12

السبت  12كانون األول  2015العدد 2764
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اليمن

«جنيف ـ  »2اليمني :مؤشرات فشل

«أنصار الله» :يدنا على الزناد واأليام المقبلة «ساخنة» عسكريًا

تنطلق المحادثات
السياسية الخاصة باألزمة
اليمنية الثالثاء المقبل بين
وفد صنعاء الذي يضم
«أنصار الله» و«المؤتمر
الشعبي العام» ،ووفد
الرئيس الفار عبد ربه
منصور هادي .الغموض
يسيطر على االجواء ،وكل
المؤشرات االيجابية التي برزت
في اآلونة االخيرة ،يقابلها
حذر حيث ال تبدل في
الخيارات من الطرفين
جوي سليم
مـســاء ال ـي ــوم ،تقلع طــائــرة تـقــل وفــد
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» مـ ــن مـ ـط ــار مـسـقــط
الـ ــدولـ ــي إلـ ــى س ــويـ ـس ــرا ،اس ـت ـع ــدادًا
للمشاركة فــي لـقــاءات «جنيف ـ ـ ـ »2
التي تنطلق الثالثاء املقبل .التفاؤل
الذي ساد في األيام املاضية باقتراب
بـلــورة حــل سياسي لــأزمــة اليمنية
ووق ـ ــف الـ ـح ــرب ،ت ــراج ــع ف ــي ص ــورة
الف ـت ــة ف ــي االيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة،
وسـ ــط م ــؤ ّش ــرات اب ــرزه ــا الـغـمــوض
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـلـ ــف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .ف ــال ـس ـع ــودي ــة
تسعى إلــى جعل «جنيف  »2وكأنه
م ـجــرد ل ـقــاء س ـيــاســي ،وب ـخــاصــة أن
االمـ ــم امل ـت ـحــدة ال ــراع ـي ــة ،ن ــزل ــت عند
رغـبــة الــريــاض واعـلـنــت ان الـلـقــاءات
ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ال ـي ـم ـن ـيــن ل ــن تـعـقــد
فــي جنيف ،بــل فــي قــريــة سويسرية
(علمت «األخ ـبــار» انـهــا «ماغلينغن
–  »magglingenالـقــريـبــة مــن مدينة
ّ
برن) ،وفي ظل حظر إعالمي مشدد.

غموض وصيغة «مهينة»
ويتهم تنظيم «أنصار الله» املبعوث
ال ــدول ــي إل ــى ال ـي ـمــن ،اس ـمــاع ـيــل ولــد
الشيخ ،باستمرار خضوعه للمشيئة
ال ـس ـع ًــودي ــة .وانـ ــه يـعـمــد ه ــذه امل ــرة،
ن ـيــابــة ع ــن ال ــري ــاض ،إل ــى اسـتـكـمــال
ال ـح ـص ــار ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» عبر
إظـ ـه ــاره ــا كـ ـط ــرف غ ـي ــر أصـ ـي ــل فــي
امل ـف ــاوض ــات .فـعــوضــا مــن أن تجري
الـ ـلـ ـق ــاءات ف ــي م ـق ــر االمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
س ـت ـكــون ف ــي «م ـن ـش ــأة» ت ـضــم سكنًا
ومطاعم كــي ال تخرج الــوفــود منها
ب ـتــاتــا ،ف ــي م ـحــاولــة إله ــان ــة ال ـطــرف
اآلتي من صنعاء.
وبعد محاوالت جرت في مسقط ،من
قبل وسطاء دوليني ودولــة االمــارات
العربية املتحدة ،رفض حزب املؤتمر
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ــزع ـم ــه ال ــرئ ـي ــس
السابق علي عبد الله صالح ،الذهاب
ب ـ ـصـ ــورة مـ ـنـ ـف ــردة ال ـ ــى اج ـت ـم ــاع ــات
جنيف ،وتقرر ان يبقى وفد صنعاء
م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدا ،ويـ ـ ـض ـ ــم «املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر» الـ ــى
جانب وفد «انصار الله» املؤلف من
محمد عـبــد ال ـســام ،مـهــدي املـشــاط،
ّ
سليم املغلس ،حميد عاصم ،ناصر
باقزقوز وعبد االله حجر.
أمــا حــزب «املؤتمر الشعبي العام»،
ف ـس ـي ـم ـث ـلــه :ي ــاس ــر الـ ـع ــواض ــي ،أب ــو
بـكــر ال ـقــربــي ،ع ــارف ال ــزوك ــا ،فــائـقــة
الـسـيــد ويـحـيــى دوي ــد .وك ــان هــادي
أعلن سابقًا عــن وفــده بقيادة وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ف ــي حـكــومـتــه عـبــد املـلــك
املـ ـخ ــاف ــي والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ـ ّـم ،ب ـص ــورة
الفـ ـت ــة ،أسـ ـم ــاء م ـت ـن ــوع ــة ل ـي ــس لـهــا
تاريخ صدامي مع «أنصار الله».
كذلك يظهر وفد صنعاء قلقًا بسبب

