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اليمن ومخاطر استمرار العدوان
منذ الغزو الهمجي التي قامت به دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة المملكة العربية
السعودية لم نشاهد في عدن والمحافظات الجنوبية سوى المزيد من المعاناة واألعمال
اإلرهابية ُالمرعبة وبقيت مدينة عدن ُمنذ االحتالل المباشر في يوليو 2015م مدينة
يحكمها ويديرها (األشباح)  ،اذ ال يكاد يمر يوم إال بحدوث أكثر من جريمة بشعة لم
تألفها عدن المسالمة.

أ.د /عبدالعزيز صالح بن حبتور

سبق لي ان كتبت عددًا من المقاالت في هذا المضمار وسبق ان نبهت
بحكم موقعي في قيادة السلطة المحلية بعدن آنذاك بأن التكتيكات
الخاطئة ستقود حتمًا الى نتائج ُمهلكة لمن سيقود عدن بعد انتهاء
جولة الصراع العسكري بين الفرقاء السياسيين الذين امتشقوا السالح
لحل خالفاتهم السياسية التي عجزوا كسياسيين عن ان ينهوا األزمة
السياسية التي بدأت تعصف باليمن في مطلع فبراير العام 2011م
في أحداث ما ُسمي آنذاك بالربيع العبري او العربي سيان  ،وما تاله من
تسويات عبر المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة التي ُحددت بفترة
عامين فحسب  ،وما تال ذلك من اجتهادات نرجسية في تفسير بنود
ُ
بداياتها
المبادرة الخليجية لكي تخدم المستفيدين من وجود األزمة منذ َ
وأرادوها مقننة عبر بنودها التي نسي البعض ان الساحة اليمنية تعج
لتوظيفه في لحظة
بالمتخاصمين الذين يستدعون الماضي بكل مآسيه
ُ
ّ
المواجهة بين الفرقاء  ،ولهذا ننصح بعدم تكرار خطأ لي عنق الحقيقة
مرة أخرى في وضع أية مقاربات لحل جذور األزمة التي اوصلت اليمن
الى ما هي عليه  ،ووضع تصنيفات غير موفقة بتوظيف مفردات قد
جرتنا ُمنذ البداية الى مانحن عليه من تبعات ومآسي العدوان الخارجي
الوحشي على اليمن 0
ومن ُمعطى المعايشة اليومية في عدن قبل اشتعال الفتنة الكبرى
على مستوى اليمن تم تحشيد كل الطاقات بين فريقي الصراع في
اليمن  ،فكل طرف من طرفي المعادلة قد استدعى كل قواه السياسية
واالجتماعية وحتى العسكرية واألمنية وبدأ بالتحضير الجماهيري
والدعائي للتعبير عن توجهه المستقبلي وكل
فريق أصاب وأخطأ في كل تكتيكاته لما قبل
المنازلة العسكرية في أجزاء واسعة وعدة من
اليمن  ،دعونا نقترب من مكوني الفريقين
لتسهيل االستنتاج المراد الوصول اليه من هذا
التحليل.
الفريق األول:
يتكون من القوى السياسية اآلتية :أحزاب
اللقاء المشترك وهم التجمع اليمني لإلصالح
"اإلخوان المسلمون" ،الحزب الناصري الوحدوي
 ،الحزب االشتراكي اليمني  ،وحزب الحق وأحد
أح��زاب البعث  ،وه��ذا المشترك من األح��زاب
استطاع ان يضم اليه أحزابًا صغيرة نشأت بعد
األزمة مباشرة على المستوى الوطني وكذا بضم
عدد من فصائل عدة من الحراك السلمي الجنوبي
ٍ
ذات النكهة االشتراكية باعتبار ان معظم
قيادات الحراك الجنوبي هم إما اشتراكيون ما
زال��وا منضمين تنظيميًا للحزب االشتراكي او
انهم قيادات سابقة بالحزب 0
وفي اثناء التحضير للحرب وسعوا من تحالفاتهم العسكرية واألمنية
لتشمل الحراك الجنوبي المسلح ومقاتلي األح��زاب السلفية ومقاتلي
تنظيمي القاعدة وداعش  ،باإلضافة الى من تبقى من وحدات ُالجيش
واألمن على محدوديتها العددية والتجهيزية الن المعسكرات ًقد نهبت
بأسلحتها الثقيلة والخفيفة من كل هذه القوى المتناقضة أصال.
الفريق الثاني:
يتكون من أنصار الله (الحوثيين) بجناحيهم السياسي والعسكري
بقيادة السيد /عبدالملك بدر الدين الحوثي  ،وحزب المؤتمر الشعبي
العام الذي يتزعمه الرئيس السابق  /علي عبدالله صالح ،وحلفائه من
األحزاب الوطنية األخرى  ،يضاف اليهم قواهم االجتماعية والقبلية
ووح��دات عسكرية كاملة وقادة وأف��راد من مؤسسات الجيش واألمن
الوطنيين الذي تعرضوا طيلة السنوات الماضية مابعد األزمة السياسية
الى إهانة الشرف العسكري اليمني المتكررة من قبل قيادات االخوان
المسلمين والرئيس التوافقي /عبدربه منصور هادي جراء سياسات
التدمير المبرمج لتمزيق وهيكلة وتصفية المؤسسة العسكرية اليمنية
الوطنية وقياداتها العسكرية ُالمحترفة ُ
والمؤهلة علميًا.
ومع بدء المعارك وقع طرفا النزاع العسكري والسياسي في خطئين
قاتلين هما:
ً
أوال :نزول مقاتلي أنصار الله واللجان الشعبية الى جانب وحدات الجيش
واألم��ن ال��ى مدينة ع��دن وع��دد من المحافظات ُالجنوبية  ،ولكنهم
استدركوا في لحظة ما ذلك الخطأ وانسحبوا منها أو أجبروا على االندحار
العسكري كما َيزعم خصومهم بالداخل والخارج.
ثانيًا :ان استدعاء ق��وات ال��دول األجنبية بقيادة المملكة العربية
السعودية لالعتداء على اليمن من قبل القيادة (الرسمية) في اليمن ً ،بل
والتنسيق المستمر مع تنظيمي القاعدة وداعش اإلرهابيين كان عمال

