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العالم

تقرير

«إخوان» اليمن يشكلون تحالفًا جديدًا نحو حرب
ّ
يبدو أن «حزب اإلصالح» في اليمن قرر
الدخول في مرحلة تصعيد ّ
تؤسس
لحرب طائفية طويلة األمد ،وذلك
من خالل كشفه عن تشكيل تحالف
سياسي وعسكري جديد
صنعاء ــ رشيد الحداد
يدفع «حزب التجمع اليمني لإلصالح»
(اإلخ ـ ــوان) ب ــاألوض ــاع فــي الـيـمــن إلــى
حــرب طائفية طويلة األم ــد ،وذل ــك من
خ ـ ــال ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع «ح ـ ــزب الـ ــرشـ ــاد»
الـسـلـفــي وع ــدد مــن ال ـت ـيــارات الدينية
املـ ـتـ ـش ــددة امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
السعودية الرياض« .اإلصالح» ،وعلى
لسان رئيسه محمد عبدالله اليدومي،
كشف عن تشكيل تحالف جديد يضم
مختلف التيارات والجماعات الدينية
ف ــي ق ـ ــادم األي ـ ـ ــام ،ت ـحــت م ـب ــرر تـعــزيــز
صفوف «املقاومة املناهضة للحوثيني
والجيش اليمني»ّ ،
ملمحًا في منشور
لـ ــه ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه فـ ــي «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك»،
فـ ــي م ـط ـل ــع األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،إل ــى
ال ـت ـبــاي ـنــات ال ـت ــي تـعـيـشـهــا الـجـبـهــات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة واملـ ــدعـ ــومـ ــة مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
ّ
ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،ومـعـتـبـرًا أن تلك
التباينات مسؤولة عن إعاقة الحسم
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـب ـه ــات
العسكرية املشتعلة التي يشارك فيها
«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ب ـف ـع ــال ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا
جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة
صنعاء ،وجبهات الجوف التي يراهن
عليها الحزب للسيطرة على العاصمة
صنعاء.
مساعي «ح ــزب اإلص ــاح» للتصعيد
ال ـع ـس ـكــري ،ال ـتــي جـ ــاءت ع ـقــب إع ــان
وزير الخارجية األميركي جون كيري
مـبــادرتــه اليمنية ،اعتبرها مراقبون
ب ـم ـث ــاب ــة الـ ــرفـ ــض ال ـض ـم ـن ــي مـ ــن قـبــل
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ألي «مـ ـس ــاع ــي س ـ ــام ال
تعيد إليه املصالح التي حصل عليها
ب ـعــد ثـ ــورة ال ـش ـب ــاب الـسـلـمـيــة ،2011
وال ـتــي فـقــدهــا أواخـ ــر ع ــام  2014بعد
دخول أنصار الله العاصمة صنعاء».
وعـمــد «اإلص ـ ــاح» ،عـلــى م ــدى الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ت ـج ـن ــب الـ ـح ــدي ــث عــن

أي م ـبــادرات أو اتـفــاقــات مبدئية بني
وفدي صنعاء والرياض خالل جوالت
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ج ــرت بــرعــايــة االم ــم
املتحدة ،وإلــى السعي منفردًا إلعــان
التصعيد العسكري على األرض.
م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة م ــن حـكــومــة الــرئـيــس
املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي،
أك ــدت تـصــاعــد ال ـخــافــات بـيـنــه وبــن
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة،
وس ــط ات ـه ــام ال ـح ــزب ل ـه ــادي بـتـعـ ّـمــد
ّ
تـ ـهـ ـمـ ـيـ ـش ــه .ووف ـ ـ ـ ـ ــق املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ــإن
«اإلص ـ ــاح أوق ــف الـتـعــامــل م ــع هــادي
بشكل تــام ،ويتعامل مع الفريق علي
محسن األحـمــر امل ـقـ ّـرب مــن (اإلخ ــوان)
ّ
واملعي من قبل هادي نائبًا للرئيس».
التحالف الساسي الــذي أعلنه رئيس
«ح ــزب اإلص ــاح» مــن مقر إقــامـتــه في
تركيا يهدف إلى ّ
ضم جميع األحــزاب
وال ـت ـيــارات والـجـمــاعــات املـسـلـحــة في
إط ـ ـ ــار ج ــدي ــد وتـ ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة دوريـ ـ ــة
م ـ ــوح ـ ــدة ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار «ت ـك ـت ــل ال ـل ـق ــاء
املشترك» الذي جمع عددًا من األحزاب
اليمنية.
ّ
وكـ ـشـ ـف ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»

