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ّ
العدوان يصفي قواته جنوبًا
اليمن

في حادثة تشبه قصف
طيران العدوان معسكرًا
مؤيدًا للرئيس الفار في
حضرموت ،استهدفت
غارات جوية مواقع للقوات
المؤيدة للعدوان في لحج،
في ما يبدو أنه محاولة
فصائل على حساب
لتزكية
ّ
أخرى في ظل النزاع الدائر
بينها على السيطرة جنوبًا،
وذلك في وقت يتزايد فيه
الضغط الشعبي على «أنصار
الله» ّ
لسد الفراغ السياسي
والحكومي
تـ ـب ــدو «الـ ـه ــدن ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ال ـتــي
أعـلـنـتـهــا ال ــري ــاض أش ـبــه بـمـحــاولــة
الحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء األزم ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــرة بــن
ف ـ ـصـ ــائـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان املـ ـسـ ـلـ ـح ــة فــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ش ـ ـهـ ــدت ف ـيــه
م ـح ــاف ـظ ــة ل ـح ــج ت ـص ـع ـي ـدًا خ ـط ـي ـرًا،
حيث استهدفت غــارة جوية مواقع
تابعة للمجموعات املسلحة املؤيدة
ل ـل ـعــدوان .وســائــل إع ــام قــريـبــة من
ال ـت ـح ــال ــف ق ــال ــت إن ال ـط ــائ ــرة ال ـتــي
ن ـف ــذت ال ـض ــرب ــة «م ـج ـه ــول ــة» ،فـيـمــا
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر ي ـم ـن ـي ــة إن الـ ـغ ــارة
شنها طيران العدوان على تجمعات
املـسـلـحــن عـلــى تـخــوم مـثـلــث العند
ف ــي املـحــافـظــة الـجـنــوبـيــة ،أدت إلــى
مـقـتــل  12وإص ــاب ــة  50آخ ــري ــن .هــذا
االس ـت ـهــداف لـيــس األول مــن نــوعــه،
ل ـك ـنــه ي ــأت ــي ف ــي وق ـ ــت ت ـت ـف ــاق ــم فـيــه
الـ ـن ــزاع ــات ب ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة
داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة ل ـلــرئ ـيــس
الفار عبد ربه منصور هــادي ،التي
تحولت إلــى مواجهات مسلحة في

األيام املاضية ،على خلفية التنافس
للسيطرة على عدن.
ردود أفـ ـ ـع ـ ــال قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـج ـم ــوع ــات
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـتـ ـخـ ـبـ ـط ــة ب ـع ــد
الـضــربــة ،فـقــد أك ــدت بـعــض املــواقــف
أن الـقـصــف نــاجــم عــن «خ ـطــأ» لــدى
قيادة التحالف .ودعا بيان مقتضب
ص ـ ـ ــادر عـ ــن «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـش ـع ـب ـيــة»
(م ـس ـل ـحــو ه ـ ــادي) إل ــى ال ـت ــري ــث في
الحكم وانتظار نتيجة التحقيقات،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األول ـي ــة
ت ــؤك ــد إقـ ـ ــاع ط ــائ ــرت ــن م ــن ق ــاع ــدة
العند الجوية ،ومرجحًا «استخدام
الحوثيني وصــالــح طــائــرات حربية
أقلعت من قاعدة العند».
ال ـب ـي ــان أث ـ ــار اس ـت ـغ ــراب الـيـمـنـيــن،
لـكــون إق ــاع ال ـطــائــرات مــن الـقــواعــد
ّ
العسكرية اليمنية في ظل الحصار
ً
الجويُ ،ي َع ّد أمرًا مستحيال ،وهو ما
يــؤكــده التحالف بنفسه حــن يقول
ّ
إنه تمكن من شل املرافق العسكرية
ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـل ــه».
وتـعـيــد ه ــذه ال ـحــادثــة إل ــى األذه ــان
اس ـت ـهــداف ط ـيــران ال ـع ــدوان «ال ـلــواء
 23م ـي ـك ــا» فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـب ــر فــي
ح ـضــرمــوت ق ـبــل ن ـحــو ش ـهــر ،بــرغــم
أن ــه ك ــان مـصـنـفــا ضـمــن املـعـسـكــرات
امل ـ ــؤي ـ ــدة ل ـ ـه ـ ــادي ،م ـ ــا ي ـج ـع ــل ه ــذه
ال ـضــربــات سـيــاســة متبعة مــن دول
العدوان لتزكية فصائل معينة على
حساب أخرى في امليدان.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ت ـش ـه ــد م ـحــاف ـظــة
صعدة (يحيى الشامي) استعدادات
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ف ـ ـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة
«الـ ـخـ ـي ــارات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» الـتــي
ه ـ ــددت ب ـت ـن ـف ـيــذهــا ح ــرك ــة «أن ـص ــار
الـلــه»ّ ،
ردًا على الـتـحــوالت امليدانية
الـتــي ج ــرت أخ ـي ـرًا .وم ــن املـتــوقــع أن
ًّ
ت ـش ـه ــد ه ـ ــذه املـ ـع ــرك ــة حـ ـ ــا ل ـل ـف ــراغ
الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ح ـســم
ميداني في معارك الداخل وعمليات
نــوع ـيــة ق ــد تـشـمــل «ال ـع ـم ــق» ف ــي ما
وراء الجبهات الحدودية املفتوحة:
ج ـ ـيـ ــزان وظـ ـ ـه ـ ــران ون ـ ـ ـجـ ـ ــران ،وف ـق ــا

