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اليمن

ّ
ّ
مسقط «سري» وأوباما «يبرئ»
حوار
ّ
إيران من تمدد الحوثيين
من المنتظر أن
تبدأ نتيجة المحادثات الجارية
في مسقط حاليًا بالظهور
االربعاء المقبل ّفي مجلس
األمن ،حيث سيسلم
المبعوث الدولي مبادرة
جديدة خاصة باليمن ،في
وقت خصص فيه الرئيس
باراك أوباما الشأن اليمني
بتصريحات الفتةّ ،
«تبرئ»
إيران من سيطرة «أنصار الله»
على صنعاء
لم تتضح بعد نتائج الجولة االولــى
من املحادثات التي يجريها املبعوث
الــدولــي ال ــى الـيـمــن إسـمــاعـيــل الشيخ
فــي مسقط ،لكن الــوضــع املـيــدانــي في
ج ـن ــوب ال ـي ـمــن مـسـتـمــر بــالـتـغـيـيــرات
وس ـ ــط هـ ـج ــوم واسـ ـ ــع لـ ـق ــوات ال ـغ ــزو
االماراتية والسعودية باتجاه أبني.
وبـ ـع ــد وصـ ـ ــول وف ـ ــد ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
الله» وحزب «املؤتمر الشعبي العام»
إلـ ــى م ـس ـقــط ل ـل ـب ــدء ب ــامل ـح ــادث ــات مــع
مبعوث األمــم املتحدة ،إسماعيل ولد
الشيخ ،تبدو مساعي عمان هذه املرة
أك ـثــر ج ـ ّـدي ــة ،بــات ـجــاه إن ـهــاء ال ـعــدوان
ال ـس ـعــودي ،وس ــط تـكـتــم شــديــد حــول
مـ ـج ــري ــات ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـع ـمــان ـيــة .ول ـغ ــاي ــة ال ـل ـح ـظــة ،ال آث ــار
عملية ألي نقاشات أو تفاهمات في

مسقط ،فيما يحيط الغموض بحقيقة
املبادرات املطروحة على الطاولة ،لكن
التسريبات توضح أن النقاط السبع
ال ـ ــذي يـحـمـلـهــا ولـ ــد ال ـش ـيــخ ستمثل
مـ ـب ــادرة أم ـم ـيــة ج ــدي ــدة ت ـل ـقــى قـبــول
ال ـج ـم ـي ــع ،ع ــوض ــا ع ــن ال ـ ـقـ ــرار ،2216
على أن يسلمها املسؤول الدولي إلى
مجلس األمن ،يوم األربعاء املقبل.
وق ــال وزي ــر خــارجـيــة الــرئـيــس ال ـفــار،
ّ
ـاض
ريـ ــاض ي ــاس ــن ،إن ال ـت ـحــالــف م ـ ٍ
«حتى استعادة اليمن بكامله» ،وإن
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات فـ ــي م ـس ـق ــط «ال ت ـع ــدو
كونها سعيًا من األمم املتحدة إلقناع
ال ـحــوث ـيــن و(ع ـل ــي ع ـبــدال ـلــه) صــالــح
بتطبيق القرار .»2216
ف ــي ه ــذه االثـ ـن ــاء ،ك ــان الف ـت ــا م ــا قــالــه
الرئيس االميركي بــاراك إوبــامــا ،أول
مــن أم ــس ،للصحافيني فــي واشنطن
حول وضع اليمن ودور إيران ،إذ رأى
ّ
أن تـحـ ّـرك الحوثيني بــاتـجــاه صنعاء
«ل ــم يـكــن بـمــوجــب أوامـ ــر صـ ــادرة عن
(الجنرال االيراني قاسم) سليماني».
وأضـ ـ ـ ــاف أن تـ ـح ــرك ال ـح ــوث ـي ــن ك ــان
تـعـبـيـرًا ع ــن «الـ ـع ــداء ال ـتــاري ـخــي لهم
تـ ـج ــاه ص ـن ـع ــاء ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـكــائــد
الرئيس السابق علي عبدالله صالح».
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن س ـي ـطــرة
«أنصار الله» على صنعاء في أيلول
امل ـ ــاض ـ ــي ،أن إيـ ـ ـ ــران «ط ـل ـب ــت مـنـهــم
(الحوثيني) في لحظة من اللحظات
ضـبــط ال ـن ـفــس ،ول ـكــن اآلن ،وبـعــدمــا
دخل الحوثي إلى صنعاء ،ولم يكن
ه ـنــاك حـكــومــة ،لــم يـجــد أي مـقــاومــة
تـ ــذكـ ــر» .وتـ ــابـ ــع فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـتــي
ّ
ضمت صحافيني وباحثني معنيني
بــامل ـفــاوضــات م ــع إيـ ــران ح ــول املـلــف
النووي« :هل ترغب إيران في إرسال

