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الحدث
هي النكسة األكبر لتحالف العدوان على اليمن ،في خالل أشهر قليلة ،بعد
عملية «نصر من الله» َ
المنجزة في آب /أغسطس الماضي على محور نجران
الحدودي مع السعودية 3000 .كلم من جبهة نهم ،التي حلم «التحالف»
ّ
بأن تشك ًل ّبوابته نحو صنعاء ،سقطت بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية،
ُ
سقطة معها التهديد الذي كان محدقًا بالعاصمة .مشاهد السيطرة على
م ِ

جبال نهم االستراتيجية ،ومحاصرة القوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور
هادي ومعها ميليشيات «اإلصالح» في ّغير موقع من المنطقة ،وإيقاع
أعداد كبيرة من األسرى في صفوفها ،كلها محفوظة في كاميرا قوات
صنعاء التي تنتظر اللحظة المناسبة للكشف عنها ،والتي يمكن توقع قيام
ّ
بالتوسط لدى «أنصار الله» لتأخيرها أو إلغائها من أصلها ،مثلما فعل
«التحالف»

ُ
ّ
قدم «أنصار الله» على ذلك بعد ،وبدأت االتهامات
إبان «نكسة كتاف» الشهيرة .لم ت ِ
المتبادلة بين أقطاب الجبهة الموالية لـ «التحالف» ،والتي كانت االنقسامات ضربتها منذ
األيام األولى إلطالق التصعيد العسكري في نهمُ ،م ّ
تسببة بتضعضع صفوفها ،قبل
أن تصحو السعودية على حقيقة أن نهم تفلت من يدها ،وتحاول منع هذا المصير،
ولكن من دون جدوى

ّ
أكبر تحول ميداني في اليمن ًمنذ أشهر:

جبهة نهم كاملة
بيد «أنصار الله»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
منذ أسبوع ،تتحفظ قيادة صنعاء عن
إع ــان مـجــريــات األح ــداث فــي جبهات
نهم املشتعلة .صـمـ ٌـت ربـمــا يـكــون من
ص ـنــف الـ ـه ــدوء الـ ــذي يـسـبــق عــاصـفــة
إعالمية شبيهة بالتي أثارتها عملية
«نـ ـص ــر مـ ــن ال ـ ـلـ ــه» ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
السعودية فــي آب /أغسطس املاضي
ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا .راهـ ـن ــت ال ـق ــوات
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» عـلــى إمـكــانـيــة
أن تـكــون فـتــرة طــويـلــة مــن ال ـهــدوء قد
ّ
تسببت بارتخاء الجيش واللجان في

سرعان ما بدأت االتهامات
المتبادلة بالخذالن بين
القوى الموالية لـ«التحالف»
ن ـهــم ،وأن ب ــرد ال ـش ـتــاء سـيـحــول دون
وجــود مقاومة فاعلة ،لكنها سرعان
م ــا ت ـفــاجــأت ب ـشــراســة امل ـق ــاوم ــة الـتــي
ّ
ووجـهــت بها ،وبــانـقــاب املشهد كليًا
لغير صــالـحـهــا ،مــا دفــع بـهــا إلــى بــدء
العمل على تهيئة األجواء للنجاحات
التي ستعلنها «أنصار الله» في مقبل
األيــام .وهو تحديدًا ما شرع به حزب
«اإلص ـ ــاح» (إخـ ــوان مـسـلـمــون) الــذي
حاول االنفراد بالهجوم بعد الضربة
الصاروخية التي استهدفت «معسكر
االستقبال» في مأرب السبت املاضي،

