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العالم

ً
ال ـع ـمــل أصـ ــا ف ــي ص ـف ــوف الـجـيــش
السعودي.
إزاء تـ ـ ـك ـ ــرر اإلخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
وتعاظم الشعور باإلحباط ،وجدت
الرياض ضالتها في اآلالف من أبناء
املحافظات اليمنية الجنوبيةّ ،
ممن
دفـ ـع ــت ب ـه ــم إلـ ــى خـ ــوض مـعــركـتـهــا
ب ــالـ ـنـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن ج ـي ـش ـه ــا و«ح ـ ـ ــرس
الـ ـ ـح ـ ــدود» ،فــاس ـت ـق ـب ـلــت م ـع ـس ـكــرات
ومـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـت ـج ـن ـي ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي فــي
محافظة ش ــرورة الـسـعــوديــة اآلالف
مـ ــن شـ ـب ــاب عـ ـ ــدن وأب ـ ـ ــن وال ـض ــال ــع
ولـحــج ،الــذيــن ّ
تسبب ت ــردي الوضع
االقتصادي داخل بالدهم في دفعهم
إلى القتال تحت مسميات «الجيش
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ،طـ ـمـ ـع ــا فـ ـ ــي الـ ـ ــرواتـ ـ ــب
الشهرية املدفوعة من خزائن األمراء.
بعد تلك اللحظة ،عقدت السعودية
ً
آمـ ـ ـ ــاال ع ــري ـض ــة وبـ ـ ـ ــدأت عـمـلـيــاتـهــا
الـعـسـكــريــة مــن جــديــد لعلها تحدث
نـقـلــة نــوعـيــة فــي امل ـي ــدان مــن شأنها
إخ ـ ــراج امل ـقــات ـلــن الـيـمـنـيــن وإعـ ــادة
الـحــرب حصرًا إلــى داخــل أراضيهم،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي م ـح ــاف ـظ ـت ــي ص ـعــدة
وحجة الحدوديتني.

ُ
تتعلق بالفساد ،وأص ــدرت في حقه
م ــذك ــرة تــوق ـيــف دولـ ـي ــة ،إال أن ـه ــا لم
َّ
تفعل .لكن الوزير السابق ،قبل نحو
سـنــة ،ع ــاد إل ــى ال ـجــزائــر ،بـعــد إع ــادة
تــأه ـي ـلــه ،م ــن دون أي ك ـشــف ملصير
القضايا التي كانت تالحقه ،وانخرط
الوزير منذ ذلك الوقت في ما يشبه
الحملة االنتخابية ،يـجــوب الــزوايــا
الدينية بالبالد ،ويلقي املحاضرات،
حتى اعتقد البعض أنــه هو املرشح
لخالفة الرئيس بوتفليقة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ت ـق ـل ـي ــل ش ـك ـيــب

