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على الغالف

ّ
خفايا التدخل
األميركي في اليمن:

نحو وجود
طويل األمد!

يخرج «الثعلب األميركي» على العالم بثياب
ُمطفئ الحرائق .ينفض يده من شالالت الدماء
التي سالت في اليمن منذ آذار /مارس ،2015
ّ
ويصور نفسه بوصفه وسيطًا ما بني أطراف
النزاع .طيلة أكثر من ثالث سنوات ونصف
سنة ،كان دور الواليات املتحدة واضحًا
في التسليح والتخطيط واإلدارة والدعم
اللوجستي واملشاركة االستخبارية والتغطية
السياسية ،لكن الواهمني وحدهم َمن أرادوا أن
ُ
ّ
يصدقوا «دموع التماسيح» التي ذرفت تكرارًا
عقب كل مجزرة ارتكبها «التحالف» بحق

ّ
املدنيني .اليوم ،ال تريد واشنطن التخلي عن
الخداع ،إنما تحاول ممارسة شكل مختلف
من أشكاله ،عبر تحميل فظائع الحرب
لحلفائها الذين «ال يعرفون كيفية استخدام
السالح» وفق ما قال الرئيس دونالد ترامب
عن السعوديني مطلع الشهر الحالي .وهو
موقف يندرج في إطار مساعي إدارة ترامب
ملواجهة الضغوط املتصاعدة عليها على
خلفية حرب اليمن ،والتي ستتضاعف مع
فوز الديموقراطيني بغالبية مجلس النواب
في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس،

َ
ونفور الجمهوريني كذلك من فكرة استمرار حملتي
«عاصفة الحزم» و«إعادة األمل» ،اللتني ال تبدو
ّ
إدامتهما متسقة وخطة أميركية جديدة للمنطقة بدأت
تتبلور منذ ما قبل اغتيال جمال خاشقجي ،وجاء
مقتل األخير ّ
ليثبت بالنسبة إلى صقور إدارة ترامب
ّ
املضي فيها.
ضرورة
على أي حال ،وحتى لو أدى املوقف األميركي
ّ
املستجد ،الداعي إلى وقف القتال والعودة إلى
ً
املفاوضات ،إلى إطالق هذا املسار فعال بما يخدم
ّ
تطلع اإلدارة إلى تركيز الجهود اإلقليمية على
مشروع «الناتو العربي» في مواجهة إيران ،فهو

ّ
العين على الساحل الغربي :هكذا يرتب األميركيون لوجودهم
ّ
ال يزال الساحل الغربي لليمن يشكل
ّ
م ـحــط أط ـم ــاع االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي،
َ
بوجهيه البريطاني واألميركي ،ملا
ّ
ّ
يحتله مــن موقع استراتيجي مطل
ع ـلــى ال ـب ـحــر األح ـم ــر وبـ ــاب امل ـن ــدب.
ف ــي أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،خــرجــت
إل ــى الـعـلــن مـعـلــومــات ع ــن تـحــركــات
بريطانية حثيثة الستعادة مكاسب
«االمـبــراطــوريــة التي ال تغيب عنها
الشمس» في املنطقة املمتدة من بحر
الـعــرب إلــى خليج عــدن م ــرورًا بباب
ً
امل ـنــدب وص ــوال إل ــى الـبـحــر األحـمــر.
أفادت تلك املعلومات بأن بريطانيا
تـسـعــى إل ــى إي ـجــاد قــاعــدة عسكرية
في مدينة عدن تحت الفتة
دائمة لها ّ
تدريب املجندين اليمنيني لـ«القيام
بـمـهـمــات ت ــأم ــن خـلـيــج ع ــدن وب ــاب
املـ ـن ــدب واملـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة» (عـ ــودة
اإلنكليز :العني على القواعد والجزر
ـ ـ «األخبار» ـ ـ  14تشرين األول .)2017
وإذا كـ ــان ال ـبــري ـطــان ـيــون ي ـج ـيــدون
ّ
يصعب
اللعب من خلف الستار ،بما
مهمة كشف أدواره ــم التي ال تظهر
ّ
أق ـ ـ ــل عـ ــدوان ـ ـيـ ــة مـ ــن دور الـ ــواليـ ــات
املتحدة ،فإن األميركيني يبدون أكثر
انكشافًا.
ف ــي م ـط ـلــع ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر
ّ
املــاضــي ،حــط في عــدن وفــد عسكري

