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يف حتليل خاص ..معهد واشنطن:

مأرب

معقل محمي
للقاعدة والحل يف
إزاحة هادي
• "األمناء" تقرير خاص:

أطلق معهد واشــنطن تحذيرات من
مغبة متكــن الرئيــس اليمني املؤقت
عبدربه منصور هادي ،ملليشيات إخوان
اليمن التي تتمركز يف مأرب ،من التوسع
جنوب ًا ،مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا عىل
املنطقة ،من التنظيامت اإلرهابية التي
أصبحت تحظى بالحاميــة يف مارب،
وســط عدم وجود جدية للســعودية
يف محاربــة اإلرهــاب .التحليل الذي
أعده ملعهد واشــنطن "ألكسندر ميلو"،
هو محلل األمــن الرئييس يف الرشكة
االستشارية للمخاطر "هورايزن كالينت
آكسس" ،ومايكل نايتس هو زميل أقدم
يف معهد واشنطن – "شدد عىل أهمية
إزاحة الرئيس اليمني االنتقايل عبدربه
منصور هادي ،الــذي وصفه بـ"وكيل
انتقايل ع ّينته األمــم املتحدة" ،خاصة
بعــد أن أظهر رغبة كبــرة يف البقاء
رئيسا ،وهو ليس منتخب ًا.
وأشار التحليل إىل التحشيد العسكري
لقوات الرئيــس املؤقت عبدربه منصور
هــادي يف الجنــوب ومحاولة اقتحام
أبني وعدن ..موضحــا "أن الحرب بني
من وصفتهم باالنفصاليني الجنوبيني
والقــوات املوالية لهــادي وما تختزن
الكثــر من ال ِع َب التــي ميكن أن ي ّتعظ
منها صانعو السياســات يف الواليات
املتحدة الذين يتوقون لتقييم قوة هادي،
والدورين الحاليني للسعودية واإلمارات
َ
يف الرصاع الدائر ،وخطر استعادة تنظيم
"القاعدة" قوتــه يف اليمن؛ يف تأكيد
رصيح عــى أن التحركات العســكرية
ملارب صوب الجنوب قد تعمل عىل إعادة
نشاط وانتشار تنظيم القاعدة وداعش،

خاصة أن املعهد قد أكد عىل دور اإلخوان
يف رعاية القاعدة وحاميتها يف مارب.
وتحــدث التحليل عن أحــداث عدن
األخــرة والتي شــهدت محاولة قوات
مارب السيطرة عىل العاصمة الجنوبية،
ووصف الخاليا التي هاجمت قوات األمن
يف عدن بـ"مليشــيات هادي" ،األمر
الذي يعزز االتهامات بأن هناك عنارص
إرهابية قاتلت إىل جانب حكومة هادي.
ولفت تحليل معهد واشــنطن إىل أن
" مت ُّتع املليشــيات العســكرية التابعة
لهادي باملرونة عىل الرغم من تصدّعها،
بأربعة عوامل هي :أوال ،الدعم السيايس
واملادي املستمر من الســعودية ،ثانيا
الكفاءة القيادية لعيل محســن األحمر
ومحمد املقديش ،ثالثا َش ْم ْل ميليشيات
إســامية متطرفة وقويــة ومدفوعة
األجر من قبل الســعودية يف الهجوم
املضاد مع اإلشــارة إىل أنها مجندة من
فصيل "اإلصالح" (تنظيــم اإلخوان)،
ومنحدرة من مــأرب ،ورابعا الحصول
عىل أســلحة ثقيلة كالدبابات واملدافع
يف وقت افتقرت فيه قــوات "املجلس
االنتقايل الجنويب" إىل الك ّم نفسه من
هذه األسلحة .
وأطلــق املعهــد تحذيــرات لصناع
الساســة يف واشــنطن ،قائال  ":مبا
أنــه مل يتم بعد تســوية األزمة الراهنة
يف جنوب اليمن ،يجــب عىل صانعي
السياســات يف الواليات املتحدة التنبه
إىل أي تغــرات جديــدة محتملة تطرأ
عىل النزاع" ..مشريا إىل رغبة حكومة
هادي (اإلخوان) الســيطرة عىل منابع
النفــط يف محافظة حرضموت الغنية،
قد يشجع الحوثيني عىل الهجوم جنوبا
والسيطرة عىل باب املندب".
وأكــد "أن إيران تهــدد علنا جميع

