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العدوان على اليمن أثبت أن الجيش السعودي "نمر من ورق" رغم تسليحه الضخمالعدوان على اليمن أثبت أن الجيش السعودي "نمر من ورق" رغم تسليحه الضخم
ــاون أن العدوان  ــد جايمس ت ــيايس يف معه قال باحث س
ــعود رغم  ــد أن جيش مملكة آل س ــىل اليمن أك ــعودي ع الس
ــليحه الضخم ما هو إال "نمر من ورق" وأنه غري  تمويله وتس
ــة اليمنية التي ال  ــدوده أمام املقاوم ــادر عىل الدفاع عن ح ق

تملك سوى القليل من األسلحة الخفيفة واملتوسطة.
ــه له بمجلة  ــكل هورتون" يف مقال ــاف الباحث" ماي  وأض
ــىل اليمن أدت  ــرب ع ــف" أن الح ــري فاتي ــكان كونس "ذا أمري
ــن  ــع اليم ــربا أن موق ــم، معت ــكل دائ ــالد بش ــة الب إىل تجزئ
ــرتاتيجي عىل باب املندب بالقرب من القرن اإلفريقي،  االس
ــعودية، ما  ــعة الحدودية مع الس ــن األرايض الواس ــال ع فض
يعني انه "من الصعب أن لم يكن من املستحيل احتواء عدم 

االستقرار يف اليمن".
ــم يتمكن حتى اآلن  ــعودي ل وقال الكاتب أن الجيش الس
ــجيالت الفيديو  ــع اليمن، ولفت إىل تس ــن تأمني الحدود م م
التي نقلت هجمات مقاتيل "أنصار الله" املضادة عىل مواقع 
عسكرية سعودية حدودية يف نجران وجيزان وعسري. وقال 
ــعوديني  ــو هذه تظهر فرار الجنود الس ــجيالت الفيدي أن تس
ــعبية"، عىل  ــان الش ــع "الجيش واللج ــات م ــالل املواجه خ
ــلحة بدبابات من طراز  ــعودية مس الرغم من أن القوات الس

"M1 Abrams" وآليات مدرعة.
ــانية  ــوأ أزمة إنس ــر الكاتب أن اليمن يواجه اليوم أس وذّك
ــات املفروضة،  ــوي والعقوب ــف الج ــة القص ــم نتيج يف العال
ــكان اليمن بحاجة إىل  ــد عن 80 % من س ــا أن ما يزي موضح

مساعدات طارئة.
أن  ــب  الكات ــال  ق ــن  اليم ــوب  جن يف  ــاع  األوض ــول  وح

ــعودية واإلمارات" تتمثل بـ  ــيات التي تدعمها الس "امليليش
ــلحة سلفية ال يمكن  "انفصاليني جنوبيني" و"جماعات مس
ــيات  ــم القاعدة"، مضيفا أن هذه امليليش ــا عن تنظي تمييزه
ــالح  ــوذ والحصول عىل الس ــني النف ــل تأم ــن اج ــس م تتناف
ــهد  ــت إىل أن مدينة عدن تش ــات الداعمة لها، ولف ــن الجه م

اغتياالت وتفجريات بشكل شبه يومي.
ــكل  ــمال اليمن هناك ش ــب أن "يف منطقة ش ــع الكات وتاب
ــني يحرتمون أتباع  ــن، وأن العديد من اليمني ــكال األم من أش
ــبب قدرتهم عىل مواجهة السعودية  حركة "أنصار الله" بس
واإلمارات، وأضاف أن اليمنيني سواء يف الشمال أو الجنوب، 

ــعودية واإلمارات أكرث فأكرث عىل أنهما قوى  ينظرون إىل الس
استعمارية.

