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العالم

اليمن يضرب تحالف العدوان على اليمن عرض الحائط بكل الجهود
األممية المبذولة إلنهاء الحرب .رغم تحديدموعدإلطالق مشاورات
التي حصدت
السالم مجددًا ،يواصل «التحالف» هجماته الدمويةِّ ُ ،
أمس أرواح عشرات األطفال في صعدة .مذبحة مروعة تؤكد
سلطات صنعاء أنها لن ّ
تمر من دون ّرد يوازي حجم فظاعتها ،وهو
ما سيفتح على السعودية أبواب مزيد من الفشل واالستنزاف

مقالة تحليلية

تصعيد وتفاوض و«عض أصابع»:
الرهان على نجاح المقاومة في غزة

ً
السعودية باحثة عن إنجاز:

يحيى دبوق

أطفال صعدة
«هدف مشروع»!
يـضــرب تـحــالــف ال ـع ــدوان عـلــى اليمن
خ ـبــط عـ ـش ــواء .ال يـ ــدري م ــن ّ
أي بــاب
يمكنه الولوج إلى انتصار .محاوالت
التقدم املتواصلة على جبهة الساحل
الـ ـغ ــرب ــي ال ت ـس ـف ــر عـ ــن ش ـ ــيء ُي ــذك ــر.
وال ـس ـع ــي امل ـس ـت ـمـ ّـر إلـ ــى «ق ـط ــع رأس
األفعى» في صعدة بات أشبه ما يكون
بعرض هزلي .أما صنعاء ،فقد انتهى
أمر الرهان على إمكان إسقاطها منذ
زمــن .ما العمل إذًا؟ توقف السعودية
ع ـبــور شـحـنــاتـهــا ً الـنـفـطـيــة عـبــر بــاب
ستدعية الـعــالــم إلــى تدخل
امل ـنــدبُ ،م
ِ
فـ ـ ـ ـ ــوري وعـ ـ ــاجـ ـ ــل لـ ـحـ ـم ــاي ــة املـ ــاحـ ــة
الدولية ،فتكاد ال تلقى مجيبًا .ترفع
صوتها باملطالبة بتعميق الشراكة
األم ـيــرك ـيــة  -ال ـغــرب ـيــة ف ــي ال ـجــري ـمــة،
ت ـ ـحـ ــت س ـ ـت ـ ــار ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة «ت ـ ـحـ ــريـ ــر»
الـحــديــدة لــوقــف تـهــريــب ال ـســاح ،فال
يفيدها «الحلفاء» بأكثر مما أفادوها
به إلى اآلن ،على فداحتهٌ .
واقع ال تجد
الــريــاض طريقة للتعامل معه سوى
بـمــزيــد م ــن األخ ـط ــاء واملـ ـج ــازر ،الـتــي
ستستدعي «حتمًا» ردًا يمنيًا يوازي
حجم املأساة ،مع ما سيعنيه ذلك من
إغ ـ ــراق إض ــاف ــي لـلـمـمـلـكــة ال ـطــائ ـشــة -
التي يقودها محمد بن سلمان  -في
وح ــول صعبة ،لــم تعد تـعــرف طريقًا
للخروج منها بماء الوجه.
يـ ــوم أم ـ ــس ،ك ــان ــت م ـحــاف ـظــة ص ـعــدة،
التي نالت كفايتها مــن آثــار الـعــدوان
مـنــذ انــدالعــه فــي آذار /م ــارس ،2015
على موعد ُمتجدد مع املذبحة .أكثر
مـ ــن مـ ـئ ــة يـ ـمـ ـن ــي ،م ـع ـظ ـم ـهــم أطـ ـف ــال،
ك ــان ــوا ف ــي طــري ـق ـهــم إلـ ــى م ـق ـ ّـر دورة
صيفية فــي مدينة ضحيان ،سقطوا
ما بني قتيل وجريح بغارات لطيران