تقع بلدة ماغلينغن /ماكولين بالفرنسية (شمالي غربي سويسرا) في نطاق بلدية إيفيالر في مقاطعة بيرن .وهي تبعد عن العاصمة  45كلم .تجاور البلدة النائية بحيرة بيال ،ويقل فيها االزدحام
المدني في حين تكثر المناظر الطبيعية .وتكاد تندر فيها المعالم المميزة ،باستثناء المعهد العالي الفدرالي للرياضة( .األخبار)

رف ـ ــض امل ـ ـنـ ــدوب االمـ ـم ــي اإلفـ ـص ــاح
ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ع ــن مـ ـس ــودة ج ــدول
األع ـم ــال ،مــا عـ ّـدتــه م ـصــادر صنعاء
«مـ ــؤش ـ ـرًا إض ــافـ ـي ــا ع ـل ــى رغ ـ ـبـ ــةٍ فــي
العبث باملفاوضات».
وي ـ ــذه ـ ــب امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض الـ ـيـ ـمـ ـن ــي إل ــى

س ـ ــوي ـ ـس ـ ــرا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم م ـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ـدًا الـ ــى
املرجعيات التي أفرزتها «تفاهمات
م ـس ـق ــط» م ــع االمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وف ــي
م ـقــدم ـهــا وث ـي ـقــة «ال ـن ـق ــاط ال ـس ـبــع»،
وأهـ ـ ــم مـ ــا ت ـض ـم ـن ـتــه أنـ ـ ــه :ال م ـجــال
ل ـ ـع ـ ــودة ه ـ ـ ـ ــادي إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم ع ـلــى

