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العالم

العالم

اليمن ينتظر أن يصل الفريق األممي ،الذي
يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامييرت ،السبت
المقبل إلــى مدينة الحديدة ،حيث يفترض
ّ
مهمته في مراقبة تنفيذ اتفاقات
أن يبدأ
ّ
ُ
السويد .مهمة يتوقع أن يصوت مجلس
األمن في غضون ساعات على مشروع قرار
داعم لها ،في وقت تنتقل فيه عملية تبادل
األسرى والمعتقلين إلى مرحلة أكثر تقدمًا،
من شأنها تعزيز التفاؤل بمسار التهدئة

مشروع بريطانيا في طريقه إلى التصويت

الفريق األممي يصل
إلى الحديدة السبت
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،خـ ّـيــم
ال ـ ـهـ ــدوء ع ـل ــى م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـح ــدي ــدة،
عـلــى رغ ــم وق ــوع خ ــروق ــات مـحــدودة
ّ
فــي عــدد مــن مــديــريــاتـهــا .ه ــدوء عــزز
دالالت استمراره انطالق اجتماعات
«ل ـج ـن ــة ت ـن ـس ـيــق إع ـ ـ ــادة االن ـت ـش ــار»

امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ اتـ ـف ــاق الـ ـح ــدي ــدة،
ف ــي خ ـطــوة تـسـتـبــق وص ــول الـفــريــق
األم ـم ــي الـ ــذي س ـي ــرأس الـلـجـنــة هــذا
األسـ ـب ــوع إل ــى ال ـي ـمــن .وف ـي ـمــا ب ــدأت
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـع ـم ـل ـي ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ أول
تـفــاهـمــات الـســويــد ،املتمثل بصفقة

«التحالف» يستهدف مطار صنعاء
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ اخ ـت ـت ــام مـ ـش ــاورات
ال ـس ــوي ــد ،أغـ ــار ط ـي ــران ت ـحــالــف ال ـع ــدوان،
أمــس ،على مطار صنعاء الــدولــي .وادعــى
«التحالف» ،فــي بـيــان« ،تدمير طــائــرة من
دون طيار ومنصة إطالقها فــي املـطــار»،
متحدثًا عــن «تدمير الـطــائــرة فــي مرحلة
اإلعداد إلطالقها ،وتحييد هجوم إرهابي
وشيك» ،ومتهمًا «أنصار الله» بـ«استخدام
مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي» .واسـتـنـكــر

املـتـحــدث بــاســم الـجـيــش اليمني والـلـجــان
الشعبية ،يحيى سريع ،استهداف املطار
«بحجج وذرائ ــع واهـيــة ال أس ــاس لها من
الصحة» ،معتبرًا أن «هذه الجريمة تعكس
نيات العدوان الحقيقية في عرقلة جهود
األمم املتحدة واملجتمع الدولي لفتح مطار
صنعاء» .ودعا سريع ،املنظمة الدولية ،إلى
«تـحـ ّـمــل مسؤوليتها فــي إيـقــاف الـعــدوان
وإنهاء معاناة اليمنيني».
(األخبار)