تحليل

العدد:
() 1801

ً
قاتال لهذا الفريق من الناحية األخالقية  ،إذ مازال هذا الفريق يقاتل
بشكل موحد في جبهات المواجهة ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية
كل من تعز ومأرب والجوف وميدي  ،علمًا بأن هذا الفريق ينكر
في ٍ
حدوث مثل هذا التنسيق المشترك الى ان جاء التقرير التلفزيوني من
قناة الـ « »BBCالذي ُبث في 22فبراير 2016م وفضح ذلك التنسيق
بينهم ..ومن خالل مشاهدة بانوراما األحداث والحرب الدائرة رحاها
في اليمن وه��ذا العدوان البربري غير المسبوق ال��ذي ذهب ضحيته
آالف الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية لليمن الفقير  ،وفي
ذات المشهد ُيالحظ ُالمراقب  ،ذلك الصمود االسطوري الذي يجترحه
الشعب اليمني بجيشه ولجانه الشعبية المدافع ببسالة عن حياض الوطن
وسيادته ووحدته.
فاليمن ودول الجوار لمجلس التعاون الخليجي لن ترى األمن والسالم إال
باتباع خارطة طريق واقعية ُمفضية الى توطين األمن واالستقرار في
اآلتي:
اليمن على النحو ُ
ً
أوال  :اتخاذ ق��رار شجاع بإيقاف العدوان وانهاء حالة الحصار غير
كال الطرفين..
اإلنساني المفروض على اليمن  ،واإلفراج عن األسرى من ُ
وللعلم انه وبعد قرابة العام من عدوان بربري وحشي لم تحقق دول
التحالف شيئًا يذكر مما أعلنته من أه��داف عسكرية وسياسية منذ
األسبوع االول والى الشهر الثاني عشر ،وتذكير المنظمة الدولية النائمة
(األمم المتحدة) بمسؤولياتها االخالقية تجاه المجازر التي يتعرض لها
المواطنون العزل من اليمنيين.
ثانيًا :الدخول في حوار سياسي مباشر وجاد
بين الخصوم والفرقاء السياسيين اليمنيين
 ،والتركيز على قضية الشراكة السياسية
الوطنية إلدارة شؤون الحكم والدولة وتضمين
ال �ح��ل ال�س�ي��اس��ي ال �ق��ادم ال�ق�ض�ي��ة الجنوبية
باعتبارها م�ح��ورًا مهمًا ف��ي األزم ��ة اليمنية
برمتها.
ثالثًا :يشمل الحوار غير المباشر بين اليمن
والسعودية والتفكير ا ل�ج��دي بين طرفين
يتشاركان في الجغرافيا والتاريخً ،وكون مناطق
ح��دود التماس اآلن تشهد قتاال ضاريًا بين
الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وبين
الجيش السعودي ومن جلبتهم من مجاميع
مسلحة بمالها الغزير كي يدافعوا عن حدودها.
راب �ع �ًا  :التفكير بشكل ج��دي ف��ي ال�ت��زام
أخالقي إلعادة إعمار مادمرته الحرب من قبل
ُالمعتدين.
خامسًا  :إحدى أهم ما تفضي اليه نتائج أي
