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العالم

اليمن
ترتفع الفاتورة البشرية للتدخل السوداني المتواصل في اليمن ،خلف كل من السعودية واإلمارات،
اللتين تديران الحرب هناك .وجاء اإلعالن «الصادم» لقائد قوات «الدعم السريع» السودانية عن عدد
قتلى قوات بالده في اليمن ،في لحظة لم يجد فيها الرئيس عمر البشير تجاوبًا من واشنطن مع
ً
استجداء لرفع العقوبات المفروضة على بالده سوى
تسويق أبو ظبي والرياض له عند األميركيين
قرار دونالد ترامب رفع السودان عن قائمة حظر السفر من دون تقديم األسباب الموجبة ،وهو الذي
ّ
أصر على تجديد العقوبات على الخرطوم قبل مدة

كلفة المستنقع:
الحرب تبتلع قوات البشير
نجاعة سياسة االستنزاف
ّ
يعد اإلعالن السوداني عن عدد قتلى قواته املرتفع جدًا تتويجًا لطور عسكري جديد
تعتمده القوات اليمنية املشتركة .فمنذ سنة تقريبًا ،ال سيما في األشهر األخيرة ،اختلفت
ّ
التكتيكات العسكرية املتبعة يمنيًا في بداية الحرب ،وانتقل الجيش ومعه «اللجان الشعبية»
إلى تكتيك االستنزاف ،وقوامه إنزال أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في صفوف
الجيش السعودي ،وإيالمه حيث يمكن ،فارتفع بذلك منسوب
إجمالي القتلى في عداد الجنود والضباط السعوديني إلى أكثر من
 50في الشهر.
وأصبحت وسائل اإلعالم واملواقع الخبرية السعودية ال تخلو من
نعي يومي أو شبه يومي للجنود والضباط ،إضافة إلى إبراز نبذ
عن حياتهم العسكرية والشخصية ،بعد أن كان اإلعالم السعودي
ّ
يتعمد إنكار الخسائر في بداية العدوان.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن الضربة املوجعة التي وجهتها القوات اليمنية
إلى معسكر «كوفل» التابع للقوات املوالية لهادي في مأرب في 18
ً
آذار املاضي ،والتي سقط فيها ما يقرب من  40قتيال و 100جريح
بني ضابط وجندي ،كانت كفيلة بإفهام القوى العسكرية َ التابعة
لـ«التحالف» ،ال سيما تلك املحسوبة على حزب «اإلصالح» اإلخواني ،ضرورة إعادة
حساباتها واالقتناع بعبثية املواجهة مع الجيش و«اللجان» .وقد تعزز ذلك االقتناع بعد
األزمة الخليجية بني قطر وكل من السعودية واإلمارات ،ما وضع جبهة مأرب على نار
هادئة ،واتخذت القوى املتحاربة نقاط تماس بعيدة ،مع توقف ملحوظ للهجمات الكبيرة
والعنيفة.

لقمان عبدالله
ّ
ّ
ظ ــل الـجـيــش ال ـس ــودان ــي يـتـكــتــم على
عدد قتاله في اليمن ،إذ لم يعلن منذ
بداية مشاركته في الحرب إال عن مقتل
أع ــداد قليلة مــن منتسبيه املشاركني
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ،إل ــى أن ك ـشــف أول من
أمـ ــس ،ق ــائ ــد قـ ــوات «ال ــدع ــم ال ـســريــع»
ال ـفــريــق مـحـمــد ح ـم ــدان حـمـيــدتــي أن
قواته املشاركة في حرب اليمن ،ضمن
«الـتـحــالــف» ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة،
فقدت  412عسكريًا ،بينهم  14ضابطًا.
وهــي امل ــرة األول ــى الـتــي يعترف فيها
ناطق باسم الـقــوات السودانية بهذا
العدد من القتلى.
اع ـ ـت ـ ــراف ح ـم ـي ــدت ــي ب ـ ـعـ ــدد ال ـج ـن ــود
ّ
القتلى حتى اآلن شكل صدمة كبيرة
فــي كــل مــن ال ـخــرطــوم وص ـن ـعــاء على
الـ ـس ــواء .ف ـقــد ف ــاق ال ــرق ــم م ـج ـمــوع ما
يمكن ت ـعــداده مــن الـبـيــانــات املتفرقة
للجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
عقب كل معركة تخاض على الجبهات
الغربية.
وت ـشــارك ال ـســودان بـقــوات بــريــة لدعم
العمليات العسكرية الـسـعــوديــة ،في
ُ
ح ــن ل ــم ت ـب ـ ِـد الـكـثـيــر م ــن الـ ــدول الـتــي
تعتبر صــديـقــة ومـقـ ّـربــة مــن الــريــاض
حـمــاســة لـلـمـشــاركــة ف ــي تـلــك ال ـحــرب.
ووصلت في منتصف تشرين األول/

