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الكويت تدفع بقواتها :استرضاء باهظ الثمن؟
معطيات عدة على أن إرسال الكويت
تدل
ّ
كتيبة برية إلى الحدود اليمنية للمشاركة
في العدوان السعودي ،ال تعدو كونها
خطوة إلسكات السعودية ولجم «الجناح
السعودي» في الداخل الكويتي ،إال أن
كلفة هــذا االج ــراء لن تستطيع الكويت
السيطرة عليها ،كمايبدو ،ال على المستوى
االقتصادي وال العسكري
دعاء سويدان
عــامــات اسـتـفـهــام مـتـعــددة ترتسم
حول املشاركة الكويتية في العدوان
عـلــى الـيـمــن س ــواء لـنــاحـيــة حجمها
أو خلفياتها أو فاعليتها أو توقيت
اإلع ــان عــن كــل فصل مــن فصولها.
آخــر املعطيات ال ــواردة بهذا الشأن،
تـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـتـ ــوجـ ــه ق ـ ـ ـ ــوات مـ ـ ــن ك ـت ـي ـبــة
ً
إبتداء
املدفعية في الجيش الكويتي
من يــوم أول من أمــس (االثـنــن) إلى
منطقة جـيــزان جنوبي السعودية،
وذلــك تنفيذًا لـقــرار مجلس ال ــوزراء
إرســال قــوات برية إلــى الـحــدود بني
اليمن والسعودية من أجل مساندة
األخيرة في صد ما سمته صحيفة
«ال ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــس» «ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوان ال ـ ـحـ ــوثـ ــي
الـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض لـ ــه املـ ـمـ ـلـ ـك ــة» .ه ــذه
املـســانــدة ليست األول ــى مــن نوعها،
إذ س ـب ـق ـت ـهــا ف ــي األشـ ـه ــر املــاض ـيــة
ث ــاث حـلـقــات مـمــاثـلــة تـجـســدت في
إرس ــال الـكــويــت ع ــددا مــن طائراتها
ل ــإسـ ـه ــام فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـح ــال ــف
الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـج ــوي ــة ،ث ــم إرس ــال ـه ــا
فــرقــة مــن ســاح اإلش ــارة للمشاركة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـ ــذك ـ ــورة ،فـ َـبـعـ ِـثـهــا
ب ـقــوة مــن املـتـخـصـصــن فــي الـ ــرادار
والرصد لدعم العناصر السعودية
في املجال املشار إليه.
إال أن الـخـطــوة الـكــويـتـيــة الـجــديــدة
تـ ـمـ ـت ــاز ع ـ ــن س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ب ــوض ــوح
لناحية تطورها العملياتي واإلقدام
عليها فيما تستعد األطراف اليمنية
لـ ـج ــول ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
منتصف الشهر الجاري وبالتوازي
مع تعقد املأزق السعودي في اليمن،
وتوالي املؤشرات على حرد مكتوم
على خط الكويت ـ الرياض.
في تسييق القرار الكويتي األخير،
ي ـب ــدو م ـف ـي ـدًا ال ــرج ــوع إل ــى األش ـهــر
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـقـ ـب ــت إع ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ع ــدوان ـه ــا ع ـلــى ال ـي ـمــن ف ــي  26آذار
 .2015فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــن ،أع ـل ـن ــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة م ـســانــدت ـهــا
ل ـق ــرار ال ـح ــرب ،وأرس ـل ــت  15طــائــرة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة
على املـنــاطــق اليمنية .املـفــارقــة هي
أن الكويت بــادرت في تلك املشاركة
تحت شعار اتفاقية الدفاع املشترك
ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ودون ـم ــا ال ــرج ــوع إل ــى ال ـبــرملــان ،في
م ـخ ــال ـف ــة ص ــري ـح ــة لـ ـلـ ـم ــادة  68مــن
الدستور الكويتي التي تنص على
أن «ال ـحــرب الـهـجــومـيــة مـحــرمــة أمــا
الـحــرب الــدفــاعـيــة فتصدر بمرسوم
أميري يعرض على مجلس األمة».
