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انفراط عقد «السهم الذهبي»
الجنوب ساحة صراع بين «الحلفاء»
لم تتمكن القوات
المؤيدة للعدوان من تثبيت
سيطرتها على عدن .تبدو
المحافظة الجنوبية على
صفيح ساخن ،حيث يسود
ٍ
التوتر بين الفصائل التي
تحالفت في وجه «أنصار الله»
والجيش ،قبل أن يبدأ الصراع
المسلح في ما بينها
مهند عبيد
ت ـن ـفــض ع ـ ــدن الـ ـغـ ـب ــار ع ـن ـه ــا ،ب ـعــدمــا
عاشت ليالي أشبه بحفالت «جهنم».
أرادت السعودية دخــول الجنوب بأي
وسـيـلــة وث ـمــن ،فـكــانــت خـطــة «الـسـهــم
ال ــذه ـب ــي» ال ـتــي تـخـلـلـهــا إم ـط ــار عــدن
بــأك ـثــر م ــن  400غـ ـ ــارة ،واس ـت ـهــداف ـهــا
بـمـئــات ال ـص ــوراي ــخ عـبــر الـ ـب ــوارج من
ال ـب ـح ــر ،خ ــال  24س ــاع ــة ف ـق ــط .بـهــذه
ال ـطــري ـقــة ،دخ ـل ــت الـ ـق ــوات اإلم ــارات ـي ــة
ومدرعاتها إلى عدن ،قبل أن ّ
يحولها
السعودية إلى
التحالف الــذي تـقــوده
َ
أكـ ـ ــوام م ــن الـ ــركـ ــام ،ل ــم ي ـب ــق ف ـي ـهــا أي
مؤسسة حكومية إال ّ
سويت باألرض.
ّ
وحـتــى األم ــس الـقــريــب ،ظــلــت الـنـيــران
تلتهم املــؤسـســات وامل ـن ــازل ،حـتــى إن
الهواء في عدن امتزج برائحة البارود
والسموم.
يعاني الجنوب اليمني عمومًا ،وعدن
ت ـحــدي ـدًا ،م ــن أوضـ ــاع مــأســويــة .ومــن
ركـ ــام عـمـلـيــة «ال ـس ـهــم الــذه ـبــي» الـتــي
ّ
مكنت التحالف من السيطرة على عدن،
خ ــرج ــت ج ـمــاعــات مـسـلـحــة مـتـطــرفــة،
ّ
كــانــت ق ــد اتـفـقــت ف ــي ظ ــل امل ـع ــارك في
الوقوف صفًا واحـدًا ملواجهة «أنصار
الله» والجيش اليمني .وما إن انتهت
امل ـع ــارك ه ـن ــاك ،حـتــى ب ــدا واض ـح ــا أن
«العقد» بينها انتهى مفعوله .االتفاق

بني تلك الجماعات يحمل من األساس
ً
ـت
كمًا هــائــا مــن الـتـنــاقـضــات ،فــي وقـ ٍ
من املعروف فيه أن مزاج أهل الجنوب
ذوي التوجه اليساري في غالبيتهم،
مــن الـصـعــب أن ينسجم مــع أصـحــاب
ال ـف ـكــر ال ــوه ــاب ــي أو م ــع م ــن يــرف ـعــون
رايــة التكفير .كذلك ،هم ليسوا بــوارد
تقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي
الذي قاتلهم وسجنهم ـ يوم كان وزيرًا
لـلــدفــاع ـ ـ وأن ـهــى حلمهم بــاالنـفـصــال
عام .1994
تتعدد الفصائل والتنظيمات املسلحة
فــي عــدن والـجـنــوب ،ويمكن حصرها
بثمانية فصائل بارزة ،وهي:
ً
أوال ،تنظيم «القاعدة» .قاتل التنظيم
إل ـ ــى ج ــان ــب قـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ضــد
ال ـج ـي ــش و«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه» ف ــي ع ــدن،
قبل أن يـ ّ
ـدب الخالف بني الطرفني في
مـعــركــة أب ـ َـن .إذ إن «ال ـقــاعــدة» يعتبر
هذه املحافظة إحدى إماراته ويرفض
إعطاء التحالف موطئ قدم فيهاٌ .
أمر
لم تقبله السعودية التي أغــارت على
مقاتلي التنظيم في منطقة العلم ،على
طريق عدن ـ َ
أبي ،وقتلت ثمانية منهم
إلعــادتـهــم إلــى «بيت الـطــاعــة» .حاليًا،
ينتشر مسلحو «الـقــاعــدة» فــي أحياء
مــدي ـنــة ع ــدن وف ــي مـحــافـظـتــي شـبــوة
وح ـضــرمــوت بـشـكــل أس ــاس ــي ،ويـقــال
إن م ـح ـمــد ب ــاط ــرف ــي ،أحـ ــد أب ـ ــرز ق ــادة
«الـقــاعــدة» ،يتولى قيادة التنظيم من
مدينة املكال في حضرموت حاليًا.
ث ــانـ ـي ــا ،ت ـن ـظ ـيــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـش ــري ـع ــة»
يتمتع بنفوذ يوازي إلى حد ما نفوذ
«القاعدة» ،ولديه مئات املقاتلني .بايع
زعيمه جــال بلعيدي تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش) ،لكن الخالفات ال
تــزال على املناصب القيادية .وحشية
ه ــذا الـتـنـظـيــم فــي قـتــل وذب ــح وسحل
جنود الجيش وعناصر «أنصار الله»
ال تـخـتـلــف ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي ُع ـ ــرف بها
«داعش» ،وكأنه يمهد إلعالن املبايعة
ألبــي بكر البغدادي وتأسيس إمارته
في الجنوب اليمني.