اإلمارات ّ
تثبت أقدام االنفصال في الجنوب
مساع علنية لدولة اإلمــارات إلى «االستثمار» ّفي
برزت في اآلونة األخيرة
ٍ
القضية الجنوبية التي هي أحد أكثر امللفات حساسية في طريق أي حل
لألزمة اليمنية .ويبدو نشاط اإلمارات األخير ّ
يصب بصورة ال لبس فيها ،في
االنفصال في الجنوب على حساب التيارات السياسية األخرى
تزكية تيار ً
األكـثــر مــرونــة وانفتاحًا على الـقــوى السياسية األخ ــرى ،وعـلــى «الشمال
اليمني» .وفي وقت ازدادت فيه مظاهر االنفصال العسكرية واالجتماعية
مع املمارسات التي تشهدها املحافظات الجنوبية بحق «الشماليني» ،جرى
تعيني شخصيتني من األكثر تطرفًا إزاء قضية االنفصال في مناصب
رسمية حساسة ،وهما عيدروس الزبيدي محافظًا لعدن ،والعقيد شالل
شائع مديرًا لألمن السياسي في املحافظة الجنوبية نفسها.
والــزبـيــدي وشــائــع هما قياديان فــي «املـقــاومــة الجنوبية» التابعة لـ«الحراك
الجنوبي» ،وكانا قد مكثا في أبو ظبي لسنة قبل أن يعودا إلى عدن ويتم
تعيينهما على الفور في مناصب رسمية ،بعد تبني تنظيم «داعش» اغتيال
محافظ عــدن السابق جعفر محمد سعد .وأف ــادت مـصــادر بــأن اإلم ــارات
لقبول االنخراط في قوام طاقم الرئيس الفار
ضغطت إلقناع الزبيدي وشائع ّ
عبد ربــه منصور هــادي تحت مظلة الجمهورية اليمنية املــوحــدة ،كمرحلة
مؤقتة قبل االنتقال إلى الدولة االتحادية .كذلك قالت معلومات إن أبو ظبي
تعمل حاليًا على بلورة فكرة اإلدارة الذاتية للجنوب ،وخصوصًا أنــه منذ
اليوم األول ملشاركتها العسكرية في «التحالف» ،ظهر تقاسم النفوذ بينها
وبني السعودية في الجنوب ،حيث تطمح اإلمــارات إلى توسيع نفوذها في
محافظات عدن وأبني والضالع ولحج .في هذا الوقت ،وصل الرئيس الجنوبي
السابق ،علي سالم البيض ،إلى أبو ظبي في أول زيارة لإلمارات منذ خروجه
من اليمن ،فيما يسكن فيها القيادي في «الحراك الجنوبي» ،عبد الرحمن
الجفري ،وهو رئيس «الهيئة الوطنية الجنوبية للتحرير واالستقالل» .وقد
التقى البيض وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية اإلمــاراتــي ،أنــور قــرقــاش ،ثم
الجفري ،فــي أبــو ظبي .وتتجه اإلم ــارات حاليًا نحو تنظيم مؤتمر شامل
للقيادات الجنوبية في الداخل والخارج ،في سبيل ما تقول إنه «لم الشمل
وتوحيد الرؤى السياسية وبلورة املطالب الشعبية».
(األخبار)

االطـ ـ ــاق ،وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة وح ــدة
وط ـن ـيــة خـ ــال ش ـه ــري ــن ،ب ـعــد وقــف
ال ـعــدوان وفــك الـحـصــار ،إلــى جانب
ض ــرورة الـبـحــث فــي مـلــف الـعــاقــات
الـسـعــوديــة ـ ـ اليمنية وكـيــف ستتم
إدارتــه ،وهو امللف االكثر حساسية
بالنسبة لـ «أنصار الله».
وط ـل ـبــت ال ـس ـعــوديــة اس ـت ـب ـعــاد بند
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـ ــذي كــانــت
«أنصار الله» قد طرحته في مسقط،
إال أن الحركة أكدت أنها غير معنية
بـ ــأي اسـ ـتـ ـبـ ـع ــادات ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال
بالذات ،ال سيما مع انتشار تنظيمي
«ال ـقــاعــدة» و«داعـ ــش» فــي الـجـنــوب.
ويــؤكــد امل ـصــدر أن الـجـيــش اليمني
و«اللجان الشعبية» سيمضيان في
مــواجـهــة عـنــاصــر ه ــذه التنظيمات
ً
شماال وجنوبًا ومن دون قيود« ،ألن
هـ ــذا امل ـل ــف ل ــن ي ـك ــون خ ــاض ـع ــا ألي

