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جمانة فرحات

تبرز مخاوف من ان��دالع حرب جديدة في 
صعدة، تكون شرارة الندالع حرب طائفية 
املحافظة  اخ���ت���ب���رت  ب���ع���دم���ا  ال�����ب�����اد،  ف����ي 
املاضي  ال���ش���ه���ر  ن���ه���اي���ة  م�����ع  وج������واره������ا 
انفجارين انتحاريني، استخدمت خالهما 

سيارات مفخخة استهدفت الحوثيني. 
وي��ك��ت��س��ب ال��ق��ل��ق ج��دي��ت��ه، ل��ي��س ف��ق��ط من 
إع������ان ت��ن��ظ��ي��م »ال����ق����اع����دة« وق����وف����ه وراء 
الروحي  الزعيم  قتل  وادع��ائ��ه  العمليتني، 
ل��ل��ح��وث��ي��ني خ�����ال أح�����د ال���ت���ف���ج���ي���ري���ن، بل 
لتزامن الهجوم االنتحاري األول مع وقوع 
اش���ت���ب���اك���ات دم����وي����ة ب����ني أع����ض����اء تنظيم 
»ال���ق���اع���دة« وم��ع��ت��ق��ل��ني ح��وث��ي��ني ف���ي أحد 

سجون االستخبارات اليمنّية.
وات���ه���م���ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل���ل���دف���اع عن 
الديموقراطية  وال������ح������ري������ات  ال����ح����ق����وق 
مسؤولي االستخبارات، بأداء دور رئيسي 
املعتقلني  ب���ني  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ت��ح��ري��ض  ف���ي 

داخل السجن. 
عمليات  عن  معلومات  تتردد  املقابل،  في 
الحوثيني،  ف���ي ص���ف���وف  ت��س��ل��ي��ح واس���ع���ة 
جديدة  ت���ف���ت���ي���ش  ن����ق����اط  واس����ت����ح����داث����ه����م 
 عن 

ً
اس����ت����ع����دادًا ل��ع��م��ل��ي��ات ث����أري����ة، ف���ض���ا

مناهضة  إع�����ام�����ي�����ة  ح����م����ل����ة  إط�����اق�����ه�����م 
»القاعدة« في مناطق نفوذهم. ل�

ورغم هذه املعطيات، تبدو جماعة الحوثي، 
ف���ي األي������ام األخ����ي����رة، ح��ري��ص��ة ع��ل��ى نفي 
ل��ح��رب بينها وب��ني تنظيم  اح��ت��م��االت  أي 
 إلى حد عدم اعترافها 

ً
»القاعدة«، وص��وال

القاعدة«،  اسمه  مستقل  »تنظيم  ب��وج��ود 
ووصفته بأنه »نشاط استخباري أميركي 
يحرك عبر دوائر معروفة«، وفق املتحدث 

باسم الحوثيني، محمد عبد السام.
»األخبار«  ل� ال��س��ام  وب��ع��دم��ا وص���ف ع��ب��د 
تبني »القاعدة« لقتل السيد بدر الدين بأنه 
»كام زائف وسخيف«، رفض الحديث عن 

إلى  عمليات تسليح بني جماعته، مشيرًا 
أن الحوثيني »عبارة عن مواطنني، نحمل 
الساح عندما نضطر للدفاع عن أنفسنا، 
علينا«.  ال��ع��دوان  يتوقف  عندما  ون��ت��رك��ه 
وأوض����ح أن ال��ح��وث��ي��ني ي��واج��ه��ون الحرب 
ال���ت���ي ت���ش���ن ع��ل��ي��ه��م م���ن���ذ ال���ب���داي���ة »وهي 
أميركية بامتياز؛ فشل النظام اليمني في 
النظام السعودي، ففشل  حسمها وتدخل 
ك ال��والي��ات املتحدة  ه��و اآلخ���ر. واآلن ت��ح��رِّ
األم��ي��رك��ي��ة خ��ي��ارات��ه��ا األخ�����رى، وم��ن��ه��ا ما 
يسمى »القاعدة«، لعلها تثير حربًا طائفية 
بني أبناء اليمن، على خلفية حرب وهمية 

تحقق لها ما فشل فيه من سبقها«.

