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العالم

اليمن

العدوان في صلب صراع
األجنحة داخل أسرة آل سعود
لم يعد استمرار العدوان
السعودي والخليجي على
اليمن من أجل تحقيق أهداف
سياسية واستراتيجية .كذلك
فإن مصطلحات من قبيل
(المأزق ،والغرق في الوحل،
والصعود على الشجرة،
وغيرها )...لم تعد صالحة
لتوصيف الحالة التي أوقع آل
سعود أنفسهم فيها

لقمان عبدالله
يجمع القادة والخبراء وأصحاب الرأي
عـلــى مــا ك ــان مـعــروفــا ســابـقــا ،وه ــو أن
اليمن عـصـ ّـي على ال ـغ ــزاة ،وأن ــه مهما
طال أمد العدوان ومهما أمعن في القتل
والتدمير والحصار ،فإن قدرة التحمل
والصمود الشعبي اليمني قــادرة على
إطــاحــة الـ ـع ــدوان مــن خ ــال اعـتـمــادهــا
عـلــى سـيــاســة الـصـبــر االسـتــراتـيـجــي،
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ال ـع ـمــل امل ـي ــدان ــي للجيش
و«ال ـل ـجــان الشعبية» الـلــذيــن يحققان
تقدمًا يوميًا داخل الحدود السعودية،
ويـ ـ ـ ـ ــؤدي ت ـ ــراك ـ ــم اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات وح ـ ــرب
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد ل ــواق ــع

أكثر من  500طفل قتلوا منذ بدء العدوان
أعلنت األمم املتحدة ،أمس ،أن أكثر من  500طفل قتلوا منذ بدء العدوان على
اليمن في شهر آذار املاضي ،فيما يواجه نحو  1،7مليون آخرين خطر سوء
التغذية .وأوضح املتحدث باسم منظمة األمم املتحدة للطفولة ،كريستوف
بولييراك أن  505أطفال قتلوا على األقل وجرح  702آخرين ،منذ بدء العدوان،
مشيرًا في حديث للصحافيني في جنيف إلى أن «هذه األرقام
قد ال تكون دقيقة».
وأضاف بولييراك أن «الوضع بالنسبة إلى األطفال يتدهور
كل يوم ،وهو مروع»ّ ،
وحض جميع األطراف املؤثرة على إنهاء
العنف بشكل عاجل.
ّ
وندد أيضًا بارتفاع حاالت تجنيد األطفال في البالد ،حيث تم
تأكيد  606حاالت حتى اآلن هذا العام ،الفتًا إلى أن هذا العدد
هو أكثر بأربع مرات من الحاالت املؤكدة في  ،2014وعددها
 156حالة.
وحذر بولييراك من أن الوضع اإلنساني املزري ونقص تمويل
منظمات اإلغاثة وصعوبة الوصول إلى املحتاجني ،قد تتسبب
في عدد أكبر من الوفيات بني أطفال اليمن أكثر من أعمال العنف .كذلك حذر من
أن عدد األطفال دون الخمسة أعوام ممن يواجهون خطر سوء التغذية الحاد،
ّ
ليسجل  537ألفًا ،مقارنة بـ 160ألفًا قبل النزاع.
تضاعف ثالث مرات هذا العام،
(أ ف ب)

