
ــرتيت جورنال الدولية  كشفت صحيفة وول س
ــدة األمريكية عن ما  ــن الواليات املتح الصادرة م
ــة املهمة  ــود األمريكي ــة بالجه ــا الصحيف وصفته
ــف  التحال دول  ــت  دفع ــي  والت ــس  الكوالي وراء 
ــالم التي  ــعودي اإلماراتي إىل مفاوضات الس الس
ــتوكهولم مطلع  ــويدية س عقدت يف العاصمة الس

ديسمرب الجاري بني طريف صنعاء والرياض.
ــاح  ــكرية الجتي ــة عس ــت خط ــارات وضع اإلم
ــارشة من  ــاعدة مب ــمياً مس ــدة وطلبت رس الحدي
ــت الصحيفة يف  ــة األمريكية وقال ــادة املركزي القي
تقرير لها: إن وزير الدفاع األمريكي املستقيل جيم 
ــت قد وضعتها  ــكرية كان ماتيس أوقف خطة عس
ــيطرة  ــة الحديدة والس ــاح مدين ــارات الجتي اإلم
ــرتاتيجي، وأن اإلمارات لجأت  ــىل مينائها االس ع
ــاعدتها يف عملية  ــش األمريكي ملس بالفعل للجي
االجتياح مبارشة، الفتة إىل أن قادة أبوظبي تلقوا 

جواباً أمريكياً عىل عكس ما كانوا يأملون.
ــع، عن مصادر  ونقلت الصحيفة يف تقرير موس
ــني  ب دارت  ــات  ومناقش ــات  اجتماع ــرضت  ح
ــادة التحالف  ــني وق ــكريني األمريكي ــادة العس الق
ــكريني  ــؤولني العس ــم إن ”املس ــني، قوله اإلماراتي
ــكرية  ــل خطتهم العس ــوا بتفصي ــي قام يف أبوظب
ــل  ــف فوتي ــرنال جوزي ــة الج ــا ملجموع وقدموه
ــإلرشاف عىل  ــة األمريكية ل ــادة املركزي ــد القي قائ
ــرب القوات  ــىل الحديدة ع ــكرية ع العمليات العس

األمريكية املوجودة يف الرشق األوسط.
ــكريني من أي  فوتيل يحذر قادة أبوظبي العس
ــاء الحديدة ويرفض  ــتيالء عىل مين محاولة لالس
ــفت  ــة وكش ــكرية معين ــدات عس ــم بمع تزويده
ــن مصادرها املطلعة عىل ما كان  الصحيفة نقًال ع
يحدث خلف الكواليس قبل مفاوضات السويد، إن 
ــكريني يف  الجرنال فوتيل حذر قادة اإلمارات العس
التحالف من أنهم سيجدون صعوبة يف االستيالء 
ــريين إىل أن فوتيل أخرب  ــىل ميناء الحديدة، مش ع
ــات املتحدة لن تزودهم  ــادة أبوظبي بأن ”الوالي ق
ــدون  ب ــرات  الطائ ــد  ورص ــام،  األلغ ــحات  بكاس
ــة“ أرادت اإلمارات  ــكرية ذكي طيار، ومعدات عس
ــكرية  ــتخدامها وأدرجتها ضمن الخطة العس اس

للسيطرة عىل الحديدة ومينائها.
ــفتها ”وول سرتيت  وتشري املعلومات التي كش
ــكرية  ــا يتعلق باملعدات العس ــال“ خاصة م جورن
ــنطن بتزويدها بها  ــي طلبت اإلمارات من واش الت
ــدة وامليناء، إىل أن  ــكرية عىل الحدي للعملية العس
ــعودية واإلمارات لم تتمكنا حتى اللحظة من  الس
التخلص من هاجس الطائرات املسرية التي يعمل 
ــكري اليمنيني يف  خرباء التصنيع والتطوير العس
ــتمرار يف إنتاجها  ــا واالس ــىل تطويره ــاء ع صنع
ــعوديني  الس ــم  خصومه ــرضب  ل ــتخدامها  واس
ــات  جبه يف  ــني  املحلي ــم  وحلفائه ــني  واإلماراتي

القتال.

الجنرال فوتيل والوزير ماتيس كان لهما دور مهم 
خلف الكواليس يف العمليات العسكرية يف اليمن

ـــ“در الكواليس  ــفت الصحيفة عما وصفته ب وكش
ــن قبل وزير  ــل املدعوم م ــه الجرنال فوتي ــذي يلعب ال
ــوية  ــتقيل جيم ماتيس واللذين عمال س ــاع املس الدف
ــة يف اليمن  ــعودية اإلماراتي ــات الس ــد العملي لتوحي
مؤخراً، ويف يونيو املايض لعبا دوراً هاماً يف منع هجوم 
ــاحة  ــال عىل خلق مس ــىل الحديدة وعم ــارات ع اإلم
ــوث األممي إىل اليمن  ــية مهمة هيأت للمبع دبلوماس
مارتن غريفيث عقد مشاورات السالم يف 13 ديسمرب 
ــدود ضيقة  ــا لوضع ح ــع بهم ــو ”ما دف ــاري، وه الج
للدعم العسكري األمريكي املبارش للتحالف وأخربوا 
ــرتاتيجية  ــات كانت نصيحة اس ــادة التحالف بكلم ق
ــؤولني  ــة عن ”مس ــه الصحيف ــا نقلت ــب م ــم“ حس له

