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العالم

العالم

اليمن

المهدي
عبد
مبادرة
ّ

ّ
اإلمارات تشجع وابن سلمان متـردد
في وقت أعلنت فيه طهران
ّ
تلقيها رسالة من السعودية عبر
زعيم إحدى الدول ،بموازاة إعالن
محمد بن سلمان تفضيله الحل
السياسي والتفاوض وواشنطن مع
طهران ،تنشط مبادرة رئيس الوزراء
العراقي في اإلقليم .مبادرة تشي
تفاصيلها بوجود تأييد وتشجيع
إماراتيين ،وتجاوب يمني ،فيما ال يزال
الموقف السعودي ضبابيًا ومتناقضًا
وعرضة لتأثير الواليات المتحدة،
ولنشاط إسرائيلي في هذا الشأن،
وفق ما ينقل مسؤول عراقي
رفيع لـ«األخبار»
قال مسؤول عراقي رفيع لـ«األخبار»
إن تطورات كثيرة تحصل في املنطقة
دف ـع ــت رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ع ـ ــادل عبد
املـ ـه ــدي إل ـ ــى إطـ ـ ــاق م ـ ـبـ ــادرة ت ـهــدف
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــؤول دون ان ـف ـج ــار ال ــوض ــع
ف ــي اإلق ـل ـيــم ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـصــراعــات

ّ
ّ
يتحدث بعض زوار السعودية
عن «تباين محدود» بين
الملك وولي العهد
ب ــن املـ ـح ــوري ــن ال ـك ـب ـي ــري ــن .وأوضـ ــح
املسؤول أن الساحة العراقية شديدة
الحساسية إزاء ما يحصل ،وحكومة
ّ
التورط في أي جبهات
بغداد ال تريد
ج ــدي ــدة ،بـيـنـمــا ال ت ــزال منشغلة في
مـ ـط ــاردة «داع ـ ـ ــش» ّومـ ــا اس ـت ـجــد من
ج ــدي ــد أمـ ـن ــي ي ـت ـم ــث ــل بـ ــاالع ـ ـتـ ــداءات
الجوية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـعــراق ـيــة انـطـلـقــت ف ــي امل ـســاعــي بعد
ات ـضــاح ص ــورة امل ــواق ــف فــي املنطقة،

ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـع ــى جـ ـ ـه ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة فــي
إشعال الحرب ،بني إيران والسعودية
بشكل خــاص ،وفي استهداف القوات
األجـنـبـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،م ــا ي ـقــود إلــى
مواجهة أكبر.
وات ـه ــم امل ـص ــدر إس ــرائ ـي ــل ب ـ ــأداء دور
أم ـ ـنـ ــي وعـ ـسـ ـك ــري وسـ ـي ــاس ــي ك ـب ـيــر
فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــريـ ــض الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ع ــدم ال ـت ـفــاهــم مع
إيران ،داعيًا إلى عدم تجاهل استمرار
وج ـ ــود أصـ ـ ــوات ق ــوي ــة داخ ـ ــل اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ــدف ــع ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـح ــرب،
برغم قــرار إبعاد أبــرز الصقور ،جون
بولتون ،عن الحكم.
وأك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـس ـ ــؤول الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ال ــرفـ ـي ــع
أن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ـ ّـرض ــت لـهــا
مــواقــع مختلفة لــ«الـحـشــد الشعبي»
العراقي في أكثر من منطقة ،نفذتها
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ــوضـ ـح ــا أن ت ـح ـق ـي ـقــات
مــوس ـعــة جـ ــرت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة،
وج ــرى ال ـت ـعــاون م ــع ج ـهــات ع ــدة في
املـنـطـقــة ،مــن بـيـنـهــا ل ـب ـنــان ،م ــا سـ ّـهــل
الـتـثـ ّـبــت مــن ت ـ ّ
ـورط إســرائ ـيــل املباشر
ّ
ب ــاالعـ ـت ــداءات .وت ـح ــدث امل ـس ــؤول عن
اك ـت ـشــاف الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة خــايــا
تعمل مع العدو اإلسرائيلي وتـ ّ
ـزوده
ب ــامل ـع ـل ــوم ــات ،ك ــاش ـف ــا ع ــن اع ـت ـق ــاالت
ملـشـتـبــه ف ــي ت ــورط ـه ــم بــال ـت ـعــامــل مع
الـ ـ ـع ـ ــدو .وق ـ ـ ــال إن رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
العراقية سيناقش مع بقية املسؤولني
فــي الـبــاد ومــع الكتل البرملانية آلية
الكشف عن نتائج التحقيقات وإعالن
مـســؤولـيــة إس ــرائ ـي ــل ،وإعـ ــان مــوقــف
وداع إل ـ ــى ات ـخ ــاذ
رافـ ـ ــض لـ ـلـ ـع ــدوان
ٍ
اإلج ـ ــراءات الـتــي تـحــول دون ت ـكــراره،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـت ـح ـ ّـدث م ـب ــاش ــرة مــع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وع ــواص ــم غــربـيــة
أخـ ــرى ف ــي ض ـ ــرورة ل ـجــم الـ ـع ــدو ،ألن
ت ـكــرار الـعـمـلـيــات س ـيــؤدي إل ــى تــوتــر
كبير في املنطقة ،يضاف إلــى التوتر
ال ـق ــائ ــم ب ـف ـعــل الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى الـيـمــن
واستمرار األزمات األمنية والعسكرية
والسياسية في العراق وسوريا.
وح ـســب امل ـس ــؤول ال ـعــراقــي ،ف ــإن عبد
املهدي عقد سلسلة من اللقاءات غير
املـعـلـنــة م ــع أطـ ــراف بـ ــارزة فــي مـحــور
املـ ـق ــاوم ــة ،وأجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاالت ،وعـقــد
مـ ـن ــدوب ــون ع ـن ــه اج ـت ـم ــاع ــات فــرع ـيــة

