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العالم

عدوان آل سعود

وقائع لقاءات ومحادثات سرية بين الرياض وممثلي القوى المـ

كيف تدحرج موقف آل سعود نحـ ـ
كثيرة هي الملفات التي احتلت
صدارة المشهد اإلقليمي على مدى
العامين الماضيين ،سوريا ومصر والعراق
وغزة والنووي اإليراني والصدام الخليجي
ـ الخليجي ...وحده الملف اليمني كان
يستعر تحت الرماد .كان اليمن حاضرًا في
كل استحقاق للسعودية ضلع فيه؛
من المصالحة مع قطر ،الى صراعها
مع إيران ،وكان عنصرًا رئيسيًا في
عالقتها بالقاهرة .كذلك حضر اليمن
في مناقشة السعودية مطلب االدارة
االميركية استيعاب «اإلخوان المسلمين»
في إطار مشروعها إلعادة تمكينهم
من المنطقة
إيلي شلهوب
خـ ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ج ـم ـيــع
أوراق ال ـقــوة فــي الـيـمــن .نــافــس قطر
ـوذ ل ــإخ ــوان
بـ ـق ــوة ،ورفـ ـ ــض أي نـ ـف ـ ّ
املسلمني الذين ما إن تلقوا ،ومعهم
آل األحـمــر ،صفعة كـبــرى على أيــدي
جماعة «أنصار الله» ،حتى سارعت
الــريــاض ،ومعها الضغط األميركي،
إلعـ ـ ــادة ال ــدوح ــة إلـ ــى ب ـيــت ال ـطــاعــة.
وم ــن ث ــم عـمـلــت امل ـم ـل ـكــة ،وبـمـبــاركــة
أميركية ،على تشكيل جبهة داخلية
أرادت ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـ ـدًا م ـن ـي ـع ــا أم ـ ـ ــام تـ ـم ـ ّـدد
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» م ــن دون أن تـنـجــح.
ك ــان ه ــؤالء يكسبون كــل ي ــوم املــزيــد
من الساحات ،إلى أن دخلوا صنعاء.
بعدها دخــل الجميع في مفاوضات
ّ
تجمدت لحظة رحيل امللك عبدالله،
فـنـفــذ املـلــك الـجــديــد سـلـمــان انـقــابــه
واس ـت ـق ــال ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي
فــي الـيــوم نفسه ،فـعــادت األم ــور إلى
ال ـن ـق ـطــة ال ـص ـف ــر ،وب ـ ــدأ الـتـفـكـيــر في
العدوان.

العامل القطري
كان وفد «أنصار
الله» ال يزال في
الرياض
عندما توفي
الملك عبد الله
(األناضول)

تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر خ ـل ـي ـج ـيــة م ـتــاب ـعــة
مللف اليمن إن «قـطــر حــاولــت ،خالل
م ــا ع ــرف بــالــربـيــع ال ـعــربــي ،أن تــرث
دور الـسـعــوديــة فــي اليمن بالكامل.
الجميع ،بمن فيهم القبائل واإلخوان