أكتوبر  2015الدفعة األولى منها إلى
ميناء عدن .لم يشأ الرئيس السوداني
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر أن ُي ـع ـلــن ح ـجــم قــواتــه
الحقيقي ،بل صـ ّـرح بأنها «محدودة
ورمـ ــزيـ ــة ول ـ ــن ت ـت ـج ــاوز حـ ـ ــدود ل ــواء
مـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاة» .وقـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــان لـلـجـيــش
الـ ـس ــودان ــي« :إن الـ ـق ــوات ال ـســودان ـيــة
أتــت فــي إط ــار حماية أرض الحرمني
الشريفني ،وحماية الدين والعقيدة».
ف ــي أع ـق ــاب ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر اإلع ــام
الـ ـس ــودان ــي أن بـ ـ ــاده وضـ ـع ــت سـتــة
ّ
تصرف السعودية،
آالف جندي تحت
أرف ـ ـقـ ــوا ف ــي م ــا ب ـع ــد ب ــأل ـف ــي ج ـن ــدي،
ليصل مجموع القوات السودانية إلى
 8آالف ج ـنــدي وض ــاب ــط .وف ــي نهاية
تموز /يوليو املاضي ،ذكــرت وسائل
إعـ ــام س ــودان ـي ــة قــري ـبــة م ــن ال ــدوائ ــر
الحكومية أن الخرطوم أرسلت دفعة
جــديــدة مــن جنود مــا يعرف بــ«قــوات
الــدعــم ال ـســريــع» إل ــى الـيـمــن ،وتـعــرف
هذه قوات بأنها ذات طبيعة «شرسة»
تستخدمها الـخــرطــوم للقضاء على
متمردي دارفور.
وب ـع ــد س ـن ــة ون ـص ــف س ـن ــة م ــن فـشــل
مـ ـح ــاوالت الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة وتـلــك
الـتــابـعــة للرئيس املستقيل عـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـي ــدي ،ال ـب ـلــدة ال ـح ــدودي ــة الـصـغـيــرة
على الـســواحــل الغربية لليمن ،اتفق

مليون إصابة
بالكوليرا
نهاية العام!

تقرير

ّ
الوهابية تنخر الكويت :سقوط جديد في اختبار
يتعاظم ،عامًا بعد آخر،
نفوذ التيارات السلفية في
محاصرًا بمخاطره
الكويتِ ،
«الصيغة» التي حافظت
بها السلطات ،لسنوات ،على
التعايش الديني في البالد.
صيغة بدت ّ
مهددة خالل
األيام الماضية ،بعدما
أقدمت «الداخلية» على
طرد  3دعاة ،كانت الوجوه
السلفية ،المرتبطة حيويًا
بالوهابية السعودية ،قد
أمعنت في التشنيع عليهم
من مشاركة «سالح الجو
البريطاني» في عرض في
الكويت أول من أمس (أ ف ب)

دعاء سويدان
م ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ،تـ ـت ــزح ــزح ال ـس ـل ـطــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة عـ ــن خـ ــط الـ ـ ـت ـ ــوازن الـ ــذي
تكبح مــن خ ــال وقــوفـهــا فـيــه جماح
ال ـت ـي ــارات الـسـلـفـيــة الــوهــاب ـيــة داخ ــل
الـ ـب ــاد ،وت ـح ـفــظ اس ـت ـق ــرار الـنـسـيــج
االجتماعي املتنوع ،مانحة األقليات،
«امل ـ ـ ـض ـ ـ ـط ـ ـ ـهـ ـ ــدة» ف ـ ـ ــي «شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـه ــا»
ً
ال ـس ـعــوديــة ،ق ــدرًا م ـع ـقــوال م ــن حــريــة
التعبير وممارسة الشعائر الدينية.
ح ــري ــة ،ع ـلــى ت ــواض ـع ـه ــا ،ال تحتمل
وج ـ ـ ــوه ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة رؤيـ ــة
ت ـج ـل ـيــات ـهــا ،خ ـصــوصــا ف ــي امل ــواس ــم
ال ــديـ ـنـ ـي ــة« .ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــوراء» فـ ــي م ـقــدمــة
ت ـلــك امل ــواس ــم ال ـت ــي ت ـت ـج ـ ّـدد أيـ َ
ـام ـهــا
ف ـ ـص ـ ــول «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــض» ،واض ـ ـعـ ــة
َ
خيارين :إما
الحكومة الكويتية أمام
االنصياع ،وإما االستعداد لـ«قصف»
سلفي وهابي سرعان ما يأتيه املدد
من السعودية.
هذا العام ،كان الكويتيون على موعد
مع حملة «تفتني» جديدة قادها نواب

الـتـيــار الـسـلـفــي ،وف ــي مقدمهم وليد
الطباطبائي ومحمد هايف املطيري.
ضاق هؤالء بـ 3دعاة هم منير الخباز
(سـعــودي) وفــاضــل املالكي (عــراقــي)
وباقر املقدسي (عــراقــي) ،قـ ِـدمــوا إلى
الكويت إللقاء محاضرات على مدار
 10أيام ضمن مراسم «عاشوراء».
لم تكن حجة الطباطبائي واملطيري
ف ــي ال ـت ـش ـن ـيــع ع ـلــى ال ــدع ــاة ال ـثــاثــة
وامل ـطــال ـبــة ب ـطــردهــم س ــوى أن «لـهــم
سـ ــوابـ ــق فـ ــي سـ ـ ـ ّـب صـ ـح ــاب ــة ال ـن ـبــي
وأحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا سـ ـ ـ ـ ّـب زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ــائـ ـش ــة»
وفـ ــق م ــا ّادع ـ ـ ــى ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـخ ـبــاز،
على سبيل امل ـثــالُ ،يـعـ ّـد مــن الــوجــوه
املـعـتــدلــة ،ولـطــاملــا أل ـقــى مـحــاضــراتــه
«ال ـعــاشــورائ ـيــة» وغ ـيــرهــا مــن داخــل
مـنـطـقــة األح ـس ــاء نـفـسـهــا ،عـلــى عني
الـسـلـطــات الـسـعــوديــة األك ـثــر تـشــددًا
م ــن نـظـيــرتـهــا ال ـكــوي ـت ـيــة ،بـيـنـمــا لم
َ
الداعي ْي اآلخرين ما يؤيد
يثبت على
صحة ّادعـ ــاءات السلفيني ،لكن ذلك
لــم يـحــل دون دع ــوة وزارة الداخلية
إلـ ــى «إيـ ـق ــاف م ــن ُع ــرف ــوا بــالــزنــدقــة،

