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العالم

اليمن في تطور هو األخطر من نوعه منذ بدء التحركات السعودية في محافظة المهرة في أواخر شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،أفيد عن تحضيرات جارية
إلنشاء مركز سلفي في مدينة قشن ،ثاني أكبر مدن المحافظة .يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الرياض أنشطتها «اإلنسانية» داخل المهرة ،بالتوازي مع اتخاذها
خطوات تدفع باتجاه «عسكرة» المحافظة و«تفريخ» تشكيالت مسلحة في مديرياتها على غرار عدن .مشهدية تتخذ من «مكافحة التهريب من عمان إلى
أزمتي اليمن والخليج
المهرة» ستارًا تتشكل من خلفه ،في ما يبدو أنه محاولة الستفزاز عمان وتصعيد الضغوط عليها ،خصوصًا في ما يتصل بموقفها من َ

«غزو» سعودي للمهرة« :إمارة» سلفية على
دعاء سويدان
تـشـهــد مـحــافـظــة املـ ـه ــرة ،ال ــواق ـع ــة في
أقصى الشرق اليمني ،حراكًا سعوديًا
ن ـش ـطــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة ،ب ــات
يـتـجــاوز مــا كــانــت قــد بــدأتــه اإلم ــارات،
قبل أشـهــر ،فــي تلك املحافظة التي لم
تطاولها نـيــران الـحــرب إلــى اآلن .هذا
والتنوع
الـحــراك أضـحــى مــن االتـســاع
ّ
والكثافة بمستوى يصعب معه غض
الطرف عنه ،أو اعتباره دونما غايات
أمنية  -سياسية ،خصوصًا أنه يتخذ
مسارًا تصاعديًا منذ أواخــر نوفمبر/

جدل إماراتي  -عماني حول
«التاريخ السقطري»
ليست األنـشـطــة الـسـعــوديــة فــي مـحــافـظــة امل ـهــرة وحــدهــا
مــا يثير امتعاضًا لــدى سلطنة عـمــان ،بــل إن التحركات
اإلماراتية في جزيرة سقطرى ،التي وصلت حـ ّـد املطالبة
بضم األرخبيل إلى اإلمارات ،تستفز هي األخرى «الصالت
ال ـتــاري ـخ ـيــة» م ــا ب ــن مـسـقــط وحــدي ـبــو .اس ـت ـفــزاز تجلى،
خالل األيــام املاضية ،في احتدام جدل إعالمي إماراتي -
عماني على هوية سقطرى وتاريخها .إذ عمدت وسائل
إع ــام إمــارات ـيــة إل ــى إب ــراز م ــداخ ــات تـتـحــدث عــن تـحـ ّـدر
القبائل السقطرية من اإلمــارات ،وتجذر اإلماراتيني داخل
الجزيرة بفعل عالقات النسب واملصاهرة وهجرة عوائل
إماراتية ،من بينها املزاريع والجنيبي وحمران واملناصير
والعوامير ،إلى سقطرى ،بل وتطالب باستفتاء السقطريني
على االنضمام إلى اإلمارات.
هذه االدعاءات واملطالبات سرعان ما استدعت ردًا عمانيًا
عبر وســائــل اإلع ــام ،تمحور حــول نقاط ثــاث :التشديد
عـلــى وج ــود الـعـمــانـيــن فــي سـقـطــرى مـنــذ مــا قـبــل الـقــرن
الـســادس الهجري ،التذكير بــأن الــوالــي العماني الجلندى
بن مسعود هو من ّ
«حرر» سقطرى من الوجود الحبشي،
والـتـنـبـيــه إل ــى أن «ع ـمــان والـيـمــن كــانـتــا دول ـتــن أصيلتني
فــي الجزيرة العربية ومــا عداهما ُيـعـ ّـد محدثًا» ،على حد
تعبير عضو مجلس الدولة العماني ،إسماعيل األغبري.
وإلى جانب الرد العماني ،جاءت تعليقات نشطاء يمنيني
استنكروا ما تروج له أبو ظبي بشأن سقطرى ،واصفني
إياه بأنه «اعتداء على الهوية اليمنية وتزوير للتاريخ».
ويــوم أمــس ،صــدر بيان باسم «مشايخ وأعـيــان ووجهاء
محافظة أرخبيل سقطرى» أعلن سحب الثقة مــن شيخ
مشايخ الجزيرة ،سليمان عبد الله شلولها ،املحسوب على
اإلمارات؛ لكونه «أصبح مصدر قلق وانقسام في املجتمع
السقطري» ،وبسبب «عدم أهلية املذكور وطريقة تعامله مع
متطلبات الجزيرة» ،بحسب ما جاء في البيان.
(األخبار)

تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي .م ـسـ ٌـار يـقــرع،
مـ ـج ــددًا ،جـ ــرس اإلن ـ ـ ــذار لـ ــدى سلطنة
ع ـمــان ،ال ـتــي تجمعها بــامل ـهــرة حــدود
واسعة وعالقات متينة ،تصل إلى ّ
حد
اعـتـبــار مسقط هــذه البقعة مــن اليمن
حديقتها الخلفية ،التي تحرص على
ّ
ّ
التغول العسكري
أل تطاولها شرارات
واملذهبي.
بدأت إرهاصات «التحرش» السعودي
بالظهور في النصف الثاني من شهر
تشرين الثاني الفائت ،مع إرسال فريق
ع ـس ـكــري إل ــى مـنـفــذ ش ـحــن ال ـح ــدودي
ومـ ـط ــار ال ـغ ـي ـضــة ،ف ــي زيـ ـ ــارة ق ـيــل إن
الهدف منها «دراسة اإلمكانات املتاحة
لـفــرض الـسـيـطــرة الـكــامـلــة عـلّــى منافذ
املحافظة» .ترافق ذلك مع ضخ إعالمي
مكثف فــي وســائــل اإلع ــام السعودية
 اإلم ــاراتـ ـي ــة ،م ـف ــاده وجـ ــود عـمـلـيــاتت ـهــريــب أس ـل ـحــة ل ــ«أن ـص ــار الـ ـل ــه» ،من
س ـل ـط ـنــة ع ـ ـمـ ــان ،ع ـب ــر م ـن ــاف ــذ املـ ـه ــرة،
وه ــو مــا نفته مسقط ت ـكــرارًا مــن دون
نتيجة .تكثفت الـضـغــوط عـلــى قـيــادة
الـسـلـطــة املـحـلـيــة ،ال ـتــي كــانــت حينها
بقيادة املحافظ ،محمد عبد الله كده،
بهدف التراجع عن ستة شــروط كانت
قــد وضعتها للقبول بــدخــول الـقــوات
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» إلــى املـهــرة ،لعل
أه ـم ـهــا ث ــاث ــة :عـ ــدم اس ـت ـخ ــدام مـطــار
الغيضة كقاعدة عسكرية ،إبقاء الطاقم
اإلداري واألم ـنــي والـعـسـكــري عـلــى ما
هو عليه ،والتنسيق الدائم مع السلطة
املحلية وعدم تجاوزها.
اس ـ ـت ـ ـمـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـد وال ـ ـ ـجـ ـ ــزر ب ـ ــن ق ـ ـيـ ــادة
«الـتـحــالــف» وممثلي السلطة املحلية
حـتــى اسـتـيــأســت األولـ ــى مــن إمكانية
رض ـ ـ ــوخ األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
إبدائهم مرونة كبيرة إزاء هــا ،سمحت
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــدام دف ـ ـعـ ــة أول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ق ـ ــوات
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة ال ـثــان ـيــة ،املــوال ـيــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وامل ــوج ــودة فــي مدينة
امل ـ ـكـ ــا ،م ــرك ــز م ـح ــاف ـظ ــة ح ـض ــرم ــوت،
والــدفــع بها نحو منفذ شحن ومطار
ال ـغ ـي ـض ــة ح ـت ــى تـ ـك ــون راف ـ ـ ـ ـدًا ل ـق ــوات
ال ـل ــواء ي ــن  123و ،137ع ـلــى أن يبقى
مـيـنــاء نـشـطــون ومـنـفــذ صــرفـيــت على
حالهما ،وفقًا ملا أفضت إليه التسوية
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك،
ُ
استصدر قــرار مــن الرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هادي ،في  28تشرين
الثاني املاضي ،يقضي بإقالة كده من
منصبه وتعيني راجح سعيد باكريت
ً
ـدال منه .قـ ٌ
ـرار أوحــى بأن ممانعة كده
بـ
لم ُترق الرياض ،وبأن املطلوب تسليم
كامل يدفع باملهرة دفعًا إلــى أحضان
السعودية.
بــاكــريــت ه ــو الـشـخـصـيــة امل ـثــال ـيــة في

