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«العسكري» يرفض تسليم السلطة:

التركية ...و«تحرير الشام»
النقاط
دور
عن
تساؤالت
َ

ّ
المعارك تتوسع في ريفي حماة والالذقية

«قوى التغيير» إلى العصيان المدني

يناور «المجلس العسكري» على طاولة
المفاوضات ،حتى تتحول جميع
الصالحيات المعطاة بموجب «الوثيقة
الدستورية» لقوى «الحرية والتغيير»
إليه ،مع الكلمة الفصل في «المجلس
السيادي» األعلى في هرم السلطة ،فيما
ال يخفي عالقاته الخارجية مع الرياض
وأبو ظبي ،حتى في مخاض المرحلة التي
يفترض أن تكون انتقالية
الخرطوم ـــ مي علي
وفاطمة المبارك
ك ـم ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،رف ـ ــض «امل ـج ـلــس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة
الـتــي طرحها تحالف «إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» ع ـلــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات
فــي ش ــأن املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة وتسليم
السلطة للمدنيني ،لكن ما كان مفاجئًا
هو تبريره الرفض بأن الوثيقة أغفلت
م ـصــادر الـتـشــريــع ،وأن ــه مـتـمـ ِّـســك بــأن
ت ـكــون الـشــريـعــة واألع ـ ــراف والـتـقــالـيــد
مصدرًا للتشريع في البالد .فالحديث
عـ ــن الـ ـتـ ـش ــري ــع ،وصـ ـف ــه الـ ـقـ ـي ــادي فــي
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،خ ــال ــد ع ـم ــر ي ــوس ــف،
ب ــاألم ــر «املـ ـح ــزن وامل ـض ـح ــك» ،مـشـيـرًا
إلــى أن «هــذه الوثيقة (الدستورية) ال
عالقة لها بالدستور» ،فيما رأى عضو
اللجنة املركزية في «الحزب الشيوعي
الـســودانــي» ،صدقي كبلو ،فــي حديث
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن «ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج ب ـم ـصــدر
التشريع ،محاولة خبيثة لطرح مسألة
الـهــويــة والــدولــة ،وهــي نـقــاط يجب أن
ُ
تثار في املؤتمر الدستوري القومي»،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن «ك ـ ــل ال ــدس ــاتـ ـي ــر ال ـتــي
م ـ َّـرت على البلد ال تحتوي على ّ
نص
ح ــول م ـصــادر الـتـشــريــع ،فــي مـحــاولــة
للتنكر الل ـت ــزام ــات الـ ـس ــودان الــدولـيــة
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،خــاصــة ف ــي مـلــف حـقــوق
اإلنسان».
ويـبــدو أن الحديث عــن «الـتـشــريــع» لم
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يكن ســوى غـطــاء لتحفظات املجلس،
والتي بدت في رده املكتوب عليها ،كما
نـشــره عضو وفــد التحالف املـعــارض،
امل ـ ـفـ ــاوض م ـح ـمــد ن ــاج ــي األص ـ ـ ــم ،فــي
«فايسبوك» مساء أمس ،مشيرًا إلى أن
املجلس «يريد أن تكون له األغلبية في
الـقــرار والكلمة فــي املجلس السيادي،
ُ ّ
مــع صــاحـيــات ت ــرك ــز كــل الـسـلـطــة في
ه ــذا امل ـج ـل ــس» ،فـ ّـصـلـهــا «ال ـع ـس ـكــري»
بـ ــأن ي ـك ــون ل ــه ت ـع ـيــن رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وأعـ ـض ــاء ح ـكــوم ـتــه ،وتـعـيــن
وإع ـف ــاء أع ـض ــاء املـجـلــس الـتـشــريـعــي،
وتعيني رئيس القضاء واملستشارين
وأع ـ ـض ـ ــاء الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وإبـ ـ ـ ــرام
االتفاقيات والتحالفات العسكرية مع
الدول الصديقة ،وإعالن الحرب وحالة
ال ـط ــوارئ ،وتعيني الـسـفــراء ،وتشكيل
مجلس القضاء األعلى ،وتعيني حكام
األقاليم.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ع ـ ــن خـ ـط ــة ت ـص ـع ـي ــدي ــة
ُ
«سـ ــت ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق خ ـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة»،
سـيـسـتـخــدمــون فـيـهــا «ك ــل ال ـخ ـيــارات
السلمية الـجـمــاهـيــريــة املـتــاحــة ،حتى
ي ـ ـتـ ــراجـ ــع امل ـ ـج ـ ـلـ ــس» ع ـ ـ ّـم ـ ــا وص ـف ـه ــا
ب ـ ــ«املـ ــواقـ ــف ال ـخ ـط ـي ــرة ع ـل ــى الـ ـث ــورة
السودانية».
وهـ ـن ــا ،تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ــرد
املتأخر على الوثيقة جاء وسط أنباء
ع ــن وص ـ ــول امل ـس ـت ـشــار األمـ ـن ــي لــولــي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،القيادي
املـ ـفـ ـص ــول مـ ــن «حـ ــركـ ــة فـ ـت ــح» مـحـمــد
دحــان ،برفقة وزير دولة إماراتي إلى
ال ـخــرطــوم عـلــى مــن طــائــرة إمــارات ـيــة،
أول من أمس ،للقاء قيادات في املجلس
العسكري.
م ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي ق ــوى
«إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ،ســاطــع
ال ـ ـحـ ــاج ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
«املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» بـ ــ«مـ ـح ــاول ــة
االلتفاف وتطويل أمد انتقال السلطة
إل ــى امل ــدن ـي ــن» .وأع ـل ــن أن «ال ـخ ـطــوات
الـتـصـعـيــديــة قــد تـصــل إل ــى العصيان
امل ــدن ــي ح ـت ــى ي ـت ــم ان ـ ـتـ ــزاع ال ـس ـل ـطــة».
وفي اإلطار نفسه ،رأى املتحدث باسم

