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العراق

ّ
«تأجيل» اتهام إسرائيل ورهان على األميركيين طهران تتفهم عبد المهدي بشروط!
في بيانها الدبلوماسي،
ظهرت حكومة عادل
عبد المهدي كأنها تستنجد
الدعم لنفسها .افتقدت أيضًا
«شجاعة» تحميل تل أبيب
ّ
مسؤولية الهجمات المتكررة
على مقار «الحشد» .موقف ّ
مربك لبغداد ،الساعية إلى حل
عقده ،والخروج من األزمة.
ّ
ثمة ترقب لموقف أميركي
من شأنه احتواء أي «انزالق»
قد يخلط األوراق ،مقابل
دعم إيراني مشروط ،بالتوازي
ّ
«محددة» الهدف.
مع رسائل
ّ
التحدي األبرز ،وفق طهران،
حماية إنجازات «الحشد» ومنع
بغداد من االنجرار وراء وعود
واشنطن

من تشييع قائد في «الحشد» سقط في قصف إسرائيلي عند
الحدود العراقية  -السورية نهاية األسبوع الماضي (أ ف ب)

نور أيوب
املــوقــف «املــرتـقــب» لحكومة ع ــادل عبد
امل ـهــدي ،إزاء مسلسل اسـتـهــداف مقار
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ل ــم ي ـكــن ع ـلــى قــدر
التوقعات .بيان دبلوماسي بجرعات
«الثقة» بالنفس ،خال من أي إشارة إلى
الجهة املـنـفــذة ،علمًا ب ــأن إســرائـيــل ما
برحت تلمح إلى دورها في االعتداءات
الخمسة .أب ــدى عبد امل ـهــدي ،فــي بيان
صــادر ّأول مــن أمــس ،استعداد العراق
ل ــ«ال ــرد بـحــزم وبـكــل الــوســائــل املتاحة
ع ـل ــى أي ع ـ ـ ـ ــدوان ي ـن ـط ـلــق مـ ــن خـ ــارج
ال ـعــراق أو داخ ـل ــه» ،مــن دون أن يـحـ ّـدد
ّ
«الجهة» التي سـيـ ّ
ـرد عليها ،متسلحًا
ب ــ«ح ــراك دبـلــومــاســي مــع دول الـجــوار
كافة ...واملجتمع الدولي ،لشرح موقف
العراق ،وحشد التأييد ...للتضامن معه،
ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة
ل ـل ـســام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .ت ـمـ ّـســك أيـضــا
ب ــ«ح ــق ال ـع ــراق ف ــي ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة قــانــون ـيــا ودب ـلــومــاس ـيــا ،ومــن
خ ــال املــؤس ـســات اإلقـلـيـمـيــة ومجلس
األمن واألمم املتحدة» للدفاع عن سيادة
الـبــاد وأمنها .الحكومة ،وفــق البيان،

جـ ّـددت دعمها ملوقف عبد املهدي «في
إدارة األزمـ ــة» ،واالسـتـمــرار بـ«سياسة
رفض التصعيد واملحاور أو استخدام
أراضـ ـ ـي ـ ــه لـ ــاع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن»،
خاتمًا بالدعوة إلى «التصرف بحكمة
وشـجــاعــة ،وتوحيد الـصــف الوطني»،
ّ
املوحد الجتماعات
واإلشادة بـ«املوقف
الرئاسات الثالث ،مع (عدد من) قيادات
الحشد والقوى السياسية».

بغداد «تعترف»
ثمة من يقول إن «التحقيقات ما زالت
ج ـ ــاري ـ ــة» ،والـ ـف ــاع ــل مـ ـجـ ـه ــول .األمـ ــن
ال ـع ــام ل ــ«ح ــرك ــة ع ـصــائــب أه ــل ال ـحــق»
قـيــس الـخــزعـلــي ،أوض ــح ،قـبــل أي ــام ،أن
املـعـلــومــات ال ـتــي كشفها نــائــب رئيس
«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» أب ــو مـهــدي
امل ـه ـن ــدس ،ع ــن وق ـ ــوف إس ــرائ ـي ــل وراء
ٌ
ّ
املتكررة ،موجودة لدى عبد
االعتداءات
ّ
املهدي ،ورئيس «الهيئة» فالح الفياض.
ّ
ّ
حكومية تؤكد ذلك بالقول« :ال
مصادر
شــك لدينا بــأن إســرائـيــل هــي مــن تقف
وراء تلك الهجمات».
ال ـس ـك ــوت ال ـح ـك ــوم ــي ،ح ـتــى اآلن ،عن
تحميل تــل أبيب املسؤولية م ـ ّ
ـرده إلى

