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اليمن

سوريا

ّ
ألفا مقاتل ينشقون عن «التحالف»

تجهد تركيا إلبقاء الضغط على حليفها األميركي في محاولة
لمنع تكرار «سيناريو منبج» في شرقي الفرات ،وسط شكوك في
األوساط اإلعالمية وشبه الرسمية في جدية النوايا األميركية

موسم العودة إلى صنعاء
توازيًا مع سقوط العشرات من المواقع
العسكرية فــي جبهات مــا وراء ال ـحــدود،
أعلن العشرات من المنشقين اليمنيين عن
جبهات دول التحالف السعودي اإلماراتي،
األسبوع الماضي ،انضمامهم إلى صفوف
الجيش اليمني واللجان الشعبية ،مستفيدين
ّ
«المغرر بهم من
من قرار العفو العام عن
قبل الــع ــدوان» ،كما تصفهم حكومة
ص ـن ـعــاء ،لتشكل «الـ ـع ــودة» إل ــى صنعاء
ظاهرة شملت المئات في األسابيع األخيرة

صنعاء ــــ رشيد الحداد
عـ ــاد عـ ـش ــرات امل ـقــات ـلــن ف ــي صـفــوف
الـتـحــالــف الـسـعــودي اإلم ــارات ــي ضد
اليمن إلى صفوف قوات صنعاء ،من
جبهات ما وراء الحدود (السعودية)
وال ـســاحــل الـغــربــي وجـبـهــات أخ ــرى.
ع ــودة تــزامـنــت خ ــال األي ــام املاضية
مــع تمكن ال ـقــوات اليمنية املشتركة
(الجيش واللجان الشعبية) األسبوع
املاضي من إسقاط  37موقعًا عسكريًا
في جبهات الجوف قبالة نجران ،في
عملية عسكرية حملت اســم «عملية
الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـش ـه ــداء» .ت ــراف ــق ذلـ ــك مــع
ان ـه ـيــار ال ـ ــروح امل ـع ـنــويــة للمقاتلني
في صفوف القوات املوالية للرئيس

اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي
القيادي في «أنصار الله» ،شقيق زعيم الحركة،
نعت سلطات صنعاء ،أمسً ،
إبراهيم بدر الدين الحوثيُ ،معلنة أنه اغتيل على «أيادي الغدر التابعة للعدوان
األميركي اإلسرائيلي السعودي» .وأكدت وزارة الداخلية في حكومة اإلنقاذ ،في
تتوانى عن مالحقة وضبط أدوات العدوان اإلجرامية التي نفذت
بيان ،أنها «لن ً
هذه الجريمة» ،الفتة إلى أن الحوثي «كان من خيرة رجال الوطن ،مجاهدًا جسورًا
ّ
سخر حياته في سبيل الله دفاعًا عن العقيدة والوطن» .ونعى املكتب السياسي
لـ«أنصار الله» ،بدوره ،الشهيد ،جازمًا أن «دماءه لن تزيدنا إال إصرارًا وعزيمة
وثباتًا» .وأشار ،في بيان ،إلى أن «مسيرة جهاد الشهيد بدأت منذ الحرب األولى
ّ
«تحمل
الظاملة على أخيه الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي» ،مضيفًا أنه
مسؤوليات جهادية عديدة في مواجهة العدوان» .وفيما أصدرت عدة أحزاب يمنية
بيانات تنديد بعملية االغتيال ،معتبرة أن «العدوان لجأ إليها بعد فشله في ميادين
املواجهة» ،وداعية إلى «التعامل الحازم والصارم مع األيادي اإلجرامية املرتبطة
به» ،بعث «حزب الله» برقية تعزية إلى زعيم «أنصار الله» ،عبد امللك الحوثي ،جاء
فيها أن «سقوط القادة اليمنيني شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني» ،وأن
«دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني إصرارًا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى
تحقيق النصر».
(األخبار)

املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ه ــادي ،فــي م ــأرب والـبـيـضــاء ،وكذلك
املـيـلـيـشـيــات امل ــوال ـي ــة لـ ــإمـ ــارات في
الساحل الغربي ،وهو ما أسهم أيضًا
ّ
واملنضمني
في ارتفاع أعداد العائدين
إلى صفوف قوات صنعاء.
وفــي ظــل االنـشـقــاقــات اليومية التي
تشهدها جبهات «التحالف» أخيرًا،
ّ
خصصت وزارة الــدفــاع فــي حكومة
اإلنـ ـق ــاذ ف ــي ص ـن ـعــاء غــرفــة عمليات
الستقبال طلبات ال ـعــودة ومتابعة
وتـنـسـيــق وتـسـهـيــل ع ــودة الــراغـبــن
بسهولة .كما ّ
مددت السلطات العمل
ب ـقــانــون ال ـع ـفــو ال ـع ــام رق ــم  16لـعــام
 2016عــدة أشهر حتى تتيح فرصة
ل ـلــراغ ـبــن ف ــي الـ ـع ــودة إلـ ــى مـنــاطــق
سـيـطــرتـهــا ،م ـقـ ّـدمــة ض ـمــانــات بعدم
ّ
تعرضهم ألي أذى .وقرار العفو العام
ّ
هــذا تقدمه حكومة اإلنـقــاذ على أنه
مسعى لـ«وقف استمرار العدوان في
اليمنيني».
املتاجرة بدماء ّ
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق ـ ــن عـ ـ ـ ــن جـ ـبـ ـه ــات
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» ي ـ ـق ـ ـ ّـدره ـ ــا املـ ـتـ ـح ــدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش وال ـل ـج ــان
الشعبية ،العميد يحيى ســريــع ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى ّ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بــأك ـثــر من
أل ـف ــي م ـن ـش ــق اسـتـقـبـلـتـهــم صـنـعــاء
خالل األسابيع املاضية ،مشيرًا إلى
أن «قوات الجيش واللجان الشعبية
تتولى تأمني كافة الراغبني بالعودة
إل ـ ـ ــى حـ ـض ــن ال ـ ــوط ـ ــن ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـجـبـهــات» .ارت ـفــاع أع ــداد العائدين
ً
إل ــى صـنـعــاء أث ــار ج ــدال فــي أوس ــاط
الناشطني املناهضني لـ«التحالف»،
ّ
إذ ّ
يتحول
عبروا عن خشيتهم من أن
العائدون إلى عناصر استخباراتية
ل ـل ـع ــدوان .إال أن م ـص ــدرًا أم ـن ـيــا في
صنعاء يؤكد أن عملية العودة ال تتم
من دون ضوابط ،موضحًا أن هناك
محاذير أمنية في هذا الجانب ،وأن
وزارة الــداخـلـيــة تـشـتــرط أن تضمن
أسرة العائد وقبيلته عدم ممارسته
ّ
أي أعمال مخلة باألمن واالستقرار أو
صفوف العدوان.
العودة للقتال في
ّ
ع ــودة امل ـئــات مــن املـنـشــقــن مــن دون

أنقرة تبحث «المنطقة
اآلمنة» مع بولتون...
ّ
وتحذر من «المماطلة»

وفق بعض العائدين ،فإن من دوافعهم ّ
تعرضهم لإلهانات والتعامل بدونية من
قبل الجانب السعودي (أ ف ب)

