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عربيات
مدارات

تقاطعات م�صالح ومواقف
حيال الحرب في اليمن ...محورها مو�سكو
} خضر سعاده خ ّروبي
ت�ب��دو ف �ض��اءات المنطقة مشبعة ع��ن آخ��ره��ا بخطاب الشحن
األيديولوجي الطائفي والقومي ،وقد ساهمت حرب السعودية
على اليمن ف��ي إذك ��اء م�ن��اخ��ات التصعيد بين م �ح��اور المنطقة
المتصارعة أكثر فأكثر ،على رغ��م إع�لان قيادة التحالف الذي
تتزعمه السعودية إنهاء «عاصفة الحزم» بزعم تحقيق العملية
ألهدافها .ولم يكن غريبا ً في حالة اليمن ،كما هي الحال في كثير
من الحاالت المماثلة ،سكوت المجتمع الدولي عما يحدث هناك
من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وللقواعد القانونية الدولية
التي تحكم النزاعات المسلحة ،وكان مستغرباً ،وفق متابعين،
ام�ت�ن��اع روس�ي��ا ع��ن التصويت على م�ش��روع ق��رار خليجي في
مجلس األمن وجد طريقه إلى النفاذ تحت الرقم 2216مشرعا ً
تلك االنتهاكات.
في المنطقة ،هناك ميل لدى البعض إلى تناول الموقف الروسي
بالنقد واالستهجان واضعين إياه في خانة «بيع وشراء مواقف»
وغ��زل مستجد بين الرياض وموسكو ،بعد مضي أسابيع على
هجوم وزي��ر الخارجية السعودي سعود الفيصل على مواقف
روسيا التي أرسل رئيسها فالديمير بوتين رسالة عرضت خالل
القمة العربية األخيرة في مدينة شرم الشيخ .وفي موسكو ،لهجة
ومنطق يولي الصداقة حقها وال يقلل من شأن توازنات المصالح
و«البراغماتية السياسية» .ليس ثمة من ينكر أن ّمحدّدات الدور
الروسي الراهن تقرأ بفهم بالغ لغة العصر وتنطلق في أحيان
ك�ث�ي��رة ،ال سيما ف��ي منطقة م�ل�أى ب�ح�ق��ول األل �غ��ام السياسية
كالمنطقة العربية بما تستدعيه من حذر رست عليه «بريسترويكا
بوتين» منذ عام  ،2008من اعتبارات قد تتعدّى مجرد الصداقة أو
الدعاية األيديولوجية كما كان عليه الحال زمن الحرب الباردة.
فسياسة موسكو الشرق أوسطية الراهنة ،على نحو ما تذهب
إليه المعلقة السياسية في وكالة «نوفوستي الروسية ماريانا
ً
وسيطا لب ًقا بين أطراف متنازعة،
بيلينكايا« ،ال تعدو عن كونها
وإنّ غايتها ليست المواجهة مع أي طرف من أط��راف الصراع،
وإنما تحقيق االستقرار هناك ،وهي سياسة تختلف تماما ً عما
يدور في خلد دول المنطقة» .ووفقا ً ألوساط دبلوماسية متابعة،
م��ن غير المستبعد أن ي�ك��ون ال�م��وق��ف ال��روس��ي ب��االم�ت�ن��اع عن
التصويت ج��زءا ً من ب��وادر «تخريجة ح� ّل» ،وقد عبر نائب وزير
الخارجية اإليراني عبد اللهيان ،بدوره ،عن أمله باالقتراب منها
قبل ساعات قليلة من إع�لان قيادة تحالف «عاصفة الحزم» عن
ذلك.
وتعيد تلك األوس��اط إلى األذه��ان تجربة صيف  2013حيال
ملف «الكيماوي السوري» .من هذا المنطلق ،واستنادا ً إلى عِبر
«الدرس الليبي» ،يرفض محللون روس أي كالم عن دور روسيا
«التعطيلي» على صعيد ملفات منطقة الشرق األوسط من خالل
استخدامها لحقّ النقض «الفيتو» ال��ذي امتدح وزي��ر الخارجية
الروسي الفروف «محاسنه» قبل أيام في رسم مالمح أولية لح ّل
سياسي في سورية.
ً
ومن راقب حركة الديبلوماسية الروسية مؤخرا التي تتقاطع
عندها مصالح م�ح��اور متصارعة ،ي��درك حجم ال��دور المنوط
بموسكو في التوصل إلى ح ّل لمعضلة «اليمن السعيد» .فعلى
امتداد األسابيع الماضية ،أرسلت عاصمة القياصرة إشارات
طمأنة في ك ّل االتجاهات ،فأفرجت عن صفقة صواريخ S- 300
للدفاع الجوي المج ّمدة منذ عام  ،2010وس ّهل موقفها «الممتنع»
تمرير م�ش��روع ال�ق��رار الخليجي ف��ي مجلس األم��ن ،فضالً عن
جملة ات�ص��االت وزي ��ارات على خ��ط موسكو وع��واص��م إقليمية
مختلفة كطهران والقاهرة.
