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ّ
من الصمود إلى التحدي :حرب اليمن تدخل عامها السادس
حصاد الخيبة السعودية

ّ
للتصور السعودي عن
ال انفكاك
الخروج من حرب اليمن عن العقلية
التي بدأ بها الحملة مثل هذه األيام
قبل خمس سنوات ( 25آذار /مارس
 )2015بما ّ
سمي عملية «عاصفة
الحزم» .العقلية القائمة على االستعالء
والهيمنة ،بعيدًا من أهداف الحروب
ورسم االستراتيجيات ،ال تزال سارية،
ّ
مضي خمسة أعوام على العبث.
رغم
ربط أصحاب القرار في قصر اليمامة
بالرياض مصيرهم بنتيجة الحرب ،إذا
هم على أعتاب عام سادس ،ال مروحة
واسعة من الخيارات أمام مشعلي
الحرب .أما املتاح في هذه املرحلة،
فخيارانّ :
األول ،االستمرار في الحرب.
وهذا يعني مزيدًا من االستنزاف
السعودي ،بال أفق للفوز .وهذا يعني
أيضًا تهديدًا مباشرًا للداخل السعودي،
وستكون له تبعيات سياسية
واقتصادية وخارجية على النظام
ّ
برمته .الثاني ،إنهاء الحرب من خالل
تسوية سياسية .وهذا أيضًا ستكون
له تبعات كبيرة ،ألن أي تسوية ستكون
نتاج الفشل واإلخفاق واألفق املسدود
سياسيًا وعسكريًا .والتسوية هذه،
إن ّتمت ،فهي بفعل انتصار صنعاء،
وعليه فإن األخيرة ستفرض شروطها
على طاولة املفاوضات .وأهم هذه
الشروط رفض املس بالسيادة الوطنية
اليمنية .من هنا ،الصيغ السابقة التي
ّ
ّقدمت لحركة «أنصار الله» بأنهم مكون
بني خمسة أو أربعة ّ
مكونات على أقل
تقدير ،رفضتها صنعاء أثناء مراحل
الصمود والدفاع ،وبديهي ّأن ما لم يكن
ً
ّ
والتصدي
مقبوال في سنوات املقاومة
ً
لن يكون مقبوال في «أعوام الحسم
والهجوم» .تبحث األمم املتحدة ،عبر
مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث،
عن حلول مؤقتة كتلك التي فرضتها
الوقائع امليدانية في محافظة الحديدة،
في اتفاق السويد .وقد حاول غريفيث
تكرار تلك التجربة في مدينة مأرب ،إال
أن جهوده باءت بالفشل بسبب الرفض
السعودي لرفع الحصار عن اليمن،
وممانعتها استفادة املحافظات التي
تحت سلطة «املجلس السياسي األعلى»
في صنعاء من تقاسم الثروة النفطية
وإعادة التغذية بالطاقة الكهربائية
املقطوعة من مأرب بقرار من الرياض.
الثابت أن الكلمة األخيرة إلنهاء الحرب
بيد واشنطن ،التي ال تزال ترى في
استمرارها مصلحة لها على أكثر من
صعيد ،ال سيما في مجال مبيعات
األسلحة للسعودية ،أو لجهة إضعاف
اليمن وإبعاده عن محور املقاومة.

