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ـدد الجزيرة العربية
ما يلي مرحلة حشد القوات هو
تحضير قوائم األهداف العسكرية
التي سيجري استهدافها داخل
اليمن (أ ف ب)

ضمنت ســريــة التحضير والتنفيذ،
طـ ــوال ال ـش ـهــور املــاض ـيــة ،ه ــي أن ــه لم
يكن هـنــاك ســوى طــرف واحــد يمسك
بخيوط العملية ويحتكر املعلومات
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة حـ ـ ــول األهـ ـ ـ ـ ــداف واألدوار

املسندة إلى كل من األطراف املشاركة،
التي ربما كانت مسؤوليتها فقط أن
تـحـشــد قــوات ـهــا ف ــي امل ــواق ــع امل ـحــددة
وتنتظر األوامر.
م ــا إن انـطـلـقــت الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة،

ال ـت ــي ك ــان ــت م ـفــاج ـئــة لـ ـل ــرأي ال ـع ــام،
حتى اهتزت أسواق النفط في العالم
وأسواق األسهم في دول الخليج .فقد
ارتفعت أسعار النفط في اليوم األول
بـنـحــو سـتــة دوالرات .وه ــذا رد فعل
مـتــوقــع وطـبـيـعــي الن ـط ــاق عمليات
ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة اسـتــراتـيـجـيــة
ي ـمــر ع ـبــرهــا يــوم ـيــا م ــاي ــن بــرام ـيــل
النفط وماليني األطنان من الشحنات
ال ـت ـج ــاري ــة .أم ــا م ــا ك ــان غ ـيــر مـتــوقــع
وغ ـي ــر ط ـب ـي ـعــي ،ف ـه ــو عـ ـ ــودة أس ـع ــار
النفط إلى ما كانت عليه قبل انطالق
األع ـمــال العسكرية .وه ــذا لــه تفسير
واح ـ ـ ـ ــد ،هـ ــو ت ــدخ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
أس ــواق الـنـفــط ملـنــع ارت ـفــاع األس ـعــار.
وهـ ـن ــا ق ــد يـ ـك ــون م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري أن
نعيد النظر فــي تفسيراتنا للهبوط
ال ـصــاروخــي ألس ـعــار الـنـفــط العاملية
فــي الصيف املــاضــي .فــأسـعــار النفط
ل ــم ت ـه ـبــط إل ـ ــى م ــا دون املـ ـئ ــة دوالر
للبرميل الــواحــد إال بعد أن استولى
الحوثيون على صنعاء في شهر آب
املــاضــي ،مـنــذ ثمانية أشـهــر تقريبًا.
ولم يحصل هذا بعد أن ضمت روسيا
شبه جزيرة القرم ،على سبيل املثال.
وك ــان واض ـح ــا أن أس ـب ــاب انـخـفــاض
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،واس ـت ـم ــراره ــا بــذلــك،
ي ـعــود إل ــى اغ ـ ــراق األسـ ـ ــواق الـعــاملـيــة
بما يزيد على حاجته من النفط .وإذا
ما أخذنا أسعار النفط كمؤشر على
العملية العسكرية ،يمكننا أن نتوقع
أن العملية العسكرية ستستمر لفترة
طــويـلــة .ول ــو كــانــت العملية قصيرة
األمد لتركت السعودية برميل النفط
يحتفظ بـسـعــره الـجــديــد ،أو لتركته
يرتفع ،لتستفيد من املكاسب الالحقة

في تعويض تكاليف الحرب .ولكنها
ف ـض ـلــت أن ت ـض ـبــط ال ـس ـعــر وت ـع ـيــده
إلــى ح ــدود  50دوالرًا وك ــأن املطلوب
هــو الـحـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار األس ــواق
العاملية حتى إذا ما اغلق مضيق باب
املندب واضطرت شركات نقل النفط
الـبـحــري إل ــى سـلــوك الـطــريــق البديل

تهدف العمليات
الجوية إلى حرمان
الخصم كامل القدرات
العسكرية قبل بدء أي
عمليات برية

