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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
اجماع يمني ضد العدوان يخرقه «اإلصالح»
في ساعات الحرب ،ال ّ
يعول كثيرًا على
تبدل في مواقف األحزاب السياسية،
بل يبحث المعتدي عن المقايضات،
وكذا كان مع «التجمع اليمني
لإلصالح» .وفي ساعة «عاصفة
الحزم» ،تسعى الرياض ،وأداتها الرئيس
المستقيل هادي ،إلى قلب المشهد
السياسي للعودة إلى ما قبل «21
سبتمبر» ...لكن :تلك أمانيهم؟
صنعاء ـ علي جاحز
ي ـج ــان ــب ال ـ ـصـ ــواب ويـ ـن ــاف ــي ال ــواق ــع
ّ
م ــن ي ـق ــول إن نـسـبــة م ــا م ــن الـشـعــب
ال ـي ـم ـنــي ت ــؤي ــد ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
على اليمن وترضى بالتدمير .ال بد
ل ـت ـنــاول مــوضــوعــي لـلـمـســألــة م ــن أن
ّ
يشير إلــى أن املؤيد الفعلي للعدوان

«الحزب االشتراكي» الذي يعد أكبر
األحزاب اليسارية ال يزال يفضل
البقاء في المنطقة الرمادية
ي ـت ـم ـثــل بـ ـق ــوى س ـي ــاس ـي ــة وق ـ ـيـ ــادات
حزبية وعسكرية مقيمة خارج الوطن
بـعــدمــا طــردتـهــا «ثـ ــورة  21سبتمبر
( »2014ت ــاري ــخ س ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
على صـنـعــاء) .وت ــرى تلك الـقــوى في
ال ـع ــدوان بــابــا يعيدها إل ــى ممارسة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،أو عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل يـمـنـحـهــا
ّ
مكاسب سياسية .ويمكن الجزم بأن
أبـ ــرز تـلــك ال ـق ــوى وال ـق ـي ــادات تتمثل
ب ــ»حــزب التجمع اليمني لــإصــاح»
وق ـيــاداتــه الـتــابـعــة لجماعة اإلخ ــوان
املسلمني ،إضــافــة الــى بعض قيادات

«التنظيم الوحدوي الناصري».
وفي الوقت الذي تصطف فيه غالبية
األحـ ـ ــزاب الــرئـيـسـيــة وال ـص ـغ ـيــرة في
ضـفــة رف ــض ال ـع ــدوان ـ ـ وإن تباينت
ط ــرق وحـيـثـيــات ومـبــدئـيــة الــرفــض ـ
ّ
إال أن الـضـفــة امل ــؤي ــدة يـبــرز ضمنها
«حــزب اإلصــاح» (إخــوان مسلمون)،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ــرى س ـي ــاس ـي ــون أن سـيــاســة
«اإلصالح» األخيرة باتت على قطيعة
م ــع مـ ــزاج الـ ـش ــارع الـيـمـنــي ،إذ تقيم
معظم قياداته في الخارج ،في الوقت
ال ــذي ي ـبــدي فـيــه الـبـعــض اعـتـقــادهــم
ّ
بأن املقاتلني في الجنوب وفي مأرب
تحت شعار «القاعدة» وتحت شعار
«م ـ ـنـ ــاصـ ــرة ه ـ ـ ـ ــادي» ه ـ ــي «ع ـن ــاص ــر
إصالحية» في حقيقة األمر ،وهي ما
تبقى مــن التنظيم املسلح ال ــذي كان
ثــانــي ق ــوة ف ــي ال ـي ـمــن ع ـلــى مستوى
التنظيم والتسليح.
ف ــي امل ـقــابــل ،م ــن الـطـبـيـعــي أن يـكــون
موقف «أنصار الله» رافضًا ومواجهًا
لـلـعــدوان ،وينسحب هــذا أيـضــا على
«حـ ــزب املــؤت ـمــر الـشـعـبــي الـ ـع ــام» ،إذ
يبدو أن العدوان السعودي يتخذ من
زعيمه ،علي عبد الله صالح ،ونفوذه
في الجيش ،هدفًا معلنًا .غير أن بيان
«املؤتمر الشعبي العام» بدا فاترا في
بداية الـعــدوان وانسجم معه خطاب
متلفز لزعيمه علي عبد الله صالح،
هــاجــم الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـبــد ربــه
منصور هادي ،وتودد لدول الخليج،
مـطــالـبــا م ــن س ـمــاهــم «األش ـ ـقـ ــاء» في
الخليج بوقف الغارات والرجوع الى
االحتكام للمبادرة الخليجية ،األمر
ال ــذي اعـتـبــره نــاشـطــون فــي «أنـصــار
ً
ال ـلــه» اس ـت ـجــداء وت ـن ــازال عــن سـيــادة
الوطن في مقابل العودة إلى مبادرة
انتهت بعد « 21سبتمبر» .ومــا لبث
ذل ــك املــوقــف أن تغير وانـعـكــس على
أداء اإلعـ ــام الـتــابــع ل ــ»املــؤت ـمــر» ،وال
سيما بـعــدمــا ص ــدر ق ــرار عــن ه ــادي،
أخيرًا ،يقضي بإقالة نجل صالح من
س ـف ــارة اإلم ـ ـ ــارات وي ـطــالــب بــاعـتـقــال
صالح.
«الـحــزب االشـتــراكــي» الــذي يعد أكبر