في هذا السياق ،تأتي أهمية المبادرة السعودية في التواصل
مع القيادة الروسية وشكر موقفها في خصوص الوضع في
اليمن ،وهو ما انتهزه الكرملين لدعوة العاهل السعودي لزيارة
م��وس�ك��و .تفاعل ال�م��واق��ف ه��ذا سبقته قبل ي��وم م��ن التصويت
على مشروع القرار الخليجي في مجلس األم��ن تأكيد الرياض
اس�ت�ع��داده��ا للمساهمة ف��ي إع ��ادة االس �ت �ق��رار إل��ى س��وق النفط
بمشاركة الدول الرئيسية المصدرة له وتحسين أسعاره وأنها
ال تستخدم البترول ألغراض سياسية.
وكما بات معلوماً ،فإنّ روسيا المولعة بإبقاء درجات الحرارة
دون مستوى االنفجار في الشرق األوسط الحيوي لها ،ال تتردّد
في لحظة ما تشتد فيها المخاطر على هذا الصعيد في االبتعاد
ع��ن «ك�ب��اش» االصطفافات ال�ح��ادة واالق �ت��راب خطوة ف��ي اتجاه
الطرف المقابل .وهذا ما تبدّى في مجلس األمن عشية استصدار
القرار  ،2216والشواهد على ذلك ماثلة في الحالتين السورية
واإليرانية .وفي حين تذهب بعض التحليالت إلى القول بمرتبتين
من الحروب :فهناك الحروب اإلقليمية التي تنطوي على مواقع
للنفوذ االس�ت��رات�ي�ج��ي وال�م�ص��ال��ح ،فيما ت �ن��درج األخ ��رى تحت
مس ّمى الحروب الموضعية التي تقبل التعايش مع درجة محتملة
من التهديد للنفوذ والمصالح .فإنه ،وبالنسبة إلى ال��روس ،قد
يعبر النموذج األول عن واقع الحال في سوريا ذات الخصوصية
الفائقة لهم ،فيما يأتي ال��وض��ع ف��ي اليمن تحت خانة النموذج
الثاني م��ن ال�ح��روب بما يعنيه ه��ذا البلد على خ��ارط��ة السياسة
الخارجية لك ّل دول��ة من ال��دول اإلقليمية والكبرى انطالقا ً مما
تمثله الديمغرافيا والجغرافيا اليمنيتان من خانة اهتمام عالمي
معقدة محكومة بتعايش األضداد.
م��ع ك � ّل ذل��ك ،تستمر ف�ص��ول «ال �ح��رب ال �ب��اردة» بين طهران
وواشنطن ،سواء عبر التصريحات ،أو عبر تحريك القطع البحرية
باتجاه بحر العرب ومضيق باب المندب على مقربة من السواحل
اليمنية ،بينما تضطلع روسيا بدورها على خطوط التماس .إيران
تحذر الرياض من تبعات «حزمها» ،وواشنطن تلعب دور «البطل
الخفي» في الحرب وي�ت��راوح موقفها بين «الصمت المتواطئ»
وبين اتهام إيران بالتدخل في شؤون اليمن .ومع بلوغ مشروع
القرار الخليجي في مجلس األم��ن «سكة السالمة» داخ��ل أروقة
المنظمة الدولية ،خرجت مبادرة إيرانية إلى النور أيدتها روسيا،
وب��دأ الغمز وال�ل�م��ز ح��ول اس��م العاصمة المقترحة أو «القابلة
القانونية» المخولة توطيد وتوثيق التفاهم بين اليمنيين.