«خ ـصــوص ـيــة ال ــواق ــع الـ ـع ــراق ــي» ،وفــق
امل ـص ــادر .فــي حديثها إل ــى «األخ ـب ــار»،
ترفض املصادر مقاربة «الواقع العراقي
بــالــواقــع الـلـبـنــانــي» ،فــي تلميح منها
إل ــى كيفية مـقــاربــة الـتـهــديــد والـتـفــاف
لـبـنــان ح ــول مـقــاومـتــه ،مـقــابــل «ح ــرج»
العراق في الدفاع عن مؤسسة عسكرية
رسـ ـمـ ـي ــة .ف ـ ـ ـ ـ ــ«أي ت ـح ـم ـي ــل لـ ـت ــل أب ـي ــب
م ـســؤول ـيــة االعـ ـ ـت ـ ــداءات ،يـعـنــي بشكل
مباشر الــذهــاب مباشرة إلــى الـحــرب»،
في خطوة تعجز الحكومة عن ّ
تحملها.
ثمة رأي م ـتــداول فــي الــدوائــر املحيطة
بعبد امل ـهــدي ،بــأن إســرائـيــل أرادت من
استهدافاتها املتنقلة فــي املنطقة ّ
جر
إيــران إلى حرب أو مواجهة أو احتكاك
قـ ـ ـ ــاس .ي ـ ــراه ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرأي
عـلــى «ت ـهــدئــة» محتملة بــن واشنطن
وطـ ـ ـه ـ ــران ،م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـخ ـف ـيــف ح ـ ّـدة
االشتباك القائم .رهــان يقابله التماس
بغداد بــأن رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،وقادة عرب ،يريدون
العكس .موقف بـغــداد «الــدقـيــق» يدفع
إلى تكثيف العمل لـ«تبريد» السخونة
ال ـق ــائ ـم ــة ،ف ــامل ــوق ــع ال ـج ـغ ــراف ــي لـلـبــاد
وطبيعة تركيبتها وانقسامها الطائفي

والقومي «يفرض تفكيرًا بــاردًا وليس
ّ
انفعاليًا» ،تقول امل ـصــادر .عمليًا ،ثمة
نشاط دبلوماسي «مرتقب» ،أما في في
امليدان فال شيء.

«أوراق القوة»
على طــريــق «التحشيد» الدبلوماسي
ّ
أميركيًا
الحكومي ،تنتظر بغداد موقفًا
واضـ ـح ــا« .ع ــاص ـم ــة ال ــرش ـي ــد» تمتلك
ّ
الـكـثـيــر م ــن أوراق الـ ـق ـ ّـوة ،تـمــكـنـهــا من
ّ
اسـتـصــدار «مــوقــف دول ــي» يـنــدد بهذه
ـداءات ،وفـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،ويـمـنــح
االعـ ـ ـت ـ ـ ّ
العراق «حق الدفاع عن النفس» أمام أي
اعـتــداء .الـســؤال ،إن استمرت الحكومة
ّ
ف ــي «ال ـت ـك ــت ــم» ع ــن ه ــوي ــة امل ـس ـت ـهـ َـدف،
فكيف ستدافع عن نفسها؟ أم ستلجأ
إلى بناء منظومة «دفاع ّ
جوي» بمعزل
عن رضى واشنطن؟
فــي م ــوازاة ذل ــك ،تأمل بـغــداد ،وحفاظًا
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة «إم ـ ـس ـ ــاك الـ ـعـ ـص ــا مــن
الـ ــوسـ ــط» ،مــوق ـفــا واض ـح ــا لــواشـنـطــن
من االع ـتــداءات ،تبدي فيه استعدادها
لحماية األجواء العراقية من أي هجوم،
فـ«ال يكون املوقف هروبًا إلى األمام ،كما
هــو اآلن» .خ ــروج األمـيــركـيــن بموقف

اليمن

مكاسب أنصار اإلمارات تنحسر:

عودة معركة عدن

عادت المواجهات المسلحة ،بين القوات الموالية لعبد ربه منصور هادي
وميليشيات «المجلس االنتقالي الجنوبي» الموالي لإلمارات ،إلى عدن،
بعدما تمكنت قوات هادي مسنودة بميليشيات «اإلصالح» من اقتحام
زنجبار ،عاصمة محافظة أبين وآخر معاقل ميليشيات «االنتقالي» ،ليفقد
األخير بذلك خط الدفاع األول عن «عاصمة الجنوب»
صنعاء ــ رشيد الحداد
عادت قوات الرئيس اليمني املنتهية
واليته ،عبد ربــه منصور هــادي ،إلى
مــدي ـنــة عـ ــدن ،ج ـنــوب الـ ـب ــاد ،ب ـقــوات
كبيرة قدمت من مأرب وشبوة وأبني،
بعد أقل من شهر على هزيمتها هناك
أم ــام «املـجـلــس االنـتـقــالــي الجنوبي»
امل ـ ــوال ـ ــي لـ ـ ــإمـ ـ ــارات .بـ ـض ــوء أخ ـضــر
س ـع ــودي ،وبـعــد ســاعــات مــن سقوط
أب ـ ـ ــن ،م ـس ـق ــط رأس هـ ـ ـ ــادي ،مـ ــن يــد
ميليشيات «االنـتـقــالــي» ،استطاعت
قــواتــه واملـيـلـيـشـيــات الــداع ـمــة لـهــا أن
تنقل املعركة إلى عدن ،عقب السيطرة
عـلــى نقطة الـعـلــمّ ،الــواق ـعــة بــن عــدن
وأبني .ومن َّ
ثم ،توغلت صوب املدخل
الشرقي للمدينة ،ولــم تلبث ساعات
حـ ـت ــى تـ ـق ــدم ــت نـ ـح ــو امل ـ ـ ـطـ ـ ــار .وف ــق
املعلومات املتوافرة حتى ليل أمس ،ال
تــزال عدن بيد «االنتقالي» والحديث
حــول خروجها مــن سيطرته «مبالغ
فيه» ،إذ تتجه قوات هادي إلى إطباق
الحصار عليها وقطع خطوط إمــداد
«االن ـت ـق ــال ــي» ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،وبـ ــدا أن
ّ
يتوقف عند منطقة العريش.
التقدم
ّ
وفي ظل تعقد املشهد وضبابيته ،ثمة
مـعـلــومــات مـثـيــرة م ـفــادهــا أن ــه خــال
األي ـ ــام املــاض ـيــة سـحـبــت ميليشيات
«االنتقالي» األسلحة الثقيلة من كل

امل ـع ـس ـك ــرات ف ــي عـ ــدن ن ـحــو ال ـضــالــع
ويــافــع ،مــع خ ــروج ع ـشــرات الضباط
اإلماراتيني وقيادات «االنتقالي» من
املــدي ـنــة بــواس ـطــة م ــروح ـي ــات صــوب
جزر دهلك اإلرتيرية.
«االنـتـقــالــي» ،ال ــذي أعـلــن فــي العاشر
من آب /أغسطس الـجــاري ،استعادة
«ع ــاصـ ـم ــة الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب» ،أع ـ ـلـ ــن ح ــال ــة
االس ـت ـن ـف ــار ودع ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــن إل ــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن امل ــديـ ـن ــة،
حــاثــا «ال ـقــوات الجنوبية» كــافــة على
ـاركـ ــة فـ ــي الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي ج ـب ـهــات
امل ـ ـشـ ـ ِ
الشمال والـحــد الجنوبي للسعودية
على االنسحاب والـعــودة للدفاع عن
«ال ـج ـنــوب» مـمــا وص ـفــه ب ــ«االح ـتــال
اإلخ ــوان ــي» الـجــديــد .كـمــا ات ـهـ َـم حــزب
«التجمع اليمني لإلصالح» بالتخلي
عن استعادة صنعاء من يد «أنصار
ال ـ ـلـ ــه» وح ـل ـف ــائ ـه ــا واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاه نـحــو
«احتالل ثروات الجنوب» النفطية في
شـبــوة وحـضــرمــوت والـسـيـطــرة على
أب ــن وع ـ ــدن ،م ـع ـت ـب ـرًا س ـق ــوط شـبــوة
ب ـيــد قـ ــوات مــوال ـيــة ل ـه ــادي مـسـنــودة
بميليشيات تابعة لـ«اإلصالح» بداية
مل ـ ـشـ ــروع «اح ـ ـتـ ــال ش ـم ــال ــي ج ــدي ــد»
ال ي ـق ــل خـ ـط ــورة ع ــن اج ـت ـي ــاح ق ــوات
الرئيس الراحل ،علي عبد الله صالح،
في صيف  1994للجنوب.
دع ـ ـ ــوة «االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» املـ ـت ــزامـ ـن ــة مــع