ّ
تعمدت واشنطن
تأخير جهود غريفيث
بهدف منح معركة
الحديدة وقتًا

أمـيــركــي رف ـيــع قــادمــا مــن جيبوتي،
وفقًا ملــا تفيد بــه معلومات حصلت
عليها «األخـ ـب ــار» .ك ــان ال ـغــرض من
ال ـ ــزي ـ ــارة االجـ ـتـ ـم ــاع ب ــرئ ـي ــس هـيـئــة
األركـ ــان الـعــامــة فــي ال ـقــوات املــوالـيــة
للرئيس املنتهية والي ـتــه ،عـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،ط ــاه ــر ال ـع ـق ـي ـلــي،
وقـ ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ــرى مـ ــن ب ـي ـن ـهــم قــائــد
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ــراب ـع ــة فـضــل
حسن .تضيف املعلومات أن رئيس
ّ
الـ ــوفـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي اسـ ـتـ ـه ــل كـلـمـتــه
ّ
بتذكير الحاضرين بـمــذكــرة تفاهم
ك ـ ــان ت ـ ـ ّـم ت ــوق ـي ـع ـه ــا بـ ــن ال ـس ـل ـطــات
الـيـمـنـيــة وح ـلــف الـ ــ«ن ــات ــو» ،تسمح
بموجبها األولى لألخير باستخدام

املياه اإلقليمية اليمنية ومــا عليها
م ـ ـ ــن ي ـ ــابـ ـ ـس ـ ــة ،وبـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة جـ ــزيـ ــرة
م ـ ّـي ــون ،ملـكــافـحــة ال ـقــرص ـنــة .تمهيد
أتـبـعــه امل ـســؤول األمـيــركــي بــاإلعــان
ع ــن م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ج ــدي ــدة س ـي ـتـ ّـم
تــوقـيـعـهــا ف ــي ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،فـحــواهــا
قـيــام الــ«بـنـتــاغــون» بــدعــم «الجيش
اليمني» ،مقابل «السماح للجيوش
األمـيــركـيــة بــاسـتـخــدام كــافــة املــرافــق
ال ـب ـح ــري ــة والـ ـب ــري ــة والـ ـج ــوي ــة ال ـتــي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي ،ال
س ـي ـمــا مـ ـط ــار س ـق ـط ــرى وم ــوان ـئ ـه ــا
ال ـب ـحــريــة ،وق ــاع ــدة ال ـع ـنــد ،وجـمـيــع
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ج ــزي ــرة
مـ ـي ــون» ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـق ـيــة امل ــوان ــئ
والجزر في الساحل الغربي.
وتـ ـشـ ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ـ ّـم،
عـقــب اسـتـعــراض مـضـمــون املــذكــرة،
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن
األم ـي ــرك ــي وال ـي ـم ـنــي ،الف ـت ــة إل ــى أن
الـعـقـيـلــي ت ـح ـ ّـدث إل ــى مــراف ـق ـيــه ،إثــر
مـ ـغ ــادرة ال ــوف ــد األم ـي ــرك ــي ،ب ــأن ــه لم
ـى عـ ـل ــم بـ ـفـ ـح ــوى املـ ــذكـ ــرة،
يـ ـك ــن عـ ـل ـ ّ
وأن ـ ـ ـ ــه تـ ـل ــق ــى فـ ـق ــط تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات مــن
ه ــادي ونــائـبــه علي محسن األحمر
بــال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى ع ــدن ل ـل ـقــاء م ـســؤول
ـاق
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،والـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى اتـ ـف ـ ٍ
الغرض منه «دعم الجيش اليمني».

