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العالم

اليمن

أسباب تفضيل السعودية مسقط على جنيف

ولد الشيخ أحمد يحاول االحتيال عل ـ
لم تمض أسابيع على تولي إسماعيل
ولد الشيخ أحمد منصبه كمبعوث
شخصي لألمين ُالعام لألمم المتحدة
إلى اليمن ،حتى كشف ضعف أدائه،
وأثبت ما حكي سابقًا عن أنه مبعوث
السعودية الذي عينته برياالتها؛ ففي
زياراته األخيرة للرياض وطهران ،كشف
ولد شيخ عن سطحية معالجاته
وضعف أدائه ،وخاصة أنه يتعامل
وسط ساسة مخضرمين ،ما جعل
مهمته «األممية» تخفق ،وقاد
الرياض إلى االنكفاء ،متفادية اإلحراج
العسكري والسياسي الذي كانت
ستواجهه في جنيف« .األخبار» تكشف
ما جرى في لقاءات المبعوث الدولي
مع المسؤولين اإليرانيين والسعوديين
وأسباب فقدان دواعي انعقاد المؤتمر
نيويورك ــ نزار عبود
حـ ـ ـ ــاول املـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ــدول ـ ــي عـ ــن األمـ ــم
امل ـت ـح ــدة إلـ ــى ال ـي ـم ــن ،إس ـمــاع ـيــل ولــد
الـشـيــخ أح ـمــد ،خ ــال اجـتـمــاعــه بــوزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ــواد
ظــريــف ،فــي ط ـهــران الجمعة املــاضـيــة،
إمــرار صفقة سعودية عليه .استقبله
ظــريــف بـبـشــاشـتــه امل ـع ـهــودة وحنكته
امل ـش ـهــود بـهــا بـصـفـتــه م ـفــاوضــا يفقه
الثقافات العربية والغربية املختلفة،
فـيـمــا أب ـل ـغــه امل ــوري ـت ــان ــي ول ــد الـشـيــخ
أحـمــد أن الحوثيني الــذيــن قابلهم في
ص ـن ـع ــاء ق ـب ــل ذل ـ ــك ب ــأسـ ـب ــوع تـقــريـبــا
يـتـفـهـمــون م ـســائــل ك ـث ـيــرة ،وه ــم على
اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـقــديــم ت ـ ـنـ ــازالت ،خــاصــة
فــي مـســألــة «ات ـفــاق الـسـلــم والـشــراكــة».
لـ ـك ــن مـ ـعـ ـل ــوم ــات ظـ ــريـ ــف كـ ــانـ ــت غـيــر
متطابقة مــع مــا سـمــع؛ فهو يـعــرف أن
االتفاق يقوم في األساس على تطبيق
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي
ج ــرى ال ـتــوصــل إل ـيــه م ــع سـلـفــه جـمــال
ب ــن ع ـمــر .وب ـع ـبــارة أخ ـ ــرى :إن ــه اتـفــاق