أنّ يتعرضوا ألي إجــراءات قانونية،
مثلت دافـعــا لفتح قـنــوات التواصل
بـ ــن األس ـ ـ ــر وأبـ ـن ــائـ ـه ــا امل ـن ـخ ــرط ــن
ف ــي ص ـفــوف «ال ـت ـح ــال ــف» ،وطـمــأنــت
الكثير من املقاتلني الذين لم يرتكبوا
جــرائــم جسيمة إل ــى ع ــدم تعرضهم
ألي أذى ،وه ــو م ــا أدى إل ــى ارت ـفــاع
كبير فــي أع ــداد الـعــائــديــن طــواعـيــة.
وعلى مدى الشهر املاضي ،استقبلت
صنعاء أيضًا العشرات من القيادات
العسكرية املنشقة عن الجبهات في
ع ـس ـيــر ون ـ ـجـ ــران وج ـ ـيـ ــزان جـنــوبــي
ال ـس ـع ــودي ــة ،وف ــي ال ـســاحــل الـغــربــي
وج ـب ـه ــات ت ـعــز وال ـب ـي ـضــاء وم ـ ــأرب.
ووف ـ ـ ــق ب ـع ــض الـ ـع ــائ ــدي ــن ،ف ـ ــإن مــن
دواف ـ ـع ـ ـهـ ــم «تـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــم ل ــإه ــان ــات
والـتـعــامــل بــدونـيــة مــن قـبــل الجانب
الـسـعــودي ال ــذي يستخدم املقاتلني

اليمنيني املنخرطني كدروع بشرية»
في جبهات ما وراء الـحــدود ،ويقوم
بــاس ـت ـهــداف امل ـئ ــات مـنـهــم «ب ـغ ــارات
خاطئة ،ومــن ثم يرمي جثث القتلى

استقبلت صنعاء أيضًا
العشرات من القيادات
العسكرية المنشقة
عن الجبهات

ف ــي س ــاح ــات املـ ـع ــارك وبـ ــا اه ـت ـمــام
بالجرحى».
وعلى مــدى الفترة القليلة املاضية،
عاد إلى العاصمة صنعاء العشرات
من قوات العميد طارق صالح (نجل
شقيق الرئيس السابق علي عبد الله
صالح) ،املوالية لإلمارات ،من جبهة
الساحل الغربي .والخميس املاضي،
أعلن ركن إمداد اللواء الرابع «حراس
الجمهورية» التابع لـطــارق صالح،
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد قـ ــاسـ ــم أح ـ ـمـ ــد الـ ـخـ ـض ــري،
انشقاقه عن القوات املوالية لإلمارات
في الساحل الغربي وانضمامه إلى
صفوف قوات صنعاء .جاء ذلك بعد
أس ـبــوعــن م ــن عـ ــودة ال ـق ـي ــادي أك ــرم
حجر الذي كان من أبرز ّ
املقربني من
الرئيس السابق علي عبد الله صالح
إل ــى صـنـعــاء ،وإل ــى جــانـبــه الـقـيــادي

فــي الـســاحــل الـغــربــي عــاطــف محمد
ع ــاط ــف ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ان ـض ـمــامــه إلــى
صفوف قوات صنعاء.
ج ـب ـهــة ال ـي ـت ـم ــة ،ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ال ـحــد
ال ـش ـم ــال ــي مل ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف (ق ــرب
ّ
الـحــدود السعودية) ،احتلت املرتبة
األولى في إجمالي القيادات والجنود
ال ـ ــذي ـ ــن ان ـ ـش ـ ـقـ ــوا ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
وانضموا إلى قــوات صنعاء .فخالل
األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،انـشــق
قــائــد «الـ ـح ــزام األم ـن ــي» ف ــي مــديــريــة
ال ـي ـت ـم ــة ،ب ـع ــد أيـ ـ ــام ف ـق ــط م ــن إع ــان
العميد فيصل العفيف ،ضابط أمن
واستخبارات «اللواء  ،»156وصوله
إلــى صنعاء .وجــاء انشقاق عــدد من
الـقــادة العسكريني بعدما استقبلت
صـنـعــاء قـبــل أســابـيــع قــائــد الشرطة
العسكرية في اليتمة ،العقيد أحمد

