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العالم

ّ
الكويت بين «دبين داشرين»
قضية

وفيق قانصوه
عام  ،1966افتتحت جامعة الكويت رسميًا ،وكان قوامها
 418طالبًا وطالبة .بعد ًأكثر من نصف قرن ،في ،2018
يخوض الكويتيون جداال حول منع االختالط في الجامعة،
بعدما نجح االسالميون عام  1996في إصدار قانون
يقضي بالفصل التام بني الذكور واإلناث في قاعاتها ،على
أن تعمل الحكومة على تطوير مبانيها بما يضمن منع
االختالط تمامًا!
ّ
التغول السلفي الخليجي الذي رعته الجارة الكبرى،
اململكة العربية السعودية ،قضى في طريقه على الحركة
املسرحية والثقافية التي شهدتها البالد منذ ما قبل

استقاللها ،ويكاد يقضي على سياسة النأي بالنفس
اخترعها الكويتيون قبل اللبنانيني بسنوات طويلة.
التي
ً
ليس تفصيال أن يرفض الكويتيون اعتماد سفير لبناني
شيعي في بلدهم لـ«أسباب داخلية» ،بعدما كانت الكويت،
بني سبعينيات القرن املاضي وتسعينياته ،عضوًا في
ُ ّ
معظم اللجان العربية التي شكلت لوقف حروب الطوائف
ّ
اللبنانية املتناحرة« .الفكر املنغلق بات أكثر تحكمًا
بمجتمعنا ،والطبقة السياسية تكاد تقف عاجزة في
مواجهته» ،ينقل قادمون من الكويت عن لسان أحد
املسؤولني.
في الخليج اليوم ال صوت يعلو فوق صوت جنون «الدب
الداشر» السعودي .اإلمارة الصغيرة املحشورة بني جيران

اقوياء وأشقاء ال يخفون طمعهم بأرضها ونفطها،
تستشعر خطرًا لم تعرفه منذ ّ
قرر صدام حسني إعالنها
واحدة من محافظات العراق عام  .1990القلق كبير من
ّ
افتقاد مظلة مجلس التعاون الخليجي التي فككها الثنائي
السعودي ـ ـ االماراتي ،وهو إلى تعاظم لقناعة الكويتيني
ماض في التصعيد الى حيث ال مكان
بأن هذا الثنائي
ٍ
للحياد واملشي على حبل رفيع بني املتصارعني ،وهي
اللعبة التي لطاملا أتقنتها االمارة الصغيرة .قد يكون
شيوخ آل الصباح قريبا أمام مرارة االختيار :معنا أم
علينا ،وسط الضغوط املتزايدة ملغادرة مربع الوساطة
والحيادية ،وإال استجرار الغضب السعودي .غضب كانت
مالمحه ّبينة في زيارة محمد ابن سلمان األخيرة لـ«حل»

مقالة

انكشاف «التحالف» في
جنوب اليمن :صحوة من
الوعود المعسولة
لقمان عبد الله
الخالف النفطي الحدودي بني البلدين .إبن سلمان لم ّ
يتردد في ضرب
ركيزتني أساسيتني لالستقرار في بلده ،العائلة املالكة واملؤسسة
الدينية ،ولم يتوان عن فك عرى التحالف الخليجي وحصار دولة عضو
في مجلس التعاون في سابقة خليجية ...وبالتالي ،ليس ما يضمن
عدم وقوع «األمير املغامر» تحت إغراء التدخل في عملية الخالفة
لألمير الثمانيني داخل العائلة الحاكمة الكويتية املتماسكة تاريخيًا.
وفي ظل وجود مجلس أمة شعبوي وصدامي ،فإن مخاطر كهذه
تصبح أكثر جدية.
في واشنطن ،الحليف االستراتيجي التاريخي لإلمارةّ ،
«دب
ّ
داشر» آخر ال يقل جنونًا .في أيلول املاضي ،زار الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح واشنطن للقاء الرئيس األميركي دونالد
ترامب وإقناعه باعتماد «النموذج الكوري» في وجه ايران :الضغط

