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خبراء سياسيون يتحدثون لـ”اليوم الثامن” خبراء سياسيون يتحدثون لـ”اليوم الثامن” 
عن المكاسب اإلقليمية من خيار استقالل عن المكاسب اإلقليمية من خيار استقالل 

الجنوبالجنوب

لماذا يجب ان يكون الجنوب قويًا لماذا يجب ان يكون الجنوب قويًا 
بالنسبة للسعودية وجيرانها؟بالنسبة للسعودية وجيرانها؟

هل العالقة بين قطر والسعودية هل العالقة بين قطر والسعودية 
أصبحت طبيعية وماذا عن تركيا أصبحت طبيعية وماذا عن تركيا 

وموقفها من اإلخوان؟وموقفها من اإلخوان؟

مهندس التحوالت والتحالفاتمهندس التحوالت والتحالفات

صحيفة اليوم الثامن تبحث صحيفة اليوم الثامن تبحث 
في ملف العدد عن االبعاد في ملف العدد عن االبعاد 
اإلقليمية وانعكاسها على اإلقليمية وانعكاسها على 

مستقبل الجنوبمستقبل الجنوب

األحـد -  16 / يـــنايـــــر / 2022م

ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة 
على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية 

مع إيران والعالقات اإليرانية القطرية؟مع إيران والعالقات اإليرانية القطرية؟

هلهل
أكدت عملية أكدت عملية 

شبوة على شبوة على 
""التالحم اإلماراتي التالحم اإلماراتي 

السعوديالسعودي"؟"؟

محمد بن زايدمحمد بن زايد
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تقرير

الوية العمالقة الجنوبية الوية العمالقة الجنوبية 
قوة رائدة في مكافحة اإلرهاب والتطرف

اليمنيــة املعرتف  عــادت الرشعيــة 
بهــا دوليا إىل الواجهــة يف رضبة خاطفة 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب، بعــد أن 
كانت عىل مســافة طلقة من الخســارة إثر 
الســيطرة الحوثية عىل مســاحات واسعة 

من شبوة ومأرب.
شــكلت محافظة شــبوة، يف الجنوب 
للفرتة املاضية مبا تتمع به من ثروة نفطية 
بؤرة مالمئة لتنامي عنارص القاعدة الجناح 
الرسي لتنظيم اإلخوان املسلمني والعدو 
األول لإلقليــم الخليجــي واألمــن العريب 
واملالحة الدولية وهــو ما يتفق مع التوجه 
الحــويث لذا مل يجد تنظيم اإلخوان بُدا من 
مشــاطرتها أرايض شبوة الشاسعة وهو ما 

استطاعت القوات الجنوبية احباطه. 
املليشــيا  بتمــدد  الوقائــع  وبــدأت 
الحوثيــة عىل أرايض مأرب ثم االســتيالء 
عىل مناطــق مجانية من شــبوة يف حفلة 
استالم وتســليم بني املليشيا والسلطات 
اإلخوانيــة آنذاك، يف مأدبــة نفطية تهدف 
إىل تقاسم ثروات الجنوب ولو عىل حساب 

حاممات الدم الصاخبة ألبناء مأرب. 
واســتطاعت قــوات العاملقــة بقيادة 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب أن تطهــر 
مناطق شــبوة من العنارص الحوثية خالل 
عــرشة أيام من اعادة موضعــة قواتها بني 
الساحل الغريب والرشقي يف معارك قاسية 
وخاطفــة بغطــاء جــوي دفعــت خاللها 
املليشــيا مئات القتىل لتعود شــبوة إىل 

الحضن الجنويب اليوم. 
ومع اعالن القوات الجنوبية سيطرتها 
الكاملة عىل شــبوة بدأت الرشعية تتنفس 
الصعداء ومعها ملــف املباحثات الدولية 
وترسيع التوصل إىل حل شــامل يف اليمن 
وهو ما كان ســيعوقه سقوط املحافظة يف 
قبضة الحوثيني ومــا يعنيه هذا من تعزيز 
ملواقفهم وفرض رشوطهم يف اي توافقات 