امل ـج ـن ـح ــي ،وت ـع ــام ـل ــت م ـع ــه بـشـكــل
إيجابي.
وخ ـ ــال ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،اسـتـقـبـلــت
السلطة املحلية فــي محافظة حجة،
رس ـم ـيــا ،أك ـثــر م ــن  70ع ــائ ـدًا .وفيما
عاد إلى مديرية وصاب في محافظة
ً
ذم ــار (وس ــط) أكـثــر مــن  250مقاتال،
اس ـت ـق ـب ـلــت م ـحــاف ـظ ـتــا ريـ ـم ــة وت ـعــز
الـعـشــرات مــن الـعــائــديــن .كــذلــك ،عــاد
الشهر املاضي العشرات من جبهات
مــأرب والبيضاء ،على رأسهم وكيل
م ـح ــاف ـظ ــة ص ـن ـع ــاء املـ ـع ــن مـ ــن قـبــل
هادي ،العقيد عبد املجيد أبو حاتم،
ال ــذي فــاجــأ «الـتـحــالــف» بــإعــانــه من
ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ان ـض ـم ــام ــه إل ــى
ّ
الجيش والـلـجــان ،بعدما تمكن من
ال ـف ــرار مــن م ــأرب الـخــاضـعــة لسلطة
حزب «اإلصالح».

تحليل إخباري

ُ
معركة عدن :السعودية تحبط استراتيجية الخروج اإلماراتية؟
لقمان عبد الله
ّ
وج ـ ـهـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة رسـ ــالـ ــة ت ـحــذيــر
شـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وإن غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،إل ــى
ّ
الـجــانــب اإلم ــارات ــي ،مــن خــال تبنيها
الـكــامــل لـفــريــق «الـشــرعـيــة» فــي اليمن
(أي حـكــومــة الــرئـيــس املنتهية واليـتــه
عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي) ووقــوفـهــا
الحاسم معه ،معلنة أن أي اعتداء على
َ
رموز هذه «الشرعية» لن ُيسكت عنه،
وأن األخ ـيــرة تحظى بــالــدعــم والـغـطــاء
الـسـيــاســي والـعـسـكــري مــن الــريــاض،
مشددة على أن شكل الحكم في اليمن،
س ـ ــواء االن ـف ـص ــال أو الـ ــوحـ ــدةُ ،ي ـق ـ َّـرر
باألدوات «الشرعية» والرسمية (جدير
بالذكر أن السلطات الدستورية الثالث
في اليمن محسوبة على السعودية).
أرادت الــريــاض ،إذًا ،الـقــول ،لألصدقاء
قبل األع ــداء ،إن تقرير مصير اليمن

لن يكون إال بعد االنتهاء من الحرب،
وإن أي ق ــرار فــي ش ــأن مصير البلد،
سواء شكل الحكم أو وحدة األراضي
ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ل ــن ت ـ ـقـ ـ ّـرره م ـج ـم ــوع ــات أو
فـصــائــل مــن خ ــارج «ال ـشــرع ـيــة» ،وإن
أي عمل عسكري خارج مظلة الرئيس
«الشرعي» ّ
يعد ّ
«تمردًا».
ّ
تصدرت االشتباكات الدائرة في عدن،
منذ عصر األرب ـعــاء املــاضــي ،املشهد
اليمني واإلقليمي .املعلومات املتوافرة
تـشـيــر إل ــى أن شـ ــرارة امل ـعــركــة كــانــت
ّ
متعمدة ومفتعلة من جانب «املجلس
االنتقالي الجنوبي» املدعوم إماراتيًا،
بزعم التعاون االستخباري بني حزب
«اإلصالح» (إخوان مسلمون) وحركة
«أنـصــار الـلــه» ،وهــو ادع ــاء لــم يستطع
«االنتقالي» إثباته .أما الجانب الخفي
من الصراع الدامي في عدن ،فهو أن دولة
اإلم ـ ــارات بــاتــت مستعجلة فــي حسم