من أجل الحوار .القلق الكويتي كبير مما بعد الرابع من تشرين
الثاني املقبل ،موعد بدء تطبيق العقوبات األميركية على الدولة
الجارة الكبيرة .وهم سمعوا بوضوح من األميركيني أن هؤالء
ّ
لن يوفروا الضغط على أي من حلفائهم ،بكل الوسائل ،لاللتزام
بتنفيذ العقوبات .هنا ،أيضًا ،قد تكون االمارة التي تستضيف 40
ألف ايراني وترتبط مع ايران باتفاقات اقتصادية وتجارية ،أمام
االختيار الصعب نفسه بني مغادرة مربع الحيادية والوسطية أو
استجرار الغضب األميركي.
ً
ّ
يتهيب الكويتيون حفلة جنون مقبلة على املنطقة .أوال ،ألن ايران،
في رأيهم ،تعاني من صعوبات كبيرة ،منذ القرار االميركي املجنون
باالنسحاب من االتفاق ّالنووي ،وثانيًا ألن اآلتي األميركي األعظم ،قد
ّ
يستجر ردًا ايرانيًا ال يقل «جنونًا».

من عبد العزيز إلى ابن سلمان:

الكويت هدف دائم!
بالعقلية نفسها التي يتعامل بها مع ملك البحرين ،حمد بن
توجه محمد بن سلمان ،الشهر الماضي ،إلى
عيسى آل خليفةّ ،
طامعًا في انتزاع موافقة على استئناف اإلنتاج النفطي
الكويتِ ،
جده
في المنطقة المشتركة .بدا ابن سلمان ،في ذلك ،شاهرًا سيف ّ
ظل يناكف الكويتيين حتى استحوذ
عبد العزيز آل سعود ،الذي ّ
ثلثي أراضيهم إبان عهد االستعمار البريطاني .لكن الصدمة
على َ
تلقاها «األمير المغرور» كانت في إصرار القيادة الكويتية على
التي ّ
نيل حقوقها السيادية قبل أي حديث آخر ،وهو ما ألجأه إلى الكذب
ومحاوالت إيقاع الفتنة ،في انتظار «الفرج» األميركي
دعاء سويدان
ُ
لم َيكن الكويتيون ،في معظم مفاصل
ت ــاري ـخ ـه ــم ،ع ـلــى وف ـ ــاق م ــع جـيــرانـهــم
ّ
الـسـعــوديــن .ظــلــت دائـمــا الخشية من
ّ
تغول آل سعود تسكن نفوس حاكمي
الدولة الخليجية .حتى عندما أسدى

م ـ ِّ
ـؤس ــس الـ ــدولـ ــة ،مـ ـب ــارك ب ــن ص ـبــاح
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ــدعـ ــم لـعـبــد
الـعــزيــز آل سـعــود مــن أج ــل اسـتــرجــاع
الرياض وإطالق مسار تأسيس الدولة
السعودية الثالثة ،إنما كانت ُت ِّ
حركه
خ ـش ـيــة م ــن آل ال ــرش ـي ــد ال ــذي ــن ات ـســع
حينها نفوذهم في نجد على نحو بات

