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اليمن

تفاهم «أنصار الله» و«الحراك» على إدارة الجنوب
لقمان عبدالله
مــع اسـتـمــرار ال ـعــدوان الـسـعــودي على
ّ
اليمن وغياب أي أفــق سياسي للحل،
ت ــوص ـل ــت ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» إل ــى
تفاهم مع قيادات من الحراك الجنوبي،
ي ـت ـم ـحــور ح ــول امل ـســؤول ـيــة امل ـبــاشــرة
ع ـ ــن م ـ ــدن ومـ ـن ــاط ــق ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ب ـعــد
انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية»
مـنـهــا ،وذل ــك وف ــق مـعـلــومــات مــواكـبــة
للمحادثات الـتــي شهدتها العاصمة
ال ـع ـم ــان ـي ــة م ـس ـقــط بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فــي
اآلونة األخيرة.
وب ـع ــد لـ ـق ــاءات م ـك ـث ـفــة ،ت ـمــت صـيــاغــة
اتفاق على الشكل التنظيمي السياسي
وال ـع ـس ـك ــري لـلـجـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة الـتــي
سوف تمأل الفراغ األمني بعد انسحاب
ال ـج ـيــش و«ال ـلـ ـج ــان» م ــن امل ـ ــدن ،وهــي
ستتولى مهمة حماية الحدود أيضًا.
ـأت مــن حصيلة
لكن هــذا االت ـفــاق لــم ي ـ ِ
الـلـقــاءات األخ ـيــرة فـقــط ،فالعالقة بني
«أنـ ـص ــار ال ـل ــه» وتـ ـي ــارات ف ــي ال ـح ــراك
الـجـنــوبــي تـعــود إل ــى تــاريـ ٍـخ قــديــم من
التفاهم والدعم في قضايا عديدة ،رغم
أن الحراك منقسم بني عدة قيادات.

سبق المتغيرات الميدانية التي يشهدها الجنوب اليمني حاليًا اتفاق بين
«أنصار الله» وقوى من الحراك الجنوبي تقضي بتسليمهم المدن الجنوبية عقب انسحاب
ّ
التصدي لتنظيم «القاعدة» هناك .االتفاق الذي
الجيش و«اللجان الشعبية» منها ،لمواصلة
رعته سلطنة ُعمان ولم يخرج إلى العلن بعد ،جاء حصيلة سنوات من التقارب بين الحركة
والجنوبيين ،رغم توجه بعض تيارات الحراك أخيرًا إلى تأييد العدوان

عالقات دعم متبادل

ظـ ّـل الشطر الجنوبي مــن اليمن ّ
يقدر
م ــواق ــف الـ ـع ــام ــة ال ـس ـي ــد ب ـ ــدر ال ــدي ــن
ال ـحــوثــي ،واب ـن ــه الـسـيــد ح ـســن ،الـتــي
رفـ ـ ـض ـ ــت «حـ ـ ـ ـ ــرب  »94بـ ـ ــن الـ ـشـ ـم ــال
والجنوب ،كما رفضت فتاوى التكفير
ال ـ ـتـ ــي أص ـ ــدره ـ ــا حـ ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح»
وال ـش ـيــخ ع ـبــد امل ـج ـيــد ال ــزن ــدان ــي ضد
«الكفار».
الجنوب باعتبارهم من ّ
وفي الحروب الست التي شنها النظام
الـســابــق عـلــى «أن ـصــار ال ـلــه» ،تعاطف
شعب الجنوب بكل فصائله ومكوناته
م ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ،وخ ـ ــرج ـ ــت مـ ـسـ ـي ــرات
وم ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ل ـ ـل ـ ـحـ ــراك تـ ــدعـ ــم أبـ ـن ــاء
ال ـش ـمــال ،خـصــوصــا عـنــد ب ــدء نشاطه
ع ــام  ،2007تــاريــخ ب ــدء االحـتـجــاجــات
السلمية للحراك الجنوبي على النظام
السابق.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــلّ ،
ردت «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
بــال ـت ـضــامــن م ــع ال ـق ـض ـيــة الـج ـنــوب ـيــة
بــاعـتـبــارهــا قضية عــادلــة ومـشــروعــة،
بمعزل عــن األفـكــار حــول طريقة حلها
ومـعــالـجـتـهــا ،وال سـيـمــا أن مـكــونــات
الـحــراك الجنوبي تنطوي على تباين
ج ــوه ــري حـ ــول ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي يـجــب
ّ
تبنيها لحل القضية الجنوبية.
في هذه الحروب ،حاول النظام بزعامة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
ّ
دق اإلس ـف ــن ب ــن أب ـن ــاء ش ـمــال الـيـمــن
وجنوبه ،باستقدام وح ــدات عسكرية
م ـح ـســوبــة ع ـلــى ال ـج ـن ــوب لـلـمـشــاركــة
فــي ال ـحــروب عـلــى «أن ـصــار ال ـلــه» .لكن
ينطل علی الطرفني،
هــذا األسـلــوب لم
ِ
الجنوبية قاتلت ّ
بجدية
فال الوحدات
للشعور لديها بعبثية هــذه الحروب،
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،عــام ـلــت «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
األس ـ ـ ــرى ال ـج ـنــوب ـيــن ب ــاحـ ـت ــرام ،ول ــم
تـكــن االس ـت ـف ــادة مـنـهــم ك ــأس ــرى حــرب
للمبادلة ،بــل أطلق سراحهم مــن دون
مقابل ،حتى إنهم نقلوهم إلى الحدود
الجنوبية مع مصروفهم الشخصي.
أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ــك ،ف ـف ــي ب ـع ــض األم ـك ـنــة
الـتــي كــانــت فيها الــوحــدات العسكرية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ـح ــاص ــرة ،ك ـ ــان مـقــاتـلــو
«أنصار الله» يتركون لهم ممرات آمنة
لــانـسـحــاب وف ــي بـعــض ال ـح ــاالت مع
أسـلـحـتـهــم ال ـفــرديــة ،وه ــو األم ــر الــذي
ترك انطباعًا إيجابيًا عند الجنوبيني،

ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ــذي رعـ ـت ــه األم ــم
املتحدة عبر مبعوثها جمال بن عمر.
وشكل املكونان ائتالفًا ،وصـ ّـوتــا معًا
فــي مجموعتي العمل حــول الجنوب
وص ـع ــدة ل ــزي ــادة وزن ـه ـمــا الـسـيــاســي
مقابل املكونات األخرى.
وقــد أصــدر الـحــراك الجنوبي (مؤتمر
شعب الجنوب) و«أنـصــار الله» بيانًا
مشتركًا حــول مؤتمر الـحــوار اليمني
ف ــي ص ـن ـع ــاء ،وأع ـل ـن ــا ات ـفــاق ـه ـمــا على
تنسيق مواقفهما للعمل على إنجاح
الحوار والخروج بنتائج يقبلها أبناء
ً
اليمن شماال وجنوبًا.
حاولت القوى التقليدية تفريغ مؤتمر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــن م ـ ـح ـ ـتـ ــواه ومـ ـضـ ـم ــون ــه،
وت ـس ـل ـي ــم أه ـ ـ ــم قـ ـض ــاي ــا ال ـ ــوط ـ ــن إل ــى
مراكز القوى التقليدية ،ليضعوا لها
امل ـخ ــرج ــات بــاملـحــاصـصــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي م ــا بـيـنـهــم .ف ـمــا ك ــان م ــن «أن ـصــار
ال ـلــه» وال ـح ــراك الـجـنــوبــي إال أن علقا
مشاركتهما في الجلسة العامة الثالثة
ال ـخ ـتــام ـيــة ملــؤت ـمــر الـ ـح ــوار الــوط ـنــي،
ورفضا املشاركة قبل التوافق على حل
لقضيتي الجنوب وصعدة ،إضافة إلى
إعادة بناء الدولة.

ما بعد العدوان السعودي

يمثل تعدد المرجعيات داخل الحراك الجنوبي وغياب قيادة موحدة له أزمة كبرى (أ ف ب)

وســاهــم فــي فـتــح ق ـنــوات تــواصــل بني
قيادات في الحراك و«أنصار الله».
وعـ ـ ــام  ،2009اشـ ـت ــدت وطـ ـ ــأة ال ـن ـظــام
على معارضيه ،فشن حملة اعتقاالت
شـ ـمـ ـل ــت ك ـ ـ ـ ـ ــوادر الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي
و«أنـصــار الـلــه» ،لتجمع سجون األمن
الـسـيــاســي والـقــومــي ك ــوادر وناشطي
ال ـطــرفــن ،وق ــد ت ــم خ ــال م ــدة السجن
بـنــاء عــاقــات متينة وصــداقــات قوية،
إض ــاف ــة إل ــى الـتـفـهــم امل ـش ـتــرك لقضية
ّ
ّ
يتحدثون عن العالقة
كل طرف .والكل
التي جمعت القيادي الجنوبي فــادي
الباعوم (نجل الزعيم الجنوبي حسن
ال ـب ــاع ــوم) بــالـقــائــد ف ــي «أن ـص ــار الـلــه»
مـحـمــد ال ـح ــوث ــي ،الـ ــذي يـشـغــل حــالـيــا
منصب رئيس اللجنة الثورية العليا
التي تدير البلد ،بل بقيت االتصاالت
مستمرة بعد الـخــروج من السجن مع
تلبية الباعوم االبن دعوة موجهة من
ال ـس ـيــد ع ـبــد امل ـلــك إل ــى ص ـع ــدة ،وعـقــد