غربيني وسط أوسطيني“.
ــود فوتيل وماتيس  ــارت الصحيفة إىل أن جه وأش
ــاوالت التحالف  ــل مح ــف الكواليس انتهت بفش خل
ــيطرة عىل الحديدة، ”خاصة مع تسهيل مجلس  الس
ــوة إدارة ترامب  ــذي رفض دع ــيوخ األمريكي ال الش
ــم الواليات  ــع دع ــايض لقط ــهر امل ــذا الش ــوت ه وص

املتحدة للحرب“.

وزارة الدفاع األمريكية كانت حاضرة
يف مفاوضات السويد

ــف الصحيفة عن أن فرتة ما قبل مفاوضات  وتكش
ــويد وأثناء املفاوضات كان للعسكرية األمريكية  الس
ــاع  ــر الدف ــرية إىل أن وزي ــس، مش ــف الكوالي دوراً خل
ــتجدات  ــس كان يناقش مراراً وتكراراً املس جيم ماتي
بشأن اليمن يف الفرتة األخرية مع سفري أبوظبي لدى 
ــنطن يوسف العتيبة، واألكرث من ذلك أن التقرير  واش
ــف أن وزير دفاع واشنطن كان يجري  األمريكي يكش
ــوث األممي  ــام مع املبع ــتمرة وبانتظ محادثات مس
مارتن غريفيث، وأن مفاوضات السويد عندما تأزمت 
ــع ويل عهد أبوظبي  ــه وتحدث م تدخل ماتيس بنفس
ــف عن  ــي الصحيفة بالكش ــد، لتنته ــن زاي ــد ب محم
ــش األمريكي كان لديه  ــاع أكد أن الجي ”أن وزير الدف

مستشار يف مقر انعقاد محادثات السويد“.
ــل كان له  ــرنال فوتي ــة إن الج ــول الصحيف ــا تق كم
ــكريني  ــادة العس ــع الق ــادل م ــه كان يتب ــم وأن دور مه
ــة  ــة معرك ــني خط ــني مضام ــعوديني واإلماراتي الس
الحديدة وأن تدخل القادة العسكريني األمريكيني هو 
ــنطن الخليجيني إىل ”محادثات  ما دفع بحلفاء واش

سالم خطرية“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أمريكي 
ــخصياً يف املساعدة  ــارك ش رفيع قوله إن ”ماتيس ش
ــلمي“ مضيفة إن  ــىل دفع النزاع يف اليمن إىل حل س ع
ــاع األمريكية البنتاغون والقيادة املركزية  وزارة الدف
ــي اتخذها جيم  ــراءات الت ــق عىل اإلج ــا التعلي رفض
ماتيس والجرنال فوتيل أثناء فرتة املفاوضات ووقف 

إطالق النار.
ضربة حافلة أطفال صعدة ودور ماتيس وفوتيل 
وكيف اعرتفت السعودية بالضربة بعد إنكارها؟

ــم تكن لتعرتف  ــعودية ل ــف التقرير أن الس ويكش
ــية  ــتهدفت حافلة أطفال مدرس ــة التي اس بالرضب
ــطس  ــن يف أغس ــمال اليم ــدة ش ــة صع يف محافظ
ــل أكرث من 40 طفًال  ــايض والتي راح ضحيتها مقت امل
ــن، لوال تدخل جيم ماتيس  وجرح أكرث من 60 آخري

والجرنال فوتيل شخصياً.
ــعودية عندما دافعت  وأضافت الصحيفة إن الس
ــتهدفت قيادات  ــت أنها اس ــوم، حني زعم عن الهج
ــة، دفع ذلك  ــل الحافل ــة كانوا داخ ــكرية حوثي عس
ــرنال فوتيل إىل  ــس والج ــم ماتي ــكار كًال من جي اإلن

توجيه تحذير مبارش لرشكائهما الخليجيني.
كما نقلت الصحيفة عن ”املطلعني عىل املناقشات 

ــم  ونظرائه ــني  األمريكي ــكريني  العس ــادة  الق ــني  ب
ــن الرياض  ــس وفوتيل طلبا م ــف“ إن ماتي بالتحال
وأبوظبي حينها بالقيام بفعل يشء لتفادي خفض 
ــة أطفال  ــة حافل ــع كارث ــىل وق ــي ع ــم األمريك الدع
ــعودية بعد ذلك اعرتفت  ــرية إىل أن الس صعدة، مش
ــىل حافلة األطفال  ــأً بالهجوم ع ــا ارتكبت خط بأنه
وأعلنت أنها ستتخذ خطوات ملنع غارة جوية زائفة 
ــعودية لم تعرتف  ــري إىل أن الس ــا يش ــرى، وهو م أخ
بالجريمة اإلنسانية األخرية بحق أطفال صعدة إال 