ال ـت ـحــالــف املـ ـع ــارض ،خ ــال ــد ع ـم ــر ،في
حديث إلــى «األخ ـبــار» ،أن «املجلس ال
يريد االستجابة ملطالب الشارع ،لذلك
ه ــو ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ات ـخــاذ
الـ ـق ــرارات ،لعله يكسب نـقــاطــا تجعله
ف ــي مــوقــع يـسـمــح ل ــه بـتـشـكـيــل سلطة
انتقالية تـكــون لــه الـيــد العليا فيها»،
منبهًا إلى أن «هناك أزمات كثيرة تمر
بها البالد اآلن (وقــود وكهرباء ومياه
وسيولة وخبز) ،ومن مصلحة البلد أن
يتفرغ الجميع لحل املشكالت املعيشية
ال ـتــي ت ــواج ــه الـ ـن ــاس» .وحـ ــول مصير
امل ـف ــاوض ــات امل ـبــاشــرة ب ــن الـجــانـبــن،
أش ــار عمر إلــى أنـهــم كــانــوا يتوقعون،
«ب ـ ـعـ ــد دراس ـ ـ ـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،اس ـت ـئ ـن ــاف

كشف «تجمع
عن خطة
المهنيين» ُ
تصعيدية «ستطبق
خالل األيام المقبلة»

املـفــاوضــات املـبــاشــرة مــرة أخ ــرى ،لكن
املـجـلــس الـعـسـكــري ات ـجــه إل ــى أجـهــزة
اإلعالم ،ما ُيصعب عملية التفاوض».
ل ـ ـكـ ــن كـ ـبـ ـل ــو رأى ،فـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه إلـ ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «امل ـج ـلــس الـعـسـكــري»
ي ــري ــد م ــن امل ـف ــاوض ــات «ك ـس ــب الــوقــت
وإج ــراء اتـصــاالت مع جهات سياسية
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،مـ ـ ـح ـ ــذرًا م ـ ــن أن «مـ ـح ــاول ــة
املجلس مسك العصا مــن النصف في
ال ـص ــراع بــن ال ـث ــوار وم ــؤي ــدي الـنـظــام
السابق سيؤدي إلى حرب جماهيرية،
وق ـ ــد ت ـ ــؤدي إل ـ ــى ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ــام
ب ـقــايــا ال ـن ـظــام ال ـســابــق ل ـع ـمـ ٍـل مـسـلـ ٍـح
تكون الخسارة فيه للجانبني» .وعما
إذا ك ــان ــت ق ــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»