مـحــوري جــاء ليعيد مــا خسرته ثــورة
 ٢٠١١خــال والي ــة الــرئـيــس الـفــار عبد
ربــه منصور هــادي .في املقابل ،كانت
السعودية تخشى تطبيق املخرجات،
خـشـيــة أن يـمـتــد اإلص ـ ــاح م ــن الـيـمــن
إليها.
هـنــا تـحــديـدًا واج ــه ول ــد الـشـيــخ أحمد
خ ـي ــارًا م ــن اث ـنــن ف ــي مـســاعـيــه بـشــأن
مؤتمر جنيف :إمــا أن يلغي مشاركة
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وإم ــا أن
يلغي مـشــاركــة إي ــران الـتــي مــن دونها
ال تشارك جماعة «أنصار الله» .كذلك
سمع املـبـعــوث الــدولــي مــن السعودية
أن ح ـضــور ط ـه ــران املــؤت ـمــر ال معنى
ً
له جملة وتفصيال؛ فهي ليست جارة
لليمن ،وال دولة عربية وليست عضوًا
فــي مجلس الـتـعــاون الخليجي ،لذلك
ال ي ـخ ـت ـل ــف وضـ ـعـ ـه ــا ع ـ ــن وض ـ ــع أي
دول ــة أفــريـقـيــة أو التـيـنـيــة .ثــم فـهــم أن
الرياض ال ترغب في إعطاء خصومها
اإلقليميني أي دور.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ق ــدم املـبـعــوث الــدولــي
إل ـ ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
م ـق ـت ــرح ــات لـتـنـظـيــم م ــؤت ـم ــر جـنـيــف،
فطرح أن يتحدث ممثلون عــن كــل من
دول مجلس التعاون ،وجامعة الــدول
العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي،
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،وم ـن ــدوب ــن عن
مجموعة ال ــدول األرب ــع عـشــرة .وكذلك
ضمن التوجه لتلوين املؤتمر بألوان
ِ
أمـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـع ــرض مـ ـش ــارك ــة ن ــائ ــب مــن
«ب ــرمل ــان األط ـف ــال الـ ـع ــرب» ،وه ــو طــرح
أثار سخرية دبلوماسيني معنيني في
األمم املتحدة.
ّ
مصرة
لكن أصل القصة أن إيران لم تكن
على حضور «جنيف» ،مع أنها رغبت
فــي تسهيل انـعـقــاد املــؤتـمــر وخــروجــه
ب ـقــرارات يمكن تطبيقها ،ألن الوضع
اإلنساني في اليمن ال يحتمل املناورة،
واملـنـطـقــة ال تـحـتــاج جـبـهــات ملتهبة
أكثر ،كذلك فإن الوضع امليداني راجح
ل ـك ـفــة أص ــدق ــائـ ـه ــا ...وال ـ ـهـ ــدوء يـ ّ
ـرســخ
مكاسبهم.
بـ ــادلـ ــه ظ ــري ــف ب ــاب ـت ـس ــام ــة وق ـ ـ ــال ل ــه:
«املــؤتـمــر سيولد ميتًا بـنـ ً
ـاء على هذه
املقترحات ،فكل املشاركني يناصبون
أن ـص ــار ال ـل ــه ال ـ ـعـ ــداء» .وس ــأل ــه« :كـيــف
يجوز أن تمثل السعودية التي تعتبر
الـخـصــم الــرئـيـســي فــي ال ـنــزاع اليمني
أرب ــع م ــرات فــي املــؤتـمــر :مــرة بصفتها
في مجلس التعاون ،ومرة في الجامعة

تساءل ظريف عن كيفية تمثيل السعودية أربع مرات في جنيف (أ ف ب)

الـعــربـيــة ،وم ــرة فــي منظمة الـتـعــاون،
ومــرة كعضو في مجموعة ال ــ١٤؟» .لم
يستطع املبعوث الدولي ّ
الرد.
ـان لــولــد الشيخ
أي ـضــا ،فــي اجـتـمــاع ث ـ ٍ
أحـ ـم ــد فـ ــي ط ـ ـهـ ــران مـ ــع وكـ ـي ــل وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـس ــن عـبــد
اللهيان ،سمع منه إصرارًا على ضرورة
تمثيل كل الدول واألطــراف املؤثرة في
الـ ـن ــزاع ل ـض ـمــان ن ـج ــاح امل ــؤت ـم ــر ،بمن
فـيـهــم مـمـثـلــون ع ــن األط ـ ــراف اليمنية
املتنازعة ذات الثقل عن األرض.
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ــر ،إن الـ ــريـ ــاض ال ـتــي
ك ــان ــت تـشـعــر بـخـيـبــة أم ــل ع ــارم ــة من
عــزوف األمــم املتحدة عن تبني نتائج
مؤتمرها ،تابعت مباحثات املبعوث
فــي إي ــران ،وكــان الفـتــا تــوخــي الجانب
األميركي موقفًا حياديًا في اجتماعات
ن ـي ــوي ــورك ،ألن األم ـيــرك ـيــن ك ــان ــوا قد
تـلـقــوا مــن الــريــاض طـمــأنــة إل ــى أن كل