حتى اآلن ،وفي ظ ّل انسداد األف��ق الميداني والسياسي أمام
حربها على اليمن ،ال تجد السعودية بديالً من استكمال تصعيدها
هناك إال بالمزيد منه .التطور البارز ،عبّر عنه المتحدث باسم
حركة «أنصار الله» الذي حذر جيشي باكستان ومصر من التدخل
البري في بالده ،وهدّد بالر ّد عسكريا ً في حال استمرت غارات
تحالف «عاصفة الحزم» هناك .وبعيدا ً من اإلعالم ،فإنّ الشعور
بالمرارة سعوديا ً ال يمكن إخفاؤه ،إذ أنه بدا واضحا ً أنّ حسابات
ال��ري��اض ل��دى إع�لان «عاصفتها» تختلف عما هي عليه اآلن في
ضوء ما ت��راه ت��ردّدا ً أو خذالنا ً من قبل من راهنت عليهم «وقت
الشدة» .وه��ي ،من هذا المنطلق ،ال شك تبحث عن سبيل ينجح
في إنزالها عن شجرة مواقفها المكابرة ،وهذا ما كان متوقعا ً في
أعقاب إصدار مجلس األمن للقرار  .2216بانتظار ما ستتكشف
عنه المساعي واالتصاالت الجارية في هذا الخصوص ،فالرهان
المنطقي يبقى في إنضاج ح ّل سياسي بثمن مقبول لدى األطراف
اإلقليمية والمحلية المتصارعة ببعد دول��ي ،وإال ف��إنّ المنطقة
مقبلة على تصعيد خطير ،واآلتي أعظم .نأمل بأال تذهب المنطقة
إلى جحيم من بوابة اليمن .أمام موسكو مه ّمة صعبة ،وهي ما
زالت تتلمس الطريق إلى الح ّل.
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طفال وت�شويه 172
العدوان ال�سعودي يجدد ق�صفه لم�أرب ...والـ«يوني�سف» تتحدث عن مقتل 115

الريا�ض تمنع ثاني طائرة م�ساعدات �إيرانية من الهبوط في �صنعاء
منع الطيران الحربي السعودي
أمس وللمرة الثانية هبوط طائرة
مساعدات إيرانية في مطار صنعاء
باليمن.
وأفادت وكالة «فارس» ان الطيران
ال��ح��رب��ي ال��س��ع��ودي ك���ان ق��د منع
أول من أم��س الخميس طائرة نقل
إيرانية كانت متوجهة إلى صنعاء
من ال��دخ��ول إل��ى األج���واء اليمنية،
ك��ان��ت تحمل م��س��اع��دات إنسانية
وم���واد طبية مخصصة للمدنيين
اليمنيين الذين تضرروا من العدوان
السعودي.
وأك���دت جمعية ال��ه�لال األحمر
االيراني انها تجري اتصاالت إلعادة
إرس��ال المساعدات االنسانية الى
اليمن بعد منع الطائرات الحربية
ال��س��ع��ودي��ة ط��ائ��رة ال��م��س��اع��دات
االي��ران��ي��ة م��ن ال��ه��ب��وط ف��ي مطار
صنعاء.
وأف���ادت وك��ال��ة «م��ه��ر» أم��س ان
المدير العام لدائرة العالقات العامة
في جمعية الهالل االحمر اإليراني
وحيد رحمتي قال ،ان طائرة ايرانية
تحمل مساعدات انسانية غ��ادرت
صباح اليوم متوجهة ال��ى اليمن،
ومن اجل الوصول الى اليمن كان ال
بد من ان نعبر من اجواء السعودية
ول��ذل��ك حصلت وزارة الخارجية
االيرانية على التصاريح الالزمة من
السعودية.
وأض��اف رحمتي« :لالسف خالل
عملية هبوط الطائرة في االراض��ي
اليمنية ،لم تسمح الطائرات الحربية
ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��رح��ل��ة ال��ت��ي تنقل
مساعدات انسانية للشعب اليمني
بالهبوط ،واضطرت الى الرجوع الى
طهران».
وأشار الى ان المشاورات االيرانية
مستمرة م��ن أج���ل أخ���ذ الموافقة
للطائرة المحملة بمساعدات انسانية
للشعب اليمني ،وايصال المساعدات
في اقرب فرصة.
ميدانياً ،أفيد بأن غارات سعودية
استهدفت مواقع في محافظة مأرب
بعد تمكن ق��وات الجيش واللجان

تقرير �إخباري
ف�شل ال�سعودية في اليمن
} ناديا شحادة

الشعبية من السيطرة على نقطة
«الزري».
كما أف��اد سكان محليون ان ما
يعرف بـ«التحالف» ال��ذي تقوده
السعودية ف��ي ع��دوان��ه��ا المستمر
على اليمن ،جدد اليوم ،غاراته في
محافظة مأرب شرق البالد.
وأوضح السكان أن الطيران شنّ
نحو  5غ��ارات في منطقة ص��رواح،
غ��رب م���أرب ،م��ن دون أن يتس ّنى
الحصول على معلومات إضافية في
شأن ما أحدثته الغارات من خسائر.
وكان الطيران نفسه شنّ  ،مساء
أول م��ن أم���س ،أرب���ع غ����ارات في
المنطقة ذات��ه��ا ،وال��ت��ي تشهد منذ
نحو أسبوعين معارك شرسة بين
المجموعات العسكرية المسلحة
الموالية للرئيس ال��ف��ار عبد ربه
منصور ه��ادي ف��ي ع��دن م��ن جهة،
وبين ق��وات أن��ص��ار الله والجيش
اليمني من جهة أخرى.