ــزء من  ــان" و ج ــش واللج ــىل أن "الجي ــدد ع ــب ش الكات
ــد تنظيمي  ــن املنيع ض ــوا دور الحص ــي، لعب ــش اليمن الجي
ــال : "قبل بدء الحرب عىل اليمن،  "القاعدة" و"داعش" ، وق
ــار الله" ضد  ــا "أنص ــكرية التي قادته ــات العس ــان العملي ف
ــن معاقلها  ــرية يف عدد م ــاف األخ ــدة" أدت إىل إضع "القاع

التقليدية داخل اليمن. 
ــعودية ما بني  ــار إىل أن الحرب عىل اليمن تكلف الس وأش
ــهرياً، مضيفا أن ذلك يأتي بينما تواجه  5 و 6 مليار دوالر ش
ــة االجتماعية،  ــتمرار برامج الرعاي ــعودية صعوبة باس الس
كما أن هذه الربامج تعترب من املسائل الحيوية لجهة إمساك 

آل سعود بالسلطة.
ــارات يف اليمن، وأن  ــارات تنفق امللي ــًال إن اإلم وأردف قائ
ــكريني  ــة تدفع إىل املقاولني العس ــك يتضمن مبالغ ضخم ذل

من القطاع الخاص.
ــذه املبالغ  ــة اإلماراتية تعترب ه ــع الكاتب أن الحكوم وتاب
ــن، وأن  ــوذ لها يف اليم ــمح بخلق نف ــتثمار سيس ــة اس بمثاب
ــن يمثل جائزة  ــعودية" أن اليم ــارات تدرك أكرث من الس اإلم
ــا اإلمارات  ــط فيه ــرياً إىل أن املناطق التي تنش ــة، مش عقاري

ووكالؤها هي األغنى من حيث املوارد الطبيعية.
ــي تدعمها  ــيات الت ــن أن انقالب امليليش ــذر م ــب ح الكات
ــوى مسألة وقت،  ــت س ــها ليس اإلمارات عىل اإلمارات نفس
الفتا إىل أن سكان جنوب اليمن يصفون اإلمارات بأنها قوى 

استعمارية جديدة تريد رسقة املوارد اليمنية.

ــن نصائح  ــتقبل" م ــار "املس ــه رئيس تي ــا عاد ب ــر عم ــرصف النظ ب
ــعودي محمد بن سلمان، بات من  وتوجهات من جانب ويل العهد الس
املؤكد بحسب مصادر سياسية عليمة أن الرياض تريد من وراء زيارة 
ــريوت، ومن ثم قيام الحريري بزيارة  ــا نزار العلوال مؤخرا اىل ب موفده
ــلمان  ــعودي س ــمية للقاء العاهل الس ــعودية بناء عىل دعوة رس الس
ــرك باتجاه لبنان قبل  ــد العزيز ونجله ويل العهد، محاولة التح بن عب
ــهرين من موعد االنتخابات النيابية من أجل محاولة التأثري  حوايل ش
ــني النتائج التي يتوقع أن  ــعيا لتحس عىل مجريات هذه االنتخابات س
يحصل عليها حلفاؤها يف لبنان، بعد املعلومات التي خرج بها سفراء 
ــعودية بأن  ــات املتحدة والس ــفريي الوالي ــة بدءا من س ــدول الغربي ال
ــص الحلفاء لهؤالء لن تؤمن اكرثية نيابية مريحة لهم يف مجلس  حص

النواب يف مرحلة ما بعد االنتخابات.
ــعودية _ وفق  ــبة للغرب والس ــاس بالنس بل إن الهدف األول واألس
كل الوقائع _ الحؤول دون تمكن "قوى 8 آذار" ويف األساس حزب الله 
ــس النيابي القادم فيه أكرثية مريحة  ــن أن يكون معه حلفاء يف املجل م
ــعودية ومعهما باقي الدول املنخرطة  لخصوم الواليات املتحدة والس
ــوى 8 أذار" من الحصول عىل مثل  ــرشوع األمريكي، ألن تمكن "ق يف امل
هذه األكرثية مع التيار الوطني الحر يعترب خطرا عىل رغبة السعودية 
ــىل املقاومة  ــة يف تآمرهما ع ــتخدام لبنان ورق ــدة اس ــات املتح والوالي
ــي- االرسائييل،  ــرشوع األمريك ــوى املواجهة للم ــان وعىل كل ق يف لبن
ــؤولني  ــاً حتى يف ترصيحات كثري من املس ــر الذي بدا واضح ــو االم وه