تـ ـب ــادل األس ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت بــريـطــانـيــا
أن مشروعها املـطــروح على مجلس
األمــن الــدولــي سـ ُـيـصـ َّـوت عليه خالل
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـم ــا مـ ــن شــأنــه
تقوية املسار الذي أطلقته املشاورات
األخيرة.
وأفادت مصادر عسكرية من «أنصار
الـلــه»« ،األخ ـبــار» ،بــأن رئيس «لجنة
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق» ،ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ال ـه ــول ـن ــدي
أمس،
املتقاعد باتريك كامييرت ،عقدّ ،
اجتماعًا عبر اإلنـتــرنــت ،مــع ممثلي
ّ
ك ــل مــن سـلـطــات صـنـعــاء والحكومة
املوالية للرياض .ووصفت املصادر
االج ـت ـم ــاع ب ــ«ال ـن ــاج ــح» ،كــاش ـفــة أن
رئـيــس اللجنة سيصل برفقة فريق
ّ
مكون من عشرين عنصرًا إلى صنعاء
ّ
الـسـبــت املـقـبــل ،عـلــى أن يـتــوجــه إلــى
الحديدة فــي الـيــوم نفسه ،لتبدأ في
اليوم التالي ،أي األحد ،االجتماعات
بني الطرفني برئاسته .وأشــارت إلى
أن الـيــوم الخميس سيشهد انطالق
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة لـ ـش ــروع
الـفــريــق األم ـمــي فــي تنفيذ مهماته،
املتمثلة باإلشراف على عمل «لجنة
التنسيق» ،ورف ــع تـقــاريــر أسبوعية
عن مدى امتثال طرفيها لاللتزامات
املطلوبة منهما.
وجــاء التواصل األول بــن كامييرت
وب ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ف ـ ــي وق ــت
حــاف ـظــت ف ـيــه ال ـه ــدن ــة ف ــي مـحــافـظــة
الـحــديــدة ،التي دخلت حيز التنفيذ
ليل االثنني ـ ـ الثالثاء ،على تماسكها،
على رغــم وقــوع اخـتــراقــات إضافية.
اخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ح ـ ّـم ــل املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ،يحيى
سريع« ،التحالف» املسؤولية عنها،
ّ
الفتًا إلى أن «الطيران ال يــزال يحلق
ب ـك ـثــافــة ف ــي س ـم ــاء الـ ـح ــدي ــدة ،فيما
ت ـس ـت ـح ــدث الـ ـج ــراف ــات تـحـصـيـنــات
ومـتــاريــس وخ ـن ــادق» ،مـشـيـرًا كذلك
إل ـ ـ ــى وقـ ـ ـ ــوع عـ ـمـ ـلـ ـي ــات قـ ـص ــف ع ـنــد
أط ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ــدي ـ ـنـ ــة وفـ ـ ـ ــي م ــدي ــري ـت ــي
ال ــدري ـه ـم ــي وال ـت ـح ـي ـتــا .ل ـكــن ســريــع
أكـ ــد ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أن «قــوات ـنــا
ّ
املـســلـحــة مـلـتــزمــة ق ــرار وق ــف إطــاق
ّ
النار ،وتتحلى بأعلى درجات ضبط
النفس» .وفي املقابل ،اتهم مصدر في
«الـتـحــالــف»« ،أنـصــار الـلــه» ،بـ«أنهم
اخ ـ ـتـ ــاروا أن ي ـت ـجــاه ـلــوا االت ـ ـفـ ــاق»،
معتبرًا أنه «إذا استلزم دخول األمم
املـتـحــدة إلــى مـســرح العمليات وقتًا
ً
طــويــا ،فإنها ستفقد هــذه الفرصة
وسيفشل االتـفــاق» ،في ما بــدا نوعًا
مــن التهويل ال ــذي لــم ينسحب على

مقالة

الحرب في اليمن:
مراجعات الزمة
عبد الله السناوي *

خالل وقفة داعمة للجيش واللجان الشعبية أمس في صنعاء (أ ف ب)

أوســاط املنظمة الدولية ،التي شدد
م ـصــدر مــن داخـلـهــا عـلــى أن الـهــدنــة
«متماسكة» ،معربًا عن «ثقتنا بنية
ال ـطــرفــن الـ ـت ــزام وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
والعمل على إعادة االنتشار».
ّ
ه ــذه ال ـث ـقــة ت ـجــلــي اطـمـئـنــانــا أمـمـيــا
إل ـ ــى أن ال ـض ـغ ــط الـ ــدولـ ــي امل ـط ـلــوب
لتنفيذ تفاهمات استوكهولم ال يزال
ســاريــا ،وهــو مــا ُيـفـتــرض أن ُيترجم
خــال الـســاعــات الثماني واألربـعــن
املـقـبـلــة ،مــع تـصــويــت مــرتـقــب داخــل
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع قـ ــرار
ب ــري ـط ــان ــي داع ـ ــم التـ ـف ــاق ال ـح ــدي ــدة،
وفقًا ملا أعلنه وزير خارجية اململكة
املتحدة جيريمي هانت ،أمس .وقال
هــانــت(« :إن ـنــا) سنطلب مــن مجلس

