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الحدث

عدوان آل سعود النار تهــ
«عاصفة الحزم»:
الحرب المبيتة منذ شهور
عندما يصرح السفير السعودي عادل الجبير لشبكة «إن بي سي» األميركية بأن السعودية
والواليات المتحدة قد ناقشتا ،منذ أشهر ،الخيارات المحتملة حول اليمن ،وأن خيار القوة قد برز خالل ً
األسابيع الماضية ،فهو صادق في ذلك .ليس ألنه مشهور بالصدق ،بل ألن األدلة الملموسة تشير فعال
إلى أن التحضيرات لعملية «عاصفة الحزم» قد بدأت منذ فترة تراوح بين ستة وتسعة أشهر
محمد صالح الفتيح
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات ل ـع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة
بـحـجــم «عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» ،وف ــي هــذا
امل ــوق ــع االسـتــراتـيـجــي ال ـح ـســاس من
الـعــالــم ،وبمثل هــذا الـعــدد مــن الــدول
ـاع مطولة
املـشــاركــة ،تحتاج إلــى مـسـ ٍ
إلقناع دول معينة ،مصر وباكستان
تحديدًا ،باملشاركة ،وتــدريــب القوات
لتنفيذ الـعـمـلـيــات بـمــا يـتـنــاســب مع
ط ـب ـي ـعــة مـ ـي ــدان املـ ـع ــرك ــة ،وتـحـضـيــر
ب ـنــك األه ـ ـ ــداف ،وت ـح ـتــاج إل ــى م ـقــدار
كبير مــن ق ــدرات الـقـيــادة والسيطرة
لتنسيق األدوار بني الــدول املشاركة،
وبــذل جهد منظم ومتواصل لتأمني
استقرار أسعار النفط.
ً
ب ــداي ــة ،ق ــد ال ت ـح ـتــاج دول الـخـلـيــج،
واألردن واملـغــرب ،للكثير من اإلقناع
للمشاركة في هذه العملية العسكرية،
التي
ولـكــن حــالــة ال ــدول األخ ــرى هــي
ً
ي ـج ــب أن ت ـ ــدرس ب ـع ـن ــاي ــة ،وخ ــاص ــة
حالة مصر والباكستان .فقد تداولت
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ع ـ ــدة مـ ـ ـ ــرات ،خ ــال

ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي،
تسريبات لطلب السعودية من مصر
ٍ
أن ت ـن ـقــل ب ـعــض الـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة
إلــى الـسـعــوديــة ،أو إلــى دول الخليج
األخ ــرى .استندت هــذه الــروايــات إلى
ت ـف ـس ـي ــرات ب ـع ــض امل ـح ـل ـل ــن مل ـقــولــة
الــرئـيــس امل ـصــري الـشـهـيــرة أن مصر
لن تستغرق أكثر من «مسافة السكة»
للتدخل إذا ما دعت الحاجة .أظهرت
الشهور املاضية أن الرئيس املصري،
وم ـ ـ ــن خ ـل ـف ــه املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
املـ ـص ــري ــة ،ي ـم ـس ـكــون ب ــزم ــام األم ـ ــور
بشكل محكم في مصر وأنهم قادرون
ً
ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ م ـثــل هـ ــذا الـ ـق ــرار ف ـعــا،
وال س ـي ـمــا وسـ ــط م ــا بـ ــدا أنـ ــه غـيــاب
ل ـ ــأص ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ــي الـ ـش ــارع
املصري ملثل هذا التدخل.