سـقــوط  %70مــن مــديــريــات محافظة
أب ـ ـ ــن ،ش ــرق ــي ع ـ ـ ــدن ،ت ـح ــت س ـي ـطــرة
ه ـ ـ ـ ــادي خ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
عكست حالة االرتـبــاك التي يعانيها
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن انـ ـتـ ـك ــاس ــة
م ـي ـل ـي ـش ـيــات «ال ـن ـخ ـب ــة ال ـش ـب ــوان ـي ــة»
وميليشيات اإلمــارات األخرى أفقدته
توازنه .فمعظم امليليشيات الجنوبية
ال ـت ــي ت ـقــاتــل ت ـحــت قـ ـي ــادة الـتـحــالــف
ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ اإلم ــارات ــي ف ــي جـبـهــات
الـ ـشـ ـم ــال وال ـ ـحـ ــد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وال ـت ــي
ت ـت ـج ــاوز  70ألـ ــف ع ـن ـصــر ،منقسمة
ال ـ ــوالء ب ــن ال ــري ــاض وأبـ ــو ظ ـبــي وال
تربطها عالقة بـ«االنتقالي» .وهو ما
يـفـقــد املـجـلــس ،ال ــذي تتهمه حكومة
ه ـ ــادي ب ــاالن ـق ــاب عـلـيـهــا وم ـحــاولــة
فــرض االنـفـصــال بــالـقــوة ،آخــر أوراقــه
ال ـتــي لـ ـ ّـوح بــاسـتـخــدامـهــا السـتـعــادة
زمام املبادرة والحفاظ على ما تبقى
م ــن م ـكــاســب ع ـس ـكــريــة حـقـقـهــا على
حساب حكومة هادي في عدن وأبني.
كـ ــذلـ ــك ،ت ــأت ــي دعـ ـ ـ ــوات «االنـ ـتـ ـق ــال ــي»
املـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة ملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات جـ ـن ــوبـ ـي ــة
مـشــاركــة فــي جبهات الـشـمــال والحد
ال ـج ـنــوبــي لـلـسـعــوديــة بــال ـتــزامــن مع
تـصــاعــد سـخــط شـعـبــي ف ــي ع ــدد من
املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ج ــراء سقوط
شبوة ،إذ أطلق ناشطون جنوبيون
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي

أفقدت انتكاسة ميليشيات «النخبة الشبوانية» وميليشيات
اإلمارات األخرى «االنتقالي» توازنه (أ ف ب)

«ه ـ ــاش ـ ـت ـ ــاغ» طـ ــال ـ ـبـ ــوا فـ ـي ــه بـ ـع ــودة
امل ـق ــات ـل ــن ال ـج ـن ــوب ـي ــن مـ ــن ج ـب ـهــات
الشمال ،معتبرين ذلك مطلبًا شعبيًا،
ومـ ـتـ ـهـ ـم ــن «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ب ـ ــ«ال ـ ـغـ ــدر
بالجنوب» واجتياح شبوة بمساندة
س ـع ــودي ــة ،بـيـنـمــا ي ـقــاتــل اآلالف من
أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب ف ــي جـبـهــات الـشـمــال
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـش ـمــال ـيــة
وإع ــادة «الـشــرعـيــة» ،وفــق تعبيرهم.
و«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ال ـ ــذي أع ـل ــن خــريـطــة
طـ ــريـ ــق ل ـ ــ«ف ـ ــك ارتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط» الـ ـجـ ـن ــوب
ع ــن ال ـش ـم ــال ع ـق ــب س ـق ــوط عـ ــدن فــي
العاشر من الجاري ،اتهم «اإلصالح»

وال ـقــوى العسكرية «الـشـمــالـيــة» ،في
إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ن ــائ ــب ه ـ ـ ــادي ،ال ـج ـن ــرال
علي محسن األحمر ،بـ«خيانة أبناء
الـجـنــوب الــذيــن يقاتلون الحوثيني»
فــي الساحل الغربي وجبهات مــأرب
وال ـجــوف وص ـعــدة وحـجــة وال ـحــدود
السعودية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس،
ع ـ ـيـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي ،إن م ــا ي ـجــري
«ه ـ ـج ـ ـمـ ــة إخ ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــة شـ ـ ــرسـ ـ ــة» ع ـبــر
عملية «اجتياح منهجية» للجنوب،
وم ـحــاولــة ج ــدي ــدة ل ــ«ف ــرض الــوحــدة
بالقوة من قوى االحتالل الشمالي».