هذا اإلطار .يبالغ الرجل في استرضاء
امل ـم ـل ـكــة .ال ي ـكــاد ي ـف ـ ّـوت تـصــريـحــا إال
وي ـش ـيــد ف ـيــه ب ــ«ج ـه ــوده ــا ف ــي تــأمــن
املـحــافـظــة وتنميتها»« .ج ـهــود» تبدأ
من السالل الغذائية وال تنتهي بتعبيد
الـ ـط ــرق ــات ،ف ــي اس ـت ـك ـم ــال ل ــ«ج ـه ــود»
«ال ـه ــال األح ـم ــر اإلمـ ــاراتـ ــي» ،ال ـتــي ال
يبدو أنها أفلحت في اختراق النسيج
املهري .ومن هنا ،كانت ضرورة تدخل
ال ـس ـعــوديــة بـنـفـسـهــا؛ ل ـكــون املـمـلـكــة -
خــافــا ل ــإم ــارات  -تـمـتـلــك ص ــات مع
م ـشــايــخ قـبـلـيــن ف ــي املـ ـه ــرة س ـبــق أن
منحتهم جنسياتها ،وأدرجتهم على
الئ ـح ــة امل ـن ـت ـف ـعــن م ــن مـخـصـصــاتـهــا
املــال ـيــة .ه ـك ــذا ،ت ـ ــوارت ،شـيـئــا فشيئًا،
أنشطة «الهالل اإلماراتي» التي أثارت،
س ــاب ـق ــا ،ام ـت ـع ــاض ــا ُع ـم ــان ـي ــا مـكـتــومــا
عـ ّـبــرت عنه الــوجــوه املوالية للسلطنة
ّ
ّ
داخــل املحافظة ،لتحل محلها أنشطة
ً
سـعــوديــة أكـثــر جـ ــرأة ،وذات مــدلــوالت
أبعد مما أوحت به تحركات أبو ظبي.
يـنـشــط «م ــرك ــز امل ـل ــك س ـل ـمــان لــإغــاثــة
واألع ـ ـم ـ ــال اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» ،راهـ ـ ـن ـ ــا ،فــي
اسـ ـتـ ـم ــال ــة ذوي الـ ـح ــاج ــة مـ ــن أبـ ـن ــاء
املحافظة عبر توزيع مساعدات عينية
عـلـيـهــم م ــن ح ــن إلـ ــى آخ ـ ــر .يـصــاحــب
ذل ـ ــك ال ــدف ــع ب ـق ــواف ــل ت ـش ـمــل ح ــاف ــات
وسـ ـي ــارات إس ـع ــاف وسـ ـي ــارات نظافة
و«واي ـت ــات م ـيــاه» إل ــى امل ـهــرة ،والعمل

