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العالم

على الغالف

«انقالب» سعودي على اإلمارات في جنوب اليمن
ظهرت في اآلونــة األخـيــرة مالمح انقالب سعودي على اإلم ــارات في
الساحة الجنوبية ،حيث يتنازع الحليفان منذ سيطرة قوات «التحالف» على
الجنوب ،النفوذوالسلطة هناك« .معارك» سياسية عدة يخوضهاالطرفان
استطاعت الرياض حتى اآلن ّ
التقدم فيها وإقصاء أبو ظبي
لقمان عبدالله
تعكس السياسة واإلعالم اإلماراتيان
وجـ ــه الـ ـص ــراع امل ـس ـت ـمــر ف ــي جـنــوبــي
الـيـمــن عـلــى الـسـيـطــرة وبـســط النفوذ
بني دول التحالف السعودي الرئيسية:
ّ
اإلمــارات والسعودية .ويسعى كل من
الــدولـتــن عبر أدواتـهـمــا اليمنية إلى
االستئثار والتفرد ،بل وصلت الحدة
بينهما إلــى مـحــاوالت اإلقـصــاء التام
للطرف اآلخر ،ويستخدم الطرفان كل
الــوســائــل املـتــاحــة ،بـمــا فيها املـحـ ّـرمــة
الـ ـت ــي ت ـم ــس حـ ـي ــاة ال ـ ـنـ ــاس وأم ـن ـه ــم
وتسيير شؤون مؤسسات الدولة.
ويتعرض الدور اإلماراتي في الجنوب
اليمني إلى اختبارات قاسية ،تصارع
فيه أبو ظبي من أجل البقاء وتثبيت
ما تبقى لها من دور في عــدن .ويبدو
ّ
أن مسارعتها للموافقة على خارطة
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
لــوقــف ال ـحــرب مــن دون ال ــوق ــوف عند

من االقصاء الدموي
إلى «اإلقصاء المهذب»
ـارات ـيــة فــي العمليات العسكرية
شــاركــت ال ـقــوات اإلمـ ً
ع ـلــى ال ـش ـم ــال م ـن ـط ـل ـقــة م ــن ال ـج ـن ــوب ،وقـ ـ ــادت أكـثــر
مــن ت ـقــدم عـسـكــري ملــا سـمــي «ت ـحــريــر» مــديـنــة تعز.
حينها ،فرضت أبو ظبي على حلفائها تغيير املعادلة
من تعز وعدن ،وأجبرت الجميع على
السياسية في كل ُ
االلتزام بشروطها .فأبعد القائد العسكري لـ»اإلصالح»
في تعز محمود املخالفي ،نهائيًا عن اليمن .وخضع
هــادي حــن أقــال محافظ عــدن السابق نايف البكري
امل ـح ـســوب عـلــى ال ـح ــزب اإلخ ــوان ــي ،وع ـ ّـن مـقــربــا من
ال ــري ــاض ه ــو حـســن جـعـفــر الـ ــذي س ــرع ــان م ــا جــرى
اغتياله في عملية انتحارية أعلن املسؤولية عنها تنظيم
«داعش» .وفي ذلك التاريخ ،أعلن وزير الدولة للشؤون
الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي أن ــور قــرقــاش« ،انـتـهــاء األعـمــال
القتالية» لقوات بالده في اليمن ،من دون التشاور مع
الــريــاض ،حتى بــدأت مرحلة «االق ـصــاء امل ـهــذب» ،ومع
مرور الوقت يتدرج تقليص دورهــا ،فلم تعد أبو ظبي
قــادرة على االحتفاظ أو الدفاع عن مستشار محافظ
عدن املحسوب عليها ويمتلك جنسيتها.

