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السعودية توقف مسؤواًل 
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الحوثيين
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ما هي قصة اعتقال "العميد ما هي قصة اعتقال "العميد 
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محمد آل جابرمحمد آل جابر
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انتهاك التنظيمات اإلرهابية في انتهاك التنظيمات اإلرهابية في 
اليمن للعهد الدولي الخاص اليمن للعهد الدولي الخاص 
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»زعم رشــاد العليمي الذي يحظى 
بدعــم ســعودي، ان معالجــة قضيــة 
الجنوب ســتكون بعد اســتعادة الدولة 
اليمنية، وهو موقف مخالف متاما ملا تم 
االتفاق عليه يف مشاورات الرياض التي 
رعتها األمانة العامــة ملجلس التعاون 

الخليجي«
أطــاح رئيس مجلس القيــادة الرئايس 
اللــواء رشــاد العليمــي، بأهم مــا تضمنته 
مخرجات مشــاورات الريــاض التي رعتها 
اململكة العربية السعودية يف ابريل نيسان 
مــن العام املــايض، والتــي توجت بتنحي 
الرئيــس عبدربــه منصور هادي، وتشــكيل 
مجلس قيادة رئايس برئاسة وزير الداخلية 
األسبق، الذي عمل لسنوات مع السعودية يف 

املجال األمني.
وقال العليمي يف ترصيحات لوســائل 
إعالم سعودية: الحديث عن القضية الجنوبية 
يف هذه اللحظة أو نقاش حلها يف هذا الوقت 
قد يكون غري مناســب، ومعالجتها ستكون 
يف إطار النظام السيايس، ومضمون الدولة، 
وشكل النظام السيايس املستقبيل«؛ األمر 
الــذي ميثل انقالبا واضحــا عىل مخرجات 
مشــاورات الرياض التي نصت بندها بشأن 
الجنــوب، عىل وضــع اطار خــاص بقضية 
شعب الجنوب يف مفاوضات الحل الشامل، 
لكــن العلمي اعترب ان حــل قضية الجنوب 
ســيكون يف اطار دولة مركزية ومناقشــتها 
ســيكون بعد االتفاق مع االذرع اإليرانية يف 

صنعاء.
يف الـ7 من ابريل/ نيسان العام 2022م، 
أذيع يف العاصمة السعودية الرياض، البيان 
الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية التي 
رفض الحوثيون املشاركة فيها رغم دعوتهم 
من السعودية، أكد البيان الختامي ملشاورات 
الرياض عىل أولوية الحل السيايس واالتفاق 
عىل رسعة اســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض، 
واقــر وضع إطار لقضية شــعب الجنوب يف 
مفاوضات السالم التي ترعاها األمم املتحدة.

رشــاد العليمي الذي تحدث لصحيفة 
الرشق األوســط الســعودية، عن ما اسمته 
الصحيفة فلسفة نقل السلطة من هادي اىل 
مجلس القيــادة الرئايس، زعــم ان تحركات 
املجلس االنتقــايل الجنــويب كانت تخدم 
الحوثيني، وان تشكيل مجلس القيادة برئيس 
وســبعة نواب هدفه معالجة املشاكل يف ما 
اســامها مبدن الحكومة الرشعية؛ يف إشارة 

اىل الجنوب.
وقالت الصحيفة السعودية »هذه فلسفة 
نقل السلطة، ملاذا سبعة نواب والثامن رئيس 
املجلــس، كان من املمكــن أن يكون رئيس 
املجلس مع نائــب أو اثنني أو ثالثة؟« يعلل 
العليمي – بحسب الصحيفة – »نحن جمعنا 
هؤالء جميعاً ليك نواجــه املرشوع اإليراين 
يف اليمن، وبالتايل، فإن أي خلل أو مســاس 
لهــذا الهدف ســيصب يف خدمة الحوثيني، 
وأول مشــكلة هــي الرصاعــات البينيــة يف 
املحافظات املحررة، والرصاعات هنا ليست 

العسكرية وحسب، بل حتى السياسية تخدم 
الحوثيني«.

ويف موقف كان مستبعدا توقعه يف هذه 
الظروف أطاح العليمــي باهم ما خرجت به 
مشاورات الرياض التي رعتها األمانة العامة 
ملجلــس التعاون الخليجــي، واملتمثل يف 
وضع اطار للقضية الجنوبية، فعىل الرغم من 
اقراره بان قضية الجنوب، عادلة »نؤمن متاماً 
بأنها قضية عادلة«، لكنه اعترب الحديث عنها 
يف هذه اللحظة أو نقاش حلها يف هذا الوقت 
قد يكون غري مناســب«. وقال العليمي الذي 
يحظى بدعم سعودي كبري لتحركاته األخرية 
إن حــل قضية الجنــوب »عندما نســتعيد 
الدولة، ســنضع كل يشء عىل طاولة الحوار 

والنقاش ونضع املعالجــات بالحوار وليس 
بالعنف، أو بالفرض«.

وقــال إن »معالجة القضيــة الجنوبية 
يجــب أن تكــون يف إطــار حلــول النظــام 
الســيايس، مضمون الدولة، وشــكل النظام 

السيايس املستقبيل«.
ونسبت الصحيفة للعليمي زعمه »يجب 
أن نتأكــد أن هناك ضامنات إقليمية لقضية 
الجنوب، اإلخوة الجنوبيون يقولون أحياناً ما 
هي الضامنات؟ ونحن نقول هناك ضامنات 
إقليمية لحــل القضية الجنوبيــة، وبالتايل 
عندما يقــال هذا الكالم فهو يشــكل ضامناً 

رئيسياً لحقوق جميع األطراف«.
عند سؤاله عن التقارير التي تتحدث عن 

تقدم الوســاطة السعودية مبشاركة عامنية 
مع الحوثيني، استهل الرئيس إجابته بالقول 
»هذه ليســت للمرة األوىل، فقد كانت هناك 
)تفاهامت ظهران الجنوب( وانقلب الحوثيون 
عىل تلك التفاهامت والنقاشــات، حتى قبل 
أن أكون يف مجلس القيادة الرئايس باعتبار 
عميل السابق كنت مستشاراً للرئيس السابق 
)عبــد ربه منصور هــادي( نعــرف أن هناك 

تواصالً وقنوات اتصال«.
وقالــت صحيفة »الرشق األوســط« أن 
مجلــس القيادة الرئــايس اليمني اطلع من 
التحالف عىل النقاشات التي تجري. يضيف 
رئيس مجلس القيادة »نعتقد أن النقاشــات 
والتواصل عمل إيجايب؛ ألنه سيخدم عملية 
السالم واالســتقرار يف اليمن... األمر اآلخر، 
سمعناه من األشقاء يف اململكة، وهو أنه لن 
يكون هناك اتفاق سعودي - حويث، وإذا كان 
هناك اتفاق فســيكون بني الحكومة اليمنية 
واالنقالبيــني. وإن أســفرت املحادثات عن 
خريطــة طريق تبدأ بتمديــد الهدنة، ووقف 
إطالق النار، والدخول يف مشــاورات شاملة 
تشمل الجانب السيايس واألمني والعسكري 
والطرق واألرسى وكل القضايا، فهذا سيكون 

بني الحكومة والحوثيني«.
ثم عاد بالتأكيد عىل تشجيع ذلك، وكرر 
القول »نحن نرحب به ونعترب أنه جهد جيد 
تبذله اململكة وندعمه ألننا نبحث عن السالم 

واالستقرار لليمن وإنهاء الحرب«.

»أكــد رئيس وفد التفــاوض الجنويب 
د. نارص الخبجي أن رشــاد العليمي رفض 
تشــكيل وفد التفاوض املشرتك، متوعداً 
بفض الرشاكة يف الحكومة ومجلس القيادة 

الرئايس إىل فض الرشاكة نهائياً«
أعلن املجلــس االنتقــايل الجنويب 
– الســطلة السياســية املفوضة شــعبيا 
يف الجنــوب – رفضه املطلق لترصيحات 
كان رئيس مجلس القيادة الرئايس، رشاد 
العليمــي، قــد أدىل بهــا لصحيفة الرشق 
األوســط الســعودية، أظهر فيهــا األخري 
تحامله عىل القضيــة الوطنية الجنوبية، 
وضع من خاللها نتائج مشاورات الرياض 
التي رعتها اململكة العربية السعودية عىل 
املحك، حيث وصفــت ترصيحاتها بانها 
انقالب مكتمل األركان عــىل ما تم التوافق 
عليه برعاية األمانة العامة ملجلس التعاون 
الخليجي يوم الـ7 من ابريل/ نيسان العام 

2022م.
وأطاح رئيس مجلس القيادة الرئايس 
اللواء رشــاد العليمي، بأهــم ما تضمنته 
مخرجات مشــاورات الرياض التي رعتها 
اململكة العربية السعودية يف ابريل نيسان 
من العام املايض، والتــي توجت بتنحي 
الرئيس عبدربه منصور هادي، وتشــكيل 
مجلس قيادة رئايس برئاسة وزير الداخلية 
األسبق، الذي عمل لسنوات مع السعودية 

يف املجال األمني.

وقال العليمي يف ترصيحات لوسائل 
إعــالم ســعودية: الحديــث عــن القضية 
الجنوبية يف هــذه اللحظة أو نقاش حلها 
يف هــذا الوقــت قد يكــون غري مناســب، 
ومعالجتهــا ســتكون يف إطــار النظــام 
السيايس، ومضمون الدولة، وشكل النظام 
السيايس املســتقبيل«؛ األمر الذي ميثل 
انقالبــا واضحا عىل مخرجات مشــاورات 
الرياض التي نصت بندها بشأن الجنوب، 
عىل وضــع اطار خــاص بقضية شــعب 
الجنــوب يف مفاوضــات الحل الشــامل، 
لكن العلمــي اعترب ان حل قضية الجنوب 
ســيكون يف اطار دولة مركزية ومناقشتها 
ســيكون بعد االتفاق مــع االذرع اإليرانية 
يف صنعاء، زاعــام ان الحوار بني املمكلة 
العربية الســعودية التي تقــود التحالف 
العريب، واالذرع اإليرانية يف اليمن سيكون 

عامل استقرار لليمن.
يف الـــ7 مــن ابريــل/ نيســان العام 
2022م، أذيــع يف العاصمــة الســعودية 
الريــاض، البيــان الختامي للمشــاورات 
اليمنيــة – اليمنية التي رفــض الحوثيون 
املشاركة فيها رغم دعوتهم من السعودية، 
أكد البيان الختامي ملشاورات الرياض عىل 
أولوية الحل السيايس واالتفاق عىل رسعة 
استكامل تنفيذ اتفاق الرياض، واقر وضع 
إطار لقضية شعب الجنوب يف مفاوضات 

السالم التي ترعاها األمم املتحدة.

وعىل اثــر تلــك الترصيحــات، لوح 
املجلس االنتقايل الجنويب بفض الرشاكة، 
محمال رشاد العليمي مسؤولية ما قد يرتتب 
عليــه، معتــربا تلك الترصيحــات مؤرشا 

خطريا يهدد الرشاكة.
وتوعد رئيــس وفد التفاوض الجنويب 
د. نارص الخبجي، بفض الرشاكة يف حال 
استمرار تجاهل القضية الجنوبية والرشاكة 
السياســية، مؤكدا ان الجنوب ســتكون له 

خيارات حاسمة يف هذه املسألة.
وأكــد د. نــارص الخبجــي أن رشــاد 
العليمــي رفــض تشــكيل وفــد التفاوض 
املشــرتك، متوعــداً بفــض الرشاكــة يف 
الحكومة ومجلس القيادة الرئايس إىل فض 

الرشاكة نهائياً«
مــن جهته، قال الســيد عيل عبدالله 
الكثــريي  - املتحدث الرســمي للمجلس 
االنتقايل الجنويب، عضو هيئة الرئاســة- 
»إن املجلــس االنتقــايل الجنــويب يؤكد 
عــىل ان ترصيحات رئيس مجلس القيادة 
الرئــايس لصحيفة الرشق األوســط غري 
دقيقــه، وال تشــري اىل جديــة الرشاكــة 
والتوافقــات التــي انبثقت عن مشــاورات  
مجلــس التعــاون الخليجــي، ويؤكد  بان 
قضية الجنوب قضية  شعب ووطن وهوية 
ودولة  انتجها فشل الوحدة بني جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشعبية  والجمهورية 
العربيــة اليمنية وحرب احتــالل الجنوب 

يف صيف ١٩٩٤م ، وحق شــعب الجنوب 
بدولته كاملة السيادة«.

وأضــح الكثريي – يف بيــان صحفي 
حصلت اليوم الثامن عىل نسخة منه – أن 
املجلس االنتقايل الجنويب يشدد عىل ان 
نقاش قضية الجنوب ال يقبل الرتحيل وال 
التأجيل ولن يكون كذلك أبداً، بل أنه محدد 
يف مخرجات مشــاورات الرياض بشــكل 
واضح، حيــث تم االتفاق عىل إدراج قضية 
شــعب الجنوب ضمن أجنــدة مفاوضات 
وقــف الحرب لوضــع إطار تفــاويض لها، 
وعربه ســيحدد ما يطلقون عليه »شــكل 

الدولة« تفاوضيا. 
ويف هــذا الصــدد، عــرب املجلــس 
االنتقــايل الجنــويب عــن اســتغرابه من 
عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاويض 
املشرتك الذي تم التوافق عليه وهو املعني 
بالتفــاوض حول شــكل الدولــة والنظام 
الســيايس للفرتة االنتقاليــة والضامنات 
املطلوبة، ويؤكد بــأن املامطلة يف تنفيذ 
االلتزامات الواردة يف مخرجات مشاورات 
مجلس التعاون الخليجي متثل مؤرشات 
خطرية ال تخدم مستقبل الرشاكة والعملية 

السياسية برمتها«.
وقــال األســتاذ أنيس الــرشيف نائب 
رئيــس الشــؤون الخارجيــة يف املجلس 
االنتقــايل الجنــويب إن الرشاكــة مل تكن 
موجــودة ال يف الحكومــة وال يف مجلس 

القيادة الرئايس«.. مشــريا يف ترصيحات 
تلفزيونية لقناة عدن املســتقلة إن رشاد 
العليمــي رفــض تشــكيل وفــد التفاوض 

املشرتك«.
وقالت الناشــطة الحقوقية املدافعة 
رشا جرهوم إن »قضية الجنوب ال تحتمل 
التأجيل. ويجــب أن تكون أولوية اليوم يف 
إطــار الرشعية قبل الذهاب إىل مفاوضات 
السالم وأن يفرد لها مسار مفاوضات خاص 
بها يف إطار مفاوضات السالم الشاملة. بدء 
حوار جاد ملناقشتها بني مكونات الرشعية 

اليوم هو أول خطوة تجاه بناء السالم«.
وشددت جرهوم عىل انه »يجب عدم 
االســتهانة مبطالب الجنوب وأي تجاهل 
لهذه املطالب ســتؤدي إىل دورات جديدة 
للــرصاع، ويجب عدم االســتهانة لدعوات 
الحوار والتفاوض السيايس حول القضية 
ألن اغالق املســاحة أمام السياسة يفتح 

أبواب العنف العسكري«.
وقالت ان هناك خطــوات لبناء الثقة 
منــذ الحــوار الوطنــي مل يتــم تنفيذها 
وخطوات اضافية يجــب أن تتم كمكافحة 
الفســاد وضبط املوارد وتوطني الوظائف 
وتوفــري الخدمــات مــن كهربــاء ومــاء 
واتصاالت واصدار البطائق وتفعيل قانون 

االدارة املحلية وتعزيز الحكم املحيل.

02

تقرير

الرياض

رشاد العليمي

رشاد العليمي

 زعم أن الحوار بين السعودية والحوثيين يخدم استقرار اليمن..

يطيح بأهم مخرجات مشاورات 
الرياض: »مناقشة قضية الجنوب بعد 

االتفاق الشامل مع الحوثيين

حليف السعودية« يضع نتائج 
»مشاورات الرياض« على المحك

المجلس االنتقالي الجنوبي يلوح بفض الشراكة..



سياسية - تحليلية - إسبوعية 03العدد )164( - األحد - 5 / مارس / 2023م

تقرير

كشفت دراسة ملعهد واشنطن لدراسات 
ملعلومــات  مســتندة  األوســط،  الــرشق 
اســتخباراتية أمريكية، عن “طريقة جديدة 
تتبعهــا إيــران لتهريــب األســلحة وأجزاء 
إىل  واملخــدرات  واملدربــني  الصواريــخ 
الحوثيني يف اليمن، عــرب تعاونها مع تجار 

املخدرات يف كولومبيا”.
الحرس اإليراين تعاون مع تجار مخدرات 
يف كولومبيا إلنتاج كارتيالت ومراكب غاطسة 

لتهريب األسلحة إىل الحوثيني
شهد العام املايض، تعاونًا وثيًقا وقويًّا 
بني تنظيــم »القاعــدة« وجامعــة الحويث 
االنقالبية يف اليمن، وكان هذا التعاون خفيًّا 
يف بدايــات األمر، لكــن يف منتصف 2022، 
ظهر هذا التعاون إىل العلن، عقب اســتعانة 
الحويث ببعض قيادات »القاعدة« يف العمل 

السيايس.
والزال الخطر يحدق بالجنوب باملقابل 
تُدار الصفقــات واملؤآمرات عىل الجنوب،مل 
يســتطع العدو املرتبّص أن يحتل األرايض 
الجنوبية بالواقع العســكري بــل اتجه إىل 
حيلة أخرى خبيثة عرب نرش ســمومه بني 
أوســاط الشــباب من خالل التهريب ورشاء 
الذمم وذلك باملخدرات واألسلحة، هنا حتى 
تنترش الفوىض والفســاد واألساليب الغري 
أخالقية ليك ينتهي املطــاف احتاللياً عرب 
العقول وشــل حركتها عرب اإلدمــان والقتل 
بســبب أنواع املخدرات، ولهذا تتم صفقات 
املخدرات والحشيش وشــحنات األسلحة 
عن طريق الحوثيني للتخريب عىل الشباب 
من خــالل بوابة وتســهيل حــزب اإلصالح 
مــن وادي حرضموت واملهــرة الجنوبيتني 

والهدف هو الغزو عىل الجنوب.

اهتامم قيادة الجنوب 
ممثلــة  الجنوبيــة،  القيــادة  وتــويل 
باملجلس االنتقايل الجنويب، اهتامماً كبرياً 
باألوضــاع يف محافظة املهــرة، يف ظل ما 
تتعرض له من اســتهداف متواصل من ِقبل 
قــوى صنعاء اليمنيــة التي تحاول بســط 

سيطرتها عىل تلك املنطقة الحيوية.
وأكرث ما تتعرض له محافظة املهرة هو 
االســتهداف األمني من ِقبل قــوى صنعاء، 
التي تتوســع عىل وجه التحديد يف ارتكاب 
جرائــم تهريب تســتهدف تقويض منظومة 

األمن واالستقرار يف املهرة.
وكانت األوضاع يف املهــرة عىل طاولة 
اجتامع مهم عقــده الرئيس القائد عيدروس 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 

نائب رئيــس مجلس القيــادة الرئايس، يف 
العاصمة الســعودية الريــاض، مع محافظ 

املهرة محمد عيل يارس.
واطّلع الرئيس الُزبيدي خالل االجتامع، 
مــن محافظ املهــرة عىل األوضــاع العامة 
يف املحافظة، والجهــود التي تبذلها قيادة 
الســلطة املحليــة للحفاظ عىل اســتقرار 
املحافظة، وكــذا الجهود التــي تُبذل لكبح 
محــاوالت التهريب عرب حــدود املحافظة 

البحرية والربية.
وجــّدد الرئيس الُزبيــدي، تأكيده عىل 
األهميــة البالغة التي تحظى بها لدى قيادة 
مجلس القيادة الرئــايس، باعتبارها البوابة 
الرشقية للبالد، مشدداً عىل رضورة الحفاظ 
عىل النسيج املجتمعي، وتعزيز اللُّحمة بني 
أبنــاء املحافظة، مبا يحفــظ للمهرة أمنها 

واستقرارها.
من جانبــه قدم محافظ املهرة شــكره 
وتقديره للرئيس الُزبيدي عىل الدعم املستمر 
الــذي يقدمــه لقيادة الســلطة املحلية يف 
املحافظة، مؤكــداً الحرص التام عىل تنفيذ 
كل التوجيهــات الصادرة من مجلس القيادة 

للحفاظ عىل استقرار املحافظة.

قوى صنعاء اليمنية وتوظيف 
املهرة 

ويعد اســتقرار األوضاع يف املهرة أمراً 
بالــغ األهمية، ال ســيام االســتقرار األمني 
باعتبار أن تلك النقطة االسرتاتيجية تحاول 
قوى صنعــاء اليمنيــة توظيفهــا يف إطار 
عمليــات تهريــب تحديداً وخاصــة تهريب 

األسلحة.
ويتم الكشف، بني حني وآخر، عن سفن 
تهريب قادمة عىل وجــه التحديد من إيران، 
تحاول تهريب األســلحة ملليشــيا الحويث 
اإلرهابية بالتنسيق مع مليشيا اإلخوان التي 
تؤمن نقاطها العسكرية وصول هذه األسلحة 

للمليشيا املدعومة إيرانياً.
وميثــل تكرار مثل هــذه الوقائع تهديداً 
لألمــن واالســتقرار يف الجنــوب باعتبــاره 
املســتهدف حاليــاً من ِقبل قــوى صنعاء 
اإلرهابية، وبالتايل فإن وقف عمليات التهريب 

تحظى باهتامم كبري من القيادة الجنوبية.

تقارير تكشف حجم الخطر
أكد الناطق باسم التحالف العميد الركن 
تريك املاليك، يف مؤمتر صحفي )أغسطس 
20١8(، أن مليشيا الحويث تتاجر باملخدرات 
“بالتعاون مــع جهات خارجيــة مثل حزب 

الله اإلرهايب”، وتســتخدمها للسيطرة عىل 
“عقول الشباب ومتويل عملياتها اإلرهابية”.

وكان تقرير ملؤسســة أبحاث التســلّح 
أثناء النزاعــات الدولية، قد أكد ضلوع رشكة 
املنصــور اإليرانية املتخصصة يف صناعة 
البحريــة يف عمليــات تهريــب  املراكــب 
املخــدرات واألســلحة إىل وكالء إيــران يف 

املنطقة مبا فيهم الحوثيون يف اليمن.
وقال التقريــر، الذي نُــرش يف نوفمرب 

20١6، مستندا إىل سجالت إيرانية رسمية.
إنه منذ العــام 20١2 “تورطــت قوارب 
املنصور يف حاالت تهريب عديدة للهريوين 

والحشيش، ومؤخراً األسلحة”.
واشــنطن  ملعهــد  دراســة  وكشــفت 
لدراسات الرشق األوسط، مستندة ملعلومات 
اســتخباراتية أمريكية، عن “طريقة جديدة 
تتبعهــا إيــران لتهريــب األســلحة وأجزاء 
إىل  واملخــدرات  واملدربــني  الصواريــخ 
الحوثيني يف اليمن، عــرب تعاونها مع تجار 

املخدرات يف كولومبيا”.
وأوضحت الدراســة أن الحرس الثوري 
اإليراين تعاون مع تجار مخدرات يف كولومبيا 
إلنتــاج كارتيالت ومراكب غاطســة لتهريب 
األسلحة ومكونات الصواريخ واملخدرات إىل 

الحوثيني.
وشــهدت الســنوات األخــرية، اعتقال 
إيرانيني قبالة سواحل اليمن الرشقية أثناء 
محاولتهــم تهريب مخــدرات إىل الحوثيني 
يف اليمــن ، ومنهــم 6 بحارة مــن اإليرانيني 
وآخر باكســتاين حيــث أعلن أمــن املهرة 
ضبطهم منتصف نوفمــرب 2020 عىل منت 
سفينة تحمل كميات مخدرات قبالة سواحل 

الغيضة.
ويف ديســمرب202١، أعلنــت البحرية 
األمريكيــة إطالق ســفينة صيــد وطاقمها 
املكّون من ٩ إيرانيني كانت قد ضبطتها يف 
بحر العرب وهي قادمة من إيران وعليها 385 

كيلو جراما من الهريوين.

خطوط التهريب 
وحول طريقــة وصول املخــدرات إىل 
اليمن، أوضحت املصادر األمنية والعسكرية” 
أنــه يتــم تهريبهــا- بدرجة رئيســية- عرب 
شواطئ الحديدة وموانئها الثالثة الخاضعة 
لسيطرة الحوثيني، وال تخضع ألي عمليات 
تفتيــش أو رقابة. إضافة إىل طريق آخر عرب 
سواحل املهرة ومنافذها الربية الحدودية مع 
سلطنة عامن وسواحل املكال وشبوة. وبعد 
ذلك، ترشف قيادات حوثية عىل تهريبها برّاً 

إىل صعدة وصنعاء، عىل دفعات متتالية عرب 
مهربني محليني يعملون لصالحها.

ووفقاً للمصادر فإن املهربني يسلكون 
خطني رئيســيني وعرشات الطرق الفرعية، 
مــع  الحــدودي  الرشيــط  مبــوازاة  األول 
السعودية انطالقاً من املهرة ومروراً مبناطق 
رماه ومثود بحرضموت واملناطق الصحراوية 
شامل الجوف وصوالً إىل صعدة. وهذا خط 
آمن ال يوجد به أي نقاط عســكرية ويعترب 
بعيدا عن التجمعات الســكانية ويستخدم 

املهربون سيارات دفع رباعي صندوق.
والثــاين الخط اإلســفلتي الذي تعربه 
شــاحنات نقل البضائع، وهــو خط تهريب 
ثانــوي يضطر املهربــون الجتياز نحو 35 
نقطة أمنية وعســكرية عىل امتداد الطريق 
مــن املهــرة إىل مــارب، قبــل أن تصل إىل 
مناطق سيطرة الحوثيني ومنها إىل املكان 

املطلوب.
وكانــت األجهــزة األمنيــة بالجوف قد 
حّدت مــن تهريب املخــدرات قبل اجتياح 
الحوثيني ملدينة الحزم عاصمة املحافظة 

وسيطرتهم عليها واملناطق املحيطة بها يف 
مارس 2020، لتصبح أغلب مناطق الجوف 

آمنة مجدداً لعمليات التهريب.

أساليب مبتكرة
ووفقاً للمصادر فإن شــبكات التهريب 
ابتكــرت عــدة أســاليب ووســائل لتهريب 
املخدرات داخلياً، ونسبة النجاح فيها عالية 
جداً لسهولة نقلها وإخفائها وإمكانية نقلها 
عىل دفعــات متوالية إما بصــورة منفردة أو 
ضمن بضائع تجارية بخالف عمليات تهريب 

األسلحة”.
وعــادة مــا يلجــأ املهربــون إلخفاء 
املخدرات إما بوضعها ضمن خزانات الوقود 
االحتياطية للمركبات أو يف مخابئ مموهة 
يتم اســتحداثها بوســائل النقل، أو داخل 
أكياس مواد غذائية أو يف إطارات السيارات 

)اإلستيبني(.
ويتــم تهريبهــا إمــا ضمــن البضائع 
املستوردة أو شحنات الفواكه والخرضوات 
املحلية أو ضمــن شــحنات الحيوانات أو 
الطيور أو يف ســيارات خاصة تضم نســاء 

وأطفااًل للتمويه، وفقاً للمصادر.