ثــالـثــا ،ال ـقــوات املــوالـيــة للرئيس الفار
عبد ربه منصور هادي ،وهي قوات ال
تتمتع بنفوذ عسكري حقيقي .قواتها
مـحــدودة جـدًا فــي عــدن ،لكنها تتمتع
بنفوذ لدى السلطات املحلية ،وتكمن

فتحت اإلمارات باب
التطوع في الشرطة لبناء
جهازها الخاص في عدن

نقطة قوتها فــي أنـهــا تمسك باملطار
وبامليناء فــي ع ــدن ،بمشاركة الـقــوات
اإلماراتية.
خــامـســا ،السلفيون .ال ينتمي هــؤالء
إلــى «ال ـقــاعــدة» ،وال يــرفـعــون رايتها،
لكنهم يحملون الفكر الوهابي نفسه.
يقودهم شخص يدعى خالد الريمي،
ً
مــرتـبــط م ـبــاشــرة بـ ــاإلمـ ــارات ،وكــذلــك
بــالــريــاض عبر بعض املشايخ الذين
عــادوا من السعودية إلــى عــدن ،حيث

يوحي
الوضع في
عدن بأنه
قابل لالنفجار
في أي
لحظة
(األناضول)

يتمتعون بـثـقــل عـسـكــري وكــذلــك في
غيرها من املحافظات.
خامسًا ،القوات اإلماراتية .وهي تعد
نـحــو أل ـفــي ج ـنــدي مـجـهــزيــن بــأحــدث
امل ـ ـ ـعـ ـ ــدات واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات وال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات.
يتمركزون بمفردهم من دون أي فريق
آخـ ــر ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـب ــري ـق ــة .قــاعــدت ـهــم
العسكرية م ــزودة بتقنيات متطورة
وتعمل عبر األقمار االصطناعية.
س ــادس ــا« ،الـ ـح ــراك ال ـج ـن ــوب ــي» .وهــو
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى األرض
وصـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى بــن
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،لـ ـك ــن ي ـن ـق ـص ــه ال ـت ـم ــوي ــل
املـ ــادي وال ـس ــاح والـتـنـظـيــم املـيــدانــي
والسياسي ،ورغم ذلك تمكن قبل أيام
قليلة مــن السيطرة على أج ــزاء مهمة
من عدن ،في هجوم مضاد أربك القوات
اإلماراتية واملجموعات األخرى.
ســاب ـعــا ،تنظيم «داع ـ ــش» .وص ــل إلــى
عـ ـ ــدن بـ ـع ــدم ــا أسـ ـ ــس أرض ـ ـيـ ــة لـ ــه فــي
حضرموت .يتخذ من القصر الرئاسي
في التواهي مقرًا له ،ويعمل حاليًا على
تجنيد الشباب ،واستقطاب املقاتلني
م ــن امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـط ــرف ــة األخـ ـ ــرى.
وجــوده ليس كبيرًا على األرض ،لكن
تـجــربـتــه فــي ســوريــا وال ـع ــراق تعطي
انطباعًا عن طريقة عمل هذا التنظيم
عندما تغيب الدولة.
ث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا ،حـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـي ـم ـن ــي
لإلصالح» (اإلخــوان املسلمون) .قوته
األساسية في تعز ،بعدما فكك «أنصار
ال ـل ــه» سـلـطـتــه ف ــي الـعــاصـمــة صنعاء
وب ــاق ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـشـ ـم ــال .يـجـمــع
الحزب قبيلة آل األحمر واإلخوانيني
إل ــى جــانــب سـلـفـيــن .مــزيــج «غــريــب»
ّ
كونه علي عبدالله األحمر ويديره علي
محسن األحمر الهارب في السعودية.
يـ ـق ــات ــل الـ ـ ـح ـ ــزب بـ ـش ــراس ــة وي ــرت ـك ــب
املجازر ويمارس السحل والذبح على
طريقة التكفيريني ،آخرها ما شهدته
تعز في اليومني املاضيني.
بواسطة هــذه الـقــوى ،نجح «السهم
الذهبي» لقوات التحالف في الدخول

