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العالم

اليمن س ـ ّـددت ًالـقــوات المسلحة التابعة لـ«الحراك
الجنوبي» ضربة قوية لقوات الغزو ومجموعاته
ف ــي عـ ــدنّ .
وردًا ع ـلــى إق ـصــائــه م ــن الـمـكــاســب
العسكرية ّ الـتــي حققها «الـتـحــالــف» فــي الفترة
األخيرة ،دشن «الحراك» مرحلة جديدة تفتح ثغرة
كبيرة في وضعية «التحالف» جنوبًا

«الحراك الجنوبي» يطرد
«اإلصالح» و«القاعدة»:

عدن لنا
صنعاء ـ علي جاحز

ّ
مــثــل هـجــوم «ال ـح ــراك الـجـنــوبــي» على
عــدن وسيطرته على املــوانــئ واملــواقــع
املـهـمــة ف ــي املــدي ـنــة الـجـنــوبـيــة ،ضــربــة
م ــوج ـع ــة ل ـ ـقـ ــوات ال ـ ـغـ ــزو اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ـ ـ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـس ـل ـحــة

بدأت قوات «الحراك» تكتشف أن دول التحالف «تآمرت عليها» (أ ف ب)

امل ــؤي ــدة ل ـهــا .الـعـمـلـيــة املـفــاجـئــة وغـيــر
املـ ـت ــوقـ ـع ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
مـنـضــويــة ضـمــن املـجـمــوعــات املـقــاتـلــة
ل ـل ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فــي
اآلونــة األخيرة ،أثــارت تساؤالت بشأن
الـغــرض والتوقيت ،ومــوقــف التحالف
وقواته من هذا الهجوم.

«أنصار الله» تطلق  200أسير من «الحراك» قريبًا
فــي وق ـ ٍـت ب ــدأت فيه الـقــوى الـتــي ق ــادت حرب
 1994عـلــى ال ـج ـنــوب ،وف ــي مـقــدمـهــا ه ــادي
و«اإلص ـ ـ ــاح» بــاإلم ـســاك بــزمــام األمـ ــور في
الجنوب بعد انسحاب «أنصار الله» وإقصاء
«ال ـح ــراك الـجـنــوبــي» ،كـشــف منسق ملتقى
«التصالح والتسامح» ،حسني زيد بن يحيى،
أن «أن ـصــار الـلــه» ستطلق س ــراح نحو 200
أسير من عناصر «الـحــراك الجنوبي» الذين
تــم أســرهــم أثـنــاء املــواجـهــات فــي املحافظات
الجنوبية خ ــال أشـهــر ال ـع ــدوان .وتــوقــع بن
يحيى أن يكون ضمن األســرى الذين سيتم

إطــاقـهــم قريبًا وزي ــر الــدفــاع الـســابــق الـلــواء
م ـح ـمــود الـصـبـيـحــي والـ ـل ــواء فـيـصــل رجــب
واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ،الذين تم أسرهم
أثناء مواجهتهم الجيش و«اللجان الشعبية»
قبيل فرار هادي إلى الرياض في آذار املاضي.
وأوضح بن يحيى أن ذلك يأتي ضمن صفقة
لتبادل األســرى ،مؤكدًا أن الهدف من إطالق
س ــراح األس ــرى الجنوبيني يــأتــي فــي سياق
إعادة تطبيع العالقات بني «أنصار الله» وقوى
«الحراك الجنوبي».

على ضفاف نهر السين:
شرطة باريس «جدار»
فاصل بين غزة
وتل أبيب
باريس ــ سارة قريرة
«إل ــى أي ــن تــريــديــن ال ــذه ــاب سـيــدتــي؟
إلــى غــزة أم إلــى تــل أب ـيــب؟»؛ قــد يبدو
ال ـ ـسـ ــؤال م ـق ـت ـط ـفــا مـ ــن ح ـ ــوار م ـســرح
عبثي ،لكنه طرح حقًا من قبل شرطي
فرنسي يوم الخميس  13آب (أول من
أمــس) على مواطنة تريد الـنــزول إلى
ضفاف نهر الـســن .فقد كانت مدينة
األنوار طوال ساعات مسرحًا مصغرًا
«لـلـصــراع اإلســرائـيـلــي الفلسطيني»،
وذل ــك بـعــدمــا اعـتــزمــت بـلــديــة بــاريــس
استضافة مدينة تل أبيب في تظاهرة
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـ ــل أبـ ـي ــب ع ـل ــى نـهــر