«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ـل ــى سـ ـ ــوق ض ـح ـي ــان.
آخـ ـ ـ ــر حـ ـصـ ـيـ ـل ــة ح ـ ـتـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ــس
ً
أشـ ــارت إل ــى  50قـتـيــا م ــا يــزيــد على
نـصـفـهــم مــن األط ـف ــال الــذيــن ال يـفــوق
عـمــر أكـبــرهــم  13س ـنــة ،و 77جــريـحــا.
لــم تنكر الـسـعــوديــة مسؤوليتها عن
ال ـ ـغـ ــارات ال ـت ــي وق ـع ــت ل ـح ـظــة تــوقــف
السائق البتياع ما يــروي به عطشه،
لكنها تـجـ ّـرأت على وصــف الضحايا
ب ــأنـ ـه ــم «ه ـ ـ ــدف عـ ـسـ ـك ــري م ـ ـشـ ــروع».
مـنـطــق مـقـلــوب لـيــس مـسـتـغــربــا على
«التحالف» الذي كان الناطق السابق
باسمه ،أحمد عسيريّ ،برر استهداف
املـ ــدارس ب ــأن «مـيـلـيـشـيــات الـحــوثــي»
تـسـتـ َخــدمـهــا لـتـجـنـيــد األطـ ـف ــال .وهــا
َ
ه ــو خ ــل ــف ع ـس ـي ــري ،ت ــرك ــي املــال ـكــي،
يدافع عن مذبحة ضحيان بالقول إن
«امليليشيات الحوثية تتخذ األطفال
أدوات وغ ـطـ ً
ـاء ألعمالها اإلرهــابـيــة»،
وإن من كانوا على منت الحافلة التي
استهدفها القصف هم من «املخططني
واملشغلني إلط ــاق ال ـصــواريــخ» على
السعودية .ومــن أجــل إضفاء صدقية
على تلك االدعـ ــاءات ،عـمــدت القنوات
اإلع ــام ـي ــة ال ـس ـعــوديــة إل ــى ال ـتــرويــج
ُألسماء «قــادة ميدانيني» زعمت أنهم
ق ـت ـلــوا ف ــي ال ـ ـغـ ــارات ،وه ــم «امل ـس ــؤول
عــن التجنيد واملتهم بتدريب صغار
السن وإرسالهم لجبهات القتال علي
صالح فايع ،وأحد أبرز املدربني على
األس ـل ـحــة وال ــرم ــاي ــة مـحـمــد عـبــد الـلــه
س ـت ــن ،وم ـ ـ ــدرب ال ـق ـن ــاص ــة أبـ ــو ال ـعــز
املراني».
لكن مصادر مطلعة في صنعاء نفت،
في حديث إلى «األخبار» ،أن يكون أي
من قيادات «أنصار الله» العسكرية أو

ُ
املدنية قــد قتل أو ُجــرح بفعل هجوم
ص ـعــدة ،مــوضـحــة أن مــن سـقـطــوا من
الراشدين هم إما من أصحاب املحال
التجارية والباعة في سوق ضحيان،
التربوية
وإمــا من املعلمني والـكــوادر
ً
ال ــذي كــانــوا بــرفـقــة األط ـف ــال ،واص ـفــة
ادعـ ــاءات «الـتـحــالــف» فــي ه ــذا اإلطــار
بــأنـهــا ج ــزء مــن «عـمـلـيــات التضليل»
التي اعتادتها السعودية واإلمــارات،
والـ ـت ــي ك ــان ــت آخـ ــر ت ـج ـل ـيــات ـهــا (ق ـبــل
مذبحة ضحيان) االدعــاء بمسؤولية
«أن ـصــار ال ـلــه» عــن م ـجــزرة مستشفى
ال ـث ــورة وس ــوق الـسـمــك ف ــي الـحــديــدة
أواخـ ـ ـ ــر األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .تـضـلـيــل
لــم يــدفــع ،ه ــذه امل ــرة« ،ثـلــث البشرية»
الــذي قــال وزيــر الخارجية السعودي
عادل الجبير أمس إنه وقف مع بالده
ضد كندا ،أو ما يزيد أو ينقص ،إلى
الـتـغـطـيــة ع ـلــى ال ـجــري ـمــة الـسـعــوديــة
الجديدة .إذ أجمعت املنظمات الدولية
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا «الـلـجـنــة
الدولية للصليب األحـمــر» و«منظمة
األمــم املتحدة للطفولة» (يونيسيف)