يأتي ه��ذا بعد م��رور ثالثة أي��ام
م���ن إع��ل�ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ما
يسمى «ع��اص��ف��ة ال���ح���زم» ،أحمد
عسيري ،انتهاء تلك العملية وبدء
مرحلة ج��دي��دة سياسية بعنوان

«إعادة األمل».
ومنذ ذلك الحين ،ال ي��زال طيران
التحالف يشن غ��ارات على مناطق
عدة في اليمن ،بينها عدن والضالع
والحديدة (غرباً).
ومأرب (شرقاً)
ُ
هذا وأعلنت منظمة األمم المتحدة
للطفولة «يونيسف» ،اليوم ،أن 115
طفالً على األقل قتلوا في اليمن منذ
بداية الحملة الجوية التي أطلقتها
في  26آذار السعودية.
وقال الناطق باسم الـ»يونيسف»
كريستوف ب��ول��ي��راك ،ف��ي لقاء مع
صحافيين ،إن « 115ط��ف�لاً على
األق��ل قتلوا و 172آخرين أصيبوا
بتشوهات» .ومن أصل  115قتلوا
سقط  64في الغارات الجوية و26
ف��ي ذخ��ائ��ر غير منفجرة أو ألغام.
وق��ت��ل  71م��ن ه���ؤالء األط��ف��ال في
الشمال و 44في الجنوب.
لكن بوليراك ق��ال إن الحصيلة
الحقيقية للضحايا م��ن األط��ف��ال
أكبر من ذلك في الواقع ألن عمليات
التدقيق ما زالت جارية.
من جهة أخرى ،قالت «يونيسف»
إنها قادرة على تأكيد أن  140طفالً
على األق���ل ت��م تجنيدهم م��ن قبل

الجماعات المسلحة منذ بدء تصاعد
أعمال العنف في اليمن.
من جهة أخرى ،نقلت مصادر عن
م��س��ؤول أميركي أول م��ن أم��س أن
سفن الشحن اإليرانية التي تخشى
واشنطن أن تكون محملة بأسلحة،
تتحرك إلى الشمال الشرقي مبتعدة
عن اليمن.
ووصف المسؤول األميركي ذلك
ب��أن��ه «ع�لام��ة م��ب��ش��رة» ،الف��ت �ا ً إلى
أن ب�لاده ستواصل متابعتها لهذه
السفن.
وأوض���ح م��س��ؤول��ون أميركيون
في وقت سابق أن القافلة البحرية
اإليرانية تتكون من  9سفن شحن
تتحرك ب��ب��طء وه��ي ال ت���زال شرق
الحدود اليمنية.
ونشرت واشنطن األسبوع الجاري
سفنا ً حربية إضافية قبالة ساحل
اليمن ،ويوجد للواليات المتحدة اآلن
في المنطقة  9منها.
وتتمركز حاملة الطائرات األميركية
تيودور روزفلت والسفن المرافقة لها
على بعد نحو  320كيلومترا ً من
السفن اإليرانية وتتم مراقبة حركة
القافلة البحرية اإليرانية من الجو.

الجعفري :للت�صدي لظاهرة التحاق ال�شباب بالجماعات الإرهابية
أكد مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة بشار الجعفري ضرورة
التصدي لظاهرة التحاق الشباب بالجماعات اإلرهابية ،مشيرا ً الى ان أبرز
مسببات هذه الظاهرة التدخل السافر لبعض الدول في الشؤون الداخلية
لدول أخرى تحت مسميات وذرائع شتى.
وأفاد موقع «سوريا اآلن» أول من أمس الخميس ان الجعفري قال« :انه
في الوقت الذي نجتمع فيه يفارق مئات الشبان والفتيات أسرهم خلسة
ويشقون طريقهم عبر حدود مفتوحة يلقون فيها كل التسهيالت من قبل
أجهزة استخبارات متخصصة لاللتحاق بتنظيمات إرهابية يتعذر عليهم
غالبا ً اإلنفكاك من براثنها بعد صحوتهم المتأخرة إن حدثت».
وأضاف« :إن مسؤوليتنا كسياسيين وقانونيين ومختصين وأمهات وآباء
تحتم علينا أن نبذل قصارى الجهد لمعالجة األسباب الكامنة وراء التحاق
الشباب بالتنظيمات اإلرهابية والتصدي لهذه الظاهرة التي هي ليست
بالجديدة على مجتمعاتنا وإنما الجديد فيها هو المستوى غير المسبوق
لوتيرة جذب التنظيمات اإلرهابية كـ (داعش) و(جبهة النصرة) و(حركة
الشباب) و(بوكو حرام) وغيرها للشباب وذلك بأساليب تضليل مختلفة».