وأدت إل ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ـشـ ــرات الـقـتـلــى
والجرحى من املقاتلني الجنوبيني.
مصادر في حكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـ ـت ـ ــه ،ع ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي،
أف ــادت بــأنــه مــع فجر السبت املــاضــي،
َت ّ
قدمت الـقــوات املوالية لها ،مسنودة
بـمـيـلـيـشـيــات «اإلص ـ ـ ــاح» ،ف ــي اتـجــاه
مواقع قوات صنعاء في جبل البياض،
وسـ ـيـ ـط ــرت ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــزاء واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـج ـبــل .أع ـقــب ذل ــك ،فـجــر األحـ ــد ،ب ـ ُ
ـدء
الجيش واللجان هجومًا واسعًا على
ّ
جبال يام ،تمكنا في خالله من إسقاط
ت ـلــك الـسـلـسـلــة بــال ـكــامــل ف ــي غـضــون
ّ
ســاعــات ،بعدما اسـتـغــا نقص قــوات
ه ـ ــادي فـ ــي م ـي ـم ـنــة ال ـج ـب ـه ــة لـتـنـفـيــذ
الـتـفــاف عسكري مــن جـبــال يــام نحو
منطقة واغرة في مديرية مجزر لقطع
ّ
ّ
أي خط إمداد قادم ّمن الجوف .ووفقًا
ل ـل ـم ـصــادر ،فـقــد شــنــت ق ــوات صنعاء
هجومًا آخر انطلق من جبال يام التي
ّ
تـطــل عـلــى مـفــرق ال ـجــوف وتـمـنــح َمــن
يسيطر عليها السيطرة النارية على
مـنــاطــق واس ـعــة فــي نـهــم ،إل ــى جنوب
مــديــريــة مـجــزر للسيطرة عـلــى الخط
ال ـع ــام ب ــن م ـفــرق ال ـج ــوف وال ـص ـفــراء.
ومـ ـ ـ ــع وص ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزات ّع ـس ـك ــري ــة
للجيش واللجان اإلثنني ،شنا هجومًا
ّ
ثالثًا من جبل صلب على خط اإلمداد
ً
الــرئـيــس فــي منطقة الـخــانــق ،وصــوال
إل ــى مـنـطـقــة جـفـيـنــة ال ـج ــدع ــان ،حيث
سيطرا على قرية آل رقيبّ .وأضافت
املصادر أن قوات صنعاء شنت أيضًا
ّ
هجومًا من محور رابــع ،تمكنت على

إثـ ــره م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ف ــرضــة نهم
ّ
بــال ـكــامــل ،وق ـطــع خــطـهــا م ــن الــوســط،
لـ ـت ــوق ــع قـ ـ ـ ــوات هـ ـ ـ ــادي و«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح»
املتمركزة في مفرق الجوف  -مــأرب -
صنعاء في الحصار ،بعد قطع خطوط
إم ــداده ــا مــن الـشـمــال (خ ــط ال ـجــوف)،
ومن الغرب (خط صنعاء) .في الوقت
نفسه ،هاجم الجيش واللجان القوات
ّ
املناوئة لهما في محور هيالن ،وتمكنا
بـ ـع ــد م ـ ـعـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى ال ـك ـســارة ،وق ـطــع طــريــق اإلم ــداد
ال ــرئ ـي ــس ب ــن م ــدي ـن ــة مـ ـ ــأرب وم ـف ــرق
ال ـجــوف .وه ــو مــا اعـتــرفــت بــه وســائــل
إعــام «اإلصــاح» ،التي أكــدت سيطرة
قــوات صنعاء على أعلى جبال املنار
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة فــي فــرضــة نـهــم .كلها
إن ـجــازات لــم تتناولها «أنـصــار الله»،
علنًا ،حتى اآلن ،إال أن املتوقع بحسب
مصادر عسكرية أن يعلنها املتحدث
باسم الجيش واللجان ،العميد يحيى
ســريــع ،فــي التوقيت الــذي تــراه قيادة
صنعاء مناسبًا.
الـنـتــائــج العكسية لتصعيد الـقــوات
امل ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادي ومـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ف ــي ج ـب ـهــة ن ـه ــم دف ـعــت
«ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـج ــدة» ف ــي م ــدي ـن ــة م ــأرب
ّ
إل ـ ــى ش ـ ــن ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت ط ــاول ــت
العشرات مــن العسكريني فــي املدينة
بسبب رفضهم املـشــاركــة فــي القتال،
ُم ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـي ـه ــم ت ـه ـمــة ال ـت ـخ ــاب ــر مــع
ّ
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،فـيـمــا وجـ ــه ع ــدد من
نــاش ـطــي «اإلصـ ـ ـ ــاح» ات ـه ــام ــات غير
مـبــاشــرة إلــى «الـتـحــالــف» بــالـخــذالن،