استمرارية تدفق األسلحة 
واملخدرات 

وقــال اإلعالمي أحمد جراد : اســتمرار 
األســلحة واملخدرات ملليشــيات  تدفــق 

الحويث اإلرهابية عرب املمــرات اآلمنة التي 
تحميها قوات االخونج املتأسلمني يف وادي 
حرضمــوت واملهرة عن طريق معســكراتها 
اإلرهابية املنترشة املتواجدة هناك هي يف 
األساس خدمة اإلخونج لحلفائهم الحوثيني 
لتدمري الجنوب كوطن وتدمري شــبابه، وهنا 
تتحقق اسرتاتيجيتهم املشرتكة يف عدائهم 
للجنوب شعباً وأرضاً ليسهل عليهم السيطرة 

التامة عىل خرياته وثرواته.
لذلــك بالرغم مــن مطالبــات قيادتنا 
السياســية يف املجلس االنتقايل الجنويب 
للتحالف العــريب بقيادة اململكــة العربية 
السعودية وللمجتمع الدويل برضورة إيقاف 
هذا العبث الذي يؤدي إىل امتداد واستمرار 
األزمة يف الجنوب والشامل خدمة ألجندات 
بعض األطراف اإلقليمية والدولية التي تتمنى 
استمرار الرصاع والتي ال تريد تحقيق غايات 
أبناء الجنوب من أقصاه إىل أقصاه يف تقرير 

مصريه ونيل دولته الجنوبية كاملة السيادة.
لذا أنا برأيي ومعي الســواد األعظم من 
أبنــاء الجنوب نريد من قيادتنا السياســية 

ممثلة بالرئيس عيــدروس الُزبيدي واخوانه 
يف هيئة رئاســة املجلس االنتقايل إعطاء 
األمــر للقــوات الجنوبية من أجــل تحرير 
كامل الرتاب الجنــويب حتى أقايص املهرة 
وتجفيف منابع اإلرهاب املســلّط علينا من 
تحالــف الرش اإلرهــايب اإلخونــج القاعدة 

الدواعش واملليشيات الحوثية.
وأضاف الناشــط الحقوقي أحمد قائد 
محمد : كل هذه األسلحة الخطرية والفتاكة 
التزال وبشــكل مســتمر رشيانها املغذي 
للحوثيني والــذي يغزون بهــا إىل الجنوب 
ولكن متى مامتت السيطرة الكاملة عىل تلك 
املنافذ وهي املهرة وبوابة وادي حرضموت 
واملطــارات واملوانــئ الجنوبيــة من قبل 
القوات املسلحة الجنوبية بعد ذلك يتم قطع 
الرشايــني املغذي للمخدرات والحشــيش 
وكذا شــحنات األســلحة وعــدم مرورها من 
قبل االخوان للحوثيني ولن يستمر هذا ولن 

يستطيعوا غزو للجنوب.
فيام يقول جميل محمد ثابت الشعبي 
: يســعون إىل إغراق الجنــوب باملخدرات 
والحشــيش وغريهــا، فــاإلرصار اإلخواين 
واالســتامتة عىل البقاء يف املهــرة ووادي 
حرضمــوت، وعدم ذهــاب قــوات املنطقة 
العســكرية األوىل لقتال الحويث يف مناطق 
الشــامل، والتــي ينتســب لها أغلــب أفراد 
وضباط هذه املنطقة لدليل واضح للتنسيق 

االسرتاتيجي بني الحوثيني واإلخوان.

المخدرات واألسلحة
هل تمكن تنظيم القاعدة واالذرع االيرانية من إعادة االنتشار باليمن؟

تقارير تكشف حجم الخطر االيراني في اليمن..
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 نورة الكعبي وزيرة دولة االمارات 
خالل املشــاركة يف فعاليــات مؤمتر 

املانحني
أشــاد خــرباء ومحللون سياســيون 
بالدعم الكبري الذي تقدمــه دولة اإلمارات 
مختلــف  يف  لليمــن  املتحــدة  العربيــة 
املجاالت، معتربين أن هذا الدعم يســاهم 
يف تعزيز االقتصاد ورفع مستوى املعيشة، 
ويدعــم قيمة العملة املحلية، الســيام يف 
ظل األزمة االقتصادية التي تعيشها البالد 
جــراء الهجــامت اإلرهابية التي شــنتها 
ميليشــيات الحويث عىل منشــآت وموانئ 

النفط.
حلــول  اإلمــارات  دولــة  ووضعــت 
اسرتاتيجية مســتدامة يف قطاع الكهرباء 
باليمن وذلك بعد سنوات من انقطاع التيار 
الكهربــايئ لفرتات طويلــة وعرقلته جهود 

التنمية يف البالد.
فمــن العاصمة عــدن إىل حرضموت 
رشقــا واملخا يف تعز غربــا، حرضت دولة 
اإلمارات يف تدخالتها الحاسمة ومبشاريع 
حيوية يف مجال الطاقــة املتجددة لتوفر 
لليمن قرابة ١00 مليون دوالر شهريا كانت 

تستهلكها الكهرباء يف عدن فقط.
البالد، يتســبب  ويف مختلــف أنحاء 
توقــف توفــري خدمات الكهربــاء يف خلق 
الفــوىض يف الخدمات الحيويــة األخرى 
الصحــي،  والــرصف  وامليــاه  كالتعليــم، 
والرعايــة الصحيــة، إال أن دولــة اإلمارات 
ســعت مؤخــرا لوضع حلــول مســتدامة 
خاصة يف املدن الســاحلية التي تشــهد 

ارتفاع جنويب بدرجة الحرارة.
يف املخا، حــارضة اليمن عىل البحر 
األحمــر وجارة باب املندب، بدأت األعامل 
اإلنشائية يف مرشوع كهرباء يعمل بالطاقة 
الشمســية بدعم من دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وتحــت إرشاف املقاومة الوطنية 

بقيادة طارق صالح.
فاملــرشوع الــذي يضع حــال نهائيا 
ملشــكلة انعدام الكهرباء يف هذه املديرية 
املتوقع  مــن  االســرتاتيجية،  الســاحلية 
أن ينتهــي تشــييده يف شــهر يوليو/متوز 
املقبــل، يف ذروة فصــل الصيف مبناطق 
الســاحل الغريب، حيث تصل الحرارة إىل 

درجتها القصوى.
ويراكم املــرشوع رصيد دولة اإلمارات 
التنموي يف مناطق الساحل الغريب خاصة 
ويف اليمــن عامة، إذ مــن املقرر أن يحقق 
افتتــاح كهربــاء املخا املتجــددة اكتفاًء 
ذاتيا يف الطاقــة الكهربائية ملدينة املخا، 

والتي تستهلك نحو ١0 ميغاواط.
وســيعزز املرشوع الجديــد من قدرة 
املديرية عىل اســتيعاب الطلــب املتزايد 
عــىل الطاقــة، بعدمــا تحولــت املديرية 
إىل مركــز رئيــي ملديريــات الســاحل 
الغريب، وزاد فيها عدد الســكان إىل نحو 3 
أضعاف عام كانت عليها قبل تحريرها من 
مليشيات الحويث املدعومة من إيران عام 

.20١7

محطة كهرباء غازية
لطاملــا ظلــت الكهرباء تؤرق ســكان 
حرضموت طويال بســبب االنقطاع املتكرر 
وتهالــك املحطــات الكهربائيــة، جــاءت 
البــرشى اإلماراتية هذا العــام للمحافظة 
النفطية بتشــييد محطة غازية من شأنها 

أن تضع حدا لهذه املشكلة.

وأعلنت الحكومة اليمنية التوقيع عىل 
3 عقود مع رشكات إماراتية لتنفيذ مشاريع 
اســرتاتيجية بقطاعي الطاقة والبرتول يف 
محافظــة حرضمــوت رشقي البــالد وذلك 

بدعم إمارايت.
ويشــمل أحــد املشــاريع »تشــييد 
محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية 
تبلــغ )١50( ميغاواط«، إىل جانب تشــيد 
مصفــاة للبنزين بطاقــة )20( ألف برميل 
يوميــاً وخزانــات ومنطقة حرة، وتشــييد 

وحدة للغاز املنزيل يف منطقة املسيلة«.
هذه املشاريع التي وصفتها الحكومة 
اليمنية  بـ«االســرتاتيجية«، ســوف تسهم 
بشــكل كبري يف تحســني خدمة الكهرباء 
باملحافظــة النفطية وتغطيــة احتياجات 
حرضموت واملحافظات املجاورة من الغاز 

املنزيل.
وأكــد محافظ حرضمــوت مبخوت بن 
مايض أهمية هذه املشاريع االسرتاتيجية 
يف تنميــة املحافظة وتحســني خدماتها، 
منوهــاً بالدعم اإلمارايت املســتمر لتنمية 
مختلــف القطاعات الخدمية والتنموية يف 

املحافظة.

مرشوع اسرتاتيجي
منذ أشــهر يجــري العمل عــىل قدم 
وساق يف املرشوع اإلمارايت الضخم لتوليد 
الكهرباء عرب الطاقــة النظيفة واملتجددة 
يف العاصمة املؤقتة عدن، ويعد أول وأكرب 

مرشوع اسرتاتيجي من نوعه.
فاملرشوع  اليمنية  الحكومة  وبحسب 
لطاقــة  أبوظبــي  رشكــة  تنفــذه  الــذي 
املستقبل »مصدر« يشمل »تشييد محطة 
طاقــة شمســية بقــدرة ١20 ميغاواط يف 
الساعة، كام يشمل إنشــاء خطوط النقل 
ومحطــات تحويلية لنقــل وتوزيع الطاقة 

التي ستولدها املحطة«.
وســتعمل محطة الكهرباء املتجددة 
يف عدن »عىل تقليــل كُلفة توليد الكهرباء 
يف ســاعات النهار، وكذا االحتياج للوقود 
الخاص مبحطــات التوليد، كام سيســهم 
يف الحفاظ عــىل البيئة عــرب التقليل من 

االنبعاثات الكربونية«.
ومن املتوقع أن تدخل منظومة الطاقة 
الشمســية يف عدن بقــدرة ١20 ميغاواط 
يونيو/حزيــران  مطلــع  التشــغيل  حيــز 

املقبل.
وأكــد وزيــر الكهربــاء يف الحكومــة 
اليمنية مانع بن ميني عقب توقيع االتفاقية 
أن »أعامل املســوحات الخاصة باملحطة 
قد بدأت فعليــا منذ نوفمرب/ترشين الثاين 
املايض منوهــا أن مثة جهوداً دؤوبة تُبذل 

إلنجاز املرشوع يف أرسع وقت ممكن.
وأعــرب الوزيــر اليمنــي عن شــكره 
وامتنانه لألشقاء يف دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة عىل مواقفهــم األخوية ودعمهم 
الالمحــدود لليمن يف مختلــف املجاالت، 
مشريا إىل أن املشاريع اإلماراتية ستمكن 
وزارة الكهرباء من التغلب عىل الصعوبات 
املتعلقــة يف توفــري الكهربــاء ملواجهة 

الصيف املقبل. 
مؤمتــر  خــالل  اإلمــارات  وأعلنــت 
املانحني لليمــن، دعم مشــاريع التعايف 
وإعــادة التأهيــل يف اليمــن بقيمــة 325 
مليــون دوالر أمــرييك والــذي يســتهدف 
والطاقــة  الصحيــة  الرعايــة  قطاعــات 
املتجــددة والزراعة، مبــا يف ذلك مرشوع 

بناء ســد ألغراض الري، وذلك اســتمراراً 
بنهج الدولة يف دعم الشعب اليمني.

وبلغــت مســاعدات اإلمــارات لليمن 
6.6 مليــار دوالر منذ عام 20١5 باإلضافة 
إىل وديعة بقيمــة 300 مليون دوالر لدعم 

العملة الوطنية.
وتأيت مساعدات اإلمارات التي شملت 
مختلــف املجــاالت يف متويــل الربامــج 
الدوليــة التــي تلبي االحتياجــات الطبية 
والغذائية واألمــن الغذايئ يف جميع أنحاء 
اليمــن، اســتمراراً اللتزام الدولــة الطويل 

تجاه الشعب اليمني.
وركزت املساعدات بشكل رئيي عىل 
دعم الوضع اإلنساين، باإلضافة إىل تقديم 
الخدمات العامة لضامن استمرارية التعليم 
يف املــدارس والربامج الطبيــة والخدمات 

الحيوية كالطاقة والنقل.
كــام تعتــرب اإلمــارات واحــدة مــن 
دعــم  يف  الدوليــني  املســاهمني  أكــرب 
اليمــن ملواجهــة جائحة »كوفيــد- ١٩«، 
حيــث قدمت منذ بــدء انتشــار الجائحة 
مساعدات بلغت ١22 طناً من املستلزمات 
واإلمدادات الطبية لتعزيز جهود نحو ١22 
ألفاً من العاملني يف الرعاية الصحية عىل 
احتــواء الفريوس، إىل جانب تقديم الغذاء 

واملكمــالت الغذائية املعــززة للصحة من 
خالل برنامج األغذية العاملي، عالوة عىل 
دعم القطاعات األخرى كالتعليم والصحة 

واملياه.
وأكــدت اإلمــارات أنه يجــب أن يكون 
2023 هو العام الذي يتحقق فيه الســالم 
يف اليمن، ودعم كافة الجهود الدولية لوضع 
نهاية للرصاع وتلبية التطلعات املرشوعة 
للشعب اليمني وتحقيق السالم واالستقرار 
يف اليمــن واملنطقة، خاصــة تلك الجهود 
التي يبذلها مبعوث األمم املتحدة الخاص 
إىل اليمن، هانس جروندبريج والســعودية 
والوساطة من سلطنة ُعامن. وأكدت معايل 
الوزيرة التزام دولة اإلمارات بدعم الشــعب 
اليمني، مشــرية إىل أنه منــذ عام 20١5، 
قدمت الدولــة مســاعدات إجاملية بقيمة 
6.6 مليار دوالر أمرييك إىل اليمن، ووديعة 
بقيمــة 300 مليــون دوالر أمــرييك لدعم 

عملتها الوطنية.
واســتمراراً لهذا النهج، وباإلضافة إىل 
جهود الســالم متعدد األطراف والتنمية يف 
اليمن، سرتكز دولة اإلمارات هذا العام أيضاً 
عىل دعم مشاريع التعايف وإعادة التأهيل 
مبلــغ وقــدره 325 مليــون دوالر أمرييك، 
وسيســتهدف قطاعات الرعايــة الصحية 
والطاقــة املتجــددة والزراعة، مبا يف ذلك 

مرشوع كبري لبناء سد ألغراض الري.
وقالت نورة الكعبــي: »تدعم اإلمارات 
الجاريــة ملواصلــة وحــث  املفاوضــات 
الحوثيــني عــىل إظهــار املرونــة الالزمة 
لنجــاح العمليــة الســلمية، كــام تتوجه 
بالشــكر إىل اململكــة العربية الســعودية 
عىل دعمها املســتمر لجهود االســتجابة 
اإلنســانية وكذلك لدفع العملية السياسية 

يف اليمن«.
ويف ختــام كلمتهــا، أكــدت أن »دولة 
اإلمارات ترى أنه قد حان الوقت لنقل محور 
تركيزنا من إدارة الرصاع إىل إيجاد حل له، 
بــدًءا بتجديد الهدنــة والتخفيف من حدة 
التي يعيشــها شعب  الظروف اإلنســانية 
اليمن والتبعــات الكارثيــة نتيجة الحرب، 
واالنتقــال من مرحلة اإلغاثــة إىل التعايف 

وتحقيق املزيد من التنمية املستدامة«.
العــام  األمــني  أكــد  الســياق،  ويف 

لألمــم املتحــدة أنطونيــو جوترييش أن 
املساعدات لليمن »ضامد مؤقت« وليست 
عالجاً. وقــال يف افتتاح مؤمتر املانحني: 
»أنهينا العام املايض بالقليل من األمل يف 
اليمن بســبب الهدنة، الحاجات اإلنسانية 
تتزايــد والتمويل ينقصنا«، مشــرياً إىل أن 
انهيار الهدنة يف اليمن تســبب يف مجاعة 

ألكرث من مليوين شخص.
بدوره، شــدد رئيــس الــوزراء اليمني 
دعــم  أهميــة  عــىل  عبدامللــك،  معــني 
مؤسســات الحكومة اليمنية باعتبار ذلك 
عامالً أساســياً إلســناد جهــود الحكومة 
يف تخفيــف املعاناة اإلنســانية، وتحقيق 

السالم.
واستعرض جهود الحكومة وما قدمته 
من مبادرات إلنجاح مســار الســالم والتي 
قوبلــت بتعنــت ورفــض من ميليشــيات 

الحويث.
وعــرب رئيــس الــوزراء، عــن تطلــع 
مؤمتــر  تعهــدات  تلبــي  أن  الحكومــة 
االستجابة اإلنســانية احتياجات الشعب 
اليمنــي وتوفــري مســتوى مقبــول مــن 
التعهدات والعمل بالتــوازي مع ذلك عىل 

االهتامم بالتدخالت التنموية.
بدوره، أكد وزير الخارجية السويرسي، 
عــىل التزام بــالده بتقديم الدعم للشــعب 
اليمني يف هذه املرحلة الحرجة، الفتاً إىل 
أن السالم رضورة إلنهاء املعاناة اإلنسانية 

واستعادة التنمية والتطور يف اليمن.
كام أكد رضورة ضامن دعم مؤسسات 
الحكومة اليمنية للقيام مبهامها، الفتاً إىل 
حرص ســويرسا عىل نجاح مؤمتر متويل 

خطة االستجابة اإلنسانية.
ويف الســياق، أكــد وزيــر الخارجيــة 
األمــرييك، أنتــوين بلينكــن، أن اليمن اآلن 

لديه أفضل فرصة سياسية إلنهاء الحرب.
وقــال يف كلمتــه عــرب الفيديــو أمام 
اليمن: »مستمرون  مؤمتر املانحني بشأن 
يف الجهود الدبلوماسية إلنهاء الحرب يف 
اليمن«، مضيفاً: »اعتداءات الحوثيني عىل 
املوانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن 

تتوقف«.

04

دراسات

بلغت مساعدات 
اإلمارات لليمن 

6.6 مليار دوالر 
منذ عام 2015 

باإلضافة إلى 
وديعة بقيمة 
300 مليون 

دوالر لدعم 
العملة الوطنية.

عدن

اإلمارات في اليمن
في ظل األزمة االقتصادية..

حلول استراتيجية مستدامة ودعم بقيمة 325 
مليون دوالر أميركي
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ماريا هشام 

عندمــا ننظــر اىل مســاحة الجنوب 
العريب نجد املسافات البحرية واملسافات 
الربية ولكل منهــا جغرافيا مرتبط بأحوال 
األحداث السياســية الجانــب البحري يف 
هذه االمر يشــكل االتصــال مع معظم دول 
العــامل حيــت كانت عــدن ملتقــى الطرق 

التجارية والشعوب واألديان
لســيت الجغرافيا مجرد مساحة عىل 
األرض ترســم عليها حديد دولــة او إقليم 
بــل هي مركزيــة يف صناعه االزمــات ولنا 
يف قــول الزعيــم الفرني شــارل ديغول 
) ان املواقــع الجغرافيــا هــي مــن يصنع 
القرارات السياسية( وهذه املقولة تأيت من 
شــخصية عاملية خربت االزمات وشاركت 
يف الحــروب وإدارة النزعــات السياســية 
فلكل موقع تحــدد له األهمية وهذه ينطبق 
عىل الحدود واملســافات لخارطة الجنوب 
العريب حيت تداخلت االزمات السياســية 
مــع املوقع الجغــرايف وعــربت حقب من 
التاريــخ اكدت من الكثري مــن املرجعيات 
اننا املمــرات البحرية والجــزر الجنوبية 
مل تســقط من حسابات أي مرحلة شهدت 
دروات من املواجهــات اإلقليمية والدولية 
تهدف لســيطرة عــىل عــدن وخليج عدن 
وبــاب املندب والجــزر املتواجدة يف هده 

املحيط.
عندمــا ننظــر اىل مســاحة الجنوب 
العريب نجد املسافات البحرية واملسافات 
الربية ولكل منهــا جغرافيا مرتبط بأحوال 

األحداث السياسية
الجانب البحري يف هذه االمر يشــكل 
االتصــال مع معظم دول العامل حيت كانت 
عــدن ملتقى الطــرق التجارية والشــعوب 
واألديان والقوات العسكرية البحرية القادم 
مــن خلــف املحيطات مــن واربا واســيا 
وافريقيا وقد وضعت عــددت خرائط تعود 
بعضها اىل عــام ١05١م وأخرى تعود الة 
عام ١5١0م كلها تنب أهمية عدن عسكريا 
واقتصاديا لكل دولة تســعى لصناعه نفوذ 
عند بــاب املندب وبحــر العــرب والبحر 
األحمر امــا اذا نظرنا اىل الجغرافية الربيه 
فإنهــا متتــد اىل حــدود املهــرة ومناطق 
أخــرى كانت تحســب يف اطــار جغرافيا 
العربية الســعيدة فكانت معظم الصدامات 
تأيت بريا من اليمن نحــو الجنوب كتحرك 
يهــدف اىل احتــالل هذه املناطــق الربية 
الجنوبيــة وصــوال اىل ميناء عــدن ،وهذه 
الفعــل كان ينطلــق من خلفيــة املناطق 
املذهبية القبلية التي ال متلك منفذ بحريا 
لــه ميناء عدن ، فقد عرفت املناطق الربية 
للجنوب رصاعات ومواجهات مســلحه مع 
الجنوب حيت كانت تتصــدى قبائل يافع 
والضالــع والصبيحة ولحج لهــذا الزحف 
اليمني نحــو الجنوب ، ولكــن بعد دخول 
بريطانيا اىل عدن تم ترسيم الحدود الربية 
يف عــام ١٩05م مع النفــوذ الرتيك لليمن 
ولكنها ظلت حدودا غري مســتقرة سياسيا 
فقد صنفهــا البعض بانها منطقــة الرماد 
املتحركــة وهذا يدل عىل عدم االســتقرار 
القتايل يف هده املنطقة ، وهذه الحسابات 
مل تســقط مــن الذاكرة السياســية للقوى 

اليمينة عىل مر القرون .
حني نقف امــام الجغرافيــا البحرية 
ملناطق الجنــوب وبالــذات يف عدن نجد 
ان القــوة الدولية الســابقة قدميا الفراعنة 

ويف العصور الوســطى الربتغال والخالفة 
وفرنســا  العظمى  وبريطانيــا  العثامنيــة 
وكذلك محمــد عيل باشــا ويل مرص كلها 
ســعت الحتالل عــدن نظرا لخطــورة هذه 
املوقع كذألك الواليات املتحدة االمريكية 
التي جاءت اىل عدن اول ســفينة لها عرب 
طريــق راس الرجاء صالح يف عام ١808م 
وهي زيارة اســتطالعية لهذه املدينة التي 
ذكــرت يف الكتــاب املقدس مــن الثورات 
يف ســفر التكويــن خمس مــرات ، وكانت 
بريطانيــا قد ســبقت يف زياراتها اىل عدن 
يف عــام ١60٩م حني أرســلت ســفينتها 
)صعود( اىل عدن مــن اجل اقامت عالقات 
تجارية مع هذه املنطقة البحرية الهامة تم 
جاءت فرنســا عام ١70٩م بقيادة الرحالة  
)ذي الروك (الــذي وصــف يف كتابه رحلة 
عرب املحيط اىل العربية السعيدة جغرافيا 
عــدن حيت حدد أبوابهــا البحرية والربية 
وقالعهــا واســوارها الحصينة واســواقها 
وحدائقهــا وبيوتهــا واملحــالت التجارية 
التي فيها حيت قال عنها ) انه هذه املدينة 
التي تقع يف هذه الجزء من بالد العرب هي 

األهم (.
وكم هي املرجعيــات التاريخية التي 
حددت موقــع عدن العســكري والتجاري 
وعندمــا صعــدت ملكة بريطانيــا فكتوريا 
اىل الحكــم عــام ١83٩م كان اول قرار لها 
هو إعطاء االمر لرشكة الهند الرشقية التي 
أسســت عام ١600م باحتــالل عدن نظرا 
لخطــورة موقعهــا املرتبــط يف املصالح 

الربيطانية يف الهند .
يف  الســابقة  التاريــخ  رسديــات  ان 
هــذه الجانــب وان كان الكثــري منها غائبا 

عن الذاكــرة الجنوبية من حيــت التوثيق 
واالرشــفة الداخلــة يف مجال الدراســات 
والبحــوث العلميــة والتي تعد جــزءا من 
صناعــة القرار الســيايس ، قد ضلت بعيد 
عن قــراءة املشــهد الجنــويب يف الوقت 
الراهن فالجنــوب مر بعــدت مراحل نذكر 
منهــا مرحلة الحكــم الربيطــاين من عام 
١83٩م حتــى عــام ١٩67م تــم مرحلــة 
الدولة الجنوبية من عام ١٩67 م حتى عام 
١٩٩0م هــذه الفرتات من التاريخ الجنويب 
لها من املرجعيات ما يعطينا عددت ابعاد 
يف قــراءات حســابات اليــوم يف التنافس 

اإلقليمي والدويل عىل الجنوب.
فبعــد ظهــور الــرثوات يف الجنــوب 
الخبــري  حــدد  حيــت  النفــظ  وبالــذات 
الربيطــاين  )لتــل(يف عــام ١٩١٩م بــان 
حرضموت غنية باملعــادن والنفظ وكذلك 
الخبــري األمريــيك )ونيــدل فليبــس (عام 
١٩5١م عندما اكد بان شبوه غنية بالنفظ 
ومل تتوقــف يومهــا االطــامع القادمة عرب 
الجغرافيــا الربيــة او البحريــة للجنــوب 
والكن علينا ان ندرك بخاصية وهي عندما 
كانت الجغرافيا الجنوبية ســواء يف عدن 
او يف محمياتهــا الرشقية الغربية خاضعه 
لنفــوذ الربيطــاين لن تســمح بدخول قوه 
إقليميــة او دوليــة يف هــذه املــكان وبعد 
١٩67م كانــت هناك عالقــات عامه وقوية 
بني جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية 
حيت شــكل هده التحالف قوة محورية يف 
الحفاظ عىل حدود دولــة الجنوب من أي 
تدخل ولكن بعد عام ١٩٩0م وبعد سقوط 
املنظومه السياســة واعاده رســم خرايط 
جديده للعام ودخــول الجنوب يف الوحده 

الغري محســبوبه من كل االتجاهات سقط 
الجنوب يف سياسة الحدود املفتوحة

الخاليــة من التحالفــات الدولية التي 
تحفظ املصالح من خالل القيمة السياسية 
للموقــع الجغــرايف حيت وجــدت عددت 
دول إقليمــه ودولية ، حيت وجدت الفرصة 
الذهبية وبالذات بعــد عدوان حرب ١٩٩٤ 
م ضد الجنــوب االســتباحة الكربى لهذه 
املوقــع وكذألك الرثوات ولكــن ميزة موقع 
عــدن البحــري انها ال تــرتك لجهة معينه 
االنفراج بهــده املكان فتجــادب األطراف 
الدوليــة وتداخــل املصالــح اإلقليمية قد 
اوجــدت يف الراهــن اكرث من محــور يريد 
ان يكون هو صاحــب القرار املنفرد ولذلك 
نجــد ان ملفــات القضيــة الجنوبية تنظر 
فيها اكرث من دولة حســب مصالحها التي 
تنصب بدرجة أوىل يف منابع النفط والغاز 
واملمرات الربية والجزر، وهذه اليشء يؤكد 
عىل انه الجنوب ليس مســاله محلية فقط 

بل هو رهانات دولية كربى لها ابعادها .
ورمبا تكــون هنــاك نظــرة لجغرافيا 
البعــض لجعلها  التي يخطــط  الجنــوب 
يف كيانــات )أقاليــم دويالت او مســاحات 
محــدودة كال واحــده منهــا لهــا قيادتها 
السياسية والعســكرية ( وهذه املخطط ال 
يخرج عن مرشوع الرشق األوســط الجديد 
الذي يهدف اىل تقســيم املنطقة واسقاط 
الدولــة القومية وقيام كيانــات متعددة من 
خالل تفجــري املجتمعات من الداخل ولنا 
يف االزمات والحروب التي مازالت مشتعلة 
مند ســنوات يف عــدة دول اكرب دليل عىل 
هذا الزحف املحرق الذي يرضب املنطقة 

بكل عنف .