ال ـســاح لـلـحــوثــي واخ ـت ــاق مشاكل
مع السعودية؟ االجابة هي نعم ،لكن
التحركات لم تكن مبنية على دعوة
لـلـسـيــر ف ــي اتـ ـج ــاه حـ ــرب م ـقــدســة».
ً
ومضى قائال« :ما رأيناه ،على األقل
منذ عام  ،1979أن إيران تتبنى قرارات
ثابتة ومدروسة ،بغية الحفاظ على
النظام ،ولتوسيع رقعة نفوذها حني
يمكن ذلك .هم انتهازيون يبنون ما
يعتقدون أنه سياج يردع أي هجوم
محتمل من إسرائيل ،بواسطة حزب
الله ووكالئهم اآلخرين في املنطقة.
وأع ـت ـق ــد أن م ــا ق ــام ــت ب ــه إيـ ـ ــران في
اليمن هو خير مثال على ذلك».

مشكلة الجنوب

المعارك مستمرة في َأبين
ميدانيًا ،تواصلت املعارك في محيط
زنـجـبــار ،عــاصـمــة أب ــن ،وس ــط تقدم
لقوات الغزو اإلماراتية والسعودية
املـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــودة بـ ـ ـ ـ ــآالف مـ ـ ــن امل ـس ـل ـح ــن
املوالني لـ«القاعدة» والرئيس الفار.
وق ــد سـيـطــر املـهــاجـمــون عـلــى نقطة
الـعـلــم الـتــي تفصل بــن ع ــدن وأب ــن،
من دون أن تتمكن من دخولها .وقد
ّ
رد ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان الـشـعـبـيــة»
بهجمات عدة ،بينها تفجير  4آليات
ل ـل ـقــوات االم ــاراتـ ـي ــة ،أول م ــن أم ــس،
أدت إلـ ــى م ـق ـتــل  70م ــن امل ـس ـل ـحــن،
بـيـنـهــم  5ج ـن ــود إم ــاراتـ ـي ــن وج ــرح

أخرى ،بدا ٌ
نوع من االستياء
من جهةٍ
ف ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ــاط «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي»
بـسـبــب ت ـجــاهــل امل ـح ــادث ــات ال ـجــاريــة
فــي مسقط حــالـيــا ال ـح ــراك ،والقضية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ك ـ ـكـ ــل .وعـ ـ ّـبـ ــر ن ــاش ـط ــون
جنوبيون أمس عن تذمرهم من غياب
أي ق ــوة م ــن الـ ـح ــراك ع ــن امل ـح ــادث ــات،
بعدما حضر الـحــراك في املفاوضات
األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ،وف ــي
ل ـقــاءات جنيف أي ـضــا .ويــؤكــد هــؤالء
أن تخلي بعض الـقـيــادات الجنوبية
عــن الـحــراك ومطالبه ،مثل الرئيسني
السابقني علي سالم البيض وحيدر
العطاس ،مقابل تعيينات كتلك التي
ح ـصــل عـلـيــه ال ـع ـطــاس ع ـنــدمــا عـ ّـيـنــه
الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي
مستشارًا لــه ،جعل القضية تتالشى
تمامًا عن األولــويــات السائدة حاليًا،
ً
ما انعكس تجاهال للقوى الجنوبية
في محادثات من املفترض أن تفضي
ٍّ
إلى حل لألزمة.

