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متعددة حول النتائج المرتقبة للقمة الأميركية ـ الخليجية ...و�صفقات ت�سليحية ّ
ّ
تغذي ال�شركات
قراءات

�أوباما لن يقدم بولي�صة حماية لـ «مجل�س التعاون» �إال في حاالت محددة
زياد حافظ



القمة األميركية  -الخليجية المرتقبة في
األس �ب��وع ال�ث��ان��ي م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري تنذر
بتح ّوالت الفتة ف��ي العالقات بين الواليات
المتحدة ودول مجلس التعاون في الخليج.
لكن هناك ق ��راءات م�ت�ع�دّدة ح��ول التو ّقعات
والنتائج المرتقبة .فعلى سبيل المثال ص ّرح
سفير دول��ة اإلم���ارات العربية المتحدة في
واشنطن يوسف العتيبي أنه ال بد من توقيع
ات �ف��اق ح�م��اي��ة م��ع ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة شبيه
باالتفاق بين دول الحلف األطلسي .لكن ،على
ما يبدو ،فهذا من عالم التمنّيات أكثر من عالم
ال��واق��ع كما ص � ّرح المساعد السابق ل��وزارة
الدفاع ديريك شوليت حيث استبعد أن يقدم
الرئيس األميركي على هكذا نوع من االتفاق.
أكثر ما يمكن تو ّقعه هو حماية ما لكل حالة قد
تنشب وقد تستدعي ّ
تدخالً عسكريا ً أميركياً.
التشديد هنا ه��و على «ق��د» مما يعني أن لن
يقدم الرئيس األميركي على تقديم بوليصة
تأمين ل��دول مجلس التعاون إالّ ف��ي حاالت
محدّدة وفقا ً لمصالح الواليات المتحدة فقط
ال غير!
فدعوة الرئيس األميركي لملوك وأمراء دول
مجلس التعاون وفقا ً للمعلومات المتداولة في
واشنطن تهدف أوالً ال��ى تهدئة خواطر تلك

ال��دول لما بعد االت�ف��اق ال�ن��ووي .والمقصود
ه�ن��ا وض��ع استراتيجية مشتركة الحتواء
ال�ن�ف��وذ ال�م�ت�ص��اع��د للجمهورية اإلسالمية
في إي��ران في مختلف دول المنطقة العربية.
ليس من الواضح كيف سيكون ذلك بخاصة
أن الملفات الملتهبة في المنطقة ال تسير في
مصلحة بعض دول مجلس التعاون سواء في
اليمن أو في العراق أو في سورية .والجدير
بالذكر هنا خروج سلطنة عمان عن «اإلجماع»
الخليجي ف��ي الموضوع اليمني كما ذكرته
المجلّة اإللكترونية األميركية «ال مونيتور».
فالسلطنة لم تشارك في التحالف وح ّذرت
م��ن ت��داع �ي��ات الحملة العسكرية وضغطت
في سبيل سلوك ح� ّل سياسي .لكن موقف
ح�ك��وم��ة ال��ري��اض ل��م ي�ك��ن راض �ي �ا ً ع�ل��ى ذلك
فمضت الحكومة بالحملة التي دخلت الشهر
الثاني من دون تحقيق األه��داف السياسية
المعلنة.
إذاً ،ما هو المرتقب؟ فعلى ما يبدو هناك
عملية ج��دي��دة م��ن صفقات تسليحية تغ ّذي
الشركات األميركية من دون إل��زام الواليات
ّ
بالتدخل العسكري .واألرج ��ح أن
المتحدة
ت�ك��ون عملية تسليح دول مجلس التعاون
تحت شعار تحقيق «التف ّوق الك ّمي والنوعي»
بالسالح على إيران عملية ال تتجاوز تكديس
ت �ل��ك األس �ل �ح��ة ف��ي م��خ��ازن ألن استعماله