ّ
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،تــركــزت العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة خـ ـ ــال تـ ـل ــك املـ ـ ـ ــدة عـلــى
املـ ـن ــاف ــذ الـ ـب ــري ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي مــا
ي ـع ــرف ب ـ ــ«حـ ــرب املـ ـع ــاب ــر» (حـ ــرض،
والطوال قبالة جيزان ،ومنفذ البقع،
والـ ـخـ ـض ــراء ق ـبــالــة نـ ـج ــران ،ومـنـفــذ
عـلــب قـبــالــة ظ ـهــران عـسـيــر) ،وكــانــت
على صورة زحوف ترافقت مع آالف
الغارات الجوية السعودية .مع ذلك،
نجح جنود الجيش و«الـلـجــان» في
التصدي لها وتدمير مئات اآلليات
العسكرية بأنواعها ،وقتل وإصابة
أعداد كبيرة من املهاجمني.
ّ
ولعل أشهر جبهات القتال وأكثرها
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزافـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي
ول ـل ـم ـج ـن ــدي ــن املـ ــرتـ ــزقـ ــة هـ ــي جـبـهــة
الساحل الغربي ميدي ـ حرض ،التي
ّ
تميزت عــن البقية بمشاركة واسعة
للبارجات والفرقاطات البحرية ،لكن
الـيـمـنـيــن حــاف ـظــوا فـيـهــا عـلــى كــامــل
إنـجــازاتـهــم الـعـسـكــريــة ونـجـحــوا في
توسيع دائرة النيران لتصل إلى عمق
مـحــافـظــة الـ ـط ــوال ،وت ـحــدي ـدًا منطقة
امل ــوس ــم ،وذل ـ ــك رغـ ــم م ـش ــارك ــة ألــويــة
عسكرية يمنية موالية لعلي محسن
األحمر (حزب «اإلصــاح» اإلخواني)
بكامل عتادها في تلك املعارك.
زي ـ ــادة عـلــى ذلـ ــك ،واصـ ــل الـيـمـنـيــون
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ّ
الـ ـجـ ـب ــال املـ ـط ــل ــة ن ـ ــاري ـ ــا عـ ـل ــى م ــدن
سـ ـع ــودي ــة ومـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مــن
أراضي اململكة ،لعل من أبرزها جبل
الـ ــدود ف ــي ج ـي ــزان ،وجـبـلــي الـشــرفــة
وامل ـ ـ ـخـ ـ ــروق فـ ــي نـ ـ ـج ـ ــران ،وس ـل ـس ـلــة
جبال ومرتفعات متفاوتة مطلة على
مــدن وقــرى قبالة ظـهــران عسير .مع
ذلــك ،لم تدفع هــذه السيطرة النارية
ّ
الــواس ـعــة ال ـتــي تـمــكــن الـيـمـنـيــن من
استهداف مــدن سعودية إلــى إطالق
رصاصة واحدة على بيوت املدنيني،
ب ــل حــاف ـظــت الـ ـق ــوات ال ـي ـم ـن ـيــة على
قــواعــد االشـتـبــاك بــإبـقــاء املـعــركــة مع
العسكريني.
وأمــام نجاح الجيش و«اللجان» في
جبهات ال ـحــدود ،لـجــأت السعودية،
في محاولة للضغط عليهم ،إلى فتح
عشرات جبهات القتال ،كانت آخرها
جبهات الساحل الجنوبي الغربي،
وهــي استراتيجية ُيـبــدي اليمنيون
قدرًا كافيًا من املناورة العسكرية في
مواجهتها واحتوائها ،بدليل تزايد
عـ ــدد ال ـع ـم ـل ـيــات االس ـت ـن ــزاف ـي ــة ضــد
ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي داخ ـ ــل مــواق ـعــه
ومعسكراته في الوقت الــذي فتحت
فيه الجبهات األخرى.