لذلــك نجد بان أكذوبــة الحفاظ عىل 
وحــده اليمن التي تســوق محليــا ودوليا 
وإقليميــا ما هــي اال الســكني التي تقطع 
اوصــال اليمــن والجنــوب يك تعيد رســم 
الخرائط مــرة أخرى حســب رؤية الرشق 
األوســط الجديــد كــام حددهــا جغرافيا 
املفكــر الصهيــوين الدكتور برنــاد لويس 
والعقــل الســيايس اإلرسائييل شــمعون 
برييز) الرشق األوســط الجديد التي وضه 
فيه نظرية السالم الدائم مع إرسائيل واكد 
ان حروب العرب معها مل توصل اىل حلول 
وبدال عن ســاحة الحروب وخنادق السالح 
تكــون العالقــات االقتصاديــة والثقافيــة 
والسياحية املتبادلة بني العرب وإرسائيل 
هي الطريق األفضل نحو بناء رشق أوسط 
جديــد خايل من الحــروب ولكن من خالل 
التصــور الصهيــوين لهــذه املنطقة غي 
العقود القادمة وليــس الجنوب واليمن يف 
بعد عن هــذه التخطيط الــذي وضع بعد 
حرب ١٩73 م عندما رصح رجل السياسة 
اللبناين رميون ادة هناك مرشوع قادم اىل 
الرشق عىل العرب ان ينتبهوا ولكن يبدو ان 
مقولة وزير الدفاع االرسائيل السابق موشه 

ديان : العرب )ال يقرؤون ( .
أبــواب االحتــامالت مفتوحة  مازالت 
امام جغرافيا الجنوب يف رصاع راهن ولكن 
عــىل كل طــرف إقليمــي ودويل ان وضع 
حســابات محــددة وجعلها هــي الحدود 
النهائية يف العمل الســيايس، يضع النظر 
وال يعطي مســافات لألبعــاد األخرى ألنه 
السياسة مفارقات ورمبا تأيت احداث تقلب 
كل الربامج وتعيد هيكلة األمور من جديد«.

من يصنع القرارات السياسية

»اليوم الثامن« تقدم قراءة في الجغرافيا البحرية..

الجغرافيا الجنوبية ودورات الصراعات اإلقليمية 
والدولية.. 
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أتهــم »رشــاد العليمي« اإلعــالم بأنه 
فــرس ترصيحاته بطريقة خاطئة، لكنه أقر 
بأن نتائج مشــاورات الريــاض أكدت عىل 
محورية القضية الجنوبية ورضورة متثيلها 
يف مفاوضات وقف الحرب، وعملية السالم 

الشاملة.«
الجنويب،  االنتقــايل  املجلــس  جدد 
متســكه بتشــكيل فريــق تفــاويض ميثل 
قضية شعب الجنوب، خالل اجتامع عقدته 
هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل الجنويب 
برئاســة األمني العام لألمانة العامة لهيئة 
رئاســة املجلس أحمد حامد مللس، فيام 
تراجــع رئيس مجلــس القيــادة الرئايس 
رشــاد العليمــي، عــن ترصيحــات اثارت 
غضبا يف الشــارع الجنويب، وزعم ان تلك 

الترصيحات فرست بطريقة خاطئة.
االنتقايل  املجلــس  هيئــة  وأعربــت 
الجنــويب يف اجتامعهــا عــن رفضها ألي 
محــاوالت بائســة لرتحيل قضية شــعب 
الجنــوب والقفز عليها، مؤكــدة أن محاولة 
تأجيــل حلها يعــدُّ تنصال عــن مخرجات 
مشــاورات الرياض ورضب مبــدأ التوافق، 
وهــو أمــر مرفــوض، وســيؤدي إىل تأزيم 
الوضــع يف مرحلة تســتدعي االصطفاف 

ملواجهة التحديات الراهنة.
وأوصت هيئة الرئاســة يف اجتامعها، 
الرئيس القائــد عيدروس قاســم الُزبيدي 
الجنــويب،  االنتقــايل  املجلــس  رئيــس 
بتشــكيل فريــق مفاوضات ميثّــل قضية 
شــعب الجنوب يف ظل استمرار املامطلة 
والتهــرّب مــن اســتحقاق تشــكيل فريق 
تفاويض مشــرتك وفقــا ملا نّصــت عليه 

مخرجات اتفاق، ومشاورات الرياض. 
املجلــس  حــرص  الهيئــة  وأكــدت 
االنتقــايل عــىل تعزيــز دور املؤسســات 
والهيئــات يف مجلــس القيــادة والحكومة 
واالرتقاء بأدائها من خــالل تعزيز التوافق 
بعيدا عن أي إجــراءات أحادية، داعية يف 
الوقت نفسه كل ممثيل املجلس يف هيئات 
الدولــة لبذل املزيــد من الجهــود لتعزيز 
أداء مؤسســات الدولــة كال يف نطاق عمله 

واختصاصه.
من جانب أخر، رصح مصدر مســؤول 
مبكتــب رئيس مجلس القيادة الرئايس، إن 
الدكتور رشاد محمد العليمي، تابع باهتامم 
بالغ، ما وصفه بالجدل الدائر حول مقابلته 
الصحفيــة االخــرية التــي قــال إن بعض 
مضامينها فــرست يف ســياق ال يعرب عن 
حقيقــة موقف رئيس املجلس من القضية 
الجنوبية، وال يتفق مع ما أكدته مرجعيات 
املرحلــة االنتقاليــة مبا فيهــا اعالن نقل 
الســلطة، واتفاق ومشــاورات الرياض من 
ضامنات بحل عادل لهذه القضية الوطنية 

العادلة.
البيان الذي نرشتــه وكالة  وبحســب 
األنبــاء اليمنية الرســمية فقــد أكد مكتب 
العليمي عىل ما اســامه »رســوخ التوافق 
يف مجلس القيادة الرئايس كحامل وطني 
ادارة املرحلة االنتقالية،  جامع الستكامل 
وتحقيق اهدافه املعلنة مبوجب اعالن نقل 
السلطة، ونتائج مشــاورات الرياض، التي 
الجنوبية ورضورة  القضيــة  تؤكد محورية 
متثيلها يف مفاوضات وقف الحرب، وعملية 

السالم الشاملة.«
وقــال »ان االميــان الصــادق بعدالــة 
القضيــة الجنوبيــة، تجســد يف املــي 
باتخــاذ االجــراءات الفعليــة لجعل هذه 
القضية اساســا للحل، بدءا بتمكني ابناء 
الجنوب يف هيئات ودوائر صنع القرار، كام 

اقر مجلس القيادة الرئايس منذ وقت مبكر، 
تشكيل فريق تفاويض مبشاركة املكونات 
السياسية، واملرأة، ويف املقدمة املجلس 

االنتقايل«.
املــرشف  الســالم  أن  إىل  ولفــت 
الــذي ننشــده، والترسيــع بانهــاء كافة 
القضايــا الوطنيــة العالقــة، وعــىل وجه 
الخصــوص القضيــة الجنوبيــة، مرهــون 
العريــض  الوطنــي  تحالفنــا  بتامســك 
ســواء عىل مســار املواجهة العســكرية، 
او عىل طاولــة املفاوضــات، ومبا يضمن 
استعادة مؤسســات الدولة، وانهاء انقالب 
االرهابيــة، وخطر  الحوثيــة  املليشــيات 
املرشوع اإليراين املحدق بأبنا الشعب يف 

اليمن والجنوب.
وقال »لقد حققــت القضية الجنوبية، 
مكانة متقدمــة يف قلب القضيــة الوطنية 
حاميــة  األوىل  ومــن  نطاقــا،  االوســع 
هــذه املكاســب التــي جــاءت كمحصلة 
للتضحيــات والعمل املســتمر من جانب 
املكونات الجنوبية، وكافة القوى الوطنية، 
ومتسكها مبنع مصادرة االحالم والتطلعات 
املرشوعة لشــعبنا يف الجنوب، وحقه يف 
تقريــر مكانته السياســية، وتحقيق منائه 

االقتصادي واالجتامعي والثقايف.«
وأكد املصدر حق التعبري، واالحتجاج 
املسؤول بشــأن القضايا الوطنية، عىل اال 
تدفعنــا التناوالت العاطفية، اىل اإلســاءة 
لبعضنــا، او لحلفائنا ورشكائنا يف تحالف 
دعــم الرشعية بقيــادة اململكــة العربية 
السعودية، ودولة االمارات العربية املتحدة 
الذين جادوا بدمائهم، واموالهم، دفاعا عن 
ارضنا، وشعبنا، وهويته الوطنية والعربية، 
إلن الســريعىل ذلك النهج من االســاءات 
يصــب يف مصلحــة املــرشوع اإليــراين، 
وعمالئه، كعدو مشــرتك للجميــع، ويتنكر 
للتضحيات الجســيمة التي قدمها شعبنا 

يف ســبيل الحريــة، والكرامــة، واملواطنة 
املتساوية«.

وشــدد املصــدر عىل رئيــس مجلس 
القيادة الرئايس يؤكد يف كل مناســبة عىل 
وحــدة الصف، واعــالء صــوت املقاومة، 
وتعظيــم، واســناد دور القوات املســلحة 
واالمن يف دحر مرشوع االحتالل الفاريس، 
والتصدي ملحاوالت املليشــيات الحوثية 
مــن  النيــل  لــه، يف  العميلــة  االرهابيــة 
اصطفافنــا الوطنــي، ودفعنــا بعيــدا عن 
مصالح وهموم شعبنا، واوجاعه املستمرة 
للعام التاسع، بسبب الحرب التي اشعلتها 

املليشيات اإلرهابية.
وقــال » إن املنــا كبــري يف ان ترتقي 

وســائل االعالم اىل مســتوى املسؤولية، 
وان تكــون يف طليعــة األصــوات الوطنية 
املناهضة النقالب املليشــيات اإلرهابية، 
وانتهاكاتهــا الفظيعــة لحقوق االنســان، 
وكرامته، وحريته، والتــزام قيم واخالقيات 
املهنة خصوصا عند التعاطي مع القضايا 
الحساسة التي من شأنها مضاعفة معاناة 
العامة،  وتهديــد املصلحــة  املواطنــني، 
والرتكيــز عوضــا عن ذلك عــىل الوظائف 
الجليلــة للصحافــة يف نقــل الحقيقــة، 
كســلطة  والتثقيف  والتوعيــة،  والرقابــة، 
رابعــة يعول عليهــا كثريا يف جهــود بناء 
الثقة، وصناعة الســالم، ومكافحة الفساد، 
وحاميــة النســيج والســلم االجتامعــي، 

وسيادة القانون، والهوية الوطنية، وضامن 
البنــاء  اعــادة  يف  الواســعة  املشــاركة 

واالعامر، والتنمية«.
ولفــت إىل ان هــذا التوضيــح يــأيت 
واألفــكار،  الحقائــق  لتشــارك  تجســيدا 
ومؤرشات اإلنجــاز، واالخفاق، والتحديات 
واالمــال مــع أبنــاء شــعبنا عىل اســاس 
مــن الشــفافية والوضوح، كأفضل ســبيل 
لتحصني جبهتنــا الداخلية، وتعزيز االمن 
واالســتقرار يف املناطق املحررة، والتفرغ 
العادة بناء مؤسســات الدولة، والتخفيف 
مــن املعاناة االنســانية بتيســري ســبل 
العيش، وفرص العمل، وتحسني الخدمات 

االساسية.

الرياض

يقول إن تصريحاته 
فسرته بطريقة خاطئة..

المجلس االنتقالي الجنوبي يجدد تمسكه بتشكيل 
فريق تفاوضي ُيمثل قضية شعب الجنوب

رشاد العليمي
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تقرير

الحرب الروسية األوكرانية..

مدينــة  يف  الفاخــرة  شــقتها  مــن 
القياديــة  كتبــت  الرتكيــة،  إســطنبول 
اإلخوانيــة تــوكل كرمــان، ســاخرة مــن 
ومــن  الجنــويب  االنتقــايل  املجلــس 
الجنوبيــني، بدعوى انهم ال يســتطيعون 

إقامة دولتهم الوطنية؟.
كتبــت كرمــان، ورمــت بالحملة عىل 
الســعودية التــي قالــت انها لن تســمح 
بإقامة دولــة جنوبية، وهــذا تطور الفت، 
فاليمنيــون الذيــن كانــوا يرفعون شــعار 
الوحــدة أو املــوت أصبحوا يســتجدون 

السعودية ملنع إقامة دولة جنوبية.

الســعودية التــي قالت تــوكل كرمان 
ذات يوم »ان املتغطي بها عريان«، فكيف 
اليوم تراهن عىل السعودية بانها قد متنع 
الجنوبيــني او تعرقل قيــام دولة الجنوب 

العريب«.
سيعلن الجنوبيون دولتهم عىل كامل 
ترابهــا الوطنــي وقريباً، وقــد رشعوا منذ 
ســنوات يف وضــع مداميــك صلبــة لهذه 
القضيــة التي قــدم من أجلهــا تضحيات 

كبرية وجسيمة.
وميكن اليوم ان تســأل تــوكل كرمان 
نفســها اليوم، أين هي اليوم وأين هم ثوار 
الـ١١ من فرباير/ شــباط 20١١م، الثورة 
التــي أطاحــت بالنظام اليمني وســلمت 
صنعــاء عىل طبق من ذهــب لطهران دون 

أي مقابل.
هل تجرؤ توكل كرمان ان تسأل نفسه 
أين هــم شــهداء الثــورة الشــبابية، أين 
هم شــهداء جمعــة الكرامــة؟، هل حققت 

»الدولة املدنية التي كانت تنشدها«؟.
مل تحقــق أي يشء عــىل االطالق، ال 
دولة مدنية وال دولة نظام قمعي، بل اليمن 
تحول اىل أجزاء تتقاســمه امليليشــيات 
الحوثيــة واالخوانية، واليمنيون يف موجة 
نــزوح صوب الجنــوب الذي تســخر منه 

توكل كرمان، يا للعجب.
إذا مل يســتطع الجنوبيون بناء دولة 
ذات ســيادة – كام تقولــني – ملاذا يهرب 
اليمنيون الشــامليون صــوب الجنوب يف 
ظــل الالدولــة، مقومات الدولــة موجودة، 

والجيــش موجــود، وما تحقــق يف مثاين 
ســنوات، ليس قليالً، ونحن نواجه اقطاب 
إقليميــة ودوليــة عديدة مبا فيهــا الدولة 
التي متولــك ودفعتك الســقاط اليمن يف 

حضن الحويث.
تذكري يا ســيدة تــوكل كرمان إن من 
اســقط صنعاء ملصلحة طهران، هي أنِت، 
ألنــه يف الوقت الــذي كان الجيش يقاتل 
التمرد يف صنعــاء، كانت األموال القطرية 
تصل تباعا اىل حسابك البنيك الستقبال 
الحوثيني، ويتذكر اليمنيون جيدا هتافات 
»حيــا بهــم حيا بهــم«.. اين اليمــن وأين 

انت؟.
امــا الجنــوب العــريب ففيــه رجاله 
االوفيــاء، ويكفي انهم صنعوا من ال يشء 

ال إمكانيــات مقومات دولــة باتت الحضن 
الدافــئ لليمنيــني الهاربــني مــن بطش 

اصدقائك الحوثيني املوالني إليران.
يكفــي القــول ان دولــة الجنوب حق 
مكتسب للجنوبيني وهم احرار يف اختيار 
التوقيت العالن قيام دولتهم، وقتها عليك 
مخاطبــة قطــر  الســتقبال املســؤولني 
اليمنيني الذين فشــلوا يف فتح معرب بتعز 
عــىل الرغــم ان بيدهــم كل يشء »رئيس 
الحكومة،  الرئايس، رئيس  القيادة  مجلس 
البنك املركزي«،  الربملان، محافظ  رئيس 
كل هــؤالء مــن تعز، ومع ذلــك مل يفتحوا 
معربا وحيدا يف املدينة التي تقولون انها 
محارصة مــن أصدقاء االخوان يف صنعاء 

وصعدة.

لـ«اليوم  مصــادر دبلوماســية تؤكــد 
الثامــن« ان وفودا دبلوماســية ســعودية 
ترأســها الســفري لــدى اليمــن محمد آل 
جابر، زارت صنعاء يف يناير/ كانون الثاين 
املايض، رفقة وفد دبلومايس من ســلطنة 

عامن«
مســلحو اإلذرع اإليرانيــة اإلرهابيــة 
واجتامع لقيادات عسكرية سعودية ومينية 

يف صحراء شبوة - مركبة
أمريكيــة حملهــا معهــد  تحذيــرات 
واشــنطن إىل الرياض التي تقــود تحالفا 
عســكريا، ملحاربة التدخالت اإليرانية يف 
اليمــن )الجار(، وذلــك يف اعقاب الحديث 
عن قرب التوصل اىل تســوية سياسية مع 

جامعة الحوثيني يف اليمن.
وجاءت التحذيرات األمريكية بالتزامن 
مــع جولــة دبلوماســية يقوم بها ســفري 
الســعودي لــدى اليمــن، املعني بــإدارة 
املفاوضات السياســية مع الحوثيني إىل 
صنعاء، يف يناير/ كانــون الثاين املايض، 

رفقة وساطة من سلطنة عامن.
وقالت ثالثة مصادر مينية دبلوماسية 
لصحيفة اليوم الثامن إن السفري السعودي 
زار مســقط ومنهــا انتقــل رفقة وســاطة 
عامنيــة اىل صنعــاء، عىل أمــل ان يلتقي 
بزعيم االذرع اإليرانية يف اليمن عبدامللك 
الحويث، اال ان األخري رفض مقابلته وطلب 
منــه لقــاء مهدي املشــاط الــذي يرأس 
املجلس السيايس للحوثيني، وبات يصف 
عىل انه رئيس الجمهورية اليمنية التي مل 

تحصل عىل أي اعرتاف حتى اآلن.
وأكدت املصــادر »ان مهمة الســفري 
برفــض  بفشــل  صنعــاء  يف  الســعودي 
الحوثيــني للمقرتحــات التــي تقــدم بها، 
وكذلك الجانب السعودي عىل ما يبدو انه 
رفض املقرتحات التي تقدم بها الحوثيون 
له، األمر الذي دفع مســقط اىل االستعانة 
بجهود موســكو يف تقريــب وجهات النظر 

أكرث«.
وقد زار وفد دبلومايس رويس العاصمة 
العامنية مسقط والتقى بالقيادة الحوثية، 
ويف موســكو عقد سفري الســعودية لدى 
اليمن محمد ال جابــر لقاءات يف الجانب 
الــرويس بحثــا الســتئناف املفاوضــات 
والتوصل اىل صيغة اتفاق يف ابريل نيسان 

املقبل«.
وعــىل الرغــم مــن ان الحديــث عن 
أصبحــت  اليمــن  يف  الســالم  خيــارات 
مطروحــة، اال ان القائد العســكري العميد 

طارق صالح، أكد اســتعداد قواته للمرحلة 
القادمة، من خالل يف حال مل يتم التوصل 
اىل ســالم يريض جميع األطــراف اليمنية، 
فخيار الحــرب أصبح مطروحــا بقوة، كام 
قــال يف ترصيحــات متلفــزة، بثــت عىل 
هامش لقــاء عقده مع القيادة العســكرية 
للمقاومــة الوطنية اليمنية يف ميناء املخأ 

االسرتاتيجي.
وتحت عنوان »تنبيه ســيايس«، حذر 
باحــث بــارز يف معهــد واشــنطن ومدير 
برنامج الخليج وسياسة الطاقة يف املعهد 
األمريــيك، مــن أن أي اتفــاق مرتقــب بني 
اململكــة العربيــة الســعودية والحوثيني 
املوالــني إليــران يف مدينة مكــة املكرمة 
أواخــر رمضان، ســيكون بال شــك مبثابة 

اعرتاف بهزمية الرياض«.
وقال الســيد ساميون هندرسون -  يف 
مقالة تحليليــة نرشها املعهــد باللغتني 
العربيــة واالنجليزيــة -  »إذا تــم التوصل 
إىل اتفاقية ســالم، ســيحافظ املتمردون 
الحوثيــون املدعومــون مــن إيــران عىل 
ســيطرتهم، ولكــن ســيُتاح للســعوديني 
الخــروج مــن حــرب مكلّفة ومســتعصية، 
مام قد يفســح املجــال أمــام املزيد من 

االحتامالت الدبلوماسية«.

اتفاق ميناء الحديدة بني 
الحوثيني والسعودية 

وكشــف املعهد أواخر فرباير/ شباط 
املنــرصم، شــهد اليمــن بــوادر جديــدة 
للتوصل اىل تســوية سياســية، باإلشــارة 
اىل اتفــاق مينــاء الحديــدة  عــىل البحر 
األحمر الخاضع لسيطرة الحوثيني، الذي 
استقبل سفينة الشــحن العام األوىل منذ 
عام 20١6، وذلك بعد حصول امليناء عىل 

ترصيح من األمم املتحدة. 
وتطــرق املعهــد اىل اشــادة رشــاد 
القيــادة  »مجلــس  رئيــس   - العليمــي 
الرئــايس« الــذي يحكم اليمن اســمياً من 
الســعودية - باملحادثــات األخــرية بني 
الريــاض والحوثيــني يف صحيفــة بــارزة 

متلكها السعودية.
وأكد الباحث ســاميون هندرسون أنه 
قد تم تســهيل املحادثات املبارشة التي 
كان يشــري إليها مــن قبل ســلطنة عامن 
بالتوازي مــع الجهود التــي تقودها األمم 
املتحدة منذ فرتة طويلة الستبدال االتفاق 
الحايل وغري الرســمي لوقــف إطالق النار 
)الذي اســتمر منذ نيســان/أبريل 2022( 

بهدنة رسمية. وإذا تبنّي أن املسار العامين 
مثمر، فقد تتبعه مفاوضات سياسية شاملة 
يف النهاية، عىل الرغم من تردد املسؤولني 
املشــاركني يف املحادثات يف مناقشــتها 
خوفاً من تعريض مجاالت االتفاق الناشئة 

للخطر«.
وأشار الباحث إىل ما نرشته  صحيفة 
شــباط/فرباير   25 يف  »اإليكونوميســت« 
»يتفاوض السعوديون عىل اتفاق قد يسمح 
لهــم باالنســحاب«، ومن املمكــن أن يتم 
التوقيــع عىل هذا االتفاق خالل »األشــهر 
املقبلــة« - رمبــا يف مدينة مكــة املكرمة 
خالل عطلة شــهر رمضان«، التي تبدأ يف 

أواخر آذار/مارس«.
ومع ذلك، يقول ساميون هندرسون من 
املالحظ أن االتفــاق »لن يُخرج الحوثيني 
من الســلطة، ولــن يُنهي الحــرب األهلية 
الداخلية الفوضوية يف اليمن«. وما تبحث 
عنه الريــاض عىل ما يبــدو هو »ضامنات 
بتوقــف الحوثيني عــن إطــالق الطائرات 

املسرّية والصواريخ عرب الحدود«.
ويف الواقــع، أكــد هندرســون أن  أي 
اتفــاق وشــيك ســيكون مبثابــة اعرتاف 
بهزمية الســعودية، التي تدخلت عسكرياً 
يف عــام 20١5 بعد أن وّســع رجال قبائل 
الحويث من شــامل غرب اليمن ســيطرتهم 

عــىل مناطق متتــد من العاصمــة صنعاء 
إىل عــدن. ويف ذلــك الوقــت، اتخــذ وزير 
الدفاع السعودي الذي كان قد ُعنّي حديثاً 
آنــذاك محمد بن ســلامن - والــذي أصبح 
منذ ذلك الحني ويل العهد والزعيم الفعيل 
للمملكــة - القــرار بالتدخــل ضمن حملة 
تحالــف »عاصفــة الحــزم«. ولكن رسعان 
ما ثبــت أن الحملة ليســت حازمة، وقلّص 
األمري زياراته رفيعة املســتوى إىل قواعد 
القاذفات األمامية وسط تقارير عن تسبّب 
الطيارين الســعوديني بسقوط ضحايا من 
املدنيــني وفقدان اململكة الســيطرة عىل 
مســافة طويلة من الحدود الجنوبية. ويف 
ذروة املعارك، كلف القتال الرياض ما يقدر 

مبليار دوالر يف األسبوع«.
الحكومــة األمريكية،  ومن وجهة نظر 
قال الباحث »ســيكون هذا االتفاق خطوة 
إيجابيــة نحــو التخفيف من حــدة األزمة 
اإلنســانية املســتمرة يف اليمــن، والتــي 
تؤثــر عىل مــا يقــدر بثلثي ســكان البالد 
البالغ عددهــم 28 مليون نســمة. كام أنه 
سيساعد يف تحسني عالقات واشنطن مع 
الريــاض، التي تلقت حملــة القصف التي 
شنتها دعامً لوجســتياً أمريكياً يف البداية 
لكنها رسعان ما واجهت معارضة كبرية يف 

الكونغرس األمرييك«.

ولكــن عــاد وحذر مــن اي اتفــاق مع 
الحوثيــني قائــال »مــن املؤكــد أن تــرك 
اليمــن يف أيدي الحوثيــني - الذين يظهر 
شــعارهم الرســمي بشــكل بــارز عبارات 
»املوت ألمريكا، املــوت إلرسائيل، اللعنة 
عىل اليهود« - قد يكــون نتيجة مؤملة من 
نواح اســرتاتيجية أخرى. واألهم من ذلك 
هو أنه يتعــني عىل واشــنطن تقييم كيف 
قــد يؤثر مثل هــذا االتفاق عــىل جهودها 
للحد من نفوذ إيران العــدايئ، خاصة وأن 
الصواريخ التي تزودهــا طهران للحوثيني 
قد متتلك قريباً املدى الالزم لرضب جنوب 

إرسائيل«. 
الباحث ســاميون هندرســون  وقــال 
»يف البدايــة كانــت وجهــة نظــر القــادة 
اإليرانيني بأن هجــوم الحوثيني هو مجرد 
قضيــة جانبية أخرى تســتحق الدعم، إاّل 
أن الحركــة أصبحت منذ ذلــك الحني أداة 
أكرث فاعليــة لتهديــد دول الخليج العريب 
وإرسائيــل واملضيق الحيوي باب املندب 
الــذي يفصل بــني البحر األحمــر وخليج 
عــدن، من بني أهــداف أخــرى. ومع ذلك، 
حتى االتفاق غري الكامل يف اليمن قد يكون 
مفيداً يف املســار الدبلومايس التدريجي 
نحو الســالم، وميكن أن يتضمــن تقليص 

روابط الحوثيني مع إيران بعض اليشء.

معهد واشنطن: »اتفاق مكة« المرتقب 
سيكون بمثابة اعتراف بهزيمة السعودية

هل حققت لك قطر دولة مدنية في اليمن؟
الشيخ لحمر بن لسود 

إلى اإلخوانية توكل كرمان

تنبيه أمريكي للرياض من خطر اتفاق وشيك مع الحوثيين..