ً
بناء على هــذا األســاس الدستوري،
أط ـل ــق ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب الـكــويـتـيــن
ح ـم ـل ــة ضـ ــد مـ ـش ــارك ــة بـ ــادهـ ــم فــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،واصـ ـف ــن
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
بأنها تدخل فــي الـشــؤون الداخلية
الـيـمـنـيــة ،وم ـش ــددي ــن ع ـلــى ض ــرورة
ال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ــرزت
م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف ن ـ ـ ـ ـ ــواب ووزراء تـ ـ ـب ـ ــارك
املساندة الكويتية للعدوان وتعدها
تنفيذًا اللتزامات الكويت بالحفاظ
على استقرار دول مجلس التعاون.

ّ
ت ـج ــاذب ب ــدت ال ـب ــاد ف ــي ظــلــه على
حـ ــافـ ــة ان ـ ـق ـ ـسـ ــام ح ـق ـي ـق ــي س ــرع ــان
م ــا ت ــزخ ــم ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ال ــذي
ان ـع ـق ــد ف ــي  19آذار امل ــاض ــي ب ـن ـ ً
ـاء
عـلــى مـطــالـبــة ال ـنــائــب عـبــد الحميد
دشـ ـت ــي ب ــاس ـت ـج ــواب ن ــائ ــب رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ص ـبــاح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،ع ـلــى
خـلـفـيــة «م ـخــال ـفــة أح ـك ــام الــدس ـتــور
والتهاون في هيبة الدولة واإلضرار
بمقدراتها».
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة الـ ـ ـص ـ ــاخـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـلـ ــك،
أوضحت السلطات الكويتية عزمها
عـلــى املـضــي فــي موقفها حـيــث دعــا
ال ـص ـبــاح إل ــى س ـحــب ط ـلــب دش ـتــي،
ف ـي ـمــا ذهـ ــب «الـ ـجـ ـن ــاح ال ـس ـع ــودي»
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان بـ ـعـ ـيـ ـدًا ف ـ ــي ت ــره ـي ــب
األصــوات الرافضة لحملة «عاصفة
الـحــزم» .وبلغ األمــر ببعض النواب
مـ ــن أم ـ ـثـ ــال س ـي ــف الـ ـه ــرش ــان ــي حــد
االع ـت ــداء ال ـج ـســدي عـلــى الــرافـضــن
وال ـهـ ّـم بـضــربـهــم .وتــرافــق الترهيب
ال ـس ـل ـط ــوي مل ـن ـت ـق ــدي «ال ـع ــاص ـف ــة»
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ــن الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــن مــع
تـ ــره ـ ـيـ ــب م ـ ـمـ ــاثـ ــل ل ــرافـ ـضـ ـيـ ـه ــا مــن
النشطاء السياسيني والحقوقيني.
هـكــذا ،أقــدمــت الـكــويــت عـلــى اعتقال
ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـعـ ــارضـ ــن وال ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج بـهــم
فــي الـسـجــون بتهمة الـتـطــاول على
سلطات أمير البالد وإحباط الروح
املـعـنــويــة ل ـقــوات الـجـيــش واإلس ــاء ة

ال يزال الخالف
السعودي الكويتي
مستعرًا حول
حقول النفط
للسعودية ،وكــان فــي مقدمة هــؤالء
الــدكـتــور صالح الفضلي واملحامي
خالد الشطي.
م ــع م ــا ت ـق ــدم ك ـل ــه ،ل ــم ت ـن ـ ُـج الـكــويــت
من االنتقادات السعودية «لتراخي
موقفها حيال العدوان على اليمن»،
إذ ظهرت إلى العلن أصوات موالية
لـ ـلـ ـب ــاط املـ ـلـ ـك ــي تـ ـعـ ـي ــب م ـ ــا ع ـ ّـدت ــه
«م ـ ـيـ ــوعـ ــة» فـ ــي ال ـك ـل ـم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ّ
بــالـيـمــن ،وتــذكــر الـكــويــت «بــأفـضــال
السعودية عليها في حــرب الخليج
الثانية» .وعلى الرغم من حدة هذه
االن ـت ـق ــادات وتــراف ـق ـهــا م ــع ضـغــوط
سـعــوديــة عـلــى الـسـلـطــات الكويتية
ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى مـ ـش ــارك ــة األخـ ـي ــرة
فــي «عاصفة الـحــزم» ،ظلت الكويت
حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـفـ ــظ ه ــوامـ ـشـ ـه ــا
والـتـحـكــم فــي درج ــة انـخــراطـهــا في
«املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» ،بـ ــل إن
امل ـس ــؤول ــن ال ـكــوي ـت ـيــن بـ ـ ــادروا في
الـتـخـفـيــف م ــن وق ــع إرسـ ــال بــادهــم
ط ــائ ــرات إل ــى ال ـي ـمــن ،وك ــان ــت أشـهــر
تـصــريـحــاتـهــم فــي ه ــذا ال ـصــدد قــول
وزي ــر الـخــارجـيــة إن «ق ــرار املشاركة

ج ـ ــاء إث ـ ــر ضـ ـغ ــوط سـ ـع ــودي ــة وإنـ ــه
جاء محدودًا واقتصر على عدد من
الطلعات الجوية».
