12

السبت  21آذار  2015العدد 2548

العالم

اليمن

«داعش» يسيل الدماء في مساجد صنعاء ...و«أنصار الله» يـ ـ

 5هجمات انتحارية استهدفت مسجدين في صنعاء ومجمعًا في
منسوب إليه ،تكفي لنقل
بيان
صعدة تبناها تنظيم «داعش» في ٍ
ٍ
ٌ
الصراع مع الحوثيين إلى مستوى جديد ،ظاهره إرهاب مذهبي،
وباطنه مكاسب سياسية يجنيها مناوئو «أنصار الله» على المدى
الطويل ،بعد فشلهم في استرداد السلطة بشتى الوسائل ،وذلك في
تطورات سارعت «أنصار الله» بالرد عليها عبر دخول تعز ،بوابة الجنوب
والمدخل إلى باب المندب
تحاول القوى املناوئة لجماعة «أنصار
الـ ـل ــه» (ال ـح ــوث ـي ــن) ن ـقــل ص ــراع ـه ــا مع
ال ـج ـمــاعــة إل ــى مــرح ـلــةٍ ج ــدي ــدة ،يـكــون
اإلره ـ ـ ـ ــاب ع ـن ــوان ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ــي .م ــا لــم
تتمكن تلك القوى من أخذه بالسياسة،
ت ـحــاول جنيه ب ــاإلره ــاب «الــوظـيـفــي».
م ـجــزرة مفجعة نتجت مــن  5هجمات
انتحارية على مسجدين فــي صنعاء،
ال ت ــزال حصيلتها غـيــر نـهــائـيــة حتى
ال ـس ــاع ــة ،ب ــن أنـ ـب ــاء ع ــن وص ـ ــول عــدد
ال ـش ـه ــداء إل ــى  80وأخ ـ ــرى ع ــن ت ـجــاوز
ـت تتضح
ال ـع ــدد مـئــة شـهـيــد .وف ــي وق ـ ٍ
فـيــه املـســاعــي الحثيثة لـلــدفــع باليمن
إلــى أت ــون اإلره ــاب تحت راي ــةٍ مذهبية
ظــاهــريــة ،خصوصًا بعد تبني تنظيم
«الدولة االسالمية» (داعش) للهجمات
األخـيــرة ،تمكن الحوثيون مــن تحقيق
ـاز جــديــد ُي ـضــاف إل ــى حساباتهم
إن ـجـ ٍ
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ـيــث وردت
أنـ ـب ــاء مـ ـس ــاء أم ـ ــس ع ــن دخ ـ ــول ق ــوات
تابعة للجماعة إلى مدينة تعز ،بوابة
ال ـج ـنــوب ،وامل ـشــرفــة عـلــى مضيق بــاب
املندب.
ويبدو واضحًا أن املسارات السياسية

«أنصار الله» :منفذو الهجمات
هم أدوات لالستخبارات األميركية
والمحلية
واألمنية تتداخل بصور ٍة ال لبس فيها،
وال سيما أن الدعم املالي واللوجستي
لـ ـعـ ـن ــاص ــر «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» وت ـغ ـط ـي ـت ـهــم
السياسية مــن قبل الــرئـيــس املستقيل
عـ ـب ــد رب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـص ــور ه ـ ـ ـ ــادي وال ـ ـقـ ــوى
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ــداع ـم ــه لـ ــه ،ت ـحــت مسمى
«القبائل» في الوسط والجنوب ،لم تعد
خافية ،حيث تتداول الدوائر السياسية
ً
أنباء عن
واإلعالمية في اليمن منذ مدة
األمــوال السعودية املتدفقة للمسلحني
الـجـنــوبـيــن ل ـعـ ّـدهــم لـقـتــال الـحــوثـيــن.
ويـ ـب ــدو أن ه ـن ــاك ت ــوج ـه ــا ،ب ـع ــد فشل
اس ـ ـتـ ــرداد الـسـلـطــة م ــن «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
بشتى الوسائل ،لتظهير «القاعدة» أو
«داع ـ ــش» واق ـع ــا وح ـي ـدًا عـلــى الـســاحــة
ّ
اليمنية ،في ظل تفاقم األزمة السياسية،
ثــم استثمار هــذا الــواقــع عبر لـ ّـي ذراع
الحوثيني ،ومقايضتهم على «البديل»
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـن ــاس ــب ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
الـسـلـطــة م ـ ـجـ ــددًا ...ل ـكــن ه ــذه املـ ــرة من
باب «اإلرهــاب» .وتبنى تنظيم «الدولة
ـان موقع
اإلس ــام ـي ــة» (داع ـ ــش) ف ــي ب ـي ـ ٍ
باسم «املكتب اإلعالمي لوالية صنعاء»
هجمات يــوم أمــس على مسجدي بدر
والـ ـحـ ـش ــوش ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـيـمـنـيــة.
وبــرغــم أن ه ــذا الـتـبـنــي هــو األول بعد
إعالن تنظيم «أنصار الشريعة» نقض
الـبـيـعــة لـتـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» ومـبــايـعــة
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،إال أن ه ـنــاك
محاوالت منذ أشهر ،تحديدًا بعد حراك
ال ـحــوث ـيــن الـ ــذي غ ـيــر م ــوازي ــن ال ـقــوى
فــي الـبــاد ،السـتــدراج «مـلــف» التنظيم
ّ
املتطرف إلى اليمن ،خصوصًا الجنوب،
في ما يمكن اعتباره أنه يأتي في سياق
ربط الساحة اليمنية بقضية التنظيم
في دول عربية أخرى ،مع كل ما تحمله
هذه القضية من خلفيات وتداعيات.
وقال البيان املنسوب إلى التنظيم إن «5
من فرسان الشهادة ملتحفني أحزمتهم
الـنــاسـفــة فــي عملية مـبــاركــة يـســر الله