ال يلغي حقيقة الدور الذي لعبته واشنطن في
هذه الحرب «القذرة» كما ّ
وصفها وزير الخارجية
الفرنسي نفسه جان إيف لودريان ،بل يؤكد ـ ـ على
ّ
نحو أو آخر ـ ـ أن الواليات املتحدة هي صاحبة الحل
والربط في العدوان السعودي ـ ـ اإلماراتي ،وأن من
«أصعد الحمار إلى املئذنة هو من سينزله» .حقيقة
تضافرت معطيات قرابة أربعة أعوام على تكريسها،
وليس ما تنشره «األخبار» اليوم سوى استكمال لتلك
السلسلة من أدلة االشتراك األميركي في الجريمة.
على أن األخطر في املعطيات الجديدة هو أن الواليات
ّ
خططت ـ ـ بالتواصل مع ما ُت ّ
سمى «الشرعية»
املتحدة

وثيقة

وأضــاف العقيلي ،وفقًا للمعلومات
نفسها ،أنــه لــم يكن حتى على علم
بــأن اتـفــاقــا ســابـقــا مــع ال ـ «نــاتــو» تـ ّـم
التوقيع عليه عام .2008
ول ــم يـغـفــل رئ ـيــس ال ــوف ــد األم ـيــركــي،
خـ ــال ال ـل ـق ــاء ،ع ــن م ـعــركــة ال ـســاحــل
ـاطـبــا الـحــاضــريــن ُبأنه
ال ـغــربــي ،مـخـ ِ
بلغ
قبل ساعة من حضوره إلى عدن أ ِ
بأن الخبراء العسكريني األميركيني،
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـكـ ـثـ ـي ــف اسـ ـتـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــم
ملـ ـس ــرح االشـ ـتـ ـب ــاك ــات وع ـم ـل ـيــات ـهــم
ّ
االس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة امل ـ ــرك ـ ــزة ،أدخـ ـل ــوا
ّ
تعديالت جوهرية على خطة إسقاط
ال ـح ــدي ــدة ،بـمــا ي ـخــدم ه ــدف «وض ــع
يــد الـجـيــش اليمني عـلــى املحافظة،
ال سيما املدينة وميناؤها ،بأسرع
وقــت ممكن» .وتلفت املعلومات إلى
أن ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي لـ ــدى ال ـي ـمــن،
ّ
ماثيو تــولــر ،الــذي يتولى التنسيق
َ
بني وزارتــي الخارجية والدفاع ،كان
نصح بتأخير اللقاءات بني «أنصار
ال ـل ــه» وح ـكــومــة ه ـ ــادي ،وال ـت ــي كــان
املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،مــارتــن
ّ
غ ــري ـف ـي ــث ،ي ــرت ــب الن ـع ـق ــاده ــا ،عـلــى
خـلـفـيــة اع ـت ـق ــاد ال ـخ ـب ــراء امل ـنــدوبــن
مــن الــ«بـنـتــاغــون» ب ــ«قــرب وحتمية
الوصول إلى الحديدة».
(األخبار)

ّ
ّ
ّ
ّ
تنص المذكرة الموقعة مع سلطات هادي على حق واشنطن
في استخدام موانئ الساحل الغربي وجزره (أف ب)

من تدمير الصواريخ إلى قيادة الحرب :واشنطن شريك أول
صنعاء ــ رشيد الحداد

أنشأ األميركيون غرف عمليات مشتركة مع الجانب اإلماراتي إلدارة معارك الساحل الغربي (أ ف ب)