رأي «الـشـقـيـقــة ال ـك ـبــرى» الـسـعــوديــة،
وع ـ ــدم م ــراع ــاة أه ــدافـ ـه ــا ،نــات ـجــة عن
مـحــاولــة ال ــري ــاض إق ـصــاء هــا وحصر
ن ـفــوذهــا ب ــاإلط ــار الـ ـع ــام ،م ــن دون أن
يكون لها أي ممارسة فعلية في إدارة
املحافظات الجنوبية.
ال تـ ـ ــزال ال ـس ـع ــودي ــة ت ـح ـت ـضــن ح ــزب
«اإلص ـ ــاح» اإلخ ــوان ــي ع ــدو اإلمـ ــارات
ال ـت ــاري ـخ ــي ،وت ــدع ـم ــه م ــال ـي ــا ،وت ــوف ــر
ل ــه تـسـهـيــات م ـيــدان ـيــة ،وتـمـكـنــه من
بسط النفوذ والسيطرة في الجنوب،
ك ـم ــا أن ـه ــا ت ــؤم ــن ل ـق ــادت ــه م ـ ــاذًا آم ـنــا
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وم ـن ـط ـل ـقــا مل ـمــارســة
نشاطهم في اليمن عمومًا والجنوب
خـصــوصــا .بــاإلضــافــة إل ــى ضغوطها
إلش ــراك ــه ف ــي «رأس ال ـش ــرع ـي ــة» عبر
تـنـصـيــب عـلــي مـحـســن األح ـم ــر نائبًا
ل ـلــرئ ـيــس ،ب ـعــد إق ــال ــة ن ــائ ــب الــرئـيــس
خالد بحاح املحسوب على اإلم ــارات،
وتوزير أعضاء الحزب في الحكومة،
وال سيما الوزارات السيادية وأبرزها
وزارة الــداخـلـيــة الـتــي يــرأسـهــا حسني
ع ــرب .كـمــا أن تـحــالــف الـ ـض ــرورة بني
الــرئـيــس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هادي وحزب «اإلصالح» ،فتح لألخير
مساحات واسعة من النشاط والحركة.
ويــديــر السلطة التنفيذية حــالـيــا في
الجنوب الثنائي املتحالف املحسوب
عـلــى هـ ــادي ،وه ــم مـجـمــوعــة منشقني
عن حزب «املؤتمر الشعبي العام» وفي
مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر،
وإبـ ــن هـ ــادي جـ ــال .وم ــن ج ـهــة حــزب
«اإلصالح» ،يدير وزير الداخلية أحمد
ع ــرب فـعـلـيــا بـنـفـســه دف ــة «الـتـحــالــف»
من قصر املعاشيق في عــدن .ويمتلك
ه ــذا الـتـحــالــف ال ـقــوة وامل ــال والـنـفــوذ،
وخبرة واسعة في السلطة والتغلغل
ف ــي ال ــدوائ ــر الــرس ـم ـيــة واالس ـت ـق ـطــاب
والنفس الطويل ،وقد جرى اكتسابها
من الحكم بالشراكة لعشرات السنني.
السعودية استفادت من حضور حزب
«اإلصالح» املنظم أثناء الحرب بعدما
َ
كــان مصنفًا إرهــابـيــا قـبــلـهــا .وجــاءت
هـ ــذه االسـ ـتـ ـف ــادة ع ـلــى خـلـفـيــة ضيق
ال ـخ ـيــارات أمــام ـهــا ،واض ـط ــراره ــا الــى
العمل مع جهة محلية وازنة.
ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ش ـه ــدت ســاحــة
ـي
ال ـج ـنــوب ت ــوت ـرًا سـيــاسـيــا ب ــن طــرفـ ً
النزاع املحسوب على اإلمــارات ممثلة

تحاول أبو ظبي التعويض عن خسارتها في عدن عبر التوجه إلى حضرموت (أ ف ب)

فــي محافظ عــدن ع ـيــدورس الــزبـيــدي،
م ــن جـ ـه ــة ،وب ـت ـح ــال ــف هـ ـ ــادي وح ــزب
«اإلص ــاح» مــن جهة السعودية ،على
خ ـل ـف ـيــة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،إذ
يسعى ه ــذا الـتـحــالــف لـفــرض نـفــوذه،
مستفيدًا من الحضور القوي والعميق
ألدواته في مؤسسات الدولة .والهدف
الرئيس أمام هذا التحالف هو إقصاء
ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ب ـ ــدوره
ل ـل ـه ــدف ن ـف ـس ــه ،وإن ك ــان ــت ع ــام ــات
الضعف والتراجع تبدو واضحة عليه.
ويـمـكــن تسجيل ع ــدد مــن الـنـقــاط في
هذا اإلطار ،وهي كاآلتي:
ً
أوال ،النجاح فــي إجـبــار محافظ عدن
عـلــى إقــالــة مـسـتـشــاره ال ـخــاص وأحــد
أبرز املقربني منه أبو علي الحضرمي،
ال ـق ــري ــب م ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ـع ــد تـعــرضــه
لحملة إعالمية شرسة من قبل تحالف
هادي ـ «اإلصالح» ،بذريعة أنه «مقرب
يكتف التحالف
سابق من إيران» .ولم
ِ
امل ـ ــذك ـ ــور ب ــذل ــك بـ ــل أجـ ـب ــر امل ـس ـت ـشــار

