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مقالة تحليلية

«األزمة الخليجية» في اليمن:
التعايش السعودي اإلماراتي ...واجب
لقمان عبدالله

مصدر رسمي في الحراك ،بمختلف
تياراته وأجنحته ،إذ أكدوا جميعهم
جــازمــن أن ال أح ــد يـغـطــي أو يدعم
«أو ح ـت ــى ي ـ ــواف ـ ــق» ع ـل ــى أي شـكــل
م ــن أش ـك ــال الـعـمــل الـعـنـفــي ،الـتــزامــا
بأجندة الحراك املطلبي وتوجيهات
املــرج ـع ـيــات الــديـنـيــة املـحـلـيــة الــذيــن
يـمـلـكــون ن ـفــوذًا واس ـعــا فــي املنطقة.
لكن مصادر مطلعة تؤكد معلومات
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ح ـ ـ ـ ــول وج ـ ـ ـ ـ ــود ح ــال ــة
احـتـجــاجـيــة ف ــردي ــة مــارس ـهــا بعض
الـشـبــان داخ ــل امل ـســورة ب ـقــرار فــردي
مــن الــذيــن تمسكوا بــرفــض الـخــروج
م ــن م ـنــازل ـهــم ،مـعـتـبــريــن إخــراج ـهــم

«تـعــديــا ال يـحـتـمــل» ،وذل ــك بأسلحة
ب ــدائ ـي ــة أب ــرزه ــا ق ـنــابــل امل ــول ــوت ــوف
امل ـعــدة يــدويــا وص ـنــع ال ـعــوائــق عند
م ــداخ ــل األزقـ ــة أم ــام ت ـقــدم امل ــدرع ــات
والجرافات.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ه ـنــا إلـ ــى أن معظم
ه ــؤالء الـشـبــان ينتمون إلــى تـيــارات
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة ع ـق ــائ ــدي ــة مـ ــن إيـ ـ ــران،
وغالبيتهم من املتأثرين بنمر باقر
النمر (ال ــذي ال يمكن ربطه بطهران
بأي حال) ،على عكس التهم الرسمية
الجاهزة التي توجه إليهم باالرتباط
بطهران عقائديًا وتنظيميًا ،وهو ما
ال وجــود لــه على أرض الــواقــع ،وفق
املعلومات.
ويـ ـ ـش ـ ــرح م ـ ـصـ ــدر ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
الشبان املعتصمني في حي املسورة
ليسوا كذلك من الجماعة التي كانت
ع ـل ــى ع ــاق ــة وط ـ ـيـ ــدة ب ـن ـم ــر ال ـن ـم ــر،
فهم «تــأثــروا به واعتبروه رم ـزًا لهم
فحسب» .وبعض املعتصمني هم من
املطلوبني بتهم على خلفية نشاطهم
السلمي املعارض أيام االحتجاجات
املطلبية ،ولــم يـجــدوا فــي سياسات
السلطات املـعـهــودة مــا يشجع على
ت ـس ـل ـيــم أن ـف ـس ـه ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ـهــم
شاهدوا إعــدام رفــاق مسجونني لهم
في اآلونــة األخيرة ،من بينهم أربعة
نشطاء أعدموا في تموز املاضي.
ه ــذه املـ ـخ ــاوف ،تـخـطــاهــا ثــاثــة من
امل ـط ـل ــوب ــن فـ ــي الـ ـع ــوامـ ـي ــة ،س ـل ـمــوا
أنـفـسـهــم تـبــاعــا ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة،
استجابة لوساطات وجهاء محليني
وبـ ـع ــد إع ـط ــائ ـه ــم وعـ ـ ـ ــودًا ب ـت ـســويــة
أوض ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـ ـقـ ــي م ـص ـي ــر
ً
امل ـط ـل ــوب ــن اآلخـ ــريـ ــن م ـج ـه ــوال بـعــد
سيطرة القوات الحكومية على كامل
العوامية في الساعات األخيرة.
وت ــروي م ـصــادر ل ــ«األخ ـبــار» وقــائــع
م ــا ج ــرى ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،حيث
إن حسم عملية دخول الحي أول من
أمــس (بـعــد  90يــومــا على العملية)،
تـطـلــب م ــن جــانــب الـسـلـطــات تعزيز
قــواتـهــا بنحو كبير فــي ال ـيــوم ال ــ78
للحصار ،حني باشرت «حملة جديدة
وض ـخ ـم ــة ل ــدع ــم ال ـ ـقـ ــوات امل ــوج ــودة
فــي الـعــوامـيــة» .واسـتــدعــت «عـشــرات
ال ـج ـن ــود ل ـت ـعــزيــز قـ ـ ــوات ال ـ ـطـ ــوارئ،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة».
وتضيف املـصــادر أن التطور األبــرز