وآل األحمر ،انخرطوا في الصراع إلى
جانب قطر بحيث لم يبق للسعودية
في اليمن من حليف إال علي عبدالله
صالح» .وتضيف أنه «حينما تمكن
أن ـصــار الـلــه مــن الـقـضــاء عـلــى نفوذ
اإلخـ ـ ـ ــوان وآل اآلح ـ ـمـ ــر ،اع ـت ـب ــر ذل ــك
مكسبًا لـلـسـعــوديــة فــي ال ـي ـمــن ،ألنــه
م ـث ــل ض ــرب ــة ق ــاص ـم ــة ل ـن ـف ــوذ ق ـطــر.
بعدها فقط تحرك مشروع املصالحة
القطرية السعودية».
م ـص ــادر يـمـنـيــة تـشـيــر إل ــى أن ــه «مــن
ال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ـ ــه قـ ـبـ ـي ــل س ـ ـقـ ــوط دم ـ ــاج
وال ـخ ـمــري ومـنـطـقــة ك ـتــاف وحــاشــد
(في شباط  ،2014وهي مناطق نفوذ
اإلخوان وآل األحمر) بيد أنصار الله،
وص ــل م ـنــدوب س ـعــودي وج ــال على
جـمـيــع م ـشــايــخ ال ـق ـبــائــل والــوج ـهــاء
املــرتـبـطــن مــالـيــا بــالــريــاض ،موحيًا
لـهــم ب ــأن الــريــاض ال تــرغــب فــي دعــم
هـ ــذه امل ـجــام ـيــع ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا مع
الحوثيني».
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي أعـ ـق ــاب إع ـ ــان ه ــادي
م ـشــروعــه لـتـقـسـيــم الـيـمــن إل ــى ستة
أقــالـيــم ،وال ــذي يـحــرم الـحــوثـيــن من
منفذ على البحر كما يحرمهم من أي
تأثير في املناطق الغنية بالنفط في
محافظة الجوف ،وذلك بدعم داخلي
قوي من حزب «اإلصالح» (اإلخوان)
وت ـس ـل ـي ــم مـ ــن آل األحـ ـ ـم ـ ــر ،ورع ــا ّي ــة
خــارج ـيــة ق ـطــريــة ب ــاألس ــاس وغ ــض
طرف سعودي.
ح ـصــل ذل ــك ف ــي إطـ ــار لـعـبــة داخ ـل ـيــة:
عجز مؤتمر الحوار عن حسم قضية
التقسيم ،فـفـ ّـوضــوا إلــى لجنة ،كانت
ّ
ص ـ ــوري ـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــادي ،ح ــلـ ـه ــا،
ف ـخــرج األخ ـي ــر ب ـهــذا ال ـت ـصــور .حــزب
ّ
املتحمسني له.
«اإلص ــاح» كــان أكـثــر
رأى أنــه يحشر «أنـصــار الـلــه» وحــزب
«امل ــؤت ـم ــر» بــزعــامــة صــالــح ف ــي إقليم
واحــد ،أطلق عليه اسم أزال ،بحيث ال
يمارسون أي تأثير خــارجــه ،بخالف
ح ــال ــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،امل ـن ـت ـشــر ف ــي كــل
املحافظات تقريبًا .وبـمــا أنــه الحزب
األكثر تنظيمًا ،رأى أنه سيكون القوة
األولى في كل األقاليم.
وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـص ـ ــادر ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أن
«واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـل ــى
الـسـعــوديــة مــن أج ــل مصالحتها مع
«اإلخــوان» ومع راعيهم القطري ،لكن
هــذه املصالحة كــانــت تصطدم دائما
بـعـقــدتــن :إخ ــوان الـيـمــن ومـصــر عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي» .م ــن ه ـن ــا ،تـتــابــع
املـ ـص ــادر ،أب ـل ـغــت ال ــري ــاض الــوسـيــط
الكويتي بينها وبني الدوحة أن على
قطر «التخلي عن ورقــة اليمن وتعيد
تسليمها للمملكة ،وأن تسير خلف
السعودية في املصالحة مع القاهرة»
ال ـت ــي زارهـ ـ ــا رئ ـي ــس الـ ــديـ ــوان املـلـكــي
ال ـس ـع ــودي آنـ ـ ــذاك خ ــال ــد ال ـتــوي ـجــري
وال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن ع ـبــدالــرح ـمــن آل
ثاني مبعوثًا ألمير قطر في  21كانون
األول .2014
لم يكن اليمن مصدر صــداع سعودي
من الزاوية القطرية فقط ،بل أيضًا من
الــزاويــة اإليــرانـيــة .هــذا مــا ظهر جليًا
خــال لـقــاء وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي
آن ــذاك علي أكـبــر صالحي مــع نظيره
س ـع ــود ال ـف ـي ـصــل ف ــي ج ـ ــدة ،ف ــي أي ــار
م ــن ع ــام  .2013وق ـت ـهــا ك ــان الفيصل
مستمعًا إل ــى ش ــرح مستفيض حــول
أح ـ ـ ــوال امل ـن ـط ـق ــة ،ولـ ــم ي ـت ـل ـفــظ بــاســم
أي ب ـل ــد س ـ ــوى الـ ـيـ ـم ــن .ق ـ ــال لـضـيـفــه
اإلي ـ ــران ـ ــي «إلـ ـ ــى أي ـ ــن أنـ ـت ــم ذاهـ ـب ــون؟

مـ ــاذا ت ــري ــدون أن ت ـف ـع ـلــوا؟ نـشـعــر أن
املنطقة مضطربة .أمــن الخليج الذي
تـتـحــدثــون عـنــه بـحــاجــة إل ــى خـطــوات
أكثر حذرًا».