لقمان عبد الله
ال ش ــك ف ــي أن ج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال فــي
م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة بـ ــاتـ ــت م ـت ــراب ـط ــة
ومتشابكة أكثر من أي وقــت مضى.
استطاع املحور في هذه السنة إزالة
الكثير من املــوانــع التي كانت تعيق
س ــاب ـق ــا اإلع ـ ـ ــان ع ــن وح ـ ــدة امل ــوق ــف
واملصير ألعـضــائــه ،الــذيــن أصبحوا
أكثر جــرأة في التعبير بوضوح عن
األه ــداف الــواحــدة وامل ـســار املشترك.
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـلـ ــف الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،تـ ـج ــل ــى األم ـ ــر
واض ـح ــا ف ــي ال ـت ـبــادل الــدبـلــومــاســي
ب ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء وطـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران،
واستقبال املرشد علي خامنئي وفدًا
ّ
ي ـمــثــل ال ـق ـي ــادة الـيـمـنـيــة ،ت ـلــك كــانــت
اإلش ــارة الـشــديــدة الــداللــة على عمق
العالقة بني الجانبني وانتقالها إلى
الـحـ ّـيــز العلني .االتـهــامــات الغربية،
غ ـي ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،إليـ ـ ـ ــران ب ــال ــوق ــوف
وراء عملية «أرام ـك ــو» خــريــف العام
املاضي ،وكذلك اإلعالنات األميركية
امل ـت ـك ـ ّـررة ع ــن ضـبــط أسـلـحــة نوعية
إيــران ـيــة مـهـ ّـربــة إل ــى حــركــة «أن ـصــار
ال ـلــه» عـبــر الـبـحــر ،أسـهـمــت عــن غير
ق ـصــد ،وفـعـلــت م ــا ع ـجــزت ع ــن فعله
كل من طهران وصنعاء تجاه تظهير
الـ ـت ــراب ــط الـ ـق ــوي ب ــن ال ـعــاص ـم ـتــن،
ورف ـع ــت الـعـتــب وال ـل ــوم ال ـلــذيــن كــان
يلقيهما بعض النخب واملسؤولني
ال ـي ـم ـن ـي ــن ،عـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران ،بــات ـهــام ـهــا
بـ ـت ــواض ــع م ـس ــاع ــدت ـه ــا ل ـل ـي ـم ــن فــي
ّ
تصديه للعدوان عليه.
ساعد أيضًا على تمتني روابط محور
ُ
املقاومة ،ال سيما اليمن ،انتقال إيران
مــن استراتيجية «النفس الطويل»،
إلى استراتيجية «املقاومة ّ
الفعالة»،
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـفـ ــاصـ ــل ف ـي ـهــا
ّ
املسيرة
إسـقــاط الـطــائــرة األمـيــركـيــة
فــوق الخليج ،مــن دون أن تستطيع
واشنطن الرد مباشرة.

ل ــم ي ـع ــد خ ــاف ـي ــا لـ ــدى دوائ ـ ـ ــر ال ـق ــرار
اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي أن دول مـحــور
املـقــاومــة وأط ــراف ــه يـقــومــون بتوزيع
األدوار تكتيكيًا والـتـعــاون بــن دول
وم ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات امل ـ ـحـ ــور مـ ــن م ـن ـط ـل ـقــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة وعـ ـسـ ـك ــري ــة وأخـ ــاق ـ ـيـ ــة،
فــي إط ــار اسـتــراتـيـجــي مـتـكــامــل ،مع
إدراك من الجميع حقيقة أن قوة ّ
أي
ّ
مــن أعـضــاء املـحــور وضعفه يــؤثــران
على العضو اآلخــر ،بنسب متفاوتة
وبصورة أو بأخرى .على أن كل ذلك
ال يلغي الخصوصيات الوطنية لكل
ّ
مكون من دول املحور.
ّ
ّ
في املقابل  ،يعد تقدم محور املقاومة

ّ
التقدم الدراماتيكي
في العام
اليمني
ّ
الخامس ضيق الخناق
حول عنق المملكة

فــي كــل مــن ســوريــا ولـبـنــان والـعــراق
والـ ـيـ ـم ــن ضـ ـ ـ ــرورة ح ـت ـم ـيــة ل ـتــراجــع
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تـقــف على
رأس املحور املواجه في اإلقليم.
ّ
التقدم الدراماتيكي اليمني في العام
ّ
ال ـخ ــام ــس ل ـل ـح ــرب ،ض ــي ــق ال ـخ ـنــاق
حـ ــول ع ـنــق امل ـم ـل ـكــة ،وهـ ــو غ ـ ّـي ــر مــن
أولــويــاتـهــا ،مــن مـحــاربــة امل ـحــور في
مناطق النفوذ اإلقليمي إلى االنكفاء
إلى الداخل السعودي.
ت ــراجـ ـع ــت امل ـم ـل ـك ــة عـ ــن ت ـح ـ ّـدي ــات ـه ــا
السابقة مــع ط ـهــران ،وسـقــط تهديد