نفت مصادر
في صنعاء سقوط
ّ
أي من قيادات
«أنصار الله» في الغارات

العالم

ما يزيد على نصف القتلى أطفال ال يفوق عمر أكبرهم  13سنة (أ ف ب)
و«م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة»
و«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـن ــرويـ ـج ــي ل ــاج ـئ ــن»
و«أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذوا األط ـ ـ ـفـ ـ ــال» و«أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء بــا
حــدود» ،على إدانــة املـجــزرة «الغريبة
وامل ـخ ــزي ــة واملـ ـع ـ ّـب ــرة ع ــن اسـتـخـفــاف
ص ـ ــارخ ب ـق ــواع ــد ال ـ ـحـ ــرب» ،وتـحـمـيــل
«التحالف» املسؤولية عنها ،والدعوة
إلى تحقيق «كامل وفــوري ومستقل»
فيها .حتى الواليات املتحدة ،الشريك
الغربي األول للسعودية في عدوانها
على اليمن ،لم تستطع إيجاد مسرب
يمكن من خالله الــدفــاع عن الرياض،
وح ـق ـهــا ف ــي «م ـح ــاول ــة ال ـق ـضــاء على
بعض الالعبني السيئني» كما كانت
تقول قبيل ساعات من جريمة صعدة،
فدعت على لسان الناطقة باسم وزارة
خارجيتها هيذر نويرت« ،التحالف»،

وحكومة الرئيس املنتهية واليته عبد
ربه منصور هــادي ،إلى التحقيق في
الهجوم.
ّ
دع ــوة ال ت ـهــز االع ـت ـقــاد ال ــراس ــخ لــدى
«أنصار الله» بأن «أميركا وبريطانيا
ت ـت ـحـ ّـمــان م ـســؤول ـيــة ه ــذه الـجــريـمــة
ُ
وسابقاتها من الجرائم التي ترتكب
ب ـس ــاح ـه ـم ــا» وفـ ـ ــق م ـ ــا أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
«اللجنة الثورية العليا» محمد علي
الحوثي ،الذي اعتبر مذبحة ضحيان
ً
دليال على أن «قيادة تحالف العدوان
تــرفــض الـ ـس ــام» ،ج ــازم ــا أن «جــرائــم
ال ـعــدوان لــن تــزيــد الشعب اليمني إال
ت ـمــاس ـكــا وص ـ ـمـ ــودًا» .وهـ ــو م ــا ش ـ ّـدد
عـلـيــه أي ـض ــا ال ـنــاطــق ب ــاس ــم «أن ـص ــار
الله» ،محمد عبد السالم ،بعد وصفه
تـبــريــرات «الـتـحــالــف» ملـجــزرة صعدة

بأنها «قمة السخف والسقوط ...وقبح
ُيضاف فــوق الجريمة» .على أن أكثر
ما بدا الفتًا من بني ردود صنعاء على
الجريمة ،والتي ُس ّجل ضمنها أيضًا
بيان املكتب السياسي لـ«أنصار الله»
الــذي ّ
توعد «التحالف» ب ـ ّ
ـ«رد قــاس»،
إصـ ـ ـ ــدار وزارة الـ ــدفـ ــاع فـ ــي ح ـكــومــة
اإلن ـقــاذ هــي األخ ــرى بـيــانــا دان ــت فيه
امل ـ ـجـ ــزرة ،م ــؤك ــدة أن «وزارة ال ــدف ــاع
ورئاسة هيئة األركان العامة لن تترك
مثل هذه األعمال الجبانة واملدانة ّ
تمر
مــن دون ع ـقــاب مـضــاعــف فــي الــزمــان
واملكان اللذين تراهما مناسبني» ،ما
يعني أن الــرد العسكري على هجوم
«آت ح ـت ـم ــا» وف ـ ــق مـ ــا ت ـقــرأ
صـ ـع ــدة ٍ
مصادر في صنعاء في بيان «الدفاع».
(األخبار)

