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العالم

ّ
تتحول الحرب
على الغالف من كان يتخيل أن
على اليمن إلى الساحة السعودية الداخلية؟
صحيح أن هذه التجربة عاشتها المملكة
مع حركة «أنصار الله» سابقًا ،لكن ليس بهذا
االتساع أو الصمود على األرض .نحو عامين
ولم تتمكن المملكة إال من استعادة موقع
واحد رغم كل محاوالتها

جنوب السعودية:
ورقة اليمنيين
الرابحة
صعدة ــ يحيى الشامي
رغــم أن السعودية اعتمدت أكثر من
استراتيجية عسكرية خــال عامني

م ـ ــن ح ــربـ ـه ــا م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و«اللجان الشعبية» ،في محاولتها
الستعادة عشرات املواقع العسكرية
ومـ ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن أراض ـي ـه ــا

باليستي على مدينة الفيصل العسكرية
أعلنت «الـقــوة الـصــاروخـيــة» التابعة للجيش
اليمني و«الـلـجــان الشعبية» إطــاق صــاروخ
ّ
باليستي متوسط املدى على مدينة الفيصل
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،فـ ــي م ـن ـط ـقــة أب ـ ــو ع ــري ــش فــي
جيزان ،جنوبي السعودية .وقال مصدر في
«الصاروخية» إن الصاروخ «أصاب هدفه في
مدينة الفيصل العسكرية فــي جـيــزان بدقة
عالية».
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ب ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن ع ـ ــرض «الـ ـق ــوة
ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة» مـ ـشـ ـهـ ـدًا مـ ـ ـص ـ ــورًا ي ــؤك ــد
إطــاقـهــا صــاروخــا بــالـيـسـتـيــا بـعـيــد املــدى
عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة املـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان الـ ـج ــوي ــة فــي

عاصمة اململكة ُ الرياض.
ـان ،قتل  16ضابطًا وجنديًا من
في سياق ثـ ٍ
ال ـق ــوات املــوال ـيــة لـلــرئـيــس الـيـمـنــي املستقيل،
عبد ربــه منصور ه ــادي ،أثـنــاء زحــف نفذته
على مــواقــع حــركــة «أن ـصــار الـلــه» وحلفائها
فـ ــي جـ ـب ــال ي ـ ـ ــام ،فـ ــي م ــدي ــري ــة نـ ـه ــم ،ش ــرق
ص ـن ـعــاء ،حـيــث تـسـتـمــر م ـح ــاوالت الـهـجــوم
على العاصمة اليمينة منذ أسابيع .ومن بني
القتلى ،وفــق مصادر إعالمية ،قائد الزحف
وعدد من الضباط والجنود من «اللواء .»141
(األخبار)

حاول السعوديون فصل المقاتلين اليمنيين داخل المملكة عن اتصالهم باألراضي اليمنية (أ ف ب)

ومـ ــدن ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــرتـ ـه ــا ب ـع ــدم ــا
س ـي ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــوات الـيـمـنـيــة،
يبدو أنها تخفق فــي كــل مــرة ،إذ لم
تـتـمـكــن سـ ــوى م ــن اس ـت ـع ــادة مــوقــع
واح ـ ـ ــد ،ف ـي ـمــا ب ـق ــي امل ـق ــات ــل الـيـمـنــي
ُمـحـكـمــا سـيـطــرتــه ومـثـبـتــا حـضــوره
فــي كــل امل ــواق ــع وال ـج ـبــال الـتــي أعلن
سقوطها بيديه منذ البداية.
وتـ ـتـ ـف ــاوت أه ـم ـي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
املـ ــواقـ ــع ال ـس ـع ــودي ــة ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سيطرة اليمنيني وفق املدن واملناطق
ُ
التي تشرف ّعليها .لكنها ،في جميع
األحوال ،تمثل محاور ونقاطًا نارية
مــن شأنها توسيع دائ ــرة السيطرة
فــي ح ــال ص ــدر ق ــرار سـيــاســي يمني
بالتقدم أكثر نحو عمق اململكة.
ً
فـ ــي ن ـ ـجـ ــران م ـ ـثـ ــا ،أك ـم ـل ــت الـ ـق ــوات
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــام ــل
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـحـ ـيـ ـط ــة
ب ــاملـ ـح ــافـ ـظ ــة مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب،
فيما بـلــغ حـجــم ال ــوج ــود العسكري
السعودي حــدوده الدنيا مع تعاظم
حـضــور املـقــاتـلــن اليمنيني ،واأله ــم
من ذلك نجاحهم في توظيف املواقع
وال ـث ـك ـنــات مل ـقــاومــة س ــاح ال ـط ـيــران