األمن التصويت على مشروع القرار»
في غضون اليومني القادمني ،داعيًا
جميع األطــراف إلى «التزام الشروط
ُّ
التي اتفق عليها األسبوع املاضي».
وي ــؤي ــد املـ ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي هــدنــة
الحديدة ،التي وصفها هانت بأنها
«ه ـ ـشـ ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،ول ـك ـن ـه ــا ص ــام ــدة
ح ـتــى اآلن» ،وي ـم ـنــح األمـ ــم املـتـحــدة
ص ــاحـ ـي ــات «مـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـي ـق ـهــا»،
وي ـط ــال ــب أي ـض ــا ب ــات ـخ ــاذ «خ ـط ــوات
عاجلة لتخفيف األزمة اإلنسانية».
ـواز لـتــواصــل خـطــوات
وع ـلــى خــط مـ ـ ٍ
تنفيذ اتـفــاق الـحــديــدةُ ،سـ ّـجــل تقدم
إض ــاف ــي ع ـل ــى ط ــري ــق إتـ ـم ــام صـفـقــة
تـ ـ ـب ـ ــادل األسـ ـ ـ ـ ــرى واملـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،مــع
إع ـ ـ ــان ال ـل ـج ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـصـلـيــب

األحمر أن طرفي النزاع تبادال قوائم
ت ـت ـضـ ّـمــن أسـ ـم ــاء  16ألـ ــف ش ـخــص.
خـ ـط ــوة ُي ـف ـت ــرض أن ي ـع ـق ـب ـهــا ق ـيــام
الطرفني بـ«التأكد من دقة القوائم»،

ّ
يتوقع الصليب األحمر
أن تستغرق عملية
تبادل األسرى  10أيام

بحسب مــا أف ــاد بــه املــديــر اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوســط في الصليب
األحمر ،فابريزيو كاربوني .وأوضح
ّ
تضم
كــاربــونــي أن قــائـمــة كــل ط ــرف
ثـ ـم ــانـ ـي ــة آالف اسـ ـ ـ ـ ــم ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
«م ـع ـت ـق ـلــون خ ـ ــارج ال ـي ـم ــن ،وبـعــض
األج ــان ــب امل ـح ـت ـجــزيــن ف ــي الـ ـب ــاد»،
ّ
مبينًا أن «البعض قد يكون مــات أو
ُ
ّ
فقدّ ،وقد تكون هناك أسماء مكررة».
وتــوقــع أن تستغرق عملية التبادل
 10أيـ ـ ــام ،مـنـبـهــا إلـ ــى أن «األمـ ـ ــر لن
يـكــون خاليًا مــن الـعــراقـيــل» ،مشددًا
عـلــى ض ــرورة أن «يـضـمــن التحالف
سالمة املجال الجوي للطيران» من
أجل تأمني العملية.
(األخبار)

مقالة تحليلية

تفاهمات السويد:
فاتحة انهزام «التحالف»
لقمان عبد الله
ّ
ح ــقـ ـق ــت م ـ ـ ـ ُشـ ـ ــاورات الـ ـس ــوي ــد الـ ـح ـ ّـد
األقـ ـص ــى املـ ـم ـ ِـك ــن إن ـ ـجـ ــازه ،واألق ـ ــرب
إلـ ــى ان ـع ـك ــاس الـ ـت ــوازن ــات ال ـحــال ـيــة،

إذ ل ــم ي ـك ــن ألي طـ ــرف م ــن األطـ ـ ــراف
ال ـ ـقـ ــدرة ع َـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـح ـس ــم عـلــى
األرض ،فــأ ْمـلــت الــواقـعـيــة السياسية
وامليدانية اللجوء إلى االتفاق األخير،
باعتباره األقل تكلفة واألكثر جدوى،