قادمة.
ويتفق املتابعون للشأن اليمني، عىل 
أن تحرير وتطهري مختلف مديريات شبوة 
من امليليشيات الحوثية وهيمنة اإلخوان، 
أســهم يف إحباط وإجهــاض أكرب مخطط 
الجنوب واليمن  كان يســتهدف إســتقرار 

واملنطقة بشكل عام .
وظهــر التخــادم اإلخــواين الحــويث 
جلياً عقب تســليم األول ملديريات بيحان 
دون قتال للميليشــيات الحوثية منتصف 
العام املايض ومســاعدتها  ســبتمرب من 
عىل تضييق الحصار عــىل أخر مديريات 

مأرب بعد مســاندتها يف إسقاط مديريات 
العبدية والجوبة وجبل مراد التي شــكلت 
عىل مــدى عامني أهم دفاعــات املقاومة 

والقبائل .
ورفضــت ميليشــيا اإلخــوان بقيادة 
املحافــظ املعزول محمد صالح بن عديو، 
الســامح ألي تحركات من أجل إســتعادة 
مديريــات بيحان، وبالتزامــن أطلقت ثالث 
عمليات عســكرية جميعهــا كانت وهمية 
التغطيــة عــىل خيانتها  والهــدف منهــا 
وحاميــة الحوثيني مــن أي تحركات قبلية 
محتملة تستهدفهم ومنحهم الوقت الكايف 
إلسقاط مأرب بشكل كامل والسيطرة عىل 

منابع النفط فيها .
وكانت ميليشــيا اإلخوان التي قمعت 
كل التحــركات املناهضــة للحوثيــني يف 
شــبوة، تنتظر ســقوط مارب لبــدء تنفيذ 
املرحلة الثانية املتمثلة بتســليم شــبوة 

ومتكينهــا مــن التحكــم بامليــاه الدولية 
املحاذية لشواطئ شبوة يف بحر العرب .

ويؤكد سياســيون أن نجاح املخطط 
اإلخواين - الحويث كان من شــأنه السامح 
املالحــة  خطــوط  بتهديــد  للحوثيــني 
الدوليــة يف بحر العرب، مع تقاســم ثروات 
إســتخدامهام  وكذا  النفطية  املحافظتني 
كورقــة ضغــط يف أي مفاوضــات قادمــة 
للحصــول عــىل مكاســب سياســية أكرب 
بيــد  شــبوة  ســقوط  أن  إىل  الفتــني   ..
امليليشيات الحويث كان سيجعل الحل يف 
اليمن صعــب املنال للرشوط الكثرية التي 
من املتوقع أن يطرحها الحوثيون لتحقيق 

مطالبهم .
ومل يســتبعد السياســيون أن يظهــر 
تخادم الحــويث واالخــوان إىل العلن بعد 
نجــاح هذا املخطط وأن يســعى الطرفني 
إىل فــرض أمــر واقع يقــوض اإلســتقرار 

الخليجي والعريب واإلقليمي .
من ناحية أخرى أكدت الوية العاملقة 
العالية  العســكرية  بإحرتافيتها  الجنوبية 
خــالل معاركهــا ضــد ميليشــيا الحويث 
اإلنقالبيــة، أنهــا قــوة رائــدة يف مكافحة 
اإلرهاب والتطرف الــذي يعترب نتاج لنهج 
الحويث واإلخوان ممثالً بحزب اإلصالح يف 

اليمن .
ومتثل إنتصارات العاملقة يف شــبوة 
إمتداد إلنتصاراتها الســابقة يف الساحل 
الغــريب والحديــدة وإنتصــارات القــوات 
الجنوبية بتشكيالتها املختلفة يف حربها 
ضــد اإلرهاب الــذي زرعته امليليشــيات 
الحوثية واإلخوانية يف املناطق الجنوبية 