أكدت مصادر ّ
مقربة
من هادي تصاعد
الخالفات بينه وبين
حزب اإلصالح

يهدف من خالل التحالف الجديد إلى
«تــوح ـيــد صــف امل ـقــاومــة ف ــي مختلف
ال ـج ـب ـه ــات م ــن ج ــان ــب ،وم ـن ــح ق ـي ــادة
التحالف الجديد التي ستكون دورية
ص ــاحـ ـي ــات واس ـ ـعـ ــة فـ ــي مـ ــا ي ـخ ـ ّـص
السلم والحرب».
ويأتي «تحالف اإلصــاح» ذو الطابع
الــديـنــي والـعـسـكــري كـبــديــل ملــا يسمى
«امل ـج ــال ــس ال ـع ـس ـكــريــة» ال ـت ــي شكلها
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد مــن
ّ
املـحــافـظــات ،وذل ــك إلــى جــانــب أن هذه
الخطوة باتت تعكس إخفاق «مجالس

ّ
املقاومة» التي كان قد تبنى «اإلصالح»
تشكيلها في عدد من املحافظات.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،رأى مــراق ـبــون مــوالــون
ّ
للتحالف أن اتـجــاه «حــزب اإلصــاح»
نـحــو إع ــان تـكـتــل جــديــد سيضاعف
حالة االنقسام التي يعيشونها ،وذلك
في وقــت تأتي فيه خطوة «اإلصــاح»
لتأطير الجماعات والتيارات املسلحة
واالحزاب السياسية املوالية للتحالف
ب ـع ــد تـ ـط ــور خ ــاف ــات ت ـل ــك ال ـف ـصــائــل
إل ــى مــواج ـهــات مـسـلـحــة ف ــي مختلف
الجبهات العسكرية ،وخصوصًا في
جبهات مأرب والجوف وتعز.
ّ
في غضون ذلــك ،فــإن «اإلصــاح» الذي
يشارك بفعالية في مختلف الجبهات
العسكرية من خالل جناحه العسكري،
ّ
فعل مــؤخـرًا جناحه الديني مــن خالل
ت ــوظ ـي ــف ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن امل ـح ـســوبــن
ع ـل ـيــه ل ـل ـق ـيــام ب ـ ــدور دع ـ ــوي وزيـ ـ ــارات
إلزامية الى عدد من جبهات القتال في
مـحــافـظــات م ــأرب وال ـجــوف وصـنـعــاء.
وبينما هو يسعى ّ بذلك إلــى توظيف
الورقة الدينية ،فإنه قوبل بانتقادات
حادة من قبل التيار املدني في الحزب.
وفــي السياق نفسه ،انتقدت الناشطة
توكل كــرمــان بشدة ظهور الـحــزب في
مؤتمر علماء الوهابية فــي الــريــاض،
ـذي وص ـف ـت ــه بـ ــ»لـ ـق ــاء ال ـ ــدراوي ـ ــش».
الـ ـ ـ ّ
وش ـ ــن ـ ــت ك ـ ــرم ـ ــان ح ـم ـل ــة عـ ـل ــى ب ـعــض
علماء اليمن بعد لقائهم في الرياض
وتوقيعهم ميثاق تضمن العديد من
النقاط التي كانت محل اختالف لدى
العلماء.
كــذلــك ،هاجم وزيــر الــدولــة فــي حكومة
ه ــادي ،هاني بــن بــريــك ،مؤتمر علماء
ال ـي ـم ــن ال ـ ــذي ع ـق ــد األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــرع ــاي ــة
وزارة الـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة وال ــدع ــوة
ّ
واإلرشــاد ،مؤكدًا أن من بني املشاركني
ّ
شخصيات لم يذكرها «أيــدت القاعدة
وت ـع ـمــل ل ـصــال ـح ـهــا» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر «أحـ ـ ـ ـ ــزاب ال
ّ
مسيسة ال دع ــاة».
عـلـمــاء ،وجمعيات
ك ــذل ــك ه ــاج ــم ب ــن ب ــري ــك ،وهـ ــو ق ـيــادي
سـ ـلـ ـف ــي ،ق ـ ـي ـ ــادات «حـ ـ ـ ــزب اإلصـ ـ ـ ــاح»
بسبب حـضــور الـيــدومــي فــي املؤتمر،
الحزبيني الذين
موضحًا أن عــددًا من
ّ
ش ــارك ــوا فــي املــؤتـمــر ُي ـصــنــف حزبهم
فــي السعودية واإلمـ ــارات «بالجماعة
إالرهابية».