الحرب.
أمــر استمرار مشاركتها في
ّ
تـعـتـبــر أبـ ــو ظ ـبــي أن ال ـت ـحــالــف حــقــق
مـجـمــوعــة مــن أه ــداف ــه االسـتــراتـيـجـيــة،
ع ـلــى رأس ـه ــا صـ ـ ّـد مـ ـح ــاوالت تغيير
الـتــوازنــات االستراتيجية فــي املنطقة،
وي ـب ـق ــى أم ــام ــه مـ ـش ــروع االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي واس ـت ــدام ـت ــه ،وف ــق تعبير
أن ــور قــرقــاش ،وزي ــر الــدولــة اإلمــاراتــي
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي ح ــن يـ ّـرى
الجانب السعودي أن الحرب لم تحقق
ّ
أهــداف ـهــا ،وأن االنـسـحــاب منها يمثل
خطورة على اململكة في الوقت الراهن.
ّ
مطلعون يــرون أن ّ أبــو ظبي تبالغ في
االدعـ ـ ــاء بــأنـهــا حــقـقــت مـجـمــوعــة من
األه ـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،والـحـقـيـقــة
أن مـكــاسـبـهــا ف ــي اإلط ـ ــار الـسـيــاســي
وال ـت ـك ـت ـي ـكــي ،م ـق ــاب ــل عـ ــدم اس ـت ـق ــرار
ووض ـ ـ ــع ض ــاغ ــط وغـ ـي ــر م ــري ــح عـ ّلــى
املستوى االستراتيجي .وحتى تتحقق
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األهــداف االستراتيجية ،فــإن أبــو ظبي
بحاجة إلى تسييل سياسي لألهداف
وتثبيت الــوقــائــع مــن خــال
امل ــذك ــورة،
ّ
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ــل ـي ــة امل ـق ــات ـل ــة ال ـعــام ـلــة
تحت إمرتها ،باإلضافة إلــى توافقات
سياسية مع شركائها في «التحالف»،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض .أب ـ ــو ظـبــي
تــدرك أن مسار خروجها مــن الحرب
ليس باألمر ّ
الهي ،وأن أمامها الكثير
م ــن الـعـقـبــات وال ـت ـح ــدي ــات ،وأي خطأ
فــي الـحـســابــات سـيــؤدي إلــى خسارة
ّ
محتمة ،وهــذا مــا أكــده قــرقــاش نفسه
ّ
بالقول إن بــاده فهمت التحديات في
ذلك الوقت (بداية الحرب) ،وفهمتها في
ً
الــوقــت الـحــالــي« ،فالنصر ليس سهال
ً
والسالم لن يكون سهال».
ّ
الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وإن ل ــم ي ـعــلــق
ع ـلــى ال ـخ ـط ــوات األح ــادي ــة اإلم ــارات ـي ــة
(االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـجـ ــزئـ ــي) ،إال أنـ ـ ــه ال

ينظر بـعــن الــرضــى إلـيـهــا ،وسيعمد
إلــى وضــع الـعــراقـيــل أمــامـهــا .وجــديــر
بــالــذكــر أن الــريــاض أع ـ ّـدت ال ـعـ ّـدة بعد
أحـ ـ ــداث عـ ــدن ب ــداي ــة عـ ــام  2018بــن
«االنتقالي» و«الـشــرعـيــة» ،والـتــي ّأدت
إلى حسم سريع ملصلحة ّ«االنتقالي»،
ف ـع ـم ــدت إل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ خ ــط ــة شــام ـلــة
على الصعد السياسية والعسكرية
ّ
واإلنـ ـم ــائـ ـي ــة كـ ــافـ ــة فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
الجنوبية ،بعدما أوكـلــت فــي السابق
ّ
الثاني
مهمة إدارة الـجـنــوب للشريك
ّ
فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» :اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات .ولـ ـع ــل
إنشاء كيانات
مسارعة األخيرة إلــى ّ
سياسية وعسكرية محلية استفزت
ّ
ال ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وح ـ ّـف ــزت ــه عـلــى
ال ـس ـي ــر س ــري ـع ــا فـ ــي خ ــطـ ـت ــه .فـعـلــى
الصعيد اإلن ـمــائــي ،أن ـشــأت الــريــاض،
مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي« ،الـبــرنــامــج
ال ـس ـع ــودي لـتـنـمـيــة وإعـ ـم ــار ال ـي ـمــن»،