ال ــذي يمثل نقطة الـتـفـ ّـوق الــوحـيــدة
لدى الرياض.
وخالل األشهر التي أعقبت السيطرة
على جبال نجران ،اقتصرت املعركة
ع ـل ــى غ ـ ـ ــارات الـ ـط ــائ ــرات بــأن ــواع ـه ــا
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك ات ـ ـ ـجـ ـ ــه ال ـ ـجـ ــانـ ــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـصـ ــل املـ ـق ــاتـ ـل ــن
اليمنيني داخل اململكة عن اتصالهم
بــاألراضــي اليمنية ،وهــي محاوالت
ـؤت ن ـت ــائ ــج م ـل ـمــوســة بــإم ـكــان
ل ــم تـ ـ ـ ِ
الــريــاض تقديمها كــإنـجــاز ُيــذكــر أو
يراهن عليه في أي عملية سياسية.

السيطرة على
الجبال والمرتفعات
هي كلمة السر في
ّ
أي تحرك الحق

في مــوازاة سقوط ما ُيمكن تسميته
«الـ ـ ـخ ـ ــط الـ ــدفـ ــاعـ ــي األول» لـجـيــش
السعودية وحــرس حــدودهــا ،عملت
ق ــواتـ ـه ــا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث خ ـط ــوط
دف ــاع ـي ــة ب ــدي ـل ــة ،وقـ ــد ع ــززت ـه ــا بــآلــة
عـسـكــريــة ضـخـمــة ت ـس ــاوي أضـعــاف
ما كــان موجودًا من قبل ،إلــى جانب
الدفع بألوية عسكرية من «الحرس
الــوطـنــي» وحتى بتشكيالت قتالية
من دول خليجية أخرى أوكلت إليها
وفق ما ّ
تسرب من معلومات إسناد
ج ـي ــش امل ـم ـل ـك ــة ب ــال ـغ ـط ــاء امل ــدف ـع ــي
والصاروخي.
إلــى جــانــب ه ــؤالء ،حـشــدت «كتائب
امل ـجــاهــديــن» م ــن أوسـ ــاط املـجـتـمــع،
بعدما قــرر نظام الحكم ،بمساعدة
وت ـح ـش ـي ــد مـ ــن رجـ ـ ــال الـ ــديـ ــن ،فـتــح
مـ ــراكـ ــز اس ـت ـق ـب ــال ل ـل ـت ـج ـن ـيــد تـحــت
ذرائع الدفاع عن سيادة اململكة في
وج ــه «الـخـطــر الـحــوثــي الــرافـضــي»،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا تـ ــأكـ ــد م ـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــات
امل ـ ـ ـصـ ـ ــورة ألسـ ـ ـ ــرى س ـ ـعـ ــوديـ ــن فــي
قبضة اليمنيني كــانــت أع ــداد منهم
يـ ـنـ ـتـ ـم ــون إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ت ـك ـف ـي ــري ــة
وج ـ ـمـ ــاعـ ــات ديـ ـنـ ـي ــة مـ ـحـ ـظ ــورة مــن

الجزائر

ولد قدور على رأس «سوناطراك»:

تصفية حسابات داخل
منظومة الحكم؟

ُّ
لــم تمنع قضايا الفساد التي اتـهــم بها عبد المومن ولــد قــدور
ولوحق على أساسها ،من تعيينه مديرًا عامًا لشركة «سوناطراك»
ِ
النفطية التي تؤمن غالبية صادرات الجزائر
الجزائر ــ محمد العيد
ّ
مــثــل اخـتـيــار عـبــد املــومــن ول ــد قــدور
البترولية
مديرًا عامًا جديدًا للشركة
ً
الجزائرية «سوناطراك» ،صدمة لدى
ُّ
الرأي العام الوطني ،بعدما اتهم في
ال ـســابــق ف ــي أخ ـطــر ق ـضــايــا الـفـســاد
ال ـتــي مـ ّـســت ال ـق ـطــاع ال ـب ـتــرولــي .وال
يخرج هذا االختيار ،وفق العديد من
ال ـقــراءات ،عن جـ ّـو تصفية حسابات
داخل منظومة الحكم في الجزائر.
وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية،

إع ـفــاء مــديــرهــا ال ـعــام ال ـحــالــي ،أمــن
معزوزي ،بعد سنتني قضاهما على
رأس ه ــذه الـشــركــة ال ـتــي تـضـمــن 98
باملئة من صادرات البالد .هذا الخبر
ك ــاد ي ـكــون عــاديــا فــي ال ـجــزائــر التي
تعودت تغيير مديري شركتها األم،
إال أنه تحول إلى حدث بعد اكتشاف
ال ـج ــزائ ــري ــن السـ ــم امل ــدي ــر ال ـجــديــد،
وه ــو ع ـبــد امل ــوم ــن ول ــد ق ـ ــدور ،ال ــذي
شغل في السابق مديرًا عامًا لشركة
جــزائــريــة أم ـيــرك ـيــة .ول ــوح ــق وقتها
بـتـهــم ف ـس ــاد ،ووص ــل األم ــر إل ــى حد