ّ
تسلم «المجلس العسكري» أكثر من مئة رؤية مكتوبة للفترة االنتقالية (أ ف ب)

ّ
جــاهــزة لـتـســلــم الـسـلـطــة مــن املـجـلــس،
ّ
في ظل خالفات ظهرت بني مكوناتها
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،اع ـت ـبــر كـب ـلــو أن
تـبــايــن املــواقــف بينها «مـســألــة عــاديــة
في ممارسة الديموقراطية واختالف
ُ
اآلراء ،وه ــي ال تـفـقــرهــم ألن مــا يجمع
بينهم أكبر من أي نقاط خالف».
ويبدو في ظل التحركات التي يقودها
«الـعـسـكــري» ،مــن سبيل اجتماعه مع
الـقــوى السياسية األخ ــرى الـيــوم على
اع ـت ـبــار أن «االخ ـت ــاف ــات بـيـنـهــا وبــن
رؤيـ ــة ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
ق ـل ـي ـل ــة» ،ك ـم ــا ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاس ـمــه
ـاض في «املماطلة
أمــس ،أن املجلس مـ ٍ
والـتـســويــف» فــي تسليم السلطة كما
ت ــرى ق ــوى «ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،التي
أملت أال تكون خطوة تسلمه  177رؤية
مـكـتــوبــة لـلـفـتــرة االنـتـقــالـيــة «مـحــاولــة
تالعب أخرى» ،في إشارة إلى املحاولة
األولى املتمثلة في إشراك أحزاب كانت
جـ ــزءًا م ــن ال ـس ـل ـطــة ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
امل ـعــزول عـمــر البشير فــي املـفــاوضــات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـت ـه ــرب مــن
االعـ ـت ــراف بـتـمـثـيــل ت ـحــالــف «ال ـحــريــة
والتغيير» للحراك الشعبي.
وكما ّ
رد التحالف املعارض في حينها
ُ ّ
بالشارع بمليونية سلمت على إثرها
الوثيقة الــدسـتــوريــة ،يـبــدو أنــه يتجه
الـ ـي ــوم إلـ ــى إع ـ ــان ال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي،
كما أكــد املتحدث باسم «قــوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ب ــال ـق ــول إن
«الثورة ال تزال مستمرة ألنها لم تبلغ
أه ــداف ـه ــا ب ـع ــد ،واس ـت ـخــدم ـنــا وســائــل
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن وس ــائ ــل االح ـت ـج ــاج ــات
السلمية ،بدءًا من التظاهرات واملواكب
الـكـبـيــرة ،ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بــاالعـتـصــام».
و«حـ ـت ــى ت ـب ـلــغ ك ــام ــل أه ــدافـ ـه ــا ،يجب
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ك ـ ــاف ـ ــة أش ـ ـ ـكـ ـ ــال ال ـض ـغ ــط
الجماهيري املمكنة ،ومنها اإلضــراب
الـسـيــاســي والـعـصـيــان املــدنــي» يـقــول.
أم ــا فــي ش ــأن الـتــوقـيــت ،فــأكــد أنـهــم لن
ي ـل ـجــأوا إل ــى ال ـخ ـطــوة «ح ـتــى نضمن
ن ـج ــاح ـه ــا ،وق ـ ـيـ ــاس ذل ـ ــك يـ ـك ــون عـبــر
حساب النسبة املئوية للقطاعات التي
يحدد فيها اإلضراب».

ارتفعت وتيرة المعارك
َ
في ريفي حماة والالذقية،
حيث تركز الجهد العسكري
في بلدة كفرنبودة
ومحيط كبانة ،وسط غياب
دور واضح لنقاط المراقبة
التركية و«هيئة تحرير
الشام»
نزح كثير من المدنيين من التجمعات السكنية نحو المخيمات أو حقول الزيتون (أ ف ب)