لـهــا أس ـب ــاب الـتـنـفـيــذ لينغمس أربـعــة
منهم وسط أوكار الرافضة الحوثة في
والي ــة صنعاء ويـفـجــروا مـقـ ّـار شركهم
فــي ب ــدر وح ـش ــوش» .وأضـ ــاف الـبـيــان:
«كما انطلق خامس إلــى وكــر آخــر لهم
فـ ــي صـ ـع ــدة ح ــاص ــدي ــن رؤوس أئ ـمــة
الشرك ومقطعني أوصــال قرابة ثمانني
حوثيًا» ،متوعدًا بالقول« :ليعلم الحوثة
املشركون أن جنود الدولة اإلسالمية لن
يقر لهم ق ــرار ولــن يهنأ لهم بــال حتى
يـسـتــأصـلــوا شــأفـتـهــم ويـقـطـعــوا ذراع
املشروع الصفوي في اليمن».
ـف الف ــت ،قللت واشـنـطــن من
وفــي مــوقـ ٍ
أهـمـيــة إع ــان «داعـ ــش» تبني العملية
يوم أمس ،إذ قال املتحدث باسم البيت
األبـيــض جــوش إيــرنـســت إنــه ال توجد
عــاقــة واض ـحــة بــن األش ـخــاص الــذيــن
نفذوا الهجمات وبني متشددي الدولة
اإلسالمية في العراق وسوريا.
ال ـه ـج ــوم ــان االن ـت ـح ــاري ــان ت ــزام ـن ــا مع
ـوم آخ ــر عـلــى مـجـمــع حـكــومــي في
ه ـج ـ ٍ
محافظة صعدة ،معقل الحوثيني ،أدى
إلــى مقتل اثنني .الهجمات االنتحارية
الخمس ،أدت إلى مقتل  80شخصًا على
األقل وجرح أكثر من  ،200بحسب وكالة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،ومـ ــن ب ــن ه ـ ــؤالء الــداع ـيــة
املرتضى بــن زيــد املـحـطــوري الحسني
امل ـن ـت ـم ــي إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـم ــاع ــة واملـ ـ ـع ـ ــروف
بـمــواقـفــه ض ــد ن ـظــام الــرئ ـيــس الـســابــق
علي عبدالله صالح وضــد رمــوز حزب
«اإلصـ ـ ـ ــاح» م ـثــل الـ ـل ــواء ع ـلــي محسن
األح ـمــر وال ـق ـيــادي حميد األح ـمــر ،كما
كـ ــان ق ــد تـ ـع ـ ّـرض الع ـت ـق ــاالت ع ـ ــدة ،في
مــا وصـفــه الـحــوثـيــون بـمـحــاوالت عدة
إلسكاته وقمعه.
جـمــاعــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،أكـ ــدت بلسان