تصطف غالبية األحزاب الرئيسية والصغيرة في ضفة رفض العدوان (أ ف ب)

االحــزاب اليسارية في اليمن ،ال يزال
يفضل الـبـقــاء فــي املنطقة الــرمــاديــة.
ففي حني لم يصدر عنه أي بيان باسم
«ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة» ،اك ـت ـفــى مــوقـعــه
اإللكتروني الرسمي بنشر تصريح
ع ـل ــى لـ ـس ــان أح ـ ــد قـ ـي ــادات ــه يـتـحــدث

فيه عــن «رف ــض الـحــزب للغة الحرب
بشكل عـ ــام» ،ملمحًا إل ــى مسؤولية
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ف ــي م ــا وص ـل ــت الـيــه
األمــور .ونتيجة انتقادات واسعة من
قبل ناشطني وقيادات وسطى ،ارتفع
مستوى رفــض «الـحــزب االشتراكي»

الــى درج ــة رفــض ال ـعــدوان «الــداخـلــي
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي» ،وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ل ـس ــان
«م ـن ـظ ـمــة ال ـش ـه ـيــد ج ـ ــار الـ ـل ــه ع ـمــر»
التابعة للحزب والـتــي أدان ــت عــدوان
السعودية وأيضًا ما سمته «حــروب
أنصار الله على الجنوب».

ّ
يمنيون في المنفى اإلجباري

ّ
حرب أخرى تشن على اليمنيين في
بالد العرب ،من وجوهها منعهم
من الدخول إال بتأشيرة حرمت المئات
من دخول مصر ،فيما ّ
يشد األردن
حزام العذاب عليهم بمنع التحويالت
المالية من بالدهم إلى المملكة
صنعاء ـ جمال جبران

كــانــت رحـلــة «مـصــر للطيران» على
مسافة قريبة من إكمال خط رحلتها
باتجاه مطار صنعاء الــدولــي ،قبل
أن ُيبلغ قائدها بأمر انطالق عدوان
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ع ـلــى الـيـمــن،
وهو األمر الذي أجبره على التوجه
إل ــى أق ــرب نقطة مــن مـطــار صنعاء

لـ ـلـ ـت ــوق ــف ،وه ـ ــي ج ـي ـب ــوت ــي ح ـيــث
ستفتح رحلة الـعــذاب أبوابها أمام
ّ
ركاب الرحلة من أهل اليمن.
رف ـ ـضـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـج ـي ـب ــوت ـي ــة
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ه ـ ـ ـ ــؤالء ،مـ ــا دفـ ـ ــع ف ــري ــق
ال ـطــائــرة امل ـصــريــة إل ــى ات ـخــاذ قــرار
ع ــودة الــرحـلــة إلــى نقطتها األول ــى.
هناك ،سيكون اليمنيون ّعلى موعد
آخــر مــع الـعــذاب حينما تلقوا خبر
رفــض السلطات املصرية دخولهم،
بـ ـسـ ـب ــب أم ـ ـ ــر ط ـ ـ ـ ــارئ فـ ــرضـ ــه ق ـ ــرار
جـ ـمـ ـه ــوري أصـ ـ ـ ــدره ال ــرئـ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي ،وال ــذي نـ ّـص على
إل ـغ ــاء م ـي ــزة دخ ـ ــول الـيـمـنـيــن إلــى
األراضــي املصرية من دون تأشيرة
دخــول مسبقة .صــدر الـقــرار عندما
كان هــؤالء اليمنيون متجهني ّ
جوًا
إلــى بلدهم .كما تضاعفت املعاناة
لكون معظم املسافرين إلى القاهرة
مـ ــن أه ـ ــل الـ ـيـ ـم ــن ،هـ ــم مـ ــن امل ــرض ــى