منذ اللحظة األول ــى إلع ــان الـعــدوان
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن داخـ ــل
ال ـعــاص ـمــة األم ـيــرك ـيــة واش ـن ـط ــن ،في
آذار /مـ ــارس  ،2015ب ــدت ال ــوالي ــات
املتحدة شريكة في الحرب التي أريد
مـنـهــا ت ـبــديــل وج ــه ج ـن ــوب ال ـجــزيــرة
ّ
الـعــربـيــة .شــراكــة ســرعــان مــا ت ـعــززت
م ــؤش ــراتـ ـه ــا مـ ــع ت ـت ــال ــي امل ـع ـل ــوم ــات
ع ـ ــن م ـ ـسـ ــانـ ــدة أمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــدوان
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة ،ال ـس ـيــاســي
مـنـهــا وال ـع ـس ـكــري واالقـ ـتـ ـص ــادي .لم
تكتف واشـنـطــن بــالــدعـ ّـم اللوجستي
ِ
واالسـتـخـبــاراتــي ،املتمثل فــي توفير
بـ ـن ــك أهـ ـ ـ ـ ــداف دائـ ـ ـ ــم لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
وت ـ ــزوي ـ ــد طـ ــائـ ــراتـ ــه بـ ــالـ ــوقـ ــود ج ـ ـوًا،
وإدارة غرفة العمليات فــي الــريــاض،
ب ـ ــل تـ ـ ـط ـ ـ ّـور دورهـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـض ــور
املباشر في امليدان .بعدما تصاعدت
هجمات الـقــوة الـصــاروخـيــة اليمنية
على السعوديةُ ،
وثبت فشل منظومة
الــدفــاع الجوي األميركية في ردعها،
دفـ ـع ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أواخـ ـ ــر
الـ ـع ــام  ،2016بـ ـق ــوات ح ـم ـلــت ش ـعــار
«ال ـق ـب ـعــات ال ـخ ـض ــراء» إل ــى ال ـح ــدود
الـجـنــوبـيــة لـلـمـمـلـكــة ،ب ـه ــدف تفعيل
عمليات الرصد والتدمير للصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة وم ـنـ ّـصــات إطــاق ـهــا من
داخل اليمن.

وف ــي مـطـلــع ال ـع ــام  ،2017اسـتـهــدفــت
بوارج أميركية رادارات تابعة للقوات
ال ـجــويــة الـيـمـنـيــة ،ف ــي وق ــت ُسـ ّـجـلــت
فيه عودة قوات أميركية إلى التمركز
في قاعدة العند العسكرية (جنوب)،
ب ــدع ــوى اتـ ـخ ــاذه ــا مـنـطـلـقــا لـتـنـفـيــذ
عمليات برية ّ
ضد تنظيم «القاعدة».
ومـنــذ ذلــك الـحــن ،تـصــاعــدت زي ــارات
ال ـق ـي ــادات الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة إلــى
َ
مــديـنــتــي ع ــدن وامل ـخ ــا ،لـيـصــل مطلع
ال ـعــام الـحــالــي خ ـبــراء أمـيــركـيــون إلــى
مـنـطـقــة ال ـع ـمــري الـعـسـكــريــة الــواقـعــة
بالقرب من باب املندب ،ويتم االتفاق
على إنـشــاء عــدد مــن غــرف العمليات
املشتركة مع الجانب اإلماراتي ،إلدارة
املـ ـع ــارك ال ـتــي ت ـصــاعــدت م ـنــذ مطلع
كانون األول /ديسمبر .2017
ّ
مثلت معركة الساحل الغربي واحدة
ّ
مــن أكـثــر املــواقــع الـتــي جــلــت البصمة
األم ـي ــرك ـي ــة بـ ــوضـ ــوح .ب ـع ــد سـيـطــرة
«التحالف» العام املاضي على مديرية
املـخــا وتـحــويـلــه مـيـنــاء هــا التاريخي
إلى قاعدة عسكرية ،طالبت الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ـب ــر س ـف ـيــرهــا ف ــي الـيـمــن
مــاثـيــو تــولــر« ،أن ـصــار ال ـلــه» بتسليم
الحديدة من دون قتال .وهو ما قوبل
ّ
برد حازم من ِق َبل الحركة التي أعلنت
استعداد الجيش واللجان الشعبية
ملواجهة أي تدخل عسكري أميركي،
وف ــق م ــا ت ـ ّ
ـوع ــد ب ــه رئ ـي ــس «املـجـلــس

الـسـيــاســي األع ـل ــى» (ســاب ـقــا) صــالــح
الصماد ،الذي سرعان ما ّ
تم اغتياله
بطائرة أميركية من طراز «أم كيو »9
في  19نيسان /أبريل املاضي.
وفـ ــي ال ـس ــاب ــع م ــن حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
الـ ـف ــائ ــت ،وصـ ـل ــت قـ ـ ـي ـ ــادات ع ـس ـكــريــة
أم ـيــرك ـيــة إلـ ــى ال ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة في
م ــدي ـن ــة ع ـ ـ ــدن ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــت قـ ـي ــادات
عسكرية سعودية وإماراتية وناقشت
م ـع ـه ــا ال ـت ــرت ـي ـب ــات القـ ـتـ ـح ــام مــدي ـنــة
ال ـح ــدي ــدة .وق ـب ـيــل الـتـصـعـيــد األخ ـيــر
على جبهة الساحل الغربي ،وتحديدًا
في مطلع أيلول /سبتمبر ،وصل قائد
ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة جــوزيــف
فوتيل إلــى عــدن ،والتقى هناك قيادة
ال ـ ـقـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة
واليته عبد ربه منصور هادي .وعقب