وأشار الجعفري الى ان التقارير تؤكد أن غالبية المسلحين اإلرهابيين
األج��ان��ب الذين يلتحقون بالجماعات اإلرهابية وال��ذي��ن تقدر أعدادهم
بعشرات اآلالف هم من الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين  15و35
سنة .واعتبر أن التدخل السافر لبعض الدول في الشؤون الداخلية لدول
أخرى تحت مسميات وذرائع شتى مثل نشر الديمقراطية والحرية وحماية
المدنيين و«الجهاد».
ولفت الجعفري الى دور بعض أنظمة الحكم في نشر خطاب الكراهية
واألفكار المتطرفة ومناهج التعليم الهدامة .داعيا ً إلى العمل في شكل جاد
وفعال لحماية الشباب والشابات مما يتعرضون له عبر االنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية من حمالت تغرير.

وطالب الجعفري بمساءلة من يرعى ويدعم هذه المواقع والمحطات
التلفزيونية ومساءلة من يغرر بهم ويمولهم وييسر سفرهم ويهربهم عبر
الحدود ويقدم لهم التدريب والسالح ويسميهم بـ «المعتدلين».
مشددا ً على ان األم��ر ال يحتاج الى تقارير أو صكوك جديدة ،مبينا ً أن
المطلوب هو إرادة صادقة وعزيمة متقدة لمكافحة اإلرهاب ومساءلة مشغليه
وداعميه بما يجنب البشرية هذه اآلفة ويساهم فعالً في حفظ السلم واألمن
الدوليين.

�أمو�س تدعو ( ...تتمة �ص)1
موسكو ،وآخرين شاركوا في لقاءات القاهرة ،واالئتالف
المعارض الذي غاب عن المحطتين ،وإلى ممثلين عن
المجتمع المدني ،كما وينوي دي ميستورا توجيه دعوات
في وقت الحق لممثلين عن المجموعات العسكرية.
وسيكون الحوار ثنائيا ً بين كل من األطراف والمبعوث
األممي في مقر األمم المتحدة في جنيف.
من جهتها ،أعربت واشنطن عن عدم تفاؤلها حيال
ه��ذا ال��ح��وار ،وبحسب مسؤول أميركي في جنيف ،ال
يوحي بأن األم��ور باتت في مرحلة الحلول ،ويستند
الموقف األميركي إلى أن «المشاركين في حوار جنيف
م��ن المعارضة ال ثقل لهم ف��ي الميدان حيث الكلمة
لإلسالميين المتطرفين من جهة ،ولقوات الحكومة من
الجهة الثانية».
م��ن جانب آخ��ر ،أعلن المتحدث باسم الخارجية
الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن بالده تدعم مبادرة
المبعوث ال��دول��ي ال��خ��اص إل��ى س��وري��ة ستيفان دي
ميستورا الخاصة بإجراء مشاورات في جنيف.
وقال لوكاشيفيتش في هذا الصدد« :خالل لقاء مع
مبعوث الرئيس الروسي الخاص بدول أفريقيا والشرق
األوس��ط ،نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف،
أبلغنا نائب مبعوث األم��م المتحدة الخاص بسورية
رم��زي عز الدين رم��زي ب��أن تحضيرات تجرى لتنفيذ
مبادرة دي ميستورا الخاصة بإجراء نوع من المشاورات
مع ممثلين عن األطراف السورية والدول الخمس الدائمة
العضوية في مجلس األمن والدول األخرى المعنية».
وأضاف الدبلوماسي الروسي« :قيمة هذه المبادرة
أنها تحاول من خالل الحراك الذي تحقق في مشاورات
موسكو بلورة المشكلة من أج��ل ال��وص��ول إل��ى حوار
متكامل الجوانب».
في سياق متصل أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي أن األط��راف السورية مهتمة بعقد
جولة جديدة من المشاورات السورية  -السورية في
موسكو ،وقال أمس ردا ً على سؤال حول آفاق عقد الجولة
الثالثة من لقاءات موسكو التشاورية« :إنها (الجولة
الثالثة المحتملة م��ن ال��م��ش��اورات) تحظى باهتمام
كثيرين» .وأض��اف أن بعض ممثلي المعارضة الذين
لم يشاركوا في جولتي المشاورات األولى والثانية ،قد
زاروا موسكو إلجراء مشاورات ثنائية ،كما أن هناك من
يرغب بالتوجه إلى موسكو قريباً ،بمن فيهم ممثلون عن
االئتالف الوطني السوري المعارض.

