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تفاصيل رسالة أميركية معاكسة ألجندات قطر وإيران باملهرة

»الأمناء« ق�صم الر�صد:
 

أثارت زيارة الســفري األمرييك 
إىل  هنزل  كريســتوفر  باليمــن 
تيار  مخــاوف  املهرة  محافظــة 
الدوحة بالحكومــة اليمنية، التي 
يســيطر عىل جميــع مفاصلها 
اإلخوان  )ذراع  اإلصــاح  حــزب 
باليمن(، وبعــض القوى املرتبطة 
باملرشوع اإليراين، نتيجًة للرسالة 
املوقف  هذا  مثــل  يبعثها  قد  التي 
األمرييك إىل الجهــات التي تقف 
خلف النشاط املتزايد لرتكيا وإيران 

باليمن.
زيــارة الســفري األمرييك إىل 
املهرة تأيت مــع تعرث اإلعان عن 
اتفاق  وفــق  اليمنية  الحكومــة 
الريــاض، والــذي كان مزمعــا 
إرصار  نتيجة  املايض،  األســبوع 
حــزب اإلصاح والتيــار القطري 
منح  عىل  اليمنيــة«  بـ«الرشعية 
وزراء ينتمــون إىل تيــار التأزيم 
الداخلية  مثــل  ســيادية  حقائب 
والخارجيــة والدفــاع واملاليــة، 
حيث تــم ترشــيح وزراء موالني 
لإلخوان وتيار قطر لتوّل مناصب 
هــذه الوزارات، وهــو ما رفضته 

السعودية.
إخوانية  إعام  وسائل  وتناولت 
مدعومــة مــن الدوحــة وأخرى 
)العامل(،  قناة  بينهــا  إيرانية، من 
التي قام  الزيارة املفاجئة  موضوع 
بها الســفري األمــرييك بوصفها 

انتهاكا للسيادة اليمنية.
وعلّــق وكيل محافظــة املهرة 
وأحد املشاركني يف الحراك املعادي 
للتحالف العريب باملهرة، بدر كلشات 
الذي ينتمي إىل حزب اإلصاح، عىل 
الزيارة يف تغريدة عىل تويرت قال 
فيها: »يف يومنا هذا يزور السفري 
األمــرييك لــدى اليمــن القوات 
املتواجدة  والربيطانية  األمريكيــة 
يف مطــار الغيضــة باملهرة، هم 
يحكمون ونحــن نصفق ونحتفل 

بأعياد االستقال«.
سياســية  مصادر  واعتــربت 
مطلعــة أن قلق الحــراك املعادي 
الخشية  العريب يعود إىل  للتحالف 
مــن تبنــي واشــنطن واملجتمع 
الــدول لروايــة التحالف العريب 

وتيار قطر  إيران  اســتخدام  حول 
األسلحة  لتهريب  كممر  املحافظة 
إىل امليليشــيا الحوثيــة، مبا يف 
ذلــك تلك املســتخدمة يف تطوير 
الصواريخ الباليســتية والطائرات 
املســرية التي تســتهدف مصادر 
الطاقة وطريق املاحة البحرية يف 

البحر األحمر.
متقدما  مركزا  املهرة  وتشــكل 
للنشاط القطري واإليراين والرتيك 
فيهــا عمليات  باليمــن، وتزدهر 
تهريب الساح إىل الحويث، إضافة 
مسلحني،  تجنيد  أنشطة  تزايد  إىل 
قيادات  وإرشاف  قطــري  بتمويل 
من أبناء املهرة عىل رأســها وكيل 
املحافظــة الســابق عيل ســامل 
األنشــطة  يقود  الذي  الحريــزي 