لكن األمــور في باكستان ليست بهذه
السهولة .فقد تداولت وسائل اإلعالم
ع ـ ــدة م ـ ــرات خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر املــاض ـيــة
ـات م ـ ـفـ ــادهـ ــا أن ب ــاك ـس ـت ــان
تـ ـس ــريـ ـب ـ ٍ
رفضت طلب السعودية إرســال قوات
عسكرية إلــى أراضـي ـهــا .وبـحـســب ما
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ظهر ،فــإن باكستان لم تحسم أمرها،
نهائيًا ،لناحية املشاركة في العملية
إال ي ــوم االث ـن ــن  30آذار .ه ــذا يـعــود
بالطبع إلى تعقيدات الوضع الداخلي
الـبــاكـسـتــانــي ،والـنـسـيــج االجـتـمــاعــي
املكون من السنة والشيعة ،وصراعات
م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ ب ــن ال ـس ـل ـطــة املــدن ـيــة
وال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي .ويـ ـب ــدو أن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت نـ ـف ــوذه ــا
ل ـ ــدى ال ـج ـي ــش ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي إلق ـن ــاع
وقد تكون الصفقات
السلطة املدنيةِّ .
الـعـسـكــريــة ال ـت ــي ُوقـ ـ َـعـ ــت ،أو وصـلــت
امل ــراح ــل األخ ـي ــرة مــن ال ـت ـفــاوض ،هي
ال ــوس ـي ـل ــة إلـ ــى ذل ـ ــك .ف ـب ـعــد أن كــانــت
السعودية قد عاينت دبابة «الخالد»
الباكستانية في عــام  ،2006ورفضت
ش ــراء ه ــا ،عـ ــادت ،بـعــد تـســع س ـنــوات،
م ـط ـل ــع شـ ـه ــر آذار هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،إل ــى
التعاقد عليها .كذلك يبدو أن صفقة
مقاتالت « »17-JFالباكستانية الصنع
وصلت أيضًا إلــى مراحلها األخـيــرة.
ستفيد ه ــذه الـصـفـقــات ،الـتــي يتوقع
أن تـصــل قـيـمـتـهــا إل ــى ع ــدة مـلـيــارات
من الدوالرات ،االقتصاد الباكستاني،
والـصـنــاعــة الـعـسـكــريــة الباكستانية
ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،وال س ـي ـم ــا أن ـ ـهـ ــا قــد
طــرحــت ضـمــن إط ــار ت ـعــاون عسكري
بــاك ـس ـتــانــي سـ ـع ــودي أك ـث ــر ات ـســاعــا.
يمكن القول إن السعودية استخدمت
ن ـف ــوذه ــا لـ ــدى ال ـع ـس ـكــر ،ال ــذي ــن ســال
لعابهم لهذه الصفقات التي ستقوي
م ــؤسـ ـسـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،إلق ـ ـنـ ــاع
الحكومة الباكستانية باملشاركة.
أمـ ــا ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـي ـبــدو أنـ ــه ق ــد حسم
أمره لناحية نقل البندقية إلى الكتف
األخ ـ ــرى .فـبـعــدمــا احـتـضــن ع ــددًا من
املـشــاريــع العسكرية اإليــران ـيــة ووفــر
جزءًا مهمًا من مسار نقل السالح إلى
قطاع غزة ،وربما أيضًا إلى حزب الله،
وتعرض بسبب ذلك لعدد من الغارات
اإلسرائيلية التي استهدفت مثل هذه
ال ـق ــواف ــل ،ف ــي ش ـبــاط  ،2009ومجمع
اليرموك العسكري ،في تشرين األول
 ،2012يبدو أن الـســودان قــد وجــد أن
عواقب هذا التحالف أكبر من فوائده،
ف ـقــرر أن يـنـفــذ اس ـت ــدارة ت ـقــارب املئة
وثمانني درجة في موقفه؛ وقد يكون
مــوقــف ال ـســودان هــو نتيجة خشيته
من أن تكون بعض مواقعه العسكرية
ً
هدفًا محتمال ،إن هو قــرر أن يرفض
امل ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .هـ ــذا ال
يفسر ،على أي ح ــال ،مل ــاذا لــم تسرب
حكومة الخرطوم لحليفتها السابقة
تـحــذيــرات ،ولــو ضمنية ،حــول جدية
العمل العسكري املقبل.