ووص ــف الــزب ـيــدي ف ــي خ ـطــاب مـســاء
أمس ،املعركة بـ«معركة شمال وجنوب
ال ع ــاق ــة لـ ـه ــا ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـش ــرعـ ـي ــة»،
مشيرًا إلى أن «القوات الشمالية التي
طــالــب املجلس االنـتـقــالــي بإخراجها
م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي وادي
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت واملـ ـ ـه ـ ــرة وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء مــن
شبوة بما تمتلكه من عتاد وأسلحة
وت ـج ـه ـيــزات وق ــوة بـشــريــة هــائ ـلــة ،ال
تبالي بمسألة تحرير صنعاء بقدر
اه ـت ـمــام ـهــا ب ـف ــرض س ـي ـطــرت ـهــا على
منابع ثروات الجنوب وآباره النفطية
التي اسـتـحــوذت عليها وتقاسمتها

قوى الشمال إبان االجتياح العسكري
الغادر ألرض الجنوب صيف .»1994
ال ــزبـ ـي ــدي ،املـ ــوجـ ــود ف ــي أب ـ ــو ظ ـبــي،
ـف م ـخــاوفــه م ــن س ـق ــوط عــدن
ل ــم ي ـخ ـ ِ
تحت سيطرة هــادي فــي ظــل تواصل
الـ ـتـ ـع ــزي ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن ش ـبــوة
ص ـ ـ ــوب أب ـ ـ ــن وم ـ ـنـ ــاطـ ــق ق ــريـ ـب ــة مــن
شــرق عــدن ،ولذلك طالب امليليشيات
امل ــوال ـي ــة ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي» ب ــرف ــع حــالــة
ال ـت ــأه ــب ل ـل ـق ـصــوى والـ ـ ـت ـ ــزام أق ـصــى
درجـ ـ ــات االسـ ـتـ ـع ــداد وال ـت ـن ـبــه ورف ــع
الـجــاهــزيــة الـقـتــالـيــة .كـمــا ك ــرر دعــوة
«االنتقالي» للميليشيات في جبهات

مـمــاثــل ،سيكون مـ ّ
ـرحـبــا بــه فــي بـغــداد،
وإن اس ـت ـمــروا عـلــى مــوقـفـهــم الـحــالــي،
س ـي ـع ــاد ال ـن ـظ ــر ب ــات ـف ــاق ـي ــة «ال ـت ـع ــاون
خياران:
االستراتيجي» .أمام واشنطن
ّ
ّ
االل ـتــزام باالتفاقية ،أو التخلي عنها،
البالد.
وبذلك على قواتها الخروج من ّ
ّ
يلوح عبد املهدي بهذا الخيار ،محذرًا
في الوقت عينه من فشل قد يطرأ على
«ض ـمــان» أم ــن املـصــالــح األمـيــركـيــة في
البالد ،والتي ستكون رهينة املتغيرات
املحلية واإلقليمية .الــرؤيــة الحكومية
ُ
ت ـخ ـت ـصــر ب ــال ـع ـب ــارة اآلت ـ ـيـ ــة« :ت ـعــامــل
ّ
األميركيني مع األزمة سيحدد مصيرهم
في العراق».
وب ـ ــان ـ ـت ـ ـظ ـ ــار نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج «ال ـ ـت ـ ـح ـ ـش ـ ـيـ ــد»
الدبلوماسي ،فإن ّ
تبدل املناخ اإلقليمي
من شأنه أن ّ
يبدل الحسابات العراقية.
ت ــأم ــل املـ ـص ــادر «نـ ـج ــاح» امل ـف ــاوض ــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،الـ ـج ــاري ــة،
لتنعكس «إيجابًا» على املشهد األمني
ـ ـ ـ ـ االق ـت ـص ــادي ال ـع ــراق ــي .إذًا ،وضـعــت
ال ـح ـكــومــة نـفـسـهــا رهـ ــن املـ ـف ــاوض ــات،
فــي حــن ثـمــة مــن يـقــول إن «الـعــراقـيــن
أوضحوا أمام اإليرانيني وجهة نظرهم،
متمسكني بخيار السكوت وغض النظر