مراسل ومحرر متعاون مع 
صحيفة اليوم الثامن

سلمان صالح
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»العميد مفتي صمودة – سعودي الجنسي – عينه الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي في العام 2018 مدير ألمن المهرة، بتوصية من 
السفير محمد آل جابر«

قالــت ثالثــة مصــادر مينية إن مســؤوال 
أمنيا يف محافظــة املهرة– حاصل عىل الجواز 
الســعودي – اعتقلتــه الســلطات يف الرياض 
مطلــع يناير املــايض، عىل خلفيــة تورطه يف 
تهريب األسلحة لألذرع اإليرانية يف صنعاء، من 
خالل التعاون مع مهرب أســلحة شــهري يدعى 

عيل سامل الحريزي.
وأوضحــت املصــادر لصحيفــة »اليــوم 
الثامــن« إن رئيــس مجلــس القيــادة الرئايس 
رشــاد العليمي، وجه دعوة ملدير أمن محافظة 
املهــرة العميــد العميــد/ مفتي ســهيل نهيان 
سامل صمودة، للحضور إىل العاصمة السعودية 
الرياض يف بداية ينايــر/ كانون الثاين املاض، 
ولكنــه تعــرض لإليقــاف مــن قبل الســلطات 
الســعودية، التي وجهت له اتهامــات بالتواطؤ 
مع االذرع اإليرانية يف اليمن، من خالل التعاون 
مع تاجر ســالح شــهري يف املهــرة يدعى عيل 
سامل الحريزي، واألخري له مواقف عدائية تجاه 
الرياض وتدخلها يف اليمن، وهو مقرب كثريا من 

الحوثيني«.
وأكدت املصــادر أن العميد مفتي صمودة 
يعد من القبائل املهرية الذين حصلوا افراد تلك 
القبائل عىل جوازات ســفر ســعودية، وقد عني 
كمدير ألمن محافظة املهرة بتوصية من ســفري 
الســعودية لــدى اليمن محمــد آل جابر، الذي 

تربطه عالقة وثيقة بصمودة«.
وقالــت املصــادر »إن ســفري الســعودية 
محمــد آل جابر، اقنع الرئيس املتنحي عبدربه 
بتعيــني  العــام 20١8م،  هــادي يف  منصــور 
العميــد مفتي صمودة – وهو يحمل الجنســية 
الســعودية – مديرا ألمن محافظة املهرة«؛ وقد 
غــض اإلخــوان يف اليمن الطرف عــن التعيني 
العتبارات ان صمودة ســيمثل مصالح التنظيم 
يف املحافظــة الجنوبية الواقعة يف الحدود مع 

سلطنة عامن واململكة العربية السعودية«.
وقد شــن ناشــطون إخوان هجوما لحظة 
قرار تعيينه مديرا ألمن املهرة، غري ان تعليامت 
من قادة التنظيم يف اليمن دفعتهم إىل الرتاجع 
وحــذف بعــض التدوينــات، غري ان الناشــط 
اإلخــواين عبــاس الضالعي، احتفــظ بتدوينة 
كتبهــا يف الـ١5 من يوليو/ متــوز »مدير رشطة 
املهرة الجديد مفتي سهيل نهيان سامل صموده 
الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس هادي بدال عن 
اللواء احمد قحطان يحمل الجنسية السعودية، 
التــي تســتغل حالة ضعــف اليمــن يف الفرتة 
الحالية لفرض نفوذها مبحافظة املهرة وتفرض 
عىل هادي تعيني شخصيات موالية لها لتحقيق 

اهدافها مستقبال«.
وتبني ان اإلعالم القطري هو األخر مل يرش 
إىل هــذا القــرار، وكذلك الحوثيــني يف صنعاء، 
الذيــن مل يذهبــوا لتوظيــف هذا قــرار تعيني 

صمودة يف رصاعهم مع السعودية.
وقالت وســائل إعــالم محليــة إن العميد 
مفتي سهيل نهيان بن صمودة يحمل الجنسية 
السعودية، وأن الرجل عمل مسبقاً للتنسيق مع 
القوات الســعودية املتواجدة يف مطار الغيضة 

أبان توليه منصبه السابق.  
وأشــارت إىل أن العميــد بن صمــودة كان 
عــىل تواصل مبارش مــع قائد قــوات التحالف 
الســعودي يف املهــرة أبوســلطان العتيبــي و 
القائد الســعودي أبو عيل العتيبي؛ دون ان يتم 
اإلفصاح عن األســامء الحقيقية لهذه القيادات 

العسكرية السعودية.  
يف الـــ٩ من يوليو/ متــوز 2022م، نرشت 
وســائل إعــالم محليــة يف اليمــن – مقربة من 
الحوثيــني – ترصيحــات منســوبة ملدير أمن 
املهرة العميد مفتي بن صمودة، فيها إشــارات 
املتحــدة  والواليــات  للســعودية  واتهامــات 
املحافظــة  اغــراق  يف  بالتــورط  األمريكيــة 

باملخدرات«.
يف الـ6 من مارس/ آذار العام 202١م، أطلق 
نشطاء جنوبيون هاشتاج حملة إلكرتونية عىل 
تويرت، حــذروا مــن خاللها من قيــادي مرتبط 
اليمنية  اليمني)النسخة  بتنظيم حزب اإلصالح 
مــن تنظيم اإلخوان الدويل(، والذي قالوا حينها 

إنه يســعى ضمن قيادات أخرى لتنفيذ مخطط 
يســتهدف اســتقرار املهرة ومجلســها العامل 
ونسيجها االجتامعي، بل ويستهدف املحافظة 

والجنوب عموما والتحالف العريب.
#املهره_ترفض_االخواين_ وســم  تحــت 

مفتي، كتب عضو الجمعيــة الوطنية الجنوبية 
وضاح بن عطية إن العميد مفتي ســهيل، مدير 
أمــن محافظــة املهرة، هــو أحــد أذرع تنظيم 
اإلخــوان وكان مرافقــا لزعيــم إخــوان اليمــن 
عبداملجيــد الزنــداين وأحد الداعمــني لتاجر 
الســالح عيل ســامل الحريزي، ويرسل جنوده 
بلباس مــدين لحامية مظاهرات تاجر الســالح 
الــذي ينــادي بإخــراج التحالف، وهــو أخبث 
شــخصية قامت بتفريخ املجلس العام ويدعي 

بأنه رئيس الدائرة القانونية«.
وأكــد الناشــط الجنويب أن  مفتــي يرتبط 
بعصابــات التهريــب وله دور كبري يف تســهيل 
تهريب قطع الطائرة املســرية للحوثيني، يعمل 
عىل تنفيذ أجنــدات محور الــرش تركيا وإيران 
عــرب اســتغالل منصبــه األمني، يعمــل مفتي 
مــع إخــوان اليمن لجــر املهرة نحــو الفوىض 
وجعلها حاضنة للجامعات اإلرهابية وعصابات 

التهريب”.
 وقــال الصحفــي أمجــد يســلم صبيح : 
 ”تسعى قيادات االخوان املسلمني يف محافظة 
املهرة إىل تســليم معســكرات بكامــل عتادها 
إىل قيــادات شــاملية موالية لإلخــوان ألحدث 
رشخ كامل يف املحافظة واعالن العداء الكامل 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب ودول التحالف 
العريب، وعملت تلك القيادات عىل قمع فعاليات 

االنتقايل”.
وأضــاف : “ عملــت القيــادات األمنية يف 
املهــرة ســابقا عىل قمــع الكثري مــن فعاليات 
املجلــس االنتقــايل الجنويب، وقــام مدير أمن 
املهرة مفتي ســهيل بتغري الكثري من القيادات 
األمنيــة من أبناء املهــرة واســتبدالهم بجنود 
من املحافظات الشــاملية ومتكينهم من منافذ 

محافظة املهرة املهمة”.
مــن جانبه قــال الصحفي محمد ســعيد 
باحــداد :  ”غضب جنويب يف وجه العميد مفتي 
ســهيل صموده مدير أمن املهــرة الذي ميارس 
دور ســيايس خبيث لصالح محــور الرش تركيا 
وإيران عرب استغالل منصبه األمني وتوظيفه يف 
خدمة األجندة اإلخوانية التي تحارب املجلس 
االنتقايل الجنويب والتحالف العريب وتستهدف 

أمن املهرة وإستقرارها”.
إىل ذلك قال الناشط أحمد سامل باحويرث 
: “اإلخواين مفتي ســهيل مدير أمن املهرة قام 
بتغيري النقاط األمنية التــي كان فيها من ابناء 
املهرة بجنود من الشــامل كام حصل يف نقطة 

الدمخ مدخل محافظة املهرة الغربية”.
سياســيون  أكــد  الــذي  الوقــت  ويف 
وصحفيون وناشــطون عىل أهمية موقع املهرة 
اإلسرتاتيجي، والذي دفع اإلخوان للتحرك فيها، 
فقد أكدوا أن أبناء املهرة ســوف يتصدون لهذا 

املخطط.
وقــال الكاتب الســيايس عامد بــارسدة : 
“أبناء املهــرة يرفضون هيمنة حــزب اإلصالح 
باملحافظــة وألي تواجــد عســكري شــاميل 
يف أي وحــدة عســكرية أو أمنية والذي ســعى 
الحــزب  عرب مدير أمن املهرة اإلصالحي مترير 
مخططاتهــم وقــد آن األوان ألبنــاء املهــرة أن 
يقولوا كلمتهم ويديــروا أرضهم بعيداً عن حزب 

اإلرهاب وقوى الشامل”.
بدوره قال الصحفي محمد ســعيد باحداد 
:  ”يســعى إخــوان اليمن إىل جر املهــرة بوابة 
الجنوب الرشقيــة إىل مربع خطري يقودها نحو 
مخططات الفوىض وجعلها حاضنة للجامعات 
اإلرهابيــة، لكــن أحــرار املهرة لهــم باملرصاد 
فاإلنتفاضــة املهريــة مســتمره ضــد العربدة 
اإلخوانيــة ولن تتوقف حتى دحــر اإلرهاب من 

أرضهم أسوة بسقطرى”.
مــن جانبه قــال الصحفي صابــر حليس 
:  ”املهــرة وكل محافظــات الجنوب ســرتفض 
الجامعــات اإلخوانيــة التي تســعى من خالل 

خالياهــا إىل زعزعت األمن واإلســتقرار لتنفيذ 
مشــاريع واجنده قطرية تركية تحاول النيل من 
التحالف العريب واملجلس االنتقايل الجنويب”.

إىل ذلك قال الناشــط الســيايس ســامل 
السبع  : “محافظة املهرة يف موقع اسرتاتيجي 
ولذلك ســيضع االخوان جل ثقلهم العســكري 
والســيايس من اجل بسط نفوذهم عرب ادواتهم 
ممثله مبفتي ســهيل، ولكن ابناء املهرة سوف 
يقفــون ضــد كل مؤامــرات االخوان، وســيكون 
مصرية مثل رمزي محروس يف، ســقطرى، وإن 

غدا لناظرة لقريب”.
وكشــفت مصادر أمنية أن مدير أمن املهرة 
املوقوف متــورط يف تهريب أســلحة وطائرات 
مســرية للحوثيني من خالل التعاون مع خصم 
الســعودية األول يف املحافظــة عــيل ســامل 
الحريزي الــذي يعد أحد أكرب تجار األســلحة 

املتعاونيني مع األذرع اإليرانية يف صنعاء«.
وقالــت مصادر أمنيــة يف محافظة املهرة 
لصحيفــة اليــوم الثامــن إن بن صمــودة اتخذ 
مواقــف مناهضة ضــد أبناء محافظــة املهرة، 
تنفيــذا الطــامع اجنبيــة مخالفــة لتوجهــات 
التحالف العريب الذي تقوده السعودية، وزودت 
املصادر »اليوم الثامن« بوثيقة صادرة عن مدير 
أمن املهرة موجهة العقيد عيل ســامل القمريي، 

وهو شخصية عسكرية جنوبية يف املهرة كلفت 
بتجهيز قوات محلية لحامية املهرة«.

وعــرب ناشــطون يف املهرة عــن رفضهم 
واســتنكارهم، قيام مدير أمــن املحافظة بهذه 
اإلجــراءات ضــد أبناء املهــرة الذيــن يريدون 
االلتحاق بالجيش والرشطة وانهاء حقبة ثالثة 
عقــود مــن التهميــش واالقصاء الذي مارســه 

عليهم نظام االحتالل«.
وأكد مصدر أمني يف املهرة لصحيفة اليوم 
الثامــن أن صمــودة منذ الـ2 مــن يناير/ كانون 
الثاين املايض يف الســعودية، وان اســتدعائه 
كان بهــدف تغيريه وتعيينــه محافظا ملحافظة 
املهرة خلفا ملحمد عيل يــارس، بطلب وتزكية 
من إخوان اليمن، او هكذا تم إقناعه بالقدوم إىل 
الرياض التي ال يزال موقوفا فيها بتهمة التواطؤ 
مع مهريب األسلحة لألذرع اإليرانية يف صنعاء«.

وقالت مصادر جنوبية يف املهرة لصحيفة 
اليوم الثامن إن اســرتاتيجية السفري السعودي 
الذي زار املهــرة كثريا واســتقبل فيها الرئيس 
هــادي، كانــت خاطئة مــن خــالل إرصاره يف 
االعتامد عىل أعضــاء تنظيم اإلخــوان ومنهم 
مفتي صمودة الــذي مل يكن يومــا خريج كلية 
عســكرية أو رشطويــة بــل حصل عــىل ترقية 

ميدانية«.

وذكــرت املصــادر ان نجل تاجر الســالح 
املوايل للحوثيني عيل سامل الحريزي »أحمد«، 
مثل دور املنشق عن والده وذهب اىل السعودية 
وألتقى بالسفري السعودي محمد ال جابر هناك، 
والذي رصف له مكافئة سيارة حديثة ومخصص 
مايل رصف له ألشــهر، قبــل ان يقرر أحمد عيل 
ســامل الحريزي الفرار من الســعودية والذهاب 
نحو ســلطنة عامن التي تستضيف والده، وقدم 
اعتذارا ملسقط عىل ما وصفها بإساءة لسلطنة 

عامن بتوجيهات من السعودية.
يف الـــ١8 مايو/ أيار العــام 20١٩، نرشت 
مواقع إلكرتونية ممولــة من الدوحة ترصيحات 
منســوبة ملــن وصفته بالشــيخ أحمد ســامل 
الحريزي، يعرب فيها عن أسفه لترصيحات أدىل 
بها وهي تحمل إســاءة لســلطنة عامن بإيعاز 

سعودي. 
وجــاءت ترصيحــات نجل تاجر الســالح 
عــيل ســامل الحريــزي، عقــب خروجــه مــن 
الســعودية حينهــا وعودته إىل ســلطنة عامن 
التي تقول منصات عىل شبكة االنرتنت، وجهت 
اتهامات لســلطنة عــامن، غري انــه تراجع عن 
تلــك الترصيحات باالعتذار واتهام الســعودية 

بتجنيده ضد مسقط.

السعودية توقف مسؤواًل أمنيًا بتهمة التواطؤ مع الحوثيين..

واخطاء االستعانة باإلخوان.. 
ما هي قصة اعتقال »العميد 

مفتي صمودة«؟
محمد آل جابر
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تقرير

ســبب اإلرهاب خسائر برشية ومادية 
يف الجنوب تؤثر ســلبا عىل فرص التنمية، 
عــرب مــا خلّفــه مــن خســائر يف األرواح 
البرشية وتدمري الهياكل األساسية، وخروج 
رؤوس األمــوال، وخلقــه لحــاالت من عدم 
اليقني والتشويه يف اإلمكانيات االقتصادية

أوصت مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم 
والدراسات بإعادة النظر يف خطة االنتشار 
األمني للقوات املسلحة الجنوبية يف كافة 
محافظــات الجنوب ويتم إجــراء عمليات 
املراجعــة والفرز والتقييــم للتجربة دورياً 
بصــورة علميــة وموضوعية عــرب النزول 
امليــداين املبارش لســد الثغــرات وتاليف 

أوجه القصور التي برزت أثناء التنفيذ«.
واعتربت املؤسسة يف قراءة فاحصة 
أن نجــاح خطــط االنتشــار األمنــي هــو 
املرحلــة األوىل واألساســية يف تضييــق 
نشــاط اإلرهابيني وإجهــاض مخططاتهم 

وتحجيم عمليات تحركاتهم«.
املقدمة

 صادق جمهوريــة اليمن الدميقراطية 
الشــعبية عــىل أهــم املعاهــدات الدولية 
املتعلقة بحقوق اإلنســان، إذ انضمت إىل 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعيــة والثقافيــة، والعهــد الدويل 
الخــاص بالحقــوق املدنية والسياســية، 
املوافق عليهــام من طرف الجمعية العامة 
لألمــم املتحــدة، كام أوفت دولــة الجنوب 
بجميع االلتزامــات الدولية وذلك بتقدميها 
لتقاريــر دورية أمام لجــان املراقبة، حيث 
تســاهم وزارة العدل يف إعــداد وتقديم كل 

هذه التقارير.
لقد عاشــت الجنوب ثالثة عقود تحت 
وطأة اإلرهاب والعنف والتطرف، مل يســبق 
له مثيــل يف أي مكان آخر يف العامل، وذلك 
باســم إســالم غريب عن تقاليدنــا وقيمنا 
العريقــة، وقد حــاول أن يقــي عىل كل 
بارقــة أمل يف الحداثة التــي ميكن أن تأيت 
من خالل االزدهار االقتصادي واالجتامعي 
والثقايف للشعب، وبناء عىل ذلك سنحاول 
إبراز أهم االنتهاكات التــي أفرزها اإلرهاب 
عــىل الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية 

والثقافية، وذلك فقا ملا ييل: 
املجــال  يف  اإلرهــاب  تأثــري  أوال: 

االقتصادية:
ســبب اإلرهاب خسائر برشية ومادية 
يف الجنوب تؤثر ســلبا عىل فرص التنمية، 
عرب ما خلّفه من خسائر يف األرواح البرشية 
وتدمري الهياكل األساســية، وخروج رؤوس 
األمــوال، وخلقه لحاالت من عــدم اليقني 
االقتصاديــة،  اإلمكانيــات  يف  والتشــويه 
فضال عن التكاليف املبارشة عرب مختلف 
االســتثامرات يف مجاالت األمن من وسائل 
مادية وبرشيــة، وكذا نفقات ترميم وإصالح 
ما تم تدمــريه ، وغري املبــارشة من خالل 
نفقات الدولــة عىل الضحايــا وعائالتهم، 
وكذا مختلــف املصابني من جــراء األزمة 
ســواء كانت إصابــات جســدية مادية أو 
أمراض مزمنــة أو عقلية، مــام تثقل كاهل 
الخزينــة العموميــة للــدول، غــري أن هذه 
الخسائر االقتصادية الكبرية ليست سوى 
واحــدة من عواقب اإلرهاب، إذ كانت عرقلة 

التنمية االقتصادية أسوء نتيجة.
ألقت ظاهرة اإلرهاب بضاللها السلبية 
واالســتثامري  االقتصادي  النشــاط  عىل 
يف اليمــن وأعاقــت النشــاط الســياحي 
وخلقــت موانــع لزيــادة النمــو والتطوير 
للقطاعــات املنتجــة وإلغــاء الكثــري من 
الربامج الســياحية ورفع مبالــغ التأمينات 
عىل شــحن البضائــع باإلضافة إىل ترضر 
النشاط املالحي حيث زادت رسوم التأمني 
عىل البواخر والبضائع الواصلة إضعاف ما 

كانت عليه قبل تنفيذ العمليات اإلرهابية
يف  اإلرهابيــة  التنظيــامت  نجحــت 
اســتغالل عاميل الفقــر والبطالــة اللذان 

يشكالن بيئة خصبة لنمو اإلرهاب وانتشار 
الشــباب  الســتقطاب  املتطــرف  الفكــر 
وتجنيدهــم مســتغلني ســوء أوضاعهــم 
املعيشية حيث تعترب األوضاع االقتصادية 
املرتدية هــي الدافــع الرئيي للشــباب 
للتنظيــامت  لالنضــامم  لهــم  واملحــرك 

اإلرهابية.
املجــال  يف  اإلرهــاب  تأثــري   /2

االجتامعي:
  أثــر اإلرهــاب بشــكل مبــارش عىل 
الحقوق االجتامعية، من خالل االعتداءات 
عىل املنشــآت القاعديــة والصناعية مام 
يــؤدي إىل نقص الحركيــة االقتصادية من 
جراء عزلة الســكان ونقص فرص توظيفهم 
القدرة الرشائية وانتشــار  ومنها انخفاض 
البطالــة، كام لــه االثر الســلبي البالغ يف 
مجــال الرتبية، والتعليــم العايل من خالل 
التــرسب املــدريس،  اســتفحال ظاهــرة 
باإلضافة إىل نرش أفكار متطرفة ضد املرأة، 
مام يؤدي إىل ظهور مامرسات العنف ضد 
املــرأة والتمييز يف حقوقهــا االجتامعية 

خصوصا يف الوسط الريفي. 
كام يستهدف التطرف العنيف ودعاته 
أيضا طبقات املجتمع التي أنهكتها األمية 
وهمشتها. واستغالل قلة علمهم لتغليطهم 
باملفاهيــم الدينيــة املتطرفــة ال ســيام 
مفهــوم الجهاد بوســائل دعائيــة تجعل، 
َعرَضا وبشكل مبالغ فيه، تجاهل الجهاد أو 
التقاعس فيه ذنبــا عظيام، فيام قد تؤجج 
هذه الدعاية لدى بعض األشخاص شعورا 

بالذنب لاللتحاق بأفكار األصوليني. 
باإلضافة إىل ذلك، القيود التي يفرضها 
التطرف عىل مجال الحريــات الدينية من 
خالل سياســة التكفري املنتهجة من طرف 
الجامعات اإلرهابيــة، مام يؤدي إىل خلق 
تشــنج العالقات تــؤدي يف بعض األحيان 
للكراهية والعدوان ما بــني فئات املجتمع 
املعتنقــة لديانــات أخــرى وحتــى تلك 
امللحدة، مام يقود لعزلة املجتمع الصادرة 
منه اشــكال هذا التطرف عــن املجتمعات 
األخرى، بشــكل تصبح فيه فرص الســفر 
والتنقل نحو البلدان األخرى من املسائل 
العويصة وأحيانا مســتحيلة لصعوبة نيل 
التأشريات املناســبة مام ال ميكن البعض 
مــن زيارة اهاليهم يف الخــارج ورمبا فرص 

العالج أو الدراسة بها .
3/ تأثري اإلرهــاب يف املجال الفكري 

والثقايف:
اإلبداع وحرية التعبــري من املجاالت 
التــي تســتهدفها الجامعــات املتطرفــة 
بغــرض قمعها، بحكم تنــايف حرية اإلبداع 
والرأي مع افكار الجامعات االســتئصالية، 
كــام تعــاين أيضــا نخبــة الفنانــني مــن 
تهديدات هذه الجامعات باإلضافة للخطر 
عىل املعــامل التاريخية التــي ال تتامىش 
مع مناهج هذه الجامعات الضالة، كل ذلك 
يجعلنــا نؤكد بحكــم التجربــة التي مرت 
بهــا الجنوب أن اإلرهاب يقلــل من الدوائر 
الثقافية والعلمية، فقد اغتيل رجال ونساء 
كانت مهنتهم اإلبداع األديب والفني وفضل 
البعض اآلخر شد الرحال بعيدا عن الوطن 
هروبا من العنف،  كام تهجم اإلرهاب أيضا 
عىل الرتاث املادي واملعنوي وكذلك البنى 

التحتية الثقافية. 
لقد ألحق اإلرهاب يف امليدان الثقايف، 
خســائر فادحــة ظاهرة وخســائر أخرى، 
ال ميكــن تقييمهــا ســوى عــىل املــدى 
الطويل. متثــل مكافحة التطــرف العنيف 
واإلرهاب والوقاية من العنف املتطرف من 
خــالل املناهج االقتصاديــة واالجتامعية 

والثقافية.
ساهمت ظاهرة اإلرهاب يف ظهور جيل 
جديــد من عنــارص تنظيم القاعــدة الذي 
بات معنياً بقيادة التنظيم وتنفيذ عملياته 
اإلرهابية حيث ميتاز هذا الجيل عن الجيل 

الســابق بجنوحــه نحــو التكفــري ورفض 
دعــوات الهدنــة والحوار مع الســلطة كام 
فعل الجيل األول حيث يعتقدون أن الجيل 
القديم خان مبادئه ودينه وصار يلهث نحو 
مصالحــه الخاصة ولذلــك مل يعد الجيل 
الذي يصلح لحمل راية الجهاد ضد النظام.

واملراكــز  واملــدارس  للمعاهــد  كان 
اإلرشاف  إطــار  عــن  الخارجــة  الدينيــة 
الحكومــي دور كبــري يف متــدد وانتشــار 
اإلرهــاب كــام مثلــت حواضــن  ظاهــرة 
العنــف والتطــرف والتشــدد  لجامعــات 
الديني حيث ساهمت يف عمليات الشحن 
النفي والتعبئة العدوانيــة وغرس ثقافة 
الكراهية ضد املجتمــع ومذاهبه باإلضافة 
إىل تفريــخ العديــد من الشــباب والخاليا 
املتطرفة وتغذية عوامل التطرف وتوظيفها 
إلســتقطاب صغار الســن إلرضاعهم فكر 
التطــرف ومــلء الفراغ الدينــي لديهم مبا 

يتفق مع الفكر اإلرهايب املتطرف.
التنظيامت  أولويات سياسة ملكافحة 

اإلرهابية 
-دعــم القــوات املســلحة الجنوبية 
واالســهام يف بناء دولة القانــون، وتعزيز 
االســتقرار، ودعم املجــال االقتصادي يف 
املناطــق املتــرضرة مــن اإلرهــاب تلبية 

حاجات املواطنني.
-ضامن: الحــق يف الرتبيــة، التعليم، 

وإجباريــة التعليم حتى ســّن السادســة 
عرش، وضامن تكافؤ فرص االســتفادة من 

الرتبية.
الوطنــي  الثقــايف  الــرتاث  -صــون 
وتشــجيع اإلبداع الثقــايف بكل أشــكاله، 
عملــت الحكومــة انطالقــا مــن العرشية 
الســوداء عــىل تكثيف األنشــطة وتحفيز 
اإلنتــاج الثقايف والفني بوصفه شــكال من 
أشــكال مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب 
وذلــك يف جميع امليادين الثقافية ســواء 
يف الفن السيناميئ، يف املرسح، األدب، من 
أجل تشجيع الحوار بني الثقافات وحامية 
الرتاث غري املــادي كرادع يقــف يف وجه 

الرسائل األصولية.
-استعادة الفضاءات الثقافية واإلقامة 
التدريجية والشاملة للوعظ بإسالم معتدل 

ومتسامح كام كان دامئا الحال عليه 
-تنشــيط الثقافة من جديد وتعبئتها 
من أجــل إحيــاء وتنميــة قيم التســامح 
والتفتــح عــىل العــامل والحــوار واألصالة 

واحرتام الغري والعيش املشرتك.
املجتمــع  فئــات  جميــع  -تركيــز 
وباألخــص فئــة الشــباب، اهتاممهم عىل 
مختلف السياســات العمومية االقتصادية 
والثقافية واالجتامعيــة املوجهة صوبهم، 
والتي تقدم لهم فرصا حقيقية لالندماج يف 

مسار البناء الوطني وتنمية البلد.

-محــارصة ثقافة الفــوىض والرعونة 
والفســاد عرب دعم الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد سياســياً وماليــاً ملواجهة غول 
الدولة  الفساد املســترشي يف مؤسسات 
ومحاسبة مراكز القوى الذين ثبت فسادهم 
وهدرهــم للــامل العــام واســتنزاف موارد 
الدولــة، مــع أهمية اســتبعاد أي تدخل أو 
تأثري ســيايس مــن قبل القــوى املتنفذة 
أثناء عملية التدقيق واملحاســبة والبحث 
للنيابــات  إحالتهــا  عنــد  امللفــات  يف 
واملحاكم، وفضح الفاســدين عرب وســائل 
أن عمليــات  باعتبــار  الرســمية  اإلعــالم 
مكافحة الفســاد متثل جزءاً كبــرياً وهاماً 
من جهــود مكافحة اإلرهــاب التي تتبناها 

الحكومة.
-إعــادة النظــر يف خطــة االنتشــار 
األمنــي للقــوات املســلحة الجنوبية يف 
كافة محافظات الجنوب وبحيث يتم إجراء 
عمليات املراجعة والفرز والتقييم للتجربة 
دورياً بصورة علمية وموضوعية عرب النزول 
امليــداين املبارش لســد الثغــرات وتاليف 
أوجــه القصور التــي برزت أثنــاء التنفيذ، 
باعتبــار أن نجاح خطط االنتشــار األمني 
هو املرحلة األوىل واألساســية يف تضييق 
نشــاط اإلرهابيني وإجهــاض مخططاتهم 

وتحجيم عمليات تحركاتهم.

فريق التحرير

»اليوم الثامن« تقدم توصيات مهمة..