إسرائيل غير معنية بنشوب حرب مع قطاع غزة.
هذه حقيقة باتت خارج التقدير والتحليل .وهي
أيضًا إحدى أهم نتائج جوالت التصعيد املحدودة
واملتكررة أسبوعيًا بني الجيش اإلسرائيلي
والفصائل الفلسطينية .حقيقة تحرص عليها
إسرائيل في موازاة استخدام فلسطيني مقابل،
ُيستخدم هذا «الحرص» ،في محاولة لفك الحصار
أو تقليصه ،عن قطاع غزة.
أسباب امتناع إسرائيل عن مباشرة الحرب تتعلق
بتداعيات الحرب نفسها ،وأثمانها ونتيجتها
املحدودة في التوصل إلى واقع تهديدي مقلص،
لكن في الوقت نفسه ،تنشغل إسرائيل كذلك
بمواجهة التهديد الشمالي مع الساحتني اللبنانية
والسورية ،حيث ال تقارن تهديداته بتهديد الجبهة
الجنوبية ،رغم أن خطورة اندالع مواجهة واسعة
فيهاّ ،
مرجحة أكثر بكثير من الشمال .وتدرك
الفصائل الفلسطينية حقيقة املوقف االسرائيلي
وأسبابه ،مع إدراكها أيضًا حدود فاعلية هذه
األسباب ،األمر الذي ّ
يفسر إقدامها على الرد
على اعتداءات إسرائيل ،وكذلك ّ
يفسر أن ردود
الفعل مدروسة وموجهة وغير منفلتة .من يبلور
القرارات في غزة ،يدرك أيضًا أن املواجهات
والتصعيد املحدود لو جاءا في ظرف مغاير،
زماني تحديدًا ،لكانت ردود الفعل اإلسرائيلية
مغايرة وربما منفلتة ،رغم كل األسباب املانعة،
وتبعات املواجهة الواسعة مع القطاع.
ّ
تصر املؤسسة األمنية
في املقلب اإلسرائيلي،
اإلسرائيلية على منع التصعيد الشامل ،وتدفع
أيضًا باتجاه إيجاد تسوية سياسية ما ،من
شأنها أن تمنع هذا التصعيد .للمؤسسة األمنية
جملة اعتبارات تدفعها إلى هذا التموضع ،باتت
واضحة جدًا .مع ذلك ،تتداخل التجاذبات الداخلية
واملواقف املتعارضة بني أطراف وشخصيات
املؤسسة السياسية في تل أبيب ،في مزايدات على
محاباة اليمني ،تطرفًا ضد الفلسطينيني .مع ذلك،
املؤسسة السياسية تنصاع في نهاية املطاف إلى
رأي وتقدير املؤسسة األمنية بضرورة التهدئة،
التي تدفع إليها في كل ما مرة يتجه فيها امليدان
إلى تصعيد ،وإن كان محدودًا.
موقف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية الساعي إلى

