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إصرار قائد املفاوضات حينها ،الرئيس قحطان الشعبي ،على تسمية «جنوب اليمن»
ّ
ـ تتسع راهنًا ،يومًا بعد يوم ،بقعة انتشارها ،مصحوبة برفض نزق لكل ما له صلة
باليمنّ .
ّ
على خط مواز ،يتكثف االشتغال البريطاني على إعادة إحياء فكرة القواعد العسكرية،
التي لم تتمكن اململكة املتحدة من ترجمتها ،مباشرة ،عقب خروجها من جنوب اليمن.
لكنها اليوم تجد الفرصة سانحة لتحقيق الحلم الذي راود أسالفها ،بالسيطرة على
السواحل والجزر اليمنية .أما الواليات املتحدة ،فإن كل ما تطمع فيه ،خصوصًا في املواقع
(كأرخبيل سقطرى) ،بات ،عمليًا ،تحت سيطرتها بـ«فضل» حليفها
االستراتيجية ً
فضال ّ
عما يوفر عليها األخير من جهد استخباري وبشري على مستوى
اإلماراتي،

العالم

15

ّ
تماه ال يكاد رافضو االحتالل في جنوب اليمن،
حربها «املقننة» ضد تنظيم
«القاعدة»ٍ .
ّ
في ظلهّ ،
يميزون بني «الشريكني» (أنى تجد اإلماراتيني تجد من خلفهم األميركيني).
هذا الفهم لطبيعة ما يدور في املحافظات الجنوبية «املحررة» يبدو أنه آخذ في التنامي،
شيئًا فشيئًا ،على الرغم من أن «شركاء» الثورة على االستعمار البريطاني يظهرون كمن
ّ
«تفرقوا أيادي سبأ» .بعضهم بات مدافعًا شرسًا عن االحتالل ،مزايدًا عليه في «التنظير»
لوجوده ،في مفارقة أقرب إلى إثارة اإلشفاق منها إلى السخط ،وبعضهم اآلخر يحاول
عبور حقول األلغام تلك بأقل قدر من التكاليف من دون أن تفلح جهوده إلى اآلن ،فيما
بعضهم الثالث يسير في طريق املواجهة التي تشي التطورات األخيرة في مدينة عدن،
والتي برزت خاللها لهجة غير مسبوقة ضد االحتالل ،بأنها آتية على األرجح.

على «حصان طروادة» ...األميركيون هنا!
دعاء سويدان

يتكرر مشهد
اليوم المتمثل
في طابور
طويل من
المنتفعين
والمهادنين
للمستعمر
(أرشيف)

وسـلـطـنــات ومـشـيـخــات وميليشيات.
لكن مــع استعادة تــاريــخ ليس بقديم،
فإن الطامعني ليسوا بمأمن من خروج
مقاومة جدية ،تالقي ثورة حقيقية في
الشمال ،ولو بعد عشرات السنني ،وهو
ما يشهد عليه  14أكتوبر من كل عام.

