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العالم

قضية

«الشرق األوسط الجديد»...
من ساحل اليمن!

ّ
شكلت واقعة خان شيخون في الفعل ورد الفعل فاتحة لفصل جديد ينذر
بانزالقات خطيرة عسكرية وسياسية وأمنية في الشرق األوسط ،وتمثل
ً
وصال لما انقطع في أيلول  2013حينما ألغى الرئيس األميركي السابق ،باراك
أوباما ،قرار الحرب على خلفية «كيماوي الغوطة الشرقية» في ريف دمشق
في آب من العام نفسه .جردة الحساب التي ّ
قدمها الرئيس دونالد ترامب،
في اتصاله الهاتفي مع الملك سلمان عقب يوم من «غزوة الشعيرات»،
لم تقتصر على مجرد استحصال فاتورة صواريخ الـ«توماهوك» التسعة
والخمسين ،بل شملت اإلعــداد لما هو ٍآت من عمليات عسكرية واسعة
التي ال تزال قيد التداول خلف الكواليس بين
تندرج في إطار الصفقة الكبرى
ً
واشنطن والرياض وأبو ظبي ،وصوال إلى تغيير خرائط في الشرق األوسط
كانت ال تزال رهن أوضاع جيوسياسية مؤاتية
فؤاد إبراهيم
جرى الحديث سابقًا (األخبار العدد
 ٣١٢٨في  ١٥آذار) عن املناصفة التي
يشترطها ترامب ثمنًا لخوض حرب
مفتوحة على شعاع محور املمانعة
ً
مشتمال الـيـمــن اب ـت ـ ً
ـداء ،ومستوعبًا
ً
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،وصـ ــوال
إل ــى إيـ ــران .فــي لـقــاء تــرامــب مــع ولـ ّـي
ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،مـحـمــد بن
سلمان ،فــي  14حــزيــران املــاضــي ،تم
الـنـقــاش فــي خ ـيــارات أخ ــرى أبــرزهــا:
ت ـم ـكــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ال ـي ـمــن ،وتـغـيـيــر ال ــوق ــائ ــع املـيــدانـيــة
فــي س ــوري ــا ،مـقــابــل  %30مــن النفط
السعودي واإلمــاراتــي .بقي الخالف
ح ــول امل ــدد الــزمـنـيــة؛ فبينما اقـتــرح
اب ــن سـلـمــان خـمــس س ـنــوات تحصل
فيها الواليات املتحدة على  %30من
مداخيل النفطّ ،
تمسك ترامب بخيار
االستثمار الدائم وغير املحدود ،بما
يشمل حماية العرش السعودي من
التهديدات الداخلية والخارجية.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ،ت ـ ـب ـ ـعـ ــث «ض ـ ــرب ـ ــة
ال ـش ـع ـي ــرات» رّس ــال ــة إلـ ــى ال ــري ــاض،
لـكــونـهــا امل ـت ـكــف ـلــة بـت ـســديــد ف ــات ــورة
ال ـه ـجــوم ،مـفــادهــا أن تــرامــب يمتلك
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزم» املـ ـطـ ـل ــوب ل ـج ـه ــة تـنـفـيــذ
ال ـق ــرارات العسكرية بأقصى سرعة
م ـم ـك ـنــة ودون ح ـت ــى الـ ــرجـ ــوع إل ــى
الكونغرس .أراد القول بوضوح :أنا
جــاهــز ل ـل ـحــرب ،فـهــل أن ـتــم جــاهــزون
لتسديد فــاتــورتـهــا؟ لــم يكن املوقف
ال ـس ـع ــودي الـ ـف ــوري لـتـهـئـنــة تــرامــب
عـ ـل ــى الـ ـض ــرب ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة عـلــى
الشعيرات ملجرد التهنئة ،بل ينطوي
ع ـل ــى إش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة بـ ــأن املـمـلـكــة
جاهزة باملال ملقابلة جاهزية ترامب
في امليدان.
ال يشغل بــال السعودية هــذه األيــام
أكـثــر مــن اليمن فــي معركة الحديدة
الفاصلة؛ فالبلد الذي كان يميل إلى
ّ
يتورط في
«حروب البروكسي» ،ولم
حرب مباشرة على مدى نصف قرن
(منذ حرب اليمن األولى عام ،)1962
ص ـ ــارت الـ ـح ـ ّـال مـخـتـلـفــة ل ــدي ــه اآلن.
فلناحية التدخل العسكري األميركي
املـبــاشــر ،نكون أمــام معادلة جديدة
تبدأ بالحديدة وال تنتهي بدمشق.
فـ ــي تـ ـق ــدي ــرات ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان
الشعبية» في اليمن ،إن اللحظة التي