مشهد ميداني

مدينة تعز في قبضة الجيش ...وكاميرات «المسيرة» في جيزان
ّ
ـت تمكن فيه الجيش و«أنصار
في وقـ ٍ
ال ـل ــه» م ــن الـسـيـطــرة عـلــى مــديـنــة تعز
بـعــد ط ــرد املـجـمــوعــات املـسـلـحــة منها
ب ـ ـ ـصـ ـ ــور ٍة كـ ــام ـ ـلـ ــة ،دخ ـ ـلـ ــت ك ــامـ ـي ــرات
تلفزيون «املسيرة» مناطق جديدة في
الداخل السعودي ،للمرة الثانية خالل
يومني.
ووق ــف مــراســل الـقـنــاة التابعة لحركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،يـحـيــى ال ـشــامــي ،على
مشارف مدينة جيزان ،ما أكد أن مناطق
واسعة في داخــل اململكة باتت خالية
من الــوجــود العسكري السعودي بعد
سلسلة عمليات اقتحام واسـتـهــداف،
قــامــت بها ال ـقــوات اليمنية فــي الفترة
املاضية .وكانت القناة قد دخلت أول
مــن أم ــس ،أيـضــا إلــى نـجــران وصــورت
امل ــواق ــع ال ـتــي سـيـطــرت عليها ال ـقــوات
اليمنية .وكــانــت أنـبــاء قــد تحدثت عن
مــوجــات ن ــزوح كـبـيــرة شـهــدتـهــا املــدن
ال ـح ــدودي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،فـيـمــا أعـلـنــت
الــريــاض أمــس ،مقتل جـنــدي سعودي
يــدعــى ح ـمــد ب ــن ع ـلــي ح ـســن الـكـعـبــي،
إثــر تعرض أحــد مراكز حــرس الحدود
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان إلطـ ـ ــاق نـ ـ ــار ك ـث ـي ــف مــن
داخل األراضي اليمنية ،بحسب وكالة
األنباء السعودية الرسمية.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،هـ ـيـ ـم ــن الـ ـجـ ـم ــود
وقت
السياسي على مشهد األزمة ،في ٍ
ال يــزال فيه وفــد صنعاء في العاصمة
العمانية مسقط ينتظر عودة املبعوث

الـ ــدولـ ــي إس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ مــن
جولته الــدبـلــومــاسـيــة .ورغ ــم الحديث
ع ــن رف ـ ــض سـ ـع ــودي مل ـ ـبـ ــادرة ال ـع ـشــر
نـقــاط الـتــي تــوصــل إلـيـهــا ول ــد الشيخ
مــع وفــد صنعاء ،علمت «األخ ـبــار» أن
السعودية ال تزال تماطل في الرد على
بـنــود االتـفــاق الــذي حمله ولــد الشيخ
إل ـ ــى الـ ــريـ ــاض م ـط ـلــع ه ـ ــذا األسـ ـب ــوع.
وفيما كــان من املفترض أن يعود ولد
الشيخ إلــى العاصمة العمانية اليوم
بنتيجة لجولته األخ ـيــرة ،ال يـبــدو أن
هـنــاك مــؤشــرات على ال ـعــودة بنتيجة
خــال الـســاعــات املقبلة ،وفـقــا ملصادر
مواكبة ملفاوضات مسقط ،خصوصًا
أن ول ــد الـشـيــخ ال ي ــزال فــي نـيــويــورك،
ّ
مبررًا تأخره برغبته في الحصول على
مزيد من التأييد ملبادرته.
وتـمـكــن الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
بشكل
أمـ ــس ،م ــن تـحــريــر مــديـنــة تـعــز
ٍ
كــامــل م ــن امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة ومــن
مـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» .وع ـل ـم ــت
«األخ ـ ـبـ ــار» ب ـف ــرار ال ـق ـي ــادي ف ــي حــزب
«اإلص ــاح» حمود املخالفي إلــى عدن.
وه ـ ــو مـ ــن يـ ـق ــود امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي ت ـعــز،
ً
ُ
وي ـ َـع ـ ّـد مـ ـس ــؤوال ع ــن ال ــذب ــح والـسـحــل
وامل ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ــوح ـش ـي ــة ضـ ــد أف ـ ــراد
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» .وحــاول
امل ـخ ــاف ــي ال ـت ــوس ــط م ــع ق ـي ــادي ــن فــي
«أنـصــار الـلــه» ،الــذيــن رفـضــوا الحديث
مـ ـع ــه ،واسـ ـتـ ـه ــدف ــوا م ـ ـقـ ــاره وم ـن ــازل ــه