ليس ملك البحرين!
بكثير من الصلف تعامل ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،مع الكويتيني خالل زيارته
ُ
ّ
ناظر ما هو موجود في البحرين،
األخيرة إليهم وما أعقبها .كان في ظنه ربما أنه سيلقى قيادة ت ِ
حيث يقول آل سعود آلل خليفة افعلوا فيفعلوا ،أو امتنعوا فيمتنعوا .لكن رد فعل الكويتي ،الذي
لم يخرج عن حدود اللياقة والدبلوماسية ،حمل ابن سلمان على سلوك سبل أخرى .هكذا ،لم يجد
نجل امللك ضيرًا في الكذب في شأن محادثاته مع القيادة ّ الكويتية ،زاعمًا أمورًا غير موجودة
ً
أصال ،من قبيل أن ثمة خالفًا داخل الكويت حول كيفية حل مشكلة الحقول النفطية املشتركة.
من الفشل ،إنما تستهدف أيضًا زرع
وهي مزاعم ال يقتصر الغرض منها على محاولة الهروب ُ َ
فتنة داخل البيت الكويتي ،من خالل الحديث عن أجنحة لم يعلم إلى اآلن أن لها وجودًا في الكويت
كما هي الحال في اإلمارات والبحرين؛ إذ من املعروف عن الحكم الكويتي تماسكه الداخلي
والتفاف أقطابه حول عائلة آل الصباح .والجدير ذكره ،هنا ،أن املالبسات التي رافقت زيارة ابن
سلمان إلى الكويت أثارت الكثير من السخط
في أوساط النشطاء واملواطنني الكويتيني ،الذين
استذكروا االستيالء السعودي على األراضي
الكويتية أيام االستعمار البريطاني ،وكذلك
الحصار الذي فرضته السعودية على بالدهم
ما بني عشرينيات وأربعينيات القرن املاضي،
ُم ّ
جددين رفضهم التمنني السعودي املتواصل
لهم بمساندتهم إبان الغزو العراقي ألرضهم.
(األخبار)

ُم ّ
هددًا آلل الصباح .على أن ذلك يبقى
«معروفًا» جعله مباركًا في عبد العزيز
بمعزل عن أسبابه« .معروف» سرعان
ّ
م ــا ت ـن ــك ــر ل ــه ّأول مـ ـل ــوك ال ـس ـع ــودي ــة،
واضـعــا نصب عينيه هــدف االستيالء
ِ
على الكويت.
ّ
لعل الرجوع إلى تأريخ العالقات ّإبان
َ
عـهــدي عبد الـعــزيــز وســالــم بــن مبارك

ال ـص ـبــاح (ال ـح ــاك ــم ال ـتــاســع لـلـكــويــت)
يـبـ ّـدو األكـثــر إف ــادة فــي فهم طبيعة ما
ي ـك ــنــه الـ ـط ــرف ــان لـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض.
مبكرًا ،استشعر سالم خطورة تنامي
نـفــوذ األم ـيــر ال ـس ـعــودي فــي الـجــزيــرة.
وم ـ ــن هـ ـن ــا ،ب ـ ــدأ ع ـم ـلــه ع ـل ــى تـحـصــن
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـك ـ ًـوي ـت ـي ــة (ال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـكــن
يومذاك ُم َّ
رسمة حدودها مع األراضي
ال ـن ـجــديــة) ،بــوضــع ع ــام ــات حــدوديــة
فاصلة بني
عند ميناء بلبول كنقطة
ّ
نجد والـكــويــت .خطوة لــم يتأخر الــرد
ال ـس ـع ــودي عـلـيـهــا بـتـسـلـيــط قـ ــوة من
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان» (إخ ـ ـ ــوان م ــن أطـ ـ ــاع ال ـل ــه)
ع ـل ــى ال ـك ــوي ـت ـي ــن ،ل ـت ـنــدلــع ع ـق ــب ذل ــك
موقعة الجهراء الشهيرة التي آلت إلى
االحتكام للبريطانيني.
ام ـت ـن ــع ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون عـ ــن م ـس ــان ــدة
ّ
الكويتيني ،وتركوا ساملًا «يقلع شوكه
ب ـيــديــه» ،إل ــى أن ع ــاد بـيــرســي كــوكــس
مندوبًا ساميًا للحكومة البريطانية
إلى العراق .في ميناء العقيرّ ،
أسر عبد
العزيز لكوكس ،للمرة األولــى ،بما في
نفسه :الكويت جــزء من «ممتلكاتنا».
وب ـع ــد ق ــراب ــة سـنـتــن م ــن امل ـن ــاوش ــات،
تـ ّـمــت الصفقة بــن الـجــانــب الـسـعــودي
وراعيه البريطاني .في غياب الجانب
ال ـكــوي ـتــي ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أص ـب ــح عـلــى
رأسـ ــه آن ـ ــذاك أح ـمــد ال ـجــابـ َـر ال ـص ـبــاح،
َّ
وفــي ميناء العقير نفسه ،خــط كوكس
ح ـ ــدود ن ـج ــدُ ،م ـضـ ّـم ـنــا إي ــاه ــا حــوالــى
ال ـث ـل ـث ــن مـ ــن م ـس ــاح ــة الـ ـك ــوي ــت .ومل ــا
اح ـت ـ ّـج أح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،جـ ــاءه ال ـجــواب
البريطاني« :السيف أقــوى من القلم»،
إن لم تتنازل عن تلك األراضي بالسلم
فإن ابن سعود سينتزعها منك بالقوة.
أحـ ّـس أحمد بـ«الخيانة» ،لكنه اضطر
للموافقة أخـذًا في االعتبار تفوق ًعبد
الـعــزيــز الـعـسـكــري عـلـيــه ،وخـشـيــة من
إلحاق الكويت بالعراق.