انتهاك التنظيمات اإلرهابية في اليمن للعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )قراءة فاحصة( 
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ماريا هشام 

عرب كثري من املحاوالت سعت الجامعات 
االخوانية اىل ردم جميــع الفجوات القامئة يف 
ما بينها ظاهرا وســوقت اكذوبة متاسكها نحو 
الهدف املنشــود لهــا غري انها مثــل كتري من 
فصائل اإلسالم الســيايس يعاين اخوان اليمن 
من انقســامات ورصاعات ليســت عقائدية بل 
سياســية تنصب اكرثها حول االستحواذ عىل 

ثروات الجنوب وفرض السيطرة عىل ارضة .
وبني فرتة وأخــرى تنفجر هذه الرصاعات 
عىل الســطح وما حدث يف مــارب مواخرا يدل 
عىل ان قيادات هذه الجامعات ال متتلك الرؤية 
املوحــدة وليس لديها مرشوعا سياســيا ، بل 
هي تبحت عــن أرضية بعــد ان خرست الكثري 
مــن املناطق يف اليمــن حيث انهــارت قواتها 
السياسية والعســكرية التي كانت تراهن عليها 
وســوقتها كبدائل ملرحلة ما بعد عيل عبدالله 
صالــح ولكن حســابات السياســة ليســت لها 
معادالت ثابتة فســقوط صنعــاء بيد جامعات 
الحــويث وهروبهــا اىل خــارج اليمــن افقدها 
األرضية التــي لعبت عليها ضــد الجنوب منذ 

حــرب ١٩٩٤م وقــد اذى هذا التــرشدم ما بني 
قيادات اخوانية استســلمت للحــويث وأخرى 
تحالفت مع الرشعيــة وأخرى هربت اىل تنازع 
املصالــح بينهم وقد اكدت االحــداث ان حزب 
اإلصــالح ال يدافع عن الوحــدة اال عند مصالح 
النفــظ والغاز واملمــرات البحرية وهــذا يوكد 
عــىل ان الجغرافيــا السياســية التــي يتحرك 
عليها باســم اكذوبة اليمن املوحد قد سقطت 
وهذا اســقط معه مرشوعهم الســيايس الذي 
ضل ورقة يتالعب بها حســب األحوال الجوية 

ملصالحهم .
واخــوان اليمــن وهــو حزب اإلصــالح قد 
ادركوا ان املســافة ما بني حلمهم يف السيطرة 
عــىل الجنوب والتحالف مــع الحويث يف اليمن 
قد كرستهــا أراده الشــعب الجنــوب وحضور 
املجلس االنتقــايل كالقوة فاعلة عىل األرض ، 
وبالرغم من االحــداث واملؤامرات التي فرضت 
عىل الجنــوب العــريب واألمــوال التي رصفت 
عجــزت عن احــكام ســيطرتها عىل الشــارع 

السيايس يف الجنوب .
اما مــارب وهي مســاحة تصــارع ما بني 
الرشعيــة وحزب اإلصــالح والقبائل وجامعات 

الحــويث وغريهــا من األطــراف األخــرى التي 
ترى يف مارب غنيمــة اقتصادية يجب الحفاظ 
عليهــا غــري ان مــا حصــل يف األيــام القليلة 
املاضيــة يوكد عىل ان حــزب اإلصالح وتورطه 
مع الجامعات اإلرهابية يف احداث سابقة عىل 
ارض الجنوب قد جعل منه قوة إرهابية ال ميكن 
الركون اليهــا وقد اكدت األحداث الســابقة يف 
ســقوط رموز هذا الحزب داخــل الرشعية بان 
هناك عملية برث يقودها تحالف إقليمي ودويل 

ضد هده الفئة الخارجة عن االجامع الدويل .
ودون شــك فان األيام القادمة قد نشــهد 
فيهــا تصاعــدا للمواجهة بني حــزب اإلصالح 
وقيادات الرشعية وبالذات بعد تهديد القيادية 
اإلصالحية توكل كرمان ملحافظ مارب سلطان 
العرادة ، وهذه التهديد ال يأيت من فراغ من حزب 
ميتلك خربة يف تصفية الخصوم والرفاق الذين 
انقلبــوا علية  وما انقالبهم عــىل عيل عبدالله 
صالح اال دليل عىل انهم ال يحفظون العهد ملن 

تحالف معهم تحت أي سبب بسيط .
والكل يدرك ان هذه الجامعات ال تســكت 
خصومهــا او مــن اختلــف معها بلغــة الحوار 
واملنطــق وقبول الراي االخر ولكن عرب نســف 

الجسد وازهاق الروح وهي من القواعد املبدئية 
لديها يف حسم أمور الخالفات .

وال نستبعد ان هذا التهديد رمبا تأيت بعده 
عملية يكون ضحيتها ســلطان العرادة الن هذه 
الجامعات التي جمعتها عقيده املال والسلطة 
واســقطت يف طريقها الكثري مــن األبرياء ليك 
تصل اىل هدفها لــن ترتاجع عن رضب من كان 
معها باألمس حليفا واليوم قد تحالف مع جهة 

أخرى لضامن مصالحة.
مــارب النفظ والغاز ما بــني رغبة الحويث 
يف اقتحامهــا فان اقتحمها يعنــي ان ايران قد 

وصلت اىل منابع النفظ والغاز اليمنية .
حزب اإلصالح والرغبة يف االستحواذ عىل 
هــذه املنطقــة يك يربطها جغرافيا مع شــبوة 
وحرضمــوت املهــرة ، ويبــدو ان مرشوعة هذا 
الذي ســعى من خالله إقامة مملكة اخوانية قد 
تســاقط ألنه دول الجــوار اإلقليمية واملجتمع 
الدويل لن يســمحوا بهذا التمدد االفعواين من 
تحت الرمــال ليقلب بعد ذلــك منطقة الخليج 
العريب ألنــه املصالح الحيويــة للدول الكربى 
والحيــاة املعيشــية الراقيــة لســكان منطقة 
الخليج ليســت من الســهل إدخالها يف لعبت 

جامعــات ال متتلك القــدرة عىل حكم شــارع 
فكيف بها ان تحكم شعوب ودول واوطان .

علينا ان ندرك بــان نظرية زحف األفاعي 
عــىل الرمال يف السياســة هي مــن ادخل هذه 
الجامعات اىل مناطق الرمال املتحركة وجعلها 
محدودة الحركة ولكنها مازالت تناور عىل مراكز 
من قــوة اتباعها يك تضل يف واجهة املشــهد 
الســيايس وهي رهانــات تعاملت مــن خاللها 
يف العيد من الدول التي ســعت فيها جامعات 
االخوان يف اســقط أنظمة الحكم واالمساك يف 

زمام السلطة .
هــذه الرهانــات املتكــررة يف إدارة هــذه 
الرصاعات تدل عىل افالس العقليات السياسية 
وعــدم مقدرتهــا عــىل التجديــد يف مضامني 

استمراريتها .
ليس مــا جرا يف مــارب بداية ولــن يكون 
نهاية لجامعــة تخلت عن عاصمتهــا ووطنها 
وجاءت تبحت عن البديل يف الجنوب واملنايف 
وهــذا يؤكد انهــا منذ خطواتهــا األوىل لن تكن 
صاحبة قضية او مبدا ، بل أطامع وجرائم وهذه 
األدوات ال يحصــد اتباعها غري الخراب والفناء 

...

قد يكــون مــن تداعيات املبــادرة لفت 
انتبــاه النخبة الليبيــة إىل تحديات اللحظة 
الراهنة، وأن هناك قــوى محركة رمبا تحاول 
فرض وصاية سياسية عىل الليبني، وبالتايل 
قد يدفع الفرقاء إىل الترسيع من طي صفحة 

الخالفات
دفعت اإلحاطــة التي قدمهــا املبعوث 
األممي إىل ليبيــا عبد الله باتييل املشــهد 
الليبــي نحــو دائــرة جديــدة مــن الجــدل 
الســيايس بإعالنــه اعتــزام تشــكيل لجنة 
توجيه رفيعة املســتوى يف ليبيا، مع اعتامد 
إطــار قانــوين وجــدول زمني ملــزم إلجراء 
االنتخابات يف 2023. فعىل الرغم من توافق 
أغلب القــوى املحلية واإلقليميــة والدولية 
عىل العنــوان األســايس الذي يــدور حوله 
باتييل بإنهاء املرحلــة االنتقالية، واالنتقال 
إىل مرحلة أكرث اســتقراراً تقوم عىل أســاس 
اختيار الليبيني لســلطة رشعية منتخبة، إال 
أنــه ووفق مختلــف ردود الفعــل عىل طرحه 
ال يتوافــر الحد األدىن مــن التوافق الداخيل 
والخارجــي عــىل جوهــر مبادرتــه والتــي 
تعنــي عملياً طي صفحة االتفاق الســيايس 
)الصخــريات 20١6( واملســارات الســابقة 
لتســوية األزمة الليبيــة وآخرها عملية برلني 
ومسار جنيف، وإحالل اللجنة الجديدة التي 
سيشــكلها محل املؤسسات الليبية املعنية 
بوضع القواعــد واألطر الخاصة باالنتخابات 

والرتتيبات السياسية بشكٍل عام.
مبدئيــاً؛ ال يجادل كثري مــن املراقبني 
بشأن مدى تعقيدات ومعضالت األزمة الليبية 
املســتدامة، وبالتبعية حاجة ليبيا للخروج 
من دوامة الفشــل املتكرر يف عملية االنتقال 
الســيايس، كام تصعب املجادلة حول مدى 
مســئولية النخبة السياسية الليبية عن تلك 
التعقيدات وهذا الفشل، واختالط الحسابات 
الوطنية بالحســابات الشخصية، ويف الوقت 
ذاته ال ميكن تجاهل االنعكاســات الســلبية 
للتدخــالت الدوليــة واإلقليمية يف املشــهد 
الليبي، ال ســيام تلك القوى التي تســتعني 
بأدوات عســكرية وشــبه عســكرية ومرتزقة 
أجانب ومليشيات مسلحة. لكن يف املقابل، 
ميكــن القول إن مبادرة باتييل تعيد تشــكيل 
األزمة الليبية بصــورة أخرى، بدالً من حلها، 
وهو ما ميكن تناوله يف سياق التحديات التي 

تواجه هذا الطرح ومنها عىل سبيل املثال:
١- افتقــار املبــادرة للمرشوعيــة وفقاً 
لقرار التفويض األممــي لوالية البعثة: حيث 
ينــص آخر قــرار أممي بشــأن واليــة البعثة 
األممية يف ليبيــا 2570 )أبريل 202١( عىل 
١١ بنداً تحدد مهام البعثة، والتي تشــري إىل 
تعزيز العملية السياســية يف ليبيا من خالل 
الحوار بني األطراف، كام تشري إىل دور الدعم 
والتنسيق فيام بينهم، باإلضافة إىل التنسيق 
والتعاون بــني الجهات الدوليــة واملنظامت 
الفاعلة، وفيام يتعلق مببادرة باتييل تحديداً 
يشــري البند الخامــس إىل »دعــم املراحل 
الالحقة من العملية االنتقالية الليبية، مبا يف 
ذلك العملية الدستورية وتنظيم االنتخابات«.

وبالتايل فإن حدود الدور هو لوجســتي 
يتعلــق بتقديم الدعــم للعملية الدســتورية 
وتنظيم االنتخابات، وليس إنشــاء الكيانات 
التــي تتــوىل هــذه املهمــة، عىل حســاب 
ويف  القامئــة.  املؤسســات  أدوار  مصــادرة 
الســياق ذاته، وعىل الرغم من إشارة باتييل 
إىل أنه أجرى جوالت من الحوارات الداخلية 
والخارجية مع مختلف األطراف، مبا يفرتض 
أن أي مبــادرة يتم طرحها تقوم عىل أســاس 
خالصــات التوافق بني مختلف األطراف عىل 
الطــرح، ومع ذلــك يبدو من ســياق اإلحاطة 
أنــه مل يطرح مالمح هذه املبــادرة عىل تلك 
األطــراف التي تحــاور معهم، داللــة ذلك رد 
فعــل مجلس النــواب والعديد مــن األطراف 

السياسية املعارضة للمبادرة.
2- التحديــات التــي تفرضهــا نتائــج 
الســوابق والخربات الليبيــة: وأقربها يف هذا 
الصــدد دور لجنة الحــوار الوطنــي، والتى 
مل تســفر عن تقديم منجــز يف القضايا التي 
سيحيلها باتييل إىل اللجنة الجديدة، خاصة 
ملــف »القاعــدة الدســتورية« واالنتخابات، 
حيث أفضــت نتائج عمل لجنــة الحوار، بل 
واللجنــة القانونيــة التي انبثقــت عنها، إىل 
تقديم أربعة سيناريوهات مختلفة يف كل مرة 
ومل يتم حســمها وعاد األمر إىل املؤسسات 
املعنية، وهي مجلي النــواب والدولة، مرة 
أخــرى، وبالتايل فإن تشــكيل لجنــة فوقية 
تصادر دور املجلســني، رغم حالة اإلحباط 
الســائدة بســبب عدم القدرة عــىل تحقيق 
اخرتاق يف اإلشــكاليات العالقــة يف القاعدة 

الدستورية، ســيعيد األزمة إىل املربع األول، 
بل ما قبل املربع األول من الخالف، فاللجنة 
التي ســيتم تشــكيلها لن تكون منتخبة عىل 

األرجح عىل خالف لجنة الحوار الوطني.
كذلك هنــاك معضلة من ســيضع إطار 
عمل وآلية تشــكيلها، إضافة لعدم وضوح من 
أين ميكن أن تبدأ اللجنة عملها، هل ســتضع 
قاعدة دســتورية كاملة، يف الوقت الذي قطع 
فيه مجلســا النواب والدولة – رغم اإلشكالية 
املشار إليها ســلفاً – شوطاً طويالً يف حوار 
القاهرة، وصل إىل األمتار األخرية يف القاعدة 
الدستورية، وبالتايل يصادر هذه املكتسبات، 
كــام أنه كان واضحــاً مصادرتــه أيضاً لطرح 
التعديل الـ١3 كأســاس لقاعدة دســتورية، 
بإشارته إىل أنه يفتقر لخطة زمنية وتفاصيل 

إجراء العملية االنتخابية.
3- تبايــن املواقف الدوليــة واإلقليمية 
حيــال املبــادرة: ســبق مبــادرة باتييل يف 
مجلــس األمــن لقــاء للمجموعــة الدوليــة 
لالتصال بشأن ليبيا )P3+2+2( والتي تضم 
كالً من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وإيطاليا وأملانيا ومرص وتركيا، كام شــاركت 
كل من االمارات وقطر، باإلضافة إىل املبعوث 
واشــنطن، ملناقشــة  باتيــيل، يف  األممــي 
تطورات امللف الليبي وتحديداً املستجدات 
املتعلقة بإجــراء االنتخابات. ومع ذلك، فإن 
ما ترسب عن اللقاء ال يشري إىل توافق جرى 
فيــه عىل خطة عمل محــددة، أو حتى طرح 
مبــادرة باتييل للنقــاش، وبالتــاىل طرحت 
املبادرة بشــكل مفاجىء ومن دون تنســيق 

عىل مستوى مجموعة االتصال.
كذلــك، فــإن النقاش الــذي جرى عىل 
طاولــة مجلــس األمــن، يؤكد عــىل فرضية 
التباين، فواشــنطن عىل سبيل املثال أيدت 
املبادرة مبــارشة، وعىل األرجح كانت تعرف 
تفاصيلهــا قبــل عرضهــا، بينــام عارضتها 
موســكو، وهو ســياق كان متوقعاً، من زاوية 
عــدم التوافــق الرويس-األمريــيك التقليدي 
يف هــذا امللف، ومــع ذلك عــرض املندوب 
الــرويس وجهة نظر تتعلق بأن االســتعجال 
يف العملية االنتخابية باإلضافة إىل التلميح 
لهندسة العملية بدون توافق محيل واستبعاد 
بعض األطراف كالنظام الســابق ال يصب يف 
صالح العملية السياســية، ويف حني تحتاج 

خطة باتييل إىل قــرار من مجلس األمن فمن 
الواضح أن روسيا ستضع »فيتو« عىل صدوره 

إن مل تضمن تحقق رشوطها يف الخطة.
ويؤخــذ يف االعتبار أيضاً، أنه مل يحدث 
من قبل يف هذا امللف أن عرض مبعوث أممي 
خطة عمــل مل يتــم الرتويج لهــا دولياً. كام 
يؤخــذ يف االعتبار مواقف القــوى اإلقليمية 
املنخرطة يف هذا امللف، وتأثريها فيه، فعىل 
ســبيل املثال رفضت مرص املبادرة بشــكل 
رصيح، ويشري بيان للخارجية املرصية إىل 
أن املبادرة تقفز عىل املؤسســات الرشعية 
الليبيــة. ويضــاف إىل الجهــود املرصيــة 
التي بذلت وال تزال يف هذا الســياق التقارب 
املرصي-الــرتيك، الذي ســينعكس بشــكل 

إيجايب يف امللف.

مصري املبادرة
من املتصور أن دفع العملية السياســية 
الليبية يحتاج إىل مبادرة إلنقاذها، لكن إنقاذ 
أي عملية سياســية يتطلب دوراً أكرث فاعلية 
للوســاطة، وحواراً للتقريب ما بني األطراف، 
بينــام يبدو أن باتييل كان يجــري الحوارات 
مع مختلف األطراف يف إطار  االستامع فقط، 
ليقرر هو بنفســه الحقاً ما الذي يتعني عمله 
بدون الرجــوع لتلك األطراف، وهــو ما يؤكد 
فرضية »الوصاية«، والصيغة التي استخدمها 
باتييل يف الطرح تقطع بهذا الســياق، حيث 
قال: »قررت إطالق مبادرة تهدف إىل التمكني 
من إجراء االنتخابات الرئاســية والترشيعية 
خالل عــام 2023«، وبالتاىل القرار هنا يعود 

له بشكل منفرد.
ومن غري الواضح ما هي مربرات االستناد 
للامدة 6٤ من االتفاق السيايس، حيث تشري 
تلك املادة إىل أنه »للحوار السيايس الليبي، 
بعد إقــرار هذا االتفــاق، أن ينعقد اســتثناًء 
بنــاًء عــىل طلب مــن أي طرف مــن أطراف 
االتفاق، للنظر فيام يعتقد أنه خرق جســيم 
ألحد بنوده«.  فاملادة هنا ووفق نص االتفاق 
السيايس املنشور عىل موقع البعثة األممية 
تشــري أوالً إىل »االنعقاد االستثنايئ« للجنة 
الحوار، وليس تشكيل لجنة فوقية تقفز عىل 
كافــة املؤسســات، كذلك فإن املادة تشــري 
إىل أن يكــون ذلك بطلب مــن األطراف وليس 

تخويل البعثة األممية بهذا الدور.

باإلضافة إىل ما ســبق، من املتصور أن 
وضع خطة بهذا الشــكل يف املــدى الزمني 
خــالل عــام 2023 أي بحدود ٩ أشــهر هي 
مســألة غري ممكنة وغري واقعيــة، فالعملية 
االنتخابيــة وحدهــا تحتــاج إىل 6 أشــهر 
لإلعــداد لهــا، باإلضافــة إىل الجــدل الذي 
ســيحيط عملية تشــكيل اللجنــة، وإطارها 
القانــوين ومن ســيقر اإلطار القانــوين لها، 
وكيف ســترتجم مخرجات اللجنــة من دون 
العــودة ألي جهــة وطنية ليبيــة، فضالً عن 

صعوبة متريرها كقرار أممي.
إذن، ميكــن القول إن املســألة تتجاوز 
الحكم املبكر عىل املبادرة بالفشل، إىل حد 
ما ســتفرضه تداعياتها من أزمات، ال ســيام 
فجــوة الثقة التــي ما بني املبعــوث األممي 
والقــوى الليبية العديدة التــي ترى فيها إما 
مصــادرة لدورهــا أو مصــادرة ملصالحهــا، 
فضالً عن غموضها يف التعاطي مع إشكالية 
الســلطة التنفيذيــة، ورمبا يبــدو أن عملية 
تشــكيل لجنة ال تهدف فقــط إىل القفز فوق 
املؤسسات الرشعية، بل ستقفز فوق مسألة 
االنقســام الســيايس والحكومات واملجلس 
الرئايس. وبالتايل تشــكل لجنة سيادية غري 

قابلة ملراجعة قراراتها أو الطعن عليها.
ومع ذلك، قد يكون من تداعيات املبادرة 
لفــت انتبــاه النخبــة الليبيــة إىل تحديات 
اللحظــة الراهنة، وأن هناك قوى محركة رمبا 
تحاول فرض وصاية سياســية عىل الليبني، 
وبالتايل قــد يدفع الفرقــاء إىل الترسيع من 
طي صفحة الخالفات، ومحاولة التوصل إىل 
حل للخروج من دائرة األزمة. وهناك ما ميكن 
البناء عليــه يف هذا الســياق، بقطع األمتار 
األخــرية يف مشــكلة القاعــدة الدســتورية، 
لفــرض خطــة عمــل ليبيــة وليــس خطــة 
عمــل دوليــة أو أممية ال تراعــي االعتبارات 

واالستحقاقات الليبية املطلوبة.

صراع المصالح ال يعترف بالوفاق السياسي

خالفات االخوان

تباين المواقف الدولية واإلقليمية.. 
تعقيدات ومعضالت األزمة الليبية المستدامة..

هل يتحول دور البعثة األممية في ليبيا من »الوساطة« إلى »الوصاية«؟

باحث في مركز األهرام 
للدراسات السياسية 

واالستراتيجية

أحمد عليبه
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»دولة الحرس الثوري واجهاض الثورة 
الخرضاء دراســة للكاتب اللبناين فنســان 
غريب صــدرت عام 200٩م وهي من حيث 
املوضوعية تعد الروية ملا يجري اليوم يف 

ايران«
عندمــا قامــت الثــورة املذهبية ضد 
محمد رضا بهلوي عــام ١٩78م – ١٩7٩ 
ســوقت اوهام النــرص تحت مظلــة الدين 
وكان النظــام املليك قــد وصل اىل الطريق 
املســدود وهــي نهايــة لســلطة مل تدرك 
لحســابات عــىل ارضها تتطلــب الوقوف 

عندها.
لقــد اعتمــد الشــاه عىل بنــاء القوة 
العســكرية والجاسوســية وقمع السجون 
غري انــه غابت عنــه قوه التامســك التي 
توجدهــا خصائــص للبنــاء الداخيل يف 
الدولــة مــن اقامــة املقاييــس املجتمع 
املدين فكان البد من الذهاب نحو التصدع 
الــدي تصبح فيــه الحتمية هي الســقوط 
غــري ان ما جاء بعد تلك الحقبة من هيمنة 
الرجــال املذهبية الحاكمة بصور دينية تم 
صياغتها يف ســوابق من رصاعات التاريخ 
جعل مــن ارض فــارس رهانــات مل تعرف 
االستقرار لقرون فتلك الجغرافية الفارسية 

قبلت املذهب اكرت من الدين.
تلــك املفارقة التي تصنع مصري وطن 
شــعب لكن من يذهب اىل اعمق بالد فارس 
لوجدها عدة اوطان وشــعوب يف مســاحة 
من ازمات التاريخ عملت بكل جهد للحفاظ 
عىل متاســها بالرغم من تداخل التباينات 
يف الثقافات واملذاهب واالعراق ولكن غلبه 
املذهب الشــعبي عرب اساليب القهر التي 
مارسها يف مراحل من االزمه هي من جعل 
بالد فارس تظهر امام العامل بانها شــعبية 
االنتامء والتكامل ، ولكن حتى هذا الحصار 
الوحدة املتجانســة  لــن يخلق  املذهبي 
يف جغرافيــا ترضبها اليوم هــزات تعيد ما 
جرى مع شــاه ايران مند عقود عرب نظرية 
اســقاط النظام من الداخــل علينا العودة 
لبعــض األحــداث التي جرت يف الشــارع 
االيراين مند سنوات قريبة ضد حكم رجال 

املذهبية الدينية .
دولة الحــرس الثوري واجهاض الثورة 
الخرضاء دراســة للكاتب اللبناين فنســان 
غريب صــدرت عام 200٩م وهي من حيث 
املوضوعيــة تعد الروية ملــا يجري اليوم 
يف ايران وتؤكد ان سياســة القمع واملوت 
لن تصل بهذا النظام يف خامتة املطاف اال 

ملا وصل اليه حكم شاة ايران.
،عدم ترميم الوضع يف الكيان الداخيل 
ســوف ينعكس بشــكل متفجر عىل وحدة 
هذا البلد الــذي ترضبه تحديات كربى يف 
منطقــة هي اساســا مفتوحة عىل شــتى 
االحتــامالت واملراهنــات يف الرصاعــات 

االقليمية والدولية .
يف نظــرة يطرحها الكاتــب عن الواقع 
املازوم لحال الدولة املذهبية التي ادخلت 
العامة يف افيــون الطائفية وعصمت عيون 
الناس عن صناعة املشهد السيايس لتكون 
هــي من ينفــرد وصياغة وعــي الجامهري 
يقول (  لقــد ازدادت مخاوف النظام عندما 
فشــل الجــزء االول مــن الخطــة  الــذي 
يراهــن عىل تكــرار تجربــة تظاهر الطالب 
يف ١٩٩٩م عندمــا لجــا النظام اىل اطالق 
تظاهــرة مضــادة مصحوبة بقمع شــديد 
من قبل الباســيج  ، مــام دفع بخامتي اىل 
دعوة انصــار اىل الرتاجع ، هذه املرة بدت 
االمور اكرث تعقيــدا اذ مل تكنيان عن لجوء 
قيــادة الحــرس اىل طلب مســاعدة قوات 
خارجيــة تم اســتدعاؤها مــن التظاهرات 
محصــورة بالطــالب او النســاء ومل تنفع 
فيها عمليات االعتقــال التي طاولت رموزا 
مــن االصالحيــني واملجتمع املــدين وال 
اعامل القمع التي نفدهــا عرشات االلوف 
من مليشــيات الباســيج التي تتوىل مهمه 
حامية الثورة بإخافة املواطنني وكانت قد 
دربت مند ســنوات عــىل عمليات مواجهة 

الثورة الخرضاء .
ان املفاجــأة االكــرب كانــت عندمــا 
اكتشف املرشد االعىل عيل خامنئي الذي 
يعتــرب عمليا املرشف االكــرب عىل جيش 
واالذاعة والتلفزيون والذي لجا اىل التقرب 
مــن املؤسســات االمنيــة كتعويــض عن 
ابتعاد املؤسســات الدينية عنه بحســب 
علم الدين اكتشــف خلــال خطريا يف والء 
العديــد من األجهــزة االمنية فمنــذ اليوم 
االول تبني ان رشطة متيل اىل املتظاهرين 
وتعمل عىل مســاعدتهم بــدال من قمعهم 
فسارعت قياده الحرس الثوري اىل سحب 
اســلحة الرشطة وتكليف الباستيج مبهمة 

القمع واملواجهة املسلحة.
ويبدو ان مخاوف من خسارة الباسيج 
بعد رشطــة قادت بقيــادة الحرس الثوري 
التــي اثبتت انها صاحبــة القرار الحقيقي 
يف ايــران اىل اللجــوء اىل قــوات القدس 
التي يراســها العميد قاسم سليامين وقبل 
ان يفاجــا االيرانيون بتوزيع بيان تحذيري 
من العميد سليامين علام بان قوات القدس 
تتوىل العمليات الخارجية للحرس الثوري 
كانــت اوســاط املتظاهريــن يف طهــران 
تتــداول اشــاعات اكدها فيام بعد شــهود 
عيان عن لجــوء قيادة الحــرس اىل طلب 
مســاعدة قــوات خارجية تم اســتدعاؤها 
من بعض البلدان العربية لتوىل مهمة قمع 

املتظاهرين .
ذلــك ما كان مــن مجريات الســنوات 
واليــوم  االيــراين  الشــارع  يف  املاضيــة 
تســقط نفس العبارات عىل واقع االحداث 
وان كانــت قد اخــدت منحنيــات عدة من 
النظام بكل وســائل القمع ضد هذا الشارع 
السيايس الذي له خربة يف قيادة مثل هذه 
االعامل الخارجة من تراكامت املراحل يف 

رغبة اعادة هيكلة الجغرافيا السياسية .
يف املقابــل تجدد دولــة املذهبية – 
الدينيــة وقد فقدت هيبتهــا املقدمة وهذا 
يدل عىل افالس خطاب العتبات املقدسة 
لقد عمــل النظــام يف إيران عــىل ادخال 
الجامهــري يف الغيبوبة الدينيــة ودفع بها 
محارق الحــروب وجعل وعد املوت طريقا 

للحياة يف العامل املفقود.
غــري ان االوهام التي تقام عىل ضباب 
املقدسات دامئا تذهب نحو مازق التاريخ 
الذي يعيد تكرار نفس املشهد وان تغريت 
بعض من معامل الصورة ان عقيدة املذهبية 
الدينية تعاين من خواء وتخلخل يف اليتها 

فهمي تظن ان الهيمنة ابدية يف البقاء
لكن وصــول األمور اىل نقطــة الصفر 
يعطي لقوة االرتداد  كل عوامل الدفع نحو 
التمرد وكــرس منزلة القدســية الدينية يف 