ك ــان إدخ ـ ــال «ق ـ ــوات األمـ ــن الـخــاصــة
ألول مـ ــرة ،ب ـمــدرعــات ـهــا وأسـلـحـتـهــا
الثقيلة ومدافعها ،ما حول العوامية
إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية».
وأفـ ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر آخ ـ ــر ب ـ ــأن األوضـ ـ ــاع
فــي الـعــوامـيــة ال ت ــزال م ـتــوتــرة ،وأن
ال ـس ـل ـط ــات ت ـغ ـلــق م ــداخ ــل رئـيـسـيــة
وت ـف ــرض طــوقــا أم ـن ـيــا مـحـكـمــا على
البلدة ،يترافق ذلــك مع حالة غضب
واس ـعــة بــن صـفــوف األهــالــي الــذيــن
ي ـن ـفــذون االح ـت ـجــاجــات بــاس ـت ـمــرار،
ُ
ويـ ـ ـح ـ ــرق ـ ــون اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــارات امل ـش ـت ـع ـل ــة،
خصوصًا بعد مشاهدتهم للقصف
األخـ ـي ــر ق ـبــل دخ ـ ــول ال ـس ـل ـطــات حي
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرة ،وبـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـيـ ــديـ ــو الـ ـجـ ـن ــود
املـ ـتـ ـضـ ـم ــن ع ـ ـ ـبـ ـ ــارات ط ــائـ ـفـ ـي ــة ع ـنــد
مسجد امل ـس ــورة ،وال ــذي انـتـشــر بني
الناس مأججًا حاالت الغضب.

جرح غائر
بـ ـع ــد  90يـ ــومـ ــا م ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
الـعــوامـيــة ،كــان للسلطات مــا أرادت،
ول ــو فــي وق ــت مـتــأخــر ،إال أن املــؤكــد
يبقى عــدم اقـتـصــار مــا أقــدمــت عليه
الحكومة عند هــذا الـحــد .فللحادثة
ذيــولـهــا الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة التي
سـتــاحــق أص ـحــاب ال ـقــرار وستلقي
بظاللها في مقبل األيام .في الداخل،
فـتــح ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي جــرحــا آخــر
ي ــزي ــد ال ـ ـهـ ــوة ال ـق ــدي ـم ــة ب ـي ـن ــه وب ــن
ش ــرائ ــح م ــن ش ـع ـب ــه ،ب ـم ــا ه ــو أب ـعــد
مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـح ـق ــوق ـي ــة ل ـل ـس ـكــان
املتضررين واملشتكني من عدم جدية
الـحـكــومــة فــي تحقيق التعويضات
ُ
وت ــأم ــن املـ ـن ــازل ال ـبــدي ـلــة م ـمــا هـ ـ ِـدم.
طيف كبير من املواطنني في املنطقة
الـشــرقـيــة ال يـتــوقــف عـنــد م ــا حصل
فـ ــي ح ـ ـ ــدود أزم ـ ـ ــة املـ ـ ـن ـ ــازل ال ـب ــدي ـل ــة
والتعويضات أو فاجعة هدم البناء
التاريخي ،بقدر ما يحدثك عن تراكم
ال ـت ـجــارب الـفــاشـلــة م ــع ن ـظــام يثبت
كل مرة عدم قدرته على الخروج من
«ذهـنـيـتــه الـطــائـفـيــة ال ـتــي تفرضها
الــوهــابـيــة ،بما يفقد الـنــاس أي أمل
فــي إدراك حــق املــواط ـنــة» ،وف ــق أحــد
الكتاب السعوديني من أبناء املنطقة.
األخير يوضح أن «كــل هــذه األزمــات
توضع في سياق عام ،هو أن النظام
يـنـظــر إل ــى أب ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة الـشــرقـيــة
كجالية أجنبية ال كمواطنني».

