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العالم

على الغالف

واشنطن لبن سلمان :حربك انتهت
أسباب انعطافة السعودية
نحو الحل ومفاوضات «جدية»
في مسقط
ّ
بعد التعنت السعودي الذي طال إزاء الحرب على اليمن ،بدأ موقف
الرياض وفريقها اليمني بانعطافة واضحة مع القبول بالذهاب إلى
المحادثات السياسية المرتقبة ،بسقوف ،كما يبدو ،أكثر انخفاضًا من التي
كانت سابقًا .أسباب عدة أدت إلى هذا ّ
التغير ،أهمها الفشل العسكري
ّ
المدوي والضغوط األميركية على آل سعود
لقمان عبدالله
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــف ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ل ـ ـ ــدول
الـعــدوان على اليمن .كانت السعودية
ترفض بـصــورة مطلقة أي مفاوضات
سـيــاسـيــة قـبــل الـتـعـهــد بتنفيذ ال ـقــرار
ال ــدول ــي  2216ب ـحــذاف ـيــره ،ث ــم رفـضــت
آلـيــة تنفيذية لـبـنــوده تعطي صنعاء
ّ
تصر على
هامش مناورة ،فيما كانت
انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية»
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل م ـ ــن املـ ـ ـ ــدن م ـ ــع تـسـلـيــم
الـ ـس ــاح امل ـت ــو ًس ــط وال ـث ـق ـيــل م ــن دون
شروط ،مطالبة بعودة «الشرعية» الى
صنعاء بضمانات عربية .ولكن ،فجأة
انعطفت دول العداون نحو البحث عن
ح ــل ،م ـت ـجــاوزة «ح ــال ــة إن ـك ــار ال ــواقــع»
نحو استدارة تكاد تثير الريبة لشدة
انعطافتها .فما الذي يجري؟
منذ عشرة أيام تقريبًا ،بدأت مفاوضات
ي ــدي ــره ــا م ـب ـعــوث األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلــى
الـيـمــن اسـمــاعـيــل ول ــد الـشـيــخ وفــريــق
عماني بــرئــاســة أحــد أب ــرز مستشاري
السلطان قــابــوس ،وبمشاركة وسطاء
دول ـي ــن وإق ـل ـي ـم ـيــن .وب ـخ ــاف امل ــرات
السابقة ،تجري املفاوضات في أجواء
ج ــدي ــة وفـ ـع ــال ــة .وت ـت ـع ــام ــل األط ـ ـ ــراف،
بعضها مــع بـعــض ،مــن مــوقــع الـنـ ّـديــة.
وهناك بحث حقيقي عن مخارج .وهي
املــرة األولــى التي تشعر فيها األطــراف
بأن دول «التحالف» تعبت من استمرار
الحرب واستنزافها ملواردها وهيبتها.
هــذه ال ــدول ،ال سيما األساسية منها،
ت ـشــارك فــي امل ـفــاوضــات مـبــاشــرة وفــي
«الـكــوالـيــس» وعـبــر الــوسـطــاء بحقيبة
خاوية ومحكومة بسقوف عالية ،األمر
الـ ــذي ي ـفــرض ع ـلــى إدارة امل ـفــاوضــات
بذل الجهود في إيجاد املخارج وليس
امل ـط ــال ــب ،خ ـصــوصــا أن وفـ ــد صـنـعــاء
محكوم بالسقف ال ــذي وضـعــه السيد
عبد املـلــك الـحــوثــي فــي أحــد خطاباته
ح ـ ــول «أن ـ ـنـ ــا ل ـس ـنــا م ـع ـن ـيــن بــإي ـجــاد
م ـخــارج ل ـل ـعــدوان ،وأن املـهــم بالنسبة
الينا مصلحة الشعب اليمني».
وفـ ــي الـ ــواقـ ــع ،إن ج ـم ـلــة م ــن ال ــوق ــائ ــع
تـجـمـعــت خ ــال ف ـتــرة قـصـيــرة فــرضــت
عـلــى دول ال ـع ــدوان االس ـت ــدارة الـحــادة
واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن إيـ ـج ــاد
مخارج لوقف العدوان ،مع العزوف عن
سقوفها وأهــداف ـهــا فــي الـيـمــن ،املعلن
مـنـهــا وغ ـيــر امل ـع ـلــن .وف ــي ه ــذا اإلط ــار
يمكن تسجيل اآلتي:
ً
أوال ،إعــان اليمن االنتهاء من املرحلة
الـتـمـهـيــديــة الـتـكـتـيـكـيــة ع ـلــى ال ـحــدود
م ــع ال ـس ـعــوديــة واالن ـت ـق ــال إلـ ــى ال ـبــدء
بــال ـخ ـيــارات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،مـتــرافـقــا
مــع إصـ ــدار «االعـ ــام ال ـحــربــي» الـتــابــع
لـلـجـيــش م ـشــاهــد س ـق ــوط ال ـحــام ـيــات
الحدودية بشكل مهني ومخز .وأظهرت
هذه املشاهد تهاوي الجيش السعودي
وهـ ــروبـ ــه م ــن م ـن ــاط ــق واس ـ ـعـ ــة ،األم ــر
ال ــذي مـ ّـهــد للجيش الـيـمـنــي الــوصــول
الــى مشارف مناطق رئيسية (نجران،
جيزان ،عسير) في الجنوب السعودي.