األطول ،حول «رأس الرجاء الصالح»،
ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،ل ـل ــوص ــول إلــى
أوروب ـ ــا ،ف ــإن ال ــزي ــادة فــي تكلفة نقل
النفط لــن تترافق بــزيــادة فــي أسعار
ال ـن ـف ــط وت ـب ـق ــى األس ـ ـعـ ــار ال ـن ـهــائ ـيــة
م ـق ـب ــول ــة وال تـ ـض ــر ب ــاملـ ـسـ ـت ــوردي ــن
ال ـك ـب ــار ،وال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـغ ــرب وفــي
جنوب شرق آسيا.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ــرج ــح أن ه ــذه
العملية العسكرية الكبيرة ،التي تم
الـتـحـضـيــر ل ـهــا ع ـلــى امـ ـت ــداد شـهــور
طــويـلــة سـتـكــون عملية طــويـلــة األمــد
ومــن املــرجــح أن تشمل عمليات برية
أي ـ ـضـ ــا .ه ـ ــذا قـ ــد يـ ـك ــون م ـن ــاق ـض ــا ملــا

حاول بعض املحللني تصويره من أن
العملية هي مجرد مناورة تهدف إلى
اس ـت ــدراج إي ــران إل ــى ال ــرد العسكري،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـقـ ــويـ ــض امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
النووية ،التي مضت غير متأثرة .من
يستذكر مسار الصراعات العسكرية
في العقود املاضية ،يجب أن يالحظ
أن أي م ـحــاولــة ت ــوري ــط أو اس ـت ــدراج
طرف ما إلى الحرب تعتمد على رفع
وتيرة التهديدات الكالمية والتلويح
ب ــال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ل ـف ـتــرة
غـيــر قـصـيــرة قـبــل ان ـطــاق العمليات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ــا ف ـع ـلــت
إســرائ ـيــل مــع ال ـعــرب فــي ح ــرب 1967
أو في غزو لبنان  .1982أما العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى إن ـجــاز
أهداف عسكرية فعلية فتعتمد ،بشكل
رئ ـي ـس ــي ،ع ـل ــى ع ــام ــل ال ـس ــري ــة خ ــال
التحضير وعـلــى عــامــل املباغتة عند
الـبــدء بالتنفيذ ،على نحو مــا فعلت
سورية ومصر في حرب  .1973إذا ما
قــارنــا عاصفة الـحــزم بتلك الـحــروب،
فسنجد أنها تشابه حــرب  ،1973من
حيث الحرص على السرية واملباغتة.
هي حرب بكل تأكيد وليست محاولة
الس ـ ـتـ ــدراج رد م ــن إيـ ـ ـ ــران .بــالـعـكــس
ت ـمــامــا .ي ـبــدو وكـ ــأن الـعـمـلـيــة تعتمد
فــي نجاحها وانـتـقــالـهــا إل ــى املرحلة
التالية على عدم حصول ما يعرقلها
أو يحرفها عــن مـســارهــا .الحوثيون
م ـسـت ـعــدون بــالـطـبــع لـل ـحــرب الـبــريــة،
ولذلك ستطول الحرب الجوية لتدمير
القدرات العسكرية الثقيلة للحوثيني،
من ناحية ،وإلضعاف الروح املعنوية
ل ـل ـمــداف ـعــن ق ـبــل أن ت ـب ــدأ الـعـمـلـيــات
البرية ،إن دعت الحاجة لذلك.

ً
«داعش» االمتداد الطبيعي للوهابية ...منهجًا وعمال
نور أيوب
ينف «داعش» يومًا اتباعه للتيار الوهابي،
لم ِ
متفاخرًا بأنه خير من ّ
يجسده .والجديد في
ٌ
هذا اإلطار ،مقال نشرته إحدى املؤسسات
اإلعالمية ّ
املغردة في سرب «داعــش» تؤكد
فيه أن دولة أبو بكر البغدادي ليست سوى
ام ـت ــداد لـلــدولــة الـسـعــوديــة األول ـ ــى ،كنتيجة
عملية وصادقة للمذهب الوهابي.
ّ
املقال بقلم األخ «النابع» ،ونشرته مؤسسة
املـ ـنـ ـه ــاج ،امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت عـ ـب ــاءة الـجـبـهــة
اإلعالمية لنصرة «داعش» ،على  18صفحة،
ُ
بعنوان «الشيخ البغدادي على خطى اإلمام
محمد بن عبد الوهاب .التشابه بني الدولتني:
محمد بن عبد الوهاب ،وأبو بكر البغدادي».
ٌ
استعراض تاريخي ومقارنة بني الدولتني،
«داعـ ــش» و«ال ــدول ــة الـسـعــوديــة األولـ ــى» يبدأ
بمقدمة تشير إلى «وجود الكثير من أوجه
التشابه بــن الــدولـتــن» ،استنادًا إلــى الكتب
التي تناولت دعوة «عبد الوهاب وتحالفه مع
آل سعود لقيام الــدولــة ،وكتب أئمة الدعوة
ال ـن ـجــديــة أن ـف ـس ـهــم» ،مـعـتــرفــا ب ــأن «داع ــش
ه ــي ام ـ ـتـ ـ ٌ
ـداد ل ــدع ــوة ودول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــام مـحـمــد
بــن عـبــد ال ــوه ــاب ،الــدولــة الـسـعــوديــة األول ــى،
وه ــي مشابهة لـهــا فــي املـنـهــج والـكـثـيــر من
األحـ ـ ــداث» .وم ـع ــروف أن ال ــدول ــة الـسـعــوديــة
األولى تأسست عام  1744في الدرعية ،بعد
تحالف بني أمير الدرعية محمد بن سعود،