ّ
طلب الجانب السعودي ضمان عدم استخدام إيران أو فصائل مسلحة األراضي العراقية لتوجيه ضربات إلى العمق السعودي (أ ف ب)

فــي شــأن الــوضــع .االت ـصــاالت شملت
إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة «أن ـص ــار
الـ ـل ــه» ال ـي ـم ـن ـيــة .وقـ ــد س ـمــع م ــن هــذه
األط ـ ـ ــراف ت ــأي ـي ـدًا ملـ ـب ــادرة ي ـق ــوم بها
ال ـع ــراق الح ـت ــواء ال ـتــوتــر ،ت ـقــوم على
وقــف جميع العمليات العسكرية في
ك ــل املـنـطـقــة وإط ـ ــاق حـ ــوار سـيــاســي
واسع .وقال املصدر إن دولة اإلمارات
ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة ب ـع ـث ــت إل ـ ــى عـبــد
امل ـهــدي بــرســائــل تشجيعية مــن أجــل
إي ـجــاد «ح ــل ج ــذري» لــأزمــة القائمة
اآلن .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن مـصــادر

ع ــرب ـي ــة أن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ت ـظ ـه ــر حــرصــا
ع ـلــى ت ـســويــة ســري ـعــا ت ـل ــزم الـجـمـيــع
بــوقــف إط ــاق ال ـنــار ،وه ــي تفعل ذلــك
فـ ــي ضـ ـ ــوء املـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن ت ـع ـ ّـرض ـه ــا
لضربات عسكرية من جانب «أنصار
الله» .وقالت املصادر العربية إن أبو
ظ ـبــي ع ـ ــاودت االتـ ـص ـ ّـال بــاملـســؤولــن
اإليرانيني ألجل التدخل مع القيادات
في صنعاء .لكن طهران عادت وأكدت
امل ــوق ــف ال ـق ــائ ــل ب ـ ــأن ع ـل ــى اإلم ـ ـ ــارات
الـتــواصــل املباشر مــع حــركــة «أنـصــار
الله» .وسمع املسؤولون اإلماراتيون