لم تكن الواليات املتحدة األميركية،
قـ ـبـ ـي ــل عـ ـ ـ ــام  ،2014تـ ـ ــواجـ ـ ــه ب ــال ــغ
صعوبة فــي النفاذ إلــى اليمن؛ ذلك
َ
بوجهيه
أن النظام الذي كان قائمًا،
األصيل (قبيل  )2011والبديل (عقب
 ،)2011ل ــم ي ـحــل بـيـنـهــا وبـ ــن أداء
املهمات «االستراتيجية والحيوية»
ملا تسميه «أمنها القومي» و«األمن
الـ ـع ــامل ــي» ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي الـيـمـنـيــة
(ضــربــات الـطــائــرات مــن دون طيار،
ال ـح ـض ــور ف ــي ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ــواح ـ ــل) ،لـ ـك ــن م ـ ــا ك ــان
يـتـطـلــب ات ـفــاق ـيــات «ب ـيــروقــراط ـيــة»
وجـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدًا اسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــا وب ـ ـشـ ــريـ ــا
وح ـمــات إعــامـيــة دوري ــة لـ «تلميع
الصورة» بات أيسر بكثير بـ «فضل»
ال ـح ـل ـيــف اإلمـ ــاراتـ ــي امل ـس ـي ـطــر على
جنوب اليمن ،بل إن «الرجل القوي»
في أبو ظبي ،كما تسميه الصحافة
الغربية ،أوصل واشنطن إلى حيث
ما لم تكن تحلم به حتى إبــان عهد
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـلــه
صالح.
يـبــدو األم ــر أشـبــه مــا يـكــون بقضية
شـ ــركـ ــة «بـ ـ ــاكـ ـ ــووتـ ـ ــر» وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـخ ــاص ــة األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي اس ـت ـعــانــت
بها الــواليــات املـتـحــدة ،عقب غزوها
ل ـل ـع ــراق عـ ــام  .2003أرادت اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن وراء ذلـ ــك ،تقليص
كـلـفــة عـمـلـيــاتـهــا ف ــي ب ــاد الــرافــديــن
والـتـخـفــف مــن األع ـب ــاء «األخــاق ـيــة»
التي تالحقها جــراء تلك العمليات.
اليوم ،يتكرر السيناريو نفسه ،إنما
على أرض عربية أخــرى هي جنوب
ً
اليمن ،وبأدوات عربية هذه املرة بدال
من الكولومبية والجنوب أفريقية.
فــي حربها «املفترضة» ضــد تنظيم
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة فـ ـ ــي جـ ـ ــزيـ ـ ــرة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب»،
تستعني ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،راه ـنــا،
باإلماراتيني ،الذي شكلوا لهم جهازًا
اسـتـخـبــاراتـيــا بــالــغ ال ـق ــوة والـنـفــوذ
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـج ـنــوب ـيــة .يـتــولــى

وحده عبد ربه منصور
هادي ال يزال في الخندق
نفسه (أرشيف)

جــانــب محمد علي هيثم ،أول رئيس
وزراء جنوبي بعد االستقالل ،قيادة
جبهة جبل فحمان في محافظة أبني،
قبل أن توكل إلـيــه ،إثــر تعيينه وزيـرًا
للدفاع خلفًا لعلي سالم البيض ،مهمة
تأسيس الجيش الجنوبي بالتعاون
مــع الــرئـيــس ال ـس ــوري ال ــراح ــل حافظ
األس ــد .ي ـحــاول نــاصــر ،ال ـيــوم ،إيـجــاد
مـســاحــة وسـطـيــة تـتـيــح ل ــه املـشــاركــة
فــي الديناميات الــرافـضــة ملــا آلــت إليه
األوض ــاع فــي الجنوب ،مــع االحتفاظ،
في الوقت نفسه ،بمرونة ال تزال َ
تواجه
بالسلبية من قبل الرياض وأبو ظبي.
وحده عبد ربه منصور هادي ال يزال

فــي الخندق نفسه .الــرجــل ال ــذي لعب
وشقيقه ناصر منصور هــادي ،إبان
املرافق للحاكم
عهد االستعمار ،دور ِ
الـعـسـكــري الـبــريـطــانــي ف ــي السلطنة
ال ـف ـض ـل ـي ــة ،ي ـق ـيــم ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ف ـن ــادق
منافحًا ،بأريحية ،عن الحرب
الرياض ّ ِ
ال ـتــي تـشــنـهــا ال ـس ـعــوديــة وحـلـفــاؤهــا
على بالده .يقال إنه لدى تعيني هادي
مديرًا للكلية العسكرية في عدن مطلع
السبعينياتّ ،
سجل الرئيس الجنوبي،
ح ـي ـن ـه ــا ،س ـ ــامل ـ ــن ،اع ـ ـتـ ــراضـ ــه ع ـلــى
ذل ــك ،مـحـتـ ّـجــا بــارت ـبــاط عــائـلــة هــادي
باالستعمار البريطاني.
دعاء...