ي ـ ــؤس ـ ــس ت ـ ـح ـ ــرك ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ــوري
املـ ـت ــواص ــل فـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـش ـمــالــي
أرض ـيــة لـفـتــح م ـحــاور عـمـلـيــات جــديــدة
الح ـق ــا ،يـمـكــن عـبــرهــا الـعـمــل عـلــى عــزل
مـنــاطــق مهمة كــانــت لـسـنــوات مــن أبــرز
م ـع ــاق ــل ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة .إذ تـتـيــح
سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى ب ـلــدة كـفــرنـبــودة
موقعًا متقدمًا ُيمكن االنطالق منه شرقًا
نحو الهبيط ،أو /و غربًا باتجاه قلعة
املضيق .وسيحقق نجاح التحرك على
أي من املحورين مكاسب مهمة للجيش
وح ـل ـفــائــه؛ فـقـلـعــة امل ـض ـيــق ومـحـيـطـهــا
ك ــان ــت واح ـ ـ ــدة م ــن أبـ ـ ــرز املـ ــواقـ ــع ال ـتــي
اس ـت ـخ ــدم ــت إلط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ نـحــو
مناطق سيطرة الحكومة (كذلك قاعدة
ح ـم ـي ـم ـيــم) ،فـيـمــا ي ـع ـ ّـد دخ ـ ــول الـهـبـيــط
خ ـطــوة أولـ ــى عـلــى طــريــق ال ـت ـقــدم نحو
خان شيخون شرقًا ،ومرحلة ضرورية
ل ـع ــزل ج ـيــب ك ــام ــل ي ـض ـ ّـم ب ـل ــدات م ــورك
واللطامنة وكفرزيتا.
السيطرة على كفرنبودة لم تكن خطوة
يسيرة عسكريًا ،ورغم محاولة الفصائل
امل ـس ـل ـحــة اس ـت ـعــادت ـهــا ب ـه ـجــوم مـضــاد
ّ
ع ـن ـيــف ت ـخــل ـلــه دف ـ ـ ٌـع ب ـس ـي ــارة مـفـخـخــة
يقودها انتحاري من تل هواش باتجاه
أط ـ ــراف ال ـب ـلــدة الـشـمــالـيــة ال ـغــرب ـيــة ،إال
أن الــزخــم مــن جــانــب الجيش منع ذلــك،
لـيـنـقـضــي ن ـهــار أم ــس بـتـثـبـيــت األخ ـيــر

ن ـق ــاط ــه داخـ ـ ــل الـ ـبـ ـل ــدة وبـ ـ ــدء الـتـمـهـيــد
املدفعي على بلدة الهبيط .وفــي ساعة
متأخرة من ليل أمس ،أطلقت الفصائل
الهجمات على البلدة،
موجة جديدة من
ّ
بالتوازي مع ضغط مكثف من محور تل
الصخر ،الذي يحكم مدخلها الجنوبي
الرئيس .ودفــع اشتداد املعارك األخيرة
غالبية املدنيني إلى النزوح من البلدات
امل ـج ــاورة لـخـطــوط الـتـمــاس ،وال سيما
الـهـبـيــط وكـفــرزيـتــا والـلـطــامـنــة ،وحتى
خان شيخون التي بدأ بعض وجهائها
ف ـ ـتـ ــح ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات تـ ـ ــواصـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لتجنيبها عـمـلـيــات عـسـكــريــة واس ـعــة،
وفــق معلومات أولـيــة .وبينما لــم يطرأ
َ
أي تغيير ملحوظ على نشاط نقطتي
املــراقـبــة الـتــركـيــة األق ــرب إل ــى الجبهات
الساخنة في مورك وشير مغار ،سادت
ٌ
تكهنات حول الدور
األوساط املعارضة
املــرت ـقــب لـتـلــك ال ـن ـقــاط فــي ح ــال اق ـتــراب
االشتباكات منها ،لتضاف إلــى أسئلة
ع ــن مــوقــف «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» من
التصعيد الحالي ،وال سيما مع غيابها
شبه الـكــامــل عــن العمليات العسكرية،
مقابل تولي فصيل «جيش العزة» الثقل
األكبر على الجبهات في الجانب املضاد
للجيش.
ال ـت ـس ــاؤالت ع ــن دور «ت ـح ــري ــر ال ـش ــام»
ل ــن ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ريـ ــف ح ـمــاة