ولـ ـ ـ ـ ّـي عـ ـه ــده ــا م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـل ـم ــان
بنقل املـعــركــة إل ــى الــداخــل اإليــرانــي.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أي ـ ـضـ ــا «الـ ـعـ ـنـ ـت ــري ــات»
ك ـش ـعــار «ت ـق ـل ـيــم أظ ــاف ــر طـ ـه ــران في
ال ـع ــواص ــم األرب ـ ــع (بـ ـي ــروت ،دم ـشــق،
ب ـغــداد ،صـنـعــاء)» .والـتــراجــع هنا ال
يـعـنــي تـغـيـيــر األهـ ـ ـ ــداف ،ب ــل تغيير
األولـ ــويـ ــات بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ــري ــاض
ال ـت ــي ان ـك ـفــأت لـلـحـفــاظ ع ـلــى أمـنـهــا
من داخــل حدودها .وهي تبحث عن
تسويات تضمن لها السالمة واألمن
داخ ــل امل ــدن واملـنـشــآت الـحـيــويــة في
البلد.
ّ
فــي الـحــرب الـتــي تشنها السعودية
على الـيـمــن ،تـحـ ّـول الـتـحـ ّـدي املـ ّ
ـوجــه
ن ـح ــو ص ـن ـع ــاء إل ـ ــى ت ـه ــدي ــد خـطـيــر
لـلــريــاض وبـقـيــة امل ــدن .وم ــع الــوقــت،
يزداد هذا التهديد قتامة وسوداوية
وأفقًا مسدودًا .لم يعد للرياض ،وفق
الظروف املوضوعية الراهنة ،القدرة
عـلــى إم ــاء شــروطـهــا .فــالـتـحـ ّـول في
موازين القوى ومعادالت الردع التي
رسمها العام الخامس للحرب« ،عام
ّ
الحسم» وفق التسمية اليمنية ،مكن
صنعاء مــن االنتقال مــن الــدفــاع إلى
الهجوم «التدريجي والتصاعدي»،
ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الـقـســم الـشـمــالــي م ــن الـضــالــع،
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى م ـع ـظ ــم م ـحــاف ـظــة
ال ـب ـي ـضــاء ،وإنـ ـه ــاء ت ـم ـ ّـرد ال ـح ـجــور،
مرورًا بعملية كتاف وادي آل جبارة،
والسيطرة على فرضة نهم ،وأخيرًا
ول ـ ـيـ ــس آخ ـ ـ ـ ـرًا اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة م ـحــاف ـظــة
ً
الجوف ،فضال عن إجراء التمهيدات
العسكرية لتحرير مدينة مأرب.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ن ـجــاح
ل ـص ـن ـعــاء ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وح ــدة
ال ـ ـصـ ــف ،ال ـ ـتـ ــي كـ ـ ــان أبـ ـ ـ ــرز م ـعــامل ـهــا
نـجــاحـهــا امل ـس ـبــق ف ــي م ـنــع اخ ـت ــراق
قوى العدوان لجبهتها الداخلية ،في
نقل النموذجني اللبناني والعراقي،