ث ــانـ ـي ــا ،ف ـش ــل ال ـه ـج ـم ــات ال ـع ـس ـكــريــة
املتكررة ملرتزقة العدوان في جبهة تعز،
مع الخسائر الفادحة في صفوفهم ،ال
سيما أن الجيش و»اللجان الشعبية»
اع ـت ـمــدوا م ــع هـ ــؤالء املــرتــزقــة تكتيك
حــرب العصابات ،وكمنوا لهم خارج
جبهات القتال ،أو تم استدراجهم إلى
مناطق قاتلة داخ ــل مناطق الجيش
ومن ثم اإلطباق عليهم ،إلى درجة أن
مستشفيات الجنوب اليمني لم تعد
تتسع للجرحى القادمني باملئات من
جبهات الـقـتــال .وبـعــدمــا رفــض أبناء
الجنوب املشاركة في معارك ّالشمال،
باستثناء القوى السلفية ،تلقت هذه
األخ ـي ــرة ضــربــات قــاسـيــة ،خصوصًا
ف ـ ــي م ــوق ـع ـت ــي «م ـع ـس ـك ــر الـ ـعـ ـم ــري»
القريب من باب املندب ،حيث سقطت
ف ــي املــوق ـعــة األول ـ ــى ك ــل قـ ــوات هــاشــم
ّ
الـسـيــد املـشــكـلــة م ــن م ـئــات الـعـنــاصــر
السلفيني بني قتيل وجريح ،كذلك قتل
اب ــن الـسـيــد واب ــن أخ ـيــه ،فيما أصيب
ال ـس ـيــد بــإصــابــة بــال ـغــة .أم ــا املــوقـعــة
ُ
الثانية فكانت حني استدرجت إحدى
القوى السلفية إلى معبر إجباري في
الــوازعـيــة ،فقتل وجــرح املـئــات ،وعلى
هــذا املنوال تكرر املشهد في أكثر من
مديرية في تعز.
وعلى ضــوء اإلخفاقات وحالة التعب
واإلعـ ـ ـي ـ ــاء لـ ـل ــوح ــدات امل ـق ــات ـل ــةّ ،
وجـ ــه
ع ــدد مــن ال ـقــادة العسكريني التابعني
ملسلحي ه ــادي ،بقيادة العقيد الركن
نــاصــر بــاص ـم ـيــع ،رس ــال ــة إل ــى ه ــادي،
اع ـ ـتـ ــرفـ ــوا ف ـي ـه ــا بـ ـ ــأن «مـ ـع ــرك ــة ت ـع ــز»
غ ـي ــر م ـج ــدي ــة بـ ـت ــات ــا ،ول ـ ــن تـ ـك ــون فــي
وضـعـهــا الــراهــن إال مـعــركــة اسـتـنــزاف
لــ«الـتـحــالــف» بـقـيــادة الـسـعــوديــة ،وملا
يسمى «الجيش الوطني» و«املقاومة».
الرسالة املــذكــورة جــاءت بعدما حسم
الجيش و«اللجان» املعارك في محاور
ال ـح ـصــب ،وال ــدم ـغ ــة ،وم ــاوي ــة ،ونـجــد
قسيم والوازعية في تعز.
ثــال ـثــا ،ت ـبــدل املـ ــزاج الـقـبـلــي ف ــي م ــأرب
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل املـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــوب ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ــزب
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» وال ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار هـ ــادي،
بـعــد االن ـج ــازات الـتــي حققها الجيش
و«اللجان» ،إلى درجة أن قائد املنطقة
الثالثة عبد الــرب الـشــدادي ،املحسوب
عـلــى هـ ــادي ،اجـتـمــع بــالـقـبــائــل وطلب
الهدنة ،ووقف إطالق النار في املحافظة
م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ،غـ ـي ــر أن ـ ــه ل ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
ضـ ـم ــان وقـ ـ ــف ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ال ـس ـع ــودي ــة،
ففشل مـقـتــرحــه ،مــا اسـتــدعــى القبائل
إلــى تسلم املـبــادرة ،وهــي تعمل حاليًا
عـلــى ال ـتــواصــل م ــع الـجـيــش وتـســويــة
أوضاعها.
رابـ ـع ــا ،ت ــده ــور ال ــوض ــع ف ــي ال ـج ـنــوب
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي بـ ـع ــد سـ ـيـ ـط ــرة «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»
و»داعـ ـ ـ ــش» ع ـلــى م ـنــاطــق واسـ ـع ــة في
مـحــافـظــة أب ــن واالن ـه ـي ــار األم ـن ــي في
عدن وانفالته من ّ
أي قيود .وأصبحت
عمليات القتل تحصى بالساعة وليس
ب ــال ـي ــوم ،وك ـ ــان الـ ـب ــارز ف ـي ـهــا اغ ـت ـيــال
امل ـحــافــظ امل ـعــن حــديـثــا ال ـل ــواء جعفر

