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العالم

اليمن
تطورات الفتة أظهرت والدة حراك سياسي حول األزمة
شهدت الساعات االخيرة ّ
ّ
اليمنية .غير أن التفاؤل يظل مقيدًا بطموحات آل سعود من جهة ،ومخاوفهم المشتركة
مع االدارة االميركية من استثمار االنجازات الروسية في سوريا في الملف اليمني ،ما يبقي االبواب
مفتوحة أمام المزيد من الجرائم السعودية

مفاوضات جديدة بعد
أسبوعين ...وإقرار غربي بفشل
الحملة السعودية
أرخت التطورات اإلقليمية األخيرة،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن امل ـ ـ ــراوح ـ ـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـل ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي فـ ــي ال ـي ـم ــن،
ب ـظ ــال ـه ــا عـ ـل ــى امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـي ــاس ــي
لــأزمــة اليمنية ،وحـمـلــت الـســاعــات
االخـ ـ ـي ـ ــرة تـ ـ ـط ـ ــورات م ـه ـم ــة أب ــرزه ــا
تـصــريـحــات مــن عــواصــم كـبـيــرة عن
احتمال انتهاء العمليات العسكرية
املتواصلة منذ ثمانية أشهر .الحراك
ّ
املستجد ُولد من املتغيرات االقليمية
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ال س ـي ـم ــا مـ ــن املـ ـش ــارك ــة
الــروس ـيــة فــي الـعـمـلـيــات العسكرية

واشنطن ولندن وموسكو
ّ
تقر بأهمية الدور االيراني وعين
الرياض على القوة الصاروخية
لـ«أنصار الله»
ً
في سوريا ،ما انعكس مسارعة في
تحديد مــوعــد للمحادثات اليمنية
منتصف الشهر الجاري ،رغم غياب
ضمانات بنجاح هذا الحراك واالخذ
باالعتبار ّ
تشدد االميركيني في منع
استثمار إنـجــازات الــروس السورية
في اليمن كما في العراق.
أول ـ ـ ـ ــى اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة ل ـه ــذه
الـحــركــة عكستها تصريحات وزيــر
الخارجية الـسـعــودي ع ــادل الجبير

ونظيره البريطاني فيليب هاموند.
الجبير تحدث خالل مؤتمر صحافي
مع هاموند عن عدد من «املؤشرات»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــذر بـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وه ـ ـ ــي ب ـ ــرأي ـ ــه «قـ ـب ــول
الحوثيني و(الــرئـيــس السابق) علي
عـبــدالـلــه صــالــح ق ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي  2216والدخول في محادثات
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـلــى ه ــذا األسـ ــاس»،
م ـض ـي ـفــا «كـ ـم ــا أنـ ـن ــا ن ـ ــرى امل ـكــاســب
ال ـت ــي تـحـقـقــت ع ـلــى األرض ،معظم
األراضي اليمنية التي سيطر عليها
املتمردون جرت استعادتها».
أم ـ ــا ه ــام ــون ــد ،ف ــأك ــد أن ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـي ـمــن «ت ـق ـت ــرب من
نهايتها» ،مضيفًا ،عقب محادثات
مـ ـ ـ ــع املـ ـ ـل ـ ــك سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
س ـ ـعـ ــوديـ ــن« :ن ـ ــاح ـ ــظ أن امل ــرح ـل ــة
العسكرية في هذه الحملة تقترب من
نهايتها ،ألنــه بــات لـقــوات التحالف
موقع عسكري مهيمن في البلد».