هــؤالء عملية تجنيد العمالء داخــل
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،وك ــذل ــك عملية
َ
ستهدف من
زرع «الـشــرائــح» الـتــي ُي
طريقها عناصر التنظيم بضربات
الطائرات من دون طيار ،والتي كان
آخــرهــا مطلع الشهر الـحــالــي ،حيث
اسـتـهــدفــت ضــربــة «درون» الـقـيــادي
ف ـ ــي «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة» ،ص ــاح
ال ـ ـجـ ــوهـ ــري ،فـ ــي م ـن ـط ـقــة ي ــاف ــع فــي
مـحــافـظــة ل ـحــج دون أن تـتـمـكــن من
قتله.
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،ي ـع ـت ـم ــد
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون ع ـ ـلـ ــى اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــن
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ
«إنـ ـ ــزاالت ـ ـ ـهـ ـ ــم» ض ـ ــد مـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـار ق ـ ـيـ ــادات
ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» يـ ـ ـ ــرون أن
بـقــاء هــا «تـهــديــد اسـتــراتـيـجــي» لهم
(وف ــق الـتـعــريــف األمـيــركــي ملصطلح
التهديد) .هذا ما حدث في محافظة
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاء ،ق ـ ـبـ ــل أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،عـ ـن ــدم ــا
اسـتـهــدف إنـ ــزال أم ـيــركــي ،بمشاركة
قوات خاصة إماراتية ،منزل قيادات
مــن «الـقــاعــدة» فــي منطقة يكال ،وما
ت ـكــرر ف ــي آذار /مـ ــارس امل ــاض ــي في
محافظة أبــن ،حيث استهدف إنزال
مـمــاثــل مــواقــع للتنظيم فــي منطقة
موجان.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ي ـت ـكــئ األم ـي ــرك ـي ــون،
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرار املـ ـب ــاش ــر
للمعلومات (االستجواب والتحقيق

الوجود األميركي
األبرز واألكثر
داللة هو في
جزيرة سقطرى

والـتـعــذيــب) ،على العصا اإلماراتية
أيـ ـض ــا ،س ـ ــواء ف ــي ال ـس ـجــن الــرئ ـيــس
ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ـع ــرب ــي» ف ــي مــديــريــة
البريقة في مدينة عدن ،أو في سجن
ال ــري ــان بـمــديـنــة امل ـكــا .ات ـكــاء يحقق
لــواش ـن ـطــن ه ــدف ــن مـتـصـلــن ف ــي آن
واحد :استحصال ما يرضي هوسها
بالتجسس ،ولــو أدى األمــر إلــى ظلم
أبرياء (تمامًا مثلما كان يحدث في
غ ــوان ـت ــان ــام ــو) ،وال ـ ـهـ ــروب م ــن وجــه
الـعــدســة الــاقـطــة النـتـهــاكــات حقوق
ً
اإلنسان (وهــو ما يتحقق لها فعال؛
إذ تتركز اتهامات املنظمات الدولية
عـلــى الـ ــدور اإلم ــارات ــي فــي التعذيب
الوحشي للمعتقلني).
ـواز ،ي ــدور ال ـحــديــث عن
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
مـ ـش ــروع ت ــدي ــره اإلمـ ـ ـ ــارات ف ــي عــدن
لـتـبـ ّـن نــوعـيــة األسـلـحــة املستخدمة

ضـ ــد ق ــواتـ ـه ــا فـ ــي ج ـب ـه ــات ال ــوس ــط
والشمال ،وتحديدًا الساحل الغربي.
إذ تـ ـح ــاول أبـ ــو ظ ـب ــي ال ـت ـع ــرف إل ــى
الـ ـسـ ـب ــب الـ ـك ــام ــن وراء عـ ـ ــدم تـمـكــن
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـ ـ ــ«ب ـ ـ ــات ـ ـ ــري ـ ـ ــوت» ،ف ـخــر
ال ـص ـنــاعــة األم ـيــرك ـيــة ،م ــن اع ـتــراض
ـه» ،وال سيما
صــواريــخ «أن ـصــار ال ـلـ َ
فـ ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة املـ ـ ـخ ـ ــا ُ(يـ ـ ـن ـ ــق ـ ــل حـ ـط ــام
الصواريخ إلى عدن ومن ثم تفحصه
هـ ـ ـن ـ ــاك) ،والـ ـتـ ـثـ ـب ــت مـ ـم ــا إذا ك ــان ــت
تـلــك ال ـصــواريــخ روس ـيــة وكــوريــة أو
أنـهــا إيــرانـيــة الـصـنــع .وبــالـنـظــر إلــى
الـهــدفــن امل ــذك ـ َ
ـوري ــن ،ال يستبعد أن
يكون للواليات املتحدة دور في ذلك
امل ـش ــروع ،خـصــوصــا أن بـنــك أه ــداف
صواريخ «أنصار الله» اتسع ،أخيرًا،
ل ـي ـش ـمــل أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي ،وإن كـ ـ ــان ه ــذا
التطور لم يأخذ نصيبه من االهتمام
ّ
بفعل التكتم األميركي واإلماراتي.
عـلــى مـسـتــوى ال ـح ـضــور الـعـسـكــري
املباشر ،يبرز العنصر األميركي في
املواقع ذات األهمية االستراتيجية،
تحت ستار دعــم الـقــوات اإلمــاراتـيــة
والـتـشـكـيــات املـحـلـيــة فــي مــواجـهــة
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» .قـبــل نـحــو سنة
ونـصــف سـنــة ،أعلنت وزارة الــدفــاع