االمم المتحدة «تخفي»
مسودة التفاوض وتفرض
حصارًا إعالميًا
مساومات سياسية على االطالق».
ورغـ ـ ـ ــم خ ـي ـب ــة «ان ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» مــن
الـ ـغـ ـم ــوض امل ـت ـع ـم ــد ال ـ ـ ــذي ال يـ ــزال
يـلــف ال ـل ـقــاء ات املـقـبـلــة ،فــان مـصــدرًا
قياديًا يرجعه إلى «سوء نية» لدى
الـ ـط ــرف االخـ ـ ــر ،وع ـن ــد ولـ ــد الـشـيــخ
اي ـض ــا .وي ــؤك ــد امل ـص ــدر ان الـحــركــة
«متمسكة بثوابت لن تتنازل عنها،
ولـ ــن تـ ـف ـ ّـرط ب ـت ـض ـح ـيــات الـيـمـنـيــن
طيلة فترة تسعة اشهر من العدوان،
وستستمر في املواجهة».
وي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن «املـ ـ ـي ـ ــدان عـلــى
م ــوع ــد م ــع ايـ ــام س ــاخ ـن ــة ،ح ـتــى مع
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـف ــاصـ ـل ــة عـ ــن م ــوع ــد ب ــدء
س ــري ــان ال ـه ــدن ــة امل ـف ـتــرضــة لـسـبـعــة
ايــام ،واملتوقع اطالقها مع انطالقة
املفاوضات الثالثاء املقبل».

ورغ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر وامل ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر الـ ـت ــي
تحيط بــاملـحــادثــات املرتقبة ،يشير
م ـص ــدر قـ ـي ــادي ف ــي «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»
الــى «معنويات ايجابية فــي جانب
فريقنا ،كــون السعودية وحلفاء ها
رضـ ـ ـخ ـ ــوا ل ـل ـح ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ب ـعــد
الفشل العسكري التراكمي ،وانسداد
أف ـ ــق ال ـ ـحـ ــرب الـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد اس ـت ـق ــدام
مرتزقة «بالك ووتر» إلى اليمن خير
دليل عليه».
ويـ ـشـ ـي ــر املـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ـ ــى أن اإلقـ ـ ـ ــرار
ّ
ب ـضــرورة ال ـحــل الـسـيــاســي ج ــاء في
بيان مجلس التعاون الخليجي قبل
أي ــام وت ـصــري ـحــات امل ـلــك الـسـعــودي
سلمان ،ثم محاولة اللعب على وتر
إعادة االعمار في القمة الخليجية.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــركــة ،ف ــإن الـتـبــايـنــات
داخـ ــل ال ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة ازدادت
بـ ـش ــأن مـ ـل ــف الـ ـيـ ـم ــن .وان ال ـف ــري ــق
الداعم لعقد تفاهمات مع اليمنيني،
ب ـ ـ ــدأ ي ـ ـبـ ــرز صـ ــوتـ ــه اك ـ ـث ـ ــر ،وب ـ ـ ــدأت
أسهمه باالرتفاع على حساب فريق
«الصقور» الذي يقوده وزير الدفاع
السعودي محمد بن سلمان .وتعزو
ال ـحــركــة ال ـت ـحــول ال ــى ك ــم الـخـســائــر
التي تلقتها السعودية و»التحالف»
جـ ــراء اس ـت ـم ــرار الـ ـع ــدوان ،ونـتـيـجــة
مــا ي ـجــري عـلــى ال ـح ــدود الجنوبية
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث ي ـح ـقــق ال ـط ــرف
ال ـي ـم ـنــي ت ـق ــدم ــا ع ـس ـكــريــا مـسـتـمــرا
على االرض.
وبـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ــوض ـ ــوع وق ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــرب،
رد «انـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ـلــى تـســريـبــات
س ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـنـ ـق ــل ع ـ ــن ب ـ ــن س ـل ـم ــان
م ـع ــادل ــة «ان ـس ـح ــاب ال ـحــوث ـيــن مــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود مـ ـق ــاب ــل وق ـ ـ ــف الـ ـ ـح ـ ــرب»،
وتطالب الحركة اليمنية بأن يكون
انسحاب قواتها من داخل االراضي
ال ـس ـع ــودي ــة م ـتــزام ـنــا م ــع ان ـس ـحــاب
كــامــل ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة م ــن شـمــال
اليمن وجنوبه.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يــؤكــد امل ـص ــدر أن