اس ـت ــرات ـي ـج ــي يـ ـف ــوق ال ـت ــوق ــع وت ـك ــون
ّ
عصية على تحمل نتائجه،
تداعياته
في إحداث تغييرات جيو سياسية.
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،ف ــإن اح ـتــال أج ــزاء
واس ـعــة مــن مـنــاطــق الـجـنــوب لــم توفر
للعدوان املــدد البشري وال االستثمار
السياسي ،بل مع مرور الوقت أصبحت
دول ال ـخ ـل ـيــج امل ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـع ــدوان
ً
وأعباء تفوق نسبة
تتحمل مسؤوليات
االس ـت ـف ــادة الـسـيــاسـيــة م ــن احـتــالـهــا
ً
للجنوب اليمني ،ولم يدم الوقت طويال
حـتــى اكـتـشــف الخليجيون أن ـهــم غير
قادرين على ّ
تحمل فاتورة بقائهم في
هذه املناطق.
اس ـت ـم ــرار ال ـ ـعـ ــدوان م ــن دون تحقيق
إنـ ـج ــازات قــابـلــة لــاسـتـثـمــار واإلفـ ــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،أظ ـهــر م ــا ك ــان خــاف ـيــا في
صراع األجنحة داخل األسرة الحاكمة
«آل سعود» ،وأصبح االنقسام العمودي
يرخي بظالله داخل الجناح السديري
الـ ــذي ك ــان ع ـلــى ت ـنــافــس تــاري ـخــي مع
بقية األجنحة .املــادة الرئيسة في هذا
الصراع ،العدوان على اليمن ،بنتائجه
وت ــداع ـي ــات ــه ،س ــوف يــرجــح ك ـفــة طــرف
على آخر.
ال ـطــرف ال ــذي ي ـقــود ال ـع ــدوان هــو ولــي
ولـ ــي ال ـع ـهــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع م ـح ـمــد بن
سلمان ،تؤكد املعطيات امتالكه ختم
امللك سلمان ،بسبب تحكمه في والــده
ومــن ثــم فــي الــديــوان املـلـكــي .ويوصف
ول ـ ــي ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد م ـ ــن قـ ـب ــل ع ــارف ـي ــه
باملتهور واملــراهــق ،وإن املناصحة أو
إبداء رأي مخالف لرأيه يؤدي بصاحبه
إلــى إطاحته أو االنتقام منه .املهم في
االم ـ ــر أن مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان يـخــوض
العدوان على اليمن وليس أمامه خيار
س ــوى االنـتـصــار الـحــاســم ،ألن أســاس
التغييرات الـتــي حصلت أخـيـرًا داخــل
الـعــائـلــة املــالـكــة (وانـتـشـلـتــه مــن مكانه
املغمور إلــى الـصــدارة) والتي أدت إلى
إطاحة عدد من األمراء الذين لهم الحق
حـســب «ال ـع ــرف ال ـســائــد» ف ــي الـعــائـلــة
ّ
بتبوء املناصب العليا،
في االستمرار

يدور الخالف بين جناح محمد بن نايف وجناح محمد بن سلمان (أرشيف)

وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ول ـ ــي ال ـع ـه ــد «املـ ـق ــال»
مقرن بن عبد العزيز .األساس في هذه
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ق ــائ ــم ع ـلــى ت ـقــديــم محمد
ب ــن س ـل ـمــان ع ـلــى أن ــه ن ـقــل املـمـلـكــة من
التراخي والتراجع إلى عاصفة الحزم
وإع ــادة األم ــل بتأديب اليمن وإعــادتــه
إلى الوصاية السعودية ،وأن االنتصار
فــي هــذا الـعــدوان يعيد إلــى السعودية
لـعــب دور إقليمي وإســامــي أكـبــر من
الدور الحالي.
ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي ص ـ ـ ــراع األج ـن ـح ــة
يقوده ولي العهد وزير الداخلية محمد
ب ــن ن ــاي ــف والـ ـع ــدد األك ـب ــر م ــن األمـ ــراء
واملسؤولني السياسيني والعسكريني
واالقتصاديني .يعتقد هــذا الجناح أن
ال ـع ــدوان عـلــى الـيـمــن عبثي وال طائل
م ـنــه ،وك ــان بــاإلم ـكــان ح ــل ال ـخ ــاف أو
معالجة الــواقــع املستجد فــي صنعاء
بالطرق السلمية والسياسية.
يـ ـنـ ـق ــل أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر األك ــاديـ ـمـ ـي ــن
ال ـس ـعــوديــن لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن الـعــائـلــة
الـ ـح ــاكـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ل ـ ــم ت ـعــد