تصميم :علي فران

في العملية األمنية املشهورة «أحبط
عملهم» .ولعل من أبرز معالم مرحلة
ّ
التصدي ليس الصمود بذاته ،على
أهـ ّـم ـي ـتــه ال ـك ـب ـي ــرة ،ب ــل الـ ـق ــدرة على
مــراك ـمــة الـ ـق ـ ّـوة؛ ت ـط ـ ّـور تـقـنــي وفـنــي
فــي مـجــالــي منظومتي الـصــاروخــي
ً
ّ
واملسير ،فضال عن مراكمة التجارب.
ً
أمـ ــر ج ـعــل الـ ـع ــام ال ـخ ــام ــس فـيـصــا
فــي عملية ال ـت ـحـ ّـول .وتـكـمــن أهـ ّـمـيــة
ه ــذه املــرح ـلــة ف ــي أن ـهــا كـشـفــت عجز
نـظــام ال ــري ــاض عــن مـنــع ال ـت ـحـ ّـول أو
حتى اكتشافه ،إال ما تعلنه ّ
القوات
ّ
امل ـســل ـحــة الـيـمـنـيــة بـنـفـسـهــا .وب ـهــذا
االنـتـقــال ،نجحت صنعاء فــي وضع
حــد فــاصــل بــن اسـتــراتـيـجـيــة أع ــوام
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدي والـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــود و»الـ ـصـ ـب ــر
االسـتــراتـيـجــي» لالنتقال إلــى أعــوام
الحسم.
ال ــري ــاض ،ك ـمــا ه ــي دائـ ـم ــا ،فــوجـئــت
باالنتقال ُالسريع (في العام الخامس
الـفــائــت) ،وأخ ــذت بـ ّـه على حــن غـ ّـرة.
وبـعــد أن كــانــت تمني النفس بقرب
سقوط صنعاء ،إذا بها تضطر ،أمام
خ ـط ــورة ال ـت ـحـ ّـديــات ،إل ــى اسـتـجــداء
ال ـح ـم ــاي ــة املـ ـب ــاش ــرة مـ ــن واش ـن ـط ــن
ال ـت ــي أرسـ ـل ــت اآلالف م ــن ج ـنــودهــا
وم ـن ـظــومــات س ــاح ال ــدف ــاع ال ـجــوي
«باتريوت» وغيرها ،مقابل مليارات
الـ ـ ـ ــدوالرات امل ــدف ــوع ــة س ـل ـفــا .وكــذلــك
طلبت إرســال تعزيزات عسكرية من
حلفائها االوروبيني ،لكن املساعدة لم
تصل سوى من اليونان التي نشرت
م ـن ـظــومــة ب ــات ــري ــوت شـ ــرق املـمـلـكــة.
تجدر االشــارة إلــى أن اليونان ليس
لديها الـقــدرة على العمل العسكري
وتعاني من ضائقة
خارج حدودهاّ ،
اقـتـصــاديــة ،وتـصــنــف أوروب ـي ــا على
امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي درج ــة رابـعــة
وم ــا ف ــوق ،وق ــد اسـتـجــابــت للمطلب
ال ـس ـع ــودي بـنـشــر م ـن ـظــومــة ال ــدف ــاع
الجوي بدوافع مالية فقط.

متاعب الرياض مع الحلفاء

خروج اإلمارات من الحرب يعني بقاء السعودية وحيدة في المستنقع اليمني (أ ف ب)

املـتــاعــب الـسـعــوديــة فــي الـيـمــن ليست
مـقـتـصــرة ع ـلــى اإلخ ـف ــاق ــات املـيــدانـيــة
املـتـتــالـيــة فــي جـبـهــات ال ـق ـتــال ،والـتــي
ً
ّ
ت ـش ــك ــل ك ــاب ــوس ــا ث ـق ـي ــا ل ـه ــا .تــاحــق
املـمـلـكــة امل ـتــاعــب ف ــي ك ــل االت ـجــاهــات،
الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة واالقـتـصــاديــة.
ّ
وم ـتــاعــب األص ــدق ــاء شــكـلــت إزع ــاج ــا،
ّ
ي ــزي ــد ت ــأث ـي ــره م ــع ت ــآك ــل ق ـ ــوة ال ـن ـظــام
السعودي.
ابتزاز األصدقاء ماليًا يكاد ال ينتهي،
وهو ليس حكرًا على الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .ي ــأت ــي فـ ــي ال ــدرج ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،الـ ــوكـ ــاء ال ـي ـم ـن ـيــون ال ــذي ــن
راكـمــوا ثــروات مالية هائلة .والوضع
ذاتـ ـ ـ ــه ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن م ـصــر
وال ـســودانّ .أدت االندفاعة الهجومية
التدريجية اليمنية ،بالعديد من الدول
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ،إلـ ــى إعـ ــادة
ح ـســابــات ـهــا لـ ــ«الـ ـع ــودة خ ـط ــوات إلــى
ال ـ ــوراء» خـشـيــة اس ـت ـمــرار االسـتـنــزاف
والـ ـغ ــرق ف ــي املـسـتـنـقــع ال ـي ـم ـنـ َـي .لكن
الـ ـت ــراج ــع إل ـ ــى ال ـخ ـل ــف لـ ــم ي ـ ـ ــرق إل ــى
ّ
إع ــان االن ـس ـحــاب ال ـكــلــي أو ال ـخــروج
مــن التحالف بشكل رسـمــي .مــن جهة
أخ ــرى ،تعتمد ه ــذه ال ــدول الـبـقــاء في
ال ـت ـحــالــف ض ـمــن س ـيــاســة اس ـتــرضــاء
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي واالسـ ـتـ ـف ــادة مــن
معوناته املالية واالقتصادية.