الـطــالـبــن لـعــاج أو مــن الطلبة في
ال ـجــام ـعــات امل ـصــريــة ،م ــا يـعـنــي أن
جـمـيـعـهــم ال ي ـم ـل ـكــون م ــن امل ـ ــال ما
يـمـكـنــه م ــن مـســاعــدتـهــم ف ــي ح ــاالت
طارئة واستثنائية كالتي وضعهم
فيها العدوان واملعاملة املصرية.
األم ــر نـفـســه ت ـكـ ّـرر مــع أك ـثــر مــن ألــف
م ـ ــواط ـ ــن ي ـم ـن ــي ك ـ ــان ـ ــوا ف ـ ــي األردن
بغرض العالج .ومن املعتاد ً أن يختار
ال ـي ـم ـن ـي ــون األردن وج ـ ـهـ ــة ل ـل ـعــاج
مثل القاهرة ،على الرغم من ارتفاع
كلفة العيش فــي عـ ّـمــان بشكل يفوق
أضـعــاف مــا يمكن صــرفــه فــي مصر.
وانطالقًا من ارتفاع كلفة العيش في
الـعــاصـمــة األردن ـي ــة ،يصبح بديهيًا
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـح ــال ــة املـ ــزريـ ــة ال ـتــي
وصـ ــل إل ـي ـه ــا ال ـع ــال ـق ــون ال ـي ـم ـنـيــون
ه ـنــاك ،وخـصــوصــا أن األمـ ــوال التي
ح ـم ـل ــوه ــا مـ ــن ال ـي ـم ــن قـ ـ ًـد نـ ـف ــدت أو
اقتربت من النفاد ،إضافة إلى حالة

امل ـ ـنـ ــع ال ـ ـتـ ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا ال ـس ـل ـط ــات
األردنـيــة بشكل غريب وغير مفهوم،
إذ منعت املـصــارف مــن استقبال أي
ت ـح ــوي ــات م ــال ـي ــة آتـ ـي ــة م ــن ال ـي ـمــن.
هــذا ال ـقــرار الـجــائــر ،لـيــس لــه تفسير
س ــوى أن امل ـلــك األردن ـ ــي عـبــد ال ـلــه ال
ي ــري ــد أن «يـ ـخ ــدش» عــاق ـتــه بـحـكــام
دول الخليج ،التي يشارك معها في
التحالف العدواني على اليمن.
وفــي مواجهة هــذا الظرف الصعب،
ي ـقــول يــوســف ال ـع ـمــاد وه ــو طــالــب
جامعي يدرس في إحدى الجامعات
اليمنية في
األردنـ ـي ــة ،إن ال ـس ـفــارة ً
عـمــان لــم تستطع ،نتيجة النـعــدام
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ،سـ ــوى ال ـق ـي ــام بـفـتــح
أبواب السفارة للمواطنني العالقني
وتسجيل أسمائهم بهدف التمهيد
لـ ـضـ ـم ــان ع ــودتـ ـه ــم فـ ــي حـ ـ ــال فـتــح
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ـ ّ
ـوي ــة بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن.
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاد إن الـ ـ ـح ـ ــاالت

الصعبة في سياق قضية العالقني
تتمثل في عدد من العائالت العالقة
ف ــي ب ـعــض مـسـتـشـفـيــات الـعــاصـمــة
األردن ـ ـيـ ــة ولـ ــم تـتـمـكــن م ــن دفـ ــع ما
عليها مــن ال ـتــزامــات ّ مــالـيــة نتيجة
عدم قدرتها على تسلم أي حواالت
مــال ـيــة م ــن ال ـي ـمــن .إل ــى هـ ــذا ،تظهر
مشكلة الطلبة الدارسني ُهناك وهم
ل ــم يـقـبـضــوا مــرتـبــاتـهــم املـسـتـحـقــة
منذ ثالثة أشـهــر ،وهــي مستحقات
يـ ـت ــم ت ـح ــوي ـل ـه ــا م ـ ــن صـ ـنـ ـع ــاء فــي
األحـ ـ ــوال ال ـع ـ ّ
ـادي ــة ك ــل ثــاثــة أشـهــر
ُ
وتدفع مرة واحدة .وهو العمل الذي
سيعمل على ثني معظم الطلبة عن
مواصلة دراستهم ودفــع ما عليهم
مــن واح ـبــات مــالـ ّـيــة ،حيث يـبــدو أن
عـجــز ال ـس ـفــارة ع ــن ال ــدف ــع سيطول
لـفـتــرة غـيــر مـعـلــومــة إذا مــا استمر
ال ــوض ــع عـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه وطــالــت
فترة العدوان السعودي على اليمن.