وصفت مصادر في حكومة هادي ما حدث بـ«نكسة نهم» (أ ف ب)

ّ
متحدثني عــن استهدافه قواتهم في
ن ـهــم بـ ـغ ــارات ج ــوي ــة .ب ــالـ ـت ــوازي مع
ذلــك ،نجا رئيس أرك ــان قــوات هــادي،
امل ـح ـس ــوب ع ـلــى «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،ال ـل ــواء
عبدالله سالم النخعي ،والــذي حاول
رف ــع م ـع ـنــويــات ق ــوات ــه بـتـصــريـحــات
زعـ ــم ف ـي ـهــا ت ـح ـق ـيــق تـ ـق ـ ّـدم ك ـب ـيــر فــي
نهم وفــي جبال الجراشب ّبني مأرب
والـ ـ ـج ـ ــوف ،مـ ــن م ـ ــوت م ـح ــق ــق م ـســاء
األرب ـ ـعـ ــاء ،ج ـ ـ ّـراء ت ـع ـ ّـرض مــوك ـبــه في
م ـف ــرق الـ ـج ــوف ف ــي م ـحــاف ـظــة م ــأرب
ل ـه ـجــوم ب ـص ــواري ــخ وق ــذائ ــق «أر بي
ج ــي» .ووف ـق ــا مل ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،فــإن
ّ
ال ـن ـخ ـع ــي ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ــت ـج ـه ــا نـحــو
ّ
اضطر للعودة إلى مأرب،
جبهة نهم،
بعد أن أدرك أن قواته فقدت السيطرة
على مفرق الـجــوف ،وأن خط مــأرب -
مفرق الجوف  -صنعاء أصبح تحت
سيطرة الجيش واللجان .وفي اليوم
نـفـســه ،أفـ ــادت م ـص ــادر عـسـكــريــة في
م ــأرب بمقتل قــائــد «ال ـلــواء  »203في
ق ــوات هـ ــادي ،الـعـمـيــد زي ــد الـشــومــي،
خالل معارك نهم ُ ،لكن مصادر أخرى
قالت إن الشومي قتل بقصف لطيران
«ال ـت ـح ــال ــف» أث ـن ــاء ق ـي ــادت ــه مـحــاولــة
الس ـت ـع ــادة م ــواق ــع اسـتــراتـيـجـيــة في
ميسرة الجبهة.
مـصــادر قبلية فــي مديرية نهم أكــدت
ّ
تغير املعادلة العسكرية لصالح قوات
ّ
صنعاء ،موضحة أن األخيرة تمكنت
من السيطرة الكاملة على فرضة نهم
ّ
وتقدمت فــي مناطق
ومـفــرق الـجــوف،
واسـعــة فــي نهم فــي الـســاعــات األولــى
م ــن ص ـبــاح الـجـمـعــة ،بـعــد مــواجـهــات
ُ
ع ـن ـي ـف ــة اس ــتـ ـخ ــدم ــت ف ـي ـه ــا مـخـتـلــف
أن ـ ـ ـ ـ ــواع األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
امل ـعــارك ال ت ــزال مستمرة فــي عــدد من
الجبهات .وفــي حــن وصـفــت مصادر
فــي حكومة ه ــادي مــا حــدث بـ«نكسة
نـهــم» ،بــدأ حــزب «اإلص ــاح» الترويج
ع ـبــر نــاش ـط ـيــه ل ـك ــون ت ـلــك «ال ـن ـك ـســة»
ّ
ردًا س ـع ــودي ــا  -إم ــاراتـ ـي ــا ع ـل ــى دع ــم
قـطــر ع ــودة آالف مــن امل ــوال ــن للحزب
مــن جبهات الـحـ ّـد الجنوبي للمملكة
خالل الربع األخير من العام املاضي،
وفتح معسكرات خاصة لهم فــي تعز
ومحافظات أخــرى ،وذلــك عقب نكسة
معركة كتاف شرقي صعدة.