ملـ ــا تـ ــؤكـ ــده م ـ ـصـ ــادر مـ ـي ــدانـ ـي ــة .وال
تستبعد املصادر إدخال منظومات
صــاروخـيــة جــديــدة إلــى املـعــركــة ،ما
ي ــزي ــد اح ـت ـمــال ـيــة اس ـت ـه ــداف مــراكــز
ع ـس ـك ــري ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة أخـ ـ ــرى فــي
العمق السعودي.
ويـمـتـلــك الـجـيــش الـيـمـنــي صــواريــخ
«قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى بـ ـل ــوغ ك ــل ال ـع ــواص ــم
الخليجية» باإلضافة إلى املفاجآت
الـ ـت ــي ت ـك ـش ــف ع ـن ـه ــا ت ـب ــاع ــا وحـ ــدة
ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـح ــرب ــي ل ـ ــدى «أنـ ـص ــار
ال ـ ـل ـ ــه» ،ال ـ ـتـ ــي ن ـج ـح ــت ف ـ ــي ت ـع ــدي ــل
وتـ ـط ــوي ــر عـ ـ ـش ـ ــرات األن ـ ـ ـ ـ ــواع خ ــال
س ــت ح ـ ـ ــروب ،أك ـس ـب ــت ال ـح ــرك ــة كــل
ّ
مقومات حروب االستنزاف الطويلة
(التصنيعية واملـيــدانـيــة) .وعمليًا،
أث ـب ـت ــت ه ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة ف ـعــال ـي ـت ـهــا
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي م ـ ـعـ ــارك الـ ـ ـح ـ ــدود أو
ً
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب والـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
صواريخ محلية التصنيع كالثاقب

وال ـ ـ ــزل ـ ـ ــزال ،وي ـ ـجـ ــري الـ ـح ــدي ــث عــن
ُ
أخرى لم تستخدم بعد.
وكــان الجيش و«الـلـجــان الشعبية»
قـ ـ ـ ــد ق ـ ـص ـ ـف ـ ــوا مـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــي ال ـ ـ ــردي ـ ـ ــف
والخوجرة في جيزان بـ 22صاروخًا
وقذيفة مدفعية ،ودمروا ثالث آليات

ال ُيستبعد إدخال
منظومات صاروخية جديدة
إلى المعركة على الحدود
عسكرية في وادي ابن خالن بالقرب
من موقع املمعوط في جيزان.
من جهةٍ أخرى ،أرسل قادة مجموعة
م ــن األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـيـمـنـيــة
رس ــال ــة إلـ ــى زع ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»،
عبد امللك الحوثي ،أمس ،للتفويض
إلـيــه «مــا ي ــراه مناسبًا مــن خـطــوات

تشهد محافظة صعدة استعدادات كبيرة للدخول في مرحلة «الخيارات االستراتيجية» (أ ف ب)

ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـس ـع ــودي
االميركي».
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي أيـ ـض ــا،
تمكن الجيش و«اللجان الشعبية»
مــن صــد تـقــدم املجموعات املسلحة
ص ـبــاح أم ــس ،عـلــى مـنــاطــق جعولة
وال ـب ـســاتــن ف ــي ع ــدن .وأك ــد مـصــدر
ف ــي «اإلعـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي» أن الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان» ن ـص ـبــا كـمـيـنــا مـحـكـمــا
أدى إلى تدمير اآلليات وقتل وجرح
عدد كبير من العناصر املسلحة.
وفـ ـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـ ـ ــرد عـ ـل ــى قـصــف
نفذته وحدات املدفعية والصواريخ
ف ــي ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
عـلــى م ـنــازل وم ـقــار ل ـق ـيــادات تابعة
ل ـه ــادي واإلم ـ ـ ــارات ف ــي ال ـبــري ـقــة في
مـحــافـظــة ع ــدن أول م ــن أم ــس ،وفــي
م ـق ــدم ـت ـه ــا مـ ـن ــزل ص ــال ــح بـ ــن فــريــد
ُ
الـعــولـقــي ال ــذي اســتـهــدف فيما كــان
ضـبــاط إمــارات ـيــون وق ـي ــادات أمنية
ت ــاب ـع ــة لـ ـه ــادي ي ـع ـق ــدون اج ـت ـمــاعــا
فيه ،قصفت طائرات العدوان أمس،
مـ ـن ــزل ق ــائ ــد مـ ـح ــور شـ ـب ــوة الـ ـل ــواء
عـ ــوض م ـح ـمــد ب ــن ف ــري ــد ال ـعــول ـقــي،
وأدى القصف إلى إصابة تسعة من
مرافقيه.
ال ـع ــول ـق ــي الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف ط ـي ــران
ال ـ ـعـ ــدوان م ـن ــزل ــه ف ــي م ــدي ـن ــة ع ـتــق،
ه ــو م ــن ال ــراف ـض ــن لـ ـلـ ـع ــدوان ،وفــي
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه هـ ــو مـ ــن أق ـ ـ ـ ــارب بــن
فريد الــذي دمــرت صواريخ الجيش
و«ال ـل ـج ــان» م ـنــزلــه ف ــي عـ ــدن ،األم ــر
الذي يجعل استهداف منزله يحمل
سمة االنتقام .كذلك ،واصل الجيش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ال ـت ـق ــدم فــي
م ــدي ــري ــة ال ـج ــدع ــان ف ــي م ـ ــأرب ،بعد
طرد عناصر «القاعدة» منها.
إلى ذلك ،أعلن منسق األمم املتحدة
لـ ـلـ ـش ــؤون اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن،
جــوهــانــس ف ــان دي ــر ،أم ــس ،أن أكثر
م ــن  23أل ــف يـمـنــي س ـق ـطــوا م ــا بني
قـتـيــل وج ــري ــح ،ف ــي ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة
منذ أكثر من أربعة أشهر.
(األخبار ،األناضول)

تقرير

جيش من «الدواعش» خلف قضبان آل سعود؟
خليل كوثراني
عــام وأكـثــر ،هــو عمر إعــان السعودية
حربها على تنظيم «داعــش» وإخوته،
ت ـحــدي ـدًا م ـنــذ أن أصـ ــدر امل ـل ــك ال ــراح ــل
عبد الله بن عبد العزيز أمــره بتجريم
القتال في سوريا والعراق أو االنتماء
والـتـعــاطــف مــع «داع ــش» و«الـنـصــرة»،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى ق ـ ــدوم م ـح ـمــد ب ــن نــايــف
عـلــى ص ـهــوة «مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب» .مر
ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،وال تـ ـ ــزال الـ ــريـ ــاض تـجـنــي
ً
ث ـمــار إره ـ ــاب تـكـفـيــري اع ـت ـنــت طــويــا
بــزرعــه وسقايته .فهناك فــي السجون
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـخ ـم ـس ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــوزع
امل ـت ـه ـم ــون بــال ـغ ـلــو والـ ـتـ ـط ــرف ،أرقـ ــام
ت ـن ــذر بـ ــأن ث ـمــة ج ـي ـشــا م ــن ال ــدواع ــش
خلف قضبان «اململكة الوهابية» يزيد
الجمر تحت الرماد اتقادًا.
 4209سـجـنــاء ،رقــم يهمس بــه لوكالة
«روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» ع ـق ـي ــد سـ ـ ـع ـ ــودي اك ـت ـف ــى
ب ــال ـت ـع ــري ــف عـ ــن ن ـف ـس ــه ب ـك ـن ـي ــة «أبـ ــو
سـلـمــان» ،أثـنــاء زي ــارة مــراســل الوكالة
إلصالحية الحاير (جـنــوب الــريــاض)،
أضخم السجون السياسية في مملكة
آل س ـع ــود ،واألفـ ـض ــل إلج ـ ــراء تحقيق
حول «طفرة» موقوفي أتباع تنظيمات
السلفية الجهادية.
فـ ــي «الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــر» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أربـ ـع ــة
سجون أخرى ،يقبع اآلالف من أنصار
التنظيمات التكفيرية .غالبية هــؤالء