كيان السيايس وهو ما نراه اليوم يف الشارع 
االيراين من اعتداء عىل رجال الدين الذين 
يحملون الرمز املقدس لحكم والية الفقيه، 
لقد وصل تحدي الشارع اىل العقيدة وهذا 
يدل عىل ان الفرتة القادمة يف ايران سوف 
تســقط ســلطة رجال الديــن اىل الخارج 
املشهد السيايس ورمبا هذا يشمل اطرافا 
اخرى يف الرشق االوســط سهت اىل نسخ 
التجربــة االيرانية دون مراعاة لكل جوانب 
القصور يف هذه الثورة التي رســمت عبادة 

الفرد باسم الطاعة االلهية .
هذه الكلامت التي قدمها لنا  فنســان 
الغريب ، فهل كان يدرك من موقع املختص 
بشــؤون ايران الوضع لــن يقف عند حدود 
قمــع املرحلة بــل هو مثــل عــروق النار 

املندفعة من حكم الرباكني ؟
حــاالت الرتاكم يف االزمات ومتســك 
النظــام بنفــس التصورات التــي تجازوها 
الزمــن وبقــاء الخطــاب الدينــي يلعــب 
عىل نفــس املربعات من وجــوب الطاعة 
والخضوع ملرجعيات هــي افرازات لقرون 
مضــت جعلت من الوهــم الحقائق الغائبة 
عــن االدراك وحكمت عــىل اتباعها بغلق 
العقول وتحريم السؤال واغفال رضوريات 
الحياة وحقــوق املواطنة فهي عندهم من 
املحرمات والتطاول عىل الحق االلهي ملن 

هم الوكالء عليه يف االرض .
ذلك ما اوجــد اليوم هذا االنفجار ضد 
املؤسســة الدينية يف ايران فهي رصاع مع 
العقيــدة قبل ان يكون رصاعا مع الســلطة 

السياسية .
فهل تذهب ايران يف املســتقبل نحو 
عمليــة فصل الديــن عن الدولــة او حتى 
تحجيــم قيــادة املذهبية عىل ان يفســح 
قيــادة  يف  العلــامين  للجانــب  املجــال 
املجتمــع وهــل يكــون لهــذا رده فعل يف 

املحيط العريب ؟؟؟
يقــول فنســان الغريب حــول نظرية 
اخــراج رجــال الدين مــن الحيــاة العامة 
وهــي تطرح مــن بعض الرشائــح املثقفة 
يف املجتمــع االيــراين وهــي تحمل داللة 
موضوعيــة عىل حدة املــازق الذي وصل 
الية العقــل الديني – املذهبــي يف العمل 
الســيايس :) لقد كانت هنــاك علامنية يف 
ايران بني املثقفني وابناء الطبقة الوسطى 
املكبوتــة التي نالــت كفايتها مــن الدين 
وتريد اخراج الدين من دائرة الحياة العامة 
وقد عرب ناشــط طــاليب ملحطــة االذاعة 
الوطنية عــن ذلك بقولة : لقد ســئمنا من 

اخدنا غصبا عنا اىل الجنة .
كام كان هناك قدر اكرب من الرباغامتية 
وقدر اقل من العلامنية الســاخطة وهو ما 

كان يعكس اجالال للدين بل واميانا به امنا 
يراد مع ذلك فصله عن السياســة واعطاء 
كل واحد منهام مجال املســتقل الخاص 
به عىل نسق الفقرة التي تفضل الدين عن 
السياسة الوارة يف التعديل االول للدستور 
االمرييك ،وهذا الطلب عــىل العلامنية من 
كال الصنفــني قــد بــني اىل أي مدى تعب 
الســكان من حكم رجال الدين ومن العيش 

يف ظل احكامهم .
اال انــه ملــن الخطــأ الخلــط بــني 
العــداء للجمهوريــة االســالمية وحكامها 
الشعبي  التدين  العلامنيني، االعراض عن 
عىل املستوى الشــعبي يف واقع االمر ان 
عــدم الرضا عن النظام الذي اوجده االمام 
الخميني قد افىض بالعديد من االيرانيني 
اىل العودة التشــيع كام عرفوه قبل ظهور 
هــذا النظام برائ ويل نرص وهذا التوق اىل 
االميان اقدم عهدا واقل تسيســا يساعدنا 
ايضــا  يف فهــم ملــاذا اضحــى ايــة الله 
السيســتاين املتبحر يف العلم املتواضع 
والؤتــر البســاطة يف معيشــته عىل ذلك 
القدر من الشعبية ويف وقت قيايس نسبيا 

داخل ايران ( .
هــل ما يطــرح هنا مجــرد راي ام هو 
تحديــد ملــا ميكــن ان يظهــر يف القادم  
؟هــذا الطــرح كان من ســنوات ولن تخلو 
ثــورة الراهن مبــا حصلت مــن مواجهات 
وتحديات وافكار ورغبة عارمة يف دك قالع 
الرهبــة الدينيــة املذهبية يف عــودة هذا 
الحد الفاصل بني الدين والسياسة ، تعود 
هذا الرؤية ليست فقط لخروج رجال الدين 
من دائرة غلق االبــواب امام كل مغاير ،بل 
بجعل مســافة لرجل الديــن ال يتجاوزها 
نحــو افاق يجــب ان تكــون مفتوحة عىل 
منافد املعرفة العلمية املؤسســة لرشوط 
املجتمــع املدين وهــو تيار الصــدام مع 
تجــرب العقلية املذهبية التي ترى بالحكم 
املطلــق لذاتها املرصــد االوحد لجربوت 
الســلطة فــال يعقــل املجتمع ايــران ان 
يخلــو من اصحاب الرأي املعريف مهام تم 
تغريــب هذا االتجاه خلــف اطالل الحوزة 
ووالية الفقيه ولن تذهب سنوات عديدة من 
العالقة الثقافية والعلمية بني ايران والغرب 
نحو العــدم ، فهي وان ارتدت لبعض الزمن 
عن املشــهد العام فال يعني هذا العدمية 
لها بل هــي اليوم قــوة دافعــة يف عملية 
التحدي االكرب ملا نرى يف صور الشــارع 
االيراين الذي يحرق ويهاجم رموز السلطة 

املذهبية التي راحت تأكل نفسها .
لكــن علينا ان ال نغفــل عدة فرضيات 
هي من عامد التحدي املصريي ملرشوع 
كل طرف مام دعا هاشمي رفسنجاين وهو 

من خرباء مجلس القيــادة يف هذه النظام 
للقــول :)) امــن العــامل رهن بأمــن الرشق 
االوســط( والكل يدرك ان ايــران هي التي 

متتلك مفتاح أمن هذه املنطقة((.
لكن ما يقابل هذا املوقف يقول : الدول 
الكربى ال ترســم سياســاتها وفقا للتفكري 
باألمنيات ولكن عىل اساس موازين القوى 

عىل االرض .
هذا ما يجعل املوقــف االيراين مجرد 
طرف وليس االنفراد املطلق ومبا تشــهده 
ايران مــن حراك داخيل يعيد خلط االوراق 

يك يجعل منها امام مفرتق الطريق .
انهــا نقطة تعيــد تقســيم الجغرافيا 
السياســية حســب مراكز القوى العاملية 
، فان ســعت الثورة املذهبية يف خلق بؤر 
مشــتعلة يف عدة مواقع يف املنطقة فهذا 

التمدد يذهب بالهدف نحو التمزق .
يف خضــم هــذا الــرصاع يف املنطقة 
تتمركــز قــوى اقليمية ودوليــة عند حدود 
الصدام مع ايران منها امريكا وارسائيل ويف 
هذه الحد يتبع سياســة القوى العسكري 
يقدم لنــا الكاتب هذه االســرتاتيجية التي 
رحلت مند سنوات وعادت اليوم للمواجهة 
الهادفــة للحــد مــن التوســع االيــراين ، 
والذهاب نجو امتالك ايران للسالح النووي 
حيت يورد حقائق رمبا يف اطار هذا الرصاع 
تنفذ عرب القوى الضاربة وهنا تتحدث هده 
اللغة قائلة :) هناك مصادر تقول ان القادة 
االرسائيليني كانوا قد حذروا ادارة بوش من 
مغبة القيام برضب العراق ما سوف يتسبب 
برايهم بزعزعة استقرار املنطقة واقرتحوا 
عــىل االدارة االمريكية رضب ايران كون هذا 
البلد بشــكل برأيهم العدو رقــم واحد وان 

العراق ليس العدو بل ايران (.
اليوم تعود نفــس النظرة لخطر القوة 
النوويــة التي قد تدخل املجــال للجيش 

االيراين .
يف ظــل هذا التصــدع العاصف بحكم 
دكتاتوريــة املذهبيــة قد تعمــل ارسائيل 
عــىل توجيه رضبة جويــة ملواقع صناعة 
هذا الســالح ، طاملا هناك عوامل داخلية 
تفتــت النظام مــن الداخل ورمبــا تذهب 
ايران نحو الرشق االوســط جديد وتصبح 
دويالت توزع حســب القوميــات واالعراق 
واملذاهب والثقافات  مثل هذه املشــاريع 
تأخذ سياسة النفس الطويل رمبا قد تكون 
منها مســافات مرت عرب احداث املشاهد 

السياسية الجارية مند عقود .
ان مــا يجرى يف شــوارع ايــران يدل 
عىل ان املتظاهرين اظهروا  تصميام عىل 
االستمرار بالتظاهر يف مواجهة قوة القمع 

للحكم .
عن ماذا تســفر تحديــات الراهن عند 

حكام والية الفقيه؟
ان ســقوط نظام الحكم يف ايران دون 
شك ســوف يعيد منطق حســابات الدولة 
االســالمية والتي هــي عىل محك مســار 
التاريخ، حيــت يرى بهذه الدولة حالة غري 
متجانســة مع تطور الحضارة بل هي مثل 
العضو الغريــب عىل جســد ان دخل فية 

يهدد سالمة بقية االعضاء.
ســوف يتصاعد العنــف ضد جامهري 
الشارع ، لكن تغري الخارطة السياسية  هو 
الناتــج لوضع اصبح يعاين من تصدع متتد 
قوته بفعل مســرية الدم انها شعوب ايران 
فأين تقف منها والية الفقيه التابعة ملجرد 

جامعة

كاتب وباحث ومؤرخ لدى 
مؤسسة اليوم الثامن 

لإلعالم والدراسات

نجمي عبدالمجيد

إيــــران
»اليوم الثامن« تقدم قراءة مستقبل نظام طهران..

تحدي الشارع للعقيدة والفترة القادمة 
قد تشهد سقوط سلطة رجال الدين
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تقرير

تعرف الدولــة املدنية بالقوانــني والنظم اإلدارية 
التي تحفظ العالقة بني املواطن والســلطة، وقد عرف 
الجنــوب هذه العالقة منذ ان وضــع بريطانيا القوانني 
اإلدارية يف ومؤسســاتها ومؤسســات القطع الخاص 
حيــت تداركت عــرب حقب من التاريخ حتى اكتســبت 
الشــخصية الجنوبيــة صفــت االحرتام لهــذه الصيغ 
القانونيــة يف معامالتهــا وبعد عام ١٩٩7 م توســعت 
االعــامل اإلداريــة عندمــا اصبــح للدولــة الجنوبية 
حضورها الســيايس يف مختلــف املحافظات وكانت 
هذه القواعد الدســتورية تعمل عــىل تنظيم العالقات 
يف مجــاالت االقتصــاد والخدمــات وبشــكل شــامل 
تحريك عجلة العمل اإلداري وفق اللوائح التي اكسبت 
الشــخصية الجنوبيــة يف القطاع املدين والعســكري 
ثقافــة احــرتام القانون والدســتور وعدم تجــاوز هذه 
األعراف التــي كانت العامد يف ربــط املعاملة مع أي 

قضية عرب الطرق الصحيحة ...
ولذلك كانت الشــخصية الجنوبية للمواطن تعتز 
لهــذه االنتامء الحامي بحقوقهــا والذي جعل حياتها 

تسري وفق مناهج محددة.
امــا اليوم فقد انهارت كل القوانــني وانهارت معها 
ثقافة احرتم القوانني والدستور وتصدعت املؤسسات 
الحكومية لتصبح ســاعات للغنائــم والتالعب بحقوق 

النــاس وجعــل املحســوبية والرشــوة ) الخدمــات 
الشــخصية ( هي العوامل املحركة لخدمة الغرض فلم 
يعد الجنــويب يجد مــن يحمي حقوقــه التي ضاعت 
وبالــذات رشيحة الطبقة العاملة وهــي التي كانت يف 
املايض القــوة املحركــة لدعائم االقتصــاد الجنويب 
لتدخــل قــوة اقتصادية بــدال عنها تخضــع العالقات 
للعبت املال السيايس الذي اصبح هو القوة الدافعة يل 
عمل يخدم مصلحة ليس لها للغرض ســواء امتصاص 

حق املواطن يف العيش .  
فالدولة اليوم عبارة عن شبح يسمع عنها املواطن 
وال يراهــا ففي االعالم ضجــة إخبارية عــن القوانني 
والنظم والخدمات وغريها من الوســائل التي ال يجدها 
االنســان يف الشــارع الجنويب ، واملعروف ان سقوط 
هــذه الركائز تــودي اىل دخول املجتمــع يف متاهات 
يذهب بعدها اىل دوامة الفوىض والتناحر ، وهذا ما عزز 
انتشار السالح واملخدرات وغريها من الجرائم الغربية 
عن الجســد الجنويب ، حيت يســمع املواطن بوجود 
قــوة تحمي الشــخصيات املتنفــذة الضالعة يف هذه 
االعامل وهذا ما عكس نفســة عــىل ترصف املواطن ، 
حيت اصبح البعض يرفع شعار) خد حقك بيدك ( بدال 
عن ) يف البالد قانون ( هذا السقوط املدوي يف سقوط  
دولة املؤسســات قد جعل املجتمع مقســم اىل دوائر 

مســلحة وتجمعات فوضوية عززت من منطق الفوىض 
بالسالح بدال عن الذهاب اىل العدل .

هــذه الحالــة العامة التي رضبت عــددت دول يف 
املنطقــة مثل لبنان والعراق وســودان هــي من ادخل 
هــذه الشــعوب يف دوامــة الشــعوب االهليــة وفقدان 
الوالء للوطن واالنســحاب نحو املناطقية واملذهبية 
والطائفيــة وكل العنــارص املدمــرة واملســاعدة يف 

استمرار تصاعد االزمات.
ومن يرى اليوم الحالة التي وصلت اليها مؤسسات 
الجنوب او ما بقى منها حيت تعرضت للنهب والتدمري 
ودفعــت بالكثري مــن االيــادي العاملــة الجنوبية اىل 
ســوق البطالة مام احدث اختالال بالوضع االقتصادي 
بــاألرسة الجنوبية وهو ما عكس نفســه عــىل الحالة 

املعيشية للشعب الجنوب.
ما بقى من هذه املؤسسات مثل املصايف امليناء 
املطــار وهي ذات قوة اقتصادية فاعلة يف اليوم تعاين 
مــن تدهــور الخدمــات واالنفجــار الوظيفــي وغياب 
املحاسبة مام جعلها ترتاجع بشكل كبري عن مكانتها 
الســابقة ومل نســمع عن محاسبة أي مســؤول فاسد 
يف هذه املؤسســات عىل مدى سنوات عديدة ، فكيف 
يكــون الحــال يف قطاعــات النفظ  والغــاز والرضائب 
والبنــوك الحكومية والخدمــات االجتامعية املختلفة 

والتي كلها دخلت اىل ســوق املزايــدات واملزاد حتى 
أصبحت مسالة الحصول عىل وظيفة يف مرفق حكومي 
ليس للكفاءة بل عرب الوســاطة او الرشــوة وأصبحت 
عبارة الوظيفــة   ) ملن يدفع ( هي الحالة وبالذات بعد 

ما عممت فلسفة ) ميش حالك ( .
هــذا هو حال املؤسســات يف الجنــوب بعد االن 
اصبــح الحديــث عــن النظــم والقوانني مــن ذكريات 
املــايض الجميل وعلية ان نتســأل ان ضلــت الحالة 
عىل هذا الوثرية اىل ايسن سوف يصل مصري املجتمع 
الجنــويب وقد قال الفيلســوف اإلنجليــزي جون لوك  
)عندمــا يغيب القانــون تحكم الفوىض ( هــذا  الغياب 
لخاصية جنوبية تعايشت مع الجامهري لعقود عديدة 
ال نتج اال االنســان املتمرد والذي ســوف يتمرد عىل 
الفــوىض نفســها عندما يدرك بانها وســيلة ســحق 
لوجــوده االجتامعي فالثورات ضد الظلم تصنعها هذه 

املشاعر .
ونحن نرى اليوم تزايــد الحنني عند العامة لدولة 
النظم والقوانني الجنوبية بعد ان أدركوا ان الفســاد مل 
يوجد لهم أي مخرج بل دفــع بهم اىل الكوارث وعندما 
تصل الشعوب اىل هذا املستوى من الخطورة تفكر يف 
هدم وتدمري من صنع هــذا الخراب الن الفوىض عبارة 

عن نار تأكل نفسها.

رمبــا أرى نفي بأين أكرب ســناً 
من الكثري من املناضلني يف الجنوب، 
وعــارصت الكثــري مــن األجيــال منذ 
عهد الرئيس ســامل ربيع عيل ســامل 
إىل اليــوم، والحمدللــه عــىل الصحة 

والعافية.
طوال تلك املراحل التي عشــتها 
تعلمــت الكثــري والكثري من األشــياء 
التي لو اين درســتها ملا اســتوعبتها 
بتلــك الصــورة الذهنيــة، ولكــن أرى 
ان هــذه املرحلــة هي مرحلــة صعبة 
ليســت بصعوبة العراقيــل التي تضع 
امــام انتصار قضيتنــا الوطنية، ولكن 
ألن هناك ثقافة دخيلة أود ان انبه لها 
شبابنا الذين يرون ان السياسية »هي 

نقد الذات او التشكيك يف األخرين«.
وهــذا األمر ليــس من السياســة 
وليــس من النضال، فاألمــور يجب ان 
تقــاس بالعقــل ال بالعاطفــة، ماذا لو 
ان أحدهم شــكك يف هويتك كإنسان، 
هــل تقبــل، كأن يقــال عليــك »انــت 
ضفدعــة مثــالً«؛ عىل الفور ســتقول 
الناس ســتضحك عليك ألنــك تقول 
عني »ضفدعــة«، وانا امامك انســان 
»مكتمل«، ميزه الله بالعقل والفصاحة، 
مــع يقيننا ان للحيوانــات لغة خاصة 

بها، وهذه قدرة الله سبحانه وتعاىل.
مبعنــى أدق ان اإلنســان »يظــل 
الله ســبحانه  كــام اختــاره  انســاناً 
وتعــاىل، وكذلك الحيوانــات مبختلف 
انها  والوانهــا واصنافهــا«،  اشــكالها 

قدرة الله يف الخلق.
االنســان  اصطفــى  اللــه  وألن 
بالفطــرة، ومنحه الحــدس والبصرية، 
فلــامذا يرص البعض ان يســري عكس 
أمــام جموع  التيــار، ويضــع نفســه 

الناس »انه الفاهــم الوحيد«، وانه هو 
الذي لديه القــدرة عىل التفكري وغريه 
جهالء ولو كانت البرشية جمعاء، وهو 

الخبري الوحيد.
يف الجنــوب العريب، نــرى الكثري 
من األناس الذيــن يتحدثون يف أمورة 
كبــرية عليهــم، ويفتــون يف قضايــا 
مصرييــة ويضعون حلــوال، يعتقدون 
انها قد تنطيل عىل الناس، وســتحقق 
رغبــة او هدف املمول الــذي يرى ان 
املال والخــداع وتصويــر األفكار، هو 

السبيل الوحيد لقهر الشعوب الحرة.
وهنا ســأتوقف قليالً، وأســأل هل 
هنــاك من يســتطيع ان يقهر شــعب 
اعتقــد اصغر طفل  العريب؟،  الجنوب 
يف الجنوب، ســيجيبك، لــوال ان هذا 
الشــعب عــي عــىل القهر، ســمي 
بالجنوب الحر، ولوال الرفض الجنويب 
لكل أنواع الظلم والضيم، ملا اســتحق 
ان يكون شــعبا عربيا أصيالً، فالعريب 
يتميــز بالغــرية عــىل دينــه وعرضه 
ووطنه، عىل عكس من لديه االستعداد 
عىل التخــيل عــن كل يشء، ولو كان 

املقابل فتات من األموال.
كتاب سياســيون عىل املســتوى 
العــريب، كتبوا كثريا عــن »املخنثني 
ان هناك تشــابه  سياســيا«، ووجدوا 
كبري بــني أولئــك الذيــن يعانون من 
النفســية  االضطرابــات  يف  مشــاكل 
والتي تؤثر عــىل »ميولهم الجني«، 

وبني املخنثني سياسياً.
وهنا يســمح يل القارئ الكريم ان 
اقتبس جزء من مقالة للكاتب ســعيد 
حســينة املنشــور يف صحيفة ايالف 
الســعودية بتاريــخ 8 يونيو 2006م، 
قــال الكاتــب :« إن التعريــف الطبي 

للمتحول جنســياً هو الشخص الذي 
يشــعر أنه يفكر ويحــب مثل الجنس 
اآلخــر وينتمي إليه بشــدة، ولكنه يف 
الجســد الخطأ، وأمثال هؤالء يلجأون 
ليتحولوا  والجراحــي  الطبــي  للعالج 
إىل الجنــس الــذي يشــعرون بأنهــم 

ينتمون إليه سواء ذكر أو أنثى.
واألمر نفسه ينطبق عىل املتحول 
السيايس أو الوطني الذي وجد نفسه 
موجــودا يف وطن ال يشــعر باالنتامء 
إليــه ، فاختــار وطن بديــل عن وطنه 

ولكنــه دون تــرك بلــده األصــيل ، بل 
رســخ قدمه فيــه وراح يجاهر بانتامء 
إىل وطنــه الجديد ويدافــع عن وطنه 

البديل«.
ان  العــريب وجدنا  الجنــوب  ويف 
بني اوســاطنا من كنا نعتقد انها نخب 
سياسية، تروج ان يف خالفات داخلية، 
وتتحدث عــن وحدة مينية شــاملية، 
مــع يقيننا اننا مع وحدة االشــقاء يف 
اليمن الشــاميل مبا يضمن اســتعادة 

صنعاء من قبضة االذرع اإليرانية.

عــن  نتحــدث  هنــا  نحــن  لكــن 
املخنثني سياســيا، الذيــن يرفضون 
االنتــامء إىل الجنوب العــريب كوطن 
وهويــة ضاربة يف الجــذور، ويرصون 
عــىل االنتامء إىل اليمــن الذي أصبح 
إيرانياً، ومع ذلك يرفضون التخيل عن 
جنوبيتهم، يحدثونــك انهم جنوبيون 
ولكنهم مــع وحدة اليمــن.. اليس هذا 
الســبب يكفي ليك نقول عليهم »انهم 

مخنثون سياسيا«؟.

ثقافة القوانين والنظم اإلدارية..
كيف انهارت في الجنوب؟

المحرر السياسي 

ضابط جنوبي متقاعد

ناصر الخضر

الجنوب العربي و”المخنثون” سياسيًا 
وفكريًا 
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تقرير

الوحدة اليمنية وخطة اقتحام الجنوب..

منــذ عرف االنســان اكتشــاف ثروات 
باطن األرض وبالــذات النفط والغاز أصبح 
لهاذي املواقع أهمية اقتصادية وسياسية 
وعســكرية، بل تحولت مناطــق صحراوية 
قاحلة مل تعيش فيها اال تجمعات بدوية او 
مدن ساحلية تعيش عىل التجارة البحرية.

ولكــن وصول القــوى الدولية الباحثة 
عن الرثوة يف منطقة الرشق األوسط قلبت 
املعــادالت وعرب عقود مــن الزمن تحولت 
الصحراء اىل مدن عاملية لها حســاباتها 
الكربى يف السياســة الدوليــة وهذا يؤكد 
عىل ان مراكز الرثوات لها حسابات خاصة 

يف كل املراحل.
والجنــوب العــريب يف أرضــه وجباله 
الكثري من الرثوات والتي بكل اسف مل ينال 
املواطــن الجنويب من هــاذي الخريات اال 

القليل القليل.
ومل تكــن حــرب ١٩٩٤ التــي رفعــت 
الشــعار الكاذب الحفاظ عىل وحدة اليمن 
اال خطة دولية القتحام الجنوب عرب جيش 
اليمــن ورمبــا مل يعرف الكثري مــن الناس 
عن زيارة عبدالكريم األريــاين اثناء حرب 
١٩٩٤م الرسيــة اىل إرسائيــل وهو عندما 
ذهب مل يكن يحمل مــرشوع الحفاظ عىل 
وحدة اليمن بل كانت تحمل خرائط النفط 
والغــاز يف األرايض الجنوبيــة ثــم كانــت 
الســفقة بني الــرشكات العامليــة يف هذا 
الجانب والتي تحكمها قيــادات صهيونية 
عاملية وتحديد النســبة من ثروة الجنوب 
لهاذي الرشكات حيث فرضت الوحدة عرب 

هذه السفقة.

واليوم تدور الرصاعات عرب املســافة 
املمتــدة مــن عــدن اىل ابني حــول حقل 
النفط يف هــذه املنطقة التــي تلعب فيها 
قوة دوليــة رمبا الكثري من أبنــاء الجنوب 
مل يعرفون عنها ، ولعل وثائق عام ١٩5٤م 
التابعــة لرشكة )يب يب ( والتي اكدت وجود 
النفــط يف هــذا املــكان وقــد قــام القائد 
األمرييك كرين يف عــام ١٩3٤م مع خرباء 
تنقيب مــن أمريكا لعملية مســح من عدن 

حتى عمق ابني.
واكد وجود النفط ولكن بسبب الوجود 
الربيطــاين الكبــري يف عــدن مل تســتطع 
أمريــكا ان تتحرك بهذا املوضوع بشــكل 
واســع فاتجهت اىل دولة حرضموت واليوم 
تعــود هاذي القضيــة اىل الواجهة فهاذي 
الفوىض التي تعيشها ابني وبالذات شقره 
التــي متتلك مينــاء قدميا حيــت وضعت 
أمريكا حســاباتها يف هــذه املنطقة رمبا 
تنفــذ يف مراحل القادمة ان يتم بناء ميناء 
يف شــقرة وكذلك مصايف لنفــظ ومعدات 
االســتخراج غــري ان الرصاع بــني القوى 
العظمى وبالذات أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وإرسائيــل وكل فريق يرمــي بأوراقه حتى 
ال تعرف املنطقة أي اســتقرار ومنذ حرب 
١٩٩٤م مل تعرف ابني االستقرار ألنه القوة 
الدولية حتى االن مل تدخل يف حالة الوفاق 
الدويل حول تقســيم هاذة الــرثوات وهذا 
ينعكس عىل القضية الجنوبية التي تدخل 
يف ملفاتها الرثوة وهذا ما يحدث يف العراق 
وليبا ولبنان والســودان وهــذا يوكد ان كل 
دولة من هاذي الــدول ملف خاص ترشف 

علية القوى العظمى .
ونحن علينا ان نبحث يف هذا الجانب 
ونفتش يف ســجالت الــرشكات التي كانت 
تعمل يف عدن يف العهد الربيطاين وبالذات 
رشكة ) يب يب ( والتي دون شك لديها وثائق 

مهمة يف هذا الجانب من تاريخ الجنوب .
وكل من يدرس الرصاعات السياســية 
ســوف يجــد انهــا ذات صلــه بالجوانب 
االقتصاديــة فالقضيــة الجنوبية ليســت 
مجرد مســاحة جغرافية تعود اىل وضعها 
الطبيعي ولكنها موقع هام وثروات مطلوبة 
يف حركــة االقتصاد العاملــي وبالذات يف 
حرب أوكرانيا وروســيا فطاملا ظلت قضية 
الرثوة يف ارض الجنوب دون تحديد موقف 
سيايس ينعكس لنفس الوقت عىل الوضع 

الســايس يف إدارة القضية الجنوبية وهذا 
ما تعلمناه من املجتمع الدويل الذي يضع 
املصلحة قبل القيمة اإلنسانية وعلينا ان 
نقرا رحلة عبدالكريم االرياين اىل إرسائيل 
ونــدرك ان مســارات القضيــة الجنوبيــة 
ومن قبل فرض الوحــدة بالقوة تديرها مبا 
يعرف بالسياسة العاملية   )حكومة العامل 

الخفية (.
كذلــك علينــا ان نبحــت يف مصادر 
النفط  التــي ذكــرت حقــول  املعلومــات 
املوجــودة يف خليج عــدن وهذا نرى االن 
بهذا الزحف البحري لقوات الدول الكربى 
تحت شعار حامية املالحة الدولية وكذلك 
متكني هذا القوات من السيطرة عىل الجزر 
الجنوبية واملمرات التي تتنازع عليها قوى 

إقليمية ودولية وبالذات إيران التي تسعى 
بكل مــا متلك من قــوة وكل مــا متلك من 
أسلحة لسيطرة عىل باب املندب، وهاذي 
خرائط مطلوب العمل عليها من قبل العقل 

السايس الجنويب..