يعقد مجلس
األمن اجتماعًا لبحث
المستجدات في
إدلب غدًا

ال ـســاخ ـنــة اآلن ،ح ـيــث يـسـيـطــر «جـيــش
ال ـعــزة» منذ مــدة طــويـلــة ،فيما ال تملك
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» م ـ ــراك ـ ــز ثـ ـق ــل عـ ـسـ ـك ــري ،بــل
س ـت ـح ـض ــر أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــاذقـ ـي ــة
ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــي ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل أتـ ــون
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ويـ ـسـ ـتـ ـع ــد وف ـ ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـتــوافــرة ليكون جبهة أســاسـيــة خالل
ّ
الفترة املقبلة .إذ تمكن الجيش ،أمــس،
من السيطرة على منطقة جرف الصخر
ُ
الـتــي ت ـعـ ّـد أعـلــى نـقــاط جـبــل الــزويـ ّقــات.
وخـ ــال س ــاع ــات ال ـل ـيــل األول ـ ــى تـكــثـفــت
االس ـت ـهــدافــات الـجــويــة واملــدفـعـيــة على
الـتــال املحيطة ببلدة كبانة ،تحضيرًا
لعملية برية تستهدف السيطرة عليها.

وسيكون نجاح ذلــك خطوة أولــى نحو
ام ـ ـتـ ــداد ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ريـ ــف ال ــاذق ـي ــة
وفي اتجاه جسر الشغور ،وال سيما أن
البلدة تملك موقعًا استراتيجيًا ،لقربها
من أطراف سهل الغاب.
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي،
ي ـع ـقــد م ـج ـلــس األم ـ ــن اج ـت ـمــاعــا لبحث
املـسـتـجــدات فــي إدل ــب غ ـدًا خـلــف أب ــواب
مغلقة ،وذلك ً
بناء على طلب من الكويت
ّ
وبلجيكا وأملــان ـيــا .ويـفـتــرض أن يـقــدم
مكتب األم ــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلن ـســان ـيــة « ،»OCHAخ ــال الـجـلـســة،
إحاطة حول الوضع في إدلب في ضوء
التطورات األخيرة .ولم ينحصر الحراك
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي حـ ـ ــول هـ ـ ــذا املـ ـل ــف فــي
مجلس األم ــن ،بــل شهد أمــس لـقـ ً
ـاء بني
َ
وزيري الخارجية الروسي واإليراني في
ّ
موسكو ،تطرق إلى الوضع في سوريا،
وأكـ ــد ب ـع ــده ال ــوزي ــر ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفروف ،أن اتفاق «خفض التصعيد» لم
يذكر أي نقطة حول «حماية اإلرهابيني»
أو عدم استهدافهم .وجاء ذلك في موازاة
إع ــان وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة تـصــدي
الدفاعات الجوية الثني عشر صاروخًا
كانت تستهدف قاعدة حميميم الجوية،
ف ـي ـمــا س ـقـطــت ب ـعــض الـ ـص ــواري ــخ على
ب ـل ــدات ف ــي مـحـيــط املـ ـط ــار .وع ـقــب لـقــاء
الفــروف ونظيره اإليــرانــي محمد جواد
ظ ــري ــف ،بـحــث ال ــوزي ــر ال ــروس ــي ووزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغلو ،عبر الهاتف ،تطورات الوضع في
سوريا ،من دون أن يخرج بيان رسمي
يوضح فحوى تلك املحادثات.
وبــدت الفتة بالتزامن مع التصعيد في
ّ
شمالي
إدلب ،زيارة األمني العام لحلف
األطـلـســي ،يــانــس سـتــولـتـنـبــرغ ،ملنطقة
ل ــواء إسـكـنــدرون أول مــن أم ــس ،ولـقــاؤه
عــددًا من املسؤولني املحليني .ووفــق ما
نقلت وســائــل إع ــام تــركـيــة ،فقد ناقش
االج ـت ـمــاع «أع ـمــال الـبـنـيــة التحتية في
املـنــاطــق امل ـحــررة خ ــال عمليتي غصن
ً
الزيتون ودرع الفرات ،فضال عن الدعم
امل ـ ـقـ ــدم ل ــاجـ ـئ ــن الـ ــذيـ ــن ي ــرغـ ـب ــون فــي
العودة إلى ديارهم».
(األخبار)