فشل سياسة التحايل السعودية :الوكالء عاجزون
لقمان عبد الله
اس ـت ـعــادة الـجـيــش الـيـمـنــي والـلـجــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـس ـي ـط ــرة ال ـك ــام ـل ــة عـلــى
ج ـب ـه ــة ف ــرض ــة ن ـه ــم ش ـم ــال ــي شــرقــي
ص ـن ـع ــاء ،والـ ـت ــي ت ـ ّ
ـؤم ــن مــرتـفـعــاتـهــا
ام ـت ـيــازات عـسـكــريــة بــالــرؤيــة وال ـنــار،
ُ
تسقط التهديد الذي كان جاثمًا على
ص ــدر الـعــاصـمــة الـيـمـنـيــة مـنــذ بــدايــة
ُ
العدوان ،وتف ِقد العمليات املستقبلية
ّ
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» أي خ ـص ــوص ـي ــة فــي
ه ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـبـ ـه ــة امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة عـ ـل ــى ط ــول
ُ
 40ك ـلــم ،ك ـمــا أن ـهــا ت ـل ـحــق ب ــه هــزيـمــة
عـسـكــريــة ومـعـنــويــة لـيــس مــن السهل
تعويضها فــي أي مـكــان آخ ــر .وعلى
رغ ــم أن صـنـعــاء تـحـجــم إل ــى اآلن عن
اإلدالء بتصريحات حول معارك نهم،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــا ق ــال ــه ع ـضــو «املـجـلــس
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى» مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــي
الحوثي ّعلى حسابه في «تويتر» من
«(أننا) نزف أجمل آيات التبريك لقائد
الـثــورة بدحر ال ـعــدوان ومرتزقته من
فرضة نهم» ،فقد علمت «األخبار» أن
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الجيش واللجان سيطرا على مساحة
ُ
تـ ـق ـ ّـدر ب ـ ـ  3000ك ـلــم م ــن ف ــرض ــة نـهــم،
وأن أع ــدادًا كبيرة من الـقــوات املوالية
لــ«الـتـحــالــف» سـقـطــت فــي األسـ ــر ،في
مشاهد سيكون لنشرها تداعيات ال
ّ
ت ـقــل عـمــا أحــدث ـتــه عـمـلـيــة «ن ـصــر من
الله» قبل أشهر.
ـف قـ ـ ــوات صـ ـنـ ـع ــاء ب ـتــأمــن
ولـ ـ ــم تـ ـكـ ـت ـ ِ
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،بـ ــل إنـ ـه ــا س ـي ـط ــرت عـلــى
ّ
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة امل ـ ــرتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــات املـ ـ ـط ـ ــل ـ ــة ع ـلــى
َ
ّ
مـحــافـظــتــي ال ـجــوف وم ـ ــأرب ،وأهــمـهــا
ّ
ج ـبــل املـ ـن ــارة االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،مــؤمـنــة
ب ــذل ــك ال ـط ــري ــق ّ
ألي ع ـم ـل ـيــات ق ــادم ــة،
ّ
بــل اسـتـمـ ّـرت فــي الـتـقــدم حـتــى مسافة
قريبة من مدينة الحزم مركز محافظة
الـ ـ ـج ـ ــوف ،ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ّـم ــا يـسـمــى
ع ـس ـك ــري ــا «امل ــوفـ ـقـ ـي ــة» ،أي اس ـت ـغ ــال
االن ـه ـي ــار ال ـســريــع ل ـل ـطــرف اآلخ ـ ــر .في
املقابل ،كانت أوساط القوى العسكرية
الـتــابـعــة لـحــزب «اإلص ـ ــاح» فــي مــأرب
ت ـش ـه ــد تـ ــوت ـ ـرًا شـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى خـلـفـيــة
الخشية مــن ام ـتــداد االشـتـبــاكــات إلــى
تخوم املدينة ،قبل أن يتحدث نشطاء