الغربيني مؤخرا.
ــعودي  ــن هذا املنطلق تتحدث املصادر انه بعد هذا الدخول الس وم
ــة والتوجه املفاجئ لتصحيح عالقة ابن  عىل خط االنتخابات النيابي
ــلمان مع الرئيس الحريري، فمن املرجح ان تتم ترجمة هذا التوجه  س

من قبل ابن سلمان يف أمرين أساسيني:
ــوات اللبنانية"  ــتقبل و"الق ــول تحالف بني املس ــة حص 1 - أرجحي
ــا قبل الدخول  ــرث مما كان ممكن ــر االنتخابية، أك ــد من الدوائ يف العدي
السعودي األخري عىل خط التدخل بالشأن اللبناني، وهو األمر الذي 
ــتقبل"  ــات لحصول تحالف بني "املس ــه يف وجود اتجاه بدأت مالمح
ــوات" يف العديد من الدوائر االنتخابية من عكار إىل البقاع مرورا  و"الق
ــع التحالف إىل  ــوف وعالية، وقد يتس ببعلبك - الهرمل وصوال إىل الش
ــتقبل لن يقطع كل تحالفاته مع  ــارة إىل أن املس دوائر أخرى، مع اإلش
"التيار الوطني الحر" عىل األقل لرغبته يف العودة إىل رئاسة الحكومة 

بعد االنتخابات.
ــات  ــوض االنتخاب ــا لخ ــل حلفائه ــعودية بتموي ــوم الس 2 -  أن تق
ــل هذا التمويل نظرا  ــة، يف وقت يحتاج الحريري وتياره إىل مث النيابي
ــتقبل" وهو كان قد أعلن  ــة التي يعاني منها رئيس "املس ــة املالي لألزم
ــهر املايض  ــن ذلك رصاحة خالل االحتفال الذي أقامه منتصف الش ع

يف ذكرى اغتيال والده.
ــي كانت  ــة التحالفات الت ــادر أن طبيع ــظ املص ــك، تالح ــن كل ذل م
ــعودية  ــدات يف معظم الدوائر بني حلفاء الس ــه الكثري من التعقي تواج
ــهد العديد من  ــرا، قد يش ــوع االنتخابات مؤخ ــا يف موض ــل تدخله قب
ــار الوطني  ــات بني كل من "التي ــتوى هذه التحالف ــريات عىل مس املتغ
ــع األخري عن  ــتبعد أن يرتاج ــتقبل" بحيث ال يس ــار "املس ــر" وتي الح
ــا كان  جرى التوصل إليه أو كانت األجواء إيجابية حوله بما  كثري مم
ــتقبل  ــّص التحالفات االنتخابية، ملصلحة حصول تحالف بني املس خ
ــذا االتجاه،  ــذي يدفع يف ه ــلمان، االبن ال ــاء ابن س ــوات" إلرض و"الق
ــى مع رئيس  ــلمان يتعاط ــات تؤكد أن ابن س ــا أن كل املعطي خصوص
ــروادة" اللبناني،  ــه "حصان ط ــمري جعجع عىل ان ــزب "القوات" س ح
ــعى إليها  ــة التي تس ــادة الحمل ــعودية يف قي ــه الس ــّول علي ــذي تع ال
ــكل  ــاض مع األمريكي ضد املقاومة يف لبنان وإطراف "8 آذار" بش الري
ــة إرضاء ابن  ــري إىل محاول ــتبعد ان يلجأ الحري ــك ال يس ــام، ولذل ع
ــع يف هذه الحملة،  ــم يف حدود معينة مع جعج ــلمان وبالتايل التناغ س
ــتحيل،  ــادة إحياء ما تبقى من "قوى 14 آذار" بات من املس ــو أن إع ول
ــعودية،  رغم ما يجمع هؤالء من رهانات عىل الحماية األمريكية والس
لكن املصالح الشخصية والفئوية اكرب من ذلك وال يمكن نسيان خيانة 
ــعودية. ما أدى إىل  ــاز األخري يف الس ــري يف فرتة احتج ــع للحري جعج

تباعد كبري بينهما.