من الجيل «الجهادي» الجديد ،ويندر
ف ـي ـهــم م ــن يـ ـع ــود إلـ ــى ال ـج ـي ــل ال ـقــديــم
م ـ ــن األف ـ ـغ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــرب أو حـ ـت ــى م ـمــن
قــاتــل فــي «الـســاحــة الـعــراقـيــة» .هــم من
فـئــات عـمــريــة شــابــة« .نـفــر» جلهم إلــى
«الساحة الشامية للجهاد» في أعقاب
انــدالع «الـثــورة» هناك ،قبل أن يفلتوا
من عقال النظام السعودي.
الـ ـتـ ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إلـ ـيـ ـه ــم تـ ـتـ ـن ــوع بــن
«االف ـت ـئــات عـلــى ول ـ ّـي األم ــر وال ـخــروج
عن طاعته ،والسفر إلى مواطن الفتنة»
(العراق وسوريا) ،واملشاركة في القتال
مــع «الـفـئــات الـضــالــة» أو تقديم الدعم
لـهــا وغـيــرهــا مــن ال ـجــرائــم املـنـصــوص
عليها في األمر امللكي الصادر بتاريخ
 3شـبــاط  .2014كــذلــك ف ــإن املحاكمات
بالجملة واملفرق مستمرة في املحكمة
الـجــزائـيــة فــي ال ــري ــاض وجـ ــدة :أحـكــام
ب ــالـ ـسـ ـج ــن وم ـ ـنـ ــع الـ ـسـ ـف ــر ت ـس ـط ــره ــا
املحكمتان من حني إلى آخر.
قبل عامني فقط ،كانت أعداد املوقوفني
ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـق ـضــايــا ت ـقــل ع ــن ذلــك
بـكـثـيــر ،ف ـفــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي م ــن عــام
 2013تباهت وزارة الداخلية السعودية
بانخفاض السجناء األمنيني بنسبة
 ،%60ليصلوا إلى  2289بعد أن كانوا
 5501في كانون األول  ،2010هذا الفارق
الكبير هــو مــا تفسره بعض الوثائق
واملعلومات ،بتصدير هؤالء السجناء
ل ـل ـق ـتــال ف ــي س ــوري ــا ب ــداي ــة األح ـ ـ ــداث،

وتـ ــوق ـ ـيـ ــع ص ـ ـف ـ ـقـ ــات مـ ـعـ ـه ــم بـ ــإطـ ــاق
سراحهم مقابل السفر إلى هناك.
لكن النظام السعودي لم يتخلص في
ذلــك الــوقــت ،عبر سياسته «الخرقاء»،
مــن مـجــامـيــع املـتـشــدديــن حملة جــواز
الـسـفــر األخ ـض ــر .مـعـكــوس تـمــامــا هو
مـ ـحـ ـص ــول الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ف ــوف ــق األرقـ ـ ــام
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .بـ ـل ــوغ أعـ ـ ـ ــداد ال ــداع ـش ـي ــن
املوقوفني  4209سجناء ،يعني ارتفاعًا
ب ـن ـس ـبــة  %84ت ـق ــري ـب ــا .أرقـ ـ ــام إذا مــا
أضفنا إليها املنضمني الفعليني إلى
صفوف «داعــش» في العراق وسوريا،
بـتـنــا أم ــام جـيــش ج ــرار مــن الــدواعــش
ال ـس ـعــوديــن ،وه ــو واق ــع يـشــي بخطر
اس ـت ـث ـنــائــي ي ـت ـه ــدد نـ ـظ ــام آل س ـعــود
ال ت ـضــاه ـيــه ج ـس ــام ــة ع ـ ــودة األف ـغ ــان
الـعــرب بــدايــة التسعينيات ،وال سيما
فــي ظــل قـيــام وتـحـقــق «ال ـخــافــة» ذات
الجاذبية ملتشربي الفكر الوهابي من
مدارس السعودية ومناهجها الدينية
والتعليمية .دالالت ذلك تقرأ جلية في
هوية االنتحاري منفذ اعتداء مسجد
اإلمام الصادق في الكويت ،السعودي
فهد ّ
القباع ابن الـ ،23فهو ينتسب إلى
أخـ ــوال مــوقــوفــن بتهمة اإلره ـ ــاب ،ما
ّ
ي ــدل عـلــى ظــاهــرة متنامية تسهم في
ّ
تـشــكــل بـيـئــات حــاضـنــة داخ ــل عــائــات
ه ـ ــؤالء ال ـس ـج ـن ــاء ،ســري ـعــة ال ـت ـجــاوب
ف ــي ظ ــل أرض ـي ــة ه ــي ب ــاألس ــاس املـهــد
الدافئ للفكر التكفيري .ما فعله النظام

