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اليمن

السعودية تغرق في وحول الجنوب:

بصمات «اإلصالح» على هجمات «القاعدة»
دعاء سويدان
ال تسير األمور في جنوبي اليمن وفق
م ــا ت ـش ـت ـهــي ال ـس ـع ــودي ــة وح ـل ـف ــاؤه ــا.
ص ـف ــوف
خ ـ ــاف ـ ــات ع ـم ـي ـق ــة دب ـ ـ ــت ف ـ ــي ً
«ال ـ ـقـ ــوات ال ـح ـل ـي ـف ــة» ،م ــزع ــزع ــة األم ــل
بموطئ قدم آمن لعواصم الخليج .الكل
يسعى إل ــى تحقيق مـصــالـحــه ،والـكــل
يجتهد في توسيع رقعة سيطرته .بني
«الحراك الجنوبي» وتنظيم «القاعدة»
وحـ ــزب «ال ـت ـج ـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
وم ـن ــاص ــري ال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـبــد ربــه
منصور هادي ،نزاعات متفاقمة يبدو
أنها في طور التصاعد ،وهو ما يبدو
أن م ـبــادرات قــوى ال ـعــدوان غير قــادرة
على لفلفته مؤقتًا أو تمويهه إعالميًا،
حتى ال ُيسيل ما تبقى من مــاء وجوه
الغزاة وأتباعهم.
ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى األقـ ـ ــل مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــه آخ ــر
االج ـت ـم ــاع ــات ب ــن مـمـثـلــي ه ـ ــادي من
جهة ،وممثلي «الـحــراك الجنوبي» أو
م ــا تـسـمــى «امل ـق ــاوم ــة ال ـج ـنــوب ـيــة» من
جهة أخرى .اللقاء ما قبل األخير الذي
ّ
ض ـ ّـم عـ ــددًا م ــن قـ ــادة «املـ ـق ــاوم ــة» ،لـعــل
أبــرزهــم قــائــدا مـحــوري الضالع وأبــن،
شــال علي شائع وعـيــدروس حقيس،
إضافة إلــى مدير مكتب هــادي ،محمد
م ـ ــارم ،وق ــائ ــد املـنـطـقــة ال ــراب ـع ــة املـعــن
حديثًا ،أحمد سيف اليافعي ،لم يخرج
بأكثر من جملة من املطالب واملطالب
امل ـ ـضـ ــادة ،ب ـح ـســب م ــا ت ــؤك ــد أوسـ ــاط
جنوبية.
ممثلو الرئيس الفار «ألـقــوا» في وجه
«ال ـحــراك الجنوبي» شــروطــا يتقدمها
تسليم األسـلـحــة الثقيلة واملـتــوسـطــة
الـتــي حــازتـهــا «امل ـقــاومــة» ،وخصوصًا
إبـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـمـ ـلـ ـي ــة «ال ـ ـس ـ ـه ـ ــم الـ ــذه ـ ـبـ ــي»
واالعـ ـت ــراف بـشــرعـيــة عـبــد رب ــه ه ــادي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ـل ــن مـمـثـلــو «الـ ـح ــراك»
رفـضـهــم تسليم ال ـســاح واشـتــراطـهــم
عدم استقدام أي عناصر «شمالية» إلى
الجنوب ،إضافة إلى مطالبتهم بتأهيل
ح ــام ـل ــي الـ ـشـ ـه ــادات ال ـجــام ـع ـيــة لنيل
درج ــة الـضـبــاط وال ــدف ــع بــالـبــاقــن إلــى
الكليات العسكرية .هــذا االفـتــراق أدى
ّ
إلــى فــض االجـتـمــاع مــن دون التوصل
إلى نقاط مشتركة ،لكن الطرفني اتفقا
على مواصلة اللقاءات والتباحث في
إمكانية الوقوف على أرضية واحدة.
هذه اإلمكانية مثلت محور املشاورات
الـتــي أجــراهــا كــل مــن الفريقني تمهيدًا
لــاج ـت ـمــاع ال ــاح ــق ال ـ ــذي أدى ،وفـقــا
ملــا تـفـيــد أوسـ ــاط جـنــوبـيــة ،ال ــى اتـفــاق
ظاهري يبعث على االعتقاد باجتماع
الـ ـ ـ ــرأي ،إال أنـ ــه يـسـتـبـطــن ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـن ـيــات واأله ـ ـ ــواء امل ـت ـضــاربــة .ممثلو
ه ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـ ــراج ـ ـع ـ ــوا ع ـ ــن اشـ ـت ــراطـ ـه ــم
االعـتــراف بشرعية ه ــادي ،فيما تنازل
«الحراك» عن مطالبته بتنقية «الجيش
الوطني» املزمع تشكيله من «العناصر
ال ـش ـم ــال ـي ــة» .هـ ـك ــذا ،تـ ـق ــارب ال ـط ــرف ــان
حتى اتفقا على تأليف لجان مشتركة
لتحديد آلية دمج «املقاومة الجنوبية»
ب ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .وت ـش ـي ــر
املـعـطـيــات إل ــى أن األس ـمــاء الـتــي جــرى
انتقاؤها من طرف القيادات العسكرية
املــوال ـيــة ل ـهــادي يـتـقـ ّـدمـهــا ال ـل ــواء علي
ناصر لخشع املعروف بعدائه للقضية
الجنوبية.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن الـ ـع ــداء م ــا ب ــن املـطــالـبــن
بـ ـ «اإلس ـت ـق ــال» ومـنــاوئـيـهــم ،ال يبدو
أن ــه ف ــي طــري ـقــه ن ـحــو اإلن ـت ـه ــاء .يــؤكــد
مـصــدر جـنــوبــي أن ال ـح ــراك يستهدف