يعمل «التحالف» على
إحكام حبكة سردية
«التهريب» من أجل
«شرعنة» وجودها

عـ ـل ــى س ـف ـل ـت ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وإض ــاء ت ـه ــا وت ـش ـج ـيــرهــا ،إل ــى جــانــب
تـحـضـيــرات الف ـت ـتــاح وحـ ــدات صحية
جديدة وتزويد املوجود منها بمعدات
وأجهزة طبية .ومما ُوعد به املهريون
أي ـض ــا اس ـت ـح ــداث آبـ ــار م ـي ــاه وإن ـش ــاء
م ـح ـط ــة ت ـح ـل ـيــة واإلت ـ ـي ـ ــان ب ـم ــول ــدات
كـهــربــائـيــة وتــرم ـيــم مـ ــدارس وافـتـتــاح
ث ــاث كـلـيــات .تـتـتــالــى تـلــك الـتـطــورات
فــي وقــت ال تــزال فيه عــدن« ،العاصمة
املؤقتة» للحكومة «الشرعية» وعنوان
م ــا ي ـس ـم ـيــه «الـ ـتـ ـح ــال ــف» إن ـ ـجـ ــازًا فــي
اليمن ،تعاني فقرًا خدماتيًا كبيرًا على
املستويات كــافــة ،خصوصًا الكهرباء
والنظافة والصحة .مفارقة تشي بأن
وراء «الـ ـك ــرم» ال ـس ـع ــودي إزاء امل ـهــرة

مــا وراءه ،وب ــأن ال ـغــرض مــن خـطــوات
الــريــاض «اإلنسانية» إنما هو انتزاع
«امليل العماني» من أوســاط املهريني،
الذين ال يزالون يتحدثون بامتنانهم
ل ـ ـبـ ــاع مـ ـسـ ـق ــط ال ـ ـطـ ــويـ ــل ف ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
محافظتهم.
ّ
األخ ـط ــر م ـمــا ت ـق ــدم ،أن «االس ـت ـف ــزاز»
ال ـس ـع ــودي ال يـقـتـصــر ع ـلــى مـنــافـســة
الـسـلـطـنــة ف ــي ال ـجــانــب اإلن ـس ــان ــي ،بل
ً
يتعداه ليتخذ أشكاال أمنية وعسكرية
ت ـن ــذر بـ ـتـ ـط ــورات «س ـ ــوداوي ـ ــة» داخ ــل
َ
املهرة بعد استقرار وهدوء مستطيلني
شهدتهما املحافظة .قبل أيام ،وصلت
ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـ«التحالف» إلى مدينة الغيضة ،مركز
املحافظة ،وتــوزعــت على غير مديرية
مــن مــديــريــاتـهــا .وبـحـســب املـعـلــومــات،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ش ـم ـلــت
م ــدرع ــات وع ــرب ــات مـصـفـحــة وأطـقـمــا
ودب ــاب ــات وذخ ــائ ــر وق ــذائ ــف متنوعة
األح ـ ـجـ ــام .ان ـض ـمــت ت ـلــك الـ ـق ــوات إلــى
الدفعة األولــى التي دخلت املهرة قبل
ن ـحــو ش ـه ــر ،ل ـت ـكــون ع ــن «ال ـت ـحــالــف»
وي ــده الـطــولــى فــي مـنــافــذ امل ـهــرة التي
تؤكد املعلومات أنها ،بفضل املحافظ
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،أض ـ ـح ـ ــت ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
م ـش ـتــركــة ب ــن «ال ـت ـح ــال ــف» والـسـلـطــة
املحلية .الــافــت أيـضــا ،واملـثـيـ ُـر للقلق
ف ــي آن واحـ ــد ،إل ــى جــانــب م ــا ذكـ ــر ،أن

يسود اعتقاد بأن وجود السلفيين في قشن يحظى بمباركة المحافظ الجديد

تقرير

يسعر الجدل السياسي
تونس :تصاعد االحتجاجات ّ
ت ـ ـجـ ــددت ،ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـعـ ــاء،
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي املـ ــدن
الـتــونـسـيــة ،مـتــرافـقــة مــع أع ـمــال عنف
أدت إل ــى اعـتـقــال ع ـشــرات األش ـخــاص،
وم ـسـ ّـب ـبــة احـ ـت ــدام الـ ـج ــدل الـسـيــاســي
بــن امل ـعــارضــة واالئ ـت ــاف الـحـكــومــي.
وشهدت نحو  20مدينة ،فجر األربعاء،
تجمعات رافضة لرفع األسعار وزيادة
الـ ـض ــرائ ــب ،تـخـلـلـتـهــا م ــواج ـه ــات مــع
عـنــاصــر األمـ ــن ،وه ـج ـمــات عـلــى مـقـ ّـار
ح ـكــوم ـيــة ومـ ــراكـ ــز ش ــرط ــة وم ـت ــاج ــر.
وأع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـتــونـسـيــة،
عـلــى ل ـســان ال ـنــاطــق بــاسـمـهــا ،خليفة
ال ـش ـي ـب ــان ــي ،إص ــاب ــة  58ع ـن ـص ـرًا مــن

ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ـشـ ــرطـ ــة خ ــال
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وت ـ ـضـ ــرر  57س ـي ــارة
إدارية .كذلك أعلن اعتقال  237شخصًا
بتهمة «التخريب والسرقة واالعـتــداء
على ممتلكات خاصة وعامة» ،موضحًا
َّ
«تكفيريني اثنني»
أن من بني املعتقلني
تورطا في مهاجمة مركز للشرطة في
منطقة نفزة شمالي البالد ،األمر الذي
يشي بدخول «جماعات دخيلة» على
خ ــط االح ـت ـج ــاج ــات ب ـه ــدف اس ـت ـغــال
حالة الفوضى ملصلحتها.
ّ
يـعــزز االحتمال املتقدم االعـتــداء الــذي
طاول مدرسة دينية يهودية في جزيرة
جربة ،والــذي رأى فيه املتحدث باسم

الـجــالـيــة ال ـي ـهــوديــة ف ــي ج ــرب ــة ،بيريز
الـطــرابـلـســي ،مـحــاولــة لــ«خـلــق الفتنة
ب ــن امل ـس ـل ـمــن وال ـ ـي ـ ـهـ ــود» .ول ـ ــم ي ـ ّ
ـؤد
الهجوم ،األول من نوعه منذ  16عامًا،
ُ
الذي استخدمت فيه القنابل الحارقة،
ّ
إلى وقوع إصابات ،لكنه سبب أضرارًا
م ــادي ــة طـفـيـفــة داخ ــل امل ــدرس ــة .واتـهــم
ال ـطــراب ـل ـســي ب ـعــض املـحـتـجــن بــأنـهــم
«ي ــري ــدون تـخــريــب ال ـب ــاد» ،الف ـتــا إلــى
أن «التونسيني الحقيقيني ال يقومون
ب ـم ـث ــل ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــور أب ـ ـ ـ ـدًا ،وم ـ ــن رم ــى
املــولــوتــوف فقد يكون تلقى أوام ــر من
جهات معينة».
ّ
وإل ــى جــانــب تلك الـجـهــات الـتــي ملحت

«النهضة» :بعض
األطراف تشجع على
أعمال العنف
لحسابات انتخابية

إل ـي ـهــا الــداخ ـل ـيــة ف ــي إعــان ـهــا اعـتـقــال
«إرهـ ـ ــابـ ـ ـ َّـيـ ـ ــن» ،تـ ـح ــدث ــت ال ـس ـل ـط ــات
ً
ع ــن «ع ـص ــاب ــات إج ــرام ـي ــة تـظـهــر لـيــا
ل ـل ـت ـخــريــب والـ ـس ــرق ــة ،وال ع ــاق ــة لـهــا
بــاالح ـت ـجــاجــات امل ـطــال ـبــة بالتشغيل
وال ـت ـن ـم ـيــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن عـنــاصــر
ه ــذه الـعـصــابــات «يـسـتـهــدفــون أع ــوان
األمــن ،وينهبون املستودعات البلدية
وال ـب ـنــوك ،ويـخــربــون امل ــوزع ــات اآللـيــة
ويسرقون محتوياتها».
ول ـ ــم ي ـم ـن ــع ت ـح ـم ـي ــل «ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن»
و«ال ـع ـصــابــات اإلج ــرام ـي ــة» مسؤولية
«أع ـمــال الـعـنــف» مــن إلـقــاء الـتـهــم على
املعارضة ،وال سيما أن األخيرة كانت