مـ ــن الـ ـج ــان ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أن ص ـن ـعــاء
مستعدة إلطــاق حــوار مع أبــو ظبي،
لـكــن ذل ــك يتطلب مــوقـفــا واض ـحــا من
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن ال ـح ــرب
ســريـعــا ،وامل ـبــاشــرة بـخـطــوات عملية
على األرض.
وح ـســب املـ ـص ــادر ،ف ــإن عـبــد املـهــدي
كـ ـ ّـون ف ـكــرة ّأولـ ـي ــة ع ــن واقـ ــع املــوقــف
ومـتـطـلـبــات م ـحــور امل ـقــاومــة .وب ـنـ ً
ـاء
عـلـيــه ،ب ــادر إل ــى االت ـص ــال بــالـقـيــادة
السعودية .وأوضح املسؤول العراقي
الــرفـيــع أن ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة لرئيس

الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة،
شهدت عرضًا من الجانب السعودي
لـ ـلـ ـم ــوق ــف ،وطـ ـلـ ـب ــات مـ ـب ــاش ــرة مــن
عبد املـهــدي بضمان عــدم استخدام
ّ
إي ــران أو فـصــائــل مسلحة األراض ــي
الـ ـع ــراقـ ـي ــة لـ ـت ــوجـ ـي ــه ض ـ ــرب ـ ــات إل ــى
الـعـمــق ال ـس ـعــودي .وم ــع أن الجانب
ّ
ال ـس ـعــودي لــم يــتـهــم ب ـغــداد ب ــأن لها
ّ
عــاقــة بــالـقـصــف الـ ــذي ت ـعــرضــت له
ش ــرك ــة «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ،إال أن ولـ ــي عهد
ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد بــن س ـل ـمــان ،بــدا
ّ
ّ
التوصل إلى حل
متشددًا حيال فكرة
شامل في وقت قريب.
وبحسب مصدر يمني مواكب لهذه
االت ـص ــاالت ،ف ــإن عـبــد امل ـهــدي يعمل
اآلن على جمع املواقف والتصريحات
قبل إطالق املبادرة .ويوضح املصدر
أن بـعــض الـ ـ ـ ّ
ـزوار ال ـع ــرب واألج ــان ــب
إلى السعودية يتحدثون عن «تباين
محدود» بني امللك السعودي سلمان
ون ـج ـلــه ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ب ـش ــأن طــريـقــة
وقف الحرب في اليمن .وعزا املصدر
األم ـ ـ ــر إل ـ ــى الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ــائ ـم ــة مــن
ج ــان ــب ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة وب ـعــض
العواصم الغربية وإســرائـيــل ،حيث
هناك مصلحة في استمرار الحرب،
لكنهم مع السعي إلى تنفيذ هدنات
ذات طابع عسكري وإنساني.
ولفت املصدر اليمني إلــى أن رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة يـ ـع ــرف تـمــامــا
مــوقــف «أن ـصــار الـلــه» مــن امل ـبــادرات،
وأن الـ ـج ــان ــب ال ـع ـم ــان ــي لـ ــم يــوقــف
اتـصــاالتــه ،بما فيها محاولة إقناع
«أنصار الله» بالتواصل املباشر مع
األميركيني .لكن املصدر أكد أن القرار
ال ــواض ــح ل ــدى ق ـيــادة «أن ـص ــار الـلــه»
يقول بعدم الحاجة إلــى أي تواصل
ه ــدف ــه إع ــام ــي ،م ــن ج ـه ــة ،وتــوف ـيــر
أرضية مريحة للجانبني السعودي
واإلمـ ــاراتـ ــي ،م ــن جـهــة ثــان ـيــة .وك ــرر
املصدر أن املطلوب أمــر واحــد؛ وهو
إعالن سعودي  -إماراتي واضح عن
وقــف الـعــدوان بكل أشكاله ورفــع كل
أشـكــال الـحـصــار الـقــائــم على اليمن،
وت ــرك اليمنيني يــذهـبــون إل ــى حــوار
سياسي داخلي ألجل إيجاد الصيغة
األنسب إلدارة شؤون اليمن موحدًا.
(األخبار)