األميركية إرسال ما قالت إنه «عدد
صغير جدًا» من الجنود األميركيني
إلــى مــديـنــة املـكــا الساحلية (حيث
ي ـقــع م ـي ـنــاء املـ ـك ــا ،أحـ ــد امل ـي ـنـ َ
ـاء يــن
َ
الوحيدين في محافظة حضرموت
َ
امل ـط ــل ــن ع ـل ــى ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب) ،لــدعــم
ال ـح ـم ـل ــة ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى «تـ ـح ــري ــر»
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم.
وف ــي أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،أعـلــن
البنتاغون مـشــاركــة قــوات أميركية
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ُوصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ب ــأنـ ـه ــا
حـمـلــة ل ـ «ت ـط ـه ـيــر» مـحــافـظــة شـبــوة
مـ ــن عـ ـن ــاص ــر «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،ب ـق ـي ــادة
اإلمارات ،وذراعها املحلية« ،النخبة
ال ـش ـبــوان ـيــة» .وال ــاف ــت ف ــي الـحـمـلــة
األخ ـيــرة أنـهــا تــركــزت عـلــى املناطق
الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـقـ ــع املـ ـنـ ـش ــآت
ال ـح ـيــويــة كـمـنـشــأة ب ـل ـحــاف إلن ـتــاج
الـغــاز امل ـســال ،و 3مــوانــئ (املـجــدحــة
والبيضاء وقـنــا) ،بإمكانها ،إذا ما
اتـصـلــت بـمــواقــع أخ ــرى عـلــى البحر
الـعــربــي واملـحـيــط ال ـه ـنــدي ،تشكيل
بديل من مضيق هرمز.
أما الوجود األميركي األبرز واألكثر
داللة ،فهو في جزيرة سقطرى ،التي
تـشـكــل مـطـمـحــا م ـت ـقــادمــا ل ـلــواليــات
املتحدة .بحسب املعلومات ال ــواردة
م ــن األرخـ ـبـ ـي ــل ،فـ ــإن ع ـم ـل ـيــات ش ــراء
األراض ـ ـ ــي ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا اإلم ـ ـ ــارات،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي مـنـطـقــة ح ـج ـهــر ذات
األه ـم ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،مـسـتـمــرة
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ـ ــاق ،م ـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــول هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة إل ــى
قاعدة عسكرية أميركية ،خصوصًا
أن األميركيني يــرافـقــون اإلمــاراتـيــن
فــي معظم تحركاتهم طبقًا ملصادر
م ـح ـل ـي ــة .ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن
منطقة حجهر ُت ّ
عد أكبر مرتفع جبلي
ف ــي س ـق ـط ــرى ،ولـ ـ ــذا ف ـ ــإن ال ـس ـي ـطــرة
عـلـيـهــا تـضـمــن سـيـطــرة ن ــاري ــة على
املـمــر الــدولــي للمالحة البحرية بني
شرق آسيا وأفريقيا ،وكذلك التحكم
بــأرب ـعــة مـضــائــق رئـيـســة هــي هرمز
وباب املندب والسويس وملقا.