القتال األخرى بالعودة إلى الجنوب،
لـكـنــه اسـتـثـنــى دعــوت ـهــا لــانـسـحــاب
خالفًا لبيان املجلس الصادر االثنني
امل ــاض ــي ،الـ ــذي وج ــه دعـ ــوة صريحة
ومباشرة لتلك امليليشيات.
رهــانــات «االنـتـقــالــي» عـلــى اسـتـعــادة
زم ـ ــام امل ـ ـبـ ــادرة ب ـح ـشــد املـيـلـيـشـيــات
املـشــاركــة فــي جـبـهــات الـقـتــال تكشف
ف ـش ـل ــه فـ ــي كـ ـس ــب والء امل ـح ــاف ـظ ــات
الجنوبية والـشــرقـيــة .ونتيجة لذلك
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،كـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـف ــاع ــل
الـ ـق ــوات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـقــاتــل في
ال ـســاحــل ال ـغــربــي وج ـب ـهــات ال ـحــدود
الـسـعــوديــة ـ ـ الـيـمـنـيــة ،دون املـتــوقــع.
فـقــوات «العمالقة» املوالية لــإمــارات
وامل ــراب ـط ــة ف ــي ال ـســاحــل ال ـغ ــرب ــي ،لم
تعلن أي موقف صريح رغم انسحاب
الـ ـعـ ـش ــرات ف ـق ــط مـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي تـلــك
األل ــوي ــة ال ـتــي ت ـت ـجــاوز سـبـعــة ألــويــة
وي ـصــل قــوام ـهــا إل ــى ع ـشــرات اآلالف.
ورغم وصول العشرات من هؤالء إلى
شقرة أول من أمس للقتال إلى جانب
«االنـتـقــالــي» ،فــإن مـصــدرًا محليًا في
أبني أكد لـ«األخبار» أن تلك العناصر
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت ال ت ـع ـب ــر عـ ــن م ــوق ــف
«العمالقة» .يضاف إلى ذلك أن ألوية
املـ ـش ــاة ف ــي ال ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،ال ـتــي
يقودها وزيــر الــدفــاع األسـبــق ،اللواء
ه ـي ـثــم ق ــاس ــم ط ــاه ــر ،وف ـ ــق املـ ـص ــدر،
اكـتـفــت بــإصــدار بـيــان عـبــرت فـيــه عن
أسفها للتطورات العسكرية في أبني
وشـبــوة ،وأعلنت وقوفها إلــى جانب
شـ ـب ــوة ،ك ـمــا رأت أن ك ـســر «الـنـخـبــة
الشبوانية» يأتي ملصلحة «اإلخــوان
امل ـس ـل ـمــن وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة
ّ
املتطرفة».
وب ـي ـن ـمــا ال يـ ـ ــزال م ــوق ــف عـ ــدد كـبـيــر
م ــن األل ــوي ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـت ــي تـقــاتــل
م ــع ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ـس ــاح ــل ال ـغــربــي
وص ـعــدة وال ـجــوف وال ـحــد الجنوبي
غـيــر مـعـلــن ،أصـ ــدرت ق ـيــادة «ال ـقــوات
الـخــاصــة ومـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» ،وهــي
ق ـ ـ ــوات ج ـن ــوب ـي ــة م ــرابـ ـط ــة فـ ــي ال ـحــد
ال ـج ّـنــوبــي ل ـل ـس ـعــوديــة ،ب ـيــانــا أم ــس،
ت ـمــنــت ف ـيــه أال ت ـض ـطــر إلـ ــى ال ـع ــودة
ل ـل ـق ـت ــال ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،وحـ ـ ـ ــذرت مــن
«مـغـبــة االن ـت ـقــام مــن أب ـنــاء الـجـنــوب»
و«تمدد اإلرهاب» .وهذه القوات التي
تقاتل في الحد الجنوبي واحــدة من
خمسة ألوية جنوبية يقودها العميد
ه ــاش ــم ال ـس ـي ــد ،وهـ ــو قـ ـي ــادي سلفي
سابق مقرب من هادي ،وعناصر تلك
األلوية غير موالية لـ«االنتقالي».
وسط ذلك ،تخشى الرياض من حركة