ومع تقدم عمر العدوان على اليمن،
أظهرت الكويت جنوحًا متزايدًا إلى
النأي بنفسها عن املستنقع اليمني.
ولـ ـ ـع ـ ــل أبـ ـ ـ ـ ــرز ع ـ ــام ـ ــة سـ ـجـ ـل ــت ف ــي
الـسـيــاق املــذكــور كــانــت نـفــي رئــاســة
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـكــويـتــي
فـ ــي أي ـ ـلـ ــول  2015إرس ــالـ ـه ــا قـ ــوات
ً
برية إلــى األراضــي اليمنية ،مؤكدة
أن ك ــل اإلش ــاع ــات امل ـت ــداول ــة عــاريــة
ع ــن ال ـص ـح ــة .بـ ــدا م ــن ذلـ ــك ك ـل ــه ،أن
السلطات الكويتية تـحــاول إمساك
الـعـصــا مــن وس ـط ـهــا ،فــا هــي تــريــد
اإلمعان في إغضاب السعودية ،وال
ه ــي مـعـنـيــة ب ــاإلخ ــال ب ـتــوازنــات ـهــا
الداخلية وبتغليب جناح املتشددين
داخـ ــل كـنـفـهــا واإلض ـ ـ ــرار بـعــاقـتـهــا
بإيران .عزز هذا االتجاه أن الكويت
أعلنت فــي  28كــانــون األول املاضي
مــوافـقـتـهــا مـبــدئـيــا عـلــى اسـتـضــافــة
محادثات السالم اليمنية منتصف
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل ب ـح ـســب مــا
أكــد وزيــر خارجية الرئيس اليمني
الفار ،عبد امللك املخالفي.
ف ـ ـهـ ــل تـ ـنـ ـس ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـ ــن خـ ــال
خـطــوتـهــا ال ـجــديــدة امل ـســار املـعـتــدل
الذي اتسمت به حيال العدوان على
ال ـي ـمــن؟ ح ـتــى اآلن ،ال ي ـبــدو ال ـقــرار
الـ ـك ــويـ ـت ــي األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى خ ـط ــورت ــه
أكثر من محاولة لتسكيت الرياض
ولجم رجاالتها فــي الــداخــل .ويبرر
الحكم اآلنــف الهيئة الخجولة التي
تـمـظـهــر م ــن خــال ـهــا إعـ ــان إرس ــال
الـ ـق ــوات ال ـب ــري ــة إلـ ــى جـ ـي ــزان ،حـيــث
جــرى تـمــريــر الـتـســريـبــات لصحيفة
«الـقـبــس» عــن طــريــق مـصــدر مطلع،
في وقــت امتنعت فيه وكالة األنباء
الكويتية الرسمية عن ذكــر اإلعــان
في إيرادها مقررات مجلس الوزراء.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن م ــا ي ـق ــوي ت ـلــك الـ ـق ــراء ة
أي ـض ــا ه ــو أن ث ـمــة خ ــاف ــا مـسـتـمـرًا
ومستعرًا بــن السعودية والكويت
حـ ـ ــول ح ـ ـقـ ــول الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
امل ـ ـحـ ــايـ ــدة ب ـي ـن ـه ـم ــا وح ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ــدرة
الـ ـغ ــازي .وت ــزاح ـم ــت خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة ال ــدالئ ــل ع ـل ــى ت ـف ــاق ــم ه ــذا
ال ـخــاف مــع تـســريــب خـطــاب لــوزيــر
النفط الكويتي ،علي العمير ،يحمل
ف ـيــه ال ــري ــاض م ـســؤول ـيــة الـخـســائــر
املــال ـيــة ال ـتــي تـتـكـبــدهــا ب ــاده ج ــراء
إغالق حقلي الخفجي والوفرة.