وكان بوغدانوف قد بحث أمس في موسكو مع نائب
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى
سورية رمزي عز الدين رمزي سبل دفع الحل السياسي
لألزمة في سورية عبر الحوار الذي ال بديل عنه.
وق��ال��ت وزارة الخارجية ال��روس��ي��ة ف��ي بيان لها:
«جرى خالل اللقاء تبادل مسهب ل�لآراء حول الوضع
في سورية ،وأكد الجانبان عدم وجود بديل للتسوية
السياسية الدبلوماسية لألزمة عبر حوار سوري سوري
على أساس أحكام بيان جنيف الصادر في حزيران عام
.»2012
وأضاف البيان« :إن رمزي أطلع الجانب الروسي على
خطط للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
إلى سورية ستيفان دي ميستورا للقيام بدءا ً من نهاية
نيسان الجاري وفي غضون شهرين بإجراء سلسلة
من المشاورات المنفردة في جنيف مع ممثلي حكومة
الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية
والمجتمع المدني وعدد من الدول المعنية».
كما بحث نائب وزي��ر الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف مع رمزي استعداد موسكو واألم��م المتحدة
لتنسيق جهودهما من أجل حل األزمة في سورية.
وجاء في بيان الخارجية« :جرى تبادل بناء لآلراء
ح��ول التسوية في سورية على أس��اس بيان جنيف
بالتركيز على الخطوات التي يتم اتخاذها في الوقت
الراهن تحت رعاية األمم المتحدة في شأن عقد مشاورات
مع األطراف المعنية بهدف استئناف العملية السياسية
الشاملة» .وأضاف البيان« :إن غاتيلوف ورمزي أكدا
التوجه نحو استمرار تنسيق الجهود المالئمة الرامية
إلى حل سلمي طويل األمد لألزمة في سورية مع األخذ
في االعتبار نتائج لقاءات موسكو التشاورية بين وفدي
الحكومة والمعارضة».
إلى ذلك ،دعت مسؤولة المساعدات باألمم المتحدة
فاليري أموس مجلس األمن الدولي أمس لفرض حظر
أسلحة وعقوبات موجهة في سورية بسبب انتهاكات
للقانون اإلنساني الدولي ودعت لوقف القتال من أجل
السماح بوصول المساعدات.
وطلبت أم��وس أي��ض�ا ً م��ن المجلس تفويض لجنة
التحقيق التابعة لألمم المتحدة الخاصة بسورية
بالتحقيق ف��ي وض��ع المناطق المحاصرة وتحويل
ال��م��دارس والمستشفيات إل��ى مواقع عسكرية وشن
هجمات على هذه المنشآت.

بعد  27ي��وم �ا ً م��ن ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي على اليمن أع�ل��ن احمد
العسيري المتحدث باسم ما يسمى قوات التحالف بقيادة السعودية
نهاية العمليات العسكرية وب��دء م��ا س� ّم��اه مرحلة «إع ��ادة األم��ل»،
توقفت «عاصفة الحزم» من دون تحقيق أي من اهدافها السياسية
فحركة انصار الله لم تركع تحت القصف السعودي ولم تنسحب
من المدن التي سيطرت عليها.
السعودية التي فشلت فشالً ذريعا ً في تحقيق اهدافها التي شنت
من اجلها الحرب على اليمن ونجح الحوثيون في اظهارها كدولة
معتدية تقتل النساء واالطفال ،إذ تجاوز عدد الضحايا من الشعب
اليمني اآلالف مع الحاق دمار كبير بالبنية التحتية في اليمن تماما ً
كما فعلت «إسرائيل» في حروبها على غزة وآخرها عملية «العصف
المأكول» في  8تموز  ،2014بعد استمرار الهجوم لمدة  50يوما ً
مخلفا ً العديد من الضحايا غالبيتهم من النساء واألط�ف��ال وآالف
الجرحى وال�ب�ي��وت المهدمة ت��م التوصل ال��ى ات�ف��اق مشترك بين
الطرفين يتضمن وق�ف�ا ً ش��ام�لاً الط�لاق ال�ن��ار ف��ي  26آب ،2014
والجميع يعلم ان الجيش االقوى لم يستطع حسم تلك المعركة مع
الفصائل الفلسطينية المقاومة التي ما زالت تقلق «اإلسرائيليين»
قيادة ومستوطنين بسبب مواصلتها بتعظيم ترسانتها العسكرية
على رغم الحصار وهدم االنفاق ،فشلت «إسرائيل» في حربها على
غزة وهذا ما أكده الجنرال في االحتياط غيور ايالند الذي شغل مدير
مجلس االمن القومي «اإلسرائيلي» حين قال ان تل ابيب لم تنجح في
حربها على غزة ،االمر الذي جعل من «إسرائيل» تستمر في قصفها
لغزة لمدة اسبوعين في شكل متقطع.