اتهامه بالتخابر.
تـعــود فـصــول قضية ولــد ق ــدور ،إلى
سـنــوات  2003حتى  ،2007حــن كان
يـشـغــل وق ـت ـهــا مـنـصــب مــديــر شــركــة
«ب ــراون أنــد روث كــونــدور» املعروفة
اختصارًا بـ«بي أر سي» ،وهي شركة
مختلطة جزائرية أميركية ناتجة من
ُ
شراكة أقيمت بني «سوناطراك» وأحد
فروع شركة «هاليبرتون» األميركية،
التي ُيـقــال إنها ملك لنائب الرئيس
األميركي السابق ،ديك تشيني .وقد
ف ــازت ه ــذه الـشــركــة املتخصصة في
اإلن ـش ــاءات والـهـنــدســة ،بالعديد من
املـشــاريــع حينها ،إال أن التحقيقات
كـ ـشـ ـف ــت ف ـ ــي م ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ،ت ـض ـخ ـي ـم ـهــا
للفواتير ،واسـتـيــاء هــا على ماليني
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــارات ،مـ ــن أمـ ـ ـ ــوال ال ـص ـف ـقــات
العمومية ،ما أدى إلى حلها في سنة
 ،2007وم ـتــاب ـعــة م ـســؤول ـي ـهــا بتهم
تتعلق بالفساد.
غير أن الالفت في شخص ولد قدور،
أنــه لوحق بتهم أخــرى خطيرة على
عــاقــة بــاألمــن ال ـقــومــي ل ـل ـبــاد .ففي
شـ ـه ــر س ـب ـت ـم ـب ــر /أي ـ ـلـ ــول مـ ــن سـنــة
 ،2007واجــه املعني «حكمًا قضائيًا
عسكريًا فــي محكمة البليدة برفقة
ضـ ــاب ـ ـطـ ــن ف ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ومدير وكالة للتأمني باإلضافة إلى
أشـ ـخ ــاص آخ ــري ــن ،بـتـهـمــة امل ـســاس

الالفت في تعيين
ولد قدور هو العودة
القوية لكل المتهمين
بقضايا فساد

بأمن الدولة وتسريب وثائق سرية
خــاصــة بــاألمــن الـعـسـكــري» ،مــا أدى
إلــى إص ــدار حكم بالسجن  30شهرًا
في حقه قبل أن يستفيد سنة 2009
من إفراج مشروط.
وقـ ــد ان ـف ـج ــرت ت ـلــك الـفـضـيـحــة بعد
اكتشاف املصالح األمنية املختصة،
َّ
أن ضابطًا عسكريًا كــان وراء سرقة
وت ـ ـسـ ــريـ ــب وث ـ ــائ ـ ــق سـ ــريـ ــة ل ـل ـغــايــة
وت ـقــدي ـم ـهــا ل ــول ــد قـ ـ ــدور م ــن طــريــق
صاحب وكالة التأمني الــذي كــان قد
اسـتـفــاد هــو اآلخ ــر مــن عـقــود تأمني
مختلف الصفقات الضخمة لشركة
«ب ــي أر س ــي» ،وق ــد تــوصـلــت عملية
تفتيش مـنــزل الـضــابــط إلــى العثور
ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن ال ــوث ــائ ــق ال ـســريــة.

كــذلــك ُصـ ـ ِّـور م ــرات ع ــدة وه ــو برفقة
ولد قدور وصاحب وكالة التأمني.
وت ـش ـي ــر ق ـ ـ ـ ــراءات فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر إل ــى
َّ
أن ت ـع ـي ــن ول ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــدور عـ ـل ــى رأس
«س ـ ــون ـ ــاط ـ ــراك» ،ت ـظ ـهــر ف ـي ــه بـصـمــة
وزي ــر الـطــاقــة الـســابــق شكيب خليل
الذي كانت تربطه به عالقات جيدة،
ألن ــه ك ــان يـشـتـغــل ف ــي ف ـتــرة إشــرافــه
على الوزارة .ومعروف عن خليل أنه
ك ــان مــن أش ــد املـقــربــن إل ــى الــرئـيــس
بــوتـفـلـيـقــة ،قـبــل إطــاح ـتــه م ــن وزارة
ـوحــق بتهم
الـطــاقــة سـنــة  .2010ثــم لـ ِ
لوحق ولد قدور بقضايا على عالقة
باألمن القومي للبالد (عن الويب)