يخرج الوضع في المحافظات الجنوبية ،وال سيما في عدن ،عن سيطرة ّ
السعودية يومًا بعد يوم .تتسع رقعة الخالفات بين القوى العسكرية ،ما يتجلى في
تصفيتها لبعضها بعضًا .هجمات لتنظيم «القاعدة» على مناصري ُعبد ّربه منصور
هادي وقوى «الحراك الجنوبي» تحمل بصمات حزب «االصالح» ،فيما تعد «جماعة
هادي» الحلقة األضعف في الصراع الذي يبدو أنه في طور التصعيد

اشترط ممثلو هادي على «الحراك الجنوبي» تسليم السالح واالعتراف بـ «الشرعية» (أ ف ب)

من موافقته على االندماج بما يوصف
ب ـ ـ «ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ،ال ـت ـغ ـل ـغــل في
املعسكرات الرئيسية وتعزيز مواقعه
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـه ــات وامل ـ ـحـ ــاور،
تمهيدًا لخوض املعركة ضد معارضي
«االنفصال» ،وهي خطة دونها الكثير
من العقبات بحسب ما تثبته املعطيات
امليدانية.
ول ــم تـكــد تـمــر ســاعــات عـلــى االجـتـمــاع
األخير بني «الحراك الجنوبي» وممثلي
هادي حتى عمد مسلحو «القاعدة» في
مدينة التواهي إلــى توزيع منشورات
ت ـ ـحـ ــذر «امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» مــن
املـضــي فــي مـشــروع االنــدمــاج وتتهدد
عـنــاصــرهــا بالقتل فــي ح ــال إصــرارهــا
على ذلك.
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات يـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـ ـص ـ ــدر
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي« ،ب ـ ـص ـ ـمـ ــات واض ـ ـحـ ــة»
ل ـ ـلـ ــواء ع ـل ــي م ـح ـس ــن األح ـ ـمـ ــر الـ ــذي