ُ
 80شخصًا على األقل قتلوا في الهجمات أمس فيما جرح نحو  200آخرون (أ ف ب)

املتحدث باسمها محمد عبد السالم،
أنـ ــه مـ ـع ــروف م ــن ي ـقــف وراء هـجـمــات
ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،وم ـ ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ــرض ع ـل ـي ـهــا
ويمولها ،مــؤكـدًا أنها جــزء مــن معركة
شاملة تقودها أطــراف تتبادل األدوار
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة
واألمنية .وأضاف عبد السالم ،في بيان،
أن العناصر اإلجرامية التابعة لتنظيم
ّ
«القاعدة» تحركت في ظل نشاط ودعم
األجـهــزة األمنية والعسكرية املدعومة
أم ـيــرك ـيــا ،راب ـط ــا م ــا شـهــدتــه ع ــدن أول
من أمــس بالهجمات األخـيــرة .وقــال إن
ّ
تحرك هادي ثم تهريب عناصر القاعدة

مــن الـسـجــن ،يكشف أن هــذه العناصر
ه ــي أدوات ل ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة
األميركية واملحلية .وفيما أكــد البيان
اسـتـكـمــال الـخـطــوات الـثــوريــة للحفاظ
على الشعب ،شدد عبد السالم على أن
الجماعة اعتادت مواجهة العدوان بكل
ً
ش ــرف وش ـجــاعــة ،ق ــائ ــا« :نـحــن نعرف
كيف نــدافــع عــن أنفسنا ومتى نتحرك
وكـيــف نــواجــه هــذه األعـمــال اإلجرامية
البشعة».
ومساء أمس ،نقلت وكالة «األناضول»
عــن شـهــود عـيــان دخ ــول ق ــوات موالية
لجماعة «أنصار الله» إلى محافظة تعز

(وسط) من دون مقاومة ،حيث استقرت
في معسكر القوات الخاصة شرقي تعز.
وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوة
تتألف مــن  20عربة عسكرية وناقالت
جند باإلضافة الــى سيارتني تحمالن
مسلحني دخلت مقر القوات الخاصة».
ويأتي دخــول الحشود العسكرية بعد
وقــت قليل من بيان للجنة األمنية في
امل ـحــاف ـظــة أقـ ــرت ف ـيــه «م ـنــع دخـ ــول أي
تـعــزيــزات عسكرية أو أمنية أو مدنية
إلى املحافظة من أي جهة».
إلى ذلك ،قالت مصادر ّ
مقربة من هادي
إن قصر املعاشيق الذي ّفر منه الرئيس

تقرير

تفاؤل أممي بنجاح الحوار الليبي
انـطـلـقــت ال ـجــولــة الـثــانـيــة م ــن ال ـحــوار
الـلـيـبــي أم ــس ف ــي مــديـنــة الـصـخـيــرات
امل ـغــرب ـيــة ،وس ــط ت ـف ــاؤل أم ـمــي كبير،
وت ـ ـشـ ــاؤم م ــن وف ـ ــد الـ ـب ــرمل ــان املـنـعـقــد
ف ــي ط ـب ــرق ،شــرقــي لـيـبـيــا .يــأتــي ذلــك
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اش ـت ـب ــاك ــات تـ ـ ــدور في
غربي ليبيا بني الجيش الليبي بقيادة
خليفة حفتر وقوات «فجر ليبيا».
وانـطـلــق ال ـح ــوار ،أم ــس ،بعدما تأجل
املاضي
انعقاده للمرة األولى األسبوع ُ
بسبب تغيب وفد برملان طبرق ،ثم أجل
للمرة الثانية الخميس بسبب هجوم
ع ـلــى م ـط ــار مـعـيـتـيـقــة ف ــي طــراب ـلــس،
أسهم في تأخير وصــول وفــد املؤتمر
الوطني الليبي العام إلى املغرب.
وجمع اللقاء األول في جولة يوم أمس،
املبعوث األممي إلى ليبيا ،برناردينو
لـيــون ،ووف ــد بــرملــان طـبــرق ،ثــم اجتمع
ليون مــع وفــد املؤتمر الوطني العام،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـمـثـلــن ع ــن املجتمع
امل ــدن ــي .ول ــم يـعـقــد ل ـحــد اآلن ل ـق ــاءات
م ـبــاشــرة ب ــن األط ـ ــراف الـلـيـبـيــة .ومــن
املقرر ،أن تستمر املفاوضات  ٣أيام مع
إمكانية تمديدها لألسبوع املقبل في
حالة التوافق على الوثائق املقترحة
حـ ــول «ح ـك ــوم ــة وحـ ـ ــدة ،وال ـتــرت ـي ـبــات
األمنية ،وتعزيز بناء الثقة».

