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كبيرمحللي «جيمس تاون» األمريكية:

يجب إسقاط القرار «٢٢١٦» كونه يخدم أطرافًا بذاتها
الجيش السعودي من ورق ويخوض الحرب بشكل سيئ

أكـــد كبير المحللين فــي مــجــمــوعــة «جــيــمــس تـــاون»  
االستخباراتية األمريكية، مايكل هورتون أن الجيش 
السعودي لم يحقق أي انتصار في حربه على اليمن وأن تصريحات 
ناطق التحالف مجرد تسجيل موقف وتباٍه للمملكة العربية السعودية 

بذلك الرقم.
وقال هورتون : في بداية عملية «عاصفة الحزم» زعم الجيش 
السعودي أن لديهم ٢٠٠ ألف من القوات على الحدود واآلن ١٠٠ 
ألف؟ إذا كان لديهم العديد من القوات هناك، فإن الحوثيين والجيش 
اليمني لن يكونوا قادرين على شن عمليات عبر الحدود وداخــل 

األراضي السعودية.
مؤكدًا- في حوار مع صحيفة «اليمن اليوم»- أن هناك الكثيرين في 
الحكومة والجيش األمريكي، ال يريدون أي جزء من الحرب في اليمن.. 
وهم يدركون أن الحرب تضعف السعودية وتعزز القاعدة في شبه 

الجزيرة العربية.
وقال هورتون: إن مهاجمة السعودية ميناء الحديدة لن تؤدي إلى 
انتصار للمملكة وحلفائها. .وقد تكون السعودية قادرة على االستيالء 
على الميناء بمساعدة الواليات المتحدة، لكنها لن تكون قادرة على 

الدفع تجاه الشرق حيث الجبال اليمنية الضخمة دون أن تتكبد خسائر 
فادحة.. ومن المرجح أن السعودية تريد ببساطة تكثيف حصارها 
على اليمن عن طريق الحد من اإلمدادات التي تأتي من خالل الحديدة.
وحــول دخــول العدوان السعودي على اليمن عامه الثالث وعدم 
قدرته على تحقيق أي تقدم، أوضح المحلل االمريكي بالقول :لقد أثبت 
الجيش السعودي أنه جيش من ورق ويفتقر إلى الجهوزية، وغير 
قادر، ويخوض المعركة بشكل سيئ، وأن الحرب تزيد من االنقسامات 
داخل السعودية نفسها.. هناك الكثير من العائلة المالكة السعودية 

ال يدعمون الحرب وال يدعمون محمد بن سلمان أيضًا.
وحــول تصريحات ناطق الــعــدوان عن قــدرة الجيش السعودي 
على اقتحام اليمن يقول هورتون :الجيش السعودي يدلي بهذه 
التصريحات منذ بداية الحرب، وهذا يعني أن تلك التصريحات مجرد 
تفخيم لقوة الجيش السعودي الضعيف كما أن تلك التصريحات 

 بعيدة عن الحقيقة والواقع.
ً
صراحة

وبشأن اعتماد العدوان السعودي على المرتزقة أوضــح المحلل 
االمريكي ان السعودية، مثل اإلمــارات، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
المرتزقة ألن قواتها ليست قادرة بشكل خاص على خوض حروب، 

وفي حال السعودية، فإنها تحتاج إلى هذه القوات في الداخل لقمع 
أي معارضة محتملة.

الفتًا الى أن صناع السياسات في الواليات المتحدة يدركون بشكل 
متزايد أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش تستفيدان من 
الحرب في اليمن، ويدركون تمامًا أنهم يقاتلون بالفعل إلى جانب القوى 

المناهضة للحوثيين وحلفائهم.
ويضيف : ومن المرجح أيضًا أن السعودية ليس لديها مصلحة 
حقيقية في مكافحة القاعدة في شبه الجزيرة العربية كون تنظيم 

القاعدة يقاتل نفس عدوهم، الحوثيين وحلفائهم.
وبــشــأن رفــض الــفــار هــادي مــبــادرة جــون كيري ومــوقــف امريكا 
وبريطانيا يرى هورتون ان هذا النهج واالستراتيجية من قبل المملكة 
المتحدة والواليات المتحدة سوف تفشل على األرجح وأن الحل الوحيد 
للحرب في اليمن هو تسوية تفاوضية حيث ال يوجد طرف واحد لديه 

القدرة على هزيمة اآلخر.
وحول القرار «٢٢١٦» قال :ما دام هناك تشبث بهذا القرار، فمن 
غير المرجح أن تنتهي الحرب. وال بد من اسقاطه كونه ليس قرارًا 

محايدًا، ويخدم أطرافًا بذاتها.