وعّبر عبد السام عن اطمئنان الحوثيني 
إلى عدم حصول أي صراع طائفي. ورأى 
أن ما تضمنه بيان »القاعدة« من حديث 
عن »إنشاء وحدات خاصة للدفاع عن أهل 
��ن��ة وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ص��ط��ل��ح��ات، يؤكد  ال��سُّ
تحت  الطائفية  ال��ح��رب  املسعى إلش��ع��ال 
مسميات وهمية، يضعف فيها املسلمون 
���ة وش���ي���ع���ة، ك��م��ا ي���ح���دث في 

ّ
ع��م��وم��ًا ُس���ن

بلدان عربية وإسامية أخرى«. 
ول��ف��ت امل��ت��ح��دث ال��ح��وث��ي إل��ى أن »اليمن 
في كل األح��وال أكثر انسجامًا وتعايشًا 
بني مختلف أطيافه. والتاريخ خير دليل 
على ذلك ويؤكده الحاضر. فا مواجهات 

نة،  في اليمن بني ما يسمى الشيعة والسُّ
رغ�����م امل�����ح�����اوالت ال���ك���ث���ي���رة ال���ت���ي حاول 
لكنها فشلت«.  ن��اره��ا،  إذك����اء  امل��ع��ت��دون 
أب��ن��اء اليمن،  أن���ه »ال اح��ت��ق��ان ب��ني  ورأى 
ف��ت��ع��اي��ش ال��زي��دي��ة وال��ش��اف��ع��ي��ة مستمر 

منذ القدم«.
االستخبارات  ال����س����ام  ع���ب���د  وت��ح��م��ي��ل 
مسؤولية  واإلس����رائ����ي����ل����ي����ة  األم���ي���رك���ي���ة 
الهجومني االنتحاريني ال يلغي مخاوف 
ال��ك��ث��ي��ري��ن م��ن ب����وادر ح���رب ط��ائ��ف��ي��ة بني 
النموذج  تستلهم  والحوثيني،  ال��ق��اع��دة 

العراقي.
ف��ال��ب��ع��ض )م���وق���ع ال��ص��ح��وة ن���ت التابع 
ل����ح����زب اإلص��������اح اإلس�����ام�����ي( ي���ظ���ن أن 
ال���ف���ت���رة األخ�����ي�����رة أن���ت���ج���ت ت���ح���ال���ف���ًا بني 
أميركي  ب���رض���ى  وال��س��ل��ط��ة،  ال��ح��وث��ي��ني 
مل���ح���ارب���ة »ال����ق����اع����دة«، وي���ب���ره���ن���ون على 
من  اثنني  للحوثي  أنصار  باعتقال  ذل��ك 
عناصر التنظيم وتسليمهما للدولة. إال 
أن عبد السام نفى ذل��ك، مشيرًا إلى أنه 
»كام غير دقيق، ويدخل ضمن الدعاية 
وخلق بعض املبررات للقبول بمثل هذه 

العناوين الزائفة«.
سيناريو آخر يتحدث عن تورط السلطة 
الطرفني  أح��د  تأليب  عملية  في  اليمنية 
على اآلخر، إلدخالهما في حرب ستكون 
نتيجتها إضعافهما، وهو أقصى أماني 
ع��ن هزيمة  ت���درك عجزها  ال��ت��ي  السلطة 

جماعة الحوثي أو »القاعدة«.
ف����ي ه������ذا ال�����وق�����ت، ي����ذه����ب ال���ب���ع���ض إلى 
ح����د ات����ه����ام ال���ح���وث���ي���ني ب���ال���وق���وف وراء 
ال��ه��ج��وم��ني الس���ت���درار دع���م ال��ق��ب��ائ��ل، وال 
س��ي��م��ا ب���ع���د ض���ل���وع ال���ع���دي���د م����ن أبناء 
ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ق��ت��ال ش���رس م��ع الحوثيني 
خال الحرب السادسة استمرت فصوله، 
وإن ب��ت��ق��ط��ع، إل����ى م���ا ب��ع��د وق����ف إطاق 

النار بني الحوثيني والسلطات.
إال أن عبد السام نفى وجود اشتباكات 
القبائل،  م��ن  ط���رف  ال��ح��وث��ي��ني وأي  ب��ني 
الذي  ه������و  »ال�����ع�����ك�����س  أن  إل��������ى  م����ش����ي����رًا 
يحصل«. ولفت إلى أن »الكثير من قبائل 
اليمن ب��دأت تتفهم جيدًا الخطر املحدق 
وإدخالها  تفتيتها  إل���ى  وال��س��اع��ي  ب��ه��ا 
ويدعمها  ي��دي��ره��ا  أميركية  تكتات  ف��ي 