ابن سلمان يستلهم ّ
جده

بـ ـم ــوج ــب م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ـعـ ـقـ ـي ــر ع ـي ـن ـهــا
(تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر  ،)1922أقـ ّـر
البريطانيون إنشاء «منطقة محايدة»

أو «مشتركة» بني السعودية والكويت،
عـلــى طــريـقــة املـسـتـعـ ِـمــريــن ف ــي تلغيم
َ
املستعم ّرين .وبعد مــرور أكثر
حــدود
ُ
م ــن  40ع ــام ــا ،وق ـع ــت اتـفــاقـيــة تقسيم
ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة مـ ــا بـ ــن ج ـن ــوب ــي تــابــع
لـلـسـعــوديــة وش ـمــالــي ت ــاب ــع لـلـكــويــت.
ووفـ ـق ــا لــات ـفــاق ـيــة ال ـت ــي دخ ـل ــت حـ ّـيــز
ّ
التنفيذ عام  ،1970فإن لكل دولة سلطة
اإلدارة والـقـضــاء والــدفــاع على الجزء
ّ
التابع لها (مع تمتع الطرفني بحقوق
متساوية في الـثــروات) .سلطة لم تكد
ّ
تمر بضعة عقود على إقــرارهــا ،حتى
ّ
بدأت السعودية «التحرش» في مقلبها
 ،2009كــان ُيـفـتــرض أن
الـكــويـتــي .عــام ّ
ينتهي العقد املــوقــع ملــدة ِّ  50عامًا مع
ش ــرك ــة «شـ ـيـ ـف ــرون»ُ ،م ـمــث ـلــة ال ـجــانــب
الـسـعــودي فــي املنطقة املـشـتــركــة .لكن
الــريــاض ق ـ ّـررت تمديد العقد  30عامًا
دون اس ـت ـش ــارة الـكــويــت
إضــاف ـيــة م ــن ّ
أو مــوافـقـتـهــا .ع ــض الـكــويـتـيــون على
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرح مـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وآث ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ع ــدم
التصعيد .إال أن ًالسعودية مضت في
ّ
الكويتية
تنمرها ،مستبيحة األراضي
ّ ً
في عمليات تصدير النفط ،ومتحكمة
بالتعيينات في املواقع الحساسة من
ّ
دون م ــراع ــاة مـتـطــلـبــات الـ ـت ــوازن بني
البلدين.
ّ
وم ـ ــع مـ ـم ــارس ــة الـ ـك ــوي ــت ح ــقـ ـه ــا فــي
الـتـضـيـيــق ع ـلــى «ش ـي ـف ــرون» لـنــاحـيــة
إجـ ــراءات الـعـمــالــة ك ـ ُـون األول ــى ليست
طــرفــا فــي االتـفــاقـيــة امل ـم ـ ّـددة سعوديًا،
قررت الرياض معاقبة جارتها بإعالن
وق ـ ــف اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـف ـط ــي فـ ــي املـن ـط ـقـ ًـة
امل ـح ــاي ــدة (ُ ،)2015 - 2014مـتـسـ ّـبـبــة
ب ـخ ـســائــر ب ــال ـغ ــة ل ـل ـكــوي ـت ـيــن .كـتـمــت
ال ـكــويــت غـيـظـهــا م ــرة ثــال ـثــة ،وارتـ ــأت
ّ
الـسـعــي فــي ح ــل ال ـن ــزاع عـبــر الـقـنــوات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،ح ـتــى أن تـلــويـحـهــا
ّ
باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ظل
تلويحًا لم يسلك سبيله إلى التنفيذ.
غير أن أنجال عبد العزيز وأحفاده ال
يتركون «أشقاءهم» وشأنهم.
في الــ 30من أيلول /سبتمبر املاضي،
ّ
حـ ــط ولـ ــي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،مـحـمــد
بن سلمان ،في الكويت ،بعدما بلغت
الضغوط األميركية عليه مستوى غير
مسبوق من أجل دفعه إلى زيادة إنتاج
الـنـفــط .كــل مــا فــي ال ــزي ــارة أوح ــى بــأن
الــرجــل ذه ــب إل ــى جـيــرانــه غــازيــا أكثر
ـاوضــا .مــن اإلخ ــاف فــي موعد
منه مـفـ ِ
الــزيــارة ،إلــى استباقها بــإرســال وزيــر
ال ـخــارج ـيــة عـ ــادل الـجـبـيــر السـتـطــاع