كاتب خليجي:

ن القاعدة من السيطرة 
ّ

هادي مك
على عدة مناطق

كــشــف كــاتــب إمـــاراتـــي عــن أن الــفــار  
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي، وجماعة 
اإلخوان في اليمن، يمكنون تنظيم القاعدة من 
السيطرة على مناطق في المحافظات الواقعة 

تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة فــنــادق 
الرياض.

ـــال الــكــاتــب اإلمـــاراتـــي حمد  وق
المزروعي، في سلسلة تدوينات 
على حسابه فــي تويتر: "أصــدر 
هادي مئات القرارات من التعيينات 
لعناصر وقيادات اخوانية بينهم 
قيادات بــارزة مرتبطة بالقاعدة 
ومطلوبون للعدالة في أمريكا". 
ــم تعيين  ــت وأضـــــــاف: "كـــيـــف ي
ــقــيــســي والــحــســن أبــكــر  نـــائـــف ال
وعبدالله االهدل ومحمد العامري 

وعبدالوهاب الحميقاني بقرارت رئاسية، فيما 
الــمــذكــورون مطلوبون دولــيــًا ومصنفون لدى 
الخزانة األمريكية على قوائم داعمي اإلرهاب؟".

وقال المزروعي: إنه وخالل ثالثة اعوام تمكنت 
القوات المشاركة من ضبط خاليا وعناصر اخوانية 

متورطة في جرائم ارهابية مع القاعدة وداعش 
في عدن وحضرموت وابين ولحج وغيرها.

وذكر المزروعي أن القيادي اإلخواني نصر طه 
مصطفى، يقود الحمالت اإلعالمية ضد اإلمارات 
بتكليف رسمي من نجل هادي 

جالل.
وأشــار إلى أن نجل هادي سطا 
على قيمة منحة نفطية قدمتها 
السعودية خالل ٢٠١٤م لمدة 
عــام كامل، وان قيمتها وردت 
لحسابات شخصية عبر بنوك 

يمنية.
مشيرًا الــى ان رجــل األعــمــال 
العيسي -وبالشراكة مــع جالل 
هـــادي- احتكر اســتــيــراد وبيع 
النفط وتهريب النفط الخليجي 

إلى دول القرن االفريقي.
وأضــاف: أن إخــوان اليمن يستثمرون قربهم 
من هادي لزيادة األموال التي يحصلون عليها من 
الفساد، وأيضًا من الدعم المالي المقدم من دول 

في تحالف العدوان السعودي.

المجلس النرويجي يدعو لوقف فوري للعدوان على اليمن ورفع الحصار
إلغاثة ١٩ مليون إنسان

غــادر العاصمة صنعاء أمين عــام المجلس النرويجي  
لالجئين يان انغيالند بعد زيارة لليمن استمرت عدة أيام 
اطلع خاللها على حقيقة مأساة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب 
الهمجية التي تشنها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن 

والحصار الجائر الذي تفرضه.
وعكست تصريحات أمين عــام المجلس النرويجي عن اصابته 
بالصدمة جراء ما شاهده من مأساة كارثية يعيشها الشعب اليمني 

اء العدوان الذي يقف وراء االنهيار االقتصادي في اليمن. جرَّ
وقال أمين عام المجلس النرويجي لالجئين في مؤتمر صحفي عقده 
بمطار صنعاء الدولي اثناء مغادرته -األربعاء: «إن القيود التي فرضتها 
دول التحالف العسكري على كافة إمكانات الوصول إلى اليمن جوًا وبحرًا 

وبرًا تسببت في انهيار اقتصادي لـ٢٧ مليون نسمة من الفقراء».
وأضــاف: " أنــا مصدوم للغاية مما رأيــت وسمعت هنا في اليمن 
المنكوب جراء الحرب والجوع, أن العالم يسمح للمجاعة بأن تجتاح 
نحو ٧ ماليين رجل وامرأة وطفل بشكل بطيئ وغير مسبوق، هذا 
ليس جفافًا ولكنه كارثة يمكن الوقاية منها فهي أوًال وأخيرًا من 

صنع اإلنسان".
وقال: "إن هذا فشل ذريع للدبلوماسية الدولية في إيقاف الحرب وتجنب مجاعة يمكن 
الوقاية منها تمامًا، فضًال عن انهيار الخدمات الصحية والتعليمية لماليين األطفال، وال 
يوجد في أي مكان على األرض مثل هذا العدد الكبير من األرواح المعرضة للخطر " .