اث ـ ـنـ ــن ،اعـ ـت ــرف ــت االم ـ ـ ـ ـ ــارات بـمـقـتــل
ثالثة منهم .ونعت الـقــوات املسلحة
اإلم ــارات ـي ــة «ال ــرت ـب ــاء جـمـعــة جــوهــر
ج ـم ـع ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــادي ،وخـ ــالـ ــد مـحـمــد
عبدالله الشحي ،وفاهم سعيد أحمد
الحبسي».
كــذلــك ،سجل يــوم أمــس قصف جديد
لطائرات الـعــدوان ضــد أه ــداف تابعة
ل ـل ـحــراك الـجـنــوبــي ف ــي ع ــدن ،م ــا أدى
إلى سقوط  10قتلى وإصابة  ،20في
الغزاة
سـيــاق تصفية املـجـمــوعــات املسلحة
يتقدمون في
التابعة للحراك داخــل القوات املؤيدة
أبين
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان ،مل ـص ـل ـح ــة أجـ ـنـ ـح ــة ح ــزب ومقتل  5جنود
إماراتيين
«االصالح» و«القاعدة».
واعتراضات
(األخبار)
الجنوب تتزايد
(األناضول)

تقرير

ّ
سلطنة عمان تواصل جهودها للحل« :حبل النجاة» األخير
مسقط ـ أوس الكوثري
على الرغم من حيادها املعلن ،تؤدي
ُ
دورًا محوريًا في األزمة
سلطنة عمان ً
الـيـمـنـيــة ،مـمـثـلــة «ح ـبــل ن ـج ــاة» يـكــاد
يكون وحيدًا ،لوقف الحرب املستمرة
على اليمن منذ خمسة أشهر .تواصل
ُع ـم ــان ب ــذل ال ـج ـهــود م ــن أج ــل تقريب
بصمت
وجهات نظر أطــراف الـصــراع
ٍ
ومــن دون ضجيج .وبرغم عضويتها
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
ب ـ ــات واض ـ ـحـ ــا ت ـم ــاي ــز ال ـس ـل ـط ـنــة عــن
بــاقــي الـ ــدول األع ـض ــاء ألس ـب ــاب ع ــدة،
م ــا ج ـع ــل م ـ ـبـ ــادرات م ـس ـقــط ت ـت ـصـ ّـدر
املـشـهــد االقـلـيـمــي فــي الــوقــت الـحــالــي
إلح ـي ــاء الـعـلـمـيــة الـسـيــاسـيــة وإط ـفــاء
الـحــرائــق املـسـتـعــرة ،إلــى جــانــب حــراك
وزيــر الخارجية ُ
العماني ،يوسف بن
عـلــوي ،مــن إي ــران إلــى ســوريــا فاليمن
وال ـس ـعــوديــة وح ـتــى إل ــى غ ــرداي ــة في
صحراء الجزائر.
ن ـهــايــة رم ـض ــان امل ــاض ــي ،غـ ــادر وفــد
قـ ـ ــادة ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مـسـقــط
عائدًا إلــى اليمن .ظهر القياديان في
الحركة ،صالح الصماد ومحمد عبد
الـســام ،فــي صنعاء ،فــي يــوم القدس
العاملي ،شاكرين «املبادرات الطيبة»،
ف ـ ــي اشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ُـعـ ـم ــان ــي،
وم ـت ـ ّـوع ــدي ــن ال ـت ـحــالــف الـ ــذي ت ـقــوده
السعودية ،بالخيارات االستراتيجية
ال ـتــي «سـتـقـلــب شـكــل املــواج ـهــة» ،في
م ــؤش ــر إل ـ ــى ف ـش ــل جـ ـه ــود الـسـلـطـنــة