رسائل
سعودية إليران:
ابن ّ سلمان
يفضل الحل
السياسي
أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ّ أن
الــرئـيــس حسن روحــانــي تلقى
رس ــائ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــة .وق ــال
املتحدث باسمها ،علي ربيعي،
إن «زع ـمــاء بـعــض ال ــدول نقلوا
رس ــائ ــل م ــن ال ـس ـع ــودي ــن إل ــى
ال ــرئـ ـي ــس روحـ ـ ــانـ ـ ــي» ،ل ـك ـنــه لــم
يـكـشــف تـفــاصـيــل أك ـث ــر ،علمًا
بأن رئيس الوزراء الباكستاني،
ع ـمــران خ ــان ،ت ـحـ ّـدث قـبــل أي ــام،
عـلــى هــامــش اج ـت ـمــاعــات األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،ع ــن أنـ ــه زار املـمـلـ ّكــة
عقب هجمات «أرامكو» ،وتسلم
رس ــال ــة م ــن ول ــي ال ـع ـهــد محمد
بــن سلمان ،نقلها إلــى طـهــران.
وباملوازاة ،أجرى رئيس الوزراء
الـ ـع ــراق ــي ،ع ـ ــادل ع ـب ــد امل ـه ــدي،
زي ــارة مفاجئة ومقتضبة إلــى
الرياض ،في مسعى قالت بغداد
إن هدفه «نــزع فتيل التوتر في
املنطقة».
ربيعي ق ــال ،فــي مــا يشبه الــرد
ع ـلــى ال ــرس ــائ ــل ال ـس ـع ــودي ــة ،إن
حكومته تـ ّ
ـود أن تكون «إحــدى
ال ــرس ــائ ــل ال ـع ـل ـن ـيــة لـلـسـعــوديــة
إن ـه ــاء ح ــرب ال ـي ـمــن» ،مضيفًا:
«إذا ك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة تسعى
حقًا إلى تغيير في السلوك ،فإن
ترحب بذلك» .ويأتي ذلك
إيــران
ّ
في وقــت حــذر فيه ابــن سلمان،
خالل مقابلة أذيعت أمس ،من أن
أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام
خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفًا
مــوحـدًا ل ــردع إي ــران ،لكنه شدد
على أنه يفضل الحل السياسي
على العسكري .وفي املقابلة مع
برنامج « 60دقيقة» على قناة
«ســي بــي إس» األمـيــركـيــة ،قال
إن ــه مـنـفـتــح عـلــى ك ــل امل ـب ــادرات
ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى حـ ــل س ـيــاســي
إلنهاء حرب اليمن .كذلك رأى أن
العالقات السعودية ـ ـ األميركية
«أكبر بكثير» من االنتقادات في
الكونغرس لحرب اليمن.
(رويترز)