وندد إيغالند بالحصار الجوي والبحري والبري الجائر والظالم على الشعب اليمني من 
قبل دول التحالف بقيادة السعودية .

وأضاف ايغالند: "لسنا متأكدين حتى من أن شريان الحياة اإلنساني الرئيسي ميناء 
الحديدة سيظل مفتوحًا ألن التحالف العسكري بقيادة السعودية والمدعوم من 
دول الغرب هدد بمهاجمة الميناء، األمر الذي سيؤدي إلى قطع اإلمدادات لماليين 

المدنيين الجياع".
وناشد أمين عام المجلس النرويجي لالجئين جميع األطــراف والواليات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا بعدم إذكاء الصراع أكثر.. وقال: "نحن بحاجة إلى االتفاق على وقف 

إطالق النار وإجراء محادثات سالم جدية وإغاثة ١٩مليون يمني محتاج بشكل عاجل".
وأكد ايغالند أن واردات األغذية التجارية وصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار السلع األساسية بمعدل الثلث، كما يعاني ٦٠ بالمائة من السكان من 
انعدام األمن الغذائي، فيما سبعة ماليين شخص ال يعلمون من أين سيحصلون على 
وجبتهم القادمة، األمر الذي يجعل اليمن في مواجهة أكبر أزمة لألمن الغذائي في 

العالم.

وقــال: "إن أحد العاملين في مجال اإلغاثة قال إن الخوف 
واليأس كبيران في أوساط المدنيين في الوقت الراهن لدرجة 
أن األمهات الالتي لديهن أطفال يعانون من نقص التغذية الحاد 
يحملن أطفالهن من على أسرة المستشفيات حال سماعهن 

تحليق الطائرات الحربية ".
وأوضــح ايغالند أنــه التقى خــالل زيــارتــه لليمن عــددًا من 
العائالت المتضررة جراء النزاع وممثلي السلطات والشركاء في 
المجال اإلنساني .. مبينًا أنه التقى المعلمين والعاملين الصحيين 
والمهندسين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم 
يتقاضوا رواتبهم لمدة ثمانية أشهر والذين يكافحون حاليًا 

من أجل البقاء.
وقال: " ينبغي أن تكون وكاالت التنمية قادرة على استمرار 
عمل القطاع العام من أجل منع تفشي األمية واألمراض الوبائية، 
كما ال يمكن السماح باالستمرار بخنق السكان المدنيين على 

جانبي خطوط المواجهة ".
ولفت أمين عام المجلس النرويجي لالجئين إلى أن المجلس 
يقدم خدمات في محافظات عمران وحجة وتعز والحديدة ولحج وعــدن وأمانة 

العاصمة، كما قدم مساعدات إنسانية ألكثر من مليون شخص خالل العام الماضي.
ُيذكر أن المجلس النرويجي منظمة إنسانية غير سياسية تهتم بالشئون اإلنسانية 
وتعمل في اليمن منذ ٢٠١٢م وينفذ حاليًا برامج إغاثية إنسانية تغطي قطاعات 

األمن الغذائي والمأوى والتعليم والمياه والصرف الصحي.

في تقرير لـ «هيومن رايتس»

مسؤولون أمريكيون أمام خطر المشاركة بارتكاب جرائم حرب في اليمن
٨١ هجمة غير قانونية للتحالف منها ٢٤ بأسلحة أمريكية

رُت موقع الغارة مع أصدقاء وأقــارب للضحايا. ووسط الحطام، وجدنا قطعة 
ُ
ز

ذخيرة أمريكية الصنع تحمل عالمات تشير إلى أنها من انتاج شركة "رايثيون" 
«Raytheon» في أكتوبر ٢٠١٥م.. كانت المرة ٢٣ التي تتعرف فيها "هيومن 
رايتس ووتش" على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للتحالف يبدو غير قانوني، 

والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سالحًا من صنع رايثيون.
هكذا وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المذبحة المروعة في 
مديرية أرحب.. وقالت المنظمة: تبدو إدارة الرئيس ترامب اآلن مستعدة للمصادقة 
على بيع المزيد من األسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع رايثيون، بما 

قيمته ٤٠٠ مليون دوالر.
وقالت المنظمة: نفذ التحالف منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م عمليات عسكرية في اليمن 
بهدف إعادة هادي لسدة الحكم.. قصف المدارس والمنازل واألسواق والمستشفيات. 