اإلمارات
ل ــم ت ـح ـســم دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،أو لـيــس
لــديـهــا ال ـق ــدرة عـلــى حـســم بـقــائـهــا في
الشوط األخير من املنازلة مع اليمن،
األمر الذي أبقى اتفاق الرياض «حبرًا
ّ
على ورق» ،معلقًا إلى انتظار الوجهة
النهائية ألبــو ظبي .وإن كــان ّ
ثمة من
يــربــط فــي الـجــانــب ال ـس ـعــودي مصير
ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـبــي م ـع ــا ،ف ــي حــرب
خ ــاض ــاه ــا مـ ـع ــا ،وال ب ــد أن يـشـتــركــا
فــي نـتــائـجـهــا ،فــي الــربــح وال ـخ ـســارة،
بالقول إننا «بدأنا الحرب معًا ونخرج
منها معًا».
تقطع الرياض الطريق أمام محاوالت
ّ
املتكررة من الحرب.
الخروج اإلماراتية
وإزاء ذل ــك ،ف ــإن الـسـيــاســة اإلمــارات ـيــة
حيال اليمن مربكة ،ويداها العسكرية
والـسـيــاسـيــة مـغـلــولـتــان .وهــي أعلنت
ان ـس ـح ــاب ـه ــا مـ ـ ّـرتـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام .فــي
األولى ،أعلنت أنها انتقلت من الحرب
ً
إلــى استراتيجية «السالم ّأوال» .وفي
الثانية ،أعلنت أنها انتقلت من القتال
املباشر إلــى اإلدارة غير املباشرة من
خـ ــال الـ ــوكـ ــاء امل ـح ـل ـيــن ال ــذي ــن بـلــغ
عددهم  200ألف مقاتل ،حسب إعالنها.
وفــي كلتا املـ ّـرتــن ،كــان ادعــاؤهــا أقرب
إلــى إع ــادة االنـتـشــار والـتـمــوضــع منه

إلــى االنسحاب .وسبق أن أعلنت عام
 2016االن ـس ـح ــاب ل ـت ـتــراجــع ع ـنــه في
ّ
اليوم الثاني .حاولت اإلمارات التطلع
نـ ـح ــو طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي نـ ـص ــف اسـ ـ ـت ـ ــدارة
للعب على النقيضني ،لكنها ال تملك
م ـســاحــة واس ـع ــة ل ـل ـم ـنــاورة بـيـنـهـمــا،
كما أن قدراتها الذاتية ال تؤهلها ملثل
ً
هكذا أدوار .ذلك فضال عن أن الرياض
تـضــع حليفتها أب ــو ظـبــي دائ ـمــا أمــام
خيارين :االستمرار معها في الحرب
حتى نهايتها مــع حفظ ّ
حصتها من
بقائها تحت
الكعكة اليمنية ،بشروط ّ
ع ـبــاء ت ـهــا ،أو الـ ـخ ــروج ب ـخــفــي حنني
بال ّ
حصة ،وبذلك ينفضح دورهــا في
«التبعية املطلقة» للرياض فــي حرب
عبثية استعدت ّفيها الشعب اليمني،
وعـلـيـهــا أن ت ـتــرقــب تـبـعــاتـهــا املــاديــة
واملـعـنــويــة كــامـلـتــن ثـمــن انصياعها
للرياض على حساب اليمن.
تدرك الرياض ،ويدرك معها الخصوم
ّ
واألصـ ــدقـ ــاء ،امل ـحــل ـيــن واإلقـلـيـمـيــن،
أن خ ــروج اإلمـ ــارات مــن الـحــرب يعني
بقاءها وحيدة في املستنقع اليمني،
مع مزيد من انكشاف لقواها املتهالكة،
وتـعــريــة ملــا تبقى لـهــا مــن هـيـبــة .ولــن
يكون بمقدورها إدارة امللفات املختلفة
عـلــى الـصـعــد الـعـسـكــريــة والسياسية
واملحلية لليمن.