مقالة

ُ
أداة الردع المتاحة
وليد شرارة
بعد حرب تدمير العراق بذريعة تحرير الكويت عام
 ،1991اعتبر وزير الدفاع الهندي آنذاك أن السبيل الوحيد
لدفاع دول الجنوب عن سيادتها في مواجهة النزعة
اإلمبراطورية األميركية هو امتالك السالح النووي.
فالوظيفة الوحيدة التفاقية منع انتشار األسلحة النووية
من منظور القوى الغربية بقيادة الواليات املتحدة ،هي
ُ
التي تتيحها هذه
حرمان دول الجنوب من قدرة الردع ّ
األسلحة للحفاظ على موازين القوى املختلة على الصعيد
الدولي ،الشرط الرئيس الستمرار الهيمنة الغربية .لو
َ
لم يحصل االتحاد السوفياتي على السالح النووي ،لا
وقد
كانت الواليات املتحدة لتتردد في استخدامه ضدهً .
سمح توازن الرعب الذي نشأ على املستوى الدولي ،نتيجة
لهذا التحول االستراتيجي الكبير ،في منع القوة العاتية
األميركية من اللجوء إلى النار النووية ضد الشعوب التي
ً
قاومتها في جنوب العالم ،كشعب فيتنام مثال ،على رغم
ّ
قصفها اإلجرامي بأصناف وأنواع من األسلحة الفتاكة،
كالنابالم والفوسفور األبيض ،ملدنه وقراه.
مع نهاية الثنائية القطبية ،وما نجم عنها من جموح
إمبراطوري أميركي ،أصبح تحدي الحفاظ على
االستقالل والسيادة بني أبرز التحديات املطروحة عند
األنظمة والقوى الوطنية في جنوب العالم ،خاصة في
مناطق الفراغ اإلستراتيجي املستباحة ،كما كان حال
املنطقة العربية منذ تجزئتها وزرع إسرائيل في قلبها.
تم تدمير العراق بحجة امتالكه أسلحة دمار شامل،
وتلت ذلك مباشرة بداية الحرب املديدة واملتعددة األوجه
على إيران ،عبر التشكيك في سلمية برنامجها النووي
واتهامها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية .لم ِّ
يؤد توقيع
اتفاق حول برنامج إيران النووي بينها وبني دول  1+5إلى
انطالق مسار جدي لتطبيع عالقاتها مع القوى الغربية
ببساطة ،ألن األخيرة أدركت أن األولى لم تتوقف عن تنمية
ترسانتها الصاروخية ّ
كمًا ونوعًا ،وتمكني حلفائها في
اإلقليم من ذلك.
رأت القوى الغربية أن تعاظم هذه الترسانة ،وتداعياتها
ّ
التفوق العسكري اإلسرائيلي ،الركيزة
الخطيرة على
األساسية في منظومة سيطرتها على اإلقليم ،وهو تهديد
استراتيجي ينبغي التصدي له .انسحبت إدارة دونالد
ترامب من االتفاق النووي للضغط على طهران لتعديله
عبر ربط أي اتفاق حول برنامجها النووي بذلك الباليستي،
لتحجيمه إلى أقصى درجة ممكنة .وقد أظهرت ّ
تطورات
الصراع في املنطقة في العقدين األخيرين بني املقاومتني
اللبنانية والفلسطينية ،وإسرائيل ،وكذلك التي في الخليج
اليوم ،أهمية الترسانة الصاروخية كسالح رادع ،وهي
ستعزز اتجاه القوى غير الغربية ،الدولتية وغير الدولتية،
إلى االستثمار استراتيجيًا في هذا السالح باعتباره أداة
ّفعالة ومتاحة ،بعكس السالح النووي الصعب املنال لدول

أسرار عملية نجران :الجغرافية اليمنية لعنة النظام السعــودي
لقمان عبد الله
م ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ت ـث ـب ــت ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
الله» أنها تتمتع بقدرة فائقة في فهم
وإدراك مـنـطـقــة الـعـمـلـيــات ،م ــن حيث
طبيعة األرض والتكتيكات واألساليب
امليدانية ،في تنفيذ املهام العسكرية.
وك ـمــا أثـبـتــت الـحــركــة اليمنية قوتها
ف ــي ت ـط ــوي ــع ت ـش ـك ـيــات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة
بـمــا يـتـنــاســب م ــع ال ـظ ــروف املـيــدانـيــة
األرض فــي مـعــركــة وادي آل
وطـبـيـعــة
ّ
أبــو جـبــارة ،نــفــذت الحركة مناوراتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن ح ــرب
العصابات والـجـبــال ،حــارمــة الـعــدوان
ال ـت ـف ــوق ال ـج ــوي بـنـسـبــة ع ــال ـي ــة .بعد
أن أثبتت جــدارتـهــا الـعــام املــاضــي في
حرب املدن من خالل الدفاع عن مدينة
الـحــديــدة .ف ــاألرض هــي العامل األكثر
ت ــأث ـي ـرًا ف ــي م ـج ــري ــات املـ ـع ــرك ــة ،ول ـهــا