حوار سياسي هي المصالحة الوطنية الشاملة
باستثناء القوى اإلرهابية التي ال تحمل أي مشروع سياسي لليمن القادم ،
مع وضع ضمانات ملزمة وحقيقية بعدم تكرار المأساة التي تعرض لها
اليمنيون في هذه الحرب البشعة.
اصبحت في
التي
الجنوبية
والمحافظات
وم��ا يتصل بمدينة ع��دن
ُ
ُمعظمها تحت سيطرة ُ َالجماعات المسلحة والجماعات اإلرهابية وتدار
بالفوضى غير الخالقة وتقاد هذه المناطق للمجهول  ،وللتذكير فحسب
للقارىء اللبيب  ،حينما يتم التهديد العسكري المباشر للمواقع (الرمزية
السيادية) للدولة كالمقر المؤقت للحكومة في فندق القصر بحي إنماء
بضاحية المنصورة بعدن او المقرات الرئاسية بجبل معاشيق بضاحية
كريتر عدن او التهديد المستمر للمسؤولين بالمحافظة المكلفين بأمن
المواطن في المدينة  ،ماذا نتوقع منهم بعد ذلك؟
إن َمن لم يستطع حماية مقراته ومواقعه (السيادية) لن يستطيع
ُمطلقًا تأمين الحماية للمواطنين  ،ومن ينتظر منهم شيئًا آخر فكأنما
ينتظر الماء من السراب.
عدن واليمن لن يفيدها أية حلول ترقيعية وال صناعة أوهام النصر
او االحتماء لفريق محدد بظالل القوة الخارجية ،ال على اإلطالق فعلينا
ان نثوب الى ُرشدنا 0
إن األزمة الحالية في اليمن ليست أزمة أمنية وال دينية وال مذهبية
بل هي أزمة سياسية بامتياز وان أي خروج عن هذه القاعدة ما هو إال
مضيعة للوقت وإهدار ألرواح ودماء اليمنيين من كال الطرفين  ،ومزيد
بين اليمنيين من جهة ومحيطهم العربي في
من إذكاء روح الكراهية ُ
الجزيرة العربية من جهة أخرى  ،واستمرار الحرب يجعل شراراتها
ولهيبها تقترب من عواصم عربية كالرياض وابو ظبي والدوحة وهذا
سيناريو محتمل حدوثه وتحبذه الدوائر االستخبارية في الدول التي
بشرتنا ذات يوم بالفوضى الخالقة ولمصلحة الكيان الصهيوني .وفوق
علم عليم
كل ذي ٍ

استمرار الحرب
على اليمن يقرب
شرارتها من الرياض
وأبوطبي والدوحة
وذلك ماتريده الدوائر
االستخباراتية الدولية
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شق موكب ضخم من سيارات الدفع الرباعي األسبوع الماضي طريقه من محافظة صعدة ،إلى عمق األراضي السعودية
وقد لفت انتباه الجميع وأثار تساؤالتهم ،وعلى الفور تداول ناشطون بعد ساعات فيديو على موقع «اليوتيوب»
للموكب تزامنًا مع صراخ لصوت سعودي مرتعب من موكب انصار الله الذي مزق سكون منطقة ظلت طوال عام مليئة
بجثث القتلى وأنين الجرحى..