كل ما رافق زيارة ابن سلمان أوحى بأن النية فرض شروط ال عقد تسوية (أ ف ب)

األج ــواء ،إلــى اقتصارها على ساعات
م ـ ـ ـعـ ـ ــدودات بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ُم ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررًا لـهــا
االستمرار ليومني ،جميعها مؤشرات
أنـبــأت بــأن النية فــرض شــروط ال عقد
تسوية.
خــاصــة لــم ي ـتـ ّ
ـردد اب ــن سـلـمــان نفسه
فــي الـجـهــر بـهــا فــي مقابلته األخ ـيــرة
مــع «بـلــومـبــرغ»« :األم ــور العالقة هي
جزء من مسائل ذات عالقة بالسيادة
ّ ّ
يتم حلها خالل الـ 50سنة املاضية،
لم
ّ
ّ
نستمر
وهم يريدون حلها اآلن قبل أن
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فــي اإلن ـتــاج ،ونـحــن نعتقد أن مسألة
عــال ـقــة م ـنــذ  50س ـنــة ي ـكــاد ي ـكــون من
ّ
املـسـتـحـيــل حــلـهــا فــي أســاب ـيــع قليلة.
لـ ـ ـ ــذا ،ف ـن ـح ــن ن ـع ـم ــل ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
اتـ ـف ــاق م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن ل ـك ــي نـسـتـمـ ّـر
ف ــي اإلنـ ـت ــاج ل ـل ـس ـنــوات ال ـ ــ 5إل ــى الـ ــ10
املـقـبـلــة ،وف ــي الــوقــت ذات ــه نعمل على
ّ
ح ــل مـســائــل ال ـس ـيــادة» .بتعبير آخــر:
َ
فلينس الكويتيون لبضع سنني أنهم
دول ـ ــة ذات سـ ـي ــادة ،ول ـي ـس ـم ـحــوا لـنــا
بــاالسـتـيــاء عـلــى أراض ـي ـهــم ونفطهم

حـتــى نـشـبــع نـهــم الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ّ
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ومـ ــن ب ـع ــده ــا «ل ـك ــل
حادث حديث».

