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العالم

اليمن
صنعاء حالة من الترقب ممزوجة بالخوف ،على خلفية التوتر
تعيش العاصمة َ
المتصاعد بين شريكي الحكم هناك« ،أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» ،اللذين دخال منذ
ً
سجاال إعالميًا وسياسيًا غير مسبوق .وفيما ال يزال من غير الواضح على ّ
أي نحو ستسير
أيام
ُ
األمور يوم الخميس المقبل الذي سيشهد فعاليتين متوازيتين ،يخشى أن يؤدي االحتقان
المتضاد إلى حدوث احتكاك بين أنصار الطرفين ،أو أن يدخل على الخط طرف ثالث ذو
مصلحة في تعميق الخالف

صنعاء و«السيد» و«الزعيم»:
رهانات األعداء تكبر!
دعاء سويدان
َّ
ما كان متقدًا تحت الرماد طوال أشهر،
ّ
خــرج إلــى العلن تواليًا ،خاطًا صورة
ق ــات ـم ــة ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى امل ـنــاه ـضــة
لـلـعــدوان على الـيـمــن .خــافــات َ
قطب ْي
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء («أن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» وحـ ـ ــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر») ل ــم ت ـعــد م ـج ــرد إش ــاع ــات
أو «هـ ــدرة قـ ــات» ،أو شـطـحــات ل ــذوي
الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـح ــامـ ـي ــة ،أو اصـ ـطـ ـي ــادًا
فـ ــي امل ـ ــاء ال ـع ـك ــر مـ ــن ق ـب ــل «الـ ـط ــاب ــور
الخامس» .صحيح أن لهؤالء جميعًا

دورًا ومصلحة في تعميق الخالفات
وإيـصــالـهــا إل ــى نقطة ال ــاع ــودة ،لكن
ال ـس ـجــال ال ــدائ ــر ب ــن وجـ ــوه الـطــرفــن
وق ـيــادات ـه ـمــا ي ـشــي ب ــأن م ــا يـ ــدور من
الحقيقة والـجــدة بمستوى يستدعي
ً
ً
عـمــا مستعجال قبل أن «تـقــع الفأس
ب ــال ــرأس» ،وتـصــل األم ــور إلــى مرحلة
يغدو فيها احتمال ضياع كل ما راكمه
اليمنيون ط ــوال أكـثــر مــن سنتني من
الصمود األسطوري خطرًا داهمًا.
خطر ال يبدو ،إلى اآلن ،أن ثمة ّ
تنبهًا
إليه من قبل قيادة كل من الشريكني،

القبيلة ...رافد إضافي للخالف
في خضم التراشق الذي بدأ منذ أيام بني «أنصار الله» و«املؤتمر الشعبي العام» ،برز
لجوء كل من الطرفني إلى القبيلة كرافد لطروحاتهما .بدأ ذلك مع حزب الرئيس السابق
علي عبد الله صالح ،الذي حشد ،في  9من آب الجاري ،مشائخ قبيلة حاشد في مهرجان
خطابي في مديرية خمر في محافظة عمران .وأثار البيان الذي صدر عن املهرجان ،والذي
أعلن تأييد القبيلة ملبادرة البرملان ،سخط قيادات في «أنصار الله» ،عمدت إلى إصدار
بيانات مضادة باسم أبناء «حاشد» ،ترفض املبادرة وتصفها بـ«الخيانة» .وأعقبت تلك
الخطوات لقاءات قبلية منفصلة عقدها الطرفان في مختلف مديريات عمران ،في محاولة
لكسب والء القبائل املوجودة في محيط صنعاء .وأمس ،عقدت «أنصار الله» في العاصمة
اجتماعًا قبليًا تحت اسم «لقاء حكماء ووجهاء ومشائخ محافظة صنعاء» .وأصدر اللقاء
بيانًا شدد فيه على ضرورة جعل مواجهة العدوان ورفد الجبهات «أولوية األولويات» ،داعيًا
جميع األطراف إلى الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ،ومحذرًا من «الدعوات والنعرات
الحزبية والفئوية والتي تسعى لتفجير وتأزيم الوضع الداخلي» .وكان الفتًا ،خالل اللقاء،
اتفاق املجتمعني على تشكيل لجنة ُس ّميت باسم «لجنة لحماية وحدة الصف الداخلي».

عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـلــوغ سـيــل الـتــراشــق
السياسي واإلعــامــي بينهما الــزبــى.
فبعدما تحدثت معلومات صحافية
ع ـ ــن أن الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ـق ـب ـل ـي ــن ال ــذي ــن
أوف ــده ــم الــرئ ـيــس ال ـســابــق ع ـلــي عبد
الـ ـل ــه ص ــال ــح ل ـل ـق ــاء رئـ ـي ــس «امل ـج ـلــس
ال ـس ـيــاســي األع ـل ــى» صــالــح ال ـص ـمــاد،
وال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـق ــدمـ ـه ــم الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاج ــي
الـشــايــف ،البرملاني السابق عــن حزب
«امل ــؤت ـم ــر» ،تـمـكـنــوا مــن الـتــوصــل إلــى
ت ـفــاهــم ل ـخ ـفــض م ـس ـتــوى الـتـصـعـيــد،
نفى مصدر في مكتب رئيس «اللجنة
الثورية العليا» ،محمد علي الحوثي،
ح ــدوث ّ
أي تفاهم مــن هــذا الـنــوع .وإذ
تحدثت تلك املعلومات عن اتصال تم
بني صالح وزعيم «أنصار الله» السيد
عبد املـلــك الـحــوثــي ،تــم خــالــه االتـفــاق
على أن يتولى الصماد رئاسة اللجنة
األمنية لحماية املهرجان الذي يعتزم
«املؤتمر» تنظيمه في ميدان السبعني،
يوم الخميس املقبل ،في الذكرى الـ35
لـتــأسـيـســه ،وع ـلــى أن ت ـتــولــى اللجنة
نفسها تــأمــن الفعالية املــوازيــة التي
تـنـظـمـهــا «أن ـص ــار ال ـل ــه» ت ـحــت شـعــار
«ح ـ ـشـ ــد املـ ـق ــاتـ ـل ــن إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات»،
وض ـم ــان ع ــدم ح ـصــول ص ــدام ــات بني
الطرفني ،أكد املصدر «(أننا) ماضون
في تحشيد قوافل العطاء إلى ساحات
ً
االعتصامات» ،آمال أن «يتجه املؤتمر
الشعبي الـعــام إلــى االتـجــاه الصحيح
املـتـمـثــل ف ــي مــواج ـهــة الـ ـع ــدوان ودع ــم
الجبهات».
ً
هذا النفي إلبرام اتفاق كان مأموال أن
تـعـقـبــه إجـ ـ ــراءات «م ـش ــددة» وســريـعــة
لـتـحـصـيـنــه وضـ ـم ــان ت ـن ـف ـيــذه ،يـفـتــح
الـ ـب ــاب ع ـلــى س ـي ـن ــاري ــوات «س ـ ـ ــوداء»،

ّ
يعير «المؤتمر» «أنصار الله» بأنها تفتقر إلى الخبرة السياسية (أ ف ب)

اليمن بين مشروع باريس واألزمة الخليجية :خارطة
خليل كوثراني
ت ـ ـطـ ــوران ب ـ ـ ـ ــارزان ط ـ ــرآ ع ـل ــى امل ـش ـهــد
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،مـ ــرش ـ ـحـ ــان لـ ــإس ـ ـهـ ــام فــي
خلط األوراق وإدخ ــال تعديالت على
الستاتيكو السياسي القائم ،وكذلك
العسكري .األول ،يتمثل فــي مشروع
تسوية يطبخ بني باريس وأبو ظبي،
وصــل أصحابه إلــى اقتناع بضرورة
«استعادة» تيار علي عبدالله صالح
واحتوائه ،في سياق يستهدف إعطاء
صالح الحصة الشمالية من مشروع
ما بعد الحرب ،على حساب شركائه
في «أنصار الله» التي يراد إقصاؤها
من التسوية ،ليكون شريكًا مع تيار
عيدروس الزبيدي في الجنوب ،ضمن
حصة الجبهة املقابلة ،املراد إماراتيًا
إق ـصــاء «تـجـمــع اإلصـ ــاح» اإلخــوانــي
منها كذلك.
قــد ال يـكــون امل ـشــروع األول مــن نوعه
أي ّ
تصور ّ
يصعب ّ
تحول
في تموضع «اإلصالح»
بعيدًا من علي محسن
األحمر (أ ف ب)