التهدئة ضامن إلى اآلن أن ال يتطور التصعيد ،وإن
تكرر ،إلى مواجهة واسعة ،لكنه غير قادر ،كما
يبدو إلى اآلن أيضًا ،على أن يدفع إلى «تسوية»
سياسية ما ،تتضمن تنازالت إسرائيلية فعلية
تجاه القطاع ،هي لزوم منع التصعيد نفسه
وإمكاناته ،بعد أن وصلت األمور في غزة إلى
الحد الذي ال تجد الفصائل معه شيئًا تخسره،
في حال االنتقال إلى التصعيد الكلي.
في املقلب الثاني ،بات باإلمكان القول ،والتشديد
على القول ،إن فصائل املقاومة الفلسطينية
نجحت في وضع حصار غزة ،وضرورة العمل
على إلغائه أو تقليصه تقليصًا ملموسًا ،على رأس
جدول األعمال االسرائيلي ،كما دفعت املؤسسة
ّ
األمنية نفسها إلى تبني هذه الرؤية وكذلك اطرافًا
اقليمية ودولية .نجاح احتاج إلى الكثير من الجرأة
والشجاعة والتضحيات ،وإلى فهم عميق للموقف
اإلسرائيلي ومحركاته وعوامله ،والى الظرف
الحساس جدًا لدى املؤسسة األمنية اإلسرائيلية،
وتموضع تركيزها على الجبهة الشمالية ،حيث
التهديد والخطورة ال يقاسان بما عليه الوضع في
الجبهة الجنوبية مع غزة.
وإذا كانت هذه هي محددات املشهد امليداني،
وتبعًا له السياسي ،في قطاع غزة وإزاءه ،بات
باإلمكان فهم تأسيسات جوالت التصعيد
وكيفية التعامل معها وكذلك التنبؤ بنتائجها ،مع
إدراك خطورتها أيضًا ،رغم حرص أطرافها على
منع التصعيد الشامل.
وكانت جولة التصعيد ما قبل الحالية أنتجت
ديناميكية ورؤى لحل تسووي كاد يفضي
إلى تهدئة مع حلحلة معقولة جدًا إزاء حصار
الفلسطينيني في القطاع .ورغم اختالف
التسريبات حول البنود العامة لهذه التسوية،
لكنها في املحصلة تتضمن تنازالت إسرائيلية،
وكذلك إقليمية ،من شأنها أن تقلص حصار
غزة إلى الحد الذي يمكن للفصائل الفلسطينية
املوافقة عليها ،مع سلة تنازالت مقابلة يمكن
التعايش معها فلسطينيًا .اعترض «الصفقة»
كما كادت تتبلور في خطوطها العامة ،جزء من
التفاصيل التي تحولت بفعل املزايدات اإلسرائيلية
الداخلية إلى بنود رئيسية ،وكذلك إرادة توسعة
هذه التسوية لتشمل أسرى ومعتقلني .رعونة
ّ
ومزايدات إسرائيلية بينية ،أثرت على املفاوضات،

وأطالت جوالتها.
قبل التصعيد الحالي ،كان باإلمكان القول ،رغم
الرعونة واملزايدات في تل أبيب ،إن املفاوضات
كانت بني أخذ ورد طبيعيني ،مع محاولة إسرائيل
دفع الفلسطينيني إلى تنازالت تفيض عن
تنازالتها بأضعاف ،إلى أن اعترض التفاوض
اعتداء الجيش اإلسرائيلي على الفلسطينيني
واستشهاد مقاومني اثنني .اعتداء ،شاء املعتدون
أو املعتدى عليهم أو لم يشاؤوا ،بات جزءًا ال
يتجزأ من املفاوضات نفسها ،حيث ّ
رد فعل
الفصائل في غزة على االعتداء ُ
سي َع ّد معطى
يدفع اإلسرائيلي إلى التراجع أو إلى مزيد من
املطالب في املفاوضات الجارية .معنى ذلك،
أن انكفاء الفصائل عن الرد على االعتداء كان
سيعتبر من ناحية إسرائيل موقف ضعف يؤثر
على املفاوضات نفسها ،فيما الرد سيعزز من
املوقف الفلسطيني التفاوضي ،وإن كان من شأنه
أن يتسبب في تصعيد أمني ،مهما كانت تداعياته
الالحقة.
ّ
يقدر للتصعيد الحالي أن ينتهي بوقف إلطالق
النار على غرار جوالت التصعيد التي سبقته،
هذا إن لم يعترض هذا التقدير ما من شأنه الدفع
ّ
أرجحيته املتواضعة.
إلى تصعيد واسع ،رغم
وقف إلطالق النار ،من شأنه أن يعيد فتح باب
املفاوضات من النقطة التي توقفت عندها،
مع استئناف أو من دونه ،للرعونة التفاوضية
اإلسرائيلية ،في مراحل التفاوض األولى ما بعد
وقف إطالق النار.
هي إذن مفاوضات ،بني إسرائيل والفلسطينيني،
نجحت الفصائل الفلسطينية في الدفع إليها
وتركيزها على رأس سلم أولويات إسرائيل،
في استغالل واضح وجريء لظروف تل أبيب
وانشغاالتها االستراتيجية .مفاوضات قد تسفر،
وقد ال تسفر ،عن نتائج تتعلق بفك الحصار عن
غزة ،أو جزء كبير منه .إصرار الفلسطينيني
ّ
وتمسكهم بخياراتهم وإصرارهم
وجرأتهم،
عليها ،من شأنها أن تجبر اإلسرائيليني،
وحلفاءهم اإلقليميني ،وأيضًا جزءًا من الداخل
الفلسطيني ،على االنصياع وتحقيق مطالب غزة،
التي ما كان يمكن الرهان على تحققها لوال خيار
ّ
وصد االعتداءات اإلسرائيلية ،وإظهار
املقاومة
الندية أمام االحتالل.