يعمل حــالـيــا بــالـتـعــاون مــع قـيــادات
«اإلصــاح» على ضرب مراكز القوى
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـه ـ ــادي .ال ـت ـف ـج ـي ــر الـ ــذي
اسـ ـتـ ـه ــدف امل ـك ـت ــب املـ ــؤقـ ــت مل ـحــافــظ
ع ــدن امل ـعـ ّـن حــدي ـثــا ،نــائــف الـبـكــري،
فــي مــديــريــة الـبــريـقــة أخ ـي ـرًا ،لــم يكن

كادت االوضاع في التواهي
أن تنزلق إلى مواجهة مفتوحة
بين «القاعدة» و«الحراك»
خارجًا عن هذا السياق .وعلى الرغم
من أن البكري إخواني الخلفية ،غير
أنــه يميل سياسيًا لـهــادي ولرئيس
حكومته ،خالد بحاح ،وهــو ما حدا
باألحمر إلى تحريك خالياه لضرب
مـبـنــى كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة حيث
يمارس الرجل مهماته.

ال ـس ـي ـن ــاري ــو ن ـف ـســه تـ ـك ــرر ف ــي مــديـنــة
الـ ـت ــواه ــي ،وإن اس ـت ـه ــدف ه ـ ــذه امل ــرة
«املقاومة الجنوبية» بالدرجة األولــى.
عـمــد مسلحو «ال ـق ــاع ــدة» إل ــى تفجير
م ـب ـنــى األم ـ ــن ال ـس ـيــاســي ف ــي املــدي ـنــة،
وت ـم ـك ـنــوا م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى جميع
أنحائها .سيطرة كان ملمثل «اإلصالح»
فــي القلوعة ،ال ــدور الـبــارز فيها ســواء
ل ـنــاح ـيــة ال ـت ـس ـه ـيــات الـلــوجـسـتـيــة أم
املشاركة العملياتية.
مدينة التواهي باتت منطقة «قاعدية»
ب ــام ـت ـي ــاز .ومـ ــا اإلنـ ـك ــار ال ـ ــذي تـســوقــه
وسائل اإلعــام السعودية إال تحريف
ل ـل ــوق ــائ ــع ،يـ ـق ــول املـ ـص ــدر ال ـج ـنــوبــي،
واص ـ ـف ـ ــا ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـتـ ــي ع ــرض ـت ـه ــا
«اإلخـ ـب ــاري ــة» ال ـس ـعــوديــة ب ـش ــأن خلو
الـ ـت ــواه ــي مـ ــن «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وس ـي ـط ــرة
«املقاومة الجنوبية» عليها بأنها نوع
من املسرحية ،إذ إن وساطة جرت بني

تقدم في تعز وتدمير آليات إماراتية في مأرب
ّ
صد الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» هجومًا
ّ
كبيرًا على مناطق صحن الجن في مأرب،
بعد نصب كمني لآلليات اإلماراتية التي كانت
تساند املسلحني ،ما أدى إلى تدمير عدد كبير
من اآلليات ،وفقًا لـ«االعالم الحربي» .وفيما
يبقي الجيش و«اللجان» سيطرتهم على مأرب،
تمكنوا في اليومني املاضيني من إحراز املزيد
من التقدم في تعز ،ما ّ
يقوض آمال التحالف
بوضع اليد على املحافظتني اللتني ّ
يعول عليهما
لغزو العاصمة ،في املعركة التي ّ
يروج لحدوثها
ّ
في أيلول املقبل .في هذا الوقت ،جدد الرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي تصريحاته التي
أطلقها في بدء العدوان على اليمن ،حني أكد من
الخرطوم ،أول من أمس ،أن الحرب على حركة
«أنصار الله» تهدف إلى «إيقاف التوسع اإليراني
في املنطقة ،واملوجود في العراق وسوريا
ولبنان» .من جهته أيضًا ،استخدم وزير
الخارجية بالوكالة رياض ياسني النبرة نفسها،
مشيرًا خالل زيارته القاهرة إلى «دعم إيران
للحوثيني باألسلحة منذ السنوات املاضية»،
مؤكدًا أن اليمن «لن يسمح بأن تنشئ إيران