ّ
الكويت بين ّ
و«األمر»
«المر»

ّ
َ
ـخ ــب ظـ ــن ال ـكــوي ـت ـيــن ف ــي «ج ــار
ل ــم ي ـ ِ
ّ
ال ـس ــوء» .مـشــاعــر الـقـلــق الـتــي تـعــززت
عقب ان ــدالع األزم ــة الخليجية ،حتى
بلغت ّ
حد التباحث في ما يمكن فعله
حال ّ
تعرض الكويت لعدوان سعودي
(راج ــع :تقرير «أم ـيــري» فــي الكويت:

بدأت الخالفات
على المنطقة
المحايدة بين
البلدين عام 2009

السعودية قــد تهاجمنا! « -األخـبــار»
  18آب  ،)2018سرعان ما وجــدت ماّ
يصدقها على أرض الواقع .ولي العهد
ال ـس ـعــودي ال ــواث ــق بـ ــ«أوه ــام» محمد
ب ــن زاي ـ ــد ع ــن أن ال ـي ـم ــن «أصـ ـب ــح فــي
جيبنا» ،وأن بمقدوره ضرب ُعمان من
ّ
واملزهو بـ«حصاره»
البوابة اليمنية،
املفروض على قطر ،جاء إلى الكويت
وفي رأسه أن باستطاعته إخضاعها
مــن خ ــال اب ـتــزازهــا بـخــوفـهــا ،مثلما
فـ ـع ــل جـ ـ ـ ـ ّـده فـ ــي ع ـش ــري ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
املــاضــي .لـكــن املـفــاجــأة أن الكويتيني
لــم يـكــونــوا ه ــذه امل ــرة لـ ّـيـنــي الـجــانــب،
وأبــدوا تمسكًا بحقوقهم على اعتبار
أن أي تنازل البن سلمان اليوم يمكن
أن ُي َ
غريه بما هو أكبر وأبعد ،وأفهموا
ً
األمـيــر الـشــاب أ َنــه إذا كــان مستعجال
ْ ّ
تسليف ترامب فليسلفه من كيسه ال
من كيس اآلخرين.
ه ــذا م ــا ب ــدا واض ـح ــا ف ــي مـقــابـلــة ابــن
س ـل ـم ــان مـ ــع «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ» .لـ ــم يـنـكــر
الرجل استمرار الخالف مع الكويت،
لكنه حاول التذاكي بإلقاء فشله على
الكويتيني عندما تحدث عن أن «جزءًا
منهم يريد التمسك بمسائل السيادة
قبل املضي قدمًا ،والجزء اآلخر يؤيد
ما نحاول قوله» .ومع ذلك ،أبدى ولي
العهد السعودي تفاؤله بـ«الحصول
ع ـل ــى ش ـ ــيء مـ ــا ق ــريـ ـب ــا» ،م ـع ــرب ــا عــن
اعتقاده بـ«أنها مسألة وقت حتى ّ
يتم
ّ
ِّ ً
حلها» .فعالم يراهن؟ قد يكون مؤمال
ضغطًا أميركيًا يحمل الـكــويــت على
ّ
الـتــراجــع خـطــوة ،حتى ال تفقد مظلة
الحماية األميركية التي حالت إلى اآلن
دون انـفــات الغضب الـسـعــودي على
قطر .لكن هــذا الضغط ،الــذي ال يبدو
ّ
مستبعدًا فــي ظ ــل إع ــان األمـيــركـيــن
أكثر من مــرة سعيهم إلــى حل األزمــة،
لن يكون بالضرورة وفق ما يشتهيه
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،إذ ق ــد ي ـت ـخــذ م ـســاريــن
م ـت ــوازي ــن (ع ـل ــى ال ــري ــاض وال ـكــويــت
في الوقت نفسه) ،أو قد ُي َ
مارس على
السعودية من دون الكويت!
أما إذا ارتــأت واشنطن إدامــة الخالف
كـ ـب ــؤرة ت ــوت ــر إض ــاف ـي ــة ف ــي الـخـلـيــج
إلــى جانب األزم ــة القطرية ،فسيكون
الكويتيون ،كما هــي حــال القطريني،
عـ ــرضـ ــة ل ـع ـم ـل ـي ــات سـ ـل ــب أم ـي ــرك ـي ــة
مـ ـق ــاب ــل ت ـح ـص ـي ـن ـه ــم م ـ ــن «ال ـ ـغ ـ ــول»
ال ـس ـعــودي .مقايضة ليست إال جــزءًا
من االستراتيجية األميركية الجديدة
ّ
الـقــائـمــة عـلــى تحصيل الـفــوائــد بــأقــل
ق ــدر م ــن ال ـت ـكــال ـيــف ،وال ـت ــي ال يـمــانــع
الـخـلـيـجـيــون امل ـن ــاوئ ــون لـلـسـعــوديــة
إلى اآلن االستجابة ملتطلباتها ،على
رغ ـ ــم ل ـج ــوئ ـه ــم إل ـ ــى خ ـ ـيـ ــارات بــدي ـلــة
ك ــان آخــرهــا  -فــي الـحــالــة الـكــويـتـيــة -
التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات
تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع ال ـ ـص ـ ــن .عـ ـل ــى أن ت ـلــك
ال ـخ ـي ــارات تـبـقــى ق ــاص ــرة ع ــن إع ـتــاق
الــدول الخليجية الصغيرة مــن عقدة
ال ـض ـعــف وت ـب ـعــات ـهــا ،م ــا ل ــم ت ـت ـحـ ّـول
ّ
إل ــى اسـتــراتـيـجـيــة مـتـكــامـلــة ،تـتـكــتــل
بموجبها تلك الدول بوجه السعودية.