عــن االع ـ ـتـ ــداءات ،والـعـمــل عـلــى تقريب
وجهات النظر بني واشنطن وطهران»،
ّ
مـ ــؤكـ ــديـ ــن «ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الساحة العراقية للتواصل غير املباشر
م ــع األم ـي ــرك ـي ــن» .ال ـج ــان ــب اإلي ــران ــي،
ً
ب ــدوره ،لــم يكن «متفاعال» مــع التوجه
العراقي ،بقدر ما كان «متفهمًا» له.
في بغدادّ ،
ثمة من يقول إن اإليرانيني ال

تأمل بغداد موقفًا واضحًا
االعتداءات
لواشنطن من
ّ
اإلسرائيلية المتكررة
يريدون احتكاكًا في العراق ،وال إحراجًا
لحكومة عبد امل ـهــدي .كــان ال ـجــواب أن
طهران «خلفكم في أي موقف تتخذونه».
في الوقت عينه ،ظهر ّ
توجه إيراني آخر،
تــرجـمــه امل ـه ـنــدس .هــي رســالــة إيــرانـيــة
مقصودة ،لتكريس معادلة لردع جموح
تــل أبـيــب ـ ـ واشـنـطــن ،ال ــذي إن التمس
«انحناء» أمامه ُ
سيكمل مدمرًا البنية
التحتية لـ«الحشد» ،فال يمكنها الحقًا
ّ
التطور وأن تكون ترسانة دفاعية قوية.

«الفتن» األميركية

ّ
هــذه الــرهــانــات والحسابات كلها على
م ــرأى ومسمع واشـنـطــن ـ ـ ط ـهــران .أما
ح ـس ــاب ــات االثـ ـن ــن فـمـخـتـلـفــة .األولـ ــى
ّ
تسعى إلى تعزيز التشظي في الــرؤى،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األف ـ ــرق ـ ــاء واملـ ـك ـ ّـون ــات،
وعــاق ـت ـهــا م ــع ال ــدول ــة .وب ــذل ــك ُيفسح
املـجــال أكـثــر أم ــام إســرائـيــل لالستمرار
في استهداف «الحشد» .فتكبيل األخير
بــال ـضــوابــط الــرس ـم ـيــة ،وال ـع ـمــل الحقًا
عـلــى اسـتـنــزافــه سـيـقــود إل ــى تجويفه،
دورًا ّ
وعد ًة وعديدًا ،عدا عن كسر ّ
قوته.
ّ
ط ـه ــران ،فــي امل ـقــابــل ،ت ــدرك ذل ــك جــي ـدًا.
تحاول مللمة الخالف العراقي ،والدفع
لتحميل واشنطن املسؤولية ،دون أن
يقود ذلك إلى مواجهة أو احتكاك يخلط
األوراق ،بقدر مــا تكون رســالــة «بالغة
الدقة» لواشنطن من جهة ،وال تقود إلى
خلط األوراق أو الــذهــاب إلــى مواجهة،
ليس وقتها ،من جهة ثانية .حسابات
العاصمتني مرهونة أيضًا باملفاوضات
الجارية ،غير أن «النصيحة» اإليرانية
لـبـغــداد هــي «حـمــايــة إن ـجــاز الـحـشــد...
والحذر من األميركيني».

واشنطن لخالد بن سلمان :فاوضوا الحوثيين في مسقط
كل املؤشرات تتضافر لتأكيد رغبة أميركية بتدشني محادثات مع صنعاء تهدف إلى وقف
حرب اليمن .رغبة واشنطن تظهر كعامل ّ
معجل قد ينبئ بمفاجآت قريبة .وأمس ،زادت زيارة
خالد بن سلمان ،شقيق ولي العهد ونائب وزير الدفاع السعودي ،لواشنطن التكهنات بشأن
جدية املعلومات حول مسعى أميركي إليقاف الحرب .األمير خالد الذي بات منذ مدة املسؤول
عن امللف اليمني في البالط ،تأتي زيارته بالتوازي مع كشف اإلعالم األميركي عن أن واشنطن
بصدد اإلعداد ملحادثات مع «أنصار الله» .ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولني
ّ
مطلعني على امللف أن «الواليات املتحدة تسعى إلى حث السعودية على املشاركة في محادثات
سرية في عمان مع قياديني حوثيني بهدف التفاوض على وقف إلطالق النار في اليمن» .وزادت
الصحيفة« :هناك أيضًا قلق متصاعد في واشنطن من واقع أن السعودية ال تريد جديًا وضع
حد للنزاع».
هذه املعلومات ،في ظل الزيارة «غير الرسمية» لخالد بن سلمان لواشنطن ،كما وصفتها وكالة
األنباء السعودية ،تشي بأن األميركيني ّ
حملوا األخير رسالة بضرورة التعجيل في خوض
املفاوضات ،وهو ما لم تعد تعارضه الرياض على ما يبدو .وأمس ،أفادت وزارة الخارجية
األميركية ،بعد لقاء خالد بن سلمان ووزير الخارجية مايك بومبيو ،بأن الجانبني اتفقا على
أن «الحوار هو السبيل الوحيد لوحدة اليمن واستقراره» .في غضون ذلك ،كان وزير الدفاع
األميركي مارك إسبر ،أكثر صراحة في التعبير عن املنحى األميركي الجديد ،بقوله أمس:
«دعمنا العسكري للسعودية في اليمن كان محدودًا ونبحث مدى رغبة األطراف في التوصل
إلى اتفاق».
(األخبار)