حل مستدام للنفايات يف طرابلس
زار رئيــس بلديــة طرابلــس املهنــدس احمــد قمرالديــن ،عــى رأس وفــد مقــر مجلــس الشــيوخ
الفرنــي يف باريــس ،حيــث عقــد اجتــاع مــع مســاعد األمــن العــام لألمــم املتحــدة لشــؤون
التنميــة الوزيــر األســبق دوســت بالزيــه بحضــور أعضــاء من مجلــس الشــيوخ وخـراء يف البيئة.
دار البحــث حــول فعاليــة التقنيــة املقرتحــة ملعالجــة مســتدامة للنفايــات يف مدينــة طرابلــس،
ومطابقتهــا للمواصفــات البيئيــة العامليــة.
وزار الوفــد منطقــة كلــر مــون فــرون لتفقــد معمــل يســتخدم التقنيــة الجديــدة املتبعــة
للتأكــد مــن مطابقتهــا لواقــع نفايــات طرابلــس.

وبوصفه مخرجًا للقوى الدولية من
تهمة التسبب في املأساة اإلنسانية
ج ــراء دعـمـهــا الـسـيــاســي والـعـسـكــري
ل ـل ـن ـظ ـ َ
ـام ــن الـ ـسـ ـع ــودي واإلم ـ ــارات ـ ــي
فـ ــي ح ــرب ـه ـم ــا ضـ ــد الـ ـيـ ـم ــن .ع ـل ــى أن
االتـ ـف ــاق ي ــواج ــه ع ـق ـبــات مـتـمـثـلــة في
محاولة «الـتـحــالــف» انـتــزاع مكاسب
في عملية تنفيذ قــواعــده التطبيقية
واإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا ع ـج ــز ع ــن ذل ــك
بــالــوســائــل الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة.
م ـ ــرد ت ـل ــك املـ ـ ـح ـ ــاوالت أن ت ـفــاه ـمــات
اس ـت ــوك ـه ــول ــم ت ـن ـس ـجــم وط ـم ــوح ــات
س ـل ـطــات ص ـن ـعــاء ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة،
فيما ال تـصـ ّـب ال ـظــروف املوضوعية
الراهنة في مصلحة دول العدوان ،ال
سيما السعودية التي يــدور تجاذب
دول ـ ــي ،وآخـ ــر داخ ـل ــي أم ـي ــرك ــي ،على
ً
سياسات نظامها (الوظيفي) ،فضال
عن أصــل وج ــوده ،في مقابل اعتراف
بنمو القدرات العسكرية والسياسية
ل ـح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وتـ ـط ـ ّـوره ــا،
وات ـ ـسـ ــاع رق ـع ــة االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا عـلــى
امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ت ـل ـق ــي نـ ـت ــائ ــج مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـس ــوي ــد
بظاللها ،وستبقى كذلك في الشهور
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــدي ــن ال ـي ـم ـن ــي
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واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،ل ـ ـكـ ــون ن ـت ــائ ـج ـه ــا هــي
ال ـ ـخـ ــرق األول فـ ــي ال ـ ـجـ ــدار الـسـمـيــك
لألفق السياسي ،الــذي بقي مسدودًا
وع ـص ـيــا ع ـلــى االخ ـ ـتـ ــراق ط ـ ــوال عمر
ال ـحــرب عـلــى ال ـي ـمــن .ات ـفــاق الـحــديــدة
ه ــو إق ـ ـ ــرار ب ــامل ـع ــادل ــة الـ ـت ــي فــرض ـهــا
الصمود األسطوري للشعب اليمني،
ف ــي م ـقــابــل ت ــآك ــل م ـن ـظــومــة الـ ـع ــدوان
على املستويات كافة .تآكل ُيتوقع أن
ُي َ
ترجم تراجعًا إضافيًا لـ«التحالف»
فـ ــي ال ـ ـجـ ــوالت ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـق ـب ـلــة،
ْ
وإن ب ـخ ـط ـ ًـى ب ـط ـي ـئ ــة .ك ـ ــان ب ــإم ـك ــان
ِ
ُاملـفــاوضــات َّاألخـيــرة إنـجــاز أكثر مما
أن ـجــز فــي مـلــفــي األسـ ــرى وال ـحــديــدة،
ل ـكــن ال ـخ ـش ـيــة م ــن أن ي ـع ـطــي تــوقـيــع
ات ـ ـفـ ــاقـ ــات إض ــافـ ـي ــة ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
سياسيًا يظهرها بمظهر
الله» دفعًا
َ
املنتصر ،وأنـهــا أ ْمـلــت شروطها على
ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،حــالــت دون الـتــوقـيــع
عـلــى مـلـفــات شـبــه مـنـجــزة ك ــان قــد تم
االتفاق عليها خالل الزيارات املكوكية
ملبعوث األمم املتحدة مارتن غريفيث
إلى صنعاء والرياض .من هنا ،أرادت
دول الـعــدوان ،ومــن خلفها واشنطن،
التخفيف من وطأة اإلنجاز السياسي،
عبر ترحيل بقية امللفات إلى الجوالت
املقبلة إلمرارها مع الوقت.