�صعدة لن تموت يا خطيئة الع�صر
ومجمع خطايا الت�أريخ
أحمد الخزان
العدوان السعودي األميركي «اإلسرائيلي» على اليمن هو
عدوان على اليمن كل اليمن ولن يستطيعوا رغم كل محاوالتهم
البائسة إيهام الشعب اليمني بأنهم يستهدفون محافظة من
دون أخرى أو مكون من دون آخر.
كما أنهم لن يستطيعوا أن يصرفوا العالم عن التركيز على
هزائمهم المتتابعة على الساحتين اليمنية والدولية.
وم ��ا إن� ��ذار آل س �ع��ود أله��ال��ي م�ح��اف�ظ��ة ص �ع��دة اليمنية
لمغادرتها إال مسرحية مكشوفة تحاول إبراز آل سعود في
موقف الحريص على اإلنسانية وك��أن العالم سينسى أن
عدوانهم منذ بدايته ارتكز على استهداف النساء واألطفال
والشيوخ.
نعم سيستجيب أهالي صعدة لذلك اإلنذار ...وسينزح أبناء
محافظة صعدة عن محافظتهم مثلما طلب ناطق قوات تخلف
مملكة ألزهايمر .ولكن ه��ذه المرة سينزحون إل��ى األراضي
السعودية وبطريقة أبناء صعدة المفضلة في النزوح!
ن ��زوح ي�ن�ت��زع م��ن المملكة ال���روح وي�ج�ع��ل منها كالطائر
المذبوح .فصعدة فيها رجال ليسوا كالرجال وأرواح ما زالت
تحلق على قمم الجبال .ترعرعت منذ نعومة أظفارها على حب
القتال وتحدي المحال ،وستصبح مالحمها دروس تتوارثها
وتفخر بها األجيال .نعم ستنتصر صعدة يا هذا في كل حال،
وسيكتب التأريخ أنها قلعة الرجال ومصنع األبطال ومقبرة
األنذال.
(التتمة ص)14

ماذا تريد ال�سعودية
من «كامب ديفيد»؟

ناديا شحادة
حرب السعودية ضد الشعب اليمني التي بدأت في  26آذار
والمستمرة لتحطيم ما تبقى من ذلك البلد ،الذي بقيت تتحكم
بكل مفصل م��ن مفاصله وتتدخل ف��ي صناعة ن�ظ��ام الحكم
فيه وتفرض سياسات تحول دون امكانية تطوره ،بل سعت
الى تأجيج وتحريض اط��راف يمنية على اخ��رى ،واآلن تقود
حملة عسكرية ضده باتباع سياسة األرض المحروقة لتدمير
االنجازات الحوثية على االرض من خالل تصعيدها االجرامي
بقصف المحافظات اليمنية بحجة دفاع المملكة عن نفسها ،جاء
ذلك على لسان المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة حيث
صرح الجمعة الماضي ان المملكة لها حق الدفاع عن نفسها
ضد الميليشيات الحوثية.
السعودية التي باتت تدرك جيدا ً ان حرب بالدها على اليمن
لم تسر على الشكل الذي كانت تتمناه وباتت تردتد سلبا ً على
بالدها على شكل حرب حدودية ،زادت من تصعيدها للهجمات
العسكرية ،حيث شنت قوات التحالف غارات جوية استهدفت
مطار صنعاء الدولي وذلك غداوة اعالن هيئة المالحة الجوية
عزمها اع��ادة فتح المطار موقتا ً م��ن اج��ل تلقي المساعدات
االن �س��ان �ي��ة ب �ع��د ت �ع��رض��ه ألض � ��رار ب�س�ب��ب غ � ��ارات سابقة،
(التتمة ص)14

سيكون محظورا ً لمدة عشر سنوات ،أي مدة
«الرقابة» في االتفاق النووي بين الجمهورية
اإلسالمية ومجموعة الدول ( .)1+5فما قيمة
ه��ذه األسلحة إالّ اب�ت��زاز مالي ل��دول مجلس
ال �ت �ع��اون؟ إم��ا ال��ره��ان م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض دول
مجلس التعاون على فشل المفاوضات وعدم
الوصول إلى اتفاق بين الجمهورية اإلسالمية
وال��دول الخمس ،فهو ره��ان يتآكل يوما ً بعد
يوم بخاصة أن المعارضة األميركية لها من
قبل الكونغرس يت ّم استيعابها من قبل اإلدارة
األميركية .فاالتفاق األخير مع مجلس الشيوخ
أعطى نصرا ً معنويا ً للكونغرس األميركي في
حقه في ّ
االط�لاع على أي اتفاق فقط ال غير.
ليس هناك في القرار األخير ما يحتّم اللجوء
إلى التصويت وحتى إذا ما ت ّم التصويت فحق
النقض ما زال بيد الرئيس األميركي وإمكانية
ت�ج��اوز النقض بأكثرية الثلثين ف��ي مجلس
الشيوخ غير متوافرة وقد ال تتوافر!
لكن ما هو أخطر من ذلك بالنسبة الى دول
مجلس التعاون هو ضغط الرئيس األميركي
على الملوك واألم���راء إلج ��راء تعديالت في
بناهم السياسية .فكما ص ّرح الرئيس أوباما
منذ بضعة أسابيع ،فإن الخطر ال��ذي يواجه
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل �ي��س خ��ارج��ي��اً ،بل
داخلي .بيت القصيد هنا هو المملكة العربية
(التتمة ص)14