املعادية للتحالف يف املهرة.
الرشعية  الحكومة  تواجد  ويعد 
اليمنيــة رمزيا يف املهــرة، فيام 
ينحــر تواجد قوات التحالف يف 
الخاصــة بتهريب  املنافذ  بعــض 
الســاح، غري أنها تتعرض بشكل 
مستمر ملحاوالت استفزاز ممنهجة 
التشكيات املسلحة  من قبل بعض 
املمولــة من قطر والتي تســيطر 
بشكل فعيل عىل املحافظة وتوسع 
ممرات  لحامية  انتشارها  مساحة 
تهريب الساح واملعدات العسكرية 
إىل الحوثيــني وتأمــني انتقــال 
املوالية  والقيادات  األتراك  الضباط 
لقطر التي تتنقل بني اليمن وعامن 

قبل انتقالها إىل محطات أخرى.
مطلعة  سياسية  ملصادر  ووفقا 
تعد زيارة السفري األمرييك مبثابة 
تنبٍّ ملخاوف التحالف العريب بقيادة 
األنشــطة  تزايد  من  الســعودية 
املعادية ورسالة تهديد ألجندة إيران 

وتركيا وقطر يف امللف اليمني.
وأكدت مصــادر مينية مطلعة 
لـ«العرب اللندنية« أن خلية األزمة 

التي أدارت ملــف تفكيك واخرتاق 
جبهات صعــدة منذ قرابة عامني، 
تولت مؤخرا ملف الساحل الغريب.

وتعمل هــذه الخلية، التي تضم 
قيادات إخوانيــة مينية أو موالية 
قطريني  ارتباط  وضباط  للدوحة، 
قاعدة  عــىل  وأتراك،  وإيرانيــني 
التي  العســكرية  العقبات  تفكيك 
الحويث  التمــدد  مــرشوع  تهدد 
أو تشــكل خطــرا عــىل وجوده 
اإلســرتاتيجي، كام هو الحال يف 
التي  صعــدة  محافظة  جبهــات 
نجحت الخليــة يف تفكيكها عرب 
اخرتاقها  بينها  من  وســائل  عدة 
بعنــارص إخوانية أو اســتقطاب 
سياسيا  وإرباكها  قياداتها،  بعض 

وإعاميا.
وأشــارت املصادر إىل أن مهمة 
القوات  تنفيذ مخططات استهداف 
املشرتكة يف الساحل الغريب أوكلت 
إىل فرع اإلخــوان بتعز والقيادي 
اإلخــواين حمود املخــايف الذي 
الذين  املســلحني  من  اآلالف  يقود 
تم تجنيدهــم خال الفرتة املاضية 
بتمويــل قطري، وتــم ضم الجزء 
األكرب منهم إىل وحدات ما يسمى 
أو  اليمني(،  الوطنــي  بـ)الجيش 

أسست لهم ألوية خاصة.
إقدام  أن  املصــادر  واعتــربت 
عنارص مســلحة تابعــة لإلخوان 
الورد  قايد  العميــد  اختطاف  عىل 
قائد اللواء الثالث حراس جمهورية 
يف منطقة الرتبة جنويب تعز بداية 
استدراج  أجل  من  ممنهج  لتصعيد 
وشيكة  مواجهة  إىل  صالح  طارق 
»الحشــد  بقوات  ما يســمى  مع 

الشعبي«.

مكثف  إخواين  نشــاط  دالالت 
بالساحل الغريب

مع  التصعيد  هــذا  ويتزامــن 

معلومــات تفيد بتزايد النشــاط 
من  الغريب،  بالســاحل  اإلخواين 
خال تعيني محســوبني عىل تيار 
قطر يف مناطق ســيطرة القوات 
املشرتكة ونرش عنارص استخبارية 
وخايــا اغتيــاالت، والعمل عىل 
إحداث الوقيعة بني فصائل القوات 
ممولة  سياســة  عرب  املشــرتكة 
الستاملة قادة بعض تلك الفصائل 
ما  عىل  املحســوبة  وخصوصــا 