األه ـم ـي ــة ف ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط ع ـن ــد ال ـق ــادة
العسكريني ،وكما يقول القائد واملفكر
ال ـع ـس ـكــري ال ـص ـي ـنــي ال ـتــاري ـخــي صن
تــزو ،إن القائد الناجح هو من يحسن
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األرض« :دع األرض
تقاتل وتذود عنك».
ت ـت ـم ـتــع م ـن ـط ـقــة ع ـم ـل ـيــات «نـ ـص ــر مــن
الـلــه» فــي وادي آل جـبــارة بخصائص
جغرافية معقدة من حيث التضاريس
الـصـعـبــة (ج ـب ــال ،م ـن ـح ــدرات ،هـضــاب
أو ت ـب ــاب ك ـمــا ت ـس ـ ّـم ــى ،ك ـتــل صـخــريــة
كـبـيــرة منتشرة بـكـثــرة يستفاد منها
ل ـل ـت ـم ـتــرس واالح ـ ـت ـ ـمـ ــاء ،الـ ـع ــدي ــد مــن
املـســارب املنخفضة يستفاد منها في
التسلل واإلم ـ ــداد .)...استثمر الجيش
الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» طبيعة
األرض بشكل مناسب في املناورة التي
اع ـت ـم ــدت ع ـلــى إرسـ ـ ــال الـتـخـصـصــات
العسكرية بشكل باغت العدو ،بالتزامن

مع تنفيذ القوة الصاروخية ضربات
مــدمــرة ملــراكــز الـقـيــادة والـسـيـطــرة في
األراضي السعودية (عشرة صواريخ).
ّ
املسيرات ضربات مباشرة
كما نفذت
ساعدت في قطع خطوط اإلمــداد وفي
إضعاف معنويات الخصم.
قـ ـب ــل بـ ـ ــدء الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،ت ـ ـحـ ـ ّـركـ ــت ف ــرق
االسـتـخـبــار واالسـتـعــام واملنظومات
الفنية ،ومنها ما تم استخدامه للمرة
األولى .بعد التأكد من صحة املعلومات
امل ـ ــوج ـ ــودة ،ت ـح ـ ّـرك ــت االخ ـت ـص ــاصــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة (ض ــد
ال ـ ـ ـ ــدروع ،ال ـه ـن ــدس ــة ،امل ــدف ـع ـي ــة ،دف ــاع
ج ـ ــوي ،وف ـ ــرق م ــن م ـش ــاة ال ـن ـخ ـب ــة.)...
تسللت املجموعات متخذة طــرقــا في
ال ـش ـعــاب واملـ ـس ــارب مل ـســافــات طــويـلــة
باالعتماد على إج ــراءات التمويه من
ط ــائ ــرات االس ـت ـطــاع ال ـس ـعــودي الـتــي
عادة ما تواكب الهجمات البرية .ووفق

م ــا عـ ــرض ف ــي أش ــرط ــة ال ـف ـي ــدي ــو ،فــإن
املجموعات اليمنية املتسللة لــم تكن
بالحجم الكبير (املجموعة ال تتعدى
 10أف ـ ــراد) .وق ــد أسـهــم االسـتـثـمــار في
طبيعة األرض بشكل أســاســي فــي ما
يسمى في العلوم العسكرية «االقتصاد
بالقوة البشرية والتسليحية» .باغتت
املجموعات عناصر العدو املنتشرين
ع ـ ـلـ ــى جـ ــان ـ ـبـ ــي وادي أب ـ ـ ـ ــو ج ـ ـبـ ــارة
بأسلحة ضــد ال ــدورع ودمــرتـهــا فــورًا.
االنهيار السريع لقوات حماية األلوية
امل ـس ـت ـهــدفــة ع ـلــى ال ـجــان ـبــن أدى إلــى
انكشاف األلوية كليًا ،وباتت مجموعة
الـ ـق ــوات ال ـي ـم ـن ـيــة م ـس ـي ـطــرة بــالــرؤيــة
والـ ـنـ ـي ــران ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــزاء امل ـق ـت ــل ك ــاف ــة.
نجحت فــي هــذه األث ـنــاء ،وفــق الخطة
املرسومة مسبقًا ،وفق ما ذكر املتحدث
بــاســم ال ـقــوات اليمنية العميد يحيى
ّ
متخصصة في قطع
سريع ،قوة مشاة

لم تتمكن قيادة
العدوان السعودي
من استغالل األرض
وتوظيفها

الطريق الواصل بني األلوية املحاصرة
وال ـح ــدود ال ـس ـعــوديــة ،وب ـهــذه الـحــالــة
أص ـب ـحــت األل ــوي ــة ال ـث ــاث ــة م ـحــاصــرة
مــن كــل الجهات (فكي كماشة) .حــاول
العديد من اآلليات االنسحاب سريعًا،