االنشقاقات فــي صفوف امليليشيات
املقاتلة ملصلحتها .وانطالقًا من ذلك،
ي ـب ــدو أن ـه ــا ات ـج ـهــت إلـ ــى اس ـت ـهــداف
امل ـ ـن ـ ـش ـ ـقـ ــن م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا .ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـعـ ـ ّـمـ ــدت
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف الـ ـعـ ـن ــاص ــر كـ ــافـ ــة ال ـت ــي
تعلن والء ه ــا لــ«االنـتـقــالــي» أو أبــدت
استعدادها للقتال إلى جانبه ،إذ قال
م ـصــدر عـسـكــري جـنــوبــي فــي كـتــاف،

يخف الزبيدي مخاوفه
لم ِ
من سقوط عدن تحت
سيطرة قوات هادي
بـمـحــافـظــة ص ـع ــدة ،إن «الـجـنــوبـيــن
ال ــذي ــن رف ـض ــوا اج ـت ـيــاح ميليشيات
اإلخـ ـ ــوان ...تـعــرضــوا لـعـقــاب جماعي
وللتنكيل والتصفية» .وأكــد املصدر
«وقــوع معسكر الوحدة الــذي ينتمي
كل عناصره إلى املحافظات الجنوبية
في كماشة الجيش واللجان الشعبية
مـنــذ ي ــوم ــن ،وه ـن ــاك أك ـثــر م ــن 1500
مـقــاتــل ال ي ــزال ــون م ـحــاصــريــن» .كما

أشــار إلى أن الجانب السعودي اتهم
منتسبي املعسكر بمواالة «االنتقالي»
خالل األيام املاضية وأمرهم بالتقدم
ص ـ ــوب م ـن ـط ـقــة م ـف ـت ــوح ــة وخ ـط ـي ــرة
ل ـي ـق ـع ــوا فـ ــي م ـص ـي ــدة دون دع ـ ــم أو
إسناد« ،بحجة أنهم جنوبيون وغير
موالني للشرعية» ،الفتًا إلى أن القوات
الـسـعــوديــة واألخ ــرى املــوالـيــة لهادي
اعـت ـقـلــت ال ـع ـش ــرات م ــن ال ــذي ــن أب ــدوا
استعدادهم للقتال مع «االنتقالي».
أم ـ ــا فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ف ــات ـه ــم «امل ـج ـل ــس
الـ ـسـ ـي ــاس ــي األع ـ ـل ـ ــى» دول ت ـحــالــف
العدوان بـ«تنفيذ سيناريوات دموية
فــي املحافظات الجنوبية والشرقية
فـ ــي إط ـ ــار م ـخ ـط ـطــه ل ـخ ـل ــط األوراق
وتثبيت احتالله وتقسيمه لليمن».
وذك ــر املـجـلــس خ ــال اج ـتـمــاع أمــس،
أن «دول ال ـعــدوان تعتبر أن أدواتـهــا
ومرتزقتها تستخدمها كيفما تشاء
لتسفك دمــاء بعضها البعض وتــزج
ب ـه ــا ف ــي مـ ـع ــارك ب ــال ــوك ــال ــة لـتـمــزيــق
الـ ـيـ ـم ــن وتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ
مـ ـش ــاري ــع قـ ـ ــوى الـ ـنـ ـف ــوذ وال ـه ـي ـم ـنــة
الـعــاملـيــة بـقـيــادة أمـيــركــا وبريطانيا
ومن سار في فلكها».

