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ّ
العدوان السعودي ــ اإلسرائيلي األول علــ
أسعد أبو خليل*

ل ــو أردت أن ت ـعــرف مــا ِب ـنـ ّـيــة آل س ـعــود في
العدوان الوحشي على اليمن عليك ان تعود
بالزمن إلــى الـعــدوان السعودي على اليمن
في الستينيات .بدأ العدوان آنذاك عندما كان
ّ
السديريني
الصراع بني امللك سعود وأخوته
لم ُيحسم بعد .حسمته أميركا لهم (لم تكن
ّ
األميركية مرتاحة أبدًا للصراع ّفي
الحكومة
داخــل الساللة الحاكمة وهــي كانت تتدخل
ـات مـثـلـمــا ك ــان االسـتـعـمــار
لـحـســم ال ـص ــراع ـ ّ
الـبــريـطــانــي ي ـتــدخــل) .ال يمكن فـهــم حقيقة
م ـقــاصــد الـ ـع ــدوان الـخـلـيـجــي ال ـحــالــي على
ّ
األميركية
اليمن من دون مراجعة املــداوالت
ْ
النظامي األردني والسعودي أثناء حرب
مع
اليمن األولى في الستينيات ،وخصوصًا في
عهد جــون كينيدي ألن ّبعضًا مــن الوثائق
عن تلك الحقبة بات متوفرًا ،وإن وفق تقتير
ّ
حكومية.
أرشيفي خاضع ملراقبة
ّ
لــم تكن حــرب اليمن األول ــى حربًا أهلية ،أو
لم يــرد لها آل سعود أن تكون حربًا ّ
أهلية.
ك ــان ــت ح ــرب ــا ي ـم ـنـ ّـيــة ب ــن ن ـظ ــام م ــوغ ــل فــي
الــرجـعـ ّـيــة وض ـ ّـب ــاط قــومـ ّـيــن ع ــرب لـكــن والء
آل سعود فــاق أي اعتبار .ومهما كــان نظام
ع ــرب ــي م ــا س ـ ّـي ـئ ــا فـ ــإن آل س ـع ــود يــدع ـمــون
ً
بديال أسوأ منه .لم يكن النظام الجمهوري
فــي أش ـكــالــه زاهـ ـ ـرًا ،لـكــن ال ـخ ـيــار الـسـعــودي
كــان أس ــوأ حتمًا .أراد آل سـعــود إفـهــام أهل
الـخـلـيــج أن ـهــم يـ ـق ـ ّـررون شـكــل األن ـظ ـمــة وأن
املسار السياسي يجب ان يكون متوائمًا مع
ّ
ّ
الرجعي ُة والتخلف في الرياض.
ّ
إن مـ ــا نـ ـش ــر مـ ــن أوراق رسـ ـم ــي ــة مـ ــن عـهــد
إدارة كينيدي تكفي لتسليط الـضــوء على
املــوقــف ال ـس ـعــودي الـحـقـيـقــي فــي املـ ــداوالت
مــع واشـنـطــن .وك ــان فيصل لــم يصبح ملكًا
بـعــد و ّه ــو ال ــذي ق ــاد حملة إق ـنــاع واشنطن
ب ــال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـفـ ــوري فـ ــي ال ـي ـمــن
وب ـضــرورة ضــرب جـمــال عـبــد الـنــاصــر .ولــم
ّ
يكن يقل حماسة عن فيصل إال امللك األردني،
حسني ،الــذي كــاد ان يسقط نظامه فــي عام
 1963قـبــل أن ينتشله الـكـيــان الصهيوني
ال ـغــاصــب ،ال ــذي ه ـ ّـدد ا ّلـنـظــام امل ـصــري عبر
ّ
عسكريًا للحفاظ
واشـنـطــن بــأنــه سيتدخل
عـلــى الـنـظــام الـهــاشـمــي مهما ك ــان .ه ــذا هو
الـ ـت ــاري ــخ غ ـي ــر امل ـع ـل ــن وغـ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــور عــن
تلك الحقبة مــن «ال ـحــرب الـعــربـ ّـيــة ال ـبــاردة»
واملستعرة.