ي ـضــاف إل ــى م ــا ت ـقــدم أن الـسـلـطــات
الـكــويـتـيــة «م ـغ ـتــاظــة» م ــن الـتـعــامــل
الـسـعــودي مــع قضية «حـقــل ال ــدرة»
املـ ـت ــواف ــر ع ـل ــى احـ ـتـ ـي ــاط ه ــائ ــل مــن
الغاز ،الذي يقع جزء بسيط منه في
إيــران .ويعود السخط الكويتي إلى
أن الـسـعــوديــة تـصــر عـلــى انـفــرادهــا
ب ــاإلن ـت ــاج وم ـن ــح ال ـكــويــت حصتها
م ـن ــه وال ـ ــرف ـ ــض امل ـس ـت ــدي ــم إلدخ ـ ــال
إيران في أي مشاورات حول الحقل.
وق ـ ــائ ـ ــع س ـب ـق ـه ــا إعـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـج ــان ــب
ال ـك ــوي ـت ــي عـ ــن ام ـت ـع ــاض ــه ال ـش ــدي ــد
مــن الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة الـسـعــوديــة
ل ـل ـخــاف ال ـن ـف ـطــي ،وإصـ ـ ــداره ف ــي 6
آب  2015أم ـرًا لـجـمــارك النويصيب
ب ـم ـن ــع دخـ ـ ــول ص ـح ـي ـفــة «الـ ـحـ ـي ــاة»
السعودية إلــى الكويت على خلفية
نشرها مقال للكاتب داوود شريان
يستهزئ فيه باملوقف الكويتي.
فــي كــل األح ـ ــوال ،ال تـظـهــر الـخـطــوة
الكويتية الجديدة إزاء السعودية إال
كـ «دعسة ناقصة» في مسلك املرونة،
ّ
ل ـكــن اس ـت ــرض ــاء امل ـم ـل ـكــة ق ــد يـكــلــف
ال ـك ــوي ــت ه ــذه املـ ــرة أعـ ـب ـ ً
ـاء رب ـم ــا لم
تكن في حسبانها .وبادرت سلطات
اإلمــارة الخليجية قبل أيــام في رفع
الدعم عن املشتقات النفطية بسبب
التدهور املتواصل في أسعار النفط
وانعكاسه سلبًا على االحتياطات
الكويتية .إنعكاس ليس التورط في
اليمن إال وصفة نموذجية ملفاقمته
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ودفعه نحو مـســارات أشــد خطورة.
وأضـ ــف إل ــى األضـ ـ ــرار اإلق ـت ـصــاديــة
املـحـتــومــة أن الـكــويــت ال ـتــي ال تــزال
ح ـتــى اآلن خـ ــارج قــائ ـمــة الـخـســائــر
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ف ــيً الـ ــوحـ ــول الـيـمـنـيــة
س ـت ـكــون ع ــرض ــة ل ـخ ـطــوط ن ــاري ــة ال

يخفت اضطرامها ساعة بعد ساعة.
يؤيد السيناريو املتوقع أن القوات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة س ـت ـت ـمــركــز ف ــي جـ ـي ــزان،
حـ ـي ــث ت ـص ـط ـل ــي م ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدوان
يــومـيــا ب ـصــواريــخ ال ـق ــوات اليمنية
املشتركة وبقذائفها.