للوصول إلــى هدنة دائمة في اليمن.
وكــانــت السلطنة قــد عـبــرت فــي بيان
ع ــن أم ـل ـهــا ف ــي ال ـت ــزام جـمـيــع أط ــراف
النزاع الهدنة التي كانت قد أعلنتها
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ورف ـض ــت ال ـسـعــوديــة
االلتزام بها ،قبل أن يستمر التحالف
بعملياته الـجــويــة بــذريـعــة أن األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ــم ت ـت ــواص ــل م ـع ـهــم ب ـشــأن
الهدنة ،ليتبني الحقًا أن موعد هدنة
األمم املتحدة كان يتعارض مع خطط
السعودية إلطــاق ما سمتها معركة
«الـ ـسـ ـه ــم ال ــذهـ ـب ــي ل ـت ـح ــري ــر عـ ـ ــدن»،
وهــو ما حصل خــال الهدنة املعلنة،

وأدى إلـ ــى انـ ـكـ ـف ــاءة ق ـ ــوات «أن ـص ــار
ال ـلــه» والـجـيــش الـيـمـنــي مــن املــديـنــة.
ّ
التطورات العسكرية األخـيــرة ،ولــدت
ل ــدى الـسـلـطـنــة ش ـع ــورًا بـخـيـبــة أم ــل،
وخصوصًا أن لقاءات مسقط أدت إلى
ما كاد يكون اتفاقا بني «أنصار الله»
وبـعــض أط ــراف «ال ـحــراك الجنوبي»،
ح ــول تـسـلـيــم األح ـي ــاء ال ـتــي يسيطر
عليها الجيش و«الـلـجــان الشعبية»
لتلك ال ـقــوى الـجـنــوبـيــة ،فــي محاولة
لـطـمــأنــة امل ـك ـ ِّـون ال ـج ـنــوبــي ،لـكــن هــذا
االت ـف ــاق انـتـهــى تـمــامــا ،بـعــد سيطرة
املجموعات املسلحة املؤيدة للتحالف
ف ــي ه ـج ــوم «ال ـس ـه ــم ال ــذه ـب ــي» عـلــى
غالبية أنحاء عدن .كذلك ،فإن سيطرة
تلك القوات ما لبثت أن تبعتها أنباء
عن استهداف للقوى الجنوبية التي
اجتمعت بـ «أنصار الله» في مسقط.
ف ــي ال ـخ ـطــاب األخ ـي ــر لــزعـيــم «أن ـصــار
الله» ،عبد امللك الحوثي ،أكد أن هناك
ّ
مـ ـح ــاوالت لـلـبـحــث ع ــن ح ــل سـيــاســي
ل ـل ـحــرب مــرح ـبــا ب ـهــا ،ف ــي إش ـ ــار ٍة إلــى
جهود عمان التي ما زالت ناشطة في
االت ـجــاهــات كــافــة ،بـمــا فـيــه األمـيــركــي
ّ
حلُ .
ويذكر في هذا السياق،
للبحث عن
أنـ ــه ب ــال ــرغ ــم م ــن ع ـ ــودة وفـ ــد «أن ـص ــار
الـلــه» ال ــذي بقي فــي مسقط ألكـثــر من
شـهــر ون ـصــف شـهــر م ــن دون نتيجة
ناجزة ،استضافت السلطنة األسبوع
املـ ــاضـ ــي وفـ ـ ـ ـدًا رف ـي ـع ــا مـ ــن «امل ــؤت ـم ــر
الـشـعـبــي ال ـع ــام» عـلــى رأس ــه الـقـيــادي
ي ــاس ــر ال ـع ــاوض ــي الـ ــذي ن ـشــر ص ــورة