سوف تشارك فيها الواليات املتحدة
في العدوان تكون لحظة «االنتصار
ال ـت ــاري ـخ ــي» ،وف ــق قـ ــادة مـيــدانـيــن،
إذ تكون السعودية قد رفعت رمزيًا
الـ ـي ــدي ــن ف ــي ال ـ ـحـ ــرب ،م ــا اض ـطــرهــا
إلــى االستعانة بـقــوى دولـيــة ليست
ح ـس ـنــة ال ـس ـم ـعــة ب ـح ــال ف ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،أي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وبعض حلفائها أوروبيًا.
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،بـ ـبـ ـض ــاعـ ـت ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
الـ ــزه ـ ـيـ ــدة ،يـ ـنـ ـس ــاق نـ ـح ــو خـ ـي ــارات
متناقضة مع شعاراته االنتخابية؛
ف ــا ه ــو الـ ــذي ت ـمـ ّـســك ب ـخ ـيــار رفــض
الدخول في الحرب السورية كما فعل
سلفه أوباما ونال منه ذات تغريدة،
وال ه ــو أولـ ــى إع ـ ــادة ب ـن ــاء «أم ـيــركــا
ال ـع ـظ ـي ـمــة» تــأس ـي ـســا ع ـلــى ال ـح ــدود
امل ـغ ـل ـق ــة أمـ ـ ـ ــام األج ـ ــان ـ ــب وس ـي ــاس ــة
ال ـن ــأي بــالـنـفــس ع ــن كـلـفــة االن ـخ ــراط
ف ــي «ال ـح ـم ــاي ــات امل ـك ـل ـفــة» لـلـحـلـفــاء.
فــي حقيقة األمـ ــر ،يـتـمــوضــع تــرامــب
بطريقة تجعله مجرد «ألعوبة» بيد
الـتـجـمــع الـعـسـكــري والـصـنــاعــي في
الواليات املتحدة.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ت ـ ـجـ ــري
االستعدادات بوتيرة هادئة ،ويدرك
األميركي أن أي انتكاسة عسكرية في
اليمن تعني انتكاسة مشروع الحرب
الـشــامـلــة فــي املـنـطـقــة ،وال سـيـمــا أن
التعويل في هــذا املشروع قائم على
أن اليمن هي الخاصرة الضعيفة في
املـحــور املـنــاهــض لـلــواليــات املتحدة
اإلقليمي ،وأن انتصار هذا
وحلفها
ّ
املـحــور هنا يمثل محاولة «فرملة»
ان ــدف ــاع ــة مـ ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ب ـع ـمــوم
ســاحــاتــه ،وال سـيـمــا بـعــد إن ـج ــازات
امليدانني السوري والعراقي.
ل ـن ــاح ـي ــة ب ــري ـط ــان ـي ــا ،خ ــاص ــة أن ـهــا
شريك حيوي وعضوي في مشروع
الـحــرب الـشــامـلــة ،فــإن القلق يستبد
بـهــا اس ـت ـنــادًا إل ــى دروس ال ـتــاريــخ،
حـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـحـ ـطـ ـم ــت أع ـ ـت ـ ــى ال ـ ـقـ ــوى
العسكرية على جبال اليمن وتاللها،
وال طاقة لها على ّ
تحمل خسارة في
ّ
اليمن ،حيث ال انتصار مؤكدًا حتى
اآلن .من وجهة نظر قيادات عسكرية
وسـيــاسـيــة فــي الـشـمــال الـيـمـنــي ،إن
الـ ـ ــدور ال ـبــري ـطــانــي واإلم ـ ــارات ـ ــي في
ال ـي ـمــن ه ــو األق ـ ـ ــذر ،ألنـ ــه ي ـق ــوم على
فكرة تقسيم البالد والسيطرة على
الجزر واملوانئ ،وال ّ
يغير ذلك من أن

العدوان يبقى سعوديًا.
وت ـه ـمــس م ـص ــادر خـلـيـجـيــة عليمة
ب ـ ـ ــأن ش ـ ـيـ ــوخ اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أقـ ـ ـ ــرب إل ــى
واشـنـطــن مــن مـلــوك ال ــري ــاض ،وذلــك
ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـت ـمــاهــي م ــع األج ـن ــدة
األميركية ،كذلك فــإن فــي املعلومات
ث ـمــة م ـق ـتــرحــا أوروب ـ ـيـ ــا ت ــم ت ـمــريــره
ع ـبــر ق ـن ــوات غ ـيــر رس ـم ـيــة لـجـهــة ما
فــي حــركــة «أنـصــار الـلــه» يـقــوم على:
فـ ـت ــح مـ ـط ــار صـ ـنـ ـع ــاء مـ ـق ــاب ــل وق ــف
إط ــاق ال ـصــواريــخ عـلــى الـسـعــوديــة.
فـكــان ال ــرد :إيـقــاف الـصــواريــخ يكون
مقابل وقــف الطلعات الجوية .وفي
اج ـت ـم ــاع م ـســاعــد امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ ،مع
قيادات سياسية يمنية في برلني في
منتصف آذار املاضي ،قال في لحظة
ان ـف ـع ــال« :ال س ــام ف ــي ال ـي ـمــن ،إنـهــا
الحرب وفقط».
وحـ ــدهـ ــا روس ـ ـيـ ــا تـ ــراقـ ــب بــاب ـت ـهــاج
إخ ـ ـفـ ــاقـ ــات خ ـص ــوم ـه ــا فـ ــي املـ ـي ــدان
اليمني .غياب ممانعة موسكو على
صــدور القرار األممي  2216الخاص
بــالـيـمــن ك ــان ي ـشــي بـتـسـهـيــل مهمة
األط ــراف الــراغـبــة فــي الـحــرب ،ولذلك
شعرت روسيا بسعادة كبيرة ّ
لتورط
ال ـس ـعــوديــة ،ول ــن ت ـت ـ ّ
ـردد ف ــي تمهيد