عـ ـص ــر أمـ ـ ــس ع ـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة ال ـج ـي ــش
وال ـل ـجــان بــالـتـعــاون مــع الـقـبــائــل على
ك ــام ــل م ــدي ــري ــة م ـ ـجـ ــزر ،إح ـ ـ ــدى أك ـبــر
مــديــريــات مـحــافـظــةمـ ــأرب .واعـتــرفــت
وزارة الــدفــاع التابعة لحكومة هــادي
وحداتها
بانسحابات تكتيكية لبعض
ّ
من مواقع املواجهة في نهم ،فيما ترأس
وزيــر الدفاع اجتماعًا عسكريًا صباح
أمس ملناقشة التطورات امليدانية.
ب ــا ّنـ ـتـ ـك ــاس ــة نـ ـ ـه ـ ــم ،الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت قــد
تــوقـفــت فيها امل ـعــارك ع ــام  2017بعد
فـشــل م ـح ــاوالت «ال ـت ـحــالــف» اخ ـتــراق
العاصمة من خاللها ،تكون السعودية
قد فشلت مرة أخرى في تحييد نفسها
مــن ال ـص ــراع عـبــر الـتـحــايــل وال ـخ ــداع،
ّ
وادعاء التزام خفض التصعيد مقابل
ال ـهــدنــة ال ـتــي أعـلـنـتـهــا «أن ـص ــار الـلــه»
مــن ط ــرف واح ــد فــي أي ـلــول /سبتمبر
املاضي .أراد النظام السعودي حصر
الحرب بالجبهات الداخلية اليمنية،
فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ه ــدف ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
اسـ ـتـ ـن ــزاف األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـح ـل ـي ــة ك ــاف ــة،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ف ـيــه املـمـلـكــة

ع ـلــى ت ـعــزيــز ح ـض ــوره ــا امل ـب ــاش ــر في
جميع املرافق في املحافظات املحتلة.
وتـقـضــي خـطــة ال ــري ــاض ه ــذه بــإبـعــاد
تبعات الحرب عن الداخل السعودي،
وال سيما بعد ضربة «أرامكو» خريف

ّ
العام املاضي ،مع السعي إلى التحكم
ال ـ ـتـ ــام ب ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن خ ــال
ّ
وأهمها
إبـقــاء األدوات املــؤثــرة بيدها
ال ـح ـصــار ال ـبــري وال ـب ـحــري وال ـجــوي،
ً
ف ـضــا عــن ال ــورق ــة االق ـت ـصــاديــة .ومــن

ُ
استعادة نهم تسقط تهديدًا كان جاثمًا على صدر صنعاء منذ بداية العدوان (أ ف ب)

هـنــا ،كــان تـحــذيــر الـقـيــادة السياسية
في صنعاء من أن استمرار التصعيد
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى «إنـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــادرة الـتــي
َت ّ
قدمنا بها».
ّ
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرر ،وف ـ ـ ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إع ـ ـ ـ ــادة ت ـ ُف ـع ـي ــل الـ ـق ــوى
العسكرية الجنوبية امل ـقـ ّـدر عديدها
بـمــا ي ـقــرب مــن  100أل ــف مـقــاتـ ّـل ،بعد
تطبيق «ات ـفــاق الــريــاض» املــوقــع بني
مـ ــا ي ـس ـم ــى «الـ ـش ــرعـ ـي ــة» و«امل ـج ـل ــس
االنتقالي الجنوبي» ،وذلــك فــي إطــار
توحيد جهود الوكالء املحليني بوجه
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .وقـ ــد ب ــذل ــت املـمـلـكــة،
فــي خــال األســابـيــع املــاضـيــة ،جهودًا
هــائـلــة إلن ـجــاح االت ـف ــاق ّ،إال أن الـهـ ّـوة
ّ
ظـ ــلـ ــت كـ ـبـ ـي ــرة بـ ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن ع ـل ـيــه،
وهـ ــي ال ت ـف ـتــأ تـ ـ ــزداد ات ـس ــاع ــا ،ليجد
الــراعــي الـسـعــودي نفسه مرغمًا على
تــأجـيــل االسـتـحـقــاقــات إل ــى أج ــل غير
م ـسـ ّـمــى .ه ـك ــذا ،عـمـلــت ال ــري ــاض على
إيـجــاد برنامج عملي لالتفاق ّ
سمته
«املصفوفة التنفيذية» ،غير أن فعلها
هــذا انتهى إلــى حائط مـســدود ،حيث