مل تعــرف عدن منذ عهــود الحكم 
الربيطــاين ويف ظل الدولــة الجنوبية 
فوىض انتشــار الســالح كام حدث يف 

حرب عام ١٩٩٤ م .
فقد ظلت هــذه املدنية من املدن 
العاملية التــي ال يســمح فيها بحمل 
الســالح اال لرجال االمن فقط ونادرا ما 
كانت تحدث جرائم يكون فيها الســالح 
وســيلة للجرميــة فقــوة القانــون قد 
أعطت يل رجل االمــن هيبة فلم يجرؤ 
مواطنا يف حمل السالح او الدخول يف 

اشتباكات يف قوة االمن.
امــا اليــوم فقــد صارت عــدن من 
الواســع  وانتشــاره  الســالح  أســواق 
الــذي يعد من ضمن خطــط االحتالل 
اليمنــي يف تحويل عــدن من عاصمة 
السالم واالســتقرار اىل ساحة للجرائم 
أنواع  جميــع  فدخلتهــا  والرصاعــات 
األســلحة وأصبحــت االشــتباكات يف 
القنابل  واســتخدام  جميع شــوارعها 
والقذائف فيها وتخزين األسلحة يف  ي 
منازل و مســتودعات جزء من التجارة 
وجرائــم القتــل التــي تنتــج بســبب 
خالفات بــني عصابــات تتصارع عىل 
اما بقــع او صفقات مخدرات او تصفية 
حسابات شــخصية كذلك غزت جرائم 
السالح االرس حيت اصبحنا نسمع عن 

عمليات قتل يف داخلها ، وهذا يؤكد ان 
السالح هو وســيلة حل الخالفات بني 
الناس سواء كانت بالحالل او الحرام .

فمنذ حرب ١٩٩٤م عملت سلطات 
االحتالل  اليمنية عــىل تدمري العالقة 
الجنــويب وجهات االمن  بني املواطن 
فقد اسقطت هيبة املؤسسات األمنية 
جامعــات  وأصبحــت  والعســكرية 
مســلحة تهدد رجال االمــن ، بل منهم 
من نعــرض للقتــل واالصابــات حتى 
وصلنا اىل مرحلة ان من يحمل السالح 

هو اقوى من القانون والدولة .
والكل يعــرف ان املجتمعات التي 
تفشــت فيهــا ظواهر الســالح انهارت 
فيهــا كل أعمــدة األمــان واالســتقرار 
، وقــد تكونــت فــرق مســلحة تعمــل 
باألجرة ) بندقيــة لإليجار ( وهي عىل 
اســتعداد تقاتــل الحــق والباطل ملن 
يدفع ، مثل هــذه الظواهر املرعبة مع 
الزحف الســكاين يف عدن للجامعات 
اليمنيــة ودخــول الهجــرة االفريقيــة 
بكثافة وتوســع سوق املخدرات ومرور 
االنهيــار  بهــذا  الجنــويب  املجتمــع 
االقتصادي الحاد وفقــدان دور الدولة 
يف حفظ األمان جعل الكثري من الناس 

تفكر يف رشاء السالح .
لكن األخطر ان نجد شبابا يف سن 

املراهقــة والطيــش يحملون الســالح 
يف شــوارع هذه املدينــة كام يحملون 
أكياس القات وكم سمعنا عن اشتباكات 
يف احياء ســكنية يســقط فيها أبرياء 
بــني قتيل وجريــح وبعضهــا تتحرك 
اىل معارك تدخل فيها معارك رشاشــة 
وقنابــل يدويــة واملدافع الرشاشــة ، 
هذا غــري تفجري الســيارات املفخخة 
واألسلحة الناسفة وااللغام التي جعلت 
سكان عدن ينظرون اىل مدينتهم وكأنها 
ساحة حروب او تصفية حسابات بني 

عصابات .
ونحن قــد راينا ان تغــري الرتكيبة 
الســكانية يل اهــل عــدن قــد عززت 
هــذه الحالة فثقافة الســالح والجرائم 
املنفلتــة يف القانــون هــي جــزء من 
ثقافة سكان اليمن حيت كنا نسمع يف 
السبعينات عن رصاع  قبائل يف شوارع 
صنعــاء وتعــز والحديــدة واختطاف 
ونهب للامل الخاص والعام دون تدخل 
من رجال االمن بل أحيان تكون الجرمية 
عىل مســافة قصرية من قسم الرشطة 
ولكــم رجال االمــن ال يتدخلون بحجة 
ان هذه رصاعــات قبيليه وعائلية تحل 
حسب العرف القبيل ألنه القبيلة اقوى 
من الدولة ورجل االمن ال تقاس مكانته 
بالوضع القانوين بل يف االنتســاب اىل 

قبيلة لها ثقلها الســيايس والعسكري 
يف الحكومة اما ادا كان صاحب نســب 
وضيع ليــس له قيمة ان قتــل او جرح 
فهــو يف العرف القبــيل مخلوق ناقص 

وليس يف قامئة البرش .
وقد نقلت هذه الثقافة يف الجنوب 
مبختلف عنارصها وهــي دخيله عليه 
فلــم يعــرف الجنــوب عالقة الســاده 
والعبيد وان جرت رصاعات يف سياسية 
ولكن ثــم تفجري الوضــع الجنويب من 
خالل احياء الثــارات القبلية و الرصاع 
عــىل البقع وصنــع كيانات سياســية 
تتضــارب يف ما بينها وقــد لعب املال 
الســيايس الــدور األبرز حيــث يعاين 
الجنــوب من أزمــات وبالــذات مدينة 

عدن مختلفة ولكن ال نجد مشــكلة يف 
تسويق الســالح فهو متوفر عىل مدار 

الساعة.
ان العقليــات التي غــزت الجنوب 
قادمة من اليمن هي صاحبت خربة يف 
هــذه األمور ولها باع طويل يف ترصيف 
االحــداث واألزمات والتقلــب عىل كل 
األلــوان والتعامل مع املوقف حســب 
الحــدث وهذا يدل عــىل انها صاحبت 
عالقــات دولية مــع أصحــاب الجرائم 
التي ترتبط معهم بالتجارة وتظهر امام 
الناس ببضائــع مثل الدقيق والســكر 
والرز ولكنها من الخلف احزمة ناســفة 
ومسدســات كامتة الصــوت وصناديق 

الرصاص.

حقن النفط من العاصمة عدن الى ابين.. 
القضية الجنوبية والصراع الدولي 

بشائر أحمد

وثائق عام 
1954م التابعة 

لشركة )بي 
بي ( والتي 

اكدت وجود 
النفط في هذا 

المكان وقد قام 
القائد األميركي 

كرين في عام 
1934م مع 

خبراء تنقيب من 
أمريكا لعملية 
مسح من عدن 
حتى عمق ابين

عدن مدينة السالم يحاصرها السالح 
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 د. علي محمد جارهللا

اىل كل ابناء الشامل و الجنوب، كنتم 
ستبقون اشقاء جريان كام كنتم دامئاً عرب 
التاريخ، و لكن محاولة الساسة عّكرت هذه 

الصفة الطيبة بني األشقاء الجريان.
اليوم عــن ترصيــح فخامة  أتحــدث 
رئيــس مجلــس القيــادة الرئايس رشــاد 
العليمــي، و الــذي اعتــربه و كأنــه يُخرج 
لسانه ملشــاورات الرياض األخرية و يقول 

»ال اعرتف بك«.!
ما هي مشاورات الرياض؟

انعقدت كام ُســميّت تلك املشاورات 
باليمنيــة – اليمنية، انعقــدت يف الرياض 
خالل الفــرتة بــني 2٩ مــارس و 7 إبريل 
2022م، و كان الهدف رســم خارطة طريق 
ملستقبل اليمن، لالنتقال من حالة الحرب 
و التفــكك إىل حالــة الســالم و األمــن يف 
ربوعــه، و الوفاق بني أبنائــه، و اإلخاء مع 
محيطه الخليجي و العريب، مبا مُيّكن اليمن 
من اســتعادة األمن و الســالم و االستقرار، 
و مُيّكن شــعبه الكريم من استعادة حياته 

الطبيعية و يُلبي كافة تطلعاته.
و تــم نقــاش كل األمــور التي تخص 
اليمنيــون، و اســتمرت النقاشــات يف كل 
املســارات ملدة عــرشة ايــام، و كانت لها 
احدى عرش ُمخرجــاً تفصيلياً اتفق  عليه 
الجميــع، و كان أهمــه مــن وجهــة نظــر 
الثالــث الذي  الجنوبيــني هــو املخــرج 
يتحدث عن إستكامل تنفيذ اتفاق الرياض، 

حيــث يقــول الجنوبيــون ان الشــامليني 
يعرقلــون تنفيــذ اتفاق الريــاض الذي تم 
االتفاق عليه يف العام 20١٩م، و تقول هذه 

الفقرة:
استكامل تنفيذ اتفاق الرياض

تم االتفاق عىل أهمية رسعة تنفيذ ما 
تبقى من خطوات يف تنفيذ اتفاق الرياض، 
و تشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك. كام 
تم االتفاق عىل إدراج قضية شعب الجنوب 
يف أجنــدة مفاوضات وقــف الحرب لوضع 
إطار تفاويض خاص لها يف عملية السالم 

الشاملة.
هذه املشاورات تم التوافق عليها بني 
الجميــع، و قد القى بيانهــا الختامي دولة 

رئيس الوزراء معني عبدامللك.
الزوبعة األخرية التي اثارها و أشعلت 
كل اليمن بني موافق و معارض كان حديث 
الرئيس رشــاد العليمي إلحــدى الصحف 
العربية، و قال امــوراً ما كان ليقولها لو انه 
مل يوافق عىل مشاورات الرياض، و اعتربها 
البعض انها ليســت أخطاء بــل خطايا، و 
ذهب الجنوبيون املتأملون من كالم رشــاد 
العليمي للقــول »هناك أخطــاء للعليمي 

غفرانها خطيئة«.
و بعض ما قاله العليمي:

الحيلولــة  املنجــزات  أبــرز  إن   (  .١
دون اســتيالء الحوثيون عىل كل األرايض 

اليمنية(.

ما كان عليه ان يذكــر هذا الكالم، ألنه 
يعرف ان من حــرر األراض التي ذكرها هم 
أهلهــا الجنوبيون، و قدمــوا تضحيات من 
اجل ان ال تُدنس ارضهم مليشيات الحويث، 
بعكس ابناء الشــامل الذيــن يتامهون مع 
اإلنقالب الحويث و يسهلون عليه السيطرة 

عىل ارضهم.
2. ) أن يتخلــوا الحوثيــون عــن فكرة 
ألن  البــرش،  لحكــم  اإللهــي  االصطفــاء 

اليمنيني لن يقبلوا بذلك(.  
3. )عندما نستعيد الدولة، سنضع كل 
يشء عــىل طاولة الحوار و النقاش و نضع 
املعالجــات بالحــوار و ليــس بالعنف، أو 

بالفرض(.
٤.) القضيــة الجنوبيــة قضية عادلة، 
و الحديث عنهــا يف هذه اللحظة أو نقاش 

حلها يف هذا الوقت غري مناسب(.
الجنوبية يجب  القضيــة  5. )معالجة 
أن تكون يف إطار حلول النظام الســيايس، 
مضمون الدولة، و شــكل النظام السيايس 

املستقبيل(.
ما ذكره العليمي يف النقاط )2 و 3 و ٤ 
و 5( يدل عىل انــه يناور عىل حل القضية 
الجنوبيــة، فهــو يعــرف ان فكــر الحويث 
فكر اثني عرشي شــيعي و مســيطر عىل 
الشــامل اليمنــي منذ أكرث من الف ســنة، 
و لن يتغريوا، و العليمــي يدرك ذلك، فهذا 
يعنــي لن ينتهــي اإلنقالب و لن يســلمكم 

الحــويث األرض، فــامذا تقصــد بــه بأنك 
ستناقش القضية الجنوبية عندما تستعيد 

الدولة!! أي دولة؟ 
خالصة حديث الرئيس رشاد العليمي، 
ال اراه إال مــن جانب واحد، و هو انه أحّس 
أخرياً انه ال يستطيع إدارة مجلس القيادة 
الرئــايس املتنافــر اآلراء، و يف الجانــب 
اآلخر هو ال يستطيع ان يقدم إستقالته من 
املجلــس، فريى ان يفجــر املوقف داخل 
املجلس هــو الحل الوحيــد فإما ان يقبل 
املجلس بكالمــه و يكون قد ســّهل األمور 
لنفســه يف إدارة املجلس، او ان ينسحب 
من هــذا امللــف الــذي كان يظنه ســهل 

القيادة.
كان موقــف  اآلخــر  الجانــب  مــن  و 
بعــض الجنوبيني لحديث رشــاد العليمي 
غــري منطقــي، و يف بعضــه كان عاطفياً، 
ألنهــم يعرفــون العليمــي و مواقفــه، و ما 
قاله ليس جديــداً، و قلناه منذ اليوم األول 
لتشكيل هذا املجلس، فالجنوبيون لديهم 
قضيــة عادلــة و هــي إســتعادة ارضهم و 
دولتهم، و الشــامليون يريدون الحكم، و ال 
يعرتفون بالقضية الجنوبية، فإتهام بعض 
الجنوبيني التحالف او الشقيقة السعودية 
بأنهــا هي مــن أعطــت العليمــي الضوء 
األخــرض ليقول ما قال، فهــذا ليس دقيقاً، 
ألن التحالف و اململكة العربية الســعودية 
وســيط لحل ازمة اليمن، فمهمة السعودية 

ايجــاد اســرتاتيجية مرنة و مســتندة اىل 
القيم، و ان تقد رؤية مشرتكة لحل الخالف، 
و من مهام الوســيط )الســعودية( ان توفر 
لألطراف بيئــة آمنة ملناقشــة نزاعاتهم و 
خالفاتهــم يف خصوصيــة كاملــة و كيف 
يســاهم كل طــرف يف تفهــم وجهات نظر 

اآلخر.  
الوســيط ال ميكــن و ال يجــوز لــه ان 
يفرض رأيه عىل طــرف بالقوة، و اال اصبح 
طرفــا يف النزاع و ليس وســيطاً، و من حق 
احد األطراف ان يرفض وســاطته اذا أحس 
بأنــه ليس عــادال يف وســاطته، لهذا عىل 
بعض الجنوبيني ان يحســنوا نقاشــهم، و 
ان يتحدثوا مع الوســيط )السعودية( بكل 
شــفافية بخصوص قضيتهم، و يصيغونها 
بأســلوب قانوين مهني منذ بداية الوحدة 
التــي انهــت الوحــدة و  و حــرب ١٩٩٤ 
موقف مجلــس التعاون يف ذاك الحني بأن 
الوحدة ال يجب ان تقوم بالقوة املســلحة، 
و السيطرة عىل الرثوات الجنوبية بأسامء 
اشــخاص شــامليني، و قطــع الخدمات و 
الرواتب عىل الجنوبيــني، و ترصُّف بعض 
املحافظات كأمرب عىل عدم رفد املركزي 
يف عــدن بإيراداتها، و بإختصــار معاقبة 
املحافظات التي حررها الجنوبيون. .. الخ 

الخ.

تشهد املرجعيات الثقافية الصادرة 
قبــل عــام ١٩67م عىل هويــة الجنوب 
العــريب الثقافيــة وقــد اكــدت البعوث 
والدراسات التي تجري يف الحارض عىل 
هذه الوثائــق ان للجنــوب العريب هوية 
ثقافية متميزة وهذا ما نجده يف صفحات 
الصحف واملجاالت والكتب التي صدرت 
يف عهود ســابقة حيت شــكلت بصامت 
التاريخ الجنــويب يف الثقافة وقد لعبت 
الكتابات السياســية يف الصحف التالية 
مثل فتاه الجزيــرة والقلم العدين واأليام 
والشــباب وفتاة شمســان عــىل نوعية 
الخصائص املتميــزة للثقافة الجنوبية 
حيــت ارتبطــت املســاحة الجغرافيــا 
ألرض الجنــوب بالوعي الثقــايف الذي 

شكل نوعية االتجاه للمسار لشعبنا .
الجنوبيــة  االغنيــة  لعبــت  وقــد 
القصرية واملرسحية  والقصيدة والقصة 
وبعــد  املختلفــة  الشــعبية  والفنــون 
الدراســات التاريخيــة والسياســية يف 
وضع اســم الجنوب العريب عىل خارطة 
الثقافــة العربية ومل ثقف املســالة عند 
حــدود الكتابــة عن الذات بــل وضحت 

اال أي مدى ميكــن لهذا الجانب الثقايف 
لصنع القرار السيايس .

هــذه  اىل  نعــود  عندمــا  واليــوم 
الجنوب  املرجعيات نكتشــف كم فقــد 
من معامل الهويــة بفقدان هــذا التاريخ 
ويف هــذه املرحلة التي مير بها الجنوب 
التاريخ  تصبح قضيــة اســتدعاء هــذا 
حثميا البد منها ألنه التاريخ والسياسة 
عــىل ارتباط وثيــق يف تغــري العقليات 
التــي تشــبعت باليمننه ومل تــدرك ان 
هناك تاريــخ للجنوب العــريب وبالذات 
لألجيــال الجديــدة من أبنــاء الجنوب 
العريب الذين غابت عــن ذاكراتهم صور 
اعــالم ومعامل ومؤلفات نحن بحاجة اىل 
عودتها يف خضم هذا الرصاع ،فاملعركة 
ليســت مجرد مطالبــه بحقوق نهبت بل 
هي بعودة قوة الهوية الجنوبية كالقلعة 
والحصينة وتدافع عن الكيان والوجود .

وقد اجتهدت عــددت أقالم جنوبية 
الســتعادة هذا التاريخ املجيد وصدرت 
عــددت مؤلفات ونرشت عــددت مقاالت 
صحفية عادت شــكل الصورة الســابقة 
يف حنــني الحــارض وهذا مــا جعل من 

وبالذات  الجنوبيــة  الثقافية  العقليــات 
جيل الشــباب يبحتون عن هذا التاريخ 
ويشــكلون منــه صــور عدة عــرب الفلم 
الوثائقي وتجميع الصور وإقامة الندوات  
واملســاهمة مع املنظــامت الدولية يف 
ابــراز هــذا التاريــخ وقد احتلــت عدن 
املكانة االولة بحكــم موقعها التاريخي 

كا عاصمة للجنوب التاريخية .
حيــث تعرضت املعــامل التاريخية 
منــد عــام ١٩٩٤م للهــدم والتخريــب 
ورسقــة العديد مــن الوثائــق كام حدث 
مــع تلفزيون عدن وأداعه عــدن ووثائق 
املجلــس الترشيعــي العــدين ومركــز 
الدراســات البحوث يف قرص الســلطان 
يف عــدن والتحــف التــي رسقــت مــن 
التي نهبت  الجنوبية واالثــار  املتاحف 
مــن  الكثــري  وتزويــر  واملخطوطــات 
الحقائــق بغــرض فــرض اليمننــة عىل 
الــذات الجنوبيــة ، لكن هذا لن يســتمر 
طويال ففي عام 2007م وبظهور الحراك 
الجنويب كا قوة سياســية بدأت مراحل 
التســاؤل عن التاريخ والهوية الجنوبية 
والبحــت عن املصــادر واالعــالم وماذا 

كتبــت األقالم حيث اعيد نرش الكثري من 
املعلومات الهامة التي غيبت لســنوات 
عديدة عن الذاكرة الجنوبية مام شــكل 
رافــدا يف صنــع االتجاه الســيايس يف 

الحراك الجنويب .
واليوم نــرى اقبــال الجامهري عىل 
قــراءة كتب التاريــخ املتصلة بالجنوب 
العــريب واالعالم يف مختلــف املجاالت 
الذيــن كان لهــم دور الريــادة يف نهضة 
الجنوب هذه العودة هي النرص األكرب يف 
معركة استعادة الهوية ألنه يف السياسة 
نظريــة تقول قبــل العــودة اىل األرض 
يجــب العــودة اىل الهوية ، وهــذا يعزز 

العالقة بني االنتامء والتاريخ .
ونحــن اليــوم عندما نتحــدث عن 
الهويــة الثقافيــة الجنوبيــة نــدرك ما 
قدرتهــا عــىل إدارة املعركة السياســية 
فــرصاع الهوية هــو من اقــوى وارشس 
الحــروب السياســية فنحن نشــهد يف 
العــامل أمــم تطالــب بهويتهــا الثقافية 
كالجزء مــن حضورهــا يف التاريخ ولنا 
يف اغانينــا املحلية دليــل عىل الطابع 
الجنــويب يف الكلمة واللحن واألداء ومن 

يدرس تاريخ الفنون يف العامل يدرك انها 
صاحبت رسالة هامه وخطرية يف تعزيز 
الوعي عند الجامهري، فقد يكون ألغنية 
اثرها السيايس عىل الراي العام اكرث من 
عدت خطابات سياســية وهذا يدل عىل 
االرتباط بني املشــاعر والهدف ، اما يف 
عــامل االدب فقد لعبــت القصة القصرية 
يف الجنوب دورهــا املؤثر ثقافيا وفكريا 
الذي تعمق يف تركيبة النفسية الجنوبية 
ان هذا التاريخ الثقايف يجب ان يعود 
لواجهــة املشــهد الســيايس الجنويب 
يك تــدرك العامــة ان الهويــة الثقافيــة 
الجنوبية قد أســهمت مند عقود طويلة 
يف االرتقاء اإلبداعي للمواطن وكانت من 
العوامل التي عملت عــىل تعزيز الهوية 

األساسية يف مختلف املراحل .  

هناك أخطاء ُغفرانها خطيئة

نجمي عبد المجيد

الهوية الثقافية للجنوب العربي
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كاتبة وروائية

اسمهان حطاب قراءة في كتاب )دفاعا عن حقوق المرأة( 
للكاتبة ماري وولستونكرافت

»ِقناع الالَفهم«..

الرجال يترصفون بطريقة غري فلسفية 
،عندما يريدون ابقاء ســلوك النســاء يف 
حالة طفولة.يف حني العناية االلهية تهدف 
اىل اكتســاب املرأة للفضائل االنســانية، 
والحصول بذكاء عىل اســتقرار الشخصية 
الذي هو اقوى اســاس ميكن ان نبني عليه 

امالنا املستقبلية
يف بداية املجتمع عندما كان الرجال 
بالكاد يخرجون من الرببرية،كان للرؤساء 
والكهنــة، الذيــن يلبســون اقــوى ينابيع 
الســلوك الوحيش،االمــل والخوف،نفــوذ 
هي  االرســتقراطية  غــري محدود.وكانــت 
بطبيعــة الحــال الشــكل االول للحكومة.

لكن رسعــان مافقدت املصالح املتضاربة 
توازنها،  ولد النظــام املليك والكهنوت من 
الطموحة،وارىس  الرصاعــات  هذه  وســط 
كل منهام ملكيتــه االقطاعية خالل فرتات 
حكم اقطاعية.وهذا اصل الســلطة امللكية 
والكنيســة وفجــر الحضارة،يشــعر املرء 
ان العرش واملذبح الغيــوران من بعضهام 
البعض،الميكــن ان يبقيــا يف ســالم لفرتة 
طويلــة، فضال عــن ذلك فأنهاميســعيان 
بالفطــرة اىل الغــزو،كان من نتــاج حروب 
خارجية وانتفاضات داخلية ان اكتســبت 
اجــربت  التــي  القــوة  بعــض  الشــعوب 
حكمهــا عىل التســرت عــىل مامرســتهم 
لالضطهــاد مبظهــر الحق. بينام وســعت 
الحــروب والزراعــة والتجــارة واالدب من 
العقول،اضطــر الطغاة اىل جعل الفســاد 
املسترت ميســك بالســلطة التي انتزعت 

سابقا بالقوة املفتوحة.
ان الرغبــة يف الهيمنــة عىل االخرين 
هــو الــذي جعــل مــن تقــدم الحضــارة 
محنة،ويقيــد الذكاء لدرجــة جعل الرجال 
الحساســني يشــككون فيام اذا كان تطور 
قدراتنــا االخالقية الينتج عنه قدر اكرب من 
الخري او الرش.ان طبيعة الســم تشــري اىل 
ترياقه،حيث ان روســو تقــدم خطوات اىل 
االمــام واخرتق جو البــالط الغامض الذي 
تأســيس  يف  االمــام  اىل  احتقره،واندفــع 

الحضارة الحقيقية،
تتعلــم النســاء منــذ الطفولة،اما من 
خــالل الدروس املعطاة لهــن او من خالل 
منــوذج االمهات،قليــل مــن الدهــاء ورقة 
الخارجية،واالهتامم  الشــخصية،والطاعة 
باللياقة،كــن يحصلن عىل حامية  الدقيق 
الرجــل،واذا كن جميالت،فــكل يشء اخر 
الداعي له ملدة عرشين عاما من حياتهن.