مــا حصل فــي الـســويــد لــم يكن مجرد
إك ــرام أو ترضية لــأمــن الـعــام لألمم
املتحدة الذي استحصل على موافقة
ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـح ـم ــد بــن
سـلـمــان ،مــن خــال االت ـصــال الهاتفي
بينهما عشية التوقيع على االتفاق،
بـ ــل هـ ــو ي ـع ـك ــس بـ ــوضـ ــوح ه ـشــاشــة
منظومة ال ـعــدوان بقيادة السعودية
واإلمارات ،ويحمل دالالت عميقة كونه
ّ
املتهورة
يــأتــي بعد فشل السياسات
ال ـتــي أدارتـ ـه ــا ك ــل م ــن ال ــري ــاض وأب ــو
ظـبــي فــي اإلقـلـيــم .وانـطــاقــا مــن ذلــك،
يمكن القول إن املعادلة الجديدة ،أي
سقوط زمن فرض اإلرادات ،لن تكون
يـتـيـمــة ،وسـيـتـبـعـهــا طــريــق سياسي
تـ ـف ــاوض ــي طـ ــويـ ــل وصـ ـ ـع ـ ــب ،ب ـه ــدف
ّ
تثبيت تلك املـعــادلــة ،وهــذا سيتطلب
ََ
ً
نفسًا طويال وحنكة سياسية.
وم ــن املـفـيــد ال ـتــذك ـيــر ،ه ـنــا ،ب ــأن وفــد
ال ــري ــاض ح ـضــر إل ــى ال ـســويــد خــالــي
ال ــوف ــاض ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي،
وح ـت ــى ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلداري ،ولــم
يصطحب مـعــه أي مـلـفــات أو وثــائــق
أو مـسـتـنــدات أو صـ ــور ،وس ـعــى إلــى
املماطلة وكسب الــوقــت إلــى أن جــاءه
االت ـصــال مــن الــريــاض .وبـعــد اإلعــان
عــن االت ـف ــاق ،ان ـهــال عـلــى الــوفــد سيل

سيحاول «التحالف»
انتزاع مكاسب
في عملية تنفيذ
اتفاق الحديدة

مــن االت ـهــامــات بالتفريط واالنـحـيــاز
عـ ــن االه ـ ـ ـ ــداف املـ ــرسـ ــومـ ــة ،وذلـ ـ ــك مــن
ِقـ َـبــل منظومة اإلع ــام والشخصيات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة املـ ـ ـم ـ ـ ّـول ـ ــة مـ ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
الـسـعــوديــة الـخــاصــة بــالـيـمــن ،وكــذلــك
مـنـظــومــة أب ــو ظ ـبــي ع ـلــى ح ــد س ــواء،
ما اضطر الوفد إلى االعتراف بأن ما
حصل يمثل رغبة سعودية ودولية لم
يكن فــي مـقــدوره مواجهتها .وفــي ما
بـعــد ،أطـلــق الــوفــد تفسيرات لالتفاق
مـغــايــرة لـلـنـصــوص الــواض ـحــة ،وهــو
سـ ـيـ ـح ــاول الـ ـت ــذاك ــي فـ ــي ف ـ ــرض تـلــك
الـتـفـسـيــرات عـلــى ال ـقــواعــد اإلجــرائـيــة
والتطبيقية.