ّ
َت ّ
بي أن لكل جهة من الرعاة اإلقليميني
والــوكــاء املحليني أهــدافـهــا الخاصة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع األطـ ــراف
متفقون على ضرورة توحيد الجهود
وال ـط ــاق ــات بـمــواجـهــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
إال أن الـخــافــات ال ـحـ ّـادة بينهم تمنع
تطبيق الهدف املشتركُ .يذكر أنه كان
ّ
من املفترض أن تنهي لجنة مشكلة من
الـطــرفــن بــرعــايــة سـعــوديــة ،األسـبــوع
ّ
املاضي ،تسلم السالح الثقيل في عدن
ّ
ُ
وت ـخــزي ـنــه ف ــي أم ـك ـنــة مـ ـع ــدة مـسـبـقــا،
ل ـك ــن رئ ـي ــس «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ع ـي ــدروس
ً
الزبيدي رفــض تسليم الـســاح ،قائال
في مقابلة تلفزيونية إن قواته نقلت
الـســاح الثقيل إلــى جبهات الشمال،
بـمــا «يـتـمــاشــى م ــع ات ـف ــاق ال ــري ــاض»،
بحسبه.
وال تـقـتـصــر ه ــزائ ــم ال ـج ـب ـهــة املــوال ـيــة
لـ«التحالف» على الجانب العسكري،
بــل يـلـحــق بـهــا اإلخ ـف ــاق وال ـف ـســاد في
الجانب اإلداري ،حيث تعجز حكومة
هـ ــادي ع ــن م ـمــارســة م ـه ـمــات ـهــا ،فيما
ال ي ــزال وزراؤه ـ ــا يـقـبـعــون فــي فـنــادق

ال ــري ــاض ،بــاسـتـثـنــاء ع ــدد قليل منهم
ف ــي عـ ـ ــدن ،ال تـ ـ ــزال حــرك ـت ـهــم م ـق ـ ّـي ــدة،
ّ
ومهماتهم محصورة في دفع املرتبات
لـلـمــوظـفــن .إذ إن الـسـفـيــر الـسـعــودي
ل ــدى ال ـي ـمــن ،مـحـمــد آل ج ــاب ــر ،وال ــذي
ب ــات ي ـعــرف بــ«بــريـمــر الـيـمــن» (نسبة
إل ـ ــى الـ ـح ــاك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي
لـلـعــراق بــول بريمر إب ــان غــزو ،)2003
يـقــوم مــع فــريـقــه ،وبــالـتـعــاون مــع قائد
الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة ف ــي ع ــدن الـعـمـيــد
م ـجــاهــد الـعـتـيـبــي ،بـتـسـيـيــر ال ـشــؤون
اإلدارية في املحافظات الجنوبية .وهو
يهدف ،من وراء ذلك ،إلى إبقاء الوضع
تحت سيطرته ،خشية ّ
تفجر الغضب
الشعبي مـجــددًا فــي وجـهــه احتجاجًا
عـلــى تـ ـ ّ
ـردي األوضـ ـ ــاع .ولـ ــذا ،يـحــرص
ال ـف ــري ــق الـ ـسـ ـع ــودي ،ب ـش ـكــل أس ــاس ــي،
على تغذية املناطق املحتلة بالكهرباء،
وت ــوفـ ـي ــر الـ ـط ــاق ــة (ديـ ـ ـ ـ ــزل ،وبـ ـن ــزي ــن)
ّ
لـلـســوق املـحـلــي ،فـيـمــا ت ـظــل الـفــوضــى
العارمة هي الطاغية في بقية الجوانب
االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
وغيرها.