رهانات ابن سلمان الخائبة 
إلحياء ما أسقطته الوقائع

حسن سالمة

""BBCBBC" تفّجر مفاجأة حول محاوالت إلقالة " تفّجر مفاجأة حول محاوالت إلقالة 
تيلرسون لصالح اإلمارات والسعودية!تيلرسون لصالح اإلمارات والسعودية!

ــائل بريد  ــىل ترسيبات لرس ــا ع ــن حصوله ــة ”BBC“، ع ــة الربيطاني ــة اإلذاع ــفت هيئ كش
ــرب داعمي حملة  ــارات وأحد أك ــرب من اإلم ــال األمريكي املق ــاص برجل األعم ــي خ إلكرتون
ــس األمريكي دونالد ترامب إلقالة  ــب“، إليوت برويدي، تؤكد قيامه بالضغط عىل الرئي ”ترام

وزير خارجيته ريكس تيلرسون.
ــس ترامب يف  ــالل اجتماعه مع الرئي ــدي دفع بقوة خ ــالت أن إليوت بروي ــاء يف املراس وج
ــب بعدم الخوض يف األزمة الخليجية  ــعودية، ونصح ترام أكتوبر املايض بدعم اإلمارات والس

وعدم الوقوف يف صف قطر.
وأضاف ”برويدي“ يف مراسالته املرسبة أنه نصح ترامب برضورة إقالة تيلرسون بسبب ما 

وصفه بأدائه الضعيف، وأن إقالته يجب أن تتم يف التوقيت املناسب سياسيا.
ــي لقاء ويل عهد أبو ظبي  ــائل أن ”برويدي“ اقرتح عىل الرئيس األمريك ــا تضمنت الرس كم
ــن األنظار يف  ــاع بعيدا ع ــد االجتم ــل أن ينعق ــىل أن األخري يفض ــددا ع ــن زايد، مش ــد ب محم

نيويورك أو نيوجرييس، وجاء أيضا يف الرسائل أن ترامب رّحب بفكرة عقد االجتماع.
ــائل اإللكرتونية املرسبة وجهها ”برويدي“ إىل جورج نادر رجل  وأوضحت ”BBC“ أن الرس

األعمال األمريكي من أصل لبناني، والذي يقدم نفسه عىل أنه مستشار ويل عهد أبو ظبي.
ــأن محاوالت  وأضافت أن ”نادر“ خضع للتحقيق من قبل املحقق الخاص روبرت مولر بش

إماراتية مفرتضة الستخدام األموال للتأثري عىل مواقف إدارة ترامب.
ــون جاءت فيما كان الرئيس  ــت أن محاولة ”برويدي“ إقناع ”ترامب“ بإقالة تيلرس وأضاف
ــاول إقناع دول الحصار بتخفيف حصارها  ــعى لحلحلة األزمة الخليجية، ويح األمريكي يس

عن قطر بسبب اآلثار املرتتبة عليه، خاصة عىل السكان.
ــن -فيما يبدو- هذه الحملة عىل تيلرسون إلجهاض املساعي التي  وقالت إن ”برويدي“ ش
ــأن لقائه ترامب أنه  ــث ورد يف مذكرة رجل األعمال األمريكي بش ــوم بها ”ترامب“، حي كان يق
ــون ومواصلة تقديم الدعم للسعودية واإلمارات يف موقفهما ضد  ــعى إلقناعه بطرد تيلرس س

قطر
ــعودية واإلمارات  ــة يف 5 يونيو 2017م؛ حيث قطعت كل من الس ــت األزمة الخليجي واندلع

والبحرين ومرص عالقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها ”إجراءات عقابية“، .
ــعودية عىل  ــارات والس ــت اإلم ــه حيث حصل ــع وزيــر خارجيت ــب األدوار م ــادل ترام وتب
ــاندة لها من جانب  ــاندة لها من قبل ترامب وحصلت قطر عىل ترصيحات مس ترصيحات مس

تلريسون.