الـ ـس ــن» ،قــوب ـلــت ب ـت ـظــاهــرة «شــاطــئ
غزة» املناهضة.
لم تشأ بلدية باريس في بــادئ األمر
الـتــرويــج للحدث خــوفــا ،بــا شــك ،من
أن ت ــؤول األمـ ــور إل ــى ج ــدل مـثـيــر ،بل
ولم يكن االحتفال مذكورًا على موقع
البلدية اإللكتروني املخصص لحدث
«شواطئ باريس» ،واملتمثل ككل سنة
في تهيئة ضفاف نهر السني بالرمال
واأللعاب ،حتى تصبح بمثابة شاطئ
ي ـح ـلــو ل ـس ـكــان ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة
التمشي عليه أو أخذ قسط من الراحة
بعيدًا عن ضوضاء املدينة.
لكن أنصار القضية الفلسطينية في

منذ هجوم املجموعات املسلحة على
ع ــدن وان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» مـنـهــا ،ب ــدأت تـظـهــر ب ــوادر
صــراع بــن الفصائل املتناقضة التي
حـ ــاول الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي الـتــألـيــف
بينها من بقايا النظام السابق .وكانت
السعودية قد حاولت طــوال السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـ ـكـ ــريـ ــس وجـ ـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـج ـنــوبــي
بــواسـطــة دع ــاة ديـنـيــن ،ثــم تحويلهم
إل ـ ــى ت ـن ـظ ـي ـم ــات م ـس ـل ـحــة ت ـس ـت ـهــدف
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وتـ ـسـ ـت ــول ــي عـ ـل ــى املـ ــدن
والقرى ،من دون أن تتخذ الحكومات
السابقة تدابير جدية ملالحقتها.
ّ
ظل الوضع على هذه الحال حتى آذار
امل ــاض ــي ،ح ــن دخ ـل ــت قـ ــوات الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» إلـ ــى ال ـج ـنــوب
والحـ ـق ــت امل ـس ـل ـحــن ال ـت ـك ـف ـيــريــن في
كل املحافظات باستثناء حضرموت،
وك ــادت أن تقضي عليها ل ــوال تدخل
العدوان الــذي تمكن بعد أربعة أشهر
م ــن أن يـعـيــد امل ـس ـل ـحــن إل ــى مـنــاطــق
عـ ــدن وأب ـ ــن ولـ ـح ــج ،وي ــدف ــع الـجـيــش
و«اللجان» إلى االنسحاب منها.
هذا االنسحاب ،ترك الجنوب وأبناءه
أمام استحقاقات كبيرة وثقيلة ،أهمها
مستقبل القضية ومواجهة االحتالل

ب ــاري ــس ـ ـ م ــن أحـ ــزاب أق ـصــى الـيـســار
والجمعيات املساندة لحقوق الشعب
الفلسطيني ـ رصدوا الحدث على أحد
املواقع اإلسرائيلية ،ومن هنا انطلقت
ح ــرب إعــامـيــة عــرفــت بــدايــاتـهــا على
الشبكات االجتماعية لتصل إلى أكبر
الصحف ووسائل اإلعــام الفرنسية.
ف ـب ـعــدمــا تـ ـب ــادل أنـ ـص ــار ومـنــاهـضــو
حـ ــدث «تـ ــل أب ـي ــب ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـس ــن»
التغريدات على موقع «تويتر» (أكثر
مـ ــن  40أل ـ ــف تـ ـغ ــري ــدة نـ ـش ــرت ح ــول
هــذا امل ــوض ــوع) ،قــامــت رئيسة بلدية
ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،آن ه ـيــدال ـغــو،
بنشر مقال رأي في صحيفة «لوموند»
تحت عنوان «ملــاذا نستقبل تل أبيب
فــي شــواطــئ ب ــاري ــس؟» .وق ــد وصفت
ه ـيــدال ـغــو ه ــذه ال ـف ـكــرة ب ــال ــ«ع ــادي ــة»
نـظـرًا إلــى أن بــاريــس تستقبل مدينة
ساحلية كــل صـيــف ،فـلـ َـم ال تــل أبيب
(؟!) ،والحال أنها تشترك مع باريس
في تشجيعها للثقافة وللتكنولوجيا
الحديثة.
وأضافت هيدالغو إن تل أبيب مدينة
«حداثية» وجب استثناؤها من الجدل
املـسـتـمــر ح ــول ال ـص ــراع اإلســرائـيـلــي
الفلسطيني؛ وكأنها ليست عاصمة
إسرائيل وال مقر حكومتها ،بل وكأن
حــدث «تــل أبيب على نهر الـســن» لم
ي ـن ـظــم ب ـم ـش ــارك ــة امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاحــي
اإلســرائـيـلــي وال بـمـســانــدة جمعيات