املحررة .
وإســتطاعت الوية العاملقة خالل 10 
ايام إظهــار القوة الحقيقية للميليشــيات 
الحوثيــة وطردتهــا من مديريــات بيحان 
الثالث التي ســيطرت عليهــا خالل نصف 
ساعة أبان سلطة اإلخوان بقيادة املحافظ 

املعزول محمد صالح بن عديو .
بتحريــر  العاملقــة  الويــة  وفرضــت 
مديريــات بيحــان واقعــاً جديــداً أربــك 
حسابات امليليشيات االخوانية والحوثية 
التي كانت تســتعد إلســتكامل مخططتها 
بتقاســم ثــروات الجنــوب النفطيــة بعد 
السيطرة عىل مأرب التي كانت قاب قوسني 

أو ادىن من السقوط .
ويؤكــد خــرباء عســكريون أن معركة 
شــبوة التي وصفوها بـ”التاريخية” اثبتت 
ان االلويــة جمعت بني العمل العســكري 
ويف الوقــت نفســه حرصــت عىل أوســع 
عملية إنســانية لضامن حاجات الســكان 
فرداً فــرداً .. الفتــني إىل أن تقدم العاملقة 
كان يراعي التجمعات السكانية التي حاول 
تجنبها عىل عكس امليليشــيات الحوثية 
واإلخوانيــة التــي تســتخدم التجمعــات 

السكانية كمتارس لها .

وال يختلف املتابعون للشــأن اليمني 
عــىل أن ألوية العاملقــة الجنوبية وضعت 
حداً الخطر خطة كانت موضوعة للجنوب 
بهدف تحويله اىل إمــارة متطرفة من قبل 
تحالف الحــويث واالخــوان، وأن املجلس 
االنتقايل الجنويب حرص ان تخوض قوات 
االلوية معركة شــبوة ألنها مثلها مثل بقية 
قــوات الجنــوب الوطنية تســعى للجمع 

إلرساء رفعة الجنوب ومنعته .
ويؤكــد املجلس اإلنتقــايل الجنويب 
عــىل أن ما حصــل مــن إنجــاز يجب أن 
يدفــع جميع القوى الوطنية يف أي منطقة 
تواجــدوا فيها عىل ان يجتمعــوا ويتحدوا 

تجاه عدو واحد هو الحويث واالخوان .

مراسلون

ماذا سيحدث 
لو نجح 

مخطط 
اإلخوان 
وسيطر 

الحوثيون 
على شبوة 

؟!

المجلس 
االنتقالي 
الجنوبي 

يستعيد البعد 
الشرعي 

والدولي 
للمعركة 

اليمنية 
العربية
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تقرير

اإلخواناإلخوان
بقيــادة  العــريب  التحالــف  أعلــن 
الســعودية “ان قوات املنطقة العســكرية 
األوىل يف وادي حرضمــوت”، ال تخضــع 
للعمليات املشــرتكة، وأنها تخضع لوزارة 
الدفاع اليمنية، التي تدين بالوالء لسياسة 
تنظيم اإلخــوان )الحاكم(، هــذا الترصيح 
مل متض عليه سوى ســاعات قليلة حتى 
عــاد القائد العســكري يحيــى ابوعوجاء 
القائــد الفعــي للقوات اليمنيــة يف وادي 
حرضمــوت، وبالتزامــن مع عــودة الحاكم 
العســكري لوادي حرضمــوت، حتى دفع 
التنظيــم بوزير الداخليــة إبراهيم حيدان 

إىل مواجهة الهبة 
عــودة “أبوعوجاء” وثقتها عدســات 
الكامــريات، من مطــار ســيئون إىل منزله 
الفخــم يف وادي حرضمــوت، واســتقباله 
لعنارص عسكرية وميليشــاوية وهي تزور 
املنزل للرتحيــب بعودته، بعد غياب ألكرث 
من عام يف جمهورية الســودان، للدراســة 