«داعش» يستهدف مدرسة للمجندين ...وبن سلمان يحشد من
صنعاء  -علي جاحز

ّ
فسر مراقبون
زيارة بن سلمان
لزيادة حشد
المدافعين عن
نجران (االناضول)

املستمرة
بــالـتــوازي مــع مـحــاوالتـهــا
ً
فــي حـشــد املـقــاتـلــن اليمنيني نيابة
عــن جيشها ،وبعد أن كــان الـســودان
ق ــد أعـ ـل ــن اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــرف ــد املـمـلـكــة
بجنود لحماية «املقدسات» ،حشدت
ال ـس ـعــوديــة أم ــس ع ـش ــرات املـقــاتـلــن
من جنوب اليمن لنقلهم إلــى جبهة
نجران .وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة
وزي ــر ال ــدف ــاع ال ـس ـعــودي ،مـحـمــد بن
سلمان ،لباكستان ،بهدف الحصول
على مدد بشري يدافع عن حدودها
املكشوفة ،بحسب ما ّ
فسره مراقبون.
وعلى وقع التجنيد املستمر جنوبًا
ملـصـلـحــة ال ـس ـعــوديــة ،تـبـنــى تنظيم
«داع ـ ـ ــش» ،أمـ ــس ،عـمـلـيــة ان ـت ـحــاريــة
وســط معسكر للتجنيد ،فــي مدينة
عدن ،جنوبي البالد.
وأف ــادت مـصــادر محلية «األخ ـبــار»،
بـ ـ ــأن «ال ـت ـف ـج ـي ــر االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري الـ ــذي
استهدف ،صباح أمس ،مجندين في
مدرسة تابعة لكتائب املحضار ،في
ح ـ ّـي الـسـنــافــر فــي امل ـن ـصــورة ،غربي
عــدن ،جــاء متزامنًا مــع عمليات نقل
للمجندين إلى نجران».

ّ
وفـيـمــا نـشــر «داع ـ ــش» ص ــورة ملنفذ
ال ـع ـم ـل ـي ــة «أب ـ ـ ــو س ـف ـي ــان الـ ـع ــدن ــي»،
أش ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن ــه ف ــي أثـنــاء
تـ ـج ـ ّـم ــع املـ ـجـ ـن ـ ُـدي ــن صـ ـب ــاح ــا داخـ ــل
حوش املدرسة ،ف َ
تحت بوابة املدرسة
لــدخــول سـيــارة التموين العسكري،
األمر الذي أعطى فرصة لالنتحاري
ل ــان ـط ــاق ب ـس ــرع ــة ك ـب ـي ــرة بــات ـجــاه
الـبــوابــة عـقــب فتحها ،مـفـ ّـجـرًا نفسه
وس ــط امل ـج ـنــديــن ،م ــا س ـ ّـب ــب سـقــوط
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـقـ ـتـ ـل ــى ،وقـ ـ ــد بـلــغ
عددهم نحو  60شخصًا ،وأكثر من
ّ
عدد من املنازل
 100جريح،
وتضرر ٍ
املجاورة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،هـ ــاجـ ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــاب ــق ،خ ــال ــد بـ ـح ــاح ،ن ـظ ــام عـبــد
ّ
رب ــه منصور ه ــادي ،وسـلـطــات عدن
على خلفية التفجير .وانتقد بحاح
بشدة ما ّ
سماها «عمليات التجنيد
ً
خارج مظلة الدولة» ،متسائال« :كيف
سـمـحــت ال ـق ـيــادة املـحـلـيــة واملــركــزيــة
ّ
لتجمع طوابير التجنيد هذه خارج
مظلة الدولة؟» .ووصف ،في معرض
حــدي ـثــه ،الـتـجـنـيــد بــ«الـعـمـلـيــة غير
الشرعية» ،الفتًا إلــى أنــه «ال ينبغي
ال ـ ـسـ ـمـ ــاح مل ـ ـجـ ــرد ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن أي