 السعودية تفتح أجواءها إلسرائيل ونتنياهو يشيد السعودية تفتح أجواءها إلسرائيل ونتنياهو يشيد
ــيل "بنيامني نتنياهو"  ــف رئيس وزراء االحتالل اإلرسائي كش
أن السعودية منحت رشكة طريان الهند "إير إنديا" إذن التحليق 
فوق أراضيها من وإىل إرسائيل، فيما لم يعلق الجانبان السعودي 
ــد عمق  ــذي يؤك ــد األمر ال ــو بع ــح نتنياه ــىل ترصي ــدي ع والهن

العالقات بني تل أبيب والرياض.
ــار إىل أن ترصيح نتنياهو جاء أمس األول يف واشنطن بعد  يش

اجتماعه بالرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ــىل  ــروض ع ــر املف ــعودية الحظ ــع الس ــرباء أن رف ــد خ ويؤك
ــّد مؤرشاً  ــذ 70 عاماً، يع ــا الجوي من ــل مجاله ــتخدام إرسائي اس
ــاض، الحليفتني  ــل أبيب والري ــراج العالقات بني ت ــىل انف قوياً ع

لواشنطن.
ــهر املايض أنها  ــريان الهند" أن أعلن الش ــبق لـ"ط يذكر أنه س
ــب عرب األجواء  ــبوعياً إىل تل أبي ــيري ثالث رحالت أس تعتزم تس
ــي يف الرياض نفت  ــريان املدن ــن الهيئة العامة للط ــعودية لك الس

منحها أي إذن لطريان الهند.

ــال"،  ــة "إل ع ــريان اإلرسائيلي ــة الط ــا رشك ــت بدوره وخاطب
ــاعدة يف الحصول  ــمياً، للمس ــدويل للنقل الجوي رس ــاد ال االتح
ــة الخطوط  ــعودية، ملنافس ــتخدام األجواء الس ــىل موافقة اس ع

الجوية الهندية.
ــكني" املدير التنفيذي لرشكة "إل عال"   ورصح "غونني أوسيش
حينها إن الرشكة تسّري 4 رحالت أسبوعية إىل مومباي، تستغرق 
ــاعات بدًال من 5، وذلك الضطرار الطائرات للتوجه  كل منها 7 س
ــتخدام  ــا نحو الهند لتفادي اس ــو إثيوبيا ومنها رشق ــا نح جنوب

األجواء السعودية.
جدير بالذكر أن رشكة طريان "إل عال" اإلرسائيلية تنظم أربع 
ــبوعياً إىل مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات ألنها  رحالت أس
ــا ثم رشقاً تجاه الهند لتفادي  ــاراً جنوبياً صوب إثيوبي تأخذ مس
املجال الجوي السعودي. وتقول وسائل اإلعالم اإلرسائيلية إن 
املسارات الجديدة فوق األرايض السعودية قد تقّلص مدة السفر 

بما يزيد عىل الساعتني.

موسكو تدعو واشنطن موسكو تدعو واشنطن لعدم عرقلة وصول املنظمات لعدم عرقلة وصول املنظمات 
اإلنسانية إىل الرقة ومخيم الركبان يف اإلنسانية إىل الرقة ومخيم الركبان يف سورياسوريا

هكذا يدعم اللويب اليهودي نظامي السعودية واإلمارات هكذا يدعم اللويب اليهودي نظامي السعودية واإلمارات 

عواصم/ وكاالت
ــزام بقرار مجلس  ــنطن إىل االلت ــكو واش دعت موس
ــاعدات اإلنسانية إىل  األمن2401 للهدنة وإيصال املس
عموم سوريا وعدم إعاقة وصول املنظمات اإلنسانية 

إىل الرقة ومخيم الركبان يف األردن.
ــات  الوالي ــو  ”ندع ــاع:  الدف وزارة  ــان  بي يف  ــاء  وج
ــذ التزاماتها يف إطار القرار 2401، وعدم  املتحدة لتنفي
ــانية الدولية واألممية  ــول املنظمات اإلنس عرقلة وص
إىل املناطق التي تسيطر عليها واشنطن، لتقييم مدى 
خطورة الحالة اإلنسانية واتخاذ تدابري عاجلة لتوفري 

املساعدة الالزمة للسكان املدنيني“.
ــوريا  وأضافت الوزارة: ”املنطقتان الوحيدتان يف س
ــكل  ــس األمن 2401 بش ــرار مجل ــم تجاهل ق ــث يت حي
ــكان فيهما،  ــاعدة للس ــم أي مس ــم تقدي ــل، وال يت كام