ّ
فجر األميركيون
عام  2012أكثر من
 1000صاروخ َ َروسي
الصنع في العند

انطالق املعركة ،كشفت وسائل إعالم
غــربـيــة أن ضـبــاطــا أمـيــركـيــن أشــرفــوا
على هندسة الخطة الجديدة إلسقاط
ّ
الحديدة في الرياض ،في وقت سلمت
ف ـي ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـس ـع ــودي ــة
َ
طائرتي استطالع جديدتنيّ ،
وزودتها
بمعلومات «حيوية» للهجوم.
ول ـ ــم ت ـق ـت ـصــر املـ ـش ــارك ــة األم ـي ــرك ـي ــة
عـلــى ال ـجــانــب ال ـع ـس ـكــري ،ب ــل تـعـ ّـدتــه
ّ
إل ــى امل ـجــال االق ـت ـصــادي ال ــذي تــولــى
املحاربة فيه سفير الواليات املتحدة
ل ــدى الـيـمــن .فــي م ـفــاوضــات الـكــويــت
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،هـ ـ ـ ّـدد ت ــول ــر وف ـ ــد ص ـن ـعــاء
ب ـت ـش ــديــد ال ـخ ـن ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
حال رفض التوقيع على اتفاق يمنح
«التحالف» نصرًا ديبلوماسي ،وهو
ما قوبل بالرفض ،ليعقب ذلك إغالق
مـطــار صـنـعــاء ،ونـقــل الـبـنــك املــركــزي
إلى عدن ،وتجميد احتياطاته النقدية
في البنوك الدولية ،والتضييق على
حركة املالحة البحرية في الحديدة.
ال ـعــدوان ـيــة األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه الـيـمــن
لــم تـكــن ول ـيــدة «عــاصـفــة ال ـحــزم» بل
هــي متقادمة ِق ـ َـدم مــا ُس ّميت «ثــورة
الـ ـشـ ـب ــاب» الـ ـت ــي أطـ ــاحـ ــت ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق عـ ـل ــي عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ص ــال ــح.
قـبــل الـ ـع ــدوان ب ـعــدة س ـن ــوات ،ومـنــذ
ص ـ ـعـ ــود هـ ـ ـ ــادي ك ــرئـ ـي ــس ان ـت ـق ــال ــي
لـعــامــن وف ـقــا لـلـمـبــادرة الخليجية،
عملت الــواليــات املتحدة على تنفيذ

ـ ـ لوجود مباشر طويل األمد في اليمن ،وتثبيت
موطئ قدم لها في املواقع الحيوية واالستراتيجية
من هذا البلد كاملوانئ والجزر والقواعد العسكرية.
ّ
وهو تخطيط ،بقدر ما يجلي املطامع األميركية في
ّ
املنطقة املطلة على البحر األحمر وباب املندب ،فهو
يثبت مجددًا أن الواليات املتحدة ال تضع كل بيضها
ّ
في سلة وكالئها ،وأن مساندتها املهمات املوكولة من
ّ
التجسسي اإلماراتي في
ِق َبلها إلى اآلخرين ـ ـ كالعمل
ّ
جنوب اليمن ـ ـ إنما هي جزء من متطلبات تحقيق
ّ
مصالح «االمبراطورية» املعتلة.
(األخبار)