خ ـل ـي ــل ل ـت ـح ــرك ــات ــه وعـ ـ ـ ــدم تـعـيـيـنــه
ف ــي أي مـنـصــب رس ـمــي إل ــى اآلن ،ال
ت ـتــوقــف ال ـشــائ ـعــات ب ـشــأن إمـكــانـيــة
عودته إلى مركز مسؤول .وتتحدث
تحليالت عن أن الرجل ال يزال نافذًا
في الظل وصاحب كلمة في املحيط
ال ــرئ ــاس ــي بـحـكــم ق ــرب ــه ال ـش ــدي ــد من
عائلة الــرئـيــس بوتفليقة .لكن هذه
األخبار تظل في دائــرة التخمينات،
لكون الرجل ُيبدي تحفظًا كبيرًا على
التصريح بعالقاته لوسائل اإلعالم
الـتــي يكتفي بالظهور فيها ،مقدمًا
تحليالت عن سوق النفط باعتباره
من املتخصصني في املجال.
َّ
غير أن الــافــت فــي قصة تعيني ولد
قدور واحتمال أن يكون شكيب خليل
وراء ذلـ ــك ،ه ــو الـ ـع ــودة ال ـقــويــة لكل
الذين قادوا جهاز املخابرات السابق
ُ
وأج ـ َ
ـري ــت تحقيقات بـشــأن تورطهم
ف ــي ق ـضــايــا فـ ـس ــاد ،م ــا ي ـج ـعــل هــذه
الـعــودة أق ــرب إلــى تصفية حسابات
داخــل منظومة الحكم بالبالد ،وفق
م ــا ت ـش ـيــر ت ـحــال ـيــل ص ـح ـف ـيــة .وك ــان
ال ــرئـ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،قـ ــد ق ـ ــاد أك ـبــر
عملية إعادة هيكلة في هذا الجهاز،
ف ــي ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،انـتـهــت إلــى
تنحية الـفــريــق محمد مــديــن املدعو
تــوفـيــق ،ال ــذي ظــل الــرجــل الـقــوي في
الجزائر ملدة قاربت  25سنة.
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صورة الجيش السعودي تتهاوى
 ...ومعها ذرائع الحرب
حـ ـت ــى وه ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــاول عـ ـب ــر اآلالف مــن
املـجـنــديــن املــرتــزقــة اس ـت ـعــادة مــا خسره
جيشها ،ال تحقق الـسـعــوديــة أي نجاح
بقدر ما ّ
تزج بهؤالء في محارق وكمائن
للجيش اليمني ولــ«الـلـجــان الشعبية»،
ب ـ ــل تـ ـض ــاع ــف وت ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـرس بـ ــذلـ ــك ح ـق ـي ـقــة
خساراتها املتراكمة خالل عدوانها الذي
يشرف على عامه الثالث.
عامان من املعارك ،التي خاضها الجيش
و«ال ـل ـجــان» فــي أكـثــر مــن جبهة داخلية
وخارجية ،صارت بالنسبة إليهم كدورة
عركت املقاتل اليمني وأكسبته خبرات
قتالية وم ـه ــارات عسكرية تـ ّـوجــت لديه
رصـ ـيـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا ُع ـ ــرف ب ــه ال ـي ـ ُم ـن ـيــون في
تــاريـخـهــم الـنـضــالــي ض ــد ال ــغ ــزاة أو في
حروبهم الداخلية ،وما أكثرها.
مــنّ جهة ثانية ،إذا كانت السعودية قد
شــنــت عــدوانـهــا بــذرائــع مــن بينها إزال ــة
الخطر العسكري عن حدودها الجنوبية
املـتـمـثــل ف ــي ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،فــإن
إح ــدى الحقائق الناتجة مــن عــامــن من
عــدوانـهــا أن ه ــذا الـخـطــر ،فــي ح ــال صـ ّـح
ً
وج ــوده أص ــا ،قــد تعاظم وتــزايــد بنحو
درامــات ـي ـكــي كنتيجة حتمية لحماقات
ّ
صاحب القرار في الرياض ،وقراره بشن
ح ــرب كـبـيــرة عـلــى أفـقــر جـيــرانـهــا ،فبات
على اململكة اليوم مواجهة خطر ال ُي ّ
هد ُد
ّ
يتعداها
حدودها الجغرافية فحسب ،بل
إلــى حـســابــات تمس نـفــوذهــا السياسي
ً
وي ـ ـهـ ــدد م ــوق ـع ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ف ـضــا
ّ
ع ــن ت ــداع ـي ــات أخ ـ ــرى مـتـعــل ـقــة بتحفيز
وبــإن ـضــاج كــل مـسـبـبــات وع ــوام ــل تفكك
األسرة الحاكمة وسقوط نظام الحكم.
الـتـهــديــد ب ــات حـقـيـقــة مـتـجـ ّـســدة بـحــرب
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف تـ ـ ــأخـ ـ ــذ أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن طـ ــابـ ــع،
وم ـح ـص ـل ـت ـهــا ف ــي امل ـ ــدى امل ـن ـظ ــور تــآكــل
أرض املـمـلـكــة وت ـه ــاوي سمعة جيشها.
وكـ ــأن ك ــل م ــا ك ــان يـنـقــص الـيـمـنـيــن من
خبرات القتال في أنواع الحرب وأدواتها
وج ـغ ــراف ـي ــات ـه ــا (ج ـب ـل ـي ــة وصـ ـح ــراوي ــة
ومــدن ـيــة وب ـحــريــة وســاح ـل ـيــة ...إل ــخ) قد
تكفلت به الرياض حينما جلبت من أجل
قتلهم آخ ــر صـيـحــات امل ــدرع ــات وأح ــدث
منتجات اآللـيــات والــدبــابــات والطائرات
ال ـق ـتــال ـيــة واالس ـت ـط ــاع ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
ج ـي ــوش م ـس ـتــأجــرة وم ـقــات ـلــن مــرتــزقــة
مــن جنسيات عــدة ،كانت قــد أحضرتهم
لخوض معركتها في «الدفاع عن حدود