«�أن�صار اهلل» وحلفا�ؤهم يقبلون الهدنة والتحالف يق�صف منزل �صالح في �صنعاء

قوات من المرتزقة الماليزية ت�صل ال�سعودية للم�شاركة في العدوان
أك��دت وكالة األن��ب��اء السعودية أم��س وصول
طالئع القوة الماليزية المرتزقة لالنضمام إلى
التحالف الذي تقوده الرياض والمشاركة في عملية
«إعادة األمل» باليمن.
وتصبح ماليزيا بذلك الدولة الـ 12في التحالف
بعد انضمام السنغال.
وأش��ارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن مركز
عمليات التحالف يقوم بالتحضير لهذا االنضمام
وتحديد طبيعة المهمات التي ستوكل إليها في
استمرار العدوان على الشعب اليمني.
على صعيد آخر ،أعلنت جماعة «انصار الله»
الحوثية أمس موافقتها على هدنة إنسانية في
اليمن لمدة  5أيام كانت السعودية أعلنتها في وقت
سابق وتسري من الثالثاء.
وأكد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي
لجماعة «أنصار الله» في بيان نشره أن الجماعة
ستتعاطى بإيجابية مع أي جهود أو دع��وات أو
خطوات إيجابية وجادة من شأنها السماح لوصول
المساعدات واإلمدادات لرفع المعاناة عن السكان.
ب��ي��ان الجماعة ج��اء بعد س��اع��ات م��ن إع�لان
الناطق الرسمي باسم القوات الحوثية شرف غالب
لقمان موافقة القوات الحوثية على مقترح الهدنة
اإلنسانية.
وق���ال لقمان إن��ه «ب��ن��اء على مساعي بعض

فاديا مطر

الدول الشقيقة والصديقة في إيجاد هدنة إنسانية
يتم خاللها فك الحصار الغاشم والسماح للسفن
التجارية بالوصول إلى الموانئ اليمنية وفتح
المجال للمساعدات اإلنسانية فإننا نعلن موافقتنا
على الهدنة اإلنسانية التي تبدأ غدا ً الثالثاء».
وه��دد لقمان بالرد على أي اخ��ت��راق عسكري
للهدنة من قبل عناصر «القاعدة» وحلفائها ،معتبرا ً

ذلك «حقا ً مشروعا ً وواجبا ً مقدسا ً دفاعا ً عن الشعب
اليمني في مواجهة العدوان الغاشم والظالم».
وأظهر حزب المؤتمر الشعبي العام من جهته،
في بيان صادر عن لجنته العامة ترحيبه بالهدنة
وقال إنها خطوة مهمة للوصول إلى هدنة وسالم
دائمين لكن مدتها غير كافية.
(التتمة ص)14

�إحكام ال�سيطرة على محاور «ج�سر ال�شغور» ...وانهيار في �صفوف الم�سلحين

تقدم للجي�ش ال�سوري والمقاومة في جرود القلمون
طغت أخبار إنجازات الجيش السوري والمقاومة
في جبال القلمون على بقية المعارك الدائرة بين
الجيش السوري والمجموعات المسلحة في أكثر
من جبهة على األرض السورية.
وبرز حجم المأزق الذي يعاني منه المسلحون
وبخاصة «جبهة النصرة» بعد فرارهم من مواقع
عدة على الحدود اللبنانية  -السورية في القلمون،
إضافة للخالفات التي حصلت بين عناصر هذه
المجموعات اإلرهابية.
هذه التطورات واالنجازات لم تغيّر من طبيعة
المشهد الميداني الذي يشهد اشتباكات بين الجيش
السوري ضد المجموعات المسلحة و»داعش» في
أكثر من منطقة ،اضافة إلى معارك بين الوحدات