ت ـف ـ ّـج ــر ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ال ـي ـم ــن عـ ــام  1962فــي
مرحلة حرجة من ّ
تطور العالقة بني اإلدارة
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي عـهــد كـيـنـيــدي وج ـم ــال عبد
الناصر .لكن تعامل عبد الناصر مع اإلدارة
ّ
األميركية كــان على أســس مختلفة من تلك
ّ
ّ
ال ـت ــي ت ــرب ــط ذي ـل ــي ــا ب ــن األن ـظ ـم ــة ال ـعــربــيــة
وواشـنـطــن (بـصــرف النظر عــن مــوقــف املــرء
مــن تـلــك ال ـعــاقــة ،لـنــاحـيــة اإلفـ ــراط املـصــري
ّ
إمكانية تحييد أميركا في
في التعويل على
مسائل ال ـصــراع الـعــربــي -اإلســرائـيـلــي وفي
مسألة الصراع العربي  -العربي خصوصًا
ان تـصــديــق وع ــود أم ـيــركــا أض ـعــف املــوقــف
الناصري في حرب اليمن ومن ّ
ثم في إطالق
ّ
ي ــد الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـش ــن الـ ـع ــدوان في
حــزيــران  1967ألن إدارة جــونـســون خدعت
ال ـن ـظــام امل ـص ــري بـقــولـهــا إن ـهــا س ـت ـلــوم من
ّ
سـيـبــادر إلــى شــن ال ـع ــدوان) .ح ــاول السفير
األم ـي ــرك ــي ،ج ــون ب ـ ــادو ،مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة فـقــط،
على سبيل املثال ،في لقاء مع عبد الناصر
ان يــربــط ب ــن امل ـس ــاع ــدات األم ـيــركـ ّـيــة ملصر
وال ـس ـيــاســات امل ـص ـ ّ
ـريــة ،ف ـثــار عـبــد الـنــاصــر
بوجهه وأخرسه على الفور ،وسمع كينيدي
بذلك فأمر بتخفيف الــوتـيــرة وبـعــدم اتباع
ّ
هذا األسلوب .سلم كينيدي أمر العالقة مع
نــاصــر إلــى املستعربني ،وبشخص سفيره
بــادو فــي الـقــاهــرة .وأمــل املستعربون بربط
ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ف ــي ح ـلــف م ــع أم ـي ــرك ــا وذل ــك
إلبعاده عن املحور السوفياتي ،لكنهم كانوا
يعلمون ان الصهاينة قاوموا ّ
بقوة التقارب
األميركي مع عبد الناصر.
ف ــرض ــت حـ ــرب ال ـي ـمــن ع ـلــى إدارة كـيـنـيــدي
أن تختار بــن آل سـعــود والـعــاقــة البطيئة
مــع عبد الـنــاصــر ،ولــم يكن هـنــاك حـيــرة في
ّ
اليمنية هي التي قضت
االختيار .إن الحرب
على شهر العسل القصير بني إدارة كينيدي
ّ
األميركية
والنظام املـصــري .كما ان اإلدارة
ّ
أوضحت في رسالة إلى عبد الناصر مبكرًا
انها تعتبر االستعمار البريطاني في عدن
ّ
الحيوية» لها (يمكن مراجعة
من «املصالح

ّ
اليمنية،
موقف إدارة كينيدي نحو الحرب
وبـنــاء عـلــى املــراســات الــرسـمـ ّـيــة ،فــي كتاب
«وارن بـ ـ ـ ــاس»« ،ادعـ ـ ـ ــم أي صـ ــديـ ــق :ش ــرق
أوسط كنيدي وصناعة التحالف األميركي-
اإلســرائـيـلــي» .)،وطــار فيصل إلــى واشنطن
كي ّ
يعبر عن مخاوفه أمــام كينيدي :وعلى
ّ
طــريـقــة ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي فــي تـصــويــر كل
عـ ـ ـ ّ
ـدو ل ـن ـظــامــه ع ـل ــى أنـ ــه جـ ــزء م ــن م ــؤام ــرة
ي ـق ــوده ــا أع ـ ـ ــداء أمـ ـي ــرك ــا ،ربـ ــط ف ـي ـصــل بــن