العسكرية.
وقالت مصــادر عســكرية ان قيادات 
بارزة يف تنظيم القاعدة حرضت اىل منزل 
ابوعوجاء للسالم عليه، غري ان ما اظهرته 
التســجيالت املرئية، املكلف مبهام مدير 
رشطــة وادي حرضمــوت واملصنف عىل 
قوائــم االرهــاب املحليــة، وفقــط تقارير 
محلية، والتي كانت قد كشفت يف الخامس 
مــن نوفمــرب املاضيـ، عــن  ما اســمتها 
فضيحــة مدويــة لوزيــر داخليــة حكومة 
املناصفــة ابراهيــم حيــدان املقيــم يف 
عاصمــة االخوان الجديدة مدينة ســيئون 

منذ شــهور، بعد فراره مــن العاصمة عدن 
اىل معقــل التنظيــم األخري بعــد اقرتاب 
الحوثيني من الســيطرة عــىل مأرب، حني 
أصدر حيــدان اصدر قــرارا بتكليف متهم 
يف قضايــا ارهابيــة مديرا لرشطــة وادي 
حرضموت، وهو املتهم املدان بقضايا قتل 

وفساد.
وكثــف حــزب اإلصــالح فــرع تنظيم 
اإلخــوان املســلمني جهــوده مــن خالل 
واجهات رســمية وأطرهم الخاصة تجهيز 
الوطــن الجديد لهــم يف وادي حرضموت 
بعد بعدمــا اضحت مأرب وشــبوة مهددة 
بالسقوط بيد مليشيات الحويث أداة إيران.

 وبدأ تنظيم اإلخوان إجراءات تجهيز 
الوطن البديــل منتصف الشــهر املايض 

بتعيني حسن أحمد العيدروس مديرا عاما 
للرشطة وادي وصحــراء حرضموت رشق 
البــالد، وتبعت بقرارات أخرى ملســؤولني 
موالــني للتنظيــم بهــدف الســيطرة عىل 

مفاصل مؤسسات الدولة.
ودشن قيادة التنظيم الدويل لإلخوان 
عمليات نقل مراكز إدارة وســيطرة وزاريت 
الداخلية والدفاع وبعض الوزارات واألجهزة 
واملؤسســات مــن مدينــة مــأرب اآليلــة 
للســقوط إىل مدينة سيئون عاصمة وادي 

حرضموت.

قالت مصــادر مطلعة لـ )اليوم الثامن( 
إن حســن العيدروس كان الجئــا يف دولة 
قطــر بعد فــراره إليه خوفا من محاســبته 
عىل خلفية تورطه يف جرائم فســاد وقتل 
وتواطــئ مع مليشــيات الحــويث وتنظيم 

القاعدة اإلرهايب.
وكان التحالف العريب قد أصدر بحقه 
مذكــرة اعتقــال عــىل خلفيــة تواطئة مع 
الحوثيــني وتنظيــامت القاعــدة وداعش، 
ولكــن تنظيم اإلخوان ســاعده بالفرار إىل 
دولــة قطر، واعــادوه إىل حرضمــوت بعد 

تعيينه مديرا ألمن الوادي والصحراء.
واســتهل حســن العيــدروس اعامله 
يتنفيذ مخططات التنظيم الدويل لإلخوان 
املنتمي له مبالحقــة كل املنتمني لحزب 

املجلــس  أو  العــام  الشــعبي  املؤمتــر 
االنتقــايل الجنــويب يف وادي حرضموت، 
املوظفــني  وكبــار  املســؤولني  إقالــة  و 
للمؤمتــر  املوالــني  أو  املحســوبني 