ّ
تصر صنعاء على املسار
من جانبها،
السياسي التفاوضي ،بعدما رسمت
خ ـطــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـت ـفــاوض عـ ّـبــر
عنها زعيم حركة «أنصار الله» ،عبد
املـلــك الـحــوثــي ،فــي أكـثــر مــن مناسبة،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـجــاهــزيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات .وتـ ــرى
صنعاء أنـهــا معنية أكـثــر مــن غيرها
ب ــامل ــرون ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــرف ــع امل ـعــانــاة
ومـعــالـجــة الـقـضــايــا اإلنـســانـيــة جــراء
ال ـ ـحـ ــرب ،وه ـ ــي لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة قــدمــت
وستقدم التنازالت ،مع الحرص على
أن وف ــده ــا ل ــن يـعـطــي بــالـسـيــاســة ما
عجز الـعــدوان عن انتزاعه بالوسائل
ال ـع ـس ـكــريــة .وقـ ــد أب ـل ــغ وفـ ــد صـنـعــاء
سـفــراء دول مجلس األم ــن فــي اليمن،
الــذيــن واكـبــوا املـفــاوضــات ،الجاهزية
الـكــامـلــة لــات ـفــاق عـلــى امل ـل ـفــات كــافــة،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــامل ــرحـ ـل ــة
االنـتـقــالـيــة ،أم الـتــرتـيـبــات السياسية
واألمـنـيــة وغـيــرهــا .وفــي ّ
رده على ما
ّ
ق ـيــل م ــن أن وف ــد ص ـن ـعــاء ت ـمــتــع هــذه
املرة بالنضج السياسي ،أجاب الوفد
ب ــأن ه ــذه ه ــي طــروحــات ـنــا م ـنــذ أرب ــع
سنوات ،ولو غبتم أربع سنوات أخرى
فستجدون الــرد نفسه ،ولــن ّ
نغير أو
ّ
نبدل فيه شيئًا.