السعودي ،في املقابل ،لغسل يديه من
تنامي التنظيمات التكفيرية ،وضبط
إيقاع لعبتها بعيدًا من حــدود مملكة
آل س ـعــود ،لــم يـتـعـ ّـد بـضــع حـمــات لم
يعثر لها على أثــر يذكر ،مثلما أخفق
األم ـ ـ ــر امل ـل ـك ــي ل ـع ـب ــد الـ ـل ــه فـ ــي ش ـبــاط
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي فـ ــي ردع أفـ ـ ــواج
التكفيريني السعوديني مــن االنـخــراط
فـ ــي «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وك ــذل ــك
إخـ ـف ــاق م ــرك ــز «م ـح ـمــد ب ــن ن ــاي ــف فــي
برنامج املناصحة والرعاية» .ويكفي
التذكير بمقتل إبراهيم الربيش منظر
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وأب ـ ـ ــرز ق ـيــادي ـي ـهــا ب ـغ ــارة

يدس أمراء آل سعود
بينما ّ
رؤوسهم في الرمال ،يدرك «داعش»
خصوبة الحجاز لطموحاته
أم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ف ــي  12آذار مــن
ال ـعــام ال ـحــالــي ل ـلــداللــة عـلــى مــا تـقــدم،
فالربيش هــو واحــد مــن كثر تخرجوا
مــن «بــرنــامــج بــن نــايــف للمناصحة»
قبل أن يستأنفوا نشاطهم اإلرهــابــي.
ه ــو أي ـض ــا زم ـي ــل ألقـ ـ ــران ل ــه ت ـخــرجــوا
مــن جــامـعــة محمد بــن سـعــود وب ــرزوا
بعدها قياديني لـ«القاعدة».
يـكــرر هــذا الـنـظــام مــن جــديــد تجربته،
وال ي ـت ــردد امل ـت ـحــدث بــاســم الــداخـلـيــة
السعودية منصور التركي ،في إعالنه

األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاض ــي إط ـ ــاق س ـ ــراح 63
مــن «أص ـحــاب الـفـكــر املـتـطــرف ،بعدما
خـضـعــوا لـ ــدورات عـلــى أي ــدي ع ــدد من
العلماء واملختصني فــي مــركــز محمد
بن نايف للمناصحة والرعاية» ،وذلك
ملا ّ
سماه «ظهور املــؤشــرات اإليجابية
عليهم».
حال برنامج املناصحة هو حال حملة
السكينة كــذلــك ،فــا ينفك عـبــد املنعم
املـ ـش ــوح (رئـ ـي ــس ال ـح ـم ـل ــة) ي ـق ـلــل مــن
شــأن األخ ـبــار الـتــي تتحدث عــن أرقــام
الـسـعــوديــن املنضمني إل ــى «داع ــش»،
واصـ ـف ــا هـ ــذه اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات بــالـحـمـلــة
الرامية إلى تشويه صورة اململكة على
حد تعبيره .لكنها محاوالت ال تصمد
أمام ظهور هوية سعودية في كل مرة
ي ـع ـلــن ف ـي ـهــا «داعـ ـ ــش» تـنـفـيــذ هـجــوم
انتحاري.
وف ــي الــوقــت ال ــذي ي ـ ّ
ـدس فـيــه أم ــراء آل
س ـع ــود رؤوس ـ ـهـ ــم ف ــي الـ ــرمـ ــال ،ي ــدرك
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ج ـ ـي ـ ـدًا خ ـ ـصـ ــوبـ ــة «أرض
ال ـح ــرم ــن» ل ـت ـمــدد ط ـم ــوح ــات ــه ،لـ ــذا ال
يـتــردد «خليفته ،أبــو بكر الـبـغــدادي»
فـ ــي مـ ـ ـن ـ ــاداة أح ـ ـفـ ــاد م ـح ـم ــد بـ ــن عـبــد
الـ ــوهـ ــاب واثـ ـق ــا بـ ــ«أبـ ـن ــاء ال ـتــوح ـيــد»
و«أه ــل ال ــوالء والـ ـب ــراء» .أم ــراء قصور
جــدة والــريــاض الـيــوم أم ــام جيش من
الدواعش متغلغل في مملكتهم ...فهل
ي ـن ـجــح «فــران ـك ـش ـتــايــن» ف ــي تــرويــض
وحشه ثانية؟