لكن وحدات الهندسة سبقتهم بنصب
ع ـبــوات نــاسـفــة عـلــى جــانـبــي الـطــريــق،
ان ـف ـج ــر ب ـع ـض ـهــا ب ــالـ ـق ــوة امل ـن ـس ـح ـبــة
فـ ـص ــارت اآللـ ـي ــات امل ــدرع ــة مــان ـعــا من
انسحاب بقية اآلليات.
مقابل ذلــك ،لــم تتمكن قـيــادة الـعــدوان
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال األرض
وتــوظـيـفـهــا ب ـمــا يـنـسـجــم م ــع ال ـق ــوات
املتقدمة ،وانطبقت عليهم مقولة املفكر
الـصـيـنــي صــن ت ــزو« :إن أول ـئــك الــذيــن
ال يـعــرفــون أحـ ــوال الـجـبــال والـغــابــات
واألودي ـ ــة ...ال يمكنهم قـيــادة جيش».
اعتمدت القيادة العسكرية السعودية
في تقدمها ،من خالل األولوية اليمنية
الثالثة وفصائل سعودية مرافقة ،على
معبر إلزامي وحيد ،من دون أن تكون
لديهم خطة محكمة في حماية الوادي
مــن الـجـنـبــات .ومـمــا نـشــر ،لــم تستطع
ال ـق ــوات امل ـحــاصــرة (األل ــوي ــة الـثــاثــة)

امل ـ ـنـ ــاورة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ولـ ــم تـمـتـلــك
عـلــى مـسـتــوى التكتيك الــوحــداتــي أي
خـطــة ط ــوارئ (ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
األلــويــة الثالثة تتبع عسكريًا القيادة
العسكرية السعودية املكلفة بحماية
الحد الجنوبي ،ولم يكونوا مرتبطني
بالقيادة العسكرية التابعة ملا يسمى
«الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة» ،وهـ ـ ـ ــذه ح ــال
جـمـيــع األل ــوي ــة الـيـمـنـيــة ال ـت ــي تـقــاتــل
عـلــى ال ـحــد ال ـج ـنــوبــي) .عـلــى مستوى
املـجـمــوعــات (ضـبــاط وأفـ ــراد) التابعة
لأللوية الـثــاثــة ،فـقــدوا امل ـنــاورة كليًا،
وكذلك القدرة النهائية على االنتشار
وال ـت ـم ــوض ــع وال ـ ــدف ـ ــاع ع ــن أن ـف ـس ـهــم،
وفشلوا في االستفادة من األرض التي
يمكن تجيير جانب منها في املقاومة
وال ــدف ــاع ملـصـلـحـتـهــم .وه ــي عـمـلـيــات
إش ـغــال ع ــادة مــا تـحـصــل ضـمــن خطة
مسبقة بانتظار تعليمات القيادة أو
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وصول تعزيزات للنجدة.
ب ــن االن ـس ـح ــاب وال ـ ـفـ ــرار م ــن امل ـعــركــة
أو االسـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام (امل ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ل ـل ـض ـب ــاط
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن أن ـ ـهـ ــم
سـيـعــامـلــون فـيــه وف ــق أرقـ ــى املـفــاهـيــم
اإلنسانية وقــواعــد الـشــرف العسكري
الـ ّنـبـيــل والـ ـع ــادات الـقـبـلـيــة الـحـسـنــة)،
فضل الضباط والجنود األخــف كلفة،
أي االستسالم .وخلع معظمهم الثياب
العسكرية ورفـعــوا رايــات االستسالم،
ألن ـ ـهـ ــم يـ ـ ــدركـ ـ ــون أي ـ ـضـ ــا أن اإلع ـ ـ ـ ــدام
والـتـصـفـيــة الـجـســديــة بــانـتـظــارهــم إن
هم انسحبوا .وسيان إن حصل اإلعدام
وال ـت ـص ـف ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ف ـ ــرق امل ـ ـ ــوت أو
بالقصف بالطائرات الحربية .عملية
ّ
ت ــذك ــر بـتـجــربــة ال ـج ـيــش امل ـص ــري عــام
 ،1963حــن وقــع ألــف مقاتل بــن قتيل
وجريح وأسير بأيدي قوات البدر التي
استفادت من جغرافية محافظة حجة.