ّ
كل ما ُوعــد به أبناء املحافظات الجنوبية في اليمن
من حياة كريمة ،ورفع مستوى املعيشة بما يضاهي
الوضع في الــدول الخليجية ،واالنضمام الحقًا إلى
ّ
ّ
وتحول الوعد إلى
مجلس التعاون الخليجي ،تبخر.
كابوس ُي ِقلق أبناء تلك املحافظات حــول مستقبل
وجــودهــم ومصيرهم السياسي ووحــدة أراضيهم.
لـقــد ب ــدا ،خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،أن دول
َ
الخليج لم ت ُعد بحاجة إلى عمليات استقطاب جزئية
تلبية أله ــداف موضعية ،أو تعليل بقائها فــي هذا
البلد ،بعدما نجحت سياسة «التحالف» في تطويع
إرادة مــايــن املــواطـنــن الجنوبيني بشكل جمعي،
باألساليب الزائفة واملخادعة.
ً
لـكــن ذلــك لــم ُيـعـ ّـمــر طــويــا؛ إذ ســرعــان مــا انكشف
زيف الوعود بتساوي املواطن في الضفة الجنوبية
للجزيرة العربية ،مع شقيقه في الضفة الشمالية،
أي دول الخليج ،والتي لم تكن إال وسائل رخيصة
للجذب واالستيعاب ،وحــرف شريحة بأكملها عن
أهــدافــهّ ،
وزج شبابها فــي مـحــارق القتال ،وتوظيف
م ــوارده ــا وطــاقــات ـهــا ومــوق ـع ـهــا خ ــدم ــة لـلـمـشــاريــع
الـتــوسـعـيــة الـتــي تعطي الــريــاض وأب ــو ظـبــي مـيــزات
ّ
تؤهلهما للعب دور إقليمي أكبر.
لقد غابت مطالبات النخب وكتاب الرأي واألكاديميني
والسياسيني املتعلقة باالنضمام إلى مجلس التعاون
الخليجي ،أو بردم الهوة االقتصادية بني أبناء جنوب
اليمن وشعوب الخليج ،مقابل مشاركة أولئك في ّما
يسمى «عاصفة الحزم» .وانحدرت ّاملطالب ،في ظل
ما آل إليه الوضع االقتصادي ،وما خلفته سياسات
ّ
ـآس كارثية (فقر وجــوع
«التحالف» املتعمدة مــن مـ ٍ
وأم ــراض وأوبـئــة وأمـيــة) ،إلــى االقتصار على تأمني
لقمة العيش؛ إذ إن االنهيار ّ
الحاد في العملة اليمنية

