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العالم

الدور البريطاني واإلماراتي في اليمن هو األقذر ألنه يقوم على فكرة تقسيم البالد (أ ف ب)

يسير بقفازات إماراتية .أمــا الهدف
امل ـب ــاش ــر واآلن ـ ـ ــي مل ـع ــرك ــة ال ـح ــدي ــدة،
ف ـه ــو خ ـن ــق اإلق ـل ـي ــم الـ ــزيـ ــدي ضـمــن
محافظات (صنعاء ،عمران ،صعدة،
الـ ـ ـج ـ ــوف ،حـ ـج ــه ،ذمـ ـ ـ ــار ،امل ـح ــوي ــت)
إضافة إلــى أجــزاء من إب والبيضاء
ومأرب.
األه ـم ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـحــديــدة
تكمن في كونها مركز املوانئ البحرية
مقابل ميناء عصب األري ـتــري .فمن
ي ـضــع ي ــده ع ـلــى ال ـح ــدي ــدة ،يسيطر
على الخط التهامي بطول  500كلم.
باختصار :إن الهدف االستراتيجي
مــن الـسـيـطــرة عـلــى مــوانــئ الـحــديــدة
وامل ـخــا وع ــدن هــو الـتـمـهـيــد لتغيير
ج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ال ـي ـم ــن
فحسب ،بل في املنطقة برمتها.
ك ــذل ــك ،ت ـضــم ال ـح ــدي ــدة  40ج ــزي ــرة،
أكـبــرهــا حنيش الـكـبــرى والـصـغــرى،
وك ـم ــران ،وذقـ ــر ،عـلـمــا بــأنـهــا ليست
ً
مطلوبة لــذاتـهــا ،بــل لكونها مدخال
إلــى الساحل البحري الغربي املمتد
من باب املندب جنوبًا إلى ميدي في
ال ـش ـمــال ال ـغــربــي .وق ــد حــدثــت ثــاث
ع ـم ـل ـيــات إنـ ـ ــزال ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،لكن
جـمـيـعـهــا أخ ـف ــق ،ك ــذل ــك ل ــم تستطع
الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة ال ـس ـي ـطــرة على
مـ ـي ــدي رغـ ـ ــم مـ ـح ــاذاتـ ـه ــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة،
واق ـت ـص ــرت ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنــاطــق
مفتوحة وكانت عرضة للكر والفر.

ابن سلمان وشيوخ القبائل
ف ــي ال ـش ـك ــل ،ت ـع ــود ف ـك ــرة االج ـت ـمــاع
إلـ ــى ولـ ــي ال ـع ـه ــد ووزي ـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
السعودي محمد بن نايف ،ولكن ابن
ّ
وجيرها له.
سلمان اختطف الفكرة
ّ
منسق االجـتـمــاع هــو فهد بــن تركي
بن عبد العزيز ،ابــن عم ابــن سلمان،
وهـ ـ ــو ن ــائ ــب ق ــائ ــد الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ــري ــة
الـسـعــوديــة وقــائــد وح ــدات املظليني

والقوات الخاصة.
في الشكل أيضًا ،اللقاء ّ
تم بالتنسيق
مع حكومة اإلم ــارات لتشكيل حامل
قـبـلــي بـعـيـدًا ع ــن ح ــزب «اإلص ـ ــاح»،
رغم كون غالبية املشاركني في اللقاء
مــن الـحــزب .اإلم ــارات تأنف التعامل
مـ ــع ال ـ ـحـ ــزب ك ــون ــه م ـح ـس ــوب ــا عـلــى
«اإلخــوان املسلمني» .ودام االجتماع
سـ ــاعـ ــة ونـ ـ ـص ـ ــف ،وتـ ـ ـ ـ ّـم ت ـخ ـص ـيــص
نصف الساعة األول منه لإلعالم ،إذ
أسهب ابن سلمان بطريقة بائسة في
تأكيد األصول اليمنية للعرب ،وذلك
فــي اسـتـعــادة مثيرة للشفقة لــدرس
غير مكتمل العناصر.
بعد خ ــروج اإلعــامـيــن مــن الصالة،
ت ـف ـ ّـرد اب ــن س ـل ـمــان بـضـيــوفــه اآلت ــن
مــن محافظات يمنية تحت سيطرة
ق ـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» وآخ ــري ــن قــائــل
ي ـق ـي ـم ــون فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،وبـ ـ ــدأ حـفـلــة
«بـ ـه ــدل ــة» ل ـش ـي ــوخ ال ـق ـب ــائ ــل ،ف ـســرد
عـلـيـهــم قــائ ـمــة األع ـط ـي ــات وال ـهــدايــا
التي أفاض بها عليهم ،وسألهم عن
األم ـ ــوال وال ـس ـي ــارات واألس ـل ـح ــة ،ثم
أخبرهم« :لقد جئت من لقاء ترامب،
وإن الحرب قادمة في الحديدة ،وإننا
ّ
مع أميركا في هذه الحرب» .تسلم كل
شيخ مئتي ألــف ري ــال سـعــودي (ما
ي ـعــادل  53.3أل ــف دوالر) ،وخــرجــوا
بــانـطـبــاع أن الـشـخــص ال ــذي التقوه
ك ــان دون تــوق ـعــات ـهــم ،وأنـ ــه ال يفقه
كثيرًا ّ
مما يقول.
بعد االجتماع ،بدأت عمليات إدخال
كميات كبيرة من األسلحة عبر منفذ
ال ــودي ـع ــة ب ــن ال ـج ــوف وح ـضــرمــوت
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــأرب ،الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
لـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـ ـلـ ــي مـ ـحـ ـس ــن األحـ ـ ـم ـ ــر،
لتستقر عند هــؤالء املشايخ بغرض
استعمالها في املواجهات الداخلية
بني اليمنيني .إذن ،هي معركة فاصلة
وم ـل ـح ـمــة ك ـب ــرى م ـن ـت ـظ ــرة ،وس ــوف