ومؤسس التيار الوهابي الداعية محمد بن
عبد الوهاب .حلف ُعرف «بميثاق الدرعية»
لدولة شملت أجـ ً
ـزاء كبيرة من شبه جزيرة
العرب.
ّ
حـ ــاول «ال ــن ــاب ــع» أن ُي ـس ـقــط األحـ ـ ــداث الـتــي
رافقت تأسيس دولة آل سعود األولى ،على
الــواقــع الــذي يعيشه أنصار دولــة البغدادي.
يستعرض ما قاله مؤلفون ـ عرب وأجانب
ـ عــن دولــة آل سعود وجرائمها ،مستعينًا
ب ـك ـتــاب «ت ــاري ــخ الــوهــاب ـيــن» امل ـن ـشــور عــام
 ،1833للمؤلف آندرو كرايتون ،ليستتبعها
بإيضاحات وردود للدكتور عبد الله الصالح
العثيمني (مواليد العنيزة  )1936األمني العام
لجائزة امللك فيصل العاملية ،وعضو الهيئة
التعليمية في قسم التاريخ في جامعة امللك
س ـعــود ف ــي ال ــري ــاض ،وأح ــد أب ــرز مــؤرخــي
الــدولــة السعودية ،وذلــك لتلميع صــورة من
ً
أجزاء واسعة من شبه جزيرة العرب
حكموا
قبل  270عامًا.
يـنـقــل كــاتــب امل ـقــال عــن ك ـتــاب كــراي ـتــون أن
ال ــدي ــن ال ــوه ــاب ــي ه ــو «م ــزي ـ ٌـج م ــن مـحـمــديــة
ُ
ُ
يكون فيها الشيخ
ـرف بــدوي،
تطهيرية وعـ ٍ
قائدًا دينيًا وسياسيًا لألمة» .فـ«التطهير»
ب ـح ـســب ال ـك ـت ــاب ه ــو «تـ ـم ـ ّـس ـ ٌـك بــال ـع ـق ـيــدة
الـصـحـيـحــة» ،مـسـتـشـهـدًا بــأمـثـلــة ت ـبــدأ من
املحرمات الدينية اإلسالمية التي ال نقاش
فيها ،كـ«طلب الشفاعة من األولياء املوتى ،أو
ً
تقديسهم ،وبناء القبب واألضرحة» ،وصوال

إلــى «التدخني والـتـبــغ» ،مقارنًا حــال األمــس
بحال اليوم مع دولة البغدادي.
هذه الصورة عن التيار الوهابي التي ّقدمها
كرايتون استعرضها «النابع» ليختم بعبارة
«وكأن املؤلف يصف داعش اليوم».
ُيضيف امل ـقــال أن جـنــود الــدولــة السعودية
أت ـه ـمــوا بسلب ونـهــب الـضــالــن والـكــافــريــن
ّ
حـســب ك ــراي ـت ــون ،إال أن الـعـثـيـمــن يــوضــح
ُ
ال ـش ـب ـهــة ،ب ــأن «س ـع ــود ك ــان ي ــأخ ــذ خـمــس
ال ـغ ـنــائــم لـبـيــت املـ ــال الـ ـع ــام ،وي ـ ــوزع باقيها
على املقاتلني» .يتابع الكاتب إضــاءتــه على
الـ ـتـ ـق ــارب ،م ـس ـت ـش ـه ـدًا ب ــامل ــؤل ــف األج ـن ـبــي
«وألنـ ـه ــم (أي ال ــوه ــاب ـي ــن) ك ــان ــوا ي ــأخ ــذون