ــا الرقة  ــات املتحدة، وهم ــيطرة الوالي ــان لس خاضعت
ــة من القوات  ــان يف منطقة التنف املحتل ــم الركب ومخي

األمريكية“   .
ــا تخطط  ــم املتحدة إنه ــت األم ــب آخر قال من جان
ــانية جديدة إىل غوطة  ــاعدات إنس ــال قافلة مس إلرس
ــة عملية من  ــس ، يف ثاني ــداً الخمي ــة غ ــق الرشقي دمش
ــباب أمنية  ــت العملية األوىل ألس ــد أن أوقف ــا، بع نوعه

قبل استكمالها.
ــم  ــب األم ــؤول يف مكت ــي، املس ــس لريك ــاف ين وأض
ــانية للصحفيني يف  ــؤون اإلنس ــيق الش ــدة لتنس املتح
ــاحنة أوصلت دفعة من  ــن أصل 46 ش ــف، إن 14 م جني
املساعدات اإلنسانية إىل الغوطة أمس األول، لم تتمكن 
من تفريغ حمولتها بسبب تصاعد القصف يف املنطقة.

ــاعات عىل  ــع س ــوايل تس ــد ح ــي: ”بع ــح لريك وأوض

ــادرة  ــرار باملغ ــذ الق ــة، اتخ ــة إىل الغوط ــول القافل دخ
ــانية  ــباب أمنية، بغية تجنيب أعضاء الفرق اإلنس ألس

العاملة عىل األرض أي خطر“.
ــة الدولية  ــم اللجن ــا، أكدت املتحدثة باس من جهته
ــي، أن تردي  ــوريا إنجي صدق ــر يف س ــب األحم للصلي
ــة الدولية عىل  ــي املنظم ــرب موظف ــي أج ــع األمن الوض
وقف العملية اإلنسانية من دون استكمال تفريغ بعض 

الشاحنات.
ــق، نقال  ــية يف دمش ــلة قناة RT الروس وأفادت مراس
ــت متأخر  ــة تعرضت يف وق ــأن القافل ــدر لها ب ــن مص ع
ــل عنارص جبهة  ــس األول لقصف من قب ــاء أم من مس
ــك تزامنا مع بدء االقتتال بني املجموعات  النرصة، وذل
ــانية  ــم املعونات اإلنس ــلحة الختالفها عىل تقاس املس

التي حملتها القافلة.

ــتيفن  ــة س ــة األمريكي ــات اليهودي ــربى املنظم ــاء ك ــر رؤس ــس مؤتم ــا رئي دع
ــؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية (أيباك) إىل دعم ويل العهد  غرينربغ، لجنة الش

السعودي، محمد بن سلمان، وقادة اإلمارات.
ففي كلمة ألقاها خالل مؤتمر منظمة "أيباك" يف واشنطن، وهي لوبي أمريكي 
داعم إلرسائيل، قال غرينربغ إنه زار البلدين (السعودية واإلمارات)، وأشاد بقادة 

اإلمارات ملا وصفه بتسامحهم والتزامهم بمكافحة اإلرهاب، عىل حد تعبريه.
ــعودي لتغيري اململكة. وقال  ــا "أيباك" أيضاً إىل دعم جهود ويل العهد الس ودع

إن تغيرياً حقيقياً يجري فيها ويتعني دعمه.
ــر الخارجية  ــي أيالون، نائب وزي ــش املؤتمر، قال دان ــات عىل هام ويف ترصيح

اإلرسائييل السابق، إن هناك عالقات جيدة تربطه بالقادة السعوديني.
وأضاف أيالون إن هناك قواسم مشرتكة كثرية بني إرسائيل وكل من السعودية 

واإلمارات والبحرين.
ــدد وزير التعليم اإلرسائييل نفتايل بينيت  ــعودية، ش ــادة بالس ويف مقابل اإلش
ــعي  ــارة إىل س ــر عىل رضورة منعها من امتالك قوة نووية، يف إش ــه باملؤتم يف كلمت

الرياض لبناء مفاعالت نووية.
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