« 25يناير» ...عيد الشرطة
الذي عاد!
صحيح أن يوم « 25يناير»
إجازة رسمية في مصر
منذ عقود بمناسبة «عيد
الشرطة» ،لكنه بعد 2011
صار ذكرى لالحتفال بالثورة
التي أطاحت نظام محمد
حسني مبارك .أما اليوم ،فال
مجال للحديث سوى عن
«عيد الشرطة» الذي عاد
مستذكرًا تضحيات ما بعد
مبارك!
القاهرة ــــ األخبار
إلى ما قبل  ،2011كانت الدولة املصرية
تمنح يوم « 25يناير» إجــازة للعاملني
فـيـهــا ،بمناسبة «ع ـيــد ال ـشــرطــة» الــذي
يـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف ذك ـ ـ ـ ـ ــرى اس ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــال ق ـ ـ ــوات
ال ـشــرطــة ف ــي مــواج ـهــة قـ ــوات االح ـتــال
اإلنكليزي عام  1952في مبنى محافظة
اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي رف ـ ـضـ ــت آنـ ـ ــذاك
إخـ ـ ـ ــاءه ،م ــا أس ـف ــر ع ــن اس ـت ـش ـه ــاد 50
وإصابة أكثر من  80في واحدة من أكثر
املــواج ـهــات دمــويــة فــي تــاريــخ الشرطة
امل ـص ــري ــة .م ـنــذ  ،2012ت ـح ـ ّـول ال ـتــاريــخ
ً
ليكون احتفاال بذكرى الـثــورة .واليوم،
بعد تسع سـنــوات ،عــاد الـتــاريــخ نفسه
ل ـي ـكــون ع ـي ـدًا ل ـل ـشــرطــة ف ـق ــط ،م ــن دون
الحديث عن ّ
أي مناسبات أخــرى ،بأمر
من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي
يـبــالــغ ف ــي االح ـت ـفــاء ب ــ«ع ـيــد الـشــرطــة»
ً
مـتـجــاهــا «ي ـنــايــر» ال ـتــي أوص ـل ـتــه إلــى

الموعد مناسبة
ّ
تستغلها «الداخلية»
لتصفية باردة لعدد
من المعتقلين

رأس السلطة بعدما كان لواء في القوات
املسلحة يوشك على التقاعد.
التجاهل املتعمد للثورة يرتبط برغبة
فــي طـ ّـي صفحتها كليًا ،وبــدايــة عصر
مــن الــديـكـتــاتــوريــة ال ـجــديــدة «الـنــاعـمــة
ظـ ـ ــاه ـ ـ ـرًا» ،وخـ ــاصـ ــة أن املـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
ال ـت ـحــرك ف ــي الـ ـش ــارع قــائ ـمــة ع ـلــى رغــم
ال ـق ـم ــع غ ـي ــر املـ ـسـ ـب ــوق واملـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،بــل
صــار املــوعــد مناسبة تستغلها وزارة
ّ
الــداخـلـيــة كــل سنة إللـقــاء القبض على
أش ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـه ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــض ض ــدّ
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وت ـص ـف ـي ــة آخـ ــريـ ــن بـعـضـهــم