وتمكنوا من نسفها .وسيطر الجيش
و«اللجان» على منطقة مخالف ،مسقط
رأس املـخــافــي ،فيما توقعت مصادر
ميدانية تطهير املناطق التي يتمركز

أرسل «القاعدة» أسلحة
نهبها في حضرموت إلى
مسلحين في مأرب
فيها مقاتلو «اإلصـ ــاح» و«الـقــاعــدة»
وقت قريب.
على مشارف املدينة في ٍ
ون ـ ّـدد املجلس السياسي فــي «أنـصــار
الله» بـ«الجريمة البشعة التي أقدمت
ع ـل ـي ـهــا أدوات ال ـ ـع ـ ــدوان وم ــرت ــزق ـت ــه

مــن ال ـقــاعــدة وداعـ ــش وأخــوات ـه ـمــا في
مـحــافـظــة ت ـعــز» ،مــؤك ـدًا أن ــه «ل ــن يـهــدأ
أبـ ـن ــاء شـعـبـنــا ال ـي ـم ـنــي ح ـتــى ت ـطــاول
يــد ال ـعــدالــة أول ـئــك املــرتــزقــة والـعـمــاء
واملجرمني».
وف ــي ح ـض ــرم ــوت ،أك ــد م ـصــدر محلي
ً
أن تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ي ـمــارس أع ـمــاال
استفزازية في عدد من املناطق خارج
امل ـكــا ال ـتــي ت ـقــع كـلـيــا ت ـحــت قـبـضـتــه،
مستهدفًا املنشآت العسكرية واألمنية
فـيـهــا .وبـحـســب امل ـصــدر ،ف ــإن عناصر
التنظيم شنوا هجومًا على إدارة األمن
والشرطة في منطقة حــزر في مديرية
رم ــاه ،أدى إل ــى سيطرتهم عـلــى إدارة
األمن بعد قتل عدد من الجنود وجرح
آخرين وهم يقاومون الهجوم.

تماطل السعودية في الرد على بنود اتفاق ولد الشيخ مع وفد صنعاء (األناضول)

وفي سياق متصل (مراسل «األخبار»
ع ـل ــي جـ ــاحـ ــز) ،أك ـ ــد مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «ال ـق ــاع ــدة» أرس ــل أول
مـ ــن أم ـ ــس ب ـع ــض اآللـ ـ ـي ـ ــات وامل ـ ـعـ ــدات
العسكرية التي قام بنهبها من معسكر
«ال ـ ـلـ ــواء  27م ـي ـك ــا» وم ـع ـس ـكــر مـيـنــاء
ال ـض ـب ــة ،ع ـلــى ظ ـهــر ش ــاح ـن ــات كـبـيــرة
لتعزيز امليليشيات املــوالـيــة للرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ودعمهم
مل ــواجـ ـه ــة ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة» فــي جـبـهــة مـحــافـظــة مــأرب
التي شهدت تقدمًا للقوات أخيرًا.
املصدر أكد أن إحدى النقاط العسكرية
ف ــي حـ ـض ــرم ــوت وال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـنـطـقــة
العسكرية األول ــى التي يقودها اللواء
ع ـبــد الــرح ـمــن الـحـلـيـلــي ،ل ــم ت ـكــن على
علم بمرور تلك اإلم ــدادات التي تحوي
ّ
أس ـل ـحــة مـخـتـلـفــة جــل ـهــا م ــن األسـلـحــة
الـثـقـيـلــة فــاسـتــوقـفـتـهــا ق ـبــل خــروجـهــا
مــن محافظة حضرموت على مشارف
ـض
م ـ ـ ــأرب .وأض ـ ـ ـ ُـاف امل ـ ـصـ ــدر« :لـ ــم ت ـمـ ِ
إال ســاعــات ،وأف ــرج عنها بعدما تلقت
الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ت ــوجـ ـيـ ـه ــا ص ـ ــارم ـ ــا ب ــإط ــاق
سراحها من حكومة هادي من الرياض
لقيادة املنطقة األول ــى» .وأف ــاد املصدر
ّ
العسكري بــأن قــوات التحالف أرسلت
تهديدًا مباشرًا لقيادة قوات الجيش في
حضرموت إذا هي اعترضت مثل هذه
ً
الشحنات مستقبال.
(األخبار)