السفير األميركي الجديد في اليمن«.
وفيما تتزايد املخاوف من احتمال تفجر 
ال��ش��م��ال، رأى عبد السام  األوض����اع ف��ي 
أن ق���درة ال��وس��اط��ة ال��ق��ط��ري��ة ع��ل��ى إتمام 
جدية  بمدى  »مرهونة  بنجاح  مهمتها 
النظام اليمني ورغبته في إرساء السام 
في املناطق املستهدفة واملتضررة، إضافة 
إلى تخلي بعض األطراف اإلقليمية التي 
افتعال  عن  األميركية  التوجيهات  تنفذ 

األزمات وتغذيتها«.

القّمة الخليجية مع مفاوضة إيران ووقف االستيطان

الوساطة 
القطرية رهن

بمدى جدية النظام 
اليمني

عبد السالم يرى »القاعدة« أداة بيد االستخبارات األميركّية

في قّمة هيمنت 
عليها تسريبات ويكيليكس، 

التي كشفت مخاوف الدول 
الخليجية من طهران، 

اختتمت في أبو ظبي قمة 
مجلس التعاون بالدعوة إلى 

حل سلمي للملف اإليراني، 
الذي احتل الحّيز األساس من 

املناقشات تحت عنوان
األمن

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، 
ف��ي خ��ت��ام قمتهم ال��س��ن��وي��ة ف��ي أب���و ظبي 
االستجابة  ال������ى  إي��������ران  أم�������س،  م����ن  أول 
أج�������ل حل  م�����ن   1+5 م���ج���م���وع���ة  ل����ج����ه����ود 
السلمية،  ب��ال��س��ب��ل  ال����ن����ووي  امل���ل���ف  أزم�����ة 
للمفاوضات  ال��ع��ودة  معارضتهم  وأك���دوا 
من  إس��رائ��ي��ل  م���ع  امل��ب��اش��رة  الفلسطينية 

دون وقف االستيطان.
البيان  في  التعاون،  دول مجلس  ورحبت 
»بالجهود  ظ����ب����ي،  أب�����و  ل���ق���م���ة  ال���خ���ت���ام���ي 
ال���ت���ي تبذلها  ال���دول���ي���ة، وخ���ص���وص���ًا ت��ل��ك 
النووي  امل��ل��ف  أزم����ة  ل��ح��ل  م��ج��م��وع��ة 1+5 
»عن  وأع���رب  السلمية«.  بالطرق  االي��ران��ي 

االمل بأن تستجيب إيران لهذه الجهود«.
وأك������د امل���ج���ل���س م���واق���ف���ه »ال���ث���اب���ت���ة بشأن 
االل���ت���زام ب��م��ب��ادئ ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وحل 
السلمية وجعل منطقة  بالطرق  النزاعات 
ف�����ي ذل������ك منطقة  ب���م���ا  ال�����ش�����رق االوس���������ط 
الشامل  الدمار  الخليج خالية من أسلحة 

واالسلحة النووية«.

وبحسب البيان الختامي، فإن »العودة الى 
املفاوضات املباشرة تتطلب الوقف الكامل 
االستيطانية،  االس���رائ���ي���ل���ي���ة  ل���ان���ش���ط���ة 
ب��م��دي��ن��ة القدس  وف���ي م��ق��دم��ه��ا م��ا يتعلق 

الشرقية«.
العادل  ال���س���ام  أن  ع��ل��ى  امل��ج��ل��س  وش�����دد 
باالنسحاب  إال  ي��ت��ح��ق��ق  »ال  وال����ش����ام����ل 
االس��رائ��ي��ل��ي ال��ك��ام��ل م��ن ج��م��ي��ع االراضي 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة ال������ى خ�����ط ال�����راب�����ع من 

حزيران/يونيو 1967«.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، رح��ب وزي���ر الخارجية 
ب���ن زاي�����د باعتراف  ال���ل���ه  االم�����ارات�����ي ع��ب��د 
البرازيل واالرجنتني بالدولة الفلسطينية 
بحدود 1967، واصفًا ه��ذا االع��ت��راف بأنه 
»ص���ف���ع���ة ج�����دي�����دة« إلس����رائ����ي����ل، وق�������ال إن 
أن تتوقع  ي��ج��ب  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
مزيدًا من »اللطمات الدبلوماسية« من هذا 