صراع الوكالء

ب ـقــي ص ـ ــراع ال ــوك ــاء يـ ـ ـ ّ
ـؤرق ال ـجــانــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ويـ ـسـ ـتـ ـن ــزف إمـ ـك ــان ــات ــه
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوده ورصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــده ،رغ ـ ـ ــم إم ــائ ــه
عليهما تــوقـيــع ات ـفــاق ال ــري ــاض (بــن
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة» و«املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الجنوبي») باحتفالية حضرها ّ
ولي
ع ـهــد ال ـس ـعــوديــة مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
ّ
وولي عهد اإلمارات محمد بن زايد.
أدارت ال ـس ـع ــودي ــة صـ ـ ــراع األص ــدق ــاء
فــي الـ ّـداخــل اليمني ،لكنها لــم تستطع
أن تــوفــق بينهم .ووق ـفــت عــاجــزة أمــام
نــزف الدماء الدافق من عــروق وكالئها
ف ــي م ــا يـسـ ّـمــى «ال ـح ـكــومــة الـشــرعـيــة»،
وكذلك وكــاء حليفتها ،أي «االنتقالي
الجنوبي» ،وإن كــان ثمة رأي يقول إن
ّ
تتعمد إب ـقــاء ج ــذوة الـصــراع
الــريــاض
ّ
مشتعلة للتحكم بالطرفني مـعــا .على
أي حـ ــال ،ف ــإن الـ ـص ــراع ب ــن الـجــانـبــن
ُ
واجـهــتــه ص ــراع على السلطة والنفوذ
ّ
ّ
ّ
بــن امل ـكــونــات املـحــلـيــة ،ولـكــن خلفيته
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة اخـ ـ ـت ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــاس ــم
امل ـغ ــان ــم ب ــن ال ـط ــرف ــن امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــن ملــا
سـ ّـمــي «التحالف الـعــربــي» :السعودية
واإلمارات .وإن كان ذلك ال يلغي الصراع
ّ
السياسي املحلي على السلطة في البلد.
ل ــم تـسـمــح ال ـس ـعــوديــة ألح ــد الـطــرفــن

ّ
ب ــالـ ـتـ ـغ ــل ــب وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى ك ــام ــل
املحافظات الجنوبية .وعندما أوشكت
ّ
الكفة أن تميل ملصلحة ّالحكومة على
غريمها «االنتقالي» تدخلت أبو ظبي،
ّ
ب ـغ ــض ن ـظــر م ــن الـ ــريـ ــاض ،م ــن خــال
ط ـيــران ـهــا ال ـح ــربــي ،ل ـتــرســم الـخــريـطــة
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــؤق ـت ــا بــن
أطراف النزاع في إطار معركة مدروسة
مـسـبـقــا ب ــأن ال ي ـكــون غــالــب ومـغـلــوب
ف ـي ـه ــا .وب ــانـ ـتـ ـظ ــار ال ـح ـس ــم ال ـن ـهــائــي
للدور اإلمــاراتــي بالبقاء في التحالف
ّ
استقرت تموضعات
أو الـخــروج منه،
«األم ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع» ع ـل ــى ال ـن ـح ــو اآلت ـ ــي:
«الشرعية» (حكومة الرئيس املنتهية

أدارت السعودية
صراع األصدقاء في
الداخل اليمني،
لكنهاّ لم تستطع
أن توفق بينهم

والي ـتــه عـبــد رب ــه مـنـصــور هـ ــادي) في
امل ـحــاف ـظــات ال ـشــرق ـيــة ،و«االن ـت ـق ــال ــي»
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة لــدولــة اليمن
الجنوبي سابقًا.