أ محمد شرف الدين

الحوار اليمني -السعودي مسار إجباري
جاء تحرك ذلك الموكب ليضع بداية لدخول
المنطقة والعالم مرحلة جديدة يتطلع فيها
الجميع إل��ى أن تنصب الجهود لحلحلة االزم��ة
اليمنية ووق��ف العدوان السعودي على اليمن
والذي تكاد نيران هذه الحرب أن تحرق المنطقة
برمتها..
هذا التطور الجديد جاء كبصيص أمل واتجاه
اجباري لليمن والسعودية لوقف الحرب ،وقد
س�ب��ق للزعيم ع�ل��ي ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح -رئيس
المؤتمر -ان طالب م��رارًا وتكرارًا بالسير نحو
حوار يمني سعودي برعاية األمم المتحدة منذ
بداية ال�ع��دوان على بالدنا وك��رر تلك الدعوة
الصحفية إدراك�ًا منه أن
في خطاباته ولقاءاته ّ
المشكلة القائمة لن تحل إال بحوار مباشر بين
البلدين ،وبعد أن وقع الفأس بالرأس ..هاهي
أول��ى تباشير ه��ذا ال�ح��وار تظهر عمليًا على
الواقع من خالل سفر وفد انصار الله برئاسة
محمد عبدالسالم والذي حمل مقترحات للجانب
ال�س�ع��ودي ت�ه��دف إل��ى وض��ع ترتيبات وقف
العمليات العسكرية على الحدود وفق مصادر
إعالمية ..إلى جانب تسليم أحد الضباط الكبار في
الجيش السعودي ،كان أسيرًا لديهم  ،وثالثين
جثة لجنود وضباط سعوديين ،لقوا مصرعهم
ف��ي ال �م��واج �ه��ات ال�ع�س�ك��ري��ة داخ���ل العمق
السعودي  ،وذلك في بادرة منهم للتعبير عن
حسن نوايا تهدف إلى وقف العدوان على بالدنا
ورفع الحصار الجائر على شعبنا.
شديد،
تكتم
ظل
وتجري هذه اللقاءات في
ّ
وبرغم م��رور بضعة أي��ام على إع�لان الخبر إال
أن الجانب السعودي ي�ح��اول ع��دم االع�ت��راف
بمثل هذه المفاوضات ويتضح ذلك من خالل
اعالن تحالف العدوان -األربعاء -عن هدنة على
الحدود السعودية اليمنية وأفادت قيادة تحالف
العدوان الذي تقوده السعودية في بيان نقلته
وكالة "واس" أن شخصيات قبلية واجتماعية
يمنية سعت إلي�ج��اد حالة م��ن التهدئة على
ال�ح��دود اليمنية ،المتاخمة للمملكة إلفساح
المجال إلدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية
القريبة من مناطق العمليات وقد استجابت لذلك
عبر منفذ "علب" الحدودي.
كما اعترفت السعودية بأنه تمت استعادة
األسير السعودي جابر أسعد الكعبي ،وأعربت
عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة بما يسهم
ف��ي ال��وص��ول إل��ى ح��ل س�ي��اس��ي ب��رع��اي��ة األم��م
المتحدة.
غير أن ذلك الترحيب واإلعالن اليعكس جدية
مساع كهذه،
السعودية ،وحرصها على إنجاح ٍ
حيث دفعت بمرتزقتها لتصعيد أعمال العنف
ومهاجمة المدن كتعز ومحاولة تحقيق مكاسب
في مأرب أو المالحيظ بصعدة أو غيرها ..في
مسعى اليعكس حسن النية السيما وأن بإمكان
الرياض ايقاف مرتزقتها من تفجير وتفخيخ
هذه النجاحات السياسية التي تأتي لصالحها في
المقام األول.
وبالمقابل استقبلت وسائل إع�لام سعودية
خبر التوصل ا ل��ى تهدئة م��ع الجيش اليمني
واللجان الذين أصبحوا يطوقون العديد من
المدن السعودية ومنها جيزان ونجران وعسير
بابتهاج غير مسبوق ،حيث لوحظ ذل��ك في
الصحف السعودية و ن��ا ط��ق التحالف ووكالة
االنباء السعودية «واس» ما يؤكد أنهم كانوا
في انتظار هذه اللحظات بعد قرابة سنة من
الهزائم والفشل لمغامراتهم في اليمن ،خالفًا
عن النتائج الكارثية التي لحقت بالسعودية جراء
الحرب داخليًا وخارجيًا وأنهكتها اقتصاديًا
َّ
ومرغت سمعتها عالميًا.
فبعد  12شهرًا من بيع الوهم والكذب الذي