ال يشغل بال
السعودية هذه األيام
أكثر من معركة
الحديدة الفاصلة
مقترح أوروبي
بفتح مطار صنعاء
مقابل وقف الصواريخ
على المملكة

ّ
يتحدد على أساسها مصير الحرب
في اليمن والخريطة الجيوسياسية
في اإلقليم.

ترامب الخفي
لــدى حلفاء واشنطن رهــانــات تبدو
م ـت ـضــاربــة ،وتـعـكــس إل ــى ح ـ ّـد كبير
تقديرات كل طرف لشخصية ترامب
ن ـف ـس ــه .ال ـ ــري ـ ــاض وب ـ ـقـ ــدر أح ــام ـه ــا
املـ ـتـ ـج ـ ّـددة ب ــوص ــول تـ ــرامـ ــب ،فــإنـهــا
تـضـمــر هــواجــس كـبـيــرة مــن انـقــاب
مـ ـف ــاج ــئ ف ـ ــي مـ ــواق ـ ـفـ ــه ،م ـ ــا ي ـف ــرض
عليها تغذية شهية «البزنس» لديه.
وف ـ ــي الـ ـتـ ـص ـ ّـور ال ـج ـيــوس ـتــرات ـي ـجــي
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ثـ ـم ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ت ـف ـيــد
ّ
ب ــرج ـح ــان ك ــف ــة األردن وم ـص ــر على
الكفة السعودية .ينقل مصدر أردني