أج ـ ـ ـنـ ـ ــدة خـ ـفـ ـي ــة م ـ ـحـ ــورهـ ــا ت ـف ـك ـيــك
امل ـن ـظ ــوم ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة.
ووفقًا ملعلومات توافرت لـ«األخبار»،
ف ــإن الـسـفـيــر األم ـيــركــي ال ـســابــق في
الـيـمــن ،جـيــرالــد فــايــرسـتــايــن ،أشــرف
ب ـن ـف ـســه ع ـل ــى ه ـ ــذه األجـ ـ ـن ـ ــدة تـحــت
الفتة دعم عملية إعادة الهيكلة التي
أطلقها هادي .وتفيد املعلومات بأن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة حـ ّـولــت سفارتها
ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء إل ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـي ــات
عـسـكــريــة ،واسـتـحــدثــت غــرفــة أخــرى
فـ ـ ــي ج ـ ـبـ ــل ن ـ ـقـ ــم شـ ـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة،
واس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 300
جندي وخبير عسكري تحت ذريعة
حـمــايــة ال ـس ـف ــارة .وبـحـســب املـصــدر
نفسه ،فــإن «الـقــوات األميركية ،التي
وصلت قاعدة العند العسكرية عام
 2012تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب،
أقــدمــت عـلــى تفجير  1500ص ــاروخ
ّ
أرض ـ ـ جو روسية الصنع ،وعطلت
رادارات القاعدة الجوية ،فيما أشرف
خبراء أميركيون على تفجير مئات
ُ
الصواريخ الحرارية التي تستخدم
ضــد ال ـطــائــرات امل ـعــاديــة» .ويضيف
املصدر أن «السفير األميركي السابق
فـ ـ ـ ّـرض ن ـف ـس ــه وصـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـي ـم ــن،
ونــفــذ الكثير مــن األجـنــدة األميركية
ب ـت ـن ـس ـي ــق ك ـ ــام ـ ــل مـ ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة
وسفيرها في صنعاء ،وتحت غطاء
تنفيذ املبادرة الخليجية».

قوات هادي واألحمر في «القيادة المركزية»:
الوكالء الجدد!
ب ـ ــدأت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة م ـنــذ أشـهــر
ً
ت ـف ـع ـيــا لـعـمـلـهــا داخ ـ ــل ال ـي ـم ــن ،على
الصعيدين العسكري واالستخباري،
تحديدًا منذ اجتماع تقني تأسيسي
عقد فــي «الـقـيــادة املــركــزيــة» فــي آذار/
م ــارس ،وفــق مــا تظهر وثيقة اطلعت
عليها «األخ ـبــار» ،تكشف عن وجود
جنود أميركيني في اليمن ،بينهم قوة
م ــن «امل ــاري ـن ــز» .الــوثـيـقــة مــرسـلــة من
رئاسة هيئة األركان في القوات املوالية
للرئيس اليمني املنتهية واليـتــه عبد
ربه منصور هادي ،إلى نائبه الجنرال
علي محسن األحمر ،من قبل «مكتب
اليمن في القيادة املركزية األميركية»
املــراد تفعيل دوره لهذه املهمة .وبعد
هــذا الـلـقــاء ،تــوالــت بالفعل النشاطات
امل ـك ـث ـفــة ب ــن األم ـي ــرك ـي ــن و«ال ــوك ــاء
الـجــدد» ،وبشكل علني وصــريــح ،بلغ
درج ــة قـيــام قــائــد «ال ـق ـيــادة املــركــزيــة»
بـ ــأول زي ـ ــارة رسـمـيــة إل ــى عـ ــدن ،منذ
اندالع الحرب.
تــراجــع تـعــاون اليمن مــع األميركيني،
وال ــذي كــان قائمًا إبــان حكم الرئيس
الراحل علي عبد الله صالح ،وأساسه
برنامج «الـحــرب على اإلرهـ ــاب» ،بعد
أن انـهــارت منظومة الحكم في البالد
بعد  ،2011وانقسمت السلطات ،ولم
ي ـعــد لــأم ـيــرك ـيــن «ش ــري ــك» رسـمــي
محدد للتعاون معه .لكن التعاون عاد
مع حكومة هــادي في مرحلة ما قبل
سـيـطــرة «أن ـص ــار ال ـل ــه» عـلــى الـحـكــم،
ك ـمــا كـشـفــت وث ــائ ــق «ويـكـيـلـيـكــس»،
وظـ ـ ــل الـ ـنـ ـش ــاط األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـطــاب ـعــه
املباشر يظهر جليًا بعد اندالع الحرب
ال ـس ـع ــودي ــة ض ــد ال ـي ـم ــن ،م ــن خ ــال
ّ
والتجسسي
استمرار العمل األمـنــي
امل ـ ــراف ـ ــق ل ـت ـص ـف ـيــة ع ـن ــاص ــر تـنـظـيــم
«القاعدة» وقادته ،عن طريق طائرات
ً
مــن دون طـيــار ،فـضــا عــن املشاركة
الـلــوجـسـتـيــة واألم ـن ـي ــة والـتـسـلـيـحـيــة
واالستشارية في الحرب.
تظهر الوثيقة استعدادًا أميركيًا إلعادة
الـنـشــاط املـبــاشــر فــي الـيـمــن بـصــورة
أك ـ ـبـ ــر ،ت ـت ــم ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمــارات ،من خالل عالقة عسكرية
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي ال ـتــي
يسيطر على قواتها الجنرال األحمر.
ّ
تكذب الوثيقة املزاعم األميركية حول
حصر استهدافها في اليمن لتنظيمي
«ال ـق ــاع ــدة» و«داع ـ ـ ــش» ،ح ـيــث يشمل
االهـ ـتـ ـم ــام األمـ ـي ــرك ــي األمـ ـن ــي حــركــة
«أنصار الله» ،وكذلك تكشف وجــودًا
أمـيــركـيــا غـيــر معلن مــن خ ــال قــوات
خاصة.

وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي تشير
إليها البرقية التي تحمل الرقم 0009
ـ ـ ـ  18وم ــؤرخ ــة فـ ــي 31ـ ـ ـ  3ـ ـ ـ ،2018
ف ــإن وفـ ـدًا عسكريًا مــن ق ــوات هــادي
واألحمر ،برئاسة اللواء الركن يوسف
الـ ـش ــراج ــي (مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
لـ ـش ــؤون األمـ ـ ـ ــن) ،وال ـع ـم ـي ــد جـغـمــان
الجنيدي (مدير دائــرة االستخبارات
العسكرية) ،والعميد الــركــن عبد الله
اليمني (مدير دائــرة األمــن العسكري
فــي هيئة االسـتـخـبــارات الـعــامــة) ،قام
بـ ــزيـ ــارة م ــدي ـن ــة ت ــام ـب ــا ف ــي ف ـل ــوري ــدا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،جـ ـ ــرت ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
املـلـحـقـيــة الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة في
القنصلية األميركية فــي مدينة جدة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ال ـق ـي ــادة
املركزية األميركية (الخاصة بمنطقة
الشرق األوسط) تقع في مدينة تامبا،
وقد عقدت هذه القيادة ً
لقاء مع الوفد

تؤكد البرقية
وجود قوات أميركية
في اليمن
ال ـي ـم ـن ــي .وق ـ ــد ع ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع عـلــى
هامش دورة نظمتها القيادة املركزية
حــول العمل االسـتـخـبــاري ،فــي فندق
«ه ـي ـل ـتــون» ،واس ـت ـمــرت ب ــن  25و30
آذار /م ــارس املــاضــي .حـضــر الـلـقــاء،
في الفندق نفسه ،عن الجانب اليمني،
ك ــل م ــن ال ـع ـم ـيــد ج ـغ ـمــان ال ـج ـن ـيــدي،
والعميد الركن عبد الله اليمني .ومن
الجانب األميركي جنراالن كبيران ال
ي ــرد اسـمــاهـمــا ،بــل صفاتهما :األول
تصفه البرقية بـ«املسؤول الثاني في
القوات املشاركة في اليمن من وحدة
البحرية (املارينز)» ،وهو تأكيد الفت
لــوج ــود ق ــوات أمـيــركـيــة خــاصــة على
األرض اليمنية .أمــا الـثــانــي ،فتكتفي
ً
ال ـبــرق ـيــة بــوص ـفــه م ـم ـثــا ل ــ«ال ـجــانــب
االستخباراتي في القيادة املركزية».
وتـ ـ ـ ــورد ال ــوث ـي ـق ــة ت ـس ــع نـ ـق ــاط ات ـفــق
ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع،
أواله ــا إع ــادة تفعيل «مـلــف الـتـعــاون
العسكري اليمني األمـيــركــي» .ثانيًا:
تفعيل الـتـعــاون االسـتـخـبــاري القائم
مــن خــال «تنظيم الـتـعــاون املشترك
واملستمر في مجال تبادل املعلومات،