بناًء عىل توجيهات عسكرية أمريكية.
وتقول الصحيفة إن القيادة العسكرية األمريكية 
ــرنال فوتيل كانا  ــا وزير الدفاع ماتيس والج بما فيه
ــكري  ــن الدعم العس ــاً ع ــني دفاع ــرث املجادل ــن أك م
ــرون بأن  ــوا ي ــم يكون ــم ل ــف وأنه ــي للتحال األمريك
ــتدركة بالقول إن  ــوءاً، مس ــور س ــم يزيد األم دعمه
ــل الصحفي  ــة بمقت ــرية واملتمثل ــتجدات األخ املس
ــراز الحرب  ــها عىل إب ــقجي وانعكاس ــال خاش جم
ــنطن يف  ــه واش ــف وعىل رأس ــن ودور التحال يف اليم
ــاد املعارضة  ــاك أدى إىل ازدي ــة هن ــم املرتكب الجرائ
ــد إدارة ترامب وهو ما  ــرس ض ــية يف الكونغ السياس
ــتها تجاه  ــنطن من سياس ــاً إىل تغيري واش أدى أيض

الحرب يف اليمن.

ــن  ــي م ــدة ه ــات املتح ــارة إىل أن الوالي ويف إش
ــود  ــف بالوق ــرات التحال ــد طائ ــف تزوي ــررت وق ق
ــائل إعالمه إنه  ــف الذي زعم عرب وس وليس التحال
ــده بالوقود،  ــف تزوي ــنطن وق ــو من طلب من واش ه
ــا تطور  ــه ”عندم ــا إن ــة يف تقريره ــفت الصحيف كش
ــني  ــاد املعارض ــي وازدي ــان األمريك ــع يف الربمل الوض
ــس يف  ــرك ماتي ــن، تح ــعودية يف اليم ــرب الس للح
ــي  ــش األمريك ــم الجي ــق دع ــرب لتضيي ــل نوفم أوائ
ــدادات الوقود  ــع إم ــا أدى إىل قط ــف، وهو م للتحال
ــدم للطائرات املقاتلة  الجوي للواليات املتحدة املق
ــرية إىل أن ذلك لم يكن  ــعودية واإلماراتية“، مش الس
ــب ”للمخاوف بني أعضاء  ــاً ملعالجة إدارة ترام كافي
ــل“، إذ انتهى  ــن بقطع التموي ــيوخ الذي مجلس الش
ــلمان  األمر باملوافقة باإلجماع عىل قرار يتهم بن س
ــت لصالح  ــقجي والتصوي ــر بقتل خاش ــه من أم بأن
قرار يوقف الدعم األمريكي للحرب وسحب القوات 

األمريكية املشاركة خالل 30 يوماً.
ــي بوزير  ــرية كان غريفيث يلتق ــهر األخ يف األش
ــخص آخر وبمعدل  ــاع األمريكي أكرث من أي ش الدف
ــدو أن وزير  ــد ويب ــبوع الواح ــاءات يف األس ــدة لق ع
ــداً لكنه خفي  ــه دور بارز ج ــاع األمريكي كان ل الدف
ــات األخرية  ــص املفاوض ــا يخ ــه فيم ــت ذات يف الوق
ــات أفضت إىل وقف  ــه التحالف نحو مفاوض وتوجي
ــرتاف  ــدة وأدت إىل اع ــكري يف الحدي ــل العس العم
ــك بقرار  ــد ذل ــه وتعمي ــار الل ــة أنص ــي بجماع عامل
ــر الدفاع جيم  ــة إن وزي ــفت الصحيف ــي، إذ كش أمم
ــاء مزيد من  ــهر األخرية يف قض ــدأ يف األش ــس ب ماتي
الوقت ملتابعة تطورات امللف اليمني، مشرية إىل أنه 
ــاء النزاع، وقد  ــرق جديدة إلنه ــعى إىل إيجاد ط ”س
ــل الصحيفة  ــيد غريفيث“، وتنق ــراراً بالس التقى م
ــدث مع  ــي التح ــه ”يمكنن ــس قول ــان ماتي ــىل لس ع
ــط مرة كل أسبوعني سواًء مبارشة  غريفيث بمتوس
ــض األحيان نلتقي عدة مرات  أو عرب الهاتف ويف بع
ــلني  ــس ذلك ملراس ــال ماتي ــد“ ق ــبوع الواح يف األس