مقايضة بين «القاعدة» ومسلحي هادي في عدن
صنعاء ــ رشيد الحداد
نـجــا مـحــافـظــا ع ــدن ول ـحــج ،ع ـي ــدروس الــزبـيــدي
ون ــاص ــر ال ـخ ـب ـجــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــدي ــر أمــن
ع ــدن ش ــال ع ـلــي ش ــاي ــع ،م ــن م ـحــاولــة اغـتـيــال
استهدفتهم ظهر أمــس ،في حي إنماء السكني
ف ــي ع ـ ــدن .وق ــال ــت مـ ـص ــادر مـحـلـيــة إن عملية
االغتيال ُدبــرت بدقة إال أنها فشلت في تحقيق
أهــدافـهــا ،مــؤكــدة أن مــوكــب محافظ عــدن ّ
املعي
من هــادي تعرض للمراقبة من قبل الجهة التي
تقف وراء العملية والـتــي تشير معطياتها إلى
وق ــوف تنظيم «داعـ ــش» وراءه ـ ــا ،وال سـيـمــا أن
هناك تشابها كبيرا بني العملية وعملية اغتيال
املحافظ السابق ،جعفر محمد سعد قبل شهر.
وت ـش ـه ــد ع ـ ــدن م ـن ــذ خ ـ ـ ــروج ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» مـنـهــا ف ــي ت ـمــوز املــاضــي
وسيطرة قوات التحالف السعودي واملجموعات
املسلحة فوضى أمنية ،حيث تنتشر في أجزاء
تنظيمات متطرفة منها «داعــش»
واسـعــة منها
ّ
و»القاعدة» ،اللذان يوظفان بصورة واضحة في
صراع خفي بني السعودية واالمارات على النفوذ
في الجنوب اليمني.
وبـعــدمــا قـتــل سـعــد وع ـ ّـن الــزب ـيــدي الـقــريــب من
االم ــارات ،يبدو أن جهة ما تحاول تصفيته مع
شــائــع ال ــذي ك ــان مقيمًا مـعــه فــي االمـ ــارات قبل
عودتهما منذ فترة إلى عدن.
وأسفر الهجوم عن مقتل أحد مرافقي محافظ
عدن وإصابة سبعة آخرين من مرافقية بجروح.
وتعهد الزبيدي عقب نجاته مطاردة املليشيات
املتطرفة مــن أحـيــاء عــدن كــافــة .وكــانــت محاولة

الـسـلـطــات إع ــادة الـسـيـطــرة عـلــى بـعــض األحـيــاء
السكنية الخاضعة لسيطرة «القاعدة» و»داعش»،
قد باءت بالفشل.
فعملية االغتيال التي تعرض محافظا عدن ولحج
لها جاءت فيما تشهد املدينة إجراءات أمنية في
بـعــض املـنــاطــق وخـصــوصــا املـعــا الـتــي شهدت
مواجهات عنيفة بني فريقني من املليشيات مطلع
األسـبــوع على خلفية محاولة مليشيات موالية
للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي السيطرة
عـلــى مـيـنــاء املـعــا ال ــذي كــان خــاضـعــا لسيطرة
مليشيات تنتمي إلى «القاعدة» ،وبعد مواجهات
عنيفة أودت بحياة سبعة مــن الجانبني بينهم
العقيد عبد الخالق محمد شايع املقرب من مدير
أمن عدن السابق .ووفق املصادر فإن املليشيات
الـتــي كــانــت تحتل املـيـنــاء يـقــودهــا املــدعــو سيف
امللقب (أبو سالم) وهو أحد عناصر «القاعدة»،
وقد تدخلت وساطات قبلية بني الطرفني اللذين
عـ ــززا وج ــوده ـم ــا ف ــي جــولــة كــالـتـكــس ومـحـيــط
امليناء وانتهت املفاوضات فجر االثنني باتفاق
قضى بانسحاب املليشيات التي تسيطر على
امليناء وتسليمه للسلطات مقابل تلبية مطالب
مسلحي املليشيات بدفع تعويضات مالية كبيرة
ودمجهم في إطــار قــوات األمــن والجيش املوالي
ل ـهــادي .وقــالــت امل ـصــادر إن لجنة وزي ــر داخلية
ه ـ ــادي ح ـســن عـ ــرب الـ ـت ــزم لـلـمـسـلـحــن خطيًا
استيعابهم في إطار أمن عدن ودفع تعويضات
مالية يطالبون بها بضمانات ،وجــرى بعد ذلك
إخالء املسلحني للميناء وتسليمه ملحافظ عدن
املـعــن مــن قبل ه ــادي ومــديــر األم ــن شــال علي
شايع.