تحليل إخباري

موسم الهجرة إلى صنعاء
لقمان عبد الله
ال يبدو أن تحول حركة «أنصار الله»،
فــي الـعــام الـخــامــس مــن ال ـعــدوان على
الـيـمــن ،مــن ال ــدف ــاع إل ــى الـهـجــوم على
الجبهات الداخليةَ ،
وليد لحظته ،إنما
هو نتاج لجملة عوامل تراكمت تباعًا
حتى أدت إلى التحول املذكور .من بني
تـلــك ال ـعــوامــل اع ـت ــدال امل ــزاج الشعبي
فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،وانــزيــاحــه
بـعـيـدًا عــن ضـغــط الــدعــايــة السعودية
ـ ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ـي ــة ال ـت ــي رافـ ـق ــت ان ـط ــاق
ال ـ ـحـ ــرب وت ـ ـطـ ــورهـ ــا والـ ـق ــائـ ـم ــة عـلــى
اسـتـثــارة الـنـعــرات املذهبية والقومية
وغيرها ،بل وذهابه في اتجاه رفض
«االح ـ ـتـ ــال» الـ ــذي ل ــم ي ـج ـلــب ألهــالــي
ه ــذه املـحــافـظــات س ـ ُـوى ال ـت ـبــاب .عـ ّـزز
ذلـ ــك االن ـ ـقـ ـ َ
ـاب ف ـش ــل ال ــري ــاض وأب ــو
ظبي والقوى املحلية املوالية لهما في
تقديم نموذج إداري وأمني وخدماتي

واقتصادي يوفر ولو ّ
الحد األدنى مما
ّ
وتسبب األطراف
يتطلع إليه السكان،
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ف ــي عـ ـم ــوم ال ـفــوضــى
وت ـس ـ ّـي ــب األمـ ـ ــن وتـ ــدهـ ــور األوضـ ـ ــاع
ً
ً
امل ـع ـي ـش ـيــة امل ـ ـتـ ـ ّ
ـرديـ ــة أصـ ـ ـ ــا ،ف ـضــا
ع ــن اس ـت ــرخ ــاص ال ـش ـب ــاب الـجـنــوبــي
املستخدم كوقود ملعارك «التحالف».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،كـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس يـ ـ ــرون
ّ
َ
َ
تصدر
واملحاصرة
املحاربة
صنعاء
ن ـم ــوذج ــا م ـغ ــاي ـرًا م ــن سـ ـي ــادة األم ــن
وح ـكــم ال ـق ــان ــون ،ع ـلــى رغ ــم صـعــوبــة
الـظــروف التي ّ
تمر بها ،شأنها شأن
لسيطرة
بقية املـحــافـظــات الخاضعة
ّ
حكومة اإلن ـقــاذ .هــذه املـفــارقــة تجلى
املوقف الشعبي منها بوضوح خالل
َ
معارك محافظتي البيضاء والضالع
األخ ـي ــرة ،حـيــث ان ـحــازت الـقـبــائــل إلــى
ص ـفــوف ال ـج ـيــش وال ـل ـجــان الشعبية
ّ
وعبدت أمامهما طريق التقدم باتجاه
الجنوب.

عـلــى أن ه ــذا ال ـت ـبــدل ال يقتصر على
ال ـشــرائــح الـشـعـبـيــة ،بــل يـشـمــل أيضًا
شخصيات وقيادات عملت تحت لواء
«ال ـت ـح ــال ــف» ،وك ـ ــان ل ـهــا سـهـمـهــا في
خدمة أجندته .هــؤالء ،الذين يتنوعون
م ــا ب ــن ض ـب ــاط وم ـس ــؤول ــن حــزبـيــن
وإع ــام ـي ــن وزعـ ـم ــاء ق ـبــائــل ،أظ ـهــرت
ص ـن ـعــاء ،م ـب ـك ـرًا ،ب ـ ــوادر اس ـت ـعــدادهــا
الستقبالهم ،وعملت على وضع خطة
مزمنة الستقطابهم ،تراعي الظروف
املــو ّضــوعـيــة والـ ـق ــدرات االسـتـيـعــابـيــة.
ولعل قــرار العفو الــذي أصــدره رئيس
«املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـل ــى» ،مهدي
ّ
املشاط ،أواخر العام املاضي ،مثل ذروة
تلك االستعدادات ،في الوقت نفسه الذي
أرسل فيه إشارة «تسامح» للمتعاونني
ّ
مــع السعودية واإلمـ ــارات ،وشــكــل لهم
محفزًا على «ال ـع ــودة» .إش ــارة ّ
كملها
إظهار «أنصار الله» مرونة كبيرة في
إدارة ملف العسكريني الذين يخدمون