صحفيني أواخر نوفمرب املايض حسب الصحيفة.
أبوظبي تطلب تدخ عسكريًا برمائيًا 

أمريكيًا مباشرًا يف الحديدة
ــفت الصحيفة نقًال عن أشخاص عىل دراية  وكش
ــات القادة العسكريني بني األمريكيني وقادة  بمناقش
ــف يف اإلمارات  ــادة التحال ــم إن قي ــف، قوله التحال
ــكرياً مبارشة،  طلبوا من الواليات املتحدة دعماً عس
ــط آخر يف  ــل وضاب ــرنال فوتي ــن الج ــت ”لك وأضاف
ــني من أن الهجوم  ــادة املركزية حذروا اإلماراتي القي

الربمائي خطري.
ــاؤل عّما  ــا بالتس ــة تقريره ــت الصحيف واختتم
ــاع الذي  ــب وزير الدف ــانهان نائ ــك ش إذا كان باتري
ــيتوىل إدارة البنتاغون بعد مغادرة ماتيس خالل  س
ــيكرس نفس الوقت والطاقة التي  األيام القادمة، س
استخدمها ماتيس مؤخراً عند محاولة حل الحرب 

يف اليمن أم ال.

ــعودية من طراز "إف- ــع طائرة حربية س عندما تقل
ــوب اململكة  ــد" الجوية جن ــك "خال ــن قاعدة املل 15" م
ــون الطائرة والقنابل هي األمريكية  لقصف اليمن، ال تك

فقط.
ــون األمريكيون عىل صيانة الطائرة  يعمل امليكانيكي

وتنفيذ أعمال اإلصالحات عىل األرض.
ــج  برام ــث  بتحدي ــون  األمريكي ــون  الفني ــوم  ويق
ــة، والتي ال  ــات املصنف ــا من التقني ــتهداف وغريه االس

ُيسمح للسعوديني بلمسها.
ــم تدريبه من قبل  ــن املحتمل أن يكون الطيار قد ت وم

القوات الجوية األمريكية.
ــة  ــريان يف العاصم ــات الط ــرف عملي ــدى غ ويف إح
ــن  ــرب م ــعوديون بالق ــادة الس ــس الق ــاض، يجل الري
ــون  ــن يقدم ــني، الذي ــكريني األمريكي ــؤولني العس املس
ــدف يف  ــة ته ــح تكتيكي ــتخباراتية ونصائ ــات اس معلوم

األساس إىل منع السعوديني من قتل املدنيني اليمنيني.
ــرش البصمات األمريكية يف جميع أنحاء الحرب  وتنت
ــات الضالة، التي  ــث قتلت الهجم ــة يف اليمن، حي الجوي
قام بها التحالف الذي تقوده السعودية، أكرث من 4 آالف 

و600 مدني، وفقا ملجموعات املراقبة.
ــول مخاطر  ــدد جدال ح ــار هذا الع ــنطن، أث ويف واش
ــعودية بقيادة  ــة العربية الس ــكا مع اململك ــف أمري تحال
ــلمان"، الذي يعتمد عىل الدعم  ويل العهد "محمد بن س

األمريكي إلبقاء طائراته الحربية يف الهواء.
ــام 2015، يف  ــد دخلت الحرب ع ــعودية ق وكانت الس
ــة املتحدة ومجموعة  ــة اإلمارات العربي تحالف مع دول
ــني  ــة بالحوثي ــدف اإلطاح ــة، به ــل اليمني ــن الفصائ م

املتحالفني مع إيران من شمال اليمن.
ــد مرور 3 أعوام، لم يحرزوا تقدما كبريا، وقد لقي  وبع
ــرب، وتقف  ــف يمني حتفهم يف الح ــل عن 60 أل ــا ال يق م

البالد عىل حافة مجاعة كارثية.
ــؤولني األمريكيني، أصبحت الحرب  وبالنسبة للمس

مستنقعا اسرتاتيجيا وأخالقيا.
ولقد أثارت التساؤالت حول السياسات االفرتاضية 
ــعودي الرثي،  ــة إىل الحليف الس ــلحة القوي ــع األس لبي
والذي نادرا ما استخدمها حتى وقت قريب، وقد أثارت 

أسئلة حول التواطؤ يف جرائم حرب محتملة.
ــوف املدنيني معضلة مقلقة  ــائر يف صف وأثارت الخس
ــم  ــتمرار يف دع ــة االس ــول كيفي ــدة ح ــات املتح للوالي

السعودية دون التورط يف تجاوزات الحرب.
ــة (البنتاغون) ووزارة  ــت وزارة الدفاع األمريكي ونف
ــل  ــت القناب ــا إذا كان ــة م ــة معرف ــة األمريكي الخارجي
ــارات الجوية األكرث  ــتخدامها يف الغ األمريكية قد تم اس
ــاف  ــالت الزف ــت حف ــي رضب ــرب، والت ــة يف الح رشاس

واملساجد والجنازات.
ــابق يف وزارة  ــع س ــؤول رفي ــال مس ــك، ق ــع ذل وم

ــدة لديها حق  ــة إن الواليات املتح ــة األمريكي الخارجي
ــىل اليمن منذ  ــارة جوية ع ــجالت كل غ ــول إىل س الوص
ــرات الحربية  ــك الطائ ــرب، بما يف ذل ــام األوىل للح األي

