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العالم

اليمن أحكمت الميليشيات الموالية لـ«المجلس االنتقالي الجنوبي» ،أمس ،سيطرتها على
معظم المقار والمواقع الحكومية في عدن ،باستثناء قصر معاشيق الذي ال يزال
تحت حماية سعودية .وفي أعقاب تلك السيطرة ،أدلــى رئيس المجلس ،عيدروس
الزبيدي ،بحديث أعلن فيه «أننا سنقف إلى جانب طارق صالح لتحرير الشمال» .موقف
يحيل إلى مخطط إماراتي قديم جديد ،قائم على تعويم «االنتقالي» في الجنوب وآل
صالح في الشمال ،في محاولة لتشكيل جبهة سياسية «مؤهلة» للتفاوض

«االنتقالي» يسيطر على عدن:

نحو استيالد «شرعية» جديدة؟
ه ــدأت وت ـيــرة امل ـعــارك فــي مــديـنــة عــدن
ّ
عن
جـنــوبــي الـيـمــن ،لينجلي غـبــارهــا ً
مواقف أكثر وضوحًا ربما تكون فاتحة
ملرحلة سياسية جديدة ،تعيد الخطة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة امل ـت ـق ــادم ــة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
َ
تصدير «بديلني سياسيني» في كل من
الشمال والجنوب إلى الواجهة .هذا ما
أوحــت به تـطــورات الساعات األخيرة،
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـنــت خ ــال ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املوالية لـ«املجلس االنتقالي الجنوبي»
من إحــراز تقدم كبير في عــدن ،في ظل
ـراخ» سعودي قــرأه «اإلصالحيون»
«ت ـ ٍ
(اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــون فــي ال ـي ـمــن) على
أنــه رض ـ ًـى مبطن بما يـجــري ،فيما لم
يعد مستبعدًا أن يكون ذلك «التراخي»
جــزءًا من متطلبات اقتناع ولي العهد
السعودي ،محمد بن سلمان ،بخطط
ول ــي عـهــد أب ــو ظـبــي ،مـحـمــد بــن زاي ــد،
ع ـل ــى غ ـي ــر م ـس ـت ــوى .اح ـت ـم ــال ي ـع ــززه
مــوقـفــان ص ــدرا أم ــس :أولـهـمــا لرئيس
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» ،عـ ـ ـي ـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي،
وث ــان ـي ـه ـم ــا ل ــرئـ ـي ــس «مـ ــركـ ــز الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط ل ـل ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة»
السعودي ،أنور عشقي.
منذ أولى ساعات فجر الثالثاء ،بدا أن
األوضاع متجهة نحو الحسم ملصلحة
م ـي ـل ـي ـش ـيــات «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،وإسـ ـق ـ ّـاط
حكومة أحمد عبيد بن دغر لوال تدخل
س ـعــودي فــي الـلـحـظــات األخ ـي ــرة حــال
من دون تحطيم هيبة «الشرعية» التي
ُ
تـخــاض باسمها الـحــرب منذ قــرابــة 3
س ـنــوات .عـقــب ج ــوالت مــن الـكــر والـفــر
ش ـهــدهــا ي ــوم اإلثـ ـن ــن ،ص ـ ّـع ــدت ق ــوات
«الـ ـح ــزام األمـ ـن ــي» ،ال ـ ــذراع الـعـسـكــريــة

ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي» ،وامل ــدع ــوم ــة إم ــارات ـي ــا،
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ض ـ ــد أل ـ ــوي ـ ــة «الـ ـحـ ـم ــاي ــة
الرئاسية» املوالية للرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هــادي ،لتتمكن على
إث ــر ذل ــك مــن الـسـيـطــرة عـلــى ثــاثــة من
أربـعــة معسكرات تابعة لـقــوات هــادي
(األم ــن امل ــرك ــزي ،ح ـيــدان ،الـصــولـبــان)،
ولـتـسـيـطــر عـلــى األح ـي ــاء الـقــريـبــة من
قصر معاشيق ،الــذي تتخذه حكومة
ـارضـ ــة ح ـص ــارًا
ب ــن دغـ ــر م ـق ـرًا ل ـه ــا ،فـ ـ ِ
محكمًا عليه.
كــانــت ال ـق ــوات الـتــابـعــة ل ــ«االن ـت ـقــالــي»
ع ـل ــى وشـ ــك اق ـت ـح ــام ق ـص ــر مـعــاشـيــق
عـنــدمــا ص ــدر م ــا ب ــدا أن ــه ض ــوء أحـمــر
ً
س ـ ـع ـ ــودي مـ ـتـ ـمـ ـث ــا ف ـ ــي  3خ ـ ـطـ ــوات:
أصدرت قيادة «التحالف» بيانًا جديدًا
لـ ّـوحــت فيه بــ«اتـخــاذ كــافــة اإلج ــراءات
الــازمــة إلع ــادة األمــن واالسـتـقــرار إلى
عــدن» ،ترافق ذلــك مع تحليق طائرات
ح ــرب ـي ــة س ـع ــودي ــة فـ ــوق م ـق ــر حـكــومــة
بــن دغ ــر ،وت ــاه اس ـتــدعــاء ق ـي ــادات من
«ال ـشــرع ـيــة» وأخـ ــرى م ــن «االن ـت ـقــالــي»
إلى مقر قيادة «التحالف» في البريقة.
خ ـ ـطـ ــوات أع ـق ـب ـه ــا وق ـ ــف مـيـلـيـشـيــات
«امل ـج ـلــس ال ـج ـنــوبــي» هـجــومـهــا على
قصر معاشيق ،بــالـتــوازي مــع إصــدار
وزارة الداخلية التابعة لهادي تعميمًا
ً
«ف ــوري ــا وع ــاج ــا» دع ــت ف ـيــه «جـمـيــع
الــوحــدات العسكرية إلــى وقــف إطــاق
الـ ـن ــار» ،آم ـلــة أن «ي ـل ــزم ال ـط ــرف اآلخ ــر
ع ـن ــاص ــره ب ــال ـك ــف ع ــن االع ـ ـتـ ــداء عـلــى
مؤسسات ومقرات الدولة».
ل ـك ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات لـ ــم ت ـس ــر ع ـل ــى نـحــو
مــا أرادتـ ــه «ال ـشــرع ـيــة»؛ إذ ســرعــان ما

ع ــاودت ميليشيات «ال ـح ــزام» ،ومعها
فصائل «املـقــاومــة الجنوبية» املوالية
لـ ــ«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى مـقــر
«ال ـل ــواء الــرابــع  -حـمــايــة رئــاسـيــة» في
مديرية دار سعد ،والذي يقوده املدعو
م ـهــران الـقـبــاطــي ،لتتمكن قـبـيــل ظهر
الثالثاء مــن إسقاطه بشكل كــامــل ،في
ّ
ً
حني ظل مصير القباطي مجهوال ،قبل
أن يظهر عبر قناة «بلقيس» ليعلن أن
«القوات اإلماراتية شاركت في إسقاط
م ـع ـس ـك ــره» ،م ـع ـت ـب ـرًا م ــا جـ ــرى «غـ ــدرًا
ونقضًا لالتفاق مع السعودية» .هكذا
إذًا ،سـيـطــرت ق ــوات «االن ـت ـقــالــي» على
م ـع ـظــم امل ــواق ــع وامل ـع ـس ـك ــرات وامل ـق ــار
الـحـكــومـيــة ،ل ـي ـبــدأ ،م ــع ت ـقــدم ســاعــات
ال ـن ـهــار ،تسليم مـعـسـكــرات «الـحـمــايــة
الــرئــاسـيــة» ملـقــاتـلــن سـلـفـيــن ،مــوالــن
ل ــإم ــارات ،س ـبــق ل ـهــم أن ش ــارك ــوا في
معارك الساحل الغربي.
مــاذا يعني ذلــك كله؟ وكيف ُ
سيترجم