واالنتقايل.
اللــواء صالــح طيمس، الــذي يحمل 
صفة قائد املنطقة العســكرية األوىل، لكن 
صالحيات القيادة بيد رئيس األركان يحيى 
أبــو عوجاء، وهــو ما أكدت عليــه مصادر 
عســكرية جنوبية، أفــادت لصحيفة اليوم 
الثامــن “ان صالحيات القيادة العســكرية 
العميــد  بيــد  الوســطى  املنطقــة  يف 
ابوعوجاء، الذي بيده التمويل العســكري 
واملــايل وصاحــب الســلطة الفعليــة يف 
قيادة العمليات العســكرية، وما صالحيات 

طيمس اال “شكلية”.
وهو ما بينه التســجيل املريئ املوثق 
لعودة ابوعوجاء اىل ســيئون، حيث أظهر 
شامليون،  مينيون  وجميعهم  املستقبلون 
الحفاوة الكبرية بـ”ابوعوجاء”، يف حني مل 
يعر أحدهم اللــواء طيمس الذي ظهر وهو 
يشــدد عىل اليمن واهمية الوحدة اليمنية، 
ويــديل بحديــث خاطف مل يوثق بشــكل 
صحيح، حيــث ان الكامريا فقط ســجلت 
صوته يف حني ان العدســة موجهة صوب 
العميد ابوعوجاء الذي كان يقوم بالســالم 

عىل الضباط والجنود املوالني له.
وقال مصدر عسكري جنويب لصحيفة 
اليوم الثامــن “إن طيمــس ميتلك منصبا 
رفيعــا يف الجيــش اليمني، لكــن دون أي 
صالحيــات، فهــو ال يســتطيع ان يرصف 
“مرتبات جنود يتــم ايقافها”، وهو ما تكرر 
أكرث من مرة، لكن ابوعوجاء يرصف مرتبات 
جنود بعضهم يقاتل يف صفوف الحوثيني 
يف أكرث من جبهة، ومع ذلك تصل مرتباتهم 
شهريا وترصف عن طريق مندوب يأيت اىل 
قيادة املنطقة العسكرية األوىل يف سيئون 
ويســتلم مرتباتهم بدعوى “انهم مفرغون 

من الخدمة العسكرية”.
ابوعوجــاء الذي ظهر يف التســجيل 
املريئ وهو يتحدث عن السودان والدراسة 
هناك، أكد انه ألقى كلمة قوية تشــجيعية 
للســودان بعد ان عاتبوه بدعوى ان هادي 
ونائبــه مل يشــريوا اىل دور الســودان يف 
عمليــة التحالف العــريب وقتالهم يف أكرث 

من جبهة.
وأظهــرت التســجيالت املرئيــة قيام 
الحاكم العسكري لوادي حرضموت يحيى 
ابوعوجــاء وهو يقوم برتبيــة “غزالن”، تم 
اصطيادها من جبال محافظة حرضموت، 
األمر الــذي اثار ســخرية قيــادات أمنية 
يف وادي حرضمــوت زودت اليــوم الثامن 

بالتسجيالت املرئية تلك.
وقبــل انتهــاء مراســيم االســتقبال 
البوعوجــاء، تقــدم مراســل وكالة ســبأ 
لألنباء بنســختيها يف صنعــاء والرياض، 
بســؤال حول طبيعة الدراسة التي تلقاها 
ابوعوجــاء يف كليــة األمــري العســكرية 

بالسودان.
وقبــل ان يصمت للحظــات، ثم يخرب 
املراسل انه درس “اســرتاتيجيات”، دون 
ان يضيــف أي يشء، فقط أكــد انه غادر 
ســيئون يف يناير العــام املايض وعاد يف 
ينايــر الجاري، أي ان مدة الدراســة كانت 