والذخرية املستخدمة.
تجاهل املشورة

ــت الجهود األمريكية  ــه، غالبا ما كان ويف الوقت نفس
ــة  ــة حماي ــول كيفي ــعوديني ح ــة للس ــم النصيح لتقدي

املدنيني بال فائدة.
ــر الخارجية  ــاعد وزي ــكي"، مس وقال "توم مالينوس
ــرس: "يف النهاية،  ــد يف الكونغ ــو الجدي ــابق والعض الس
ــتماع، لقد  ــتعداد لالس ــوا عىل اس ــتنتجنا أنهم ليس اس
ــي ال  ــداف الت ــن األه ــددة م ــات مح ــم إحداثي أعطيناه
ــد أذهلني ذلك  ــتمروا يف رضبها. لق ــي رضبها، واس ينبغ

التجاهل املتعمد للمشورة التي كانوا يتلقونها".
ومع ذلك، استمر الدعم العسكري األمريكي للغارات 

الجوية.
ــري من  ــون يف كث ــؤولون األمريكي ــج املس ــا احت وبينم
ــن العامة، وقف  ــات املدنيني يف األماك ــان عىل وفي األحي
ــعوديني، وقد  ــاف إىل جانب الس ــة املط ــان يف نهاي رئيس
أعطى الرئيس "أوباما" الحرب موافقته لتهدئة الغضب 
السعودي عىل صفقة إيران النووية، واحتضن الرئيس 
ــلمان"،  ــعودي "محمد بن س ــد الس ــب" ويل العه "ترام
ــدوالرات مع  ــلحة بمليارات ال ــات األس ــر بصفق وتفاخ

السعوديني.
ــتمرت الواليات  ــقوط القنابل عىل اليمن، اس ومع س

املتحدة يف تدريب القوات الجوية امللكية السعودية.
ــي عن برنامج  ــام 2017، أعلن الجيش األمريك ويف ع
بقيمة 750 مليون دوالر يركز عىل كيفية تنفيذ الرضبات 

الجوية، بما يف ذلك تجنب وقوع إصابات بني املدنيني.
ــع أكرث من 510  ــه، أجاز الكونجرس بي ويف العام نفس
ــة إىل اململكة،  ــة بدق ــر املوجه ــن الذخائ ــني دوالر م مالي
ــا احتجاجا عىل  ــت إدارة "أوباما" قد علقته ــي كان والت

سقوط ضحايا من املدنيني.
ــكريني األمريكيني  ــرب من 100 من العس ويقوم ما يق
ــف  التحال ــود  ــاعدة يف جه املس أو  ــورة  املش ــم  بتقدي
ــم يعملون  ــن أن أقل من 35 منه ــىل الرغم م ــة، ع الحربي

داخل اململكة.
ــا معادية  ــرب أصوات ــي للح ــم األمريك ــى الدع والق
ــأن مقتل  ــب الكونغرس بش ــف، عندما غض ــذا الخري ه
ــعودي "جمال خاشقجي"، مع  الصحفي املعارض الس

زيادة املخاوف حول مقتل املدنيني يف اليمن.
ــت إدارة "ترامب" تزويد طائرات  ــىل ذلك، أنه وردا ع
ــرب/ ــن، يف نوفم ــوق اليم ــود ف ــة بالوق ــف الحربي التحال

ترشين الثاني، ولكنها استمرت يف دعم الحرب.
ــىل إنهاء  ــيوخ ع ــهر، صوت مجلس الش ويف هذا الش
املساعدة العسكرية األمريكية للحرب بالكامل، وهو ما 

ــل توبيخا حادا إلدارة "ترامب"، لكن مرشوع القانون  مث
لم يكن ذا أثر بعدما رفض مجلس النواب النظر فيه.

ــني ترتفع، ووفقا  ــائر يف صفوف املدني وال تزال الخس
ــهر نوفمرب/ترشين الثاني  ملواقع تتابع األحداث، كان ش
ــاك 3058 حالة  ــن، وكانت هن ــهور عنفا يف اليم أكرث الش
وفاة مرتبطة بالحرب يف هذا الشهر، بما يف ذلك 80 مدنيا 

تم قتلهم يف الغارات الجوية.
حسابات باهظة التكلفة

ــن، باعت الواليات املتحدة ما قيمته  ولعقود من الزم
ــلحة إىل  ــن األس ــدوالرات م ــن ال ــارات م ــرشات امللي ع
ــة، وهي أنه نادرا  ــعودية بناء عىل فرضية غري معلن الس

ما يتم استخدامها.
ــطول يف العالم من  ــد السعوديون ثالث أكرب أس وحش
طائرات "إف 15-"، بعد الواليات املتحدة و(إرسائيل)، 