شعرت الرياض بأن
المؤتمر الدولي سيكون
منبرًا لفضحها
ال ـح ــرب الـيـمـنـيــة ل ــن ت ـس ـت ـغــرق ســوى
 ١٠أيــام ،فــإذا بها تمتد إلــى أسبوعها
الثامن آنذاك.
وش ـعــر األم ـيــرك ـيــون ب ــأن الـسـعــوديــن
يتخبطون ووقعوا في مأزق ال يعرفون
ال ـخــروج مـنــه :خـســائــرهــم فــي األرواح
والـعـتــاد تتضاعف ،وعجزهم لــم يعد
خــافـيــا عـلــى أح ــد .أم ــا وزي ــر دفــاعـهــم،
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،الـ ــذي ي ــرى نفسه

صاحب الحل والفصل ،فيمضي وقته
ً
في باريس ،متجاهال األخطار املتلبدة
فــي الــداخــل وعـلــى ال ـحــدود .لــذلــك كله،
كانت اململكة تريد من املجتمع الدولي
أن يكمل مــا بــدأتــه بــداعــي أنها تمتلك
ق ـ ــرارًا دول ـي ــا رق ـمــه  ٢٢١٦ص ــدر تحت
الـفـصــل ال ـســابــع ،ولـكـنـهــا ل ــم تستطع
صرفه وترجمته عمليًا رغم استخدام
حلفائها قنبلة نيترونية فــي اليمن،
كما نقل خبراء.
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ذل ـ ــك ،دع ـ ــت ال ـس ـع ــودي ــة
ولـ ــد ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ل ـل ـت ـشــاور ق ـبــل أن
يتجه إلــى جنيف مــن أجــل التحضير
للمؤتمر ولتوجيه الــدعــوات ،فحددت
لــه شــروطـهــا وع ــدده ــا  ،١١أهـمـهــا ،أن
تختار السعودية ما ال يقل عن نصف
املشاركني في املؤتمر من الشخصيات
اليمنية ،بمن فيهم ممثلو األحزاب ،ثم
رفضت تمثيل الجنوبيني في املؤتمر

تقرير

فتح جبهات قتال جديدة :العين على صنعاء
تعويضًا عن اإلخفاق الميداني
ّ
مضي خصوم السعودية في
مع
تفوقهم على هذا الصعيد ،يحاول
السعوديون ،عبر عناصر «اإلصالح»
وغيرهم ،فتح جبهات قتال جديدة
في مناطق آمنة كصنعاء وعمران،
الستدراج الجيش و«اللجان الشعبية»
صنعاء ــ إبراهيم السراجي
ل ــم ي ـعــد خــاف ـيــا ع ـلــى أحـ ــد أن إخ ـفــاق
الـنـظــام الـسـعــودي فــي تحقيق أهــداف
عـسـكــريــة ب ـعــدوانــه عـلــى الـيـمــن جعله

يبحث عــن تحقيق ان ـت ـصــارات خــارج
أه ــداف ــه امل ـع ـل ـنــة ،إن ـمــا ه ــذه املـ ــرة عبر
ف ـتــح ج ـب ـهــات لــاق ـت ـتــال ف ــي امل ـنــاطــق
وامل ــدن الـتــي يؤمنها الجيش اليمني
و«اللجان الشعبية» التابعة لجماعة
«أنـصــار الـلــه» ،مثل العاصمة صنعاء
التي لم تشهد مواجهات عسكرية بعد.
الـغــايــة الـجــديــدة الـتــي يسعى النظام
السعودي إلى الوصول إليها ،خلقت
س ـبــاقــا م ـح ـمــومــا ي ـنــافــس ف ـيــه حــزب
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» (اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــون)
أطــرافــا أخــرى تابعة للسعودية ،على
تقديم «عروض» للسعوديني ،يؤكدون
فـيـهــا قــدرت ـهــم عـلــى فـتــح جـبـهــات في
مدن صنعاء أو ذمــار أو عمران ،وهي
محاولة لتعويض مــا أخفق الـعــدوان
فــي فعله ،وال سيما بعد شهرين من
ال ـق ـص ــف املـ ـت ــواص ــل الـ ـ ــذي ل ــم يــوقــف