وا ّملـخـ ّـصــص ملشاريع البنى التحتية.
ُوظ ــف الـبــرنــامــج املــذكــور لالستثمار
السياسي واستمالة القبائل وتطويع
الـعــديــد مــن الـشـخـصـيــات السياسية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـق ـب ـل ـي ــة .وكـ ـم ــا أن
ال ـبــرنــامــج مـنـصــة ل ـتــواصــل الــريــاض
م ــع أب ـن ــاء ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،ف ـهــو كــذلــك
أداة ت ـنــاف ـس ـيــة م ــع «الـ ـه ــال األح ـم ــر
ّ
اإلماراتي» الذي ينفذ املهمات نفسها،
وحيثما يوجد «الهالل األحمر» يوجد
البرنامج السعودي إلى جانبه.
فـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ،م ـن ـعــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أي ت ـ ـمـ ــوضـ ــع لـ ـلـ ـق ــوات
ً
اإلمــاراتـيــة في محافظة املـهــرة ،فضال
ع ـ ــن م ـن ـع ـه ــا أب ـ ـ ــو ظـ ـب ــي م ـ ــن إنـ ـش ــاء
فـ ـصـ ـي ــل ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .كـ ــذلـ ــك،
منعت تـمـ ّـددهــا فــي محافظتي شبوة
وحـضــرمــوت ،وشاركتها فــي احتالل
جـ ــزيـ ــرة سـ ـقـ ـط ــرى ،فـ ــي وق ـ ــت قــامــت

فـيــه بــإعــادة تــرتـيــب ال ـقــوى العسكرية
التابعة لــ«الـشــرعـيــة» ،وال سيما ألوية
«الـحـمــايــة الــرئــاس ـيــة» ،وأش ــرف ــت على
تدريبها وتزويدها بالسالح والذخيرة
ونشرها في محافظة عــدن .وبمجرد
أن أعلنت اإلمــارات االنسحاب الجزئي
من اليمن ،باشرت اململكة في إرسال
أرتال عسكرية سعودية للتموضع في
محافظة عدن ّ
تحسبًا ألي طارئ.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي،
انسجامًا مع خطته الجديدة القاضية
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري
ً
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة أوال ،وخ ـص ــوص ــا
بـعــد ال ـت ـطــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي أمـلــت
ع ـل ـيــه ت ــرت ـي ــب أوراقـ ـ ـ ــه ب ـم ــا يـتـنــاســب
م ــع ت ـح ـ ّـدي ــات بــال ـغــة ال ـخ ـط ــورة ألمـنــه
وازدهاره وقوة اقتصاده ،والستكمال
انسحابه بــاالتـكــال على وج ــود قوى
صديقة تابعة لــه ،فإنه ملزم بالعبور

من البوابة اليمنية الداخلية (املحلية).
ومــن هنا ،فــإن املـعــارك فــي عــدن هذه
األيام ليست سوى فصل من فصول
طــويـلــة وم ـت ـعـ ّـددة سيشهدها جنوب
اليمن.
فــي ح ــال أخ ـفــق «املـجـلــس االنـتـقــالــي»
في تحقيق حسم واضح في الساعات
واألي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة (وه ـ ـ ــو ح ـس ــم ي ـبــدو
تكون قد نجحت
مستبعدًا) ،فإن اململكة ّ
فــي إغ ــاق الـبــاب على خــطــة اإلم ــارات
القاضية بــاالنـسـحــاب الـتــدريـجــي من
ال ـي ـم ــن ،وال س ـي ـمــا ال ـج ـن ــوب ،وت ـكــون
الرياض قد أبطلت عمليًا استراتيجية
الـخــروج اإلمــارات ـيــة ،بعدما أعلنت أبو
ظبي التهيئة واالستعداد لتولي أدواتها
( 90ألـ ــف م ـق ــات ــل) م ـس ــؤول ـي ــة األم ــن
ال ــداخ ـل ــي ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة،
وخصوصًا الغربية منها :عدن ،لحج،
الضالع وأبني.

