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التجاذبات إلى صنعاء:
عودة
َ
تهدئة «الحليفين» على المحك
َ
ّ
تجددت ،خالل اليومين الماضيين ،فصول التحشيد المتضاد والتراشق بين شريكي
الحكم في صنعاء« ،أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» ،منذرة بانبعاث الخالف الذي
ّ
تمكن «المجلس السياسي األعلى» من تهدئته أواخر آب الماضي .وفيما يستعد الطرفان
لفعاليات شعبية متقاربة زمنيًا في األيام المقبلة ،تتسارع التقديرات بشأن ما سيؤول إليه
تحالف الحركة والحزب ،في ظل تعاظم الرهان الخليجي على انفراط عقده

بعد مرور قرابة أسبوعني على االتفاق
الذي رعاه «املجلس السياسي األعلى»
ب ـ ــن حـ ــركـ ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» وح ـ ــزب
«املؤتمر الشعبي العام» ،والذي قضى
ب ــ«ت ــوح ـي ــد ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة وع ــدم
السماح بشقها أو خلخلتها» ،يبدو،
َ
الـ ـي ــوم ،أن عــاقــة شــريــكــي ال ـح ـكــم في
صنعاء تتجه نحو فصول جديدة من
الـتـصـعـيــد ،ق ــد ال تـقـتـصــر ،ه ــذه امل ــرة،
عـلــى ح ــدود مــا آل ــت إلـيــه األم ــور عقب
االشـتـبــاكــات الـتــي شهدتها العاصمة
ليل الـ 27من الشهر الفائت.
تعزز تلك االحتماالت جملة مؤشرات
تسارعت خالل األيام القليلة املاضية،
بالتوازي مع عــودة التراشق الكالمي
ب ــن وج ـ ــوه ال ـط ــرف ــن .أول امل ــؤش ــرات
امل ـ ــذك ـ ــورة اسـ ـتـ ـع ــداد ك ــل م ــن ال ـحــركــة
والحزب إلقامة فعاليات متقاربة زمنيًا
خــال الشهر الـجــاري ،ما ينذر بعودة
االحتكاكات السياسية ،وربما األمنية،
إذ تستعد «أنصار الله» إلحياء ذكرى
«ثـ ـ ــورة  21أيـ ـل ــول» ب ـف ـعــال ـيــة ضخمة
في أمانة العاصمة ،بــدأ التجهيز لها
بـحـمــات دعــائـيــة فــي وســائــل اإلع ــام
وع ـلــى األرض ،وب ــدع ــوات إل ــى أوس ــع
مـشــاركــة فــي «الـفـعــالـيــة» ،ك ــان أبــرزهــا
دعوة رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
مـحـمــد عـلــي ال ـحــوثــي ،إل ــى االحـتـشــاد
في «ساحة السبعني» ،وتجهيز «أكبر
القوافل لدعم الجبهات» باملناسبة.
في املقابل ،يراهن «املؤتمر» على قرب
حلول ذكرى «ثــورة  26أيلول» ،إلعادة
التحشيد ملصلحته ،على غرار ما جرى
فــي الـ ــ 24مــن آب امل ــاض ــي ،فــي الــذكــرى
الـ 35لتأسيس الحزب .ومن هنا كانت
دعوة اللجنة العامة لـ«املؤتمر» ،أمس،
إل ــى «إق ــام ــة امل ـهــرجــانــات االحـتـفــائـيــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـح ــافـ ـظ ــات ب ــأع ـي ــاد
ال ـ ـث ـ ــورة» .دعـ ـ ــوة ت ــراف ـق ــت م ــع ه ـجــوم
«حاد» على «أنصار الله» ،على خلفية
القرارات التي أصدرها رئيس املجلس
ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
الـسـبــت املــاضــي ،وال ـتــي أطــاحــت عــددًا
م ـ ــن امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
م ــن مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـل ــى والـهـيـئــة
العامة للتأمينات واملعاشات.
ووص ـ ـف ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،عـ ـق ــب اجـ ـتـ ـم ــاع
اسـتـثـنــائــي لـهــا بــرئــاســة ص ــال ــح ،تلك
ال ـ ـق ـ ــرارات ب ــأن ـه ــا «أحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب،
وم ـخ ـل ــة ب ـم ـب ــدأ الـ ـش ــراك ــة والـ ـت ــواف ــق،
ب ــل وت ـخ ــدم أهـ ــداف ومـخـطـطــات قــوى
ال ـ ـعـ ــدوان ف ــي ش ــق ال ـص ــف ال ــوط ـن ــي»،
معتبرة إياها «غير ملزمة» .واستغرب
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون «الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واإلع ــام ـي ــة املـمـنـهـجــة وامل ـخ ـطــط لها
مسبقًا من قبل أنصار الله ضد املؤتمر
الشعبي العام وقيادته» ،الفتني إلى أن
«تـلــك الحملة اسـتـمــرت فــي التصاعد،
وب ــوتـ ـي ــرة ع ــالـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال عـمـلـيــة
الـشـحــن والـتـعـبـئــة وال ـت ـحــريــض الـتــي
ام ـتــدت إل ــى وســائــل اإلع ــام الرسمية
والخاصة ،وإلــى املساجد والفعاليات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة وامل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات وم ـخ ـت ـلــف
وسائل التواصل اإلجتماعي».
وشددت اللجنة العامة لـ«املؤتمر» على
ضــرورة أن «يكون التفاهم والتنسيق
ب ــن الـ ـق ــوى امل ـن ــاه ـض ــة لـ ـلـ ـع ــدوان هــو
الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي
م ـ ــع أي حـ ـ ـ ـ ـ ــوارات أو مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات أو
مفاوضات خارجية» ،مؤكدة رفضها
«أي ت ـف ــاه ـم ــات أحـ ــاديـ ــة م ــن ق ـب ــل أي
طـ ــرف» .وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك املــوقــف