أبدت دوائر أميركية انزعاجها من اإلهانة التي تعرضت لها الترسانة العسكرية االميركية على يد الجيش اليمني (األخبار)
س ـع ــد ،لـيـشـكــل اغ ـت ـيــالــه ض ــرب ــة قــويــة
لـ«التحالف» ،ملا لذلك من سمعة سيئة
وفقدان للهيبة.
خــام ـســا ،ال ـع ــداء املـسـتـحـكــم ب ــن قــوى
رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان ،وهـ ـ ــي دولـ ــة
االمـ ـ ــارات والـ ـق ــوة امل ـح ـل ـيــة الــرئـيـسـيــة
امل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع ال ـ ـع ـ ــدوان ،م ـث ــل ح ــزب
«االص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» (اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن)،
وت ــوجـ ـي ــه االت ـ ـهـ ــامـ ــات املـ ـتـ ـب ــادل ــة بــن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن .ف ـف ـي ـم ــا اتـ ـه ــم «االص ـ ـ ـ ــاح»
الـقــوات االمــاراتـيــة بالتردد والتراجع،

طلبت واشنطن من بن سلمان
إعادة هيكلة الجيش السعودي
مع عقيدة قتالية

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية
اإلم ــارات ــي ،أن ــور قــرقــاش« ،اإلص ــاح»،
ّ
مــتـهـمــا إيــاهــم بــأنـهــم لــم ي ـشــاركــوا في
الحرب وما زالوا يحتفظون بأموالهم
وقواهم لفترة ما بعد الحرب ،مؤكدًا أن
لديه تقارير بهذا الشأن.
وبشأن مشاركة بالده في قرار الدخول
في العدوان ،وصفه قرقاش بـ«الصعب
لكون اليمن بلدًا معقدًا» ،فــي اعتراف
ض ـم ـن ــي بـ ــاملـ ــأزق الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـيــه
ب ـ ــاده ف ــي ال ـي ـم ــن .وق ـ ــال ق ــرق ــاش إن ــه
ً
ليس متفائال بالحل السياسي املقبل
في جنيف ،ألن الذين يتفاوض معهم
«أمـ ــراء ح ــرب» .وق ــد علمت «األخ ـبــار»
من مصادر موثوقة بأن دولة االمارات
تـ ـت ــواص ــل مـ ــع ف ـص ــائ ــل فـ ــي «ال ـ ـحـ ــراك