تقرير �إخباري

العدّ العك�سي لمعركة القلمون بد�أ؟

الكردية والتنظيم اإلرهابي.
فقد تم ّكن الجيش السوري من السيطرة على
تلة المحمضات االستراتيجية المشرفة على وادي
الزعرورة ال��ذي يصل ج��رود بلدة بريتال بجرود
الجبة في القلمون.
وسيطرت ق��وات الجيش السوري والمقاومة
على معبر وادي الكنيسة الواقع بين جرود الجبة
وجرود عسال الورد في القلمون ،الذي كان قاعدة
لوجستية للمسلحين ومنفذا ً أساسيا ً لهم لشن
اعتداءات على القرى اللبنانية كونه يتصل ببلدة
الطيبة البقاعية.
كذلك سيطرت قوات الجيش السوري والمقاومة
على قرنة المعيصرة الشمالية وسهل المعيصرة

وعقبة ام الركب وتلة الدورات في جرود الجبة في
القلمون ،بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 20
مسلحا ً وجرح آخرين.
من جهة اخ��رى ،أحكمت وح��دات من الجيش
والقوات المسلحة سيطرتها النارية على جميع
المحاور المؤدية الى مدينة جسر الشغور بعد
عمليات مكثفة شنتها اليوم على أوكار وتجمعات
التنظيمات اإلرهابية التكفيرية المرتبطة بنظام
أردوغ���ان السفاح أس��ف��رت ع��ن سقوط عشرات
القتلى والمصابين بين صفوفها على محور جسر
الشغور /الجانودية وف��ي محيط المستشفى
الوطني.
(التتمة ص)14

المهلة الأميركية لل�سعودية حتى قمة «كامب ديفيد»

ما بين السعي األميركي لدعم الموقف السعودي والخيبة التي ُمني بها
آل سعود في حربهم المزعومة ض ّد الشعب اليمني بعد أكثر من شهر ونيّف
على الحرب الشعواء التي قادها آل سعود مع رفاقهم من دول الخليج
ادركوا تماما ً بأنّ هذه الحرب ال نهاية لها فعملوا على تغيير مس ّمياتها من
«عاصفة للحزم» الى «إعادة األمل» وقد تكون في نهاية قمة كامب ديفيد
نهاية األمل.
فشلت السعودية في تصعيد العقوبات على الحوثيين في مجلس
األمن واالكتفاء بالدعوة إلى الحل السياسي على رغم سعيها إلى تحميل
الحوثيين مسؤولية إفشال قرار مجلس األمن.
المواقف السياسية تتصارع ،وكالعادة مَن يخسر في أيّ حرب هو
الشعب من رجال ونساء وأطفال ،واليوم في اليمن الحالة سيئة جداً،
وفي هذا الخصوص صرحت هيئة اليونيسف بأنّ استمرار هذه العاصفة
السعودية على اليمن سيؤدّي الى ارتفاع في عدد ضحايا بسبب نقص
الدواء أكثر بسبب الرصاص ولذلك تعود روسيا بالضغط لوقف الكارثة

االنسانية والبدء بحوار يلزم جيفري فيلتمان ببلورة خطة عمل انسانية
وسياسية خالل اسبوع ولكن من دون رعاية سعودية.
وتأتي في ظل ذلك دعوة المبعوث األممي لحوار يضم الحوثيين وغيرهم
من اطراف النزاع في اليمن ولكن يرى المراقبون أن هذا الحوار يستحيل
عقده ونجاحه وذلك بسبب شروط هذا الحوار التي تتضمن االعتراف
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ولم تقف ايران مكتوفة االيدي بل هددت بخرق الحصار البحري اذا لم
تحل القضية االنسانية وذلك لدخول المساعدات لليمنيين.
وبالتزامن مع تلك األحداث زار وزير الخارجية االميركي جون كيري
الرياض وخالل زيارته التقى الرئيس اليمني المخلوع هادي الملك سلمان
بن عبدالعزيز حيث تم بحث العالقات الثنائية بين البلدين ،باإلضافة إلى
استعراض عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك ،ومجمل األحداث
على الساحتين اإلقليمية والدولية .مضمون الحوار هزيمة للسعودية
(التتمة ص)14