جبهة داخلية ضد
الحوثيين
ف ــي ال ـي ــوم ال ــذي سـقـطــت فـيــه ع ـمــران،
سـ ـ ـ ـ ــارع ع ـ ـبـ ــد ربـ ـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـصـ ــور هـ ـ ــادي
إلـ ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .كـ ــانـ ــت
األج ـ ــواء مـشـحــونــة بــالـغـضــب ،وعـ ّـبــر
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــون لـ ـلـ ـضـ ـي ــف الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
بوضوح ،عن حنقهم .كان ّ
رده بسيطًا:
أن ــا مـكـشــوف الـظـهــر ول ـيــس ل ــدي من
يناصرني .ســألــوه :أيــن علي عبدالله
ص ــال ــح؟ أج ـ ــاب :جــالــس ف ــي ال ـب ـيــت ال
يؤتي حركة .حصل نقاش عميق حول
مــا يجري فــي اليمن ،كانت خالصته
أن مصالحة صالح مع «اإلخوان» وآل
األحمر باتت واجبة.
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ت ـ ــؤك ـ ــد أن
ال ـس ـعــوديــن ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،وعـلــى
وجــه التحديد امللك عبدالله ومحمد

من
طلب السعوديون
ّ
صالح تعهدًا بأال يسهل
للحوثيين أي أمور

بن نايف ،كانوا يعتقدون أن الطريقة
األمـ ـث ــل ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـحــوث ـيــن
ب ـت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة داخـ ـلـ ـي ــة ت ـق ــف فــي
وجههم .تضيف أن األميركيني أيضًا
كانوا يريدون جبهة كهذه تكون قادرة
على صــد الحوثيني مــن دون توريط
الـجـيــش الـيـمـنــي .بــاعـتـقــاد واشـنـطــن،
سـ ـي ــؤدي دخـ ـ ــول ال ـج ـي ــش إلـ ــى جـعــل
الحوثيني أكثر تمسكًا بسالحهم ،مع
ما يعنيه ذلــك من استحالة التوصل
إل ــى حــل سـيــاســي ل ـنــزع ه ــذا الـســاح
وفق مخرجات الحوار الوطني.
م ــا إن غـ ـ ــادر هـ ـ ــادي الـ ــريـ ــاض ،حـتــى
بعث الـسـعــوديــون بــوفــد إلــى صنعاء
مــؤلــف م ــن ثــاثــة أش ـخ ــاص بــرئــاســة
ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ــدى
اليمن ،علي بن محمد الحمدان ،الذي
يتولى رئاسة اللجنة الخاصة املعنية
بــامل ـلــف ال ـي ـم ـنــي .ك ــان أول ل ـقــاءات ـهــم
مــع عـلــي صــالــح .أبـلـغــوه أن الــريــاض
ت ــري ــد وقـ ــف تـ ـم ــدد ال ـح ــوث ـي ــن ،وأن ــه
ل ـهــذا الـسـبــب تــريــد مـنــه أن يتصالح
مــع حــزب «اإلص ــاح» ومــع آل األحمر
ليشكلوا معًا سـدًا منيعًا يحول دون
سيطرة «أنصار الله» على البلد .كان
جــواب الرئيس السابق منقسمًا إلى
ً
ش ـقــن .ق ــال «أوال ،إذا ك ــان ال ب ــد من
م ـصــال ـحــة فـلـتـكــن م ـصــال ـحــة وطـنـيــة
ش ــامـ ـل ــة .أمـ ـ ــا م ـص ــال ـح ــة ضـ ــد ط ــرف
ف ـه ــذا ي ـعـنــي إدخـ ـ ــال ال ـب ـلــد ف ــي حــرب
أه ـل ـيــة» .وأضـ ــاف «ثــان ـيــا ،أي منطق
هذا الذي يجعلني أتحالف مع حركة
أنتم صنفتموها بأنها إرهابية (في
إشارة إلى اإلخوان املسلمني) .جماعة
نفذت انقالبًا في البلد (أطاح صالح)

حينما تمكن «أنصار الله» من القضاء على نفوذ اإلخوان وآل اآلحمر ،اعتبر ذلك مكسبًا للسعودية (أ ف ب)