لكن الطيارين السعوديني لم يجربوها تقريبا.
ــة  ــات مماثل ــدة توقع ــات املتح ــدى الوالي ــت ل وكان
ملبيعاتها من األسلحة إىل دول الخليج العربي األخرى.
ــوزارة  ــابق ب ــؤول الس ــر"، املس ــدرو ميل ــال "أن وق
الخارجية األمريكية: "كان هناك اعتقاد بأن هذه الدول 
ــذه املعدات، وكنا  ــتخدام ه لن ينتهي بها املطاف إىل اس

نبيعها فقط وفق حسابات األرباح".
ــل  ــلمان"، وعندما أرس ــاء األمري "محمد بن س ثم ج
ــه إىل  ــذاك، مقاتالت ــعودي آن ــاع الس ــر الدف ــري، وزي األم
اليمن، يف مارس 2015، كان مسؤولو البنتاغون مرعوبني 
ــاعة من الرضبات  ــعار قبل 48 س ــد الحصول عىل إش بع
األوىل، عىل حد قول اثنني من كبار املسؤولني األمريكيني 

السابقني.
ــدات  بتأكي ــون  األمريكي ــؤولون  املس ــع  اقتن ــد  وق
ــابيع،  ــوف تنتهي خالل أس ــأن الحملة س ــعودية ب الس
ــوام، وتراجع احتماالت  ــابيع إىل أع لكن مع تحول األس
ــة  ــون حمل ــهم يدعم ــون أنفس ــد األمريكي ــرص، وج الن
ــكرية كانت بمثابة مذبحة هائلة للمدنيني، كنتيجة  عس

كبرية ومبارشة للغارات الجوية السعودية واإلماراتية.
والحظ مسؤولون عسكريون أمريكيون تم إرسالهم 
ــعوديني  إىل غرفة التحالف يف الرياض أن الطيارين الس
ــىل ارتفاعات عالية  ــون بالتحليق ع قلييل الخربة يقوم

لتجنب نريان العدو.
وقد قلل هذا التكتيك من الخطر عىل الطيارين، لكنه 
ــن تعرضوا لتفجريات  ــىل املدنيني الذي زاد من الخطر ع

أقل دقة.
ــد أهدافهم،  ــف يف تحدي ــأ مخططو التحال وقد أخط
ــبة، حيث دمروا  ــات غري مناس ــم طياروهم يف أوق وهاج
ــبيل املثال،  مركبة أثناء مرورها يف بازار مزدحم، عىل س

بدال من االنتظار حتى تصل إىل طريق مفتوح.
ــر  ــة حظ ــي قائم ــكل روتين ــالف بش ــل االئت وتجاه
ــادة املركزية األمريكية  ــتهداف، التي وضعتها القي االس

ــدارس وغريها من  ــفيات وامل ــم املتحدة، للمستش واألم
األماكن التي تجمع فيها املدنيون.

ــف بتجاوز  ــاط التحال ــان، قام ضب ــض األحي ويف بع
ــدى الحاالت،  ــم، ويف إح ــة به ــادة الخاص ــلة القي سلس
ــرة أدى إىل مقتل 155  ــة مدم ــؤول صغري برضب ــر مس أم
ــادر من ضابط  ــازة، خالفا ألمر ص ــخصا يف قاعة جن ش

أكرب، حسبما قال مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية.
وقدم األمريكيون املساعدة، ومولت وزارة الخارجية 
هيئة تحقيق ملراجعة الغارات الجوية الخاطئة واقرتاح 
ــام محامو البنتاغون بتدريب  إجراءات تصحيحية، وق

الضباط السعوديني عىل قوانني الحرب.
ــىل  ــريات ع ــع كام ــكريون وض ــاط عس ــرتح ضب واق
ــعودية واإلماراتية ملعرفة كيف  ــرات الحربية الس الطائ

تجري الرضبات، لكن التحالف رفض.
ويف يونيو 2017، انتزع املسؤولون األمريكيون وعودا 
ــتباك أكرث  ــك قواعد اش ــات، بما يف ذل ــدة بالضمان جدي
ــيعا لقائمة حظر االستهداف إىل نحو 33  رصامة، وتوس
ألف هدف، وهي القواعد التي سمحت لوزير الخارجية 
آنذاك، "ريكس تيلرسون"، بكسب التأييد يف الكونغرس 
لبيع أكرث من 510 ماليني دوالر من الذخائر املوجهة بدقة 

للمملكة.
ــوى فارق  ــدو أن تلك اإلجراءات لم تحدث س لكن يب
ــطس 2018،  ــام بقليل، يف أغس ــيط، وبعد أكرث من ع بس
ــن 40 طفال يف  ــا ال يقل ع ــارة جوية للتحالف م ــت غ قتل

حافلة مدرسية مكتظة يف شمال اليمن.
ــادة األمريكيون عىل أنهم بحاجة  ــع ذلك، أرص الق وم