إقليمًا بما يشبه حزب الله الجديد في داخل
اليمن» .على الصعيد امليدانيّ ،
سجل العدوان
أمس مجزرة جديدة شمالي اليمن ،حيث أدى
قصفه على مصنع تعبئة في محافظة حجة
إلى مقتل  36من العاملني في املصنع.
وتمكن الجيش و«اللجان الشعبية» من
السيطرة على معظم مناطق الضباب والشمال
في مدينة تعز .وكانت صفحات املؤيدين
للتحالف قد تداولت ً
أنباء عن تخلي السعودية
عن «املقاومة» في املدينة .ويوم أمس ،شهدت
العاصمة صنعاء انفجار سيارة مفخخة

بالقرب من مبنى السفارة األميركية ،لم تتبناه
أي جهة حتى اللحظة.
وفي عدن ،نفذ «القاعدة» هجومًا مسلحًا على
مكتب وكيل محافظة عدن ،أحمد ساملني ،في
مدينة الشعب ،ما أدى إلى إصابة مدير مكتبه.
على الصعيد نفسه ،اغتيل مدير عمليات أمن
عدن ،العقيد عبد الحكيم السنيدي ،صباح
أمس ،على أيدي مجهولني يستقلون دراجة
نارية يعتقد انتماؤهم إلى تنظيم «القاعدة».
وينتمي السنيدي إلى «الحراك الجنوبي».
وفي عملية مشابهة ،أعلن مساء أمس اغتيال
القيادي في املجموعات املسلحة ،حمدي نصر
زين الشطيري اليافعي ،املنتمي إلى حزب
«االصالح» في املدينة نفسها .وعلى الحدود،
قصفت القوات اليمنية موقع جالح في محافظة
جيزان السعودية ،ما أدى إلى سقوط قتلى
وجرحى في صفوف الجيش السعودي لم
يحدد عددهم بعد ،فيما أكد «اإلعالم الحربي»
تفجير موقع جبل مشعل السعودي مع آلياته
العسكرية ،في املحافظة نفسها.
(األخبار)