ع ــدد مــن الـتـفــاهـمــات واالت ـف ــاق ــات بني
الطرفني.
وعند اندالع االحتجاجات في صنعاء
عام  ،2011وقع االنقالب داخل النظام،
عبر تمرد حــزب «اإلص ــاح» (اإلخ ــوان
املسلمون) وآل األحمر (حميد وأخوه
حسني عبدالله األحـمــر وقــائــد الفرقة

التنسيق بين الجانبين
ّ
تعزز ّخالل الثورة ضد صالح
وتعثر مع العدوان
األولـ ـ ــى م ـ ــدرع ع ـلــي م ـح ـســن األح ـم ــر)
عـلــى حـكــم الــرئـيــس صــالــح ،علمًا بــأن
ّ
آل األحـمــر ظــلــوا شــركــاء أساسيني في
الحكم لثالثني عــامــا ،وكــان لهم الــدور
األســاســي فــي إق ـصــاء الـجـنــوبـيــن من
السلطة وحرمانهم حقوقهم ،كما كان

ّ
لهم الــدور األســاســي في شــن الحروب
ضد «أنصار الله» في الشمال .ويعرف
ال ـي ـم ـن ـي ــون أن ال ـف ــرق ــة األولـ ـ ــى م ــدرع
واأللوية املحسوبة على «اإلخوان» هي
التي قادت الحروب ميدانيًا .في املقابل،
ان ـ ـخـ ــرط «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» والـ ـح ــرك ــات
الشبابية الشمالية فــي االحتجاجات
واالعـ ـتـ ـص ــام ــات وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات جـنـبــا
إل ــى ج ـنــب م ــع شــركــائ ـهــم ف ــي ال ـح ــراك
الجنوبي.
س ـ ـ ـ ــارع الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــون إل ـ ـ ــى اح ـ ـتـ ــواء
الثورة ،وأطلقوا املبادرة التي استقال
بموجبها صالحّ ،
وعي نائبه عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة.
ل ـكــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ل ــم تــوقــف ال ـثــورة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وب ـق ـيــت قـضـيـتــا ال ـج ـنــوب
وصـعــدة تـتـصــدران أولــويــاتـهــا .ورغــم
أن امل ـبــادرة الخليجية كــانــت مجحفة
بحق «أنصار الله» والحراك الجنوبي،
لـكـنـهـمــا واف ـق ــا ع ـلــى ح ـض ــور مــؤتـمــر

الجيش و«اللجان الشعبية» يستعيدان المبادرة في عدن
بعد ثالثة أشهر ّ
ونيف من انطالق العدوان
السعودي على اليمن ،يحاول التحالف،
بواسطة املجموعات املسلحة املؤيدة له،
استعادة زمام املبادرة ميدانيًا في املدن
الجنوبية ،بعد اإلخفاق امليداني الذي دام
ً
طويال ،مقابل تقدم الجيش و»اللجان
الشعبية» على امتداد البالد .راهن التحالف
الذي تقوده السعودية ،منذ البداية ،على مدينة
عدن «إلعادة الشرعية» إليها ،أي تأمني موطئ
قدم للرئيس عبد ربه منصور هادي وفريقه،
محافظة حضرموت من دون جدوى.
ثم على
ّ
اليوم ً ،استغل التحالف الهدنة املفترضة،
محاوال قلب املعادالت امليدانية ثم السياسية.
ّ
تدخلت اإلمارات عبر إنزال أسلحة ومقاتلني
لدعم املجموعات املسلحة ،وتجندت ماكينة
التحالف اإلعالمية للترويج لعود ٍة قريبة
لهادي وفريقه إلى عدنً ،
بناء على الهجمات
ّ
التي شنها املسلحون في اليومني املاضيني،
ومكنتهم من السيطرة على مطار عدن الدولي

وبعض املناطق ،قبل أن يعاود «أنصار الله»
طردهم منها .وعلمت «األخبار» أن الجيش
و»اللجان الشعبية» تمكنا مساء أمس ،من
ّ
إعادة تعديل الواقع امليداني ،حني شنا هجومًا
مضادًا على املناطق التي بقي فيها املسلحون؛
بينها مطار عدن الدولي ،متمكنني من
إخراجهم منها .وبحسب معلومات من عدن،
أغار طيران العدوان ،على األثر ،بنحو 100
غارة على املدينة ومطارها ،ثم عاد املسلحون
إلى مواقعهم السابقة .وقالت املعلومات إن