ال يبدو أن ثمة سخطًا سعوديًا
على تقهقر «الشرعية» في عدن
س ـي ــاس ـي ــا؟ ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـحــاولــة
حـكــومــة ه ــادي اإلي ـحــاء بــأنـهــا ال تــزال
تـمـســك بــزمــام األمـ ــور ،خـصــوصــا عبر
ت ـصــريــح لـلـمـتـحــدث بــاس ـم ـهــا ،راج ــح
بادي ،قال فيه إن «الحكومة متواجدة
فــي قـصــر املـعــاشـيــق بـكــامــل أعضائها
ال ــذي كــانــوا مـتــواجــديــن قـبــل األح ــداث

أسقطت ميليشيات «الحزام األمني» آخر المعسكرات الموالية لهادي في عدن (أ ف ب)

املــؤسـفــة» ،وإن «مدينة كريتر ال زالــت
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـ ـلـ ــواء أول  -حـمــايــة
رئ ــاسـ ـي ــة» ،إال أن م ــا بـ ــات م ــؤكـ ـدًا أن
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة بـ ــاتـ ــت خـ ـ ـ ــارج يــد
«الشرعية» ،وأن هذا التحول لن يكون
مــن دون مـفــاعـيــل سـيــاسـيــة فــي مقبل
األيام.
رئيس «االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي،
رأى ،فــي مقابلة تلفزيونية ،أمــس ،أن
«ما بعد  30يناير ليس كما كان قبله»،

مجددًا التزام املجلس بـ«تنفيذ أهداف
الـتـحــالــف الـعــربــي فــي الـيـمــن» .أهــداف
يتصدرها ،بحسب مــا أعـلــن الزبيدي
نفسه« ،دعم املقاومة الشمالية بقيادة
ط ـ ـ ــارق م ـح ـم ــد ص ــال ــح ح ـت ــى ت ـحــريــر
الشمال» .هذه العبارة بقدر ما تكشف
«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» أم ـ ـ ــام م ـن ـت ـقــديــه ال ــذي ــن
يعتبرون أن رفعه شعار «االستقالل»
ل ـيــس إال «ت ـش ــدق ــا» ،وأنـ ــه ال يـمـكــن له
أن يـتـحــرك خ ــارج دائـ ــرة الـتــوجـيـهــات

تقرير

ترامب أمام الكونغرس اليوم :المواجهة ِبح َيل «عالمه الجديد»
تباينت التقديرات في األيام
الماضية بشأن ما كان
سيعلنه ترامب فجر اليوم
في خطابه األول عن حال
االتحاد ،فيما بقي الثابت
حيال عدة،
ّأن في جعبته ً
تمكنه من مواجهة
ّ
تشكل
وهي
خصومه،
ّ
ركائز «عالمه الجديد»
ألـ ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب ،فجر اليوم ،خطابه األول أمام
الكونغرس عن حال االتحاد ،والذي
كان عدد مهم من املتابعني ُي ّ
رجحون
أن يعرض في خالله رؤيته ألميركا
ّ
«آم ـنــة وق ــوي ــة» وي ــرك ــز عـلــى «صحة
االقتصاد وانتعاش وول ستريت».
ّ
إال أن ه ــذا الـخـطــاب ال ــذي مــن عــادة
ف ــرق ال ــرؤس ــاء األم ـ ّيــرك ـيــن اإلعـ ــداد
ِّ
لــه بــدقــة ،بخاصة أن ــه ُيشكل فرصة
للرئيس لتحسني شعبيته ،يأتي في
أعقاب رفض البيت األبيض ووزارة
الخارجية األميركية فرض عقوبات