توجيهات سعودية
لتصفية قيادات
وناشطين جنوبيين
مقربين من إيران

وبقايا النظام الــذي أسقطته صنعاء
في وقت سابق ،وفي مقدمه رموز حزب
«اإلص ـ ــاح» والــرئ ـيــس ال ـفــار عـبــد ربــه
مـنـصــور ه ــادي امل ـكــروه جـنــوبــا .وكــان
ان ـخــراط بـعــض ق ـيــادات «ال ـح ــراك» في
ال ـعــدوان عبر تــأيـيــده وقـبــول الرئيس
الـســابــق حـيــدر ال ـع ـطــاس ،أح ــد الـقــادة
الجنوبيني البارزين ،منصب مستشار
هــادي جنبًا إلــى جنب مع اللواء الفار
ع ـل ــي م ـح ـســن األح ـ ـمـ ــر وم ـح ـم ــد عـلــي
ال ـ ـيـ ــدومـ ــي (وه ـ ـ ــم مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات ح ــرب
 ،)1994ليعزز انقسام الجنوبيني ،بني
مــن عـ ّـد ذلــك خــذالنــا لـلـحــراك ،وبــن من

لم تشأ بلدية باريس في
بادئ األمر الترويج لحدث
«استضافة» تل أبيب

رأى أنه مجرد «تكتيك».
في هــذا الــوقــت ،بــدأت قــوات «الـحــراك»
تـكـتـشــف أن دول ال ـت ـحــالــف «ت ــآم ــرت
عليها» .إذ يقف مسلحو «االص ــاح»
ـروع
وه ـ ــادي وال ـس ـع ــودي ــة خ ـلــف م ـش ـ ٍ
ال يـتـســق م ــع م ـش ــروع اإلم ـ ـ ــارات ،كما
أن الـ ــدول ـ ـتـ ــن ت ـن ـص ـل ـتــا س ــريـ ـع ــا مــن
التعهدات السابقة لقيادات الحراك.
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع وأس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
وس ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ــرى ،أدت إلـ ــى انـ ــدالع
اش ـت ـب ــاك ــات ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
بني مجموعات مسلحة تابعة لحزب
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» وه ـ ـ ــادي ويـ ــن مـسـلـحــي
«الـحــراك الجنوبي» في حي التواهي
وكــريـتــر وخ ــور مكسر ،فيما اختلفت
الـ ـ ــروايـ ـ ــات ح ـ ــول ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري.
مصدر أمني في عدن أكد لـ«األخبار»
أن م ـ ــا ح ـ ـ ــدث ج ـ ـ ــاء ب ـس ـب ــب س ـي ـط ــرة
«القاعدة» و«اإلصــاح» على «األماكن
ال ـح ـس ــاس ــة» ف ــي ع ـ ــدن ،أه ـم ـه ــا قـصــر
امل ـعــاش ـيــق وقـ ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة الــراب ـعــة
وال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي ال ـت ــواه ــي،
م ـقــابــل إقـ ـص ــاء «ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـنــوبــي»
وإب ـ ـع ـ ــاده عـ ــن ام ـ ـتـ ــاك زم ـ ـ ــام األم ـ ــور
بحسب التعهدات التي كان ّ
يسوق لها
إعــام الـعــدوان قبل انسحاب الجيش
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» .وأكـ ــد امل ـصــدر

ف ــرن ـس ـي ــة م ـت ـط ــرف ــة ت ـش ـج ــع س ـيــاســة
إسرائيل االستعمارية ،كما رد عليها
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون امل ـ ـس ـ ــان ـ ــدون ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية.
وي ـج ــب ال ـتــذك ـيــر ه ـنــا بـ ــأن اسـتـقـبــال
ت ــل أب ـيــب لـيــس أول م ـب ــادرة م ــن قبل
آن ه ـيــدال ـغــو لـتـلـمـيــع صـ ــورة الــدولــة
العبرية ،ففي  11أيــار املــاضــي ،خالل
زيــارت ـهــا إلســرائ ـيــل ،أه ــدت هيدالغو
م ـي ــدال ـي ــة م ــدي ـن ــة بـ ــاريـ ــس لـشـمـعــون
ب ـ ـيـ ــريـ ــس ،الـ ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـف ـ ـتـ ــه بـ ـ ــ«رج ـ ــل
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