املسلحني يستعدون ملعاودة الهجوم من
جديد ،وخصوصًا أن تعزيزات جديدة جرى
استقدامها عبر ميناء البريقة ،منها دبابات
وآليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة.
وكان املتحدث العسكري باسم املجموعات
املسلحة املوالية لهادي في مدينة عدن ،علي
األحمدي ،قد أعلن أمس ،السيطرة على
ميناء عدن ومنطقة املعال املتاخمة له ،بعد
معارك عنيفة مع الجيش و«اللجان الشعبية»،
وذلك ضمن معركة «السهم الذهبي لتحرير
عدن» التي أطلقها املسلحون أول من أمس،
وبدعم
بمساندة جوية وبحرية من العدوان،
ٍ
وتسليح إماراتيني .وأكد األحمدي أن املقاتلني
ٍ
«سيعززون مكاسبهم بعدما سيطروا على
حي خور مكسر ومطار عدن الدولي» ،في
إشار ٍة إلى مواصلة املعارك للسيطرة على
مدينة عدن التي ال تزال في قبضة الجيش
و»اللجان الشعبية».
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
ظــل الـطــرفــان فــي حــال تفاهم متبادل،
واستمر التنسيق بينهما قبل العدوان
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
الوطنية ،وعقدت جلسات حوارية في
صنعاء والقاهرة .لكن إشكاالت عديدة
بـ ــرزت ،مـنـعــت ت ـطــور الـعــاقــة بينهما
حتى تأخذ مسارًا مؤسساتيًا في إطار
آل ـي ــات مـعـتـمــدة ل ـلــوصــول إل ــى نتائج
مشتركة.
ّ
م ــن ج ــان ــب ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ،مــثــل
ـاب
تـعــدد املــرجـعـيــات فــي داخ ـل ــه ،وغـيـ ً
قـيــادة مــوحــدة لــه ،أزمــة كـبــرى ،إضافة
إلــى غياب االتـفــاق بــن الفصائل على
الصيغة التي يجب أن تحكم الجنوب.
ولكون الحراك أشبه ما يكون بجمهور
واسع يفتقد من ينظم مهمات قياداته
الـعـلـيــا والــدن ـي ــا ،ل ــذا ف ــإن كـثـيــريــن من
قياداته على عالقة وطيدة مع «أنصار
الله» بصور ٍة شخصية.
أمــا مــن نــاحـيــة «أن ـصــار ال ـلــه» ،فتكمن
ً
اإلشكاالت أوال في تركيز معظم جهود
ال ـحــركــة ف ــي ال ـش ـمــال ،ث ــم غ ـيــاب رؤي ــة
شاملة لكامل الوطن لديها ،إضافة إلى
اعتمادها بصورة أساسية على العمل
الجهادي ،حتى مدة غير بعيدة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ن ـجــح ه ـ ــادي ،قـبــل
فـ ـ ـ ــراره إل ـ ــى ع ـ ــدن ،فـ ــي خ ـل ــط األوراق
م ــن ج ــدي ــد ،فـعـمــد إل ــى جـعــل الـجـنــوب
«منصة إطالق» على الشطر الشمالي،
بينما كــان الجنوب يتحول إلــى مالذ
آمــن لتنظيم «الـقــاعــدة» ،وذلــك برعاية
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي .وت ــراف ــق ذل ــك مع
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة املـ ـكـ ـثـ ـف ــة لـ ــوسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام
السعودية والخليجية ،التي تمحورت
حول عنوان واحد :التحريض املذهبي
واملناطقي.
ومــع ان ــدالع املــواج ـهــات ،بــرز التشتت
فــي ال ـش ــارع الـجـنــوبــي ع ـمــومــا ،وعـنــد
قوى الحراك خصوصًا ،فبرز االنقسام
بني داعــم للعدوان السعودي ورافــض
ل ــه ،وه ــو أم ــر زاد إب ـع ــاد الـجـنــوبـيــن
عــن مهمة مواجهة ال ـعــدوان .ومــا عزز
هــذا الـسـلــوك ،هــو التحالف العمالني
الـ ــذي أرس ـت ــه «أن ـص ــار ال ـل ــه» م ــع أب ــرز
خـصــوم الجنوبيني ،الرئيس السابق
صالح وحزبه املعروف باسم «املؤتمر
الشعبي العام».