األخير لـ«املؤتمر» في ميدان السبعني،
أن ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق وامل ـح ـي ـط ــن بــه
اس ـت ـش ـع ــروا خـ ـط ــورة الـتـصـعـيــد ضد
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ال ـت ــي ب ــات ــت ل ـهــا الـيــد
ال ـ ـطـ ــولـ ــى فـ ـ ــي امل ـ ـجـ ــالـ ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
واألمني ،خصوصًا في صنعاء ،إال أنه
مــن غير املعلوم ،إلــى اآلن ،مــا ستؤول
إليه تقديرات اللجنة العامة لـ«املؤتمر»
الـتــي ُوض ـعــت فــي حــالــة انـعـقــاد دائ ــم،
إذا مــا ت ــراءى ّلـصــالــح أن ال ـظــرف بــات
م ـن ــاس ـب ــا ل ـ ـفـ ــض ع ـ ــرى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
«أن ـصــار ال ـلــه» .ه ــذا االحـتـمــال بــالــذات
ّ
تتحسب له الحركة ،التي تقول
هو ما
مـصــادر إنـهــا وصـلــت إلــى اقـتـنــاع بأن

يستبعد مراقبون أن تكون
«الحركة» البادئة في فرط
التحالف مع «المؤتمر»

ّ
يستعد الطرفان إلقامة فعاليات متقاربة زمنيًا خالل الشهر الجاري (أ ف ب)

الـتـطـمـيـنــي ال ـ ــذي م ــا ف ـتــئ «امل ــؤت ـم ــر»
يـكــرره منذ مــدة ،إال أنــه يبدو واضحًا
أنــه ما زال لــدى «أنـصــار الله» ّ
توجس
مـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة إق ـ ـ ـ ــدام رئـ ـي ــس الـ ـح ــزب
على عقد صفقات جانبية بعيدًا من
ال ـت ـفــاهــم م ــع ش ــرك ــائ ــه ،خ ـصــوصــا أن
«الـغــزل» الخارجي املــوجــه إلــى صالح
تجاوز ،خــال األيــام املاضية ،الجانب
اإلماراتي ،ووصل إلى السعودية التي
ب ــدأت م ـنــابــرهــا ،حــدي ـثــا ،تـ ــداول فـكــرة
التحالف مع الرئيس السابق.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ث ـم ــة اع ـت ـق ــاد ل ــدى
ال ـب ـعــض ب ــأن ال ـت ـعــامــل الـخـلـيـجــي مع