مــؤامــرة النظام الجمهوري في اليمن وبني
االتحاد السوفياتي نفسه .وخالفًا للخطاب
ال ـس ـعــودي الـعـلـنــي ،لــم يـكــن فـيـصــل يكترث
ل ــوض ــع ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي أو مـصـلـحـتــه بــل
ّ
جل ّ
همه (وهـ ّـم امللك حسني) الدفاع عن
كان
ّ
ّ
عضويًا بأميركا،
الرجعية املرتبطة
األنظمة
مثل النظام السعودي واألردني .كان فيصل
يخشى ،باعترافه هو ،على مصير نظام آل
ّ
امللكية
سعود وعلى مصير باقي األنظمة
ّ
العربية .إن قلب نظامه هو هدف
في املنطقة
عبد الناصر ،وطالب فيصل بقطع املعونة
ّ
(الغذائية) عن الشعب املصري عقابًا لناصر
عـلــى تـخــويـفــه آلل س ـعــود .ول ــم يـمــض وقــت
طــويــل عـلــى ان ــدالع ال ـحــرب (ال ـتــي ّ
سعرتها
ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة نـفـسـهــا اس ـت ـمــاتــة ف ــي الـحـفــاظ
ّ
على األنظمة الخاضعة لنفوذها واملعبرة
ع ــن ن ـظــام ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ــرج ـ ّع ــي) ق ـبــل أن
ي ـط ــال ــب ف ـي ـصــل املـ ــذعـ ــور ب ـت ــدخ ــل أم ـيــركــي
عسكري فــوري ضد النظام املصري ودعمًا
ّ
للملكية فــي الـيـمــن .لـكــن اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة
امتعضت مــن ولــولــة املـلــك حـســن ونحيبه
ّ
على النظام البائد فــي اليمن ،وعــلــق خبير
الشرق األوسط في مجلس األمن القومي في
ّ
والبريطانيون
البيت األبيض بالقول« :نحن
ن ـمـ ّـول ه ــذا الـبـلــد املـصـطـنــع» (ص 108 .من
يئس حليف
الكتاب املذكور أعاله) .وعندما ِ
الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ــدائ ــم ،ح ـســن ،م ــن إمـكــانـ ّـيــة
ش ــن أم ـيــركــا ال ـح ــرب بــال ـن ـيــابــة ع ــن ع ــروش
ّ
العربية ،أرســل مــن تلقاء نفسه
االستعمار
ّ
حربية إلــى الطائف باإلضافة إلى
طــائــرات
ّ
عسكريني وأسلحة.
مستشارين
ل ـك ــن لـ ــم ي ـك ــن ف ـي ـص ــل وحـ ـس ــن ال ــوحـ ـي ــدان
الـ ـل ــذان يـضـغـطــان ع ـلــى اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
لشن حرب ضد عبد الناصر وقطع العالقة
م ـعــه ب ــل ســاعــدهــم ف ــي ذل ـ ّـك ع ـم ــادا الـلــوبــي
الخليجي في واشنطن (م ــذاك) :أي شركات
ال ـن ـف ــط ال ـع ـم ــاق ــة والـ ـل ــوب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وفــي سـيــاق م ـتــواز ،فتح الـنـظــام السعودي
ّ
الصهيونية في
عــاقــة مـبــاشــرة مــع الــدولــة
ّأول تـحــالــف عـسـكــري بـيـنـهـمــا مـنــذ إنـشــاء
الدولة .إن املعلومات عن ذلك التحالف غير
مـعــروفــة ولـيــس هـنــاك مــن وثــائــق منشورة
عـنــه لـكـنـنــي س ــأل ـ ُـت ديـبـلــومــاسـ ّـيــا أمـيــركـ ّـيــا
متقاعدًا (من املستعربني) عنها فلم يفدني
وقــال إنــه قانونًا ال يستطيع ان يفصح عن
ّ
حكومية غير
أســرار لكنه بعث لي بــدراســة
سـ ّ
ـري ــة (لـكـنـهــا غ ـيــر م ـن ـش ــورة) وجـ ــاء فيها
بــال ـحــرف م ــا ي ـل ــي« :إن ال ــدع ــم اإلســرائ ـي ـلــي