 النزاع األخرى، خرقت قوانين الحرب بشكل متكرر هي األخرى.
ُ

وأطراف
تل ٤٧٧٣ مدنيًا على األقل وجرح ٨٢٧٢ آخرون منذ بدء النزاع، كان أغلبهم 

ُ
ق

ضحايا غارات التحالف حسب "مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة".. دفعت 
الحرب اليمن إلى حافة أزمة إنسانية حيث يواجه ٧ ماليين شخص المجاعة، وثلثا 

السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية..
قدمت الواليات المتحدة التي أصبحت طرفًا في حرب اليمن خالل األشهر األولى 
من القتال دعمًا للتحالف، بما في ذلك تزويد طائراته بالوقود خالل الغارات الجوية، 
ومساعدات مهمة للسعودية، بما في ذلك "معلومات استخباراتية، وناقالت الوقود 
المحمولة جوا وآالف قطع الذخيرة المتطورة".. وحذر خبراء قانون دوليون وأعضاء 
في الكونغرس من أن الدعم األمريكي المتواصل - بما في ذلك مبيعات األسلحة - 
للحملة العسكرية السعودية في اليمن ربما لن يجعل الحكومة االمريكية شريكة 
في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب فحسب، بل قد ُيحّمل المسؤولين األمريكيين 

مسؤولية قانونية على ارتكاب جرائم حرب.
الفتة الى أن محكمة جرائم الحرب في سيراليون قررت، في حكم دعمه مدعي 
اللجان العسكرية األمريكية في ٢٠١٣م، بأن المساعدة والتحريض على جريمة 
حرب هو تقديم مساعدة ذات "تأثير مهم" على ارتكاب الجريمة، أو إدراك "احتمال" 

مساهمة تلك المساعدة" بشكل مهم في الجريمة.
تبيع الواليات المتحدة السالح للسعودية منذ سنوات عدة. وقد استخدم التحالف 
بقيادة السعودية تلك األسلحة في هجماته على اليمن، بما في ذلك هجومان من 
أكثرها فتكًا بالمدنيين - على سوق مزدحم وصالة عــزاء مليئة بالناس - وتبدو 

كلتاهما جريمتي حرب.
إدانة المسؤولين األمريكيين الذين يقدمون المساعدة بالمشاركة والتحريض على 
جرائم حرب التحالف تقتضي أن يكونوا "مدركين لالحتمال الكبير" بأن مساعدتهم 
قد تستخدم في هجمات غير قانونية، وبأن القوات التي كانوا يساعدونها كانت لديها 
نية ارتكاب جرائم حرب.. السيما وقد عّبر محام لوزارة الخارجية بصفة شخصية 

عن نفس الرأي، مستخدما الدعم للحكومة السورية كمثال.
وأشارت الى أن مروحية تبدو تابعة للتحالف هاجمت الشهر الماضي قاربًا محمًال 
بالالجئين والمهاجرين الصوماليين الفارين من اليمن بحثًا عن األمان. لكنهم وجدوا 
أنفسهم في البحر ليًال هدفا لهجمات جوية. لقي ٣٣ على األقل حتفهم وجرح ٢٧ 
ذ الهجوم، فإن الخارجية 

ّ
آخرين. ورغم أنه لم يتبين بعد أي عضو في التحالف نف

األمريكية صادقت على رخصة لبيع وصيانة المروحيات العسكرية للسعودية 
واإلمارات والكويت واألردن، وكلهم أعضاء في التحالف. وقبل الهجوم بيوم واحد، 
أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن "بوينغ" حصلت على عقد بقيمة ٣٫٢ مليار دوالر 

لبيع المزيد من المروحيات العسكرية للسعودية.
رغم أن ترسانة األسلحة السعودية اقُتنيت قبل مدة طويلة من بدء العمليات في 

اليمن، يفترض أن المسؤولين األمريكيين كانوا على علم في أواخر ٢٠١٥م بهجمات 
قت األمم المتحدة ومنظمات حقوق 

ّ
التحالف العديدة التي تخرق قوانين الحرب. وث

اإلنسان العديد منها. ناقش مسؤولون أمريكيون داخليًا ما إذا كان الدعم األمريكي 
للتحالف سُيحّمل الموظفين األمريكيين مسؤولة جنائية، حيث أقر كبير مسؤولي 
حقوق اإلنسان في الخارجية األمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما بأن "هناك احتمال 
خطر قانوني على المسؤولين األمريكيين إن استمرت مبيعات األسلحة رغم األدلة 

على االنتهاكات المستمرة لقوانين الحرب".