عن اجتماع مجلس الــوزراء األردنــي
أخيرًا أن امللك عبدالله الثاني خاطب
ً
املـجـلــس قــائــا« :إن لــأردنـيــن دورًا
أك ـبــر فــي املـسـتـقـبــل» .ووف ــق تفسير
املصدر ،إن في ذلك إشارة إلى إعادة
إحياء «عودة األشراف إلى الحجاز».
ّ
تاريخيًا ،كان من أبرز أسباب تنكب
عـبــد ال ـعــزيــز إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
خشيته مــن ت ـجـ ّـدد دع ــم بــريـطــانـيــا،
حـ ـلـ ـيـ ـف ــه الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،مل ـ ـ ـشـ ـ ــروع دولـ ّـ ــة
األش ـ ــراف فــي ال ـح ـجــاز .ف ــدوم ــا ،مثل
األش ـ ـ ــراف ع ـق ــدة لـ ــدى ع ـبــد ال ـعــزيــز،
ح ـت ــى إن جـ ـ ّـون ف ـي ـل ـبــي ،م ـس ـت ـشــاره
املـتــأسـلــم ،لــخــص طبيعة األحــاديــث
ال ـتــي كــانــت ت ــدور فــي مـجــالــس عبد
الـ ـع ــزي ــز فـ ـ ــي :الـ ـجـ ـن ــس واألشـ ـ ـ ـ ــراف.
وف ــي م ـج ــزرة ت ـنــومــة ض ــد الـحـجــاج
اليمنيني سنة  ،1921كانت الذريعة
ال ـتــي ســاق ـهــا ع ـبــد ال ـعــزيــز الرت ـكــاب
املجزرة أن هؤالء هم عمالء للشريف
حسني.
فــي اليمن الـيــوم ،ثمة تـيــار هاشمي
ع ــاب ــر لـلـقـبــائــل ول ـل ـمــذاهــب يـتـنــامــى
وت ـصــل أصـ ـ ــداؤه إل ــى ب ــادي ــة ال ـشــام.
ف ــي امل ـع ـلــومــات ،ثـمــة رس ــال ــة أردن ـيــة
وص ـلــت إل ــى «أن ـص ــار ال ـل ــه» تـعــرض
ل ـ ـقـ ـ ً
ـاء م ـع ـه ــم ،وي ـم ـك ــن وض ـع ـه ــا فــي
سياق املعطيات املــذكــورة .والـســؤال
األبيض
هو :هل ثمة في أدراج البيت
ّ
خـطــة لـتـقـسـيــم ال ـس ـعــوديــة؟ ال يـكــف
فريق ترامب عن إرسال اإلشارات إلى
كل من يهمه األمر بأن اململكة ليست
حليفًا مأمونًا ،والعكس صحيح.
ص ـ ـ ــورة أخ ـ ـ ــرى م ـن ــاق ـض ــة تـعـكـسـهــا
محاولة االشتغال على العالقة بني
«ح ـ ــزب امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـب ــي» ،بـقـيــادة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح،
وح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وذلـ ـ ــك فــي
مسعى إلى إحداث شروخ تفضي إلى
انهيار التحالف الثنائي .إن اعتماد
ّ
صالح على ثلة من املستشارين من
ذوي االرتباطات املجهولة (حتى ال
يـقــال أكـثــر مــن ذل ــك) يـهـ ّـدد التحالف
ال ـث ـنــائــي ،نـتـيـجــة م ــا يــرف ـعــه بعض
القيادات املتضررة من التحالف بني
«املؤتمر» و«أنصار الله» ،من تقارير
ّ
أقــل مــا يقال عنها إنها «تعكيرية»،
وقـ ــد ســاه ـمــت ف ــي ال ـت ـشــويــش على
م ـنــاخ ال ـث ـقــة الـ ــذي ك ــان س ــائ ـدًا على
مدى سنتني من عمر الحرب.
ط ـب ـي ـعــة االت ـ ـص ـ ــاالت الـ ـج ــاري ــة بــن
بعض قيادات «املؤتمر» والسلطات
اإلمـ ــاراتـ ـيـ ــة ع ـب ــر املـ ـص ــري ــن ،تـبـعــث
االرتـيــاب وســط تيار «أنـصــار الله»،
وهي في الوقت نفسه على وعي تام
بمحاوالت التخريب من الداخل التي
تنفذها شخصيات محسوبة على
املؤتمر ،إلــى جانب التلويح املتكرر
بــاالنـسـحــاب مــن املجلس السياسي
الحاكم.
لناحية اإلم ـ ــارات ،إن املـطـلــب الــدائــم
م ــن ق ـي ــادة «امل ــؤت ـم ــر» ه ــو مــواصـلــة
مـ ـش ــاغـ ـل ــة ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ،والـ ـتـ ـح ــري ــض،
وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ح ـ ــرب ن ـف ـس ـي ــة ،وافـ ـتـ ـع ــال
ً
حوادث أمنية ،وصوال إلى الطلب من
املقاتلني العودة من جبهات الداخل
رغـ ـ ــم وح ـ ـ ــدة ال ـج ـب ـه ـت ــن ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـحــدوديــة .أمــا مــا يطالب بــه تيار
«أنصار الله» وقوى سياسية يمنية
وازن ـ ـ ــة وم ـس ـت ـق ـلــة تـ ـش ــارك ف ــي ص ـ ّـد
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي وال ــدول ــي على
ال ـي ـمــن ،ف ـهــو أن ي ـب ــادر ع ـلــي صــالــح
إل ــى إخ ـض ــاع ال ـت ـقــاريــر ال ـت ــي تصل
إل ـي ــه م ــن م ـس ـت ـشــاريــه وامل ـح ـســوبــن
على «املؤتمر» لفحص دقيق ،إذ إن
ثـمــة أج ـنــدات خـفـ ّـيــة قــد ال يـكــون هو
نفسه على دراية بها ،وقد تؤدي إلى
إضعاف الجبهة الداخلية .أكثر من
ذل ــك ،ه ـنــاك ش ـكــوك ح ــول ارتـبــاطــات
وزيــر الخارجية فــي حكومة اإلنقاذ
ال ــوطـ ـن ــي ،هـ ـش ــام ش ـ ـ ــرف ،وه ـ ــو مــن
حصة «املؤتمر الشعبي».
مـشـكـلــة ع ـلــي ع ـبــدال ـلــه ص ــال ــح ،كما
ي ـح ـ ّـدده ــا ال ـقــري ـبــون م ــن «امل ــؤت ـم ــر»
و«أن ـصــار الـلــه» مـعــا ،هــي محمد بن
سلمان حصريًا ،إذ أخذت الخصومة
ط ــابـ ـع ــا ش ـخ ـص ـي ــا؛ فـ ــابـ ــن س ـل ـم ــان،
والعائلة املالكة عمومًا ،ال يطيقون
صالح كشخص ،رغــم الحفاوة التي
ّ
ي ـت ـمــتــع ب ـهــا ف ــي ع ــواص ــم خـلـيـجـيــة.
ّ
يـحــاول صــالــح ال ـتــودد البــن سلمان
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ف ــي ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان الـ ـج ــاري،
اختتمت فــي الكويت مـنــاورات «حسم
ال ـع ـق ـبــان  »2017ال ـت ــي ش ـ ــارك فـيـهــا،
إلــى جانب الكويت ،كل من السعودية،
والبحرين ،وقطر ،واإلمارات ،والواليات
امل ـتـ ّـح ــدة ،واس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع.
تـكــثـفــت ت ــدري ـب ــات ف ــرق خ ــاص ــة على
الهجوم بهدف تخليص منشآت حيوية
بحرية واستعادة مناطق من «إرهابيني
اف ـت ــراض ـي ــن» ،ف ــي إعـ ـ ــداد لـسـيـنــاريــو
ال ـه ـجــوم عـلــى ال ـح ــدي ــدة .بــال ـتــزامــن مع
ذلــك ،شــارك ســاح الجو اإلمــاراتــي مع
اإلســرائ ـي ـلــي واألم ـي ــرك ــي ف ــي م ـنــاورة
م ـش ـتــركــة ت ـح ـمــل اسـ ــم (إي ـن ـي ــوه ــوس
 )2017في اليونان في  27آذار املاضي.
وال ـه ــدف ك ــان ال ـتــدريــب عـلــى «خ ــوض
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـج ــوي ــة ،وض ـ ـ ــرب األه ـ ـ ــداف
ّ
األرضية ،وتجنب الصواريخ املضادة»،
وفق وسائل اإلعالم االسرائيلية.