الـفـعـلــي لـقـضـ ّـيــة (دعـ ــم) اإلم ــام ــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
ب ــدأ ع ـلــى األرج ـ ــح ق ـبــل ال ـل ـق ــاءات امل ـبــاشــرة
ْ
ّ
ّ
واإلسرائيلية)
(السعودية
الحكومتي
بني
ّ
ّ
ّ
امللكية اليمنية ...لقد توصلت هذه
والحركة
ْ
ّ
سعودية-
مكاني للقاءات
الدراسة إلى رصد
متميزتيْ
إسرائيلية مباشرة في مرحلتيْ
ّ
ّ
ّ
مــن ال ـحــرب األه ـلــيــة فــي ال ـي ـمــن .إن سلسلة
ال ـل ـق ــاءات األولـ ــى امل ــرص ــودة ب ــدأت ف ــي آذار
ّ
هندية
 1963فــي الهند .فقد ذكــرت مـصــادر
ً
ّ
السعودية في الهند،
أن مسؤوال في السفارة
ّ
ّ
أحمد القاضي ،بدأ بالتردد على القنصلية
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ف ــي ب ــومـ ـب ــاي .وفـ ــق م ـص ــادر
ّ
ّ
مصرية ،فــإن ولـ ّـي العهد فيصل أمر
عربية
ّ
ّ
ّ
بــال ـل ـقــاءات ال ـس ـعــوديــة الــرس ـمــيــة ردًا على
االن ـقــابـ ْـن فــي ب ـغــداد وال ـقــاهــرة فــي شباط
وآذار من عام  ...1963وكــان تركيز اللقاءات
ّ
ّ
ّ
إمكانية إنــزال
ة-السعودية على
اإلسرائيلي
ّ
ّ
إس ــرائ ـي ــل أس ـل ـحــة لـ ـق ــوات ال ـق ـبــائــل املـلـكــيــة
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـ ـ ّـد الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــن وال ـي ـم ـنـ ّـيــن
ّ
بـمـعـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاراتـ ّـيــة عـسـكــريــة حــول
ح ــر ّك ــة وق ـ ـ ــدرات ال ـج ـيــش املـ ـص ــري .والـتـقــى
مـمــثـلــون يـمـنـ ّـيــون وإســرائـيـلـ ّـيــون مـبــاشــرة،
ّ
السعودية
إما بمبادرة منهم أو بإيعاز من
خالل تلك الفترة .وقد زار وفد ملكي إمامي
يـمـنــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي آذار  1963ف ــي الــوقــت
ّ
السعودية
نفسه الذي كان مسؤول السفارة
ّ
ّ
اإلسرائيلية في
القنصلية
فــي الهند يــزور
ّ
ب ــوم ـب ــاي .ل ـكــن م ـص ــادر إســرائ ـي ـلــيــة أخ ــرى
ك ـش ـفــت ان طـ ــائـ ــرات إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة م ــن دون

يختلف العدوان السعودي على اليمن في الستينيات عن العدوان هذه ّ
األيام (أ ف ب)

عالمات (عن مصدرها) قامت من قاعدة في
جيبوتي بأكثر من ّ
دزينة رحــات ،أو حتى
نـحــو عـشــريــن ،إلل ـقــاء أسـلـحــة ف ــوق مناطق
ّ
امللكيني في أواخــر  1962ومعظم عام .1963
ّ
أما املجموعة الثانية من اللقاءات السعودية
ّ
ّ
اإلسرائيلية املؤكدة فقد جرت في أوروبــا
م ـنــذ عـ ــام  .1965وفـ ــي إجـ ـ ــراء غ ـيــر مــألــوف
بتاتًا ،ذكــر السفير اإلسرائيلي السابق في
بريطانيا ،أهــارون ريميز ( )1970-1965أمر
ّ
إسرائيليني
لقاءاته هو ،ولقاءات ملسؤولني
رف ـي ـعــي امل ـس ـت ــوى ،وبـ ـص ــورة م ـس ـت ـمـ ّـرة مع
ّ
السعودية واألردن في مقابلة مع
زعماء من
صحيفة «كول هائر» في  12آب من عام .1983
لكن السفير لم يفصح في تلك املقابلة أو في
مقابالت أخرى عن مضمون تلك اللقاءات...