املاشية والغنائم مــن غير املنضمني إليهم
بطريقة فظة ،انضم إليهم كثيرون لينقذوا
م ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم ،وبـ ــره ـ ـنـ ــوا ع ـل ــى اإلخـ ـ ــاص
لـعـقـيــدتـهــم بـمـهــاجـمــة جـيــرانـهــم ونـهـبـهــم».
ُيعيد العثيمني رسم املشهد حسب الرواية
السعودية ،حيث إن الغزوات ال تكون «دون
إذن أو تــوج ـيــه م ــن قـ ــادة الـ ــدولـ ــة» ،لـيـخــرج
ّ
مجددًا «النابع» بالقول «إن االتهامات ضد
الدولة السعودية هي ذاتها االتهامات ضد
دولة داعش».
ال ـكــاتــب ال ــداع ـش ــي ي ـشـ ّـبــه مـحـمــد ب ــن عبد
الـ ــوهـ ــاب ،م ــؤس ــس ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوه ــاب ــي ،بــأبــي
مصعب الــزرقــاوي مـ ّ
ـؤســس «داع ــش» .فقد
َ
جمعت الشخصيتان «مواهب شتى .من فن
اإلقناع ،والحنكة والدهاء السياسي ،إلى ّقوة
الـسـيــف» .يستعرض مــراحــل تكفير عــوام
املسلمني للدولة الوهابية واستحالل دمها
سابقًا ،والدولة الداعشية حاليًا.
ال ي ـن ـفــي ال ـك ــات ــب املـ ـج ــزرة ال ـت ــي قـ ــام بها
آل س ـع ــود ع ــام  1801ف ــي مــدي ـنــة كــربــاء
العراقية .يومها كانت املحصلة خمسة آالف
قتيل من سكان املدينة ،واالعـتــداء والسلب
ملقام اإلمام الحسني بن علي .يعلل العثيمني
سبب املـجــزرة بــأن «بــاشــا بـغــداد لــم يسمح
ألبناء الدرعية من الرعي داخل العراق ،فما
كان منهم إال أن قاموا بتلك الـغــزوة» .يعلل
«النابع» ارتكابات «داعش» بأن أفعال جنود
التنظيم تأتي ّ
«ردًا على الظلم الالحق بهم»،

ّ
مذكرًا بـ«الظلم» الذي لحق بدولة أبناء نجد
سابقًا.
ّ
يقارن الكاتب «النابع» بني أعــداء الدولتني،
ّ
وهــم مــن أهــل «الـ ُـســنــة» الــذيــن حــاربــوا تمدد
الفكر الوهابي ،مستخلصًا أن «الصحوات
لـيـســت ص ـنــع الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــي سـلـسـلــة من
الخيانة في ُالقديم والحديث ،واشتراء رؤوس
القبائل ُس ّنة األعداء من قبل» ،ليعرض ّ
«قوة
مجاهدي الدولتني» الذين قاتلوا الصحوات
«بشجاعة واستبسال».
هنا يستشهد «الداعشي» مجددًا بما كتبه
آن ــدرو كــرايـتــون عــن آل سـعــود فــي دولتهم
االول ــى« :أم ــا الــذيــن وقـعــوا أس ــرى فــي أيــدي
املتعقبني لهم ّ
فشوهوا بوحشية ،إذ قطعت
أيديهم وأرجلهم ،ثم تركوا ليفنوا» ،مضيفًا
«هكذا كانت تفعل الدولة الوهابية ،تقتل من
يقع في يدها بكل شدة وعنف ،حتى أوقعوا
الرعب في أعدائهم».
يختم الكاتب مقالته بدعوة «داعش» إلى أن
تقوم بتدوين تاريخها ،كما قام عبد الوهاب
بانتداب تلميذه لتأريخ دولته ،حيث رأى أن
تاريخ الدولتني ٌ
جزء من التاريخ اإلسالمي.
فــي خــاصــة امل ـقــال ،أراد الـكــاتــب الــداعـشــي
ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ال ـس ـعــوديــة
األولــى ،وقــارن دولــة البغدادي بها ،ليخلص
إل ــى نتيجة وح ـيــدة« :داعـ ــش» هــي االم ـتــداد
الطبيعي للوهابية ،وتحديدًا للدولة السعودية
ً
األولى ،منهجًا وعمال.