عاما كامالً.
لكــن مصادر أخــرى، نفــت ان تكون 
عــودة ابوعوجــاء جــاءت بعــد انتهــاء 
الدراسة، وامنا جاءت تلبية لدعوة وجهها 
لــه نائــب الرئيس عــي محســن األحمر 
برضورة العودة اىل حرضموت، خاصة بعد 
التطورات التي شــهدتها محافظة شــبوة، 
وتحريرها من ميليشــيات الحويث املوالية 
إليــران، عقب شــهور مــن تســليم األذرع 
املحلية املوالية لألحمر، بيحان وعسيالن 

وعني، دون أي مواجهة.
وكانت قوات محور بيحان العســكري 

التــي تديــن بالــوالء لألحمر قد ســلمت 
القواعد العســكرية للحوثيني، يف سبتمرب 
)أيلول( املايض، وانســحبت صوب مدينة 
عتــق مركــز املحافظــة دون أي مواجهة، 
األمر الذي دفع قبائل شبوة اىل االنتفاضة 

والخروج لرفض لسلطة االخوان.
العاملقــة  بقــوات  الجنــوب  ودفــع 
الجنوبيــة التــي اطلقت عمليــة “إعصار 
الجنــوب”، ومتكنت خالل تســعة أيام من 
تحرير عســيالن وعــني وبيحــان، لتعلن 
يف اليوم العــارش انتهاء كامــل العمليات 
العســكرية بتحريــر كامل تــراب محافظة 
شــبوة، لتنتقــل اىل املرحلــة األخرية من 
العمليــات واملتمثلة يف اســتكامل تحرير 
مكــرياس وباقي مــدن الجنــوب املحتلة، 
وابرزها وادي حرضموت الخاضع لسيطرة 

قوات األحمر.
واعتــربت مصــادر سياســية إعــالن 
التحالف العــريب بقيادة الســعودية، بان 
قوات املنطقة العســكرية األوىل، ال تخض 
للعمليــات املشــرتكة، بانهــا مثابــة رفع 
غطاء عن قوة عســكرية ضخمة، حيدتها 
عاصفة الحزم من عملياتها العسكرية التي 
انطلقت لتفكيك منظومــة الجيش اليمني 

التي سيطر عليها الحوثيون.
وبحســب املصادر فأن تلــك القوات 
يف طريقهــا اىل ان تصنــف “ميليشــيات 
متمردة”، خاصة وان اتفاقية الرياض التي 
وقعــت عليها حكومة هــادي مع املجلس 
االنتقــايل، قــد نصت رصاحة عــىل الدفع 
بالقوات الشــاملية املرابطــة يف الجنوب 

لقتال الحوثيني يف تخوم مأرب.
وال خيار امام القــوات اال الخروج من 
وادي حرضموت وتســليمه لقوات النخبة، 
والذهــاب نحو مــأرب لتحريــر، دون ذلك 
قد تكــون عرضة لغــارات التحالف العريب 
بقيــادة الســعودية، ناهيــك عــن عملية 
عســكرية مرتقبــة قــد تخوضهــا القوات 
الجنوبيــة لتحريــر وادي حرضمــوت من 

قبضة قوات جيش االحتالل اليمني.
الحــراك االخــواين يف  وعــىل وقــع 
ســيئون والتشــبث الرهيــب، دفــع تنظيم 
االخوان، بوزير الداخليــة إبراهيم حيدان، 
ملواجهة النخبة الشــعبية يف حرضموت، 
من خالل اســتدعاء شــخوص محسوبون 
عــىل التنظيم، بدعــوى انهم مــن قيادات 

الهبة الشعبية يف حرضموت.
وبحســب املوقــع الرســمي لــوزارة 
الداخليــة، فأن حيدان وخــالل لقائه بوفد 
لجنــة )حرو( أكد عىل دعــم حرية التعبري 
السلمي عن الرأي، متهامً، الهبة الحرضمية 
بأنهــا اعامل فــوىض تهــدف إىل االرضار 