وإعداد وتجهيز املراكز االستخبارية
امل ـش ـت ــرك ــة ل ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة
الـيـمـنـيــة واألم ـي ــرك ـي ــة ،وال ـت ـع ــاون في
ال ـح ــد م ــن ع ـم ـل ـيــات ت ـهــريــب ال ـســاح
والـ ـص ــواري ــخ وال ـب ـش ــر (اإلره ــابـ ـي ــن)
ل ـل ـي ـمــن» .ك ـمــا ات ـف ــق ال ـج ــان ـب ــان عـلــى
«ت ـف ـع ـيــل وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل املــؤم ـنــة
بـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــادات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة» ،و«ت ـج ـه ـي ــز وإعـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
ال ـغ ــدارات االسـتـخـبــاريــة العسكرية».
وي ـت ـطــرق املـجـتـمـعــون إل ــى الـعـمـلـيــات
األميركية عبر الطائرات من دون طيار
واإلن ــزاالت و«األخ ـطــاء» التي حصلت
فـ ــي ب ـع ــض ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات وم ـق ـتــل
مدنيني فيها ،مــا يتطلب «االسـتـفــادة
مــن دروس الـعـمـلـيــات ال ـســاب ـقــة» ،مع
اإلشـ ـ ــارة إل ــى م ـث ــال ،وه ــو «م ــا حــدث
ألس ــرة كــامـلــة فــي محافظة البيضاء
بالضربة الجوية لسيارتهم ،الحكومة
ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ـي ـس ــت ش ــريـ ـك ــة فـ ــي ه ــذه
املعلومات الخاطئة وتتحمل الواليات
املتحدة ومــن زودهــم بهذه املعلومات
واإلحداثيات (املسؤولية)».
املجتمعون اتفقوا أيضًا على «تفعيل
دور مكتب اليمن في القيادة املركزية
وإشـ ــراك الـيـمــن فــي االجـتـمــاعــات (لــم
يحدد طبيعتها) كما كانت في السابق
قبل أربــع سـنــوات» .وفــي مقطع آخــر،
يـشـمــل األم ـيــرك ـيــون حــركــة «أن ـصــار
الـلــه» بالتنظيمات اإلرهــابـيــة أصحاب
«الفكر املتطرف» ،إذ تتعهد «القيادة
املـ ــركـ ــزيـ ــة» بـ ــالـ ــوقـ ــوف إلـ ـ ــى «ج ــان ــب
الحكومة اليمنية لتوعية الشعب على
النهج العدواني ضد الشعوب األخرى
وعدم زرع الحقد والكراهية كما تقوم
به القاعدة ،وداع ــش ،والحوثيون ،في
زرع الفكر املتطرف إيديولوجيًا ضد
الدول الشقيقة والصديقة» .وفي البند
التاسع واألخير ،يرد أنه جرى االتفاق
عـلــى وض ــع «دراس ـ ــة وخ ـطــط إلع ــادة
ق ــوات مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب تـحــت مظلة
واحدة للبدء بتنفيذ مهامه كما كانت
في السابق».
وتــذكــر الــوثـيـقــة أن ــه فــي ال ـيــوم األخـيــر
مــن زي ــارة الــوفــد ،تـ ّـم ترتيب لـقــاء في
مركز «بكس» لتبادل املعلومات عبر
اإلنترنت بشكل آمن ،حضره «ضابط
فــي العمليات األميركية وضــابــط في
قـســم الـعـمـلـيــات املــدن ـيــة الـ ــذي يعتبر
جزءًا من الفريقّ (األميركي) املوجود
فــي الـيـمــن» ،وتلقى الــوفــد شــرحــا في
كيفية عمل بــرامــج املــركــز ،مــن بينها
«برنامج لعمل في مجموعة اليمن».
(األخبار)