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـلـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة ش ـم ـلــت أي ـض ــا عـ ـ ــددًا مــن
املشاريع التدريبية وعقد العديد من
ص ـف ـقــات ال ـس ــاح رف ـع ــت ال ـس ـعــوديــة
إلــى املــرتـبــة الثالثة عــاملـيــا ،فــي العام
امل ــاض ــي ،م ــن حـيــث مـجـمــوع اإلن ـفــاق
العسكري ال ــذي وصــل إلــى  80مليار
دوالر .ولـعــل أهــم عمليات الـتــدريــب،

التي نكتشف اليوم صلتها بالعملية
ف ــي ال ـي ـم ــن ،ه ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـت ــدري ــب
الـتــي انـطـلـقــت فــي فــرنـســا ،فــي جبال
األل ـ ـ ـ ــب ،تـ ـح ــت م ـس ـم ــى «ش ـ ـمـ ــرخ ،»1
والتي انطلقت في شهر تشرين األول
املــاضــي ،قبل ستة أشهر مــن انطالق
«عاصفة الـحــزم» .شــارك في عمليات
الـتــدريــب أع ــداد مــن ال ـقــوات الخاصة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ووح ـ ـ ـ ــدات االس ـت ـط ــاع
واملـ ـ ـظـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـبـ ــريـ ــة
السعودية .في ذلك الوقت كان التوقع
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ت ـح ـش ــد مل ــواج ـه ــة
اإلرهاب الداعشي على حدود العراق،
وهـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق ص ـ ـحـ ــراويـ ــة ق ــاح ـل ــة،
فلماذا يجري تدريب القوات الخاصة
الـسـعــوديــة فــي مـنــاطــق جبلية وعــرة
للغاية؟ الجواب هو أن املناطق التي
ج ــرت ال ـت ــدري ـب ــات فـيـهــا ه ــي األق ــرب
في تضاريسها إلى املناطق الجبلية
في جنوب السعودية وشمال اليمن.
ال ـت ــدري ـب ــات ك ــان ــت اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـهــذه
الحرب.
م ـ ـ ــا يـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة حـ ـ ـش ـ ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
وت ــدريـ ـبـ ـه ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
العسكري هو تحضير قوائم األهداف
العسكرية ،التي سيجري استهدافها
داخـ ـ ــل ال ـي ـم ــن ،ومـ ـت ــى ي ـت ــم االن ـت ـق ــال
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـج ــوي ــة إلـ ــى الـعـمـلـيــة
ال ـبــريــة .م ــا ف ــات كـثـيـرًا م ــن املــراقـبــن
ه ـ ــو م ــاحـ ـظ ــة الـ ـتـ ـن ــاق ــض ف ـ ــي ك ــام
السعودية التي تذرعت بــأن العملية
العسكرية قد انطلقت ألن الحوثيني
قــد تـجــاهـلــوا «ت ـحــذيــرات الـسـعــوديــة
لهم بعدم الــدخــول إلــى مدينة عــدن».
فالحجة السعودية هي أنها تدخلت
لتنقذ «الحكومة الشرعية» التي لجأ
رئـيـسـهــا ،مـنـصــور ه ــادي ،إل ــى عــدن،
فــي ال ـج ـنــوب .ول ـكــن لــو ك ــان الـتــدخــل
ً
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا فـ ـع ــا،
ف ـل ـم ــاذا ت ــرك ــزت ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة،
بشكل رئيسي ،على صنعاء ومعاقل
الـحــوثـيــن ف ــي ال ـش ـمــال ول ــم تحصل
عـمـلـيــات تـسـتـهــدف ال ـق ــوات املتقدمة
إل ــى ع ــدن؟ الـتـفـسـيــر املـنـطـقــي هــو أن
ال ـع ـم ـل ـيــة إن ـم ــا ان ـط ـل ـقــت لـتـسـتـهــدف
م ــواق ــع مـ ـح ــددة م ـس ـب ـقــا ،م ـن ــذ ف ـتــرة
طــويـلــة ،وال عــاقــة لـهــا باملستجدات
امليدانية في عدن ،في األيام األخيرة.