يهــودي «حبابــة»
< قال لي أكثرهم ًحكمة إن تقارب الحوثي مع أطراف في المملكة هيج قلق هادي وزمرته المتواجدين في فنادق الرياض بل ان أوار الخوف بدا في القاهرة
وعمان أوضح اشتعاال..
َّ
وهؤالء قال ذكروني بيهودي حبابة وهو تاجر سالح في كل الحروب بين القبائل وكانت معيشته من ُحروبهم وسوقه أجسادهم وحاجاتهم وعداواتهم وظلت
مهمته أن يعوض مخزون القبيلة من الذخائر وكان ال يتورع أن يؤجل زمن دفع القيمة وكلما تدخلت القبل لفض النزاع وايقاف الحرب تتقد مخاوف يهودي حبابة
وتأتيه الهواجس ليل نهار كيف لو أصبح بال سوق؟ فتقوده الحيلة بالذهاب إلى رؤساء القبائل فيهديها من الذخيرة وهو يردد:
 أمونة «الذخيرة» يا سيدي ما وقع ُصلحنفس ما يحدث اليوم مع تجار الحروب والمنتفعين من بيع أجساد اليمنيين ودمائهم وأعراضهم فقد هرعوا من جاكرتا إلى الرياض وتفشت العملة السعودية
والدوالر في عدن وتعز ومأرب ليزيدوا النار أوارًا ليفتشوا عن الجمر التي تحت الرماد.
لكن مع ذلك نحن في المؤتمر مع الصلح والسالم كما نادى الزعيم علي عبدالله صالح حتى مع آل سعود ألن يقيننا في المؤتمر حتى لو طالت الحرب البد من
الجلوس على طاولة الحوار وقد ناشدنا جميع األطراف ال داعي للتصلب والمزايدة وال يجب أن يشعر أحد باالمتعاض من الهدنة وعليكمَ َأال تبالغوا في عداوة
اخوتكم وتطلبوا قصف صنعاء ومن فيها ،إرادات أكبر من الجبال وأكثر صالبة من الصبر لقد جربتم كل شيء ولن تكسروا إرادتنا ونحن لم ن ْعت ْد على االستسالم
ّ
ألحد إال تسليم أرواحنا لبارينا ولكننا نقدس السلم والسالم ونرغب في أن ترتقي «الجزيرة العربية» إلى مستوى الرسالة المحمدية الداعية إلى المحبة والسالم
والوئام وإن استعصى األمر فإن الحق ُيقال.
ّ
ال يفل الحديد إال الحديد ويهودي حبابة سيبقى له مهمة هي االتجار بأرواح أبنائنا ومستقبل المملكة ،ومن ينتصر منا لن يجد أمامه غير يهودي حبابة ،بعد
الحروب الكبيرة ماذا يصنع الناس بيهودي حبابة؟

وفد أنصار الله يشق الخط األسود لحوار بين الدولتين
ظل يروجه البوق عسيري اخيرًا خرج مجبرًا
بإعالن ترحيب قيادة تحالف العدوان بما أسماها
خطوة القبائل التي طلبت التهدئة..
وب��ررت قيادة تحالف ال�ع��دوان التي رفضت
مناشدات العالم بقبول تهدئة إنسانية حتى في
شهر رمضان وأيام األعياد بالزعم أن شخصيات
قبلية واجتماعية يمنية سعت إليجاد حالة من
التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة
إلفساح المجال إلدخال مواد طبية واغاثية للقرى
اليمنية ..الخ -وفقًا لوكالة واس».
وه��ذا ما يؤكد أن الخائن ه��ادي مجرد «كوز
مركوز» وكان المفروض أن يعلن هو التهدئة أو
بحاح ..واللذان ال علم لهما بما يدور.
وك��ان��ت م �ص��ادر متطابقة ق��د كشفت عن
محادثات بين وفد سعودي ووفد من انصارالله
منذ أسبوع في منطقة حدودية بين البلدين
بطلب م��ن ال��ري��اض ع��ن ط��ري��ق ط��رف ثالث،
بالتزامن مع تسريب رسالة سرية موجهة من
مبعوث األم��م المتحدة إل��ى اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أحمد إلى مساعد األمين العام لألمم
المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان،
نشرتها "رأي اليوم" يوضح فيها أن السعودية
دخ �ل��ت ف��ي م �ف��اوض��ات س��ري��ة م �ب��اش��رة مع
الحوثيين ،ووافقت على استئنافها في العاصمة
األردنية.
وحسب "الميادين" فقد طرحت السعودية
وقف الغارات على صنعاء مقابل وقف أنصار الله
الهجمات على المناطق الحدودية ،إال أن وفد
أنصار الله طلب وقف العدوان على كامل األراضي
اليمنية.
وتفيد مصادر متعددة أن الخطوة السعودية
باتجاه وقف العدوان قد تكون بضغط أمريكي
بسبب ت��زاي��د تمدد الجماعات االره��اب�ي��ة في
المحافظات الجنوبية.
بيد ان الرواية االرج��ح هي تلك التي كشفت
عنها «مونت كارلو» الدولية والتي تطرقت الى
تفاصيل مهمة جدًا بشأن المفاوضات السرية بين
السعودية وأنصار الله ،برعاية االمم المتحدة..
ونقلت ع��ن مصادرها ال�ق��ول :ان المفاوضات
الجديدة هي امتداد لتلك التي جرت في العاصمة
العمانية مسقط ،في اغسطس الماضي والتي
توسط لها مبعوث االم��م المتحدة اسماعيل
ولد الشيخ احمد ،خالل زيارته للرياض ،وركزت
على ايقاف الهجمات العسكرية عبر الحدود
السعودية كخطوة اولى لوقف اطالق النار الذي
تسعى اليه االم��م المتحدة بالتزامن مع جولة
المحادثات الموسعة بين اطراف النزاع اليمني.