ويؤكد المتابعون ان الحادثة تكرر اليوم فالسعودية بحلفها
الصيهو  -أميركي تستمر بقصف الشعب اليمني ولكنه قصف
متقطع ألنها غير قادرة ان تكمل الحرب وتعترف بالهزيمة وفشلت
السعودية في الحد من قدرة الحوثيين وعدم قدرة السعودية على
مواجهة جماعة انصار الله التي تستخدم اسلوب حرب العصابات،
فليس امام السعودية من خيار سوى اللجوء الى الحل السياسي
لتخرج نفسها من المأزق الذي وضعت فيه.
فالسعودية ت��درك ان االس �ت �م��رار ف��ي ه��ذا ال �ع��دوان وبالتأكيد
ستدفع ثمنه باهظاً ،اذ ال يبقى من خيار للحوثيين سوى الرد وذلك
مع اعالن نائب القائد العام للحرس الثوري االيراني حسن سالمي
في  18نيسان  2015عن امتالك الحوثيين صواريخ بعيدة المدى،
فيمكن تصور حجم الهزيمة التي ستمنى بها السعودية فيما لو
أصاب ص��اروخ واحد مدينة سعودية ،وبالتالي ستعرض مصير
نظامها برمته للخطر وستصل الى مصير محتوم هو مرغ انف آل
سعود في التراب كما قال المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي
خامنئي ان المعتدي سيذل ال محالة.
ف��أخ�ي��را ً اخ�ت��ار آل سعود االع �ت��راف بالهزيمة إلن�ق��اذ مملكتهم
ويحاولون البحث عن حل سياسي خصوصا ً بعدما تكثفت المواقف
الرافضة للعدوان والمطالبة بالحل السياسي منها إيران التي طرحت
خطة س�لام من ارب��ع نقاط لتسوية ازم��ة اليمن منها وقفا ً فوريا ً
الط�لاق النار وانهاء كل الهجمات العسكرية االجنبية واستئناف
الحوار الوطني ،كذلك الرئيس الروسي فالديمير بوتين حين حذر
الملك سلمان من التداعيات الخطيرة للعدوان.
فمع ما نشهده على الساحة اليمنية وم��ع الضغوطات الدولية
واالوروب �ي��ة الرافضة للعدوان وج��دت المملكة نفسها ام��ام خيار
وحيد هو وقف الحرب وجلوس اليمنيين على طاولة الحوار وبذلك
تخرج السعودية مهزومة امام انتصار للشعب اليمني الذي نمت
مشاعر العداء لديه للسعودية بين مختلف قطاعاته وفي شكل عزز
من ارداة اليمنيين في رفضهم للوصاية السعودية على بالدهم.

�أحجار الدومينو الأميركية
والإ�سناد التركي ـ ال�سعودي
} لمى خيرالله

بغداد :عملية
ع�سكرية وا�سعة
لتحرير الكرمة
بم�شاركة التحالف
أفاد مصدر أمني في فرقة التدخل
السريع العراقية األول��ى أمس ،بأن
عملية عسكرية واس��ع��ة النطاق
انطلقت لتحرير مركز قضاء الكرمة
ش��رق الفلوجة من سيطرة جماعة
«داعش» ،بمشاركة طيران التحالف
الدولي ،فيما أكد أن القوات األمنية في
تقدم مستمر نحو مركز القضاء.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز»،
إن «القوات األمنية من الفرقة األولى
وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد
بدأت ،اليوم ،عملية عسكرية واسعة
النطاق لتحرير مركز قضاء الكرمة
من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي».
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم
ال��ك��ش��ف ع��ن اس��م��ه ،أن «العملية
يشارك فيها طيران التحالف الدولي
والعراقي والجيش» ،الفتا ً إل��ى أن
«قواتنا األمنية في تقدم مستمر نحو
م��رك��ز الكرمة بعد إل��ح��اق عناصر
تنظيم داعش خسائر كبيرة باألرواح
والمعدات».
وأعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية
أم����س ال��خ��م��ي��س ،ع���ن م��ق��ت��ل 52
«إره��اب��ي�اً» وتدمير  8أوك��ار تابعة
لهم ،فضالً عن العثور على معمل
لتصنيع العبوات الناسفة ،ضمن
عمليات «فجر الكرمة» الجارية في
القضاء.