ُإضافية على روسيا بموجب قانون
طلق عليه تسمية «الرد على خصوم
أ ِ
أميركا بقانون العقوبات» ،ويهدف
إل ــى مـعــاقـبــة مــوسـكــو عـلــى تدخلها
امل ــزع ــوم ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
األمـيــركـيــة األخ ـي ــرة .والــائ ـحــة التي
نـشــرتـهــا وزارة ال ـخ ــزان ــة األمـيــركـيــة
ف ـجــر أمـ ــس تـتـضـمــن أسـ ـم ــاء معظم
األعضاء البارزين في إدارة الرئيس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ،وتـضــم
 114س ـي ــاس ـي ــا فـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ،و96
م ــن رج ــال األع ـم ــال ال ــذي ــن تعتبرهم
الواليات املتحدة مقربني من بوتني،
ّ
وتـبـلــغ ث ــروة ك ــل منهم مـلـيــار دوالر
على االقل.
ّ
وجدير ّبالذكر أن بوتني قال مازحًا،
أم ـ ــس ،إن ـ ــه ش ـعــر «ب ــاإله ــان ــة» لـعــدم
إدراج وزارة الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة
اسـ ـم ــه ع ـل ــى ال ــائـ ـح ــة .وأع ـ ـلـ ــن أمـ ــام
الرئاسية:
وكــاء حملته االنتخابية
ُ ّ
«بالطبع هــذا عمل غير ّ
ويعقد
ودي
أك ـثــر ال ـعــاقــات الــروس ـيــة االمـيــركـيــة
ً
الـصـعـبــة أص ــا وي ـس ــيء إل ــى مجمل
العالقات الدولية» .وأشــار كذلك إلى
ّ
أن بالده كانت «تتوقع هذه الالئحة...
وكنا على استعداد التخاذ إجراءات
ان ـت ـقــام ـيــة ج ـ ّ
ـدي ــة ب ـمــا ي ـك ـفــي ،وك ــان
يمكن أن تخفض مستوى عالقاتنا

الى الصفر .لكننا سنمتنع في الوقت
الحالي عن اتخاذ هذه اإلجراءات».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ف ـقــد ب ــدا الفـتــا
ّ
أن الـسـفــارة الــروسـيــة لــدى واشنطن
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس ل ـت ـن ـش ــر ع ـبــر
تغريدة على «تويتر» ،خبرًا لوكالة
أن ـ ـ ـبـ ـ ــاء «إيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار ت ـ ـ ـ ــاس» الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
ّ
يـقــول إن مــديــر امل ـخــابــرات الــروسـيــة

قد ال يتطرق إلى روسيا
في مقابل التركيز
على النمو االقتصادي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي ن ـ ــاريـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــن ،ال ـ ـخـ ــاضـ ــع
لـعـقــوبــات أمـيــركـيــة طبقًا لتعليمات
وزارة الخزانة ،كــان قد زار الواليات
املتحدة إلجراء مشاورات مع نظرائه
األم ـي ــرك ـي ــن ،فـيـمــا ذك ـ ــرت «م ـص ــادر
ّ
ّ
مــطـلـعــة» أن ال ــزي ــارة ج ــرت األسـبــوع
املاضي.
ّ
هـ ــذا امل ـش ـهــد امل ـت ـشــنــج ع ـلــى صعيد
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ع ـهــد
ت ــرام ــب ،وال ـ ــذي يــزيــد م ــن تـعـقـيــداتــه
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــري ــه امل ـح ـق ــق
الـخــاص روب ــرت مــولــر ولجنتان في
الـكــونـغــرس بـشــأن الـتــدخــل الــروســي

من المتوقع الحديث عن «نشاطات إيران» في الشرق األوسط (أ ف ب)

امل ــزع ــوم فــي االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة
األخ ـيــرة ،دفــع ببعض املتابعني في
عدد من القنوات واملواقع األميركية
إلى التساؤل حول ما إذا كان ترامب
سـ ـ ــوف يـ ـتـ ـن ــاول مـ ـس ــأل ــة الـ ـع ــاق ــات
م ــع روسـ ـي ــا ف ــي خ ـط ــاب ــه .وفـ ــي ه ــذا

الـ ـص ــدد ،ذك ــر ت ـقــريــر ن ـشــرتــه وكــالــة
«اسوشييتد بــرس» األميركية ،قبل
ّ
يومني ،أنه «ضمن مسعى القفز فوق
(التحقيق بشأن روسـيــا) ،سيحاول
تــرامــب اس ـت ـخــدام خـطــابــه للتشديد
عـلــى «ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي» املـسـ ّـجــل