كــل الـسـبــل مــن أج ــل لـحــاق الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـح ـل ـي ـف ـت ـهــا ل ـل ـس ـق ــوط فــي
الــوحــل اليمني بــا رج ـعــة .لــإشــارة
فـحـســب ،تـطـبــع الـعـمـلــة اليمنية في
روس ـيــا ،ثــم تشحن إل ــى ع ــدن .تقول
مـ ـ ـص ـ ــادر ي ـم ـن ـي ــة إن الـ ـشـ ـحـ ـن ــات ال
تصل إلــى مستحقيها الفعليني ،بل
تذهب في آخر املطاف إلى «القاعدة»
و«داع ـ ـ ــش» .مـ ـ ّـرت سـبـعــة أش ـهــر ولــم
ّ
يتسلم املوظفون اليمنيون رواتبهم،
ف ـي ـم ــا ت ـص ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع االن ـس ــان ـي ــة
إل ــى حــافــة املـ ــوت ال ـج ـمــاعــي نتيجة
املجاعة.
هـ ــل ي ــري ــد الـ ــروسـ ــي زيـ ـ ـ ــادة تـعـقـيــد
الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــي؟ وهـ ـ ـ ـ ــل يـ ــريـ ــد
«اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ» الـ ـنـ ـم ــوذج األف ـغ ــان ــي
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واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــام م ـ ـمـ ــن أطـ ـ ـ ـ ــاح االتـ ـ ـح ـ ــاد
الـســوفـيــاتــي عـبــر تسهيل مـهـمــة كل
األطراف على املواجهة ،ولكي تلد كل
معركة معركة أخرى وهكذا دواليك؟
ن ـق ـل ــت م ـج ـل ــة «ف ـ ــوري ـ ــن ب ــول ـي ـس ــي»،
ف ــي  30آذار امل ــاض ــي ،ع ــن ال ـج ـنــرال
جــوزيــف فــوتـيــل ،وهــو قــائــد القيادة
امل ــرك ــزي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إفـ ــادتـ ــه أم ــام
تناقش
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ف ــي وق ــت َ
فـيــه اإلدارة األمـيــركـيــة امل ـشــاركــة في
عملية عسكرية لـ«التحالف العربي»
تشمل الهجوم على ميناء الحديدة
وإخراج «أنصار الله» وحلفائهم منه
وم ــن املـنــاطــق الـقـ ّـريـبــة .وفــوتـيــل هو
اليوم من أبرز صناع القرار في إدارة
ترامب ،وســوف يلعب دورًا محوريًا
في الحروب املقبلة في املنطقة.
ّ
تصر السعودية
في معركة الحديدة،
منفردة ،بانتظار
على أال تخوضها ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي .فـ ـق ــد ت ـك ــف ـل ــت ال ــري ــاض
التوافق مــع «خــرطــوم عمر البشير»
بتجنيد ستة آالف مقاتل ســودانــي
تـ ـج ـ ّـمـ ـع ــوا فـ ــي جـ ــزيـ ــرة ذقـ ـ ــر ش ـم ــال
أرخبيل حنيش ،قبالة سواحل ميناء
الحديدة ،ويراد ّ
الزج بهم في املعركة
إل ــى جــانــب مـقــاتـلــن آخــريــن أفــارقــة.
أما في معسكر البريقة ،شمال غرب
ع ــدن ،فيحتشد املـقــاتـلــون املــرتــزقــة،
وتـ ـمـ ـتـ ـل ــئ املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــازن مـ ـ ــن ش ـح ـن ــات
األس ـل ـح ــة األم ـي ــرك ـي ــة .ك ــذل ــك أن ـشــئ
مـ ـط ــار ع ـس ـك ــري فـ ــي جـ ــزيـ ــرة م ـيــون
الواقعة في مضيق بــاب املندب عبر
ّ
اإلمــارات التي تغري سكان الجزيرة
بــإخــائـهــا مـقــابــل تـعــويـضــات مالية
ّ
سخية تصل إلى مليون درهم.
شـبـكــات االت ـص ــال اإلم ــارات ـي ــة تعمل
فــي جــزيــرة سـقـطــرى ال ـتــي احتلتها
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات .وب ـ ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة ،يـنـظــر
املـســؤولــون فــي الشطر الشمالي من
ّ
اليمن إلى املخطط األميركي على أنه