املقال على مغادرة الجنوب فلجأ إلى
اإلمارات.
ثــانـيــا ،إح ــراج املـســؤولــن الحكوميني
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي الـ ـح ــراك الـجـنــوبــي
ســاب ـقــا ،وامل ـح ـســوبــن ع ـلــى اإلم ـ ــارات
ح ــال ـي ــا ،م ــن خـ ــال عـ ــدد م ــن األنـشـطــة
الرسمية الـتــي أقــامـهــا هــذا التحالف،
ت ــأي ـي ـدًا مل ـخ ــرج ــات ال ـ ـحـ ــوار الــوط ـنــي
الـ ـ ــذي ان ـب ـث ـقــت ع ـن ــه األق ــالـ ـي ــم ال ـس ـتــة

بات النفوذ االماراتي
في الجنوب ينحصر
بعدد من المحافظين

لـلـيـمــن ،ومـنـهــا تـقـسـيــم ال ـج ـنــوب إلــى
إق ـل ـي ـم ــن ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـخ ــال ــف رأي
القاعدة الشعبية في الجنوب .واضطر
هؤالء املسؤولون ،تحت ذريعة غياب
الـقـضـيــة الـجـنــوبـيــة ع ــن خ ــارط ــة ولــد
الـشـيــخ ،للحضور بصفتهم يمثلون
مــواقــع رسـمـيــة عـلــى خــاف تاريخهم
وأهدافهم.
ث ــال ـث ــا ،ع ــرق ـل ــة األع ـ ـمـ ــال اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي
ع ــدن وامل ـحــاف ـظــات ال ـقــري ـبــة ،وإي ـقــاف
تسيير شؤون الناس اليومية ،وإبعاد
املــوظـفــن املـحـســوبــن عـلــى عـيــدروس
الزبيدي واستبدالهم بآخرين قريبني
من تحالف هادي ـ «اإلصالح».
رابـ ـ ـع ـ ــا ،تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ـل ــى أن ــه
ص ـ ــراع م ـنــاط ـقــي م ــن خـ ــال ال ـتــاعــب
بالتمايزات بني املحافظات ،وال سيما
أن هــذه التمايزات كانت أحــد جوانب
اإلم ـ ـسـ ــاك بــال ـس ـل ـطــة س ــاب ـق ــا م ــن قـبــل
صـنـعــاء وقبلها ع ــدن ،بــاإلضــافــة إلــى
تجميع فصائل مناهضة لإلمارات.

الرياض تفاوض على عودة هادي مؤقتًا
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـشـهــد ف ـيــه سلطنة
عمان محادثات بشأن األزمــة اليمنية
لم يرشح عنها أي نتائج بعد ،وصل
وزير الخارجية األميركي جون كيري
إلى العاصمة ُ
العمانية ،حيث من املقرر
أن يلتقي بــرئـيــس الــوفــد الـتـفــاوضــي
ل ـح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» م ـح ـمــد عـبــد
السالم ،املوجود في مسقط منذ نحو
أسبوع.
ومن املتوقع أن يتناول الطرفان خطة
ال ـس ــام األخ ـي ــرة ال ـتــي قــدمـتـهــا األم ــم
املتحدة والتي يتحفظ الجانب اليمني
وقت يغلب فيه االعتقاد بأن
عنها ،في ّ ٍ
كيري سيركز على قضية املحتجزين
األم ـي ــرك ـي ــن لـ ــدى ال ـح ــرك ــة ال ـي ـم ـن ـيــة،
كـجــزء مــن الـقـضــايــا «الــوطـنـيــة» التي
يجب إنجازها قبل انتهاء والية باراك
أوباما.
فــي هــذا الــوقــت ،علمت «األخ ـبــار» بأن
الـصــاروخ الــذي أعلنت السعودية أنه
اسـتـهــدف مـكــة خ ــال الـشـهــر املــاضــي،