وفيما أعرب املبعوث األممي إلى ليبيا،
بــرنــارديـنــو لـيــون ،عــن تـفــاؤلــه بنجاح
ال ـ ـحـ ــوار ،خ ـيــم ال ـت ـش ــاؤم ع ـلــى بعض
أطراف الحوار الليبي.
ليون أوضح أنه يتوقع توصل أطراف
ال ـ ـحـ ــوار يـ ــوم غ ــد األحـ ـ ــد إلـ ــى «ات ـف ــاق
على الــوثــائــق املقترحة حــول حكومة
وح ــدة والـتــرتـيـبــات األم ـن ـيــة ،وتعزيز
ب ـن ــاء ال ـث ـق ــة» .ورأى ،ف ــي تـصــريـحــات
قبيل انطالق جولة الحوار الثانية ،أن
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سيمهد االنتقال
إل ــى الـتـفــاوض عـلــى التفاصيل خــال
األسبوع املقبل ،موضحًا أن املفاوضات

ستستمر ثالثة أي ــام ،وستتركز على:
الترتيبات األمـنـيــة والـحــد مــن إطــاق
ال ـس ــاح واالسـ ـتـ ـق ــرار ،وم ــراق ـب ــة وقــف
إطالق النار ،اضافة إلى التوافق حول
حكومة وحدة وطنية.
ودع ــا األطـ ــراف املـشــاركــة إل ــى «تحمل
مسؤوليتها التاريخية» للتوصل إلى
ات ـف ــاق ،الف ـتــا إل ــى أن بـعــض مــؤشــرات
اإلرهـ ــاب ب ــدأت تـهــدد ليبيا واملنطقة،
معربًا عن أمله في التوصل إلى حل.
في املقابل ،شــدد رئيس لجنة الحوار
فــي مجلس ال ـن ــواب ،أب ــو بـكــر بعيرة،
على أن «الصراع حول شرعية املجلس

استمرت االشتباكات بين قوات حفتر و«فجر ليبيا» في طرابلس (أ ف ب)

يمكن أن يؤدي لفشل الحوار املنعقد»،
مضيفًا أنــه ال يتوقع الخروج بنتائج
خالل جولة املفاوضات الحالية.
وك ـش ــف ب ـع ـيــرة ف ــي ت ـصــريــح لــوكــالــة
«األناضول» أن «املفاوضات لن تناقش
الشرعية التشريعية ،لكنها تظل عقبة
كبيرة في سبيل تقدم الحوار».
وعــن الصعوبات التي تكتنف عملية
ال ـ ـح ـ ــوار ،أوض ـ ـ ــح أن «ال ـ ـخـ ــاف عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة ال يـ ـ ــزال ي ـخ ـل ــق م ـصــاعــب
كبيرة» ،فيما أكد النائب الثاني لرئيس
املؤتمر الوطني ،ورئيس وفده للحوار
فــي املـغــرب ،صالح املـخــزوم« ،ضــرورة
املـ ـف ــاوض ــات املـ ـب ــاش ــرة م ــع األط ـ ــراف
األخـ ــرى ،مــن أج ــل الــوصــول إل ــى رؤيــة
شاملة للخروج من األزمة الليبية».
بـ ـ ــدوره ،ش ــدد ال ـنــاطــق بــاســم املــؤتـمــر
الوطني الـعــام ،عمر حميدان ،على أن
«الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ح ــل س ـيــاســي شــامــل
ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة م ــن الـ ـح ــوار الليبي
ف ــي املـ ـغ ــرب ،سـيـجـنــب ال ـعــالــم تـســرب
املجموعات اإلرهابية وانتشارها إلى
النطاق اإلقليمي والدولي».
وب ـي ـن ـمــا بـ ــدأ ال ـ ـحـ ــوار ال ـس ـي ــاس ــي في
امل ـغ ــرب ب ــن األطـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة ،كــانــت
ت ــدور اشتباكات فــي املنطقة الغربية
مــن ليبيا .وكـشــف آم ــر غــرفــة عمليات