مقالة

ً
ّ
«التحالف» الخاسر في اليمن :إدارة التوحش بديال
لقمان عبد الله
يفضح الشعب اليمني كل يوم ،بدماء
أبنائه وأشالء أطفاله ونسائه ،املزاعم
َ
لنظامي آل سعود وآل زايد
املتكررة
حول نظافة حربهما على الشعب
اليمني .الدماء النازفة من أجساد
ضحايا مجزرة طالب ضحيان في
صعدة تسقط إمبراطوريات اإلعالم
الخليجية القائمة على التزوير ،وقلب
الحقائق ،وبث التفرقة والتعصب
والغلو ،تمامًا كما أسقطتها املشاهد
األخيرة ألسرى من الجيش اليمني
واللجان الشعبية وقعوا في أيدي

قوى العدوان في مديرية الدريهمي
جنوب الحديدة .هكذا ،تستعيض
اإلدارة املشتركة للحرب (السعودية
ـ ـ اإلماراتية بإشراف أميركي) عن
العجز عن الثبات ،والقدرة على
املنازلة امليدانية ،بالتفوق في السالح
الجوي ،وكذلك باستئجار القوى
السلفية وإيكال مهمة القتال خارج
القيم واملواثيق الحاكمة للحروب
ُ
إليها ،لتظهر وجهها الحقيقي في
إدارة التوحش.
يوم أمس ،انتشر شريط فيديو يظهر
قيام عناصر تابعني للميليشيات
املدعومة إماراتيًا على جبهة

الساحل الغربي بنقل ثالثة أسرى
من الجيش واللجان من أرض املعركة
إلى الصحراء ،حيث ّتم إنزالهم من
عربة إماراتية ،وتنفيذ حكم اإلعدام
بحقهم .قبل هذه الحادثة بيومني
فقط ،أقدمت امليليشيات نفسها
على إعدام أسير جريح بالرصاص،
ورميه من أعلى الجبل ،بعدما جاءت
األوامر من مسؤول املجموعة َ املقاتلة
بتصفيته ،قبل أن ُيستعلم عن
اسمه واسم محافظته .الحادثتان
املذكورتان ليستا الوحيدتني في
سياق الحرب على اليمن ،فقد حملت
هذه الحرب الكثير من عمليات إعدام
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األسرى اليمنيني ،كما شهدت في
السنة األولى منها قيام فصائل
تقاتل إلى جانب اإلمارات ببيع أسرى
من «أنصار الله» إلى تنظيم «داعش»،
ً
تسجيال ُم ّ
صورًا
الذي نشر الحقًا
ّ
يظهر تفننه في كيفية إعدامهم.
وقائع ً ليست ،بحال من األحوال،
منعزلة عن السياق الذي ُي ّ
شن فيه
اليمن .فكما أن السعودية
العدوان على ّ
واإلمارات تتطلعان في أهدافهما غير
املعلنة إلى إخضاع اليمن بانتقاص
سيادته ،ومنعه من االستفادة من
موارده وموقعه الحيوي ،العتقادهما
ّ
بأنه في حال تمكن الشعب اليمني