«لقد أغلقت اليمن األبواب على نفسها ألف سنة فلم
يختف منها الشعر ،ولـكــن املشكلة الحقيقية هي
ِ
متى يغزوها العلم؟!» ،كانت تلك صورة بلد عربي
معزول عن العالم وعلمه الحديث كما سجلها نجيب
محفوظ في قصته القصيرة «ثالثة أيام في اليمن»
ال ـت ــي ن ـش ــرت ع ــام  ١٩٦٩ض ـمــن مـجـمــوعــة «تـحــت
املظلة».
«هل ثمة فرصة ألكتب كلمة سريعة؟
أخي العزيز،
ّ
كــم وددت أن أودعـ ــك قـبــل الــرح ـيــل .أذك ــرك بالحب
واإلك ـبــار وأن ــا على وشــك الـعــودة إلــى أرض الــوطــن.
ستعود إليه ذات يوم منتصرًا راضيًا بإذن الله .اهنأ
اآلن بأنك تـحــارب فــي سبيل قضية عــادلــة ،قضية
التقدم لإلنسان العربي .ومهما تكن العوائق ومهما
ت ـكــن ال ـع ــواق ــب ،فــإنــك بـ ــذرت ف ــي األرض بـ ــذرة من
طبيعتها النمو واالزدهار».
كــانــت تـلــك رســالــة الـ ــراوي ـ ـ مـحـفــوظ نفسه ـ ـ إلــى
جندي يحارب في اليمن.
رغم كل ما هو منسوب إلى الدور املصري في حرب
الـيـمــن مــن أخ ـطــاء ،فــإنــه نـقــل ه ــذا الـبـلــد الـعــربــي من
القرون الوسطى إلى العصور الحديثة .هناك عشرات
الشهادات بأقالم مثقفني يمنيني عن مدى الصدمة
التي انتابتهم عند الخروج إلى العالم ومعاينة وسائل
حـيــاة عــاديــة لــم تـكــن تخطر لـهــم عـلــى ب ــال .القيمة
السياسية لشهادة محفوظ أكبر من األدبـيــة ،فهي
ليست من أعماله التي تستوقف النقاد والقراء .املثير
أنــه نشرها بعد أن وقـعــت الهزيمة العسكرية عام
ُ
 1967ونسب إلى حرب اليمن ما نسب.
لم يتردد في نشر نصه كما كتبه حينذاك ،غير أنه
عاد عام  ١٩٨٢عبر إحدى شخصيات رواية «الباقي
من الزمن ساعة» للتعريض بحرب اليمن« :أسمعت
مــا ُيـقــال عــن أغنية أم كلثوم أسيبك لـلــزمــن! يقال
إن األصــل أسيبك لليمن» .عبقريته في قدرته على
التقاط الدراما من قلب الحياة وتحوالتها السياسية
واالجتماعية ال في آرائه السياسية.
من الناحية االستراتيجية ساعد التدخل العسكري
في اليمن على تحرير جنوبه من االحتالل البريطاني
والسيطرة على مضيق باب املندب ،حتى بات البحر
األحمر عربيًا بالكامل .أثناء «حرب أكتوبر» ١٩٧٣
أغلق املضيق في وجه املالحة اإلسرائيلية .نصبت
كمائن سياسية وعسكرية حتى تكون حرب اليمن
مستنقعًا لـلـقــوات املـصــريــة يصعب ال ـخــروج منه.
كانت التجربة قاسية بكل معنى عسكري ،بالنظر
إل ــى الطبيعة الـجـغــرافـيــة لليمن وحـجــم الـتــدخــات
املباشرة :سعودية وأميركية وإسرائيلية.
مــالــت حـســابــات جـمــال عـبــد الـنــاصــر عـنــدمــا أطيح
الحكم اإلمامي عام  ١٩٦٢إلى أنه ال يصح التردد في
الوقوف إلــى جــوار الثورة اليمنية ،وإال فإنه إخالل
جسيم ب ــال ــدور ال ــذي تضطلع بــه ال ـث ــورة املصرية
فــي عاملها الـعــربــي .بالتوقيت ،جــاء الـحــدث اليمني
الكبير بعد انـفـصــال الــوحــدة املـصــريــة ـ ـ السورية
وتــراجــع حركة القومية العربية .كانت تلك فرصة
استراتيجية على البحر األحمر بالقرب من منابع
الـنـفــط ل ــرد الـضــربــة بــأقــوى مـنـهــا .ك ــان تـقــديــره أن
تــدخــل بـعــض ق ــوات ال ـصــاع ـقــة ،وس ــرب واح ــد من
الطائرات يكفي.
وف ـ ــق ش ـ ـهـ ــادة األس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـم ــد ح ـس ـنــن ه ـي ـكــل،
الحرب اتسعت «ال ألن هــذا الطرف العربي ،أو ذاك
تــدخــل فـيـهــا ،وإن ـمــا اتـسـعــت حينما تــدخـلــت قــوى
السيطرة العاملية ،وفــي مقدمتها إدارة املخابرات