يسمى )املقاومة التهامية(.
ودخل بعض قادة هذه الفصائل 
املوالــني لإلخــوان يف صدامات 
مســلحة واحتكاكات تحت ذرائع 
)مناطقية( مع قوات طارق صالح 
وخصوصا يف الخوخة الساحلية، 
يف الوقت الذي تتبنى فيه جامعة 
اإلخــوان بتعز خطابــا تصعيديا 
عدائيا ضــد تواجد ألوية العاملقة 
)املقاومــة  وقــوات  الجنوبيــة 
املشــرتكة( يف مدينــة املخا التي 
تتبــع إداريا محافظــة تعز التي 
يهيمن عليها جناح اإلخوان املوال 
قبضته  إحكام  بعد  وتركيا  للدوحة 
عىل املحافظة عقــب اغتيال قائد 
اللــواء 35 مدرع العميــد عدنان 
الحــامدي وإحال قيــادة جديدة 

لبقايا اللواء من املوالني لإلخوان.
أن  إىل  مينية  مصادر  وتشــري 
اإلعام  ينتهجها  التي  السياســة 
التابع للقوات املشرتكة، والتي تحّث 
عىل التقارب مــع حزب اإلصاح، 
اتضح أنها رهــان خارس، بالنظر 
إىل تاريخ التحالفات السابقة بني 
أخرى،  مينية  ومكونــات  الحزب 
انتهت بشــكل دراماتييك كام هو 
الحــال مع الرئيس الســابق عيل 
عبداللــه صالح والعميــد عدنان 

الحامدي.
ويعد طارق صالح ابن شــقيق 
الرئيس الســابق عدوا إسرتاتيجيا 

لجامعة اإلخوان املسلمني باليمن، 
التي تتعامــل معه بوصفه تهديدا 
الوصول إىل  الجامعة يف  ملرشوع 
وامتدادا  لليمن،  الغريب  الســاحل 
ملرشوع عمه الراحــل الذي تخىل 
عن الســلطة عــام 2011 نتيجة 
اإلصاح،  حزب  قادها  احتجاجات 
عىل عكــس الحامدي الذي ينتمي 
النارصي  الحزب  إىل  ــا  أيديولوجيًّ
اإلصاح  حــزب  مع  تحالف  الذي 
وانتهى  صالح  إسقاط  مرحلة  يف 
بعملية اغتيال تشري أصابع االتهام 

فيها إىل فرع اإلخوان بتعز.
ويــأيت التصعيد يف الســاحل 
تجدد  مع  بالتزامن  واملهرة  الغريب 
املواجهــات يف جبهات محافظة 

أبني الجنوبية.
وتؤكد مصادر سياســية مينية 
أن طرفا إقليميــا معاديا للتحالف 
ويســعى  ذلك،  وراء  يقف  العريب 
اليمنية  الحكومة  تشكيل  إلفشال 
املتعرث بسبب رفض حزب اإلصاح 
اإلعان عن الحكومــة قبل تنفيذ 
الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وقالــت املصــادر إن التحالف 
العريب بات يفكــر يف قامئة من 
الخيــارات للتعامل مــع التصعيد 
اللذيــن  اإلخــواين  واالبتــزاز 
النافذة  القيادات  بعض  متارسهام 
التي  اليمنيــة(،  )الرشعيــة  يف 

يسيطر عليها حزب االصاح.
واشــارت املصادر إىل أن قيادة 
التحالف أوصلت رســالة مفادها 
التيار  إلرادة  الخضوع  استمرار  أن 
)الرشعية  داخــل  للدوحة  املوال 
اليمنيــة( بات أمرا غــري مقبول 
وســيتم التعامــل معــه بصورة 
مختلفــة يف حال اســتمر رفض 
تلك األطراف لتنفيذ اتفاق الرياض 
املنبثقة  الحكومة  تشكيل  وعرقلة 

عن االتفاق.

كيف يو�شع االإخوان بوؤر التوتر واال�شتباك لعرقلة اإعالن احلكومة؟

ما دالالت ن�شاط االإخوان املكثف بال�شاحل الغربي؟
ملاذا اقلقت زيارة هنزل للمهرة تيار الدوحة؟