خلفيات غير معلنة
وكـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـي ــة بــامل ـلــف
الـيـمـنــي ل ــ»األخ ـب ــار» ع ــن جـمـلــة من
امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي تـجـعــل الـسـعــوديــة
وال ـ ـغـ ــرب أقـ ـ ــرب الـ ــى إحـ ـي ــاء امل ـس ــار
الـسـيــاســي ،أب ــرزه ــا إقـ ــرار الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ب ـ ـضـ ــرورة حـ ـض ــور إي ـ ــران
ف ــي أي مـ ـف ــاوض ــات إق ـل ـي ـم ـيــة ح ــول

سـ ـ ــوريـ ـ ــا (تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم ال ـخــارج ـيــة االم ـيــرك ـيــة ،جــون
كيربي) ،وهو اإلطار االقليمي نفسه
ال ــذي يــوجــب مـشــاركــة إي ــران فــي أي
محادثات متعلقة باألزمة اليمنية،
اضــافــة الــى كــام قاله هــامــونــد ،نقل
إل ــى م ـســؤولــن إقـلـيـمـيــن قـبــل لـقــاء
فيينا ،عــن أن الـغــرب أبـلــغ الــريــاض
أن «الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ط ـل ـب ــوه إلن ـج ــاز
وضعية عسكرية معينة فــي اليمن
قد انتهى» ،وأن استمرار الحرب «قد
ي ــؤدي إلــى مضاعفات لــن تستطيع
السعودية احتواء ها».
فــي الـسـيــاق نـفـســه ،اتـفـقــت الــريــاض
وبـ ـ ــاريـ ـ ــس ولـ ـ ـن ـ ــدن عـ ـل ــى أن ت ـك ــون
إي ــران شــريـكــا فــي أي مـحــادثــات في
ه ــذا الـ ـش ــأن ،ح ـيــث إن الـجـمـهــوريــة
االس ــام ـي ــة ه ــي الـ ـط ــرف ال ـخ ــارج ــي
الــوح ـيــد ال ــذي يـمـتـلــك تــأث ـي ـرًا جـ ّـديــا
على «أنصار الله» ،وفق اعتقاد هذه
ال ـق ــوى .غـيــر أن الـسـعــوديــن طلبوا
حضورًا روسيًا أكبر في املفاوضات
ح ـ ــول الـ ـيـ ـم ــن« ،ل ـك ــون ـه ــم ال ي ـث ـقــون
باإليرانيني» ،وفقًا للمصادر.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،رص ـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إق ـ ـ ـ ــرار
مسؤولني سعوديني أمام مسؤولني
مــن بريطانيا وروس ـيــا بــأن الحرب
على اليمن «أنهكت السعودية» ،ما
يوجب التسريع في الخروج من هذه
ال ـحــرب الـتــي أثـقـلــت كــاهــل الــريــاض

إقرار مسؤولين سعوديين أمام آخرين روس وبريطانيين بأن الحرب على اليمن «أنهكت السعودية» (أ ف ب)

تقرير

واشنطن :السعودية عازمة على إنهاء الصراع في اليمن

اعترفت باترسون بالخراب الذي طال اليمن (أرشيف)

بالتزامن مع املساعي الدبلوماسية
الجديدة للدفع بالعملية السياسية
في اليمن قدمًا ،نقلت مجلة «فورين
بوليسي» األميركية عن دبلوماسي
رفيع في وزارة الخارجية األميركية،
ي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــولـ ـ ــه إن األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
اإلنسانية الكارثية في ًاليمن جعلت
الـسـعــوديــة «أك ـثــر جــديــة» أخ ـي ـرًا في
إيجاد حل سياسي لألزمة.
وق ــال ــت م ـس ــاع ــدة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدن ـ ـ ــى ف ــي لـجـنــة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي ،آن ب ــات ــرس ــون،
يوم أمس ،إن «هناك بعض العالمات
املـشـجـعــة» عـلــى أن ال ــري ــاض عــازمــة
عـ ـل ــى إنـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ف ـ ــي ال ـي ـم ــن،
وأض ـ ــاف ـ ــت أن م ـع ـظ ــم ال ـس ـع ــودي ــن
أدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا أن الـ ـ ـي ـ ـم ـ ــن ب ـ ــات
مـشـكـلـتـهــم ،وأنـ ـه ــم ي ـف ـه ـمــون أنـ ــه ال
يمكن للحرب أن تستمر لفترة أطول،
«ألن من املمكن أن يتحول اليمنيون
ض ـ ــده ـ ــم ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـع ــودي ــون
ملزمني بإعادة بناء البالد».
وأكـ ـ ــدت امل ـج ـلــة أن هـ ــذه الـتـعـلـيـقــات
ت ــأت ــي وسـ ـ ــط أدل ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة م ـث ـيــرة
للقلق على تصاعد التكلفة البشرية