مـمـثــل «اإلص ـ ـ ــاح» م ــن ج ـهــة وممثلي
«الحراك» من جهة أخرى بهدف تهدئة
األوض ـ ـ ـ ــاع ،ب ـعــدمــا ك ـ ــادت ت ـنــزلــق إلــى
مواجهة مفتوحة .الحت أولى عالمات
ه ــذه امل ــواج ـه ــة ،ف ــي اس ـت ـق ــدام ال ـحــراك
تـعــزيــزات كـبـيــرة إل ــى محيط الـتــواهــي
ومحاولته اقتحام املدينة ،ما حمل قادة
«اإلصالح» على التقدم بمبادرة تضمن
إخ ـ ــاء ع ـنــاصــر «الـ ـق ــاع ــدة» ملــواقـعـهــم
شرط عدم خروجهم من املدينة .وهذا
ما كــان .إنسحب مسلحو التنظيم من
النقاط الظاهرة للعيان ليحتلها بعض
مقاتلي «املـقــاومــة الشعبية» ويرفعوا
«العلم الجنوبي» عليها.
أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،يـخـشــى مـمـثـلــو ه ــادي
في عدن القرب من مبنى املحافظة في
املعال ،إذ يجاور املبنى مدينة القلوعة
حيث يتمتع «اإلص ــاح» بنفوذ واسع
م ــا ي ـب ـعــث ال ـق ـلــق لـ ــدى ن ــائ ــف ال ـب ـكــري
وغ ـي ــره .مــن هـنــا ،يـحــرص ه ــؤالء على
م ــازم ــة م ـق ــاره ــم ف ــي م ــدي ـن ــة الـشـعــب
النائية ،التي تعد األكثر أمنًا بالنسبة
إل ـي ـه ــم .أم ــا ق ـ ــادة امل ـن ــاط ــق الـعـسـكــريــة
ال ــذي ــن عـ ّـيـنـهــم هـ ــادي ،ف ــا ي ـج ــدون ما
يقومون به فعليًا.
وفــي محافظة مــأرب ،ال يبدو املشهد
أق ــل إقــاقــا لـحـكــومــة ه ــادي والـنـظــام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .آخ ـ ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات تـفـيــد
بــأن املقاتلني القبليني فــي املحافظة
أب ـل ـغــوا ض ـبــاطــا خـلـيـجـيــن رفـضـهــم
املشاركة في أي عمليات خارج حدود
م ــأرب ،مــا مــن شــأنــه إرب ــاك حسابات
ق ــوى الـ ـع ــدوان وفــرم ـلــة انــدفــاعــاتـهــا
بــاتـجــاه غــزو صـنـعــاء .هــذه الشرذمة
ع ـلــى م ـس ـتــوى األه ـ ـ ــداف الـسـيــاسـيــة
والـخـطــط العسكرية يــوازيـهــا تنازع
يـ ـصـ ـف ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــون ب ـ ــ«امل ـ ـع ـ ـيـ ــب»
ع ـلــى امل ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة .بعض
م ــن تـجـلـيــات ذل ــك ال ـت ـن ــازع ،عمليات
اسـ ـتـ ـي ــاء م ـي ـل ـي ـش ـي ــات «اإلص ـ ـ ـ ــاح»
على نسبة كبيرة من املــواد اإلغاثية
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـهــال األح ـم ــر اإلم ــارات ــي.
حتى إن بعض الــروايــات ،تشير إلى
أن ق ــادة فــي عــدن عـمــدوا إلــى تخزين
السلع اإلستهالكية فــي «هـنـغــارات»
غير م ـبـ ّـردة ،وهــو مــا أدى إلــى تلفها
ف ــي وق ــت ي ـت ـهــدد ف ـيــه خ ـطــر املـجــاعــة
مئات اآلالف.
إزاء ت ـلــك ال ـح ـقــائــق جـمـيـعـهــا ت ـحــاول
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي
امتنعت طيلة أشهر عن إعــاء صوت،
أو اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف م ـس ــان ــد ل ـل ـع ــدوان،
إس ـت ـي ـع ــاب ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فـ ــي ال ـج ـنــوب
ت ــوطـ ـئ ــة ل ــإمـ ـس ــاك بـ ــزمـ ــام امل ـ ـب ـ ــادرة.
م ـص ــدر ج ـنــوبــي ي ـك ـشــف أن الــرئ ـيــس
األسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية علي ناصر محمد ،والزعيم
ال ـج ـن ــوب ــي ح ـس ــن بـ ــاعـ ــوم ،وعـ ـ ــدد مــن
الـشـخـصـيــات ي ـعــدون ملــؤتـمــر جنوبي
ج ــام ــع ف ــي بـ ـي ــروت ،ب ـعــدمــا ل ــم يـلـقــوا
م ــن الـعــاصـمـتــن امل ـصــريــة واألردنـ ـي ــة
إشـ ــارات إيـجــابـيــة عـلــى ه ــذا الصعيد.
املؤتمر املزمع انعقاده قريبًا يفترض
أن ي ـخــرج بـخـطــة عـمـلـيــاتـيــة ملــواجـهــة
«الـغــزو القاعدي اإلخــوانــي» ّللجنوب.
خ ـط ــة ي ـم ـكــن أن ت ـب ــدأ ب ــال ـح ــض عـلــى
تظاهرات شعبية مناوئة للقوى التي
ّ
عبد العدوان السعودي الطريق أمامها
فــي عــدن ،وقــد ال تنتهي بالدخول في
م ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع «املـيـلـيـشـيــات
التي تعيث فسادًا وتخريبًا على أرض
ال ـج ـن ــوب وت ـح ــدي ـدًا ف ــي عـ ـ ــدن» ،وفـقــا
للمصدر نفسه.