العائلة الحاكمة لم
تعد متماسكة وبعض
األمراء ال يكتمون
تذمرهم من استمرار
العدوان

م ـت ـمــاس ـكــة ،وأن زوار األمـ ـ ـ ــراء ال ــذي ــن
يـمـسـكــون وزارات مـهـمــة ف ــي ال ـب ـلــد ال
ي ـك ـت ـمــون ام ـت ـعــاض ـهــم وت ــذم ــره ــم مــن
اس ـت ـمــرار الـ ـع ــدوان عـلــى ال ـي ـمــن .كــذلــك
يخشى األمــراء أن يــؤدي تحقق إنجاز
سـعــودي فــي اليمن إلــى عملية انتقام

صواريخ يمنية على ميناء جيزان ...واشتباكات في
السعودية يوم أمس،
شهد جنوب
ّ
تصعيدًا نوعيًا حيث شنت القوات
اليمنية سلسلة عمليات على مواقع
سعودية من بينها ميناء جيزان
الذي طاولته الصواريخ اليمنية للمرة
األولى ،وفيما تواصلت االشتباكات في
المناطق المطلة على باب المندب ،ساد
هدوء نسبي في مأرب بعد هجوم
الجيش و»اللجان الشعبية» على تجمع
لقوات الغزو
صنعاء ــ علي جاحز
بـ ـع ــدم ــا تـ ـمـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش و»ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الشعبية» من ّ
صد هجوم قــوات الغزو
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـس ـل ـحــة
املؤيدة له من الجنوب باتجاه مضيق
باب املندب ،دارت اشتباكات عنيفة يوم
أم ــس ،فــي منطقة الصبيحة ومناطق
أخ ــرى مطلة على منطقة بــاب املـنــدب،

ـت واصـلــت فيه الـقــوات اليمنية
فــي وقـ ٍ
ً
تقدمها في الداخل السعودي ،حاصدة
قتلى فــي صـفــوف الـجـنــود والـضـبــاط
السعوديني.
واشـتـعـلــت الـجـبـهــات ال ـح ــدودي ــة ،يــوم
أم ـ ــس ،ح ـي ــث ال ت ـ ــزال ق ـ ــوات ال ـج ـيــش
اليمني و»ال ـل ـجــان الشعبية» تــواصــل
تـ ـق ــدمـ ـه ــا ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي ج ـ ـيـ ــزان.
واس ـت ـهــدفــت الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة املــواقــع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ع ـس ـيــر
ون ـجــران فــي سـيــاق العمل على إخــاء
ت ـلــك امل ـنــاطــق م ــن ال ــوج ــود الـعـسـكــري
السعودي ،تمهيدًا للتقدم فيها بصورة
أكبر من الــوجــود الحالي الــذي ال يزال
محدودًا مقابل االنتشار في جيزان.
وأف ــاد مصدر فــي اإلع ــام الحربي بأن
ق ـ ــوات ال ـج ـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
ق ـص ـف ــت م ــوق ــع املـ ـصـ ـف ــق فـ ــي جـ ـي ــزان
ب ـق ــذائ ــف «بـ ــي  »10ودمـ ـ ــرت ع ـ ــددًا من
اآللـيــات فيه .وفــي اشتباكات شهدتها
قوى ومناطق ما بعد الخوبة وحامضة
فــي املـحــافـظــة نـفـسـهــا ،أك ــد امل ـصــدر أن
قـ ــوات الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»،
تـمـكـنــوا م ــن إع ـط ــاب ع ــرب ــة «ب ــرادل ــي»
ومـ ــدرعـ ــة فـ ــي ق ــري ــة ال ـ ـغـ ــرف ال ـب ـيــض،