أراضيها ...واستعادة الشرعية».
وسيادة
ّ
فــي امل ـقــابــل ،مــثـلــت االن ـت ـهــاكــات الفظيعة
وامل ـجــازر بـحــق اليمنيني ،الـتــي تـجــاوزت
ثــاثـمـئــة وخـمـســن م ـج ــزرة ،سـبـبــا كافيًا
للدفع بالفئة الصامتة ،وهــم مــن غالبية
السكان ،إلى االنخراط في القتال إلى جانب
الجيش و«اللجان الشعبية» في الجبهات
الداخلية أو الخارجية ،ومواجهة العدوان
السعودي كضرورة ال مناص منها.
أمــا األرق ــام التي يعلنها يوميًا الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان» ب ـ ـشـ ــأن خـ ـس ــائ ــر ال ـج ـي ــش
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وم ــرت ــزقـ ـت ــه ،فـ ـت ــوض ــح هــي
األخـ ــرى حقيقة املـ ــأزق ال ـس ـعــودي ،على

توضح أرقام
القتلى المعلنة دون
ُ
المخفى منها حقيقة
المأزق السعودي

أن حجم الـخـســارة الحقيقية وأبـعــادهــا
الـكــامـلــة يبقيان س ـ ّـرًا مــن أس ــرار األس ــرة
الحاكمة تــرفــض الـبــوح بــه أو االعـتــراف
بالحد األدن ــى مـنــه ،باستثناء مــا ُينشر
من زيــارة أمــراء ومسؤولني ملواساة أسر
قتلى الجيش في معارك «الحد الجنوبي»
أو عـمـلـيــات «اس ـت ـعــادة ال ـشــرع ـيــة» ،كما
ّ
تسميها وسائل إعالم سعودية.
وقد تجاوز عدد قتلى الجيش السعودي
خـ ــال األيـ ـ ــام األربـ ـع ــة األخـ ـي ــرة عـشــريــن
ً
قـتـيــا ل ـقــوا حـتـفـهــم ف ــي عـمـلـيــات قنص
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف مـ ــدف ـ ـعـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــاور
ومــواجـهــات جبلية فــي نـجــران وجـيــزان،
وهو املعدل األدنى لالشتباكات اليومية
فـ ــي م ـن ــاط ــق ج ـن ــوب ــي امل ـم ـل ـك ــة .وعـ ـ ــادة
يـحــاول «اإلع ــام الـحــربــي» نشر مشاهد
تظهر جثث عشرات القتلى من املرتزقة
اليمنيني أو الجنود السعوديني إلثبات
الهزيمة اليومية التي يتلقونها هناك،
ف ـي ـم ــا بـ ـ ــات م ـل ـح ــوظ ــا أن ال ـت ـع ــام ــل مــع
املهاجمني قد اختلف عن األشهر األولى
من املواجهات ،حينما كــان يتاح املجال
لهم للفرار من مواقعهم ،فيما اآلن يلزم
الـ ــواقـ ــع ال ـع ـس ـك ــري م ــواجـ ـه ــة ال ــزح ــوف
وتكبيدها الخسائر.
يحيى...