ّ
ّ
إسرائيلية أخرى قالت
عسكرية
لكن مصادر
ّ
إن «أمان» ووزارة الدفاع السعودية وأجهزة
ّ
اإليرانية ،بما فيها «السافاك» ووزارة
األمن
ّ
ّ
مستمر
الدفاع اإليرانية كانوا على تواصل
فــي مــا بينهم على أثــر النصر اإلسرائيلي
فــي حــزيــران ( 1967ص 23 .إلــى ص 25 .من
الدراسة غير املنشورة).
يـعـتــرف املـ ـ ّ
ـؤرخ الـبــريـطــانــي ،كــايــف جــونــز،
ّ
ف ــي ك ـت ــاب ــه «ب ــري ـط ــان ـي ــا وال ـ ـحـ ــرب األه ـل ــي ــة

المملكة ال تملك
كانت
ّ
ّ
حرية التحرك من دون إذن
أميركي مباشر

الـيـمـنـ ّـيــة ،»1965-1962 ،ب ـن ــدرة املـعـلــومــات
ـرب .لكن
عــن ال ــدور اإلسرائيلي فــي تلك الـحـ ُ
حـقـيـقــة امل ــوق ــف اإلســرائ ـي ـلــي (غ ـيــر امل ـع ـلــن)
فــي تـلــك ال ـحــرب تـبــدو واض ـحــة فــي األوراق
ّ
ّ
الرسمية (أو ما ُسمح بنشره إلى
األميركية
حـيـنــه) .ويـضـيــف جــونــز« :شـبـتــاي شافيت
ّ
ّ
متفرقة
وأري ـي ــل ش ــارون أك ــدا فــي مـقــابــات
ب ـع ــد ث ــاث ــة عـ ـق ــود مـ ــن ال ـ ـحـ ــدث أن ال ــدول ــة
الـيـهـ ّ
ـوديــة كــانــت مـتـ ّ
ـورطــة فــي نـشــاط سـ ّـري
ف ــي ال ـي ـمــن م ــع ان الــرج ـلــن بـقـيــا غــامـضــنْ
ّ
ّ
التورط...
املحددة ونطاق هذا
حول الطبيعة
ّ
ّ
ّ
عملية املــرتــزقــة نظمت إم ــدادًا جــويــا في
إن
ّ
امللكية
مناطق م ـحـ ّـددة خاضعة للسيطرة
فــي الـيـمــن .إن بـعــض ،ولـيــس كــل فــي مطلق
األحوال ،هذه اإلمدادات (ذات االسم الكودي،
«م ــانـ ـغ ــو») ك ــان ــت ت ـج ــرى ب ــرع ــاي ــة ال ـســاح
ّ
الجوي اإلسرائيلي ،مع طائرات ذات تعاقد

مــع عـمـلـ ّـيــات املــرتــزقــة الـبــريـطــانـ ّـيــة عـبــر إمــا
ّ
إسرائيلية جـ ّ
ّ
ـويــة أو ـ على األق ــل في
قــواعــد
ّ
مرة واحدة ـ عبر طائرات نقل تابعة لسالح
ّ
بعمليات
الـجــو اإلســرائ ـي ـلــي ،وال ـتــي قــامــت
إعادة اإلمداد (ص 136-135 .من كتاب جونز
املذكور).