أفقدها قيمتها ،ولم تعد رواتب املوظفني تكفي سوى
لبضعة أي ــام .لــم يـعــد أح ــد فــي جـنــوب الـيـمــن ،حتى
القريبون مــن االح ـتــال ،يـصـ ّـدق الــوعــود ،والحديث
ع ــن ه ـبــات أو ودائـ ــع أو دع ــم م ـشــاريــع وغ ـيــر ذل ــك.
ّ
وباملناسبة ،فإن الدعاية اإلعالمية السعودية ال تكف
عن الترويج لألخبار الزائفة حــول الدعم اإلنساني
واإلغ ــاث ــي الخليجي «ال ــام ـح ــدود» لليمن بالعموم
وال ـج ـن ــوب ب ــال ـخ ـص ــوص ،وك ــذل ــك إصـ ـ ــدار جـ ــداول
وأرقام فلكية عن املبالغ الوهمية التي تزعم تقديمها.
ّ
تستمر املاكينة اإلعالمية التابعة للنظامني
ولسوف
الـ ـسـ ـع ــودي واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ف ــي إطـ ـ ــاق ت ـل ــك امل ــزاع ــم،
لالستفادة منها فــي املـحــافــل واملــؤسـســات الدولية
يكتف االح ـتــال بــإيـقـ ّـاع مواطني
وحـيــث ي ـلــزم .لــم َ ِ
ج ـنــوب الـيـمــن فــي شـ ـ َـرك أج ـنــداتــه ،بــل ول ــى عليهم
شخصيات ال تمتلك الكفاءة والخبرة واالختصاص،
وال الـحـيـثـيــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــا ّعـيــة والـقـبـلـيــة،
وه ــي م ــن املــوســومــن بـصـفــات الـتـمــلــق والـتــزيـيــف
واالنـتـهــازيــة ،والبحث عــن النفوذ والغنائم .وبعض
ـاب الـســوابــق ،فيما يــديــر بعضهم
ه ــؤالء مــن أصـحـ ّ
اآلخر عصابات منظمة تقتل وتنهب باألجر ،أو تقتل
وفق املشروع الخليجي الذي ال يحتمل الرأي اآلخر.
محافظات
يدير االحتالل الخليجي صراعًا داميًا في ّ
جنوب اليمن ،من خالل تصفية حسابات معقدة بني
األطــراف املحلية املتصارعة في ما بينها« :املجلس
االنتقالي الجنوبي» ،وحكومة أحمد عبيد بن دغر،
وحـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،وأح ـي ــان ــا تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة».
والجانب األكبر من هذا الصراع القذر هو انعكاس
للخالف الخليجي بني كل من السعودية واإلمــارات
من جهة وقطر من جهة أخرى ،وقد انحدر ُليس ِقط
املحرمات والقيم والتقاليد ،ويكشف الشعب الجنوبي
على آلة قتل غاشمة ال تبقي وال تذر ،في حني بات
االنفالت األمني الشامل خارجًا عن أي قيود.
يـسـتـخــدم امل ـت ـص ــارع ــون ال ـن ـخــب الـجـنــوبـيــة وق ــودًا
َ
لتنازعهم على النفوذ والسيطرة ،في خطة ُمحكمة
َ
َ
ّتهدف إلى إبادة الخصم ،وإزالته من الوجود .وتعمد
كل من الرياض وأبــو ظبي ،في سبيل الوصول إلى
غــايــاتـهـمــا ،إل ــى إذك ــاء ال ـع ــداوة ،وزرع ب ــذور الحقد،
فــي مـشــروع تستهدفان مــن خــالــه السيطرة على
املفاصل الحيوية واالستراتيجية .وهو ما اقتضى
تشتيت الجنوبيني ،وتقسيمهم إلى مناطق وقبائل
وأجنحة وفصائلَ ،لي ُ
سهل استخدامهم في ضرب
ُ ّ
القوى املصنفة على أنها عدوة أو غير صديقة .وال
يقتصر األمر ،هنا ،على حزب «اإلصالح» ،بل يشمل
أيضًا القوى الوطنية املعارضة للهيمنة والسيطرة،
والتي ّ
تتعرض قياداتها وكوادرها لإلخفاء القسري
في السجون السرية ،أو التصفية الجسدية.