ماذا أبلغ غريفيث «أنصار الله»؟
فــي صـفــوف ال ـق ــوات املــوال ـيــة للرئيس
املنتهية واليته عبد ربه منصور هادي؛
إذ إنـهــا كــانــت تتغاضى عــن عودتهم
إلــى منازلهم في املحافظات الشمالية
لقضاء إجازاتهم .كل العوامل املتقدمة،
إلى جانب االستمرار في إطالق سراح
َم ــن تـسـ ّـمـيـهــم صـنـعــاء ُ «املـ ـغ ـ ّـرر بـهــم»
وآخرهم  336شخصًا أفرج عنهم أول

استقبلت صنعاء أخيرًا
عددًا من القيادات
العسكرية التي حاربت
إلى جانب «التحالف»

ّ
من أمس ،ولدت موجة رجوع ـ ـ قد تكون
األكـبــر ـ ـ لــوجــوه مــن مـشــارب مختلفة
ع ـلــى رأسـ ـه ــا الـسـلـفـيــة و«اإلص ـ ـ ــاح»
(إخــوان مسلمون) و«املؤتمر الشعبي
ال ـع ــام» وفـصـيــل اب ــن شـقـيــق الــرئـيــس
السابق طــارق محمد عبد الله صالح.
ومن بني أبرز العائدين خالل الساعات
املاضية ـ ـ وفق املعلومات ـ ـ أركان حرب
ال ـلــواء الـخــامــس عـبــده حسن السبعة،
وقــائــد الشرطة العسكرية فــي محور
الجوف أحمد ناصر املجنحي ،وقائد
السرية الثالثة فــي الكتيبة الثالثة في
الـ ـل ــواء ال ـخ ــام ــس م ـع ــاذ ط ــه ال ـه ـت ــاري،
وس ـع ــد مـحـمــد ال ـن ـمــري م ــن عـمـلـيــات
كتيبة هيالن مأرب ،باإلضافة إلى عدد
من الصحافيني.
موجة االرتداد هذه أسهم في نشوئها،
أيضًا ،تصاعد الخالفات داخل الجبهة
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» مثلما حــدث بني
«اإلص ـ ــاح» والـسـلـفـيــن فــي محافظة

مـ ــأرب .إذ عـمــد «اإلص ــاح ـي ــون» إلــى
إقصاء السلفيني بشكل كامل هناك،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذوا ع ـل ــى أغـ ـل ــب الـ ـص ــروح
الدينية التابعة لهم ،ما دفــع األخيرين
إل ــى تـفـعـيــل ات ـصــاالت ـهــم م ــع صـنـعــاء،
حـ ـي ــث تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى تـسـلـيـمـهــم
املـســاجــد الـخــاصــة بـهــم فــي العاصمة
وبـقـيــة املـحــافـظــات الـشـمــالـيــة ،وإع ــادة
إفـ ـ ـس ـ ــاح املـ ـ ـج ـ ــال أمـ ــام ـ ـهـ ــم مل ـم ــارس ــة
نشاطهم الدعوي والخطابي .ويشكل
تـنــازع «اإلصــاحـيــن» والسلفيني في
مــأرب جــزءًا من العداوة املستعرة بني
الـجــانـبــن فــي أكـثــر مــن مـحــافـظــة ،من
بينها تعز ،التي شهدت معارك شرسة
بني «اإلصــاح» و«كتائب أبو العباس»
الـسـلـفـيــة امل ــدع ــوم ــة م ــن اإلم ـ ـ ــارات ،تم
على إثرها طــرد «الكتائب» من مركز
املحافظة.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــام لـ ـ ـي ـ ــس ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،إال
ن ـمــوذجــا م ـمــا يـعـتـمــل داخـ ــل الـجـبـهــة

امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،والـ ـ ـ ــذي ج ــاء
الـتـعـبـيــر األك ـث ــر ص ــراح ــة ووض ــوح ــا
عنه أخـيـرًا على لسان وزيــر الداخلية
ف ــي حـكــومــة هـ ــادي ،أح ـمــد املـيـســري.
الوزير املحسوب على حزب «املؤتمر»،
والــذي كــان قفز من سفينة علي عبد
ّ
لينضم الحقًا
الـلــه صــالــح عــام 2011
إل ــى ج ـن ــاح الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه،
أطلق خطابًا ناريًا ُوصف في أوساط
«الـشــرعـيــة» بــأنــه األه ــم ضــد الــريــاض
وأبــو ظبي ،مخاطبًا إياهما بالقول إن
«السير معوج» ،في تعبير عن مستوى
الدرك الذي وصل إليه تعامل السعودية
واإلم ٌـ ـ ــارات م ــع ال ـق ــوى الـحـلـيـفــة لهما.
تعامل كان واضحًا منذ البداية أنه ال
يـتـجــاوز ح ــدود اسـتـغــال تـلــك الـقــوى
من أجــل إضفاء الشرعية على حرب
«ال ـت ـح ــال ــف» وم ـم ــارس ــات ــه ف ــي الـيـمــن،
مكاسب وامتيازات مادية،
في مقابل َ ّ
ل ـكــن امل ـس ـتــغــلــن ت ـع ـ َـام ــوا ع ــن حقيقة

ّ
م ــا س ـي ــؤدي إل ـيــه ه ــذا امل ـس ــار ،وظــلــت
ّ
تتحكم بهم إلى
الحسابات االنتهازية
ّ
أن انتهى بهم املطاف متلقني لألوامر
ل ـيــس إال .م ــع ذل ـ ــك ،ي ـق ــول امل ـي ـســري:
«نحن نعتقد أننا دولة ،وما زلنا دولة،
ولــذلــك ال بــد مــن أن تـنــاط بمؤسسات
هذه الدولة إدارة كل املناطق املحررة».
صــرخــة ال تلقى إجــابــة ل ــدى الــريــاض
وأب ــو ظـبــي ،اللتني تــواصــل كــل منهما
توسعة رقعة نفوذها فــي املحافظات
الـجـ ّنــوبـيــة وال ـشــرق ـيــة ،فــي مـمــارســات
ت ـجــلــت آخ ــر م ـظــاهــرهــا ف ــي إخ ـضــاع
معبر صرفيت على الـحــدود العمانية
للسيطرة السعودية املـبــاشــرة بعدما
تم طرد العناصر الشرطية والجمركية
واألمنية التابعة لـ«الشرعية» من املعبر.
ّ
محتجًا إلى
وفي هذا يشير امليسري
أن «اتـفــاقـنــا مــع الـتـحــالــف الـعــربــي هو
الزحف على الحوثيني باتجاه الشمال،
وليس الزحف باتجاه الشرق».

أفــادت مصــادر مــن داخــل حركــة «أنصــار
اللــه»« ،األخبــار» ،بــأن املبعــوث األممــي إلــى
اليمــن ،مارتــن غريفيــث ،أبلــغ ســلطات صنعــاء،
خــال زيارتــه األخيــرة للعاصمــة يــوم األحــد
املاضــي ،موافقــة «التحالــف» والحكومــة املواليــة
لــه علــى مقتــرح كانــت قــد تقدمــت بــه الحركــة
لتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن اتفــاق اســتوكهولم
فــي شــأن الحديــدة ،مــن جانــب واحــد .وينـ ّـص
املقتــرح علــى انســحاب «أنصــار اللــه» مــن
موانــئ الحديــدة ورأس عيســى والصليــف
(مــن دون انســحاب متقابــل مــن ِق َبــل القــوات
املواليــة لـ«التحالــف» مــن أطــراف الحديــدة) ،على

أن تبقــى هــذه املرافــق تحــت ســيطرة الســلطة
األمنيــة واإلداريــة القائمــة حاليــا ،وهــو مــا
رفضتــه ســابقًا الســعودية واإلمــارات والقــوى
الحليفــة لهمــا .والجديــر ذكــره أن املجموعــة
الرباعيــة املعنيــة باليمــن (الســعودية ،اإلمــارات،
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة) توافقــت
خــال اجتماعهــا األخيــر فــي لنــدن فــي ال ـ 26
مــن نيســان /أبريــل املاضــي علــى ضــرورة
«الشــروع فــي تنفيــذ اتفــاق الحديــدة قبــل 15
أيــار /مايــو ،أي خــال  18يومــا» وفــق مــا ذكــرت
آنــذاك وســائل إعــام ســعودية.
(األخبار)