تقدم «اللجان الشعبية» والجيش في
مناطق الجنوب ومأرب.
ف ـ ـ ــي ص ـ ـن ـ ـع ـ ــاء ،ت ـ ـنـ ـ ّـب ـ ـهـ ــت «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـشـعـبـيــة» ســريـعــا ألهـ ــداف ال ـع ــدوان
بـ ـتـ ـك ــرار ق ـص ــف ج ـب ـلــي ن ـق ــم وع ـط ــان
بعنف ،إذ كان مخططًا دفع سكان تلك
املناطق إلى مغادرة منازلهم تمهيدًا
إلدخ ــال عناصر «الـقــاعــدة» ومقاتلي
«اإلصـ ــاح» ،واسـتـخــدام تلك املناطق
بعد ّ
خلوها من معظم سكانها كنقطة
الن ـطــاق ه ــذه الـعـنــاصــر لفتح جبهة
قتال في العاصمة.
وفي سبيل ذلك أوعز «اإلصــاح» إلى
وســائــل إعــامــه املرئية واإللكترونية
بـبــث شــائ ـعــات م ـفــادهــا أن الـتـحــالــف
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي يـ ــدعـ ــو امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن إل ــى
االب ـت ـع ــاد ع ــن ح ـ ّـي ــي ن ـقــم وع ـط ــان في
صنعاء عشرات الكيلومترات ،ونقلت

«أنصار الله»:
إلى
الرياض تسعى
«جيش حر»ّ
تشكيل
آخر في اليمن
تـلــك الــوســائــل ت ـحــذيــرات عـلــى لـســان
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم الـ ـع ــدوان،
أحـمــد عـسـيــري ،بـشــأن نـيــة التحالف
قصف تلك املناطق بصورة عشوائية.
وأسهم في انتشار هذه الشائعات في
أوساط الناس سريعًا حجب القنوات
ال ـف ـضــائ ـيــة ال ــراف ـض ــة ل ـل ـع ــدوان مـثــل

«املسيرة» التابعة لـ«أنصارالله».
مـصــدر فــي قـيــادة «الـلـجــان الشعبية»
فــي صنعاء ،أكــد أن «الـلـجــان» ووزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى اطـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ن ـ ّـي ــات
العدوان السعودي وحــزب «اإلصــاح»
الـتــي تـهــدف إلــى فـتــح جبهة قـتــال في
صنعاء ،وأن األمن اليمني و«اللجان»
ي ـ ــرص ـ ــدون ب ــدق ــة تـ ـح ــرك ــات ع ـنــاصــر
ه ــذا ال ـحــزب فــي الـعــاصـمــة ملنعهم من
اس ـت ـغ ــال ال ــوض ــع وإح ـ ـ ـ ــداث فــوضــى
أمـنـيــة .وأض ــاف امل ـصــدر أن «الـلـجــان»
أل ـقــت ال ـق ـبــض ع ـلــى خـلـيــة م ـكــونــة من
عناصر «اإلص ــاح» فــي حــي الحصبة
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ك ــان ــت ت ـن ـت ـحــل صـفــة
«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي تـحــركــاتـهــا،
وخـلـيــة أخ ــرى كــانــت ت ـخــزن األسـلـحــة
وال ـقــذائــف فــي إح ــدى ال ـع ـمــارات الـتــي
ّ
كمقر باسم شركة
استخدمت ظاهريًا