لـلـحــرب ،وأن األم ــم املـتـحــدة تـقــدر أن
نـحــو  5600مــدنــي عـلــى األق ــل قتلوا
م ـنــذ بـ ــدء الـ ـح ــرب ف ــي آذار امل ــاض ــي.
ويواجه أكثر من  535000طفل يمني
سوء التغذية واملجاعة املميتة ،وفقًا
لليونيسف.
وأك ـ ـ ـ ــدت بـ ــاتـ ــرسـ ــون أن املـ ـح ــادث ــات
الــرامـيــة إلــى إنـهــاء شهور مــن القتال
فــي الـيـمــن سـتـبــدأ فــي جنيف نهاية
تـشــريــن االول ال ـج ــاري تـحـ ًـت رعــايــة
األم ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :ن ـح ــن
نتحدث إلى السعوديني في كل وقت
ً
ع ــن ذل ـ ــك» ،م ـش ـيــرة إل ــى زي ـ ــارة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ــون ك ـيــري لـلـسـعــوديــة
يوم السبت املقبل.
وتقول املجلة إن املنظمات اإلنسانية
ال تـ ــزال ت ــدق ن ــاق ــوس الـخـطــر بـشــأن
األوضاع التي ّ
تمر بها البالد ،والتي
تزداد سوءًا بسبب الحصار البحري
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـلـ ــع واملـ ـ ـ ـ ــواد
ّ
ويقدر برنامج
ودخولها إلى اليمن.
الغذاء العاملي أن  13مليون شخص
ـاف .وتقول
ال يحصلون على غــذاء كـ ٍ
األمــم املتحدة إن  1.3مليون يعانون
مــن «س ــوء التغذية املـعـتــدل» ،بينما
عـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا امل ــدن ـي ــن م ـن ــذ آذار

املاضي هو  2600شخص بينهم 502
من االطفال ،وفقًا لألمم املتحدة.
وتابعت املجلة أن الوضع بات ّ
يسبب
إح ـ ــراج ـ ــا ل ـ ـلـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ال ـت ــي
ســاعــدت الحملة الـسـعــوديــة بالدعم
الـلــوجـسـتــي واالس ـت ـخ ـبــاري والــدعــم
السياسي ،في وقت ّ
دمرت فيه غارات
جوية هذا األسبوع مستشفى يدعمه
«أطباء بال حدود» في شمالي اليمن،
مــا تــرك نحو  200،000مــن اليمنيني
من دون خدمات الرعاية الصحية في
املدينة املنكوبة صـعــدة .ويــأتــي هذا
الحادث بعد بضعة أسابيع فقط من
استهداف طائرات أميركية مستشفى
ملجموعة اإلغاثة منظمة «أطباء بال
حدود» في أفغانستان.
واعـتــرفــت بــاتــرســون بــالـخــراب الــذي
الوضع
طــال ال ـبــاد ،لكنها قــالــت إن
ً
ي ـت ـح ـســن إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــة أن
«اح ـ ـت ـ ـمـ ــال وقـ ـ ـ ــوع كـ ــارثـ ــة إن ـس ــان ـي ــة
ومـجــاعــة وشـيـكــة يـبــدو ج ــادًا ج ـدًا»،
ّ
وق ــال ــت :إن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـحــث
ال ـس ـع ــودي ــن ع ـل ــى ت ـح ـســن وص ــول
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إلـ ــى ال ـي ـمــن،
وهذا أولوية ّ
ملحة للغاية».
(األخبار)