ولـكــن بــا طــائــل ،ويعتقد صــالــح أن
ت ـعــوي ـمــه يـ ـك ــون م ــن خ ـ ــال ال ـب ــواب ــة
السعودية.
الـ ـق ــوى ال ـش ـمــال ـيــة ،وال س ـي ـمــا بيت
األحـ ـم ــر ،ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـت ــواص ــل مع
على اإلقصاء
«أنصار الله» كرد فعل ّ
السعودي ،عبر ترجيح كفة عبد ربه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي .ف ــي مـطـلــع نـيـســان
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ج ـ ــاء الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ح ــزب
«اإلص ـ ـ ــاح» ال ـش ـيــخ حـمـيــد األح ـمــر،
مـ ــن م ـق ــر إق ــامـ ـت ــه فـ ــي ت ــرك ـي ــا ل ـل ـقــاء
املشايخ القبليني املقيمني في فندق
«موفنبيك» فــي العاصمة الــريــاض،
وبـعــد عشر دقــائــق مــن إلـقــاء كلمته،
ـؤول أم ـ ـنـ ــي سـ ـع ــودي
ق ــاطـ ـع ــه م ـ ـس ـ ـ ّ
وط ـلــب ّمـنــه ال ـتــوقــف ،ألن االجـتـمــاع
غير مــرخــص ،فأنهى األحـمــر كلمته
وخرج مغاضبًا ،وعاد إلى تركيا.
يبدو الخالف عميقًا بني علي محسن
ّ
يتصرف
األحمر وهادي ،ألن األخير
على أســاس أنــه رئيس مطلق ،كذلك
ّ
فإن سقوط الجنوب عزز مكانة هادي
ع ـل ــى حـ ـس ــاب األحـ ـم ــر الـ ـ ــذي اعـتـقــد
أن ــه س ــوف ي ـنــال م ـكــافــأة االنـغـمــاس
املبكر في العداون ونتيجة األسبقية
والنسب القبلي والعالقة التاريخية
مع الرياض.
فــي ال ـخــاصــات ،يـتـحــدد فــي معركة
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة م ـس ـت ـق ـبــل امل ـن ـط ـق ــة عـبــر
ال ـب ــواب ــة الـيـمـنـيــة ،طـمـعــا ف ــي إع ــادة
إحـ ـ ـي ـ ــاء مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــه وزيـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة
كوندليزا راي ــس صيف  .2006قــد ال
تندلع الـحــرب دفعة واح ــدة ،ولربما
ً
تتدحرج وصوال إلى ذروة املواجهة،
ولكن على ما يبدو أن املرحلة املقبلة
ّ
ت ـن ــذر ب ـص ــدام ــات م ـســل ـحــة حــام ـيــة،
م ــا ل ــم تــرجــح ح ـســابــات الـعـقــل على
العضالت.