ُ
ت ـ ّـوج التفاهم األمـيــركــي ـ ـ التركي حول
مـصـيــر امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة ف ــي شــرقــي
ال ـفــرات ،ومــا تلته مــن تعليقات رسمية
م ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ب ــاتـ ـص ــال ه ــاتـ ـف ــي بــن
املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم
قالن ،ومستشار األمن القومي األميركي
جون بولتون ،أمس (الجمعة) ،لتطويب
م ــا أن ـت ـج ــه ع ـس ـكــريــو ال ـب ـل ــدي ــن ب ــإع ــان
«رئ ــاس ــي» .الـ ـق ــراءة ال ـتــرك ـيــة لــاتـصــال
أوضـ ـح ــت أنـ ــه ت ـض ـمــن «نـ ـق ــاش قـضــايــا
تشكيل منطقة آمنة في شمالي سوريا،
وإن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـش ـت ــرك ــة،
وزيادة حجم التجارة الثنائية» ،مشيرة
إل ـ ــى أن ـ ــه «ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـح ـســاس ـيــات
األمـنـيــة لتركيا ،ينبغي تنفيذ االتـفــاق
املتعلق بتشكيل منطقة آمنة في أقصر
وقت ممكن»ّ .
وكرر بيان الرئاسة التركية
الرسمي الحديث عن ضرورة «استبدال
امل ـمــر اإلره ــاب ــي بـمـمــر ال ـس ــام ،وتــوفـيــر
بيئة مناسبة مــن أجــل عــودة النازحني
السوريني إلــى بالدهم بــأمــان» ،مضيفًا
َ
أن ملفي «اللجنة الدستورية» و«تسريع
عملية االنتقال السياسي» نوقشا خالل
االتـ ـص ــال أيـ ـض ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب تـفــاصـيــل
زيـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،إل ــى
تركيا ،املزمع إجراؤها خالل هذا العام.
وح ـتــى وق ــت م ـتــأخــر م ــن ل ـيــل أمـ ــس ،لم
يخرج بيان من الجانب األميركي حول
تفاصيل االتصال وما جرى نقاشه من
قضايا ضمنه.
وجــاء هــذا التواصل عالي املستوى في
ّ
ظ ــل تـجــديــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،لـلـيــوم الـثــانــي
على التوالي عقب اإلعــان عــن االتـفــاق،
الحديث عن أن بــاده لن تسمح بتكرار
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي مـ ـنـ ـب ــج .إذ قـ ـ ـ ــال ،خ ــال
«ف ـع ــال ـي ــات مــؤت ـمــر ال ـس ـف ــراء األت ـ ـ ــراك»،
«(إن ـن ــا) مــن جــانــب نـكــافــح اإلرهـ ــاب في
ســوريــا ،ومــن اآلخــر نعمل مــع الــواليــات
املتحدة للقضاء على الـحــزام اإلرهــابــي
ً
وإقــامــة ممر ســام أو منطقة آمـنــة بــدال
عنه ،ولكن األمر لن يكون مثل منبج ولن
نسمح أب ـدًا باملماطلة ،ألن هــذه مسألة
أمنية غــايــة فــي األهمية بالنسبة لنا».
وأكــد أن تركيا مستعدة التـخــاذ جميع
ال ـت ــداب ـي ــر ،مـ ـح ــذرًا ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
ب ــالـ ـق ــولّ :
«إم ـ ـ ــا أن ن ـع ـمــل ع ـل ــى تـطـهـيــر
املـنـطـقــة س ــوي ــا ،أو سـنـقــوم نـحــن بــذلــك
لوحدنا ...تمامًا مثلما جرى في عفرين
ودرع الفرات».
املوقف التركي الراغب في إبقاء الضغط
على واشـنـطــن ،مــدفــوع بقلق مــن تكرار
امل ـمــاط ـلــة ف ــي تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال ـخــاص