ي��ذك��ر أن جمعة الجميلي أح��د
ق���ادة الحشد الشعبي م��ن عشائر
قضاء الكرمة أعلن ،في ( 14نيسان
 ،)2015عن ب��دء عملية عسكرية
لتحرير مناطق القضاء من سيطرة
جماعة «داعش» االرهابية.

معارك الجيش في أرياف درعا وريف دمشق والقنيطرة ليست كما
المعارك األخرى ،والتي يشتد لظاها على مساحة جغرافية تبعد 45
كيلومترا ً من مدينة درعا ،وعلى الجانب الجنوبي من هضبة اللجاة،
تلك الهضبة الوعرة المسالك ،لم توقف الجيش عن تقدمه حيث حقق
إنجازا ً جديدا ً في تلك المنطقة بعد إحكام سيطرته في شكل كامل ،على
بلدات عدة منها خالل عملية عسكرية خاطفة ...فالالفت في عمليات
الجيش هو نقل المعركة ،للمرة األول��ى ،إل��ى منطقة ضمن الشمال
الشرقي لحوران ،في وقت كانت غالبية المعارك في الجهة الغربية
والمثلث بين درعا والقنيطرة وريف دمشق.
كثافة اإلس �ن��اد ال �ن��اري ل��وح��دات الجيش ال �س��وري ،والضربات
الخاطفة باستهدافات ن��اري��ة مكثفة أدت ال��ى خ�س��ارة المجموعات
المسلحة رئة منطقة اللجاة ،ما يعني قطع طريق االم��داد القادم عبر
االردن نحو صحراء اللجاة ومنه نحو ريف درعا والغوطة الشرقية
والبادية السورية ،باالضافة الى تأمين نقاط الحماية حول مدينة
ازرع وبلدة قرفا وإع��ادة فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء
وتأمينه...
وف��ي خضم رح��ى ال�م�ع��ارك ال��دائ��رة تطفو على السطح محاولة
توحيد الفصيلين فيلق الرحمن وأحرار الشام حيث جرت محاوالت
دمجهما بهدف تقليص عدد الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية
إال أن أنياب المدعو زهران علوش قد شحذت الفتراسها على غرار ما
فعل بجيش األمة لذلك وفي محاولة من أحرار الشام تجنب التهامها
أعلنت انصياعها لقرار مجلس القضاء في الغوطة وتسليمها مقراتها
وأسلحتها لفيلق الرحمن تسليم السالح يعني من الناحية العملية
خ��روج أح ��رار ال�ش��ام م��ن الغوطة الشرقية وتعزيز هيمنة علوش
الذي لم ولن يتوانى عن تصفية خصومه وهو في سبيل ذلك قضى
على جيش األمة وح��اول مواجهة تمدد «داع��ش» في مخيم اليرموك
وباغته في عقر إمارته بالحجر األس��ود والق��اه في ب��رزة والقابون
في استعراض للقوة ما يفسر زيارته إلى تركيا بعد ثالثة أسابيع
من انطالق ما يسمى عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية
ضد «أنصار الله» بأنها ليست أكثر من تقديم أوراق اعتماده للجانب
التركي متسلحا ً ببعض االنجازات العسكرية منها محاربته لـ«داعش»
وتوعده لـ«النصرة» وإبادته لجيش األمة واليوم إزاحته ألحرار الشام
ما يجعله ورق��ة رابحة للجانبين التركي والسعودي على حد سواء
األم��ر ال��ذي يدفع لطرح أسئلة ع��دة في ه��ذا السياق ال يمكن فصلها
عن نتائج ما يد َّبر في تركيا والتي تعمل على استخدام علوش منصة
لها لتعزيز نفوذها لدى الفصائل المعارضة وتقديمه بانه اإلسالمي
«المودرن» على النموذج العثماني وأنه األقدر على محاربة «داعش
والنصرة» والحكومة السورية وبالتالي حصوله على الدعم األميركي
المطلق ،تسليحا ً وتمويالً ،والذي يسعى منذ شهور عدة الى االستعداد
لتدريب ما تسميهم المعارضة السورية المعتدلة في المناطق التي تم
تجهيزها في كل من تركيا والسعودية وقطر واألردن حسب صحيفة
«واشنطن بوست» األميركية.
وعليه فإن توحيد الفصائل على االرض ما هو اال مقدمة لتوحيد
جهود حلف العداء لسورية والمتمثل في محوري الشر في المنطقة
وهما تركيا وقطر من جهة والسعودية والكيان الصهيوني من جهة
اخرى ،ذلك كله لصناعة جسم مسلح واستخدامه كرأس حربة ضد
الدولة السورية ،وربما يشمل قوى المقاومة األخرى لتحقيق الرؤية
األميركية التي تعتمد نوعا ً ما على نظرية أحجار الدومينو.