وكان انصار الله اشترطوا لوقف هجماتهم عبر
الحدود ،ايقاف الغارات ورفع الحصار البحري
على الموانئ اليمنية.وذكرت ان هناك شبه اتفاق
على التهدئة في الجبهة الحدودية ،لكن نجاح
هذه الصفقة الثنائية ،مرهون بتقدم المفاوضات
الجارية حاليًا ..واضافت المصادر :هناك شبه
اتفاق على ايقاف التصعيد في الجبهة الحدودية
 ،مقابل التخفيف من الحصار البحري واعتماد
آلية االمم المتحدة للتفتيش ،والحد من الغارات
الجوية ،لكن أنصار الله يتمسكون بطلب ايقافها
تمامًا ،وهذا هو موضع الخالف اآلن.
وذكرت مونت كارلو ان وفدًا من ضباط االمن
السياسي والقومي التقوا مؤخرًا في سلطنة عمان
ضباطًا سعوديين ،وبحثوا تفاصيل دقيقة في
عملية تنفيذ خطوات التهدئة .وان ما يجري
حاليًا "هو لتنفيذ بعض تلك الخطوات ،على ان
يتم اجتماع الحق بين االطراف اليمنية برعاية
االمم المتحدة لبحث وقف شامل الطالق النار.
وأشارت إلى أن طائرة عمانية من سالح الجو
السلطاني ،نقلت منتصف الشهر الماضي لجنة
أمنية يمنية رفيعة ،رجحت مصادر سياسية
آنذاك ،ان تعقد اللجنة مشاورات مع مسؤولين
عسكريين م��ن ق��وات تحالف ال �ع��دوان للمرة
الثانية ،حول ترتيبات امنية.
الى ذلك كشفت مراسلة سرية لمبعوث األمم
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ،نشرتها
صحيفة «رأي اليوم» في  8مارس ،أن السعودية
دخلت في مفاوضات سرية مباشرة مع أنصار الله
وأنها وافقت مؤخرًا على استئنافها في العاصمة
األردنية عمان.
وتشير المراسلة الموجهة إلى وكيل األمين
العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري
فيلتمان ف��ي األس �ب��وع ال�ث��ان��ي م��ن (ف�ب��راي��ر)
الماضي ،إلى أن ولد الشيخ التقى بوزير الدولة
السعودي مساعد العبيان ،المقرب من الملك
ثان
سلمان
والملقب بصندوق أسراره ،وشخص ٍ
ُ
ُيدعى أبو علي يعتقد أنه من جهاز المخابرات
السعودية ..ويقول ولد الشيخ :إنه أخبر محدثيه
السعوديين بـ"استعداد الحوثيين الستئناف
المفاوضات السرية المباشرة مع ممثلي المملكة
العربية السعودية" وأنهما "رحبا بهذا التقدم
المحرز وأعربا عن التزامهما المضي قدمًا في
هذا المسار" بيد أنهما أبديا بعض المالحظات.
وواف��ق المسؤوالن السعوديان على مقترح
الحوثيين بعقد المفاوضات في عمان بعد أن
َّخيرهما محمد عبد السالم بين األردن والمغرب.