بـمـنـطـقــة ش ــرق ــي ال ـ ـفـ ــرات .وهـ ــي قـ ــراءة
كـ ّـرسـتـهــا بـعــض امل ـقــاالت الـتــي نشرتها
ع ـ ـ ــدة صـ ـح ــف ت ــركـ ـي ــة خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ال ـت ـفــاه ـمــات
ال ـجــديــدة .أب ــرز تـلــك الـتـعـلـيـقــات جــاءت
عـلــى ل ـســان ال ـج ـنــرال ال ـتــركــي املـتـقــاعــد،
آردال شنار ،والذي كان أحد قادة القوات
ال ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي عـمـلـيـتــي
«غـ ـص ــن الـ ــزي ـ ـتـ ــون» و«درع الـ ـ ـف ـ ــرات»؛
إذ اعـ ـتـ ـب ــر ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ص ـح ـي ـفــة
«جمهورييت» أن الــواليــات املتحدة «ال
تــريــد القضاء على الــوحــدات الـكــرديــة...
وهـ ـ ــي ت ـم ـك ـن ــت اآلن مـ ــن وقـ ـ ــف عـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــة ل ـل ـج ـيــش الـ ـت ــرك ــي فـ ــي ش ــرق
الفرات» .ورأى أن موافقة واشنطن على
تشكيل «مــركــز مـشـتــرك» هــي «مـحــاولــة
المـ ـتـ ـص ــاص الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ـتـ ــركـ ــي» ،وأن
الجانب األميركي انطلق من مصلحته
املــرحـلـيــة فــي تــوقـيـعــه االت ـف ــاق ،مضيفًا
أن «مــا جــرى في منبج كــان وهـمــا ...ولم
تتمكن الدوريات التركية من دخول تلك
املنطقة أبدًا».
املوقف التركي غير الرسمي ،املشكك في
جــدوى االتفاق مع واشنطن ،ترافق مع
صمت رسمي في شــأن إدلــب وتطورات
امل ـي ــدان ف ـي ـهــا .واك ـت ـفــت أن ـق ــرة بتسيير
قافلة مـســاعــدات عبر جمعيات إغاثية
إل ــى إدل ــب تـحــت اس ــم «لـسـتــم وحــدكــم».
وصاحبت ذلك جولة تصعيد روسية ـ ـ
أممية حول االتهامات ملوسكو ودمشق
بــاس ـت ـهــداف «م ــواق ــع مــدن ـيــة» .إذ قــالــت
روسيا إن األمم املتحدة قدمت «بيانات
خ ــاط ـئ ــة» ع ــن امل ـ ـ ــدارس واملـسـتـشـفـيــات
ال ـت ــي ت ـعــرضــت لـلـقـصــف ف ــي مـحــافـظــة
إدلــب .وأوضــح ممثل روسيا الــدائــم في
مقر األمــم املتحدة فــي جنيف ،غينادي
غـ ــات ـ ـي ـ ـلـ ــوف ،أن مـ ــوس ـ ـكـ ــو طـ ـلـ ـب ــت مــن
عسكرييها الـتــأكــد مــن صحة كــل اتهام
بقصف أه ــداف مدنية ،لكنهم اكتشفوا
أن ال ـب ـيــانــات ال ـتــي قــدمـتـهــا «ال ــوك ــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
كــانــت خــاط ـئــة» .وأضـ ــاف غــاتـيـلــوف أن
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ي ـج ــب أال تـتــوقــف
أب ـدًا ،هــذا أمــر علينا فهمه جـيـدًا ...يجب
القضاء على هــؤالء اإلرهــابـيــن جميعًا
أو م ـقــاضــات ـهــم» .وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه،
اعتبر نائب السفير الروسي لدى األمم
املتحدة ،دميتري بوليانسكي ،أن وقف
إطالق النار يتم في «اللحظة التي يلتزم
فيها اإلرهابيون بــه» ،مضيفًا أن «على
هيئة تحرير الشام االستسالم ...أو على
أولئك الذين يدعمونها إيجاد حل آخر».
(األخبار)
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