قوائم األهداف العسكرية ،بحسب ما
ظهر حتى اآلن ،تشمل مواقع الدفاع

لو كانت العملية
قصيرة األمد لتركت
السعودية برميل
النفط يحتفظ
بسعره الجديد
الـجــوي ،القواعد الجوية العسكرية،
بما في ذلك مالجئ الطائرات املقاتلة
وامل ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ــدرج ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران،
مواقع تخزين الصواريخ البالستية،
ومستودعات الذخيرة عمومًا.
نـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات ي ــذك ــرن ــا بـعـمـلـيــة
«ع ــاصـ ـف ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء» ضـ ــد الـ ـع ــراق
 ،1991أو عملية «ال ـس ـنــدان النبيل»
ضــد صــربـيــا  .1999تـهــدف مـثــل هــذه
العمليات الجوية إلى حرمان الخصم
ك ــام ــل الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ق ـب ــل أن

تـبــدأ أي عـمـلـيــات بــريــة ،إذا مــا دعــت
الـ ـ ـض ـ ــرورة ل ــذل ــك .ب ـح ـســب م ــا ظ ـهــر،
ف ـقــد ان ـط ـل ـقــت ال ـط ــائ ــرات ال ـس ـعــوديــة
من طــراز  15-Fومــن طــراز «تايفون»،
شـبــه الـخـفـيــة ،لـضــرب مــواقــع الــدفــاع
ً
الـ ـج ــوي أوال ،وذلـ ـ ــك م ــن ارت ـف ــاع ــات
شــاه ـقــة وم ـس ــاف ــات ب ـع ـي ــدة ،مـمـهــدة
ال ـطــريــق ل ـل ـطــائــرات األخ ـ ــرى لـضــرب
ب ــاق ــي امل ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة .ت ـحــديــد
جـمـيــع امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة ،وخــاصــة
مــواقــع الــدفــاع ال ـجــوي ،فــي بلد تزيد
مساحته على نصف مليون كيلومتر
مــربــع ،هــو عملية معقدة للغاية وال
ب ــد أن ـهــا اس ـت ـغــرقــت أســاب ـيــع طــويـلــة
م ــن ال ـع ـمــل امل ـخ ــاب ــرات ــي ،وقـ ــد يـكــون
هناك على األرض من ال يــزال يعمل،
ح ـتــى اآلن ،ع ـلــى تــوف ـيــر إح ــداث ـي ــات
امل ــواق ــع ال ـج ــدي ــدة ،وال سـيـمــا ملــواقــع
الدفاع الجوي املتحركة .يضاف إلى
ذلـ ــك أن ن ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
يتطلب اطباق الحصار البحري على
السواحل البحرية لليمن ،التي يزيد
طــول ـهــا ع ـلــى  2500كـيـلــومـتــر ،وه ــذا
يتطلب ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـسـفــن التي
البد أنها انطلقت باتجاه اليمن قبل
عدة أيام من بدء العملية العسكرية.
جمع املعلومات حول مواقع األهداف
ووض ــع مخطط ملــراحــل االسـتـهــداف،
بـ ـحـ ـس ــب األول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات ،لـ ـي ــس س ــوى
ال ـخ ـطــوة األولـ ـ ــى .فــال ـخ ـطــوة الـتــالـيــة
هــي تــوزيــع املـســؤولـيــات بــن الـقــوات
ال ـجــويــة ل ـل ــدول امل ـش ــارك ــة ،وتنسيق
التحضيرات والحالة الفنية لألسلحة
وال ـطــواقــم ،واملـعـلــومــات املـخــابــراتـيــة
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،وم ــا
شابه ،أي كل ما يندرج تحت مسمى
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .مـ ــن ال ـج ــدي ــر
بالذكر أن جميع العمليات املشابهة
لعملية عاصفة الـحــزم ،والـتــي جرت
خ ــال األع ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة وال ـع ـشــريــن
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ــان ــت بـ ـقـ ـي ــادة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ق ــد تـكــون
الجهة الوحيدة الـقــادرة على تنظيم
عملية عسكرية معقدة وواسعة بمثل
هــذه الدقة .ولعل إحــدى النقاط التي