ً
سقط فعال فوق املدينة بعد اعتراضه
من قبل القوات السعودية ،فيما سقط
الثاني فــوق مدينة جــدة .هــذا املعطى
ّ
فسر تغيير السعودية استراتيجيتها
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة
وج ـن ــوح ـه ــا ن ـح ــو ال ـت ـه ــدئ ــة ،وإعـ ــان
حلفائها اليمنيني استعدادهم للقبول
ٍّ
بـ ـح ــل ش ــام ــل ي ـن ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب وي ــرف ــع
الحصار.
ً
وحاولت السعودية جاهدة استغالل
هــذه العملية الستثارة دعــم الحلفاء،
وال سيما الــدول العربية واإلسالمية،
بعدما فتر التعاطف معها في حربها
امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ ن ـحــو س ـنــة وثـمــانـيــة
أشـهــر ألسـبــاب ع ــدة ،أبــرزهــا الـجــرائــم
التي باتت موثقة دوليًا .ففيما تجري
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي م ـس ـق ــط ،بـ ــرز رف ــض
مـ ـص ــري وب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
املـســاعــي الـجــاريــة ه ــذه امل ــرة ،تالهما
ت ـح ـفــظ س ــودان ــي ك ــذل ــك ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن «حـ ـج ــة» ال ــري ــاض ل ـن ـيــل دع ـم ـهــم،

واسـتـغــالـهــا للعمليات الـصــاروخـيــة
األخـيــرة .وقالت املعلومات إن طهران
قد تواصلت مع القاهرة وإســام آباد
في اآلونة األخيرة ،في سياق متصل.
وتفيد املعلومات حاليًا بأن مفاوضات
مـسـقــط تـتـمـحــور أســاســا ح ــول تعهد

قــدمـتــه ال ـس ـعــوديــة بــإي ـقــاف ال ـع ــدوان،
ش ـ ــرط أن يـ ـع ــود ال ــرئـ ـي ــس املـسـتـقـيــل
عـبــد ربــه مـنـصــور ه ــادي إل ــى منصب
ال ــرئ ــاس ــة ل ـف ـت ــرة ق ـص ـي ــرةُ ،يـ ـع ـ َّـن فــي
خاللها نائب جديد له يتولى الرئاسة
بنفسه في وقت الحق .إال أن املعلومات

ُ
اقترح تعيين نائب جديد لهادي بعد عودته إلى الرئاسة لفترة (أ ف ب)

نفسها قــالــت إن «أن ـصــار ال ـلــه» أبــدت
ً
رفضها لـهــذا املـقـتــرح ،م ـجــددة تأكيد
مــوقـفـهــا ال ــراف ــض ل ـع ــودة هـ ــادي إلــى
الحكم بأي شكل من األشكال .املوقف
ـف إي ــران ــي،
الـيـمـنــي يـنـسـجــم م ــع م ــوق ـ ٍ
قــالــت املـعـلــومــات إن ــه يتمسك برفض
أي ت ـ ـنـ ــازل ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــوض ــع
االق ـت ـصــادي فــي الـيـمــن ،ال ــذي يتطلب
رفع الحصار أكثر من أي وقت مضى.
وكــانــت بريطانيا قــد أجــرت اتصاالت
بـ ــإيـ ــران ُ
وع ـ ـمـ ــان ،س ـع ـيــا إلـ ــى تــرتـيــب
اجـ ـتـ ـم ــاع أم ـ ـنـ ــي فـ ــي مـ ـسـ ـق ــط ،شـبـيــه
باجتماع ُعقد بــن ضباط سعوديني
ومسؤولني يمنيني مطلع الـحــرب ،إال
أن هــذه املـحــاوالت بــاءت بالفشل ،في
ضوء املوقف اإليراني والحوثي.
وم ـ ــن الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي س ـ ّـرع ــت ذه ــاب
ال ـس ـع ــودي ــة ب ــات ـج ــاه ط ـل ــب ال ـت ـهــدئــة،
إل ــى جــانــب ارت ـف ــاع وت ـي ــرة العمليات
الصاروخية باتجاه أراضيها ،تزايد
ال ـ ـنـ ــزوح ع ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـح ــدودي ــة