املــركــزيــة األمـيــركـيــة ،الـتــي جـنــدت للحرب آالف ــا من
الجنود املرتزقة األجانب ،إنكليزًا وأملانًا وفرنسيني
وأمـيــركـيــن .وقـصــة ه ــؤالء ذائ ـعــة مـشـهــورة ،ولكن
ذاكــرت ـنــا ضعيفة ننسى بـسـهــولــة مــا هــو حــق لنا
ونبتلع بسهولة دعاوى اآلخرين علينا ...ننسى أنه
فــي وقــت مــن األوق ــات كــان هـنــاك أكـثــر مــن خمسة
عشر ألفًا من الجنود املرتزقة األجانب في اليمن...
وننسى أن لندن ـ ـ كما حدث في حالة أنجوال ـ ـ كانت
مركز تجنيدهم وتسليحهم وإرسالهم إلى اليمن».
كــان أن ــور ال ـســادات يتولى إدارة الجهد السياسي
امل ـصــري فــي الـيـمــن ،لكنه عـنــدمــا آل ــت إلـيــه مقاليد
ال ــرئ ــاس ــة ،رع ــى ح ـم ــات الـتـشـهـيــر ،ك ــأن ــه ل ــم يكن
املـ ـس ــؤول األول ع ــن امل ـل ــف .صـبـيـحــة  ٥ح ــزي ــران/
يونيو ّ
تبدت مشكلة مستعصية مع بدء العمليات
العسكرية اإلسرائيلية ،هي أن الجيش املصري كان
موزعًا على جبهتني بينهما آالف الكيلومترات.
كان استنزاف الجيش املصري في اليمن مقصودًا
ألهـ ـ ــداف اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـت ـعــدى الـ ـص ــراع ف ــي هــذه
البقعة االستراتيجية إلى انتظار لحظة انتقام عبر
الحدود الشرقية .أسوأ معالجة ممكنة لحرب اليمن
والــدور املصري فيها االنتقائية باألهواء وتصفية
الحسابات ،فال نعرف ما الذي جرى حقًا؟
بأي معيار تاريخي ،موضوعي ومنصف ،فقد كان
ال ــدور املـصــري فــي اليمن تـحــرريــا وسـقــط شهداء
صنع اليمنيون من أجــل تخليدهم نصبًا تذكاريًا
في قلب صنعاء.
عـ ــادت الـ ـق ــوات امل ـصــريــة ب ـعــد «هــزي ـمــة  5يــون ـيــو»،
ونجح النظام الجمهوري الوليد في دحر الحصار
العسكري الــذي فــرض على صنعاء لسبعني يومًا
بدعم سعودي كامل .هكذا انتهت الحرب األولى في
اليمن وجرت مياه كثيرة تحت الجسور.
قصة اليمن تستحق املــراجـعــة :مــا الــذي جــرى فيه
من صراعات على السلطة ،وأدوار الجوار اإلقليمي،
وكيف استحالت أحالمه بوحدة شطريه الشمالي
والجنوبي إلى حرب أخــرى جرت على أرضــه قرب
منتصف تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي؟ كــانــت تلك
حربًا ثانية خلفت جراحًا غائرة في النفوس بقدر
ما سقط فيها من آالف القتلى والجرحى .ثم كانت
الـحــرب الثالثة الـتــي أطـلــق عليها «عاصفة الـحــزم»
مأساة كاملة بدت مشاهد ضحاياها ومجاعاتها
ضغطًا ال يحتمل على الضمير اإلنساني ،استدعى
فتح امللف على أوسع نطاق دولي إعالمي وحقوقي
ودبلوماسي.
بــرعــايــة أم ـم ـيــة ،أف ـضــت م ـفــاوضــات فــي الـعــاصـمــة
الـســويــديــة ستوكهولم إلــى تفاهمات بــن الطرفني
امل ـبــاشــريــن ل ـت ـبــادل األس ـ ــرى وأع ــداده ــم بـعـشــرات
اآلالف ،وه ــذه خ ـطــوة أول ـيــة وإنـســانـيــة لـبـنــاء الثقة
املطلوبة فــي اإلجـ ــراءات األصـعــب التالية .ولــم تكن
التفاهمات التي جرى التوصل إليها في ستوكهولم
بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء سوى محاولة
أخرى لتخفيف وطأة املأساة اإلنسانية وبناء قدر
آخر من الثقة على األرض.
السؤال الرئيسي اآلن :ما الصورة السياسية التي
سوف يستقر عليها اليمن؟ أخطر التحديات وحدة
اليمن نفسه .هذه مسألة حياة أو موت .هل يجري
تقسيمه بطريقة أو أخ ــرى؟ وإذا استعاد وحدته،
فـعـلــى أي أسـ ــاس ووفـ ــق أي ص ـي ـغــة؟ أزمـ ــة الـيـمــن
ّ
يتسن له أب ـدًا االنتقال من القبيلة
الحقيقية أنــه لم
إل ــى ال ــدول ــة ،ف ــإذا مــا تــوزعــت الـحـصــص واألنـصـبــة
بغير نظر إلى مصلحته وطبيعة مشكالته ،يصعب
التعويل على وقف مأساته.
* كاتب وصحافي مصري