مصر
يـتـجــاهــل ال ـعــالــم م ـشــاركــة م ـصــر في
الـتـحــالــف .إال أن ال ـقــاهــرة هــي إحــدى
الدول املشاركة في تحالف الحرب على
اليمن ،من خالل ّ
قوة بحرية تشارك مع
الدول الخليجية والغربية في حصار
ّ
الشعب اليمني .وهي ّ
تتغير
مهمة لم
منذ بــدايــة ال ـعــدوان ،وإن كــان النظام
فــي الـقــاهــرة يـ ّـدعــي بــأن مشاركته في
ال ـت ـحــالــف ت ــأت ــي ت ـحــت ع ـن ــوان األم ــن
باب
املالحي للبحر األحمر ومضيق ّ
املندب .غير أن املوقف املصري يتبنى
املوقف السعودي في املحافل الدولية
ّ
يخص
واإلقليمية بـحــذافـيــره فــي مــا
الشأن اليمني .وقــد ارتضت الرياض
ه ــذا ال ـح ـجــم م ــن امل ـش ــارك ــة امل ـصــريــة،
رغـ ــم رغ ـب ـت ـهــا م ـش ــارك ــة األخـ ـي ــرة فــي
القتال ّ
البري ،إال أن حسابات القاهرة
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـجــرب ـت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة فــي
اليمن حالت دون ذلــك ،مع العلم بأن
املعونة املالية السعودية ملصر تأتي
مــن ضـمــن تـحــالــف فــي أكـثــر مــن ملف
إقليمي ،واحد منها اليمن.

السودان
خـ ــرج ال ـ ـسـ ــودان م ــن ج ـب ـهــات ال ـق ـتــال
مــن دون إع ــان رس ـمــي ،بـعــدمــا اتخذ
ب ــداي ــة الـ ـع ــام الـ ـج ــاري ق ـ ــرار تقليص
ع ـ ــدد ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن فــي
اليمن مــن  5آالف (ال ـعــدد الـســابــق 15
ألفًا سحب منهم  10آالف في الصيف
املــاضــي) مبقيًا على  657جنديًاّ ،من
دون أن ّ
يحدد ّ
مهمة الجنود املتبقني
أو أماكن تموضعهم .مصادر صنعاء
تــؤكــد أن الـعــدد املــوجــود فــي جبهات
القتال أكبر من ذلك بكثير ،وكثير من
املـقــاتـلــن الـســودانـيــن لـيـســوا جـنــودًا
نـظــامـيــن فــي ال ـق ــوات ال ـســودان ـيــة .إذ
ال ت ـ ــزال الـ ـق ــوات ال ـس ــودان ـي ــة تنتشر
فــي م ـحــاور ن ـجــران وج ـي ــزان وعسير
والخوبة لحماية الحدود السعودية،
مع انتشار تكتيكي في ميدي وغرب
ح ــرض ف ــي مـحــافـظــة حـجــة الـيـمـنـيــة،
وتـ ـتـ ـم ــوض ــع س ـ ــراي ـ ــا سـ ــودان ـ ـيـ ــة فــي
معسكرات مــا ّ
يسمى «ق ـ ّـوة الــواجــب»
(ق ـ ّـوات مشتركة للتحالف) فــي املخا
غ ــرب ــي تـ ـع ــز ،وم ـع ـس ـك ــر ب ـل ـح ــاف فــي
شبوة ،ومطار الريان في حضرموت.
ّ
ومهمة هــذه السرايا حراسة عناصر
وضباط قوات التحالف.
(األخبار)