ي ـك ــون ــون أح ـي ــان ــا م ـح ـت ـجــزيــن ق ـســريــا
وي ـ ـس ـ ـج ـ ـنـ ــون ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ــدة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة مــن
إعــان وفاتهم .لذلك ،كـ ّـرم السيسي في
احـتـفــالـيــة ضخمة فــي مـقـ ّـر «أكــاديـمـيــة
ال ـش ــرط ــة» ع ـش ــرات ال ـض ـبــاط واألف ـ ــراد،
ّ
وم ـ ـن ـ ـهـ ــم أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ل ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــن ت ـس ــل ـم ــت
ت ـكــري ـمــات ـهــم أس ــره ــم ،وأسـ ـم ــاء أخ ــرى
ضــربــة واح ــدة،
ال ت ــزال فــي الـسـلـطــة .وبـ ّ
تـحـ ّـولــت ال ـشــاشــات لتتغنى بـبـطــوالت
رجــال الشرطة في مواجهة اإلرهابيني
من أعضاء جماعة «اإلخوان املسلمون»!
ُ
تـبــدي الــدولــة اهتمامًا كبيرًا بالتعامل
م ـ ــع «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» وت ـ ـحـ ــويـ ــل ع ـي ــده ــا،
الــذي يـصــادف الـيــوم ،ليكون «مناسبة
قــومـيــة» ،متجاهلة «ث ــورة يـنــايــر» ،إلى
ح ـ ّـد أن الـ ـث ــورة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
الدستور لم يعد لها مكان على اإلطالق
في أحاديث رجال الدولة .فهؤالء صاروا
يفضلون الحديث عن إنجازات السيسي
وقـ ــدرتـ ــه ف ــي ح ـم ــاي ــة الـ ـب ــاد وتـحـســن
االقتصاد ،على رغم األرقام التي تحكي
العكس .حتى َمــن َت ّ
حمس للحديث عن
ُ
ّ
ُ
«يناير» من الكتاب قمع ومنع بطريقة
مـ ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،أو ج ــرى
توجيهه إلــى انتقاد الـثــورة وأخطائها
الـتــي ك ــادت تـ ّ
ـدمــر تــاريــخ ال ـبــاد ،بــدايــة
من غياب القيادة ،والفوضى التي ّ
عمت
ً
ال ـب ــاد ب ـعــد ان ـه ـي ــار ال ـش ــرط ــة ،وص ــوال
إلــى الـصــراعــات السياسية بــن النخب
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،والـ ـ ــدعـ ـ ــوات إلـ ـ ــى ال ـت ـظــاهــر
الس ـت ـعــراض ال ـق ــوة ،والــرغ ـبــة فــي محو
التاريخ السابق.
مــع ذل ــك ،ال تنسى ذاك ــرة املـصــريــن أنه
قـبــل تـســع س ـنــوات ك ــان رج ــال الـشــرطــة
يستخدمون العنف مع املتظاهرين قبل
أن تـنـهــار قــواتـهــم ،ويـفـقــدوا السيطرة،
ويـضـطــروا إلــى الـهــرب وارت ــداء مالبس
مــدنـيــة ،بــل إن جميع ال ـق ـيــادات تقريبًا
امل ــوج ــودة حــوكـمــت أمـ ــام ال ـق ـضــاء قبل
أن ي ـخــرجــوا بــأح ـكــام ب ـ ــراءة ،عـلــى رغــم
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ع ــن ق ـت ــل أكـ ـث ــر م ــن أل ــف
ّ
شـ ـخ ــص عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل فـ ــي ث ــاث ــة أيـ ـ ــام.
والسبب أن أجهزة الــدولــة محت األدلــة
الـ ـت ــي ت ــدي ــن رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن الـ ــذيـ ــن ع ــاد
م ـع ـظ ـم ـهــم ،مـ ــا بـ ــن م ـس ـت ـش ــاري ــن بـعــد
التقاعد الــرسـمــي ،أو مكلفني «مهمات
اسـتـثـنــائ ـيــة» .عـ ــودة ل ــم تـكــن مقتصرة
على رجال «الداخلية» ،بل شملت رموز
نـظــام مـبــارك الــذيــن نجحوا فــي ترتيب
أوضاعهم مع النظام الجديد.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت «الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة»
استراتيجية جديدة على غرار ما تقوم
به «الشؤون املعنوية للجيش» من أجل
تحسني صــورت ـهــا ،لـيــس إعــامـيــا فقط
بــل درام ـي ــا أي ـضــا ،إذ ص ــدرت تكليفات
بتكثيف الـتـعــاون مــع الفنانني لتقديم
ت ـض ـح ـيــات رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة ،س ـ ــواء في
مـ ـسـ ـلـ ـس ــات أو أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،م ـ ــع األخ ـ ــذ
باالعتبار «ض ــرورة تكثيف املحتوى».
ً
وب ــاش ــر ال ـض ـب ــاط ت ــواص ــا مـكـثـفــا مع
املحطات يتجاوز فكرة االحتفال بـ«عيد
الشرطة» إلى توجيه الضيوف للحديث
عن إنـجــازات وبـطــوالت ربما غالبيتها
لم تكن بالصورة التي ُيحكى عنها.

ّ
«الداخلية» ،تمامًا كما عاد عدد كبير من رموز نظام مبارك (آي بي ايه)
عاد معظم رجال