ال تثير الرياض
 95ألفًا من المرضى
بحاجة إلى السفر
ّ
لتلقي العالج

ُ
والـبـحــريــة مــنــذ ب ــدء الـ ـع ــدوان» .وقــال
خالل لقائه ماكغولدريك إن «الذرائع
والحجج الواهية للتحالف ال أساس
ل ـهــا م ــن ال ـص ـح ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن م ـطــار
صنعاء «بعيد عــن مـســرح العمليات
الـعـسـكــريــة ،وط ــائ ــرات األم ــم املـتـحــدة
تـ ـص ــل إلـ ـي ــه ب ـش ـك ــل دوري دون أي
معوقات ...وقوائم ركاب الرحالت التي
كــانــت تصل إلــى مـطــار صنعاء خالل
ّ
فترة مــا قبل إغــاقــه كانت تسلم إلى
غرفة عمليات التحالف مسبقًا منعًا

ألي تصادم».
م ــن ج ـه ـتــه ،شـ ـ ّـدد مــاك ـغــولــدريــك في
تغريدة على «تويتر» على «الضرورة
الـقـصــوى إلع ــادة فـتــح امل ـطــار ،وذلــك
لـلـتـخـفـيــف م ــن م ـع ــان ــاة امل ــدن ـي ــن»،
ّ
األمر الذي أكــده رئيس بعثة اللجنة
الــدولـيــة للصليب األحـمــر فــي اليمن
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ف ـ ـيـ ــت ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،إذ ق ــال إن «ع ـلــى جميع
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة فـتــح
املـطــار وتسيير الــرحــات االنسانية
على األقــل» ،مضيفًا أنه «على الرغم
من الرحالت الجوية التي تقوم بها
الـبـعـثــة وغـيــرهــا مــن املـنـظـمــات ،فــإن
إلغالق املطار تداعيات خطيرة».
ً
وفـضــا عــن الخسائر البشرية ،تشير
األرقــام الرسمية إلى أن خسائر قطاع
النقل الجوي جراء العدوان والحصار
تجاوزت ملياري دوالر .ووفق «املنظمة
البلجيكية الدولية لحقوق االنسان»،
ّ
تسبب إغــاق املـطــار فــي «خلق بطالة
جــديــدة ...إذ تقدر إحصائيات رسمية
وصول عدد العاطلني من العمل جراء

اإلغالق إلى نحو  3ماليني» ،كاشفة أن
«كلفة السفر ارتفعت بنسبة  200في
املئة».
وم ــع م ــرور ع ــام عـلــى اإلغ ـ ــاق ،تــوالــت
ردود األف ـ ـعـ ــال املـ ـ ـن ـ ـ ّـددة ،ومـ ــن بـيـنـهــا
ت ـص ــري ــح ُوص ـ ـ ــف بـ ــ«املـ ـثـ ـي ــر ل ـل ـج ــدل»
لنجل شقيق الرئيس اليمني السابق
عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح وع ـضــو اللجنة
الـعــامــة لـحــزب املــؤتـمــر الشعبي العام
ي ـح ـيــى م ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،دعــا
فيه إلى استهداف مطارات السعودية
واإلمـ ـ ــارات بــال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة
ّ
ردًا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إغ ـ ـ ـ ــاق املـ ـط ــار
ص ـن ـعــاء .وق ــال «إذا أردنـ ــا فـتــح مـطــار
صـنـعــاء علينا أن نـكــون واقـعـيــن مع
هــذه العقليات العنجهية واملتخلفة...
الـحــل يكمن فــي إع ــان مـطــار الــريــاض
وم ـطــار ج ــدة وم ـطــار أب ــو ظـبــي ودبــي
أه ــداف ــا عـسـكــريــة ت ـحــت م ــرم ــى ن ـيــران
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي» ،واصـ ـ ـف ـ ــا إغ ـ ــاق
ّ
املطار بـ«الجريمة» ،ومتهمًا املجتمع
الدولي واألمــم املتحدة بـ«التواطؤ مع
العدوان».