وم ــن تــدمـيــر عــربـتــي «ه ـم ــر» ومــدرعــة
«بــرادلــي» غــرب قرية حامضة ،إضافة
إل ــى إح ـ ــراق دب ــاب ــة س ـعــوديــة م ــن نــوع
«أبــرامــز» وجــرافــة ومــدرعــة فــي منطقة
الـ ـج ــاب ــري .ونـ ـف ــذت ال ـ ـقـ ــوات الـيـمـنـيــة
قـصـفــا ص ــاروخ ـي ــا كـثـيـفــا ع ـلــى مــوقــع
ب ـيــت امل ـش ـقــف ال ـع ـس ـكــري ال ـس ـع ــودي،
وبـحـســب امل ـصــدر فـقــد شــوهــد نشوب
ح ــري ــق كـبـيــر ف ــي امل ــوق ــع ب ـعــد قـصـفــه.
وكــان اإلعــام الحربي قد نشر مشاهد
لآلليات السعودية التي دمرها الجيش
و»اللجان الشعبية» والتي اغتنموها
خ ــال م ـعــارك دارت عـلــى الـطــريــق بني
قريتي قمر والحامضة خلف الخوبة
في جيزان في اليومني املاضيني.
وف ــي إطـ ــار الـتـصـعـيــد املـسـتـمــر داخ ــل
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان ،أكـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر فـ ـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام
الحربي أن القوة الصاروخية للجيش
و»الـلـجــان الشعبية» كانت قــد قصفت
مساء أول من أمس ميناء مدينة جيزان
االستراتيجي بصليات مــن صــواريــخ
ن ــوع «الـنـجــم ال ـثــاقــب» محلية الصنع
وه ــي امل ــرة األولـ ــى الـتــي يقصف فيها
م ـي ـنــاء ج ـي ــزان بــال ـصــواريــخ الـيـمـنـيــة.
ويمكن الـقــول إن قصف ميناء جيزان

الـ ـ ــذي ي ـب ـعــد ع ــن ال ـخ ــوب ــة م ـس ــاف ــة 71
كـلــم تـقــريـبــا يـمـثــل رس ــال ــة م ـفــادهــا أن
ال ـج ـيــش الـيـمـنــي يـمـتـلــك الـ ـق ــدرة على
إصابة أهــداف استراتيجية في العمق
وتـعـطـيــل الـعــديــد مـنـهــا وع ـلــى رأسـهــا
ً
م ـي ـن ــاء ج ـ ـيـ ــزان الـ ـحـ ـي ــوي ،فـ ـض ــا عــن
أهداف أخرى مماثلة تقع عند مسافات
تصل إليها الصورايخ اليمنية.
وك ــان ــت ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان ق ــد قصفت
تـجـمـعــا ل ـج ـنــود وضـ ـب ــاط س ـعــوديــن
في إحــدى نقاط االشتباك مع الجيش
و»اللجان» خلف منطقة الخوبة التي
بــاتــت تـحــت سـيـطــرة ال ـق ــوات اليمنية.
وأك ـ ــد االع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي أنـ ــه شــوه ــدت
االس ـعــافــات ت ـهــرع إل ــى م ـكــان قصفهم
إلخ ــاء الـجــرحــى والقتلى هـنــاك .وفي
تلك األثناء أعلن مصدر عسكري يمني
ان الجيش و»اللجان الشعبية» تمكنوا
مـ ــن إح ـ ـبـ ــاط مـ ـح ــاول ــة تـ ـق ــدم ل ـل ـق ــوات
الـسـعــوديــة بــاتـجــاه مــوقــع مثعن غــرب
منطقة الـحـثـيــرة الـتــي يسيطر عليها
الجيش و»اللجان» ،مؤكدًا مقتل وجرح
عــدد كبير من العسكريني السعوديني
خالل تلك العملية.
وفــي عسير الـتــي تشهد تقدمًا بطيئًا

للجيش اليمني و»الـلـجــان الشعبية»
ُفي داخل الربوعة ومناطق متاخمة لها،
قتل وجرح عدد من الجنود السعوديني
واح ــرق ع ــدد مــن اآلل ـيــات الـتــابـعــة لهم
في كمني محكم نصبته قــوات الجيش
و»اللجان» مساء أول أمس في الربوعة،
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «االع ـ ـ ــام ال ـحــربــي»
أن ضــاب ـطــا س ـع ــودي ــا ل ـقــي ح ـت ـفــة في
تلك العملية ،وق ــال إنــه قتل فــي قطاع
ال ــرب ــوع ــة .أم ــا ف ــي جـبـهــة ن ـج ــران الـتــي
يـبــدو أنـهــا تــدخــل مرحلة جــديــدة منذ
ليلة أمس ،فاندلعت اشتباكات عنيفة
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