يقول) بيكــون(،:«ان االنســان مرتبط 
بجســده مع الوحــوش،واذا مل تكن روحه 

مرتبطة بالله،فهو مخلوق وضيع ورشير«،
حيــث ان الرجال يترصفــون بطريقة 
غري فلســفية ،عندما يريدون ابقاء سلوك 
النســاء يف حالة طفولــة.يف حني العناية 
االلهية تهدف اىل اكتساب املرأة للفضائل 
االنســانية، والحصول بذكاء عىل استقرار 
الشخصية الذي هو اقوى اساس ميكن ان 

نبني عليه امالنا املستقبلية.
اتفق ) روسو(،)والدكتور غريغوري(،يف 
وصف النســاء بأنهن وحدهن شخصيات 
،بالتايل هــن اعضاء  ضعيفة ومصطنعــة 
اقل فائــدة يف املجتمع.هذه االراء والكتب 
البرشي،وجعل  الجنــس  نصــف  تحطــم 
املــرأة مقبولة عىل حســاب كل الفضائل 

الراسخة.
يرى روسو ان الرجل يف مرحلة النضج 
يصل اىل مرتبة النضــج الروحي،يف حني 
الرجل واملــرأة وادا،بحيث تعتمد االخرية 

كليا عىل ذكاء االخر.
املبدأ االكرث اهمية هو النســاء،الذين 
يعانــني مــن االهــامل والالمبــاالة الذي 
وخيمــة،الن  للخطر،،وعواقــب  عرضهــا 

املعرفة تكتسب.
ان الطغاة واملتهتكني ليسوا مخطئني 
يف محاولة ابقاء النســاء  يف الظلامت الن 
العبيــد واالخرون  الطغــاة اليريد ســوى 
اليريد سوى الدمى،والشهوانيني هم اخطر 

انواع الطغاة.
يف  شــخصيته  يف  روســو 
صوفيا،آرسة،يظهر ابنية الفوقية،واســاس 

تعليمها،رغــم  ومبــادئ  شــخصيتها 
عبقريته،واستشهاد الكثريين بارائه وارائه 
بالفضيلة.اال ان اشعاره شهوانية،ونستغرب 
هل هــو هذا الرجــل الذي كان متحمســا 

للفضيلة؟
الطاعة هي الدرس العظيم الذي يجب 
غرسه بأستمرار يف النساءواالسلوب الذي 
يجب ان تتشــكل عليه شخصيتها برصامة 

ال هوادة فيها.
اشــار اىل ذلــك ايضا)غريغوري(،يف 
كتابــه) ارث االب لبناته(،حيــث اشــار اىل 

رضورة الزينة.
يقول الدكتور) بريســتيل(، يف مقدمة 
ســريته الذاتية،ان غالبية العظامء،عاشوا  
اكرث من خمســة واربعني عاما،منمكني يف 
بحوثهــم ودراســاتهم،يف التفكري والبحث 
مــام اضعــف بنيتهــم الجســمية حيــث 
الخيال،واالحــالم  هذيــان  يف  انغمســوا 
الشــعرية،فتضطرب ارواحهم،اىل درجة ان 
تهتز بنيتهم ويصيبها الوهن،) شكســبري (، 
مثال مل ميسك ابدا الخنجر املأساوي بيد 
ضعيفة، ومل تكن تلك اوهام امنا نتاج عقل 
مختل وغزارة  خيــال متوهج،كان يهتم يف 

توقده.
اراد الرجــال غــرس خصلــة الطاعة 
وارضاء االخر من اهــم الخصال،لذا كانت 
ســعادتها يف ان تجعــل االخريــن راضني 

عنها.
فيــام يخص الدين .هــي مخلوق تابع 
ويجب ان تكون خاضعة لطقوس الكنيســة 
التي نشأت فيها،والتشــك يف انهم وجدوا 

لها نقطة الكامل،والوفاء.
من املالحظات حول حالة االنحطاط 
التــي يقــل بهــا شــأن املــرأة الســباب 
االرســتقراطية  الطبقــة  ان  مختلفة،هــو 
كانت ترى ان البرشيــة جمعاء الميكن ان 
تكون متجانســة، الن العبيــد الخاضعني  
سيشــعرون بكرامتهــم ويتخلصــون مــن 
اغاللهم،امــا الرجــال الخاضعــني للقمع 
يف كل مــكان بدال مــن ان يؤكد عىل حقهم 

املكتســب،فأنهم يلعقــون الغبــار بهدوء 
ويقولــون« دعونا نــأكل ونرشب،ألننا غدا 
منوت«،النســاء ايضــا يقل شــأنهن بذات 
النزعة لالســتمتاع باللحظــة الحالية،ويف 

النهاية يحتقرن الحرية.
ان حــب املتعة،الــذي تغذيــن عليه 
من مســرية حياتهن مينح ســلوك النساء 
واالســتخفاف  االهــامل  مــن  منعطفــا 
ويجعلهن ينشــغلن باالمــور الثانوية بدال 

مام هو اسايس.
انتقــدت الكاتبة بنات جنســها ايضا 
من خالل مالحظــة طرحتها هي ان الرجل 
عندما يرشع برحلة فأنه يضع يف باله هدفا 
لبلوغها،امــا املرأة فانعا ســتفكر بالزينة 
والثياب والحيل التي ســرتتديها والكلامت 
املنمقة التي ستقولها،الن حواس  النساء 
مهملة،بالتايل  االخالقية  متأججة،وقواهن 
يقعــن فريســة املشــاعر،تعتقد ايضا ان 
النســاء املتعلامت يضعفن بشدة بسبب 
اليــة التعليــم الزائــف خاصة املســتوى 
االخالقي،الــذي يكون اســوء  مام لوتركن 

للبيعة.
مختلف،يقــول)  اخــر  مقــال  يف 
روســو(،«قم برتبية النســاء كام هو الحال 
مــع الرجال،كلــام كــن اكــرث تشــابها مع 

جنسنا،كلام قل  تأثريهن علينا«،
يعد هــذا الكتاب الذي قــام برتجمته 
كامــل العامري مــن الكتب التــي وجهت 
ظــل  يف  املــرأة  معانــاة  عــىل  انارتهــا 
النظــم االبويــة،وارادت ان تصــدح بصوت 
املــرأة وتنــادي بحقوقها،كانــت الكاتبة) 
املــرأة  عــن  وولســتونكرافت(،تدافع 
وحقوقهــا،وارادت ان يقوم نظام اجتامعي 
يهتم باملراة كيان مستقل ماديا واجتامعيا.

حقها يف التعليم والتفكري،واشــارت اىل ان 
التعليم الخاطــئء يعود اىل الرجال الذين 
رفضوا تعليمهم وشجعوهم عىل ان يكونوا 

دمى.
كانــت الكاتبة وفــق معلومات  نرشها  
زوجهــا  بعد وفاتهــا انها تعيــش وفق ما 
ارادت من حريات،لذا ساءت سمعتها فرتة 

من الزمن.
لغــة الكتاب الذي صدر عن دارآشــور 
مفهومة وسلســة معربة،اســلوب  فلسفي  
جمــع بــني اللغــة الواضحــة العقالنيــة 
واللغــة العاطفية ،معرب  بوضــوح،وكان رد 
عــىل  اراء مفكرين وفالســفة القرن الثامن 
عــرش،  امثال) جان  جاك روســو(،و)جون 
الكتاب  موريس(،.قسم  غريغوري(،)شــارل 

اىل ثالثة عرش فصال.

بطريقة ذكية وبعقربيته التي خربناها 
ســابقاً يف رواية الهشيم استطاع حسنني 
احياء األمل عن طريق الســعي اىل  قتله ! 
فبطله )غريب( وهو اسم عىل مسمى يتخذ 
من )قتل املبتغى( شعاراً لنفسه وألعضاء 

مجموعته فينادي ال امل اال أمل ..
يشء جميــل أَْن تَُكوَن شــخًصا ذكيًا 
وملاًحــا.. لكننا نحتــاج أحيانًا إىل القليل 
من  التنــازل والتنكر خلَف ِقنـــاع الالفَهم 
اذا كنا نســعى إليصال رســالة  خصوصاً 
عظيمة مثل ) االمل ( يف رواية قتام للكاتب 
العراقــي )حســنني الحســيني( الصادرة 
حديثاً عــن ) دار تأويل للنــرش( ، والَقتام  
هنــا يــأيت مبعنىالغبار األســود او الظالم 
كثيف الســواد غري واضح املالمح. )ال امل 

إال أمل(
بطريقة ذكية و بعقربيته التي خربناها 
ســابقاً يف رواية الهشيم استطاع حسنني 
احياء األمل عن طريق الســعي اىل  قتله ! 
فبطله )غريب( وهو اسم عىل مسمى يتخذ 
من )قتل املبتغى( شعاراً لنفسه وألعضاء 

مجموعته فينادي ال امل اال أمل ..
تدور أحداثالرواية يف فرتة ثورة أكتوبر 
ســنة 20١٩ عىل ارض ساحة التحرير يف 
بغداد بني الثوار والجرحى واالمهات يظهر 

الشــاب ) غريب( وهو مــن اصعب النامذج 
البرشيــة التــي مــن املمكن ان يرســمها 
الكاتب يف رواياته شــخصية بال شخصية 
،  اليحــزن اليفــرح اليشــعر واألدهى من 
هــذا كلــه ) اليتمنى( ويســعى لقتل األمل 
يف جميع قلــوب الثوار يف الوقت الذي هم 

بأمس الحاجة له .
) أعني بأين أرحب بكل يشء أصادفه 
، فــإن كان موتاً فيا مرحبا. وإن كانت حياة 
فأهالً وســهالً االمر عندي ســيان والتفرق 
بالنســبة يل ، الهذه التظاهــرات والحياة 
النــاس والحتى األمــل. فإن تأملــوا أو مل 
يتأملوا فمصريهم املــوت يف النهاية. لكن 
إن قتلوا أملهم فســوف يعيشــون ماتبقى 
لهم من حياة من دون لوعة ومن دون أمل(. 
 وكأن صاحب الهشيم يتحدى القارئ 
بهذا الغريب فالميكن ان يتوقع ردود أفعاله 
وترصفاته الغريبة والتي كان لنشــأته يتيم 
االبويــن يف ملجأ فقــري دور فيها ، اصعب 
مايعــاين منــه الفاقــد لحنــان األرسة هو 
نقص العواطف  واالهتامم  فينشــأ متجلد 
مخذوملــن الجميــع اليريد التشــبث بأي 
خيــط من الحب و الرجــاء ، لكن هل يريد 

الكاتب قتل األمل حقاً؟ 
عىل العكســبل ان عمليــه قتل املراد 

والحوارات التي تدور عىل طاولتها تكشف 
لنا أهميته يف حياة اإلنسان،  األمل شعاع 
مربوطبخيط من الســعي ، فهل سيشــعر 

هذا الغريب البوهيمي ببقعة النور ؟ . 
بني النضال والسلطة والحب والشهوة 
يضيع بطلنا املــرشد الذي اعتاد ان يأكل 
يف املزابل ويضاجع بنــات الهوى مقابل 
رغيــف من الخبز وينام يف الشــوارع ، هنا 
يف ســاحة التحرير تتحرك مشاعره ألول 
مرة نحــو طبيبته ) أمــل( الطالبة املثابرة 
صاحبة املبادئ السامية ليتسائل القارئ 
هــل من املمكن ان يدق الحــب باب الذين 

اليشعرون ! 
) أنا إنســانة مؤمنــة ياغريب. مؤمنة 
بأننــي وجــدت يف هذه الحيــاة لغرض ما 
، ولســبب مــا. والميكن أن اقبــل ان تكون 
حيايت عبثاً وعدم . إنســانة صاحبة مبدأ 

وال أحيد عن مباديئ ما حييت(.
الروايــة لقتل  فعندما يســعى بطــل 
يقــع  املتضاهريــن  نفــوس  يف  التمنــي 
اســرياً لــه، فحب الطبيبــة بالنســبة له ) 
أمل(  لتستيقظ يف يف داخلهكل املشاعر 
السامية التي يشعر بها املرء عندما يهذبه 
العشــق ، لكن هل ســينترص هــذا الحب ؟ 
وسواء كانت النهاية سعيدة ام حزينة فقد 

انتــرصت إرادة الكاتب يف تســليط الضوء 
عىل أهمية التطلع يف حياة املرء . 

) التضحــك ! يجب ان تأخــذ الحياة 
عىل محمل الجد ،وخصوصــاً اآلن ، نعم . 

هناك اشخاص يحبونك اآلن( 
بالحــوارات  كثيفــة  الروايــة  اجــواء 
الوجوديــة ولــكل حــوار اكرث مــن معنى 
فوضــع غريب يرمــز اىل املواطن العراقي 
املخذول من كل اإلنظمة السياســية التي 
مرت عىل العراق ، فباَت يخىش الرتقب ليك 

اليصطدم بالخذالن . 
حسنني الحسيني: روايئ عراقي مقيم 
يف الســويد من مواليد ١٩٩3 حاصل عىل 
شهاديت البكالوريوس يف الهندسة واآلداب 
مــن قســم اللغــة اإلنكليزيــة يف جامعة 
الكوفة ، صدرت له روايتان ، األوىل الهشيم 
الصــادرة عن دار آشــور بانيبــال والثانية 

قَتام عن دار تأويل العراقية يف السويد .

بين اللغة الواضحة العقالنية واللغة العاطفية..

صحافية عراقية حاصلة 
على البكالوريوس من 
قسم التاريخ في كلية 

المأمون الجامعة وتعمل 
حاليًا في مؤسسة المدى 
للثقافة والفنون .. تكتب 
لدى صحيفة اليوم الثامن

رند علي األسود

َقتام وفلسفة قتل األمل.. قراءة رواية  للكاتب العراقي 
)حسنين الحسيني(



األحد - 5 / مارس / 2023مسياسية - تحليلية - إسبوعية 164164 العدد

رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه هللا

الذكريــات  إىل  نحــن  ملــاذا 
الذي عشناه  ونسرتجع صور املايض 

يف طفولتنا ومطلع شبابنا؟
وخالياها  الذاكــرة  نحفــر  ملــاذا 
الســاكنة الســتعادة رشيــط الحيــاة 
الجميلــة التي عشــناها وهي قد ولت 

مع بساطتها وسعادتها؟
وملــاذا نصــف ذلك الزمــن بزمن 

الطيبني؟
هل انقــرض الطيبون مــن حياتنا 

ومل يعد لهم وجود؟
أم هو حنني لزمن وىل مع أهله ومل 
يبق منه إال الصــور املعلقة يف خاليا 

الذاكرة؟
هل هو هروب مــن واقع اليوم املر  
وأزماتــه  التــي تالحقنــا ؟ وما يجري 
فيــه من قتــل ودمــار وســفك للدماء 
ونهب ورسقــة مع ما يرافقــه من موت 
للضامئر وغياب تام لألخالق والصفات 
النبيلة التي حل محلها الغدر والحقد  

والخيانة !!؟
هــل فعــال خــال زماننا اليــوم من 
الطيبــني ؟ أم أننــا مل نعــد نــرى فيه 
مــا كنا نشــاهده يف الزمــن الغابر من 
سعادة وشــهامة ورحمه وبساطة ؟ أم 
أننا ال زلنا  مســكونني دامئا باملايض 

؟؟
الشــهرية  املقولة  الزالــت  وهــل 
عالقــة يف أذهاننا :  )من ليس له ماض 

ليس له حارض ( !!؟؟
انــه »الزمن الجميــل« الذي اتفق 
أفكارهم  اختــالف  الجميــع رغم  عليه 
ومواقفهــم وبالتايل فقد اســتحق هذه 
وملناخاتــه  لخصائصــه  التســمية 
وأجوائه التي اســتطاعت ضبط إيقاع 
التفاهم  االختــالف عــىل روح ثقافــة 

والتســامح والتعايش املشــرتك. كان 
زماننا الستيني عندما كنا أطفاال ككل 
األزمان فيه اختــالف األفكار واختالف 
اإليديولوجيــات واختــالف املواقف.. 
لكنه مل يلجأ لحســم خالفاته بالعنف 
أو  التكفــري  أو  واإللغــاء  اإلقصــاء  أو 
والتحريــم.. فقــد كان زمناً  التجريــم 
مدنيــاً بامتيــاز. كان الطابــع القبــيل 
البســيطة  والثقافة  الدينيــة  والــروح 
والعــادات وتقاليــد املجتمع الصارمة 
الحاكمــة  هــي  أو  املجتمــع  تحكــم 
لحياتنا اليومية.. وهكذا نشأنا يف زمن 
مــدين- قبيل وســطي ال غلواء فيه وال 
تطــرف. ال نزعم بأنه زمــن بال أخطاء 
فلم نكن نعيش يف »املدينة الفاضلة« 
التــي تخيلهــا أفالطــون ومل تتحقق.. 
لكنه زمن جميل يف عالقاته البســيطة 
وعالقات املحبة واإلخوة القادرة عىل 
تهذيــب العصبية والتعصب مام خفف 
إىل حــٍد بعيد مــن حالــة االكتئاب أو 

االضطراب!!
 أســأل نفــي مــا هــي ذكريات 
أطفالنــا اليوم التي قد يعــودون أليها 
مستقبال ؟ وماذا بقي لجيل اليوم الذي 
يصحو وال ينام عىل أصوات الرصاص 
واملدافع  جيل يشاهد املوت والرعب 
عــىل الطبيعة حتى  تبلدت مشــاعره 
وأحاسيســه وقد ميارسها عندما يكرب 
دون أن تهتز له شــعرة وباملقابل نتاج 
تلــك الشــخصية خليــط مــن الطمع 
والســادية والتلــذذ مبامرســة تعذيب 
اآلخريــن فقط ليســتويل عــىل ما يف 

أيديهم !!
وبقــدر ما كان جيلنا صلب اإلرادة 
إال أنــه رقيق املشــاعر رحيام عطوفا 
مــع الناس الطيبني وترىب عىل أيديهم 

والتسامح  بالحب 
جيــل كان  يســري حافيا ويخرتق 
الشــوك أرجلهــم وترتطــم أصابعهــم 
بحجارة الطريق حتى تســيل دماؤهم 
..ولكنــه جيــل ال يبــيك رغــم األمل .. 
فقط كنــا نبيك إذا تفــوق علينا رفاقنا 
يف املراكــز األوىل وإذا أحــرزوا أعىل 
أيام الدراســة!! كنا  العالية  العالمــات 
نســكن بيوتا من طني تسكنها املحبة 
.. دون مكيفات.. وال أجهزة رقمية ..وال 
فضائيــات وال أنرتنــت وال جواالت ... 
كنا نــرشب مــن الزير أو مــن الغروب 
الجلديــة املعلقة يف ســطوح املنازل 
وطعمــه ومذاقه أطيب مئة مرة من ماء 

الصحة املعبأ يف املصانع!!
 النساء يذهنب إىل سفوح الجبال 
يف مواســم األمطــار ليملــن الغروب 
من الشــالالت مــن ماء ) الكــرع ( وهو 
املفضل لطعمه املميز وكان العرب يف 

الزمن القديم يسمونه باملاء القراح !!
ويف موســم األمطــار كانــت لنــا 
ذكريات يف األودية والســواقي عندما 
نتســابق أو نســبح يف الغــدران.. ثم 
نصطاد العصافــري والطيور املهاجرة 
يف مواســم الحصــاد انــه  زمــن وىل 
ولكنــه الزال يعزف ألحانه وأشــجانه 
يف جــدران القلــوب والزالــت الذاكرة 
تردد أصــداء وأهازيج الحصاد وطبول 
األفراح ومواكب النور وأناشيد الصباح 
املدرسية .. وترانيم الدعاء واالبتهاالت 
يف املســاجد يف املناسبات واألعياد 
ذكريــات ولــت لكنها الزالــت حية يف 

القلوب !!
عشــقك يا وطني ال ينتهي.. ينبت 
عىل ثراك كزهور البشام التي تنمو يف 
الشــواهق من الجبال يف كور العوالق  

متامــا  كالزهــور الربيــة والرياحــني 
واملشموم األبيض الذي يزين مداخل 
البيــوت الجميلة.. وال يضاهي جاملها 
إال األطفال الذين تفتحت أعينهم عىل 
ثراك يا وطني متاما كزهرة )البيبيش ( 
الجميلة التي تنبــت يف قلب الصخور 
وعندما كنــت صغريا  أكتفــي بالنظر 
إليها من قاع الوادي  ألنني ال أستطيع 
الوصول اليهــا  ...عندما كانت تقودين 
خطــاي صغريا إىل وادي مربون الذي 
يهــدر فيه الســيل من منتصــف الليل 
الطمــي  .. ويجلــب  الضحــى  حتــى 
والخري للمــزارع والحقول ...كنا  نلعب 
يف أطــراف الوادي حتى يرتاجع تدفق 
السيل ..منرح ونتســابق ..وإذا انقطع 
السيل تظهر الســيلة الحمراء كطقعة 
ســجاد بديعة نتســابق عليها ..ونقفز 
من صاع الحاموره إىل أســفل الوادي 
أنــا  وأترايب من األطفال الصغار الذين 
عشــقوا ثراك.. كنا نالحق الفراشــات 
امللونة عــىل أطراف الســواقي ..ويف 
فصــل الشــتاء كنــا نالقــي  صعوبة 
شــديدة  عندمــا نحــاول إصصطــاد  
الطيــور الصفراء والخــرضاء والزرقاء 
املهاجــرة  الطيــور  وكل  والبيضــاء 
الجميلة التي تحط رحالها يف الوادي  
يف  موســم حصاد القمح بعد أن تقطع  
رحلة طويلــة عرب القــارات والبحار.. 
نراها وهــي تحلق يف الســامء أرسابا 
بأغصان  وتتعلــق  تدريجيا  تهبــط  ثم 
العلــوب وتتأرجــح معهــا .. ثم تنترش 
يف« األوصــار« أو كام تعــرف بالبيادر 
يف لبنان  التي تجمــع فيها محاصيل 
القمح من املزارع ..تلتقط ما سقط من 
حبوب القمــح .. .. ويف الصيف تتمدد 
ألوان الطبيعة الخرضاء من حويل أشم 

رائحــة حامط الدخن وذنني الســدر« 
الصغرية  البيضــاء  بزهــوره   « العلوب 
ذات الرائحة العطرية .. وأســمع دوي 
النحل وهو يجني منها ويبني الشــمع 
ويســكب الرحيق والعســل يف خالياه 
وال يكاد يخلو بيت يف وادي يشبم من 

جبوح النوب »خاليا النحل »
أشم رائحة السيل وشذى أشجار 
الجميلة  التي تطــوق مدينتي  الجبال 
)الصعيــد يف وادي يشــبم  ، ذكريــات 
جميلة عشناها ..وقلوب خالية صافية 
نقيــة ...كنــا نــرى كل يشء باأللوان 
الطبيعية الخالبة .. ذلك عنوان الحياة 
يف زمن كان عشــق الوطن هــو كل ما 
يتحــرك عىل ترابــه هو عشــقنا .. هو 
كل يشء لنــا .. نختــزل فيه كل معاين 
الجامل والبســاطة والعفوية وحســن 
الظن والنية الطيبة والرباءة املمزوجة 

الخالصة. باملحبة 
 ويف الختــام ال مقارنــة بني حياة 

جيل األمس واليوم !َ!
والســؤال املطــروح  يقــول : هل 
سيعود ذلك الزمن الجميل الذي عشنا 
فيــه ،  اننا  نتمنى أن يراه أحفادنا ، أم 
أنه انطوى ووىل  دون رجعه وســتدفن 

ذكرياته معنا ولن تعود أبدا !!

للجنــوب كوطــن وشــعب قضية 
وطنية عادلــة ال يختلف عليها اثنان , 
لكنهــم – اي الجنوبيني – مل يحســنوا 
التعامــل مــع قضيتهم هــذه , واألنىك 
واألمر انهم ايضا مل  يحســنوا التعامل 
مع بعضهــم البعــض , ومل يســتغلوا 
الفــرص الكثرية والكبــرية التي اتيحت 
والزالت تتــواىل أمامهــم , والزال هدر 
الفــرص ســمة ملتصقة بــاالداء العام 
للجنوبيــني عىل مختلف مشــاربهم , 
ونخىش ان ينطبق عىل حالنا يف نهاية 
املطــاف ما انطبق عــىل تاجر قريش 
يف قديم الزمان الــذي يحىك أنه ذهب 
اىل الشــام ذات مــرة عازما عىل رشاء 
مجموعــة كبــرية من » األصنــام » يك 
يبيعها يف مكة املكرمة لعامة الناس من 
قريش كونهم يعبدون األصنام حينها , 
وكانت رحلته اىل الشام قد ترافقت مع 
بداية الدعوة لالسالم , غري أن صاحبنا 
الذي ذهب لــرشاء األصنــام, طاب له 
املقام هنــاك, فتأخر يف العودة , وبعد 
اشــهر عدة , حمل بضاعته الكبرية من 
األصنام عىل قافلتــه واتجه بها عائدا 
اىل مكة املكرمــة , وحينام وصل اليها 
مستبرشا بأنه سيبيعها باغىل االمثان 

ويف فرتة زمنية قصرية, وجد ان جميع 
أهل مكة قد دخلوا االســالم ! وبالتايل 
مل يجد من بني القوم من يشــرتي من 
بضاعته صنام واحدا .. فكانت خسارته 

قاصمة للظهر.
    أمتنــى أن ال ينتهي بنا املطاف 
يف الجنــوب كام انتهى الحــال به مع 
تاجر قريش , اي ان تســبقنا األحداث 
وتفــرض علينــا واقعــا مــرا يكون يف 
مجملــة كارثة كبــرية علينــا جميعا , 
خاصــة وأن الحقائق واملؤرشات تنبئ 
بأن الخيارات لدينــا باتت ضيئلة, وأن 
تــرف الزمن يف طريقه اىل االنحســار, 
وأن الخيــار الوحيــد املتبقــي هــو » 
ترتيب البيــت الجنــويب » و » تحقيق 
اصطفاف وطني شامل » ملواجهة كافة 
املحتملة  والســيناريوهات  املشاريع 
التــي تقــوم يف األســاس عــىل دفن 
مرشوعنا الوطني وهو استعادة الوطن 
الجنــويب كدولــة مســتقلة بحدودها 
الدولية املعروفة يــوم 2١ مايو ١٩٩0 
م... ان عمليــة ترتيــب البيت الجنويب 
وتحقيق اصطفاف وطني جاد مل تنجز 
حتى االن , وهي تحتاج  منا جميعا اىل 
البعض وليس  تنازالت كبرية لبعضنــا 

عىل حساب قضيتنا وجوهرها.
   ويف تقديــري .. ان عــىل بعــض 
األطراف والشــخصيات الجنوبية التي 
مل تتفاعــل مــع االرادة الشــعبية يف 
الجنــوب , وفضلــت ان تتجاهــل هذه 
االرادة وتتجاوزهــا بغــري وجــه حــق 
معتربة أن مخرجات ما يسمي بالحوار 
الوطني يف صنعاء متثــل هذه االرادة 
زيفا وتعديا عليهــا , أن تراجع موقفها 
مرة أخرى , وفقا للحقائق التي تتشكل 
اليوم عــىل االرض والتي تقــول بأن » 
الحويث » بات اليوم هو الطرف املهيمن 
بشــكل مطلق عىل اغلبية املســاحة 
اليمنية  العربية  الجغرافية للجمهورية 
وهــي الدولة التي توحدنــا معها , وأن 
هذا الطرف املهيمــن ال ميكن ان تقيم 
معــه اي شــكل مــن اشــكال الرشاكة 
الوطنيــة , أو أن يحتكــم اىل مخرجات 
موفنبيــك خاصة وانه هو الطرف الذي 
قــام باالنقــالب عليها , وعــىل هادي 

بسبب رفضه لها.
   ومن جانب آخر , نجد أن الحديث 
اليــوم عــن أي » تســوية سياســية » 
محتملة برعاية األمم املتحدة ال ميكن 
ان ينتج عنهــا اال اتفاقية يحصل فيها 

الحويث عىل نصيب األسد , ويكون فيها 
الطرف األقــوى واملهيمن عىل مقاليد 
الحكم , وهذا ما ترغب فيه وتســعى له 
الكثري من »القوى الشــاملية » وبعض 
القــوى الدوليــة وفقا ملــا رشحت يف 
مقايل الســابق, وعــىل الرغــم من أن 
الجنــوب مبجملة ســوف يرفض مثل 
هــذه التســويات التــي تتجــاوز حقه 
املــرشوع والتي تتعدى عىل ســيادته 
الوطنيــة وتفرض عليه وصيــا جديدا 
مــن صنعــاء, اال أن ذلــك لــن يحمي 
الجنــوب مــن الدخــول يف حالة من » 
الفــوىض » واالســتقطابات الحــادة , 
وعدم االســتقرار التــي ميكن أن تطول 
وتتشــعب وتكون لها تداعيــات كبرية 
نحــن يف غنــى عنهــا, خاصــة اذا ما 
وجد الحويث من بني صفوفنا من يقبل 
التعامل والتعاون معه طمعا يف منصب 
أو يف غنيمــة أو جاه , ويف هذه الحالة 
– ان حدثــت الســمح اللــه – ســنكون 
وكأننا قد اعدنا عجلة التاريخ اىل عام 
20١5 قبل بداية عاصفة الحزم حينام 
تغلغلت جحافل الحوثيني يف مختلف 
مناطق الجنوب مــع اختالف جوهري 
مخيف , وهو انه لن يكون لدينا عاصفة 

حــزم جديدة ميكن ان تقــدم لنا العون 
واملدد... فهل هذا وحده يكفي يك نعي 
خطــورة املرحلة ؟ أم ان البعض منا ال 
يســتطيع تقدير الخطــر اال اذا اكتوى 

بناره ؟! 
الفرصــة  أن  األمــر  األكيــد يف     
الزالت سانحة امامنا كجنوبيني اليوم 
ملواجهة هذا الخطر مجتمعني , ولكن 
هــذا يتطلب منا االنفتــاح عىل بعضنا 
البعــض بشــكل اكــرب , وعــىل قاعدة 
الرشاكة الوطنية , وايضا الحوار بجدية 
مــع بعــض الحلفــاء املحتملني من 
الشــامل الذين لن يكونوا يف مأمن هم 
ايضا من هيمنة وطغيان وتجرب الحويث 
رشيطة ان يعوا متامــا جوهر قضيتنا 

وهدفنا الوطني املرشوع .

الحنين الى الماضي وذكريات الزمن الحنين الى الماضي وذكريات الزمن 
الجميلالجميل

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

كاتب وسياسي جنوبي 
بارز، رئيس فريق الحوار 

الجنوبي الخارجي 

أحمد عمر بن فريد 

الجنوبيون وقضيتهم ..
وحكاية تاجر قريش !