الجنوبي» ُ(وص ــف سابقًا مــن االعــام
الـخـلـيـجــي ب ــال ـح ــراك االيـ ــرانـ ــي) وب ــأن
الـعــروض املطروحة هــي املساعدة في
ّ
الـحــل األمـنــي بــوجــه االص ــاح والـقــوى
املتطرفة ،إال أن هذه الفصائل تشترط
االع ـتــراف باستقالل الجنوب اليمني
وانفصاله عن الشمال.
س ـ ــادس ـ ــا ،ف ـش ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ــرديـ ـف ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوان ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد الـ ـق ــوت ــن
الـســودانـيــة والـكــولــومـبـيــة ،فــي معركة
ت ـعــز ووقـ ـ ــوع خ ـســائــر ف ــي صـفــوفـهــم،
مــا اسـتــدعــى الــرئـيــس الـســودانــي عمر
البشير إلى اإلعالن أن مهمة بالده في
اليمن «تقتصر على اإلسـنــاد والــدعــم
اللوجستي».
ســاب ـعــا ،ال ـح ــرج األم ـي ــرك ــي م ــن إطــالــة

جنيف :وقف إطالق النار ثم مفاوضات سرية
أع ـلــن ف ــي ال ــري ــاض نـيــة الــرئ ـيــس الـيـمـنــي ال ـف ــار عبد
ربــه منصور ه ــادي طلب هــدنــة إنسانية تتمثل في
وق ــف م ـش ــروط إلطـ ــاق ال ـن ــار م ــع ب ــداي ــة م ـش ــاورات
جنيف منتصف الشهر الحالي ،بينما أعلنت حركة
«أنصار الله» ضرورة بدء وقف إطالق النار قبل بدء
املفاوضات.
وفي لندن ،كشفت صحيفة «راي اليوم» االلكترونية
عــن اتـصــاالت إيرانية ـ ـ سعودية تجري فــي سلطنة
عمان ،ألجل تسهيل مؤتمر جنيف بني اليمنيني ،وأن
اتفاق وقف إطالق النار كان ثمرة أولى لهذه املحادثات
التي ترعاها مسقط.
وأوضح مدير مكتب هادي الدكتور عبدالله العليمي
«أن الـطـلــب يــأتــي ك ـبــادرة حـســن نـيــة ومــرونــة عالية
بهدف الوصول إلــى نجاح املـشــاورات القادمة ،وهذا
كله مرهون بمدى التزام امليليشيا االنقالبية بوقف
إطــاق النار ووقــف عدوانها وتحركاتها العسكرية
واستهداف املــدن وإتاحة الفرصة لإلغاثة االنسانية
العاجلة بالوصول الى املحافظات املحاصرة ،وخاصة
محافظة تعز التي يعاني سكانها ألشهر من الحصار
العدواني الالإنساني املدمر».
وكانت األمم املتحدة قد أعلنت أن «محادثات جنيف

ستعقد في مكان سري لن يسمح لإلعالم بدخوله»،
وذلــك بهدف «توفير كل فرص النجاح للمحادثات».
وكــان املبعوث األمـمــي إسماعيل ولــد الشيخ قــد أكد
أن ثالثة وفود ستشارك في املؤتمر الذي من ّ
املرجح
أن يعقد في إحدى القرى السويسرية ،على أن يضم
كل وفد  12عضوًا ،بينهم ثمانية مفاوضني رسميني
وأربعة مستشارين إلجراء «مشاورات مباشرة».
من جهته ،قال الناطق باسم أنصار الله ،محمد عبد
طامحة إلى
السالم ،أن الحركة ستتوجه إلى جنيف،
ً
أن تـكــون هـنــاك أج ــواء مـســاعــدة لتثبيت حــالــة وقف
إطــاق النار ُاملتفق ـ بشأنها مع األمــم املتحدة ـ وأن
العملية السياسية في حــوار يمني ـ يمني
ُتستأنف
ُ
إشارة إلى
بعيدًا عن إمالءات الخارج وضغوطه ،في
ٍ
أن املحادثات ستعقب وقف إطالق النار ال العكس.
ّ
وعبر عبد السالم عن اعتقاد «أنصار الله» بأن قرار
وقف العدوان يعود إلى الطرف السعودي واألميركي
في الدرجة األولــى .وأضــاف أنــه «إذا أدركــت الرياض
وواشنطن أن هــذه الـحــرب عبثية ولــم تعد مفيدة ،ال
سياسيًا وال مدنيًا وال إنسانيًا ،فإن الحرب بال شك
ستتوقف».
(األخبار)