إىل االستمرار يف مساعدة التحالف السعودي.
ما تعرفه الواليات املتحدة

يف شهر مارس ، قام "بن سلمان" بزيارة إىل واشنطن، 
ــل الرئيس "ترامب"، وبينما كان  حيث تم تكريمه من قب
ــض، كان "ترامب"  ــت األبي ــان يف البي ــان يجلس الزعيم
ــور فوتوغرافية  ــىل ص ــا يحتوي ع ــما بياني ــل رس يحم

للطائرات الحربية وأسلحة أخرى.
وقال "ترامب"، مشريا إىل الرسم البياني: "3 مليارات 
ــون دوالر، 525 مليون دوالر، هذا كالفول  دوالر، 533 ملي

السوداني بالنسبة لك".. وضحك األمري.
ــة  ــرس، كان املزاج مختلفا، ويف جلس ــن يف الكونغ لك
ــون  ــيوخ البنتاغ ــس الش ــاء مجل ــم أعض ــارس، اته م
ــوات التحالف،  ــوائية لق ــؤ يف التفجريات العش بالتواط
ــاط الواليات  ــدى ارتب ــان م ــه لبي ــىل قادت ــوا ع وضغط

املتحدة مبارشة بالفظائع.
ــادة  ــد القي ــل"، قائ ــف فوتي ــرنال "جوزي ــال الج وق
ــي لم يكن يعلم  ــة، إن الجيش األمريك ــة األمريكي املركزي
ــات املتحدة لم  ــال إن الوالي ــور، وق ــن هذه األم ــري ع الكث
ــت  ــي قام ــف الت ــرات التحال ــت طائ ــا إذا كان ــب م تتعق
ــات الجوية  ــي نفذت الرضب ــود هي الت ــا بالوق بتزويده

ــتخدموا قنابل  ــم تعرف متى اس ــي قتلت مدنيني، ول الت
أمريكية الصنع.

ــطس  ويف مؤتمر صحفي تم عقده يف القاهرة يف أغس
ــات املتحدة هذا  ــتوى يف الوالي ــؤول رفيع املس ، ردد مس

التقييم.
ــار يف وزارة الخارجية  ــس"، املستش ــن "الري لوي لك
ــهولة من  ــات كانت متاحة بس ــال إن املعلوم يف 2017، ق

مرحلة مبكرة.
وقال إن ضباط االتصال األمريكيني، يف مقر التحالف 
ــدة بيانات تفصل  ــاض، يمكنهم الوصول إىل قاع يف الري
معلومات عن كل غارة جوية بما يشمل الطائرة والهدف 

والذخائر املستخدمة ووصفا موجزا للهجوم.
وقال إن املسؤولني األمريكيني حصلوا مرارا وتكرارا 
ــداول البيانات  ــخ من ج ــد اإللكرتوني عىل نس عرب الربي

تلك لعملهم الخاص.
وقال إن البيانات يمكن استخدامها بسهولة لتحديد 
دور الطائرات الحربية والقنابل األمريكية يف أي رضبة.

ــم  ــان"، املتحدث باس ــل أورب ــنت "بي ــر الكاب ــم ينك ول
ــه قال  ــات، لكن ــدة البيان ــود قاع ــة، وج ــادة املركزي القي
ــات التحالف  ــتخدموا بيان ــني اس ــاط األمريكي إن الضب
ــورة  ــية، وهي تقديم املش ــط لتنفيذ مهمتهم األساس فق
ــائر يف صفوف املدنيني، وتبادل املعلومات  ــأن الخس بش
ــيق يف  ــدات الحوثيني والتنس ــتخباراتية عن تهدي االس

الجو إلعادة التزود بالوقود.
ــذه املعلومات قد  ــون إن ه ــرباء القانوني ــول الخ ويق
ــاك  ــت هن ــة، كان ــل وزارة الخارجي ــة، وداخ ــون مهم تك
مخاوف قديمة بشأن املسؤولية القانونية املحتملة عن 

الدور األمريكي يف الحرب.
ــان التابعة  ــطس، قررت هيئة حقوق اإلنس ويف أغس
لألمم املتحدة أن بعض الرضبات الجوية للتحالف كانت 

عىل األرجح جرائم حرب.
ــالء  ــىل عم ــب ع ــي، يج ــون األمريك ــب القان وبموج
األسلحة األمريكية اتباع قوانني النزاع املسلح، أو قد يتم 
ــول "ريان غودمان"،  ــتقبلية، كما يق حظر املبيعات املس

املحامي السابق يف وزارة الدفاع.
وقال "لويس" إن الضباط السعوديني كانوا يشعرون 
بالقلق أو االضطراب بسبب الغارات الجوية التي تقتل 
املدنيني، ولكن لم يكن هناك جهد مؤسيس يذكر إلصالح 

األمر.
ــرتك، وهو الهيئة  ــال إن فريق تقييم الحوادث املش وق
ــاؤها للتحقيق يف الهجمات الخاطئة، عمل  التي تم إنش
ــن عندما تم اإلعالن عن النتائج التي  بجد يف البداية، لك
ــعودية بإزالة  ــا، قامت وزارة الخارجية الس توصل إليه