ً
تجاوز عدد قتلى الجيش السعودي خالل األيام األخيرة عشرين قتيال (أرشيف)

مصر

لقاء السيسي وعباس 90 ...دقيقة ال أكثر
القاهرة ــ األخبار
ُ
لم تن ِه زيــارة رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
للقاهرة ،توتر عالقته مع نظام الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،فــالــزيــارة الـتــي شـهــدت لـقـ ًـاء فــاتـرًا حملت نقاط
اختالف أكثر من نقاط التوافق .هذه الزيارة كانت األقصر
في زي ــارات عباس ملصر ،رغــم أنها تأتي بعد نحو تسعة
أشهر من الغياب بسبب خالفات وجهات النظر بني «أبو
م ــازن» واإلدارة املصرية ،خاصة َّأن األخـيــرة باتت ّ
تحمله
جـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـســؤول ـيــة ع ــن تــأخــر إت ـم ــام املـصــالـحــة
الفلسطينية ،بل ترى َّأن محاوالت انفراده بالسلطة هي التي
تعرقل أي خطوات جدية في هذا امللف.
وشهد جدول الزيارة ارتباكًا واضحًا ،فقد تأجل لقاء عباس
مــع السيسي لـلـيــوم الـثــانــي بسبب وج ــود ارت ـبــاطــات لــدى
األخير في قصر الرئاسة ،لكن «أبو مازن» التقى في خالل
مــدة التأخير وزي ــر الخارجية ســامــح شـكــري ،ال ــذي شرح
وجهة نظر البالد بشأن عملية التسوية ،علمًا بـ َّ
ـأن عباس
رح ــب بعقد قـمــة تجمعه مــع رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
بنيامني نتنياهو ،بضغط مصري .كذلك التقى عباس مدير
املخابرات العامة اللواء خالد فوزي الذي ناقش معه تصورات

القاهرة للتعامل مع إدارة معبر رفح قريبًا.
وب ـش ــأن امل ـصــال ـحــة ،فـ ـ َّ
ـإن ل ـقــاء فـ ــوزي رك ــز ع ـلــى ض ــرورة
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،رافضًا حديث رئيس السلطة
عن ضرورة استمرار بقاء الوضع كما هو عليه بني القاهرة
وحركة «حماس» في خالل الفترة املقبلة ،بل أكد أن هناك
تحسنًا فــي الـعــاقــات مــع تنفيذ «حـمــاس» تعهداتهاَّ ،
وأن
القاهرة «ال يهمها سوى مصلحة الشعب الفلسطيني وليس
من املنطقي أن تساعد طرفًا سياسيًا على حساب آخر».
باالنتقال إلى مباحثات الـ 90دقيقة بني السيسي وعباس،
فــإنـهــا خــرجــت بـبـيــان تـقـلـيــدي مــن الــرئــاســة املـصــريــة عن
طبيعة اللقاء وتأكيد دعــم مصر إقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشرقية ،ثم ظهر بوضوح بعد اللقاء
غياب االرتياح عن عباس ،فيما تقول املصادر َّإن السيسي
طلب تسريع حــل الـخــافــات الداخلية مــن أجــل تهيئة بيئة
تفاوض ذات جدوى.
وأبلغ السيسي عباس بأنه سيناقش القضية بنحو موسع
في خالل لقائه الشهر املقبل مع الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،ثم سيدعوه مرة أخرى إلى زيــارة القاهرة بعد هذا
اللقاء ،مشيرًا له إلى ضرورة «بحث نقاط التوافق مع حماس
بمساعدة املخابرات املصرية».