وح��ده ال��ذي يختار التوقيت وال�م�ك��ان المناسبين إلعالن
الساعة الصفر لمعاركه ،وم��ن يختار ال�ظ��روف يمتلك نص
معايير النصر ،وعلى رغ��م تواجد التنظيمات اإلرهابية في
جرود القلمون مند  4سنوات آثر الجيش السوري والمقاومة
اللبنانية ترك مواجهتهما لحين اختيار الوقت المناسب قبل
أيام ولعل االنجازات الكبيرة وسقوط المواقع تواليا ً تكشف
الحكمة وراء التأخير حيث ش��ن الجيش ال�ع��رب��ي السوري
والمقاومة اللبنانية هجوما ً على المسلحين في جرود عسال
ال��ورد والجبة وسيطروا على مرتفع القرنة من ث�لاث تالل،
ومن دون هوادة المصيدة التي اعدها حزب الله كانت جاهزة
الستقبال ال��زوار غير المرغوب فيهم بالتزامن مع استهداف
مدفعية الجيش السوري «جبهة النصرة» في السلسلة الشرقية
لجبال لبنان والتي قاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها في
شكل كامل والتي تقدر مساحتها بـ  45كلم ،فبدأت مساحات
تواجد المسلحين تتقلص في شكل واضح ،أرادت «النصرة»
من «جيش الفتح» القلموني حصانها لتحقيق أهدافها المعنونة
بإضعاف حزب الله وإستعادة السيطرة على قرى القلمون ،لكن
رياح الميدان ال تسير كما تشتهي «أحصنة» جبهة «النصرة»
التي أرادت ان تح ّقق انتصارات وفق عامل مباغتة ومفاجأة
مقاتلي المقاومة ،تقوم عبره بتسديد الضربة األولى لمواقع
رئيسية مهمة تقع على الخط الممتد من ج��رود عسال الورد
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بين نار القتال و�آمال الحوار...
«مقرا�ض» القلمون معركة �شفاء ال�صدور
لمى خيرالله
بين نار القتال وآمال الحوار يجثو «جنيف »3 -ليشكل بداية
النهاية التي بات فيها «مقراض» القلمون معركة شفاء الصدور
وليبدأ العد العكسي في جسر الشغور.
معارك القلمون التي بدأت مؤخرا ً في جرد عسال الورد نقلةٌ
نوعية في مسار المواجهة مع التكفيريين من خالل عملية القضم
التدريجي لتعيد الى الذاكرة سابقتها ملحمة «القصير» إال أن
األهمية االستراتيجية والمعنوية واللوجستية لمعارك القلمون
تفوق ما كان لسابقتها في أيار  2013من أهمية مفصلية.
قبيل انعقاد «جنيف »3 -وبعيد جسر الشغور وما بينهما
رح��ى المعارك ت��دور أم�لاً بتغيير م��واق��ع حلف ال�ح��رب على
س��وري��ة ن�ف��وذه على األرض م��ا سينعكس قطعا ً على مسار
م �ش��اورات جنيف ،إال أن الجيش ال �س��وري وب��ال�ت�ع��اون مع
المقاومة اللبنانية قرر أن تكون للحرب كلمة فاصلة تسقط
اآلم��ال السعودية ولتشكل عملية ردع «إسرائيلية» ،فالتقدم
العسكري للجيش ال�س��وري والمقاومة ف��ي منطقة القلمون
وربطه جرود عسال الورد بجرود بريتال في المقلب اللبناني
أذكى نار الخالفات بين الفصائل المسلحة األمر الذي دفعها
لتبادل تهم التخوين ،وعلى رغم أن المعركة الكبرى في جرود
القلمون لم تبدأ بعد ،إال أن التطورات الميدانية المتسارعة
والمساحة الجغرافية الكبيرة التي تمت السيطرة عليها مؤخرا ً
تشير الى أن المرحلة األولى من المعركة قد تم انجازها.
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