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـتــاب ـعــن
للشأن اليمني ،إال أن الـجــديــد يكمن
ف ــي إش ـ ــارات بـعــث بـهــا عـلــي عـبــدالـلــه
صالح ،أوحــت أن األخير قد ال يمانع
الــدخــول فــي مـشــروع مماثل .املـبــادرة
األخ ـي ــرة لـلـبــرملــان الـيـمـنــي ،املسيطر
عـلـيــه م ــن كـتـلــة ص ــال ــح ،ال ـتــي أعـلـنــت
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ـخـ ـط ــة امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـمـ ــي
إسماعيل ولــد الشيخ أحمد لتحييد
ميناء الحديدة ووضعه تحت إشراف
«ط ـ ـ ــرف ثـ ــالـ ــث» ،زادت مـ ــن م ـن ـســوب
االقتناع بشأن توجه صالح الجديد.
وقــد ساعدت هــذه التطورات األخيرة
في رفــع منسوب التوتر بني «أنصار
الـلــه» وصــالــح ،خـصــوصــا أن الحركة
ت ــرف ــض رفـ ـض ــا ق ــاط ـع ــا م ـ ـبـ ــادرة ول ــد
ال ـش ـيــخ وت ـع ـ ّـده ــا تـفــريـطــا بــالـسـيــادة
اليمنية.
تقول مصادر ّ
مقربة من «أنصار الله»
إن ت ــذم ــره ــا ال ع ــاق ــة ل ــه بــامل ـهــرجــان
الشعبي .ثمة نشاط لقيادة «املؤتمر»
ترصده الحركة منذ مــدة ،يكشف عن
حـقـيـقــة م ــا ي ـشــاع ح ــول ال ـت ـقــارب بني
علي عبدالله صــالــح واإلم ـ ــارات .وقد
بلغ الـتــواصــل بــن صــالــح وأب ــو ظبي

مرحلة متقدمة ،وفق املصادر ،بما رفع
منسوب املخاوف من خطوات أحادية
الجانب قد يقدم عليها صالح .وتؤكد
مصادر «أنـصــار الله» وجــود لقاءات
ب ــن م ــوف ــدي ــن ع ــن ص ــال ــح واإلم ـ ـ ــارات
فــي العاصمة املـصــريــة الـقــاهــرة .هذه
الـ ـلـ ـق ــاءات وإن ن ـف ــاه ــا ،أمـ ـ ــس ،ح ــزب
«امل ــؤتـ ـم ــر» ،إال أن ت ـصــري ـحــات وزي ــر
الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية،
أن ــور ق ــرق ــاشّ ،
أج ـجــت الـشـكــوك حــول
ال ـن ـ ّـي ــات اإلم ــاراتـ ـي ــة .وع ـل ــق ق ــرق ــاش،
أم ـ ــس ،ع ـل ــى خ ـط ــاب ص ــال ــح األخ ـي ــر،
لكسر
مـعـتـبـرًا أن ــه «ق ــد يـمـثــل فـ ّـرصــة ّ
كرسه تعنت
الجمود السياسي الذي
الـ ـح ــوث ــي» .وأض ـ ـ ــاف« :ي ـب ـقــى امل ـســار
ّ
ال ـس ـيــاســي أس ـ ــاس الـ ـح ــل ف ــي األزمـ ــة
اليمنية .اتفاق يجمع اليمنيني ويمنع
ال ـت ــدخ ــل اإليـ ــرانـ ــي وي ـع ــال ــج مـســائــل
اإلرهــاب ومستقبل الجنوب وطبيعة
الـحـكــم» .ورأى املـســؤول اإلمــاراتــي أن
«ب ــإم ـك ــان إرادة الـيـمـنـيــن أن تحقق
االتفاق السياسي .بناء دولة املستقبل
ي ـج ــب أال ي ـس ـت ـث ـنــي أح ـ ـ ـ ـدًا ،وعـ ـم ــاده
االتفاق والحوار ،وال يمكن أن ّ
يؤسس
على االنقالب».