أو حركات قليلة القدرات املالية ،من أجل حماية بلدانها من
سياسات العدوان والهيمنة األميركية والغربية.
الضربة النوعية التي ّ
وجهتها حركة «أنصار الله» إلى
منشأتي أرامكو في السعودية زادت املخاوف الغربية
واإلسرائيلية من نتائج تطور قدرات أطراف محور
املقاومة في مجالي الطائرات ّ
املسيرة والصواريخ الدقيقة.
ُ
َمقالة ُمهمة نشرت في «لوموند» لنتالي غيبير ،نسبت
إلى ضباط وخبراء في مجال الدفاع اإلسرائيلي قولهم:
ّ
إن الضربة شكلت منعطفًا في مجرى الصراع في اإلقليم
وإنها فاجأتهم واألميركيني بما كشفت عنه من مستوى
تطور تقني وعسكري .وذكرت غيبير أن رون بن يشاي،
ّ
الصحافي الوثيق الصلة بالجيش اإلسرائيلي ،أكد أن
نجاح الضربة نجم عن «توفر معلومات عالية الدقة عن
األهداف وتخطيط وسرية تامة قبل وبعد تنفيذها» ،متهمًا
قيادة سالح الجو اإليراني والحرس الثوري باإلشراف
املشترك عليها .وأشار بن يشاي إلى أن أكثر ما يثير قلق
اإلسرائيليني صواريخ كروز التي استهدفت منشأة ابقيق،
وفق زعمه .لكن األهم في حديثه ما ذكره عن الصواريخ
الدقيقة« :خالل حرب لبنان األخيرة %80 ،من صواريخ
األعداء وقعت في الحقول .إذا باتت صواريخهم ّ
موجهة،
ّ
سيلجؤون إلى شل نظام الدفاع املضاد للصواريخ و%15
من الضربات العالية الدقة تكفي».
غيبير تضيف أن التمركز الشديد للبنى التحتية
اإلسرائيلية في مساحة جغرافية ّ
ضيقة وكون  %50من
مياه الشفة مصدرها خمس محطات تحلية و %28من
كهرباء إسرائيل مصدرها منشأتان هي جميعها وقائع
تبرز هشاشة الكيان عند وقوع ّأي حرب في املستقبل.
ووفقًا لدراسة ّ
أعدها «مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية» األميركي في أيار/مايو املاضي ،فإن الطائرات
ّ
املسيرة اإليرانية الكبيرة وصواريخ كروز من نوع
«سومر» من املمكن أن تجمع بني الدقة والقدرة التدميرية
التي تتمتع بها الصواريخ الباليستية ّ
املوجهة ،و«هذا األمر
وحده قد يقود إلى الحرب».
صواريخ محور املقاومة ،الذي ال يتردد في استخدامها
كما أثبتت ضربة أرامكو ،هي السبب الرئيس للمعركة التي
يخوضها إلى اآلن بكفاءة عالية ضد التحالف األميركي
ـ ـ اإلسرائيلي ـ ـ السعودي .وهذا هو السبب األول لصعوبة
ّ
التوصل إلى تسوية بني الواليات املتحدة وإيران ،بعكس
ما يعتقده كثيرون .ستترتب على مآالت هذه املعركة
تداعيات مهمة على مستقبل الهيمنة األميركية والغربية.
ً
ما الذي سيمنع غدًا فنزويال وبوليفيا ،ودوال أو حركات
ثورية أخرى ،من امتالك ترسانة باليستية وتطويرها
لردع العدوانية األميركية؟ إن «دينامية انتشار» الصواريخ
الباليستية ،وفق التعبير املستخدم في تقارير البنتاغون،
سترتفع وتيرتها بال ريب مع ثبوت القدرة الرادعة لهذه
الصواريخ في املواجهة الحالية ،ما سيزيد سرعة التراجع
للهيمنة الغربية.

المجموعات اليمنية
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