لقاءات مسقط أدت
إلى اتفاق بين «أنصار
الله» وقوى جنوبية

على مــوقــع «فــايـسـبــوك» ،تجمعه بنب
علوي .هذه املعطيات أشارت إلى عدم
اسـتـســام عـمــان للتصلب الـسـعــودي
واستمرارها في محاولة خرق جبهة
الـحــرب باتجاه هــدنــة دائـمــة ،وفـقــا ملا
ذكر بن علوي أثناء مؤتمره الصحافي
في الجزائر.
ّ
ال يمكن القول إن تصلب الرياض في
امللف اليمني ال يزعج السلطنة .ذلك
يظهر بــن حــن وآخــر فــي تصريحات
عـ ــابـ ــرة ل ـل ـم ـس ــؤول ــن أو فـ ــي م ـق ــاالت
ل ـل ـم ـقــربــن م ــن دوائ ـ ـ ــر ص ـن ــع الـ ـق ــرار،
ّ
تشكك فــي ج ــدوى اسـتـمــرار السلطنة
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون .ف ـف ــي املــؤت ـمــر
الصحافي مع وزير الخارجية املصري،
سامح شكري ،قبل أقل من أسبوعني،
قال وزير الخارجية العماني إنه «ال بد
من حلول دبلوماسية لجميع املشاكل،
وإن العنف والحرب واستخدام القوة
ّ
ال تـ ـح ــل ه ـ ــذه املـ ـش ــاك ــل» ،ف ــي إش ـ ــارة

واضحة إلى رفض أسلوب السعودية.
وكـ ــان قـبـلـهــا ال ــوزي ــر ق ــد ان ـت ـقــد أث ـنــاء
مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية
ال ـجــزائــري رم ـطــان لـعـمــامــرة «الـحــالــة
االنسانية» التي وصل إليها أكثر من
 21مليون يمني جراء العدوان.
في املقابل ،ال يمكن إخفاء االمتعاض
ال ـس ـعــودي م ــن الـ ــدور والـتـصــريـحــات
العمانية .يبدو ذلك جليًا في انتقادات
حـ ـ ـ ــادة ل ـ ـعـ ــدد م ـ ـتـ ــزايـ ــد م ـ ــن امل ـش ــاي ــخ
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى األجـ ـه ــزة الــرسـمـيــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،ع ـل ــى ش ـك ــل ت ـش ـك ـيــك فــي
ال ــدور العماني وهـجــوم على الــرمــوز
الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال االخـ ـ ـت ـ ــاف
املذهبي للطعن في ُعمان وسياستها،
وه ـ ــو مـ ــا ازداد فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب االتـ ـف ــاق
النووي اإليراني.
الـ ـي ــوم ،تـسـتـضـيــف الـسـلـطـنــة وفـ ــودا
يمنية مــن جــديــد ،فــي م ـحــاولــةٍ يبدو
ٍّ
أنها األخيرة للتوصل إلى حل سياسي
لـ ــأزمـ ــة .وب ــرغ ــم ال ـت ـع ـنــت ال ـس ـع ــودي
ـ الـخـلـيـجــي وت ـص ـع ـيــد ال ـت ـحــالــف من
عملياته العسكرية في اآلونة األخيرة،
تـتــواصــل الـجـهــود العمانية الـجـبــارة
الصامتة بعيدًا عن األضواء في اتجاه
إح ـ ـ ـ ــداث خـ ـ ــرق فـ ــي تـ ـ ّح ــال ــف الـ ـح ــرب.
وبرغم أن ذلك لم يتمخض عن جدوى
ح ـق ـي ـق ـيــة ح ـت ــى اآلن ،تـ ـب ــدو األجـ ـ ــواء
مختلفة ه ــذه امل ــرة ،مــع سـعــي حثيث
لبلورة عملية سياسية بمعية خطة
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
املوجود في مسقط حاليًا.