فرضت األزم ــة الخليجية الـحــادة بــن قطر وتحالف ال ـعــدوان بقيادة السعودية نفسها
ً
َ
وأجبرت كال من الرياض وأبو ظبي على
على اليمن ،وال سيما في املحافظات الجنوبية،
تحييد خالفاتهما ،وتعزيز العمل املشترك في ما بينهما ،على األقل في املرحلة الراهنة
واملستقبل القريب ،إذ إن الخالف بني السعودية واإلمارات من جهة وقطر من جهة أخرى
بدأ يأخذ طابع العداء واستعصاء الحلول ،وفشل الوساطات.
وال تحتمل العاصمتان (الــريــاض وأب ــو ظـبــي) فــي إدارة املـلــف اليمني بكل جــوانـبــه في
الشمال والجنوب ،العمل وفق األجندة الخاصة بكل منهما في وقت تفتحان فيه صراعًا
حادًا ومفتوحًا مع الدوحة .ولم يعد خافيًا أن الدوحة انخرطت في الحرب على اليمن وفق
أجندتها املستقلة ،من خالل دعم بعض أجنحة «اإلخوان املسلمني» املتجرأة على الخروج
عن العباءة السعودية.
وتبعًا للتطورات ،كان لزامًا على الدولتني إيجاد صيغة خالقة تبعد عنهما كأس االختالف،
فذهبتا إلى تقاسم امللف اليمني على كافة املستويات السياسية واألمنية وامليدانية واإلدارية.
وعملت العاصمتان على إخضاع أعوانهما في الجنوب وإجبارهم على السير وفق خطة
التعايش وتقاسم النفوذ ،رغم أن أطراف الصراع املحليني في جنوب اليمن وصل االختالف
بينهم حد االقتتال وتعطيل عجلة الحياة الخدماتية واإلنمائية ألسباب سياسية ومناطقية
وشخصية .وفي هذا السياق عملت اإلمارات على فرملة اندفاعة املجلس االنتقالي الجنوبي
ووضعه على رف االنتظار ،إلــى حني توافر ظــروف جديدة .واقتضى هــذا «التقاسم» أن
تتولى الرياض عبر «الشرعية» التي يمثلها الرئيس املستقيل عبد ربــه منصور هــادي،
امللف الخدمي في الجنوب .وسريعًا عــادت عجلة اإلنماء واملرافق العامة ،في خط بياني
ً
تصاعدي ،لم يشهد له مثيال منذ سيطرة قوى التحالف على املحافظات الجنوبية.
وقــد ذهــل املواطنون الجنوبيون للتحسن السريع في التغذية الكهربائية وخدمات املياه
والصحة واألشغال وتوفير الوقود وافتتاح العديد من املشاريع ذات الطابع الخدمي ،بل
تعدى ذلك إلى املباشرة في إعادة ترميم ما دمرته الحرب في عدن .وهذا ما يؤكد من جهة
أخرى ،ما ذهبت إليه املكونات الوطنية في الجنوب بأن األزمات على كافة الصعد مفتعلة
من قبل التحالف.
أما الجانب اإلماراتي ،فتولى مهمة حفظ األمن وإنشاء فصائل عسكرية تعمل بإمرة أبو
ظبي ،شبيهة بقوات الحزام األمني في املحافظات الغربية والنخبة الحضرمية في املكال،
والنخبة الشبوانية في أول انتشار لها في مديرية عزان في محافظة شبوة ضمن اتفاق مع
تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» .ولم يعد مستغربًا أن القاعدة في كل دول اإلقليم
وفي العالم تقاتل حتى الرمق األخير ،إال في جنوب اليمن حيث تدخل القوات اإلماراتية إلى
مناطقها في استعراض عسكري ودعائي من دون إطالق رصاصة واحدة عليها.
وجديد اإلمارات في املحافظات الشرقية تجنيدها خمسة آالف مقاتل من محافظة املهرة
املـجــاورة لسلطنة عمان وإخضاعهم للتدريب في معسكر خالد في حضرموت ،وذلك
كدفعة أولــى ،على أن تليها دفعات أخــرى ،في محاولة واضحة إلزعــاج سلطنة عمان في
مجالها الحيوي.
ومــن املهمات األساسية للقوات اإلماراتية عمليات التجنيد الواسعة للشباب الجنوبيني
واستخدامهم كمرتزقة والزج بهم تحت مسميات مختلفة في جبهات الشمال.
ضمن تسوية تقاسم
من جهة أخرىّ ،إن فصل القضايا بني الرياض واإلمــارات،
والعمل ُ َّ
النفوذ وتحييد الخالفات ،ال يعني أن القضايا الخالفية قد ُس ِّو َيت أو حلت ،بل هي على
حالها .وفرض التعايش بني الدولتني (السعودية واإلمــارات) في الحرب على اليمن ،رهن
باستمرار األزمة مع قطر.

ّ
توفي  13,000مدني
ُكانوا بحاجة إلى دواء
مستورد أو إلى العالج
في الخارج (أرشيف)