مع استمرار الحرب في اليمن وتزايد األدلة على وقوع جرائم حرب، سيزيد الخطر 
القانوني على المسؤولين األمريكيين.

مخلفات مجموعة الجناح الخاصة بقنبلة أمريكية الصنع طراز "جي بي يو-١٢ 
بيفواي II" موجهة بالليزر، بوزن ٥٠٠ رطل، ُعثر عليها في موقع حفر البئر في 
تل ٣١ مدنيًا على األقل في غارة جوية في ١٠ 

ُ
أرحب، بمحافظة صنعاء، حيث ق

سبتمبر ٢٠١٦م طبقًا لتاريخ التصنيع ورقم اللوح.
توسيع مخلفات مجموعة الجناح الخاصة بقنبلة أمريكية الصنع طراز "جي بي 
يو-١٢ بيفواي II" موجهة بالليزر، بوزن ٥٠٠ رطل، ُعثر عليها في موقع حفر 
تل ٣١ مدنيًا على األقل في غارة جوية في 

ُ
البئر في أرحب، بمحافظة صنعاء، حيث ق

١٠ سبتمبر ٢٠١٦م.. طبقًا لتاريخ التصنيع ورقم الوحدة، فمجموعة الجناح هذه 
أنتجتها شركة "رايثيون" في أكتوبر ٢٠١٥م، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع 

األمريكية. c ٢٠١٦ بريانكا موتابارثي/هيومن رايتس ووتش
بحلول أكتوبر ٢٠١٥م، تاريخ صنع السالح الذي استخدم في الهجوم على البئر، 
كانت هيومن رايتس ووتش وغيرها قد أفادت بوقوع عدد من غارات التحالف غير 
قنا ٨١ هجمة غير قانونية للتحالف، 

ّ
القانونية. وبعد سنتين من اندالع الحرب، وث

حوالي ٢٤ منها استخدمت أسلحة أمريكية. بالنسبة لألسلحة التي ُصنعت بعد ذلك 
التاريخ ويتم نقلها اآلن، فلن يكون التظاهر بتجاهل ما يحصل مقبوًال.

يحاول بعض المشرعين األمريكيين حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات األسلحة 
للسعودية، مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر األمريكية.. في ٦ 
أبريل، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون مدعوم من الحزبين للحد 
من مبيعات األسلحة للسعودية، مطالبين البيت األبيض بالتأكد من أنها تتخذ كل 
ات الممكنة للتقليل من الخسائر بين المدنيين وإخطار الكونغرس بما إذا تم  اإلجراء
استخدام أسلحة أميركية في هجمات غير قانونية في اليمن. وفي نفس اليوم، دعا 
٣١ عضوًا في الكونغرس في رسالة البنتاغون إلى نشر المزيد من التفاصيل حول 

انتهاكات التحالف بقيادة السعودية.
ليس هناك من غموض.. التحالف بقيادة السعودية شن الكثير من الهجمات 
غير القانونية، يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب. واالستمرار في مبيعات األسلحة 
ليست رسالة للتحالف بأّن باستطاعته قتل مدنيين دون عقاب فحسب، لكنها تضع 

المسؤولين األمريكيين في خطر االشتراك في تلك الجرائم بشكل متزايد.

كانــت عمليــة حفر بئر في قريــة صغيرة في اليمن على وشــك االنتهاء في ســبتمبر قبل أن يقصفها  
طيران التحالف بقيادة الســعودية، أصابت القنبلة مأوى العمال مما أدى إلى مقتل ٦ منهم وإصابة ٥ 
آخرين. وعندما هّب سكان القرية إلغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد. وخلفت ما مجموعه ٣١ قتيًال 

من المدنيين، من بينهم ٣ أطفال، و٤٢ مصابًا. وُدّمرت البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها.