املعابر املائية االسرتاتيجية يف املنطقة،
فقد يبدو املضيق جذابا بشــكل خاص
لبعض القيادات الحوثية األكرث ارتباطا
بطهران".
وأملــح إىل خطورة "ســحب هادي
قوات عســكرية من مأرب والدفع بها
صوب محافظة حرضموت ،لقتال قوات
االنفصاليني الجنوبيني ،وبأن ذلك يجعل
الكثري من املناطــق ومنها باب املندب،
عرضة للســيطرة الحوثية املدعومة من
طهران".
وقال معهد واشــنطن "ينبغي عىل
الواليات املتحدة واألمم املتحدة أن تعمال
عىل ردع كال الجانبني عن االســتحواذ
عــى األرايض ،األمر الذي من شــأنه
تقويض عملية الســام الهشة إىل ح ٍّد
أكرب".
وأضاف املعهد "من الجانب الحويث،
يبدو أن املحادثات التي تجريها الواليات
املتحدة مــع املتمردين عــر القنوات
الخلفية قد أصبحت أمــرا روتينيا ،ولذا
يجدر بواشنطن اســتخدامها إلخطار
القادة الحوثيني بأن أي زحف عسكري
يشــ ّنه الحوثيون مســتقبال قد يؤدي
إىل تكثيف املســاعدات الدبلوماســية
واالستخباراتية وآليات الدعم العسكري
غري القتــايل التي تقدمهــا الواليات
املتحدة للحكومة اليمنية وحلفائها يف
التحالف".
وجدد املعهــد تحذيراتــه للواليات
املتحدة والســعودية من خطورة دعم
هادي للســيطرة عىل حرضموت ،قائال
"أما من ناحية هادي ،فيجب عىل األمم
املتحدة وواشنطن والسعودية أن تعمل
بعزم ليك تثني الحكومة عن شن هجوم
جديد عىل حرضموت ،وهو ما قد يكون
عمال عسكريا من دون استفزاز مسبق،

وقد ال ينجح بالســهولة نفســها التي
نجحت بها الحمالت عىل شبوة وأبني".
وأكد املعهد "عىل أنه ال يجب التوقع
من الرئيس هــادي أن يحرر صنعاء يف
املســتقبل القريب ،إال أنــه ّ
متكن من
الحفاظ عىل الدعم الســعودي ،وأعاد
إدخــال قواته إىل الجنوب ،واســتوىل
بصورة كاملة عىل ممر إمدادات الطاقة
للتوسع
بني مأرب وشبوة ،وجهّز قواته
ّ
يف جنوب حرضمــوت ،فضال عن ذلك،
أبدى الرئيس هادي رغبة كبرية يف البقاء
يف منصبه ،ودأب باستمرار عىل تحسني
وتقوية حكومتــه املك ّونة من أصحاب
نفوذ ورجال أعامل وتكنوقراطيني من
شامل اليمن والجنوب".
وحذر املركز من استمرار بقاء هادي
رئيسا لليمن ،وقال إن األمر يختلف حني
أن تحصني حلفائه عىل كافة املستويات
ســيكون أمرا مفهوما بالنسبة لزعيم
َ
منتخب" ،لكــن الوضع مع هادي يؤكد
التحليل "إال أن األمر أقل قبوال بالنسبة
إىل وكيل انتقايل ع ّينته األمم املتحدة".
وشدد املعهد عىل رضورة منع هادي
من التوسع نحو حرضموت ،قائال "لذلك
باإلضافة إىل توجيه هادي بعيدا عن أي
هجوم عىل حرضموت ،يجب عىل األمم
املتحدة وحكوم َتي واشنطن والرياض
اإلرساع مبناقشة العملية االنتقالية ما
بعد الرئيس املؤقت يف املرحلة املقبلة".
وأكد معهد واشنطن عىل أن حكومة
مأرب الخاضعة لسيطرة تنظيم اإلخوان
املمول من الســعودية وقطر؛ أصبحت
تشكل معقال وحامية لتنظيم "القاعدة"
اإلرهايب".
َّ
للتنفس
وقــال التحليل " فســحة
لتنظيــم "القاعدة يف شــبه الجزيرة
العربية" :من املرجح أن يستفيد تنظيم

"القاعدة" من تراجــع نفوذ اإلمارات
وتحســن الوضع بني هــادي وحزب
ّ
"اإلصالح".
فبعض ميليشــيات "اإلصالح" التي
ّ
مكنــت الحكومة مــن تنفيذ هجومها
املضاد األخري تضم يف صفوفها الكثري
من املتطرفــن من تنظيم "القاعدة يف
شــبه الجزيرة العربية" ،كام أن هادي
وداعميه الســعوديني مل ّ
يركزوا كثريا
عىل التصدي لهذا التنظيم اإلرهايب منذ
بدء الحرب الحالية يف عام ."2015
وقال "اليوم أصبــح للتنظيم معقل
محمــي يف مدينــة مــأرب ويتمتع
بالحريــة الكاملة للتنقــل يف املناطق
الريفيــة القبلية املحيطــة يف املدينة،
هذا وإن الحملــة التي تقودها اإلمارات
والتي تدعمها الواليات املتحدة ملواجهة
التنظيــم يف غــرب شــبوة وأبني قد
تتعرض للخطــر إذا ما فقد اإلماراتيون
نفوذهم يف هاتني املحافظتني".
وقال "بينام ســترتك اإلمارات عىل
األرجح قوة كبــرة ملكافحة اإلرهاب
يف شــبوة ،فقد تتضــاءل قدراتها إذا
أصبحت السعودية هي القوة الرئيسية
يف املحافظة واســتمرت ثقة القوات
الجنوبية يف أبوظبي يف الرتاجع".
ولتجنب هذا السيناريو ،يقول املعهد
"يجــب عــى وكاالت االســتخبارات
تشــجع اإلمارات
والدفاع األمريكية أن
ّ
عــى الحفاظ عــى انخراطها الكامل
يف الحــرب ضد تنظيــم "القاعدة يف
شــبه الجزيرة العربية" ،بينام يضغط
املســؤولون الدبلوماسيون بهدوء عىل
الرياض وهــادي لضــان أال يصبح
الرتاخي السعودي يف محاربة التنظيم
هو الوضع االعتيادي الجديد يف شبوة
وأبني وحرضموت".