أي محتوى كان ينتقد إجراءات التحالف.
النفوذ

ــاب يميزان  ــن العق ــالت م ــوائية واإلف ــزال العش ال ت

ــنها التحالف، ونادرا ما  حملة الغارات الجوية التي يش
ــارة الجوية، رغم  ــف الدولة التي تنفذ الغ ــدد التحال يح
ــعودية وإماراتية، كما يقول  أن الغالبية العظمى منها س

املسؤولون.
ــلمان" أمرا برفع "جميع  ــو ، أصدر امللك "س ويف يولي
العقوبات العسكرية والتأديبية" عن القوات السعودية 
ــر عن جرائم حرب  ــل يف اليمن، وهو عفو ظاه التي تقات

محتملة.
ــرات الحربية  ــف، عندما قصفت الطائ وخالل الصي
ــام  ــر، ق ــر األحم ــدة" يف البح ــاء "الحدي ــة مين اإلماراتي
ــاع آنذاك "جيم ماتيس"،  الجرنال "فوتيل"، ووزير الدف
ــة أو مقابالت  ــات هاتفي ــل عن 10 مكامل ــراء ما ال يق بإج
ــم عىل  ــعوديني، وحثه ــني وس ــادة إماراتي ــع ق ــو م فيدي

التحيل بضبط النفس.
وشارك "محمد بن زايد"، ويل عهد أبوظبي، والحاكم 
ــن مقابالت الفيديو  ــيل لدولة اإلمارات، يف واحدة م الفع

تلك.
ــلحة، يقول  ــات األس ــف جميع مبيع ــدا عن وق وبعي
ــا الضغط عىل  ــدة يمكنه ــات املتح ــدون إن الوالي املنتق
ــرب  ــاعدتها للح ــص مس ــالل تقلي ــن خ ــعوديني م الس

الجوية.
ــني األمريكيني، وغريهم  ــات من امليكانيكي ويعمل املئ
من املتخصصني يف مجال الطريان، بموجب عقود وزارة 
ــن طراز  ــعودي م ــطول الس ــك إلبقاء األس ــاع، وذل الدف
ــو، ويف عام 2017، وقعت رشكة "بوينغ"  "إف15-" يف الج

عقدا بقيمة 480 مليون دوالر إلصالح األسطول.
ــبوع  ــتقال األس ولكن بعد رحيل "ماتيس"، الذي اس
ــم املنتظر  ــاناهان" القائ ــيخضع "باتريك ش املايض، س
ــىض  ــد أم ــق، وق ــن التدقي ــد م ــوزارة للمزي ــال ال بأعم
"شاناهان" أكرث من 3 عقود يف "بوينغ"، الرشكة املصنعة 
لـ "إف15-"، التي حصلت عىل مليارات أخرى من عقود 

الخدمات املربحة مع اململكة العربية السعودية.
ــؤون  ــتاذ يف كلية الش ــان"، األس ــل بيم ــال "دانيي وق
ــرث  ــة أك ــاون"، إن سياس ــة "جورجت ــة بجامع الخارجي
ــعودية لن تكون مفيدة  ــاه الرضبات الجوية الس قوة تج
ــعوديني  ــاعد الس ــب، بل ستس للمدنيني اليمنيني فحس

أيضا.
ــرتاتيجية  ــة اس ــرب كارث ــذه الح ــت ه ــال: "كان وق
ــعوديني"، ولم تظهر الغارات الجوية أي عالمة عىل  للس
ــني األجانب، إيران،  ــة الحوثيني، أو حلفاء الحوثي هزيم
ــل األخرق مع  ــبوا الكثري من التعام ــم بالعكس كس لكنه

الحرب من قبل السعودية.
ــدة  ــات املتح ــىل الوالي ــب ع ــان: "يج ــاف "بيم وأض
ــالم واالستقرار يف اليمن،  استخدام نفوذها لتعزيز الس

وتحتاج إىل حماية حلفائها من أنفسهم".

الطائرات املسرية التي يطورها اليمنيون مصدر الطائرات املسرية التي يطورها اليمنيون مصدر 
قلق لقوات التحالف السعودي اإلماراتيقلق لقوات التحالف السعودي اإلماراتي

ألأل
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¶ وول سرتيت جورنال: وزير الدفاع اإلمريكي حذر السعوديني واإلماراتيني من صعوبة السيطرة على الحديدة وَرَفض تزويدهم بالمعلومات االستخبارية

الجيش األمريكي كان له 
مستشار يف مقر انعقاد 
المشاورات بستوكهولم

أوامر أمريكية أجربت السعودية 
على االعرتاف بجريمة استهداف 

باص األطفال يف صعدة

المبعوث الدويل مارتن 
جريفيث التقى جيم ماتيس 

أكرث من أي شخص آخر
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