الخالف بني «أنصار الله» و«املؤتمر»
تـعـ ّـدى ح ــدود االسـتـثـمــار فيه لزعزعة
الـجـبـهــة الــداخـلـيــة امل ـنــاوئــة لـلـعــدوان،
وتـحـ ّـول إلــى مراهنة جدية على فصل
ال ـحــركــة ع ــن ال ـح ــزب ،بـمــا يـسـمــح ،في
نـهــايــة امل ـط ــاف ،بــال ـخــروج م ــن أوح ــال
املـسـتـنـقــع الـيـمـنــي .وان ـطــاقــا مــن ذلــك
االفـ ـت ــراض ،يـمـكــن فـهــم ال ـضــخ املكثف
في وسائل اإلعــام املوالية للسعودية
واإلمـ ــارات فــي اتـجــاه تسعير الخالف
ال ـي ـم ـنــي ال ــداخـ ـل ــي ،وت ـح ـم ـيــة رؤوس
«املـ ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر» ،وت ـ ـح ـ ــري ـ ــض قـ ـ ــواعـ ـ ــده
ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ك ـمــا يـمـكــن فهم
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مـحــاوالت ال ـتـ ّ
ـودد السعودية لصالح،
وإن أت ــت ع ـلــى ش ـكــل تـ ـس ــاؤالت حــول
جــدوى انفتاح الــريــاض على الرئيس
الـســابــق ،وتنبيه األخـيــر إلــى أن جــزءًا
مــن عـمـلـيــات «الـتـحــالــف ال ـعــربــي» في
صنعاء يستهدف فــك «ال ـطــوق» الــذي
يـحــاول «الـحــوثـيــون» فــرضــه عليه في
مسقط رأسه في سنحان.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب ال ـي ـم ـن ــي ،يـ ـب ــدو ص ــال ــح،
ومـعــه ال ـق ـيــادات «املــؤت ـمــريــة» املــوالـيــة
لــه ،فــي حــالــة تــرقــب مستمر لتحركات
«أن ـصــار الـلــه» وخـطــواتـهــا السياسية
َ
واألمـنـيــة .ولـئــن ظـ َـهــر ،عقب املهرجان
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الرئيس السابق أصبح «عبئًا عليها»،
وبــأنــه «ل ــم يـعــد بـمـقــدوره تـقــديــم أكثر
م ـ ّـم ــا فـ ـع ــل» ،خ ـص ــوص ــا أن أغ ـل ــب مــن
يــراب ـطــون ،ال ـيــوم ،عـلــى الـجـبـهــات ،هم
مــن املقاتلني املــوالــن لــ«أنـصــار الـلــه».
بيد أنــه ،ومــع ذلــك ،يستبعد مراقبون
أن تكون الحركة هي البادئة في فرط
عقد التحالف مع «املــؤتـمــر» ،وتفجير
ال ــوض ــع ف ــي وقـ ــت ت ـش ـتــد ف ـي ــه حــاجــة
الـيـمــن إل ــى وح ــدة ال ـصــف .ل ــذا ،تذهب
مـعـظــم ال ـتــرج ـي ـحــات إل ــى أن «أن ـص ــار
الله» ستركن إلى العمل «الناعم» القائم
عـلــى تـجــريــد خـصــومـهــا «املـحـتـمـلــن»
من عناصر القوة ،ومحاولة ّ استمالة
القيادات «املؤتمرية» إلى صفها بعيدًا
من صالح ،والتركيز على إفهام اإلقليم
والعالم أن ّ
أي محاولة لعقد تسويات
مع غيرها لن ّ
تغير مجرى األمر الواقع
في اليمن ،ولن تبوء إال بالفشل.
(األخبار)
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