النوع اذا لم تكف عن »الغطرسة«.
وف���ي س��ي��اق آخ����ر، أك���د ق����ادة دول الخليج 
»أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل 

ال���ج���م���اع���ات اإلره����اب����ي����ة«. وش��������ددوا على 
»إفشال توجهاتها )الجماعات( اإلجرامية 
املتمركزة في الخارج ومحاوالت قياداتها 
لعناصرها  ق��دم  موطئ  إلي��ج��اد  املستمرة 
التكفيرية  أف���ك���اره���ا  ل��ن��ش��ر  ال����داخ����ل  ف����ي 
واملقدرات  االم������ن  ل���ض���رب  وم��خ��ط��ط��ات��ه��ا 
إفساح  »عدم  ب� املجلس  الوطنية«. وطالب 
وس���ائ���ل اإلع������ام أو غ��ي��ره��ا ل��ن��ش��ر او بث 
م��ا م��ن شأنه تشجيع وتأييد االعمال  ك��ل 

االجرامية ومرتكبيها«.
وك�����ان�����ت وث����ي����ق����ة س�����ري�����ة س����ّرب����ه����ا موقع 
قد   ،2009 ع��ام  ال��ى  وت��ع��ود  »ويكيليكس« 
أش����ارت ال���ى أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اعربت 
ع���ن اس��ف��ه��ا ألن امل��ت��ب��رع��ني ال��خ��اص��ني في 
ال��س��ع��ودي��ة ال ي��زال��ون »امل��ص��در االساسي 
االرهابية  امل��ج��م��وع��ات  ل��ت��م��وي��ل  ال��ع��امل��ي 
 
ً
ال��س��ن��ي��ة«. وك��ش��ف��ت وث��ائ��ق اخ���رى ان دوال

أخ��������رى ف�����ي امل����ن����ط����ق����ة، وخ����ص����وص����ًا قطر 
وال��ك��وي��ت، ت��ت��ق��اع��س ع��ن م��ك��اف��ح��ة تمويل 

هذه املجموعات.

وأك��د عبد الله ب��ن زاي���د، ف��ي ه��ذا السياق 
خ���ال، م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ف��ي خ��ت��ام القّمة 
»ن��ح��ن ف���ي م��رح��ل��ة دائ���م���ة وم��س��ت��م��رة من 
تطوير أنظمتنا وقوانينا املالية وبالتالي 
االنظمة التي تحكم املؤسسات الخيرية« 
ب��ع��ض��ه��ا يستخدم  أن  ف���ي  ي��ش��ت��ب��ه  ال���ت���ي 

لتمويل الجماعات املتطرفة.
وأض�����اف، ردًا ع��ل��ى س����ؤال ع��ن تسريبات 
ف����ي ه������ذا اإلط���������ار، أن هذه  وي��ك��ي��ل��ي��ك��س 
ال��س��اب��ق، وأنا  »االت��ه��ام��ات )...( كانت ف��ي 
ل����م أس����م����ع أن أي دول�������ة في  االق�������ل  ع���ل���ى 
الدولية  املعايير  أف��ض��ل  ت��وف��ر  ال  املنطقة 
الجماعات  استفادة  ف��رص  )...( من  للحد 
االرهابية من جمع االموال«. وخلص الى 
لذا  أخطاء  هناك  تكون  »بالتأكيد،  القول 
أنظمتنا  لتطوير  مستمر  عمل  ف��ي  نحن 
وقوانيننا )...( ودول العالم من حقها أن 
أين تأتي هذه  تعرف وتتابع وتدقق من 

االموال«.
)أ ف ب(

ة
ّ
عون حربًا طائفي

ّ
ون ال يتوق

ّ
الحوثي

يحرص الحوثيون على تبديد 
املخاوف من مواجهة اليمن 

لحرب طائفية يكونون 
طرفًا فيها في وجه تنظيم 

»القاعدة«، مؤكدين عدم 
وجود احتقان بني أبناء اليمن، 

ومفضلني حصر معركتهم 
مع االستخبارات األميركية 

تقرير

يمنيون في موقع انفجار السيارة املفخخة في صعدة أواخر الشهر املاضي )رويترز(