من استثمار ثرواته ،فإنه سصبح
منافسًا قويًا للضفة الشمالية
من الجزيرة العربية ،فهما كذلك
تتعامالن مع الشعب اليمني بالكبر
واالستعالء ،وهذا ليس مقتصرًا
على الجبهة املضادة لهما ،بل أكثر
من يشكون من اإلهانة واإلذالل هم
كبار املسؤولني الحكوميني التابعني
ّ
ومرد هذا التعامل هو
لـ«الشرعية».
اعتقاد كل من الرياض وأبو ظبي،
أيضًا ،بأنه لو أتيح لليمنيني استرداد
مكامن قوتهم الذاتية ،فهم لن
يسمحوا لهما بالتفرد واالستعالء
عليهم ،ولسوف يعملون على حيازة

مكانتهم في التطور اإلنساني وأخذ
دورهم الطبيعي في العاملني العربي
واإلسالمي.
وليس بعيدًا عن هذا السياق ،عمدت
دول «التحالف» ،في سياسة ممنهجة،
إلى قطع كل سبل الحياة عن أبناء
املحافظات الجنوبية ،وأبقت لهم
بابًا واحدًا هو القتال في الجبهات
الشمالية .فتم تجنيد عشرات اآلالف
في تشكيالت خاصة ،وتعيني قادة
من «داعش» و«القاعدة» على رأس تلك
التشكيالت بعدما تم استيعابهم في
تسوية واضحة املعالم .ومن هنا ،فليس
صدفة أن يكون قادة ألوية «العمالقة»

الصدفة
ليس من باب ّ
أن السلفيين يشكلون
قوام التشكيالت
الموالية لـ«التحالف»

الستة بأجمعهم سلفيني حاربوا
«أنصار الله» في دماج ،ثم قاتلوا إلى
جانب القوات اإلماراتية التي دخلت

عدن ،وحاليًا يقاتلون «أنصار الله»
في جبهة الساحل الغربي .وال يقتصر
األمر على ألوية «العمالقة» ،فكل قادة
ألوية «الحزام األمني» من السلفيني،
كما أن ألوية «الحماية الرئاسية»
التابعة للرئيس املنتهية واليته عبد ربه
منصور هادي ،والتي تم استقدام عدد
منها في األسابيع األخيرة إلى جبهة
الساحل ،تشكل هي األخرى جزءًا من
أدوات استيعاب السلفيني.
أدوات زودتها اإلمارات بأحدث أنواع
األسلحة الغربية ،فيما أدار الضباط
اإلماراتيون عمليات مقاتليها ،الذين
ٌ
كان يرفدهم شيوخ ،وظيفتهم

التحريض املذهبي ،واستنساخ
أدبيات «القاعدة» و«داعش» في
رفع الروح املعنوية للمقاتلني ،وفي
التعامل مع األسرى واملدنيني .وهو
ما ال يفرق كثيرًا عما جرى في كل
من سوريا والعراق ،حيث خرجت
الفصائل املسلحة عن كل القيم الدينية
والقوانني اإلنسانية والدولية ،واتبعت
منهجًا همجيًا في معاملة األسرى،
ولم ّ
تفرق بني املدنيني والعسكريني،
وأعدمت اآلالف بأبشع الصور من
خالل قطع الرؤوس والصلب واإلعدام
حرقًا وبإطالق النار ،أو تقطيع أعضاء
الجنود وهم أحياء.

املفارقة أن دولة اإلمارات ،التي تناصب
اإلسالم السياسي العداء ،تعتمد في
اليمن على قوى سلفية تدين بالوالء
الخالص لها ،وتعمل وفق برامج
سياسية ،وتمارس طرقها القتالية
انطالقًا من أيديولوجيتها ،علمًا بأن
أبو ظبي كانت ّ
جربت االستفادة من
فصائل جنوبية غير سلفية ،إال أن هذه
األخيرة لم تثبت في املعارك لفقدانها
املشروعية والدوافع واألهداف،
تمامًا مثلما حصل في سوريا
حيث تراجعت الفصائل غير الدينية
ّ
ليتصدر «داعش» و«القاعدة» ـ ـ الفرع
السوري (جبهة النصرة) املشهد.

