج عبيد ،إن «أكثر من  6آالف طالب
و 250مـعـلـمــا عـ ـ ــادوا إلـ ــى املـ ـ ــدارس،
بعد إعــادة فتح أكثر من  20مدرسة
بالريف ،باإلضافة إلى عــودة املئات
م ــن الـ ـط ــاب إلـ ــى مـ ـ ــدارس امل ــدي ـن ــة».

أكـثــر مــا تـعــانــي مـنــه املــديـنــة حاليًا،
هــو عــزلـهــا عــن ريـفـهــا عـلــى الـجــانــب
اآلخر من نهر الفرات؛ نتيجة تدمير
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» و«داع ـ ــش» كل
الـ ـجـ ـس ــور .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» مــن
م ـص ــادر مـطـلـعــة أن «ع ـنــاصــر فنية
سورية وروسية ،أجرت فحوصًا على
جـســر الـسـيــاسـيــة فــي مــدخــل مدينة
ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،وأنـ ـه ــا ف ــي طـ ــور إعـ ــداد
دراس ــة إلع ــادة ترميم أحــد الجسور
على نهر الـفــرات ،إلعــادة وصــل مدن
دير الــزور بعضها ببعض» .وكشف
امل ـص ــدر أن «وزارة الـسـيــاحــة تعمل
ّ
ع ـلــى دراس ـ ــة وض ــع ال ـج ـســر امل ـعــلــق،
ال ـ ــذي دمـ ــر عـ ــدد م ــن أجـ ــزائـ ــه ،لـلـبــدء
بترميمه ،بوصفه واجـهــة سياحية
لدير الزور».

بعد الجدل الذي أثارته مقابلة وزير الخارجية القطري ،محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني ،مع «تلفزيون قطر» ،والتي كشف
فيها رفض بالده تسليم أبو ظبي زوجة معارض إماراتي عام
ً
 ،2015دخل التراشق بني الدولتني فصال أكثر حدة ،مع إعالن
قطر قيام طائرة حربية إماراتية باختراق أجوائها في كانون
األول املــاضــي ،األمــر الــذي نفته السلطات اإلمــاراتـيــة .وقالت
وكــالــة األنـبــاء القطرية الرسمية ،أمــس ،إن مندوبة قطر لدى
األمم املتحدة ،علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،أرسلت رسالتني
متطابقتني إلى األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
ورئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،ب ـشــأن «اخـ ـت ــراق إم ــارات ــي»
للمجال الجوي القطري ،وقع صباح يوم  21ديسمبر املاضي،
واستمر دقيقة واحدة .وأشارت آل ثاني ،في رسالتها ،إلى أن
«الطائرة اإلماراتية دخلت املجال الجوي لدولة قطر من دون
سابق علم للسلطات القطرية املختصة أو موافقتها» ،واصفة
هذه الحادثة بأنها «انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسالمة
حدودها وأراضيها ،عالوة على كونها خرقًا سافرًا ألحكام
القانون الدولي واالتفاقيات واملواثيق واألعراف الدولية».
وفي تعليقه على ذلك ،وصف وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ،أنـ ــور ق ــرق ــاش ،ال ـش ـكــوى ال ـق ـطــريــة بــأن ـهــا «غـيــر
صحيحة ومــرتـبـكــة» ،معتبرًا إيــاهــا «تصعيدًا غير مـبــرر».
ولفت ،في تغريدة على «تويتر» إلــى «(أنـنــا) نعمل على الرد
على الشكوى رسميًا باألدلة والقرائن» ،مضيفًا أن «ما كان
يـحــدث تـحــت ال ـطــاولــة أصـبــح مـكـشــوفــا فــوق ـهــا» .ويــأتــي هــذا
التراشق في أعقاب احتدام جدل مماثل ،خالل األيام املاضية،
على خلفية مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية القطري ،أماط
فيها اللثام عن خالف قطري إماراتي يعود إلى عام .2015

وكشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ولي عهد أبو ظبي،
محمد بن زايد ،طلب ،حينها ،من أمير قطر ،تميم بن حمد آل
ثاني ،تسليمه زوجة معارض إماراتي تقيم في قطر ،مضيفًا
أن تميم رفض تلبية الطلب اإلمــاراتــي ،على اعتبار أن «املــرأة
ليست مطلوبة بجرم جنائي» ،وأن «تلسيمها مخالف للدستور
القطري والقانون الدولي اإلنساني» .وأوضح الوزير القطري
َ
متجهني إلى
أن املــرأة املذكورة وزوجها كانا غــادرا بالدهما
قطر قبل بضع سنوات ،وذلك في أعقاب حملة اعتقاالت طالت
معارضني ،متابعًا أن الرجل غادر إلى بريطانيا في حني بقيت
زوجته لوحدها داخل قطر ،الفتًا إلى أن السفارة اإلماراتية في
الدوحة عمدت إلــى سحب جــواز املــرأة حينما أرادت األخيرة
تجديده.
واسـتــدعــت تصريحات آل ثاني ردًا عنيفًا مــن قبل قرقاش
ال ـ ــذي ان ـت ـقــد «ارتـ ـب ــاك ال ـخ ـط ــاب ال ـق ـط ــري وازدواجـ ـيـ ـت ــه» في
تفسيره األزمة الخليجية« ،فأحيانًا هي الغيرة الجماعية من
قـطــر ،وأحـيــانــا هــي صيانة الـسـيــادة ،وأحـيــانــا هــي دعــم قطر
للديمقراطية (املـفـقــودة محليًا) ،وأحيانًا هــي دعمها للربيع
ّ
ال ـعــربــي ،وأح ـيــانــا هــي اإلم ـ ــارات امل ـحــرضــة» .وذكـ ــر قــرقــاش
ب ــأن قـطــر «ه ــي ال ـتــي دع ـمــت ح ـم ــاس ...وه ــي ال ـتــي تــواصـلــت
ً
مع السعودية وتآمرت على ملكها» ،متسائال« :كيف يمكن
لخطاب سياسي مـســؤول أن ينفي التآمر القطري املمنهج
ضد البحرين ومصر؟» .وأعاد التشديد على أنه «ال يمكن حل
األزمــة دون تغيير قطر لتوجهها الداعم للتطرف واإلرهــاب،
واملتآمر على جيرانه ودول املنطقة».
(األخبار)