وق ــد زار شـمـعــون بـيــريــز ،وك ــان قــريـبــا جـدًا
مــن بــن غ ــوري ــون ،واشـنـطــن فــي نـيـســان من
عــام  ،1963وق ــام بـخــدمــة الـجـهــد الـسـعــودي
ّ
بني اإلدارة
الدبلوماسي لقطع صلة امل ــودة ّ
ّ
األميركية وبني عبد الناصر .وتوقع بيريز
ّ
في حديثه في وزارة الخارجية أن «سقوط
ْ
(نظامي) حسني وسعود-فيصل أمر ال يمكن
ّ
تـجــنـبــه» لـكــن فــي املـقــابــل دع ــا إل ــى أن تقوم
إسرائيل وأميركا بفعل كل ما في وسعهما
ْ
ّ
بيريز
امللكي ْي .ولم
النظامي
لتدعيم
ِ
يكتف ّ
ّ
بلقاءاته في وزارة الخارجية إذ انــه تسنى
له في تلك الرحلة ان يلتقي بجون كينيدي
ن ـف ـس ــه فـ ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،ب ـت ــرت ـي ــب مــن
مايك فيلدمان (مستشار كينيدي للشؤون
ّ
ّ
واإلسرائيلية والــذي كــان يشرف
اليهودية
ّ
على كل ما يصدر من قــرارات تتعلق بدولة
الـكـيــان الـغــاصــب) .وفــي الـلـقــاء مــع كينيدي
ّ
عبر بيريز عن قلقه من مصير امللك األردني
ّ
وقال إن «مصر هي الدولة العربية الوحيدة
التي تخافها إسرائيل» (ص 118 .من كتاب
باص).
وب ـل ــغ ال ـق ـلــق اإلس ــرائ ـي ـل ــي أوج ـ ــه ف ــي شهر
نـيـســان عـلــى مصير حليفهم الـعــزيــز ،امللك
حسني .كانت األنباء عن احتمال قيام انقالب
ل ـصــالــح ع ـبــدال ـنــاصــر ه ــو ال ـش ـغــل ال ـشــاغــل
ل ــدول ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو ،وح ـتــى لـلـحـلـيــف األم ـيــركــي.
لكن القلق اإلسرائيلي كان مبالغًا فيه ،وقد
اعترف مسؤوالن رفيعان في إدارة كينيدي
ّ
األميركية كانت
بعد سنوات بــأن الحكومة
س ـت ــرس ــل «املـ ــاري ـ ـنـ ــز» لـ ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـظــام
األردنــي في حال ّ
تعرضه النقالب .وقد نقل
ّ
ال ـس ـف ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي دولـ ــة الـ ـع ــدو آن ــذاك
اآلراء وامل ـخ ــاوف اإلســرائـيـلـ ّـيــة عـلــى مصير
ّ
اإلسرائيليني
الحليف األردنـ ــي ،وق ــال« :إن
سيفعلون كــل مــا هــو ممكن لحماية موقع
امللك (حسني)» .وهذا الدفاع يمكن ّان يكون
عبر تهديد النظام املصري بالتدخل ّ
ضده
ّ
التدخل ّ
ّ
عسكريًا.
ضده
أو عبر
وفـ ــي هـ ــذا ال ـج ــو امل ـح ـم ــوم ب ـ ــدأت الـحـكــومــة
ّ
عملية «الـسـطــح الـجــامــد» وذلــك
األمـيــركـ ّـيــة
لـتــدعـيــم الـنـظــام ال ـس ـعــودي ،ولـ ــردع الـنـظــام
ْ
ـودي
املـ ـص ــري ع ــن إزعـ ـّ ــاج ال ـح ـل ـي ـفــن ال ـس ـعـ ّ
واألردنــي على حد سواء .وكان هذا التدخل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة هـ ــو ال ــوح ـي ــد
ُ
(املباشر واملعلن) في منطقة الشرق األوسط
ّ
العملية لم
في إدارة جون كينيدي .لكن هدف
ُ
يكن حياة وراحة آل سعود بل حماية املنتج
النفطي الحليف من خطر عبد الناصر الداهم.