باملصالح العامة والخاصة للمواطنني. 
ووعد حيدان بتجنيــد 3000 من أبناء 
وادي حرضموت بحسب االحتياج والكثافة 
الســكانية لكل مديرية، مقابل إيقاف الهبة 
الحرضميــة، زاعام ان التجنيد اســتجابة 
ملطالب أبناء حرضموت يف الســيادة عىل 

ارضهم.
وأكدت مصادر أمنية جنوبية ان وادي 
حرضموت يشــهد اوســع عمليــة تجنيد 
ميليشــياوي قدمــوا من مناطــق خاضعة 
لســيطرة الحوثيني املوالــني إليران، وهو 
أوســع تجنيد للقوات االخوانية منذ بداية 

الحرب يف العام 2015م.
وقال املوقع الرسمي لوزارة الداخلية 
-الــذي يديره عضــو يف تنظيــم اإلخوان 

يدعى محمد فارع- ان
وزيــر الداخلية اطلع مــن الوفد عىل 
لقــاء  ومخرجــات  الحقوقيــة  املطالــب 

حرضموت العام )حرو(”.
وادي  اىل  فــر  قــد  حيــدان  وكان 
حرضمــوت، حيــث اخر املعاقــل إلخوان 
اليمــن، ورفض العــودة مــع الحكومة اىل 
عدن املامرســة مهام عملــه من العاصمة، 
بدعوى ان قراره سيكون بعيدا عن توجهات 
اإلخوان الذين نجحــوا يف نقل مقر وزارته 

اىل سيئون.

مراسلون

يدفع بـ”حيدان” في 
مواجهة “الهبة

العسكرية 
األولى”.. ما 

مصير القوات 
المتمردة 

على التحالف 
العربي 

“يحيى أبو 
عوجاء” يصل 

سيئون 
وسط تجنيد 
ميليشاوي 

هو األوسع 
منذ بداية 

الحرب 
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تحليل

حتى يتمكن املتابع من معرفة الحالة 
السياســية للجنوب اليوم فالبد من العودة 
قليــال اىل الــوراء حيث كانت   مســتعمرة 
عدن تحــت االحتالل الربيطــاين  تصنف 
دوليــا انهــا تحتــل املرتبــة األوىل عربيا 
يف النظــام اإلداري واالقتصــادي وكانــت 
البنيــة الثقافيــة للجنــوب تحتــوي عىل 
نخبة ثقافيــة وأدبية وعلميــة واقتصادية 
وسياســية ودينية وفنية عالية املســتوى 
ال تتوافر ألي دولة عربية ، وعندما ســقط 
الجنوب بيد النظام الشــيوعي كان الهدف 
االول لهــذا النظــام هو إبادة هــذه الطبقة 
الثقافية بكل أنواعها ألنها ســتكون العائق 
يف  النظــام  مخططــات  تنفيــذ  يف  األول 
تحويــل املجتمــع  الجنــويب اىل مجتمع 
اشــرتايك، ولتحقيق هذا الهدف قام النظام 
بحملــة اغتيــاالت واعتقــاالت بدعوى ان  
واالجتامعية  والقبليــة  الوطنيــة  الرمــوز 
والدينيــة  هــي ثورة مضادة مــع ان الكثري 
مــن افراد تلــك  الطبقات  قــد حملوا لواء 
استقالل الجنوب من االحتالل االنجليزي 
والبعض منهم كان مطلوبا لقوات االحتالل 
اال ان هذا االمر مل يشفع لهم ، وبسبب هذه 
السياسة هاجر من نجا من تلك  الطبقات 
إما اىل الخليج واما اىل بريطانيا والواليات 

املتحدة وغريها .
كــام لجــأ البعــض منهــم إىل  اليمن  
وأصبــح  موطنــاً للهاربــني مــن النظــام 
الجديد واتخذوا صفة الجئني وتحت رقابة 
املخابرات اليمنيــة بقيادة محمد خميس  
، بينــام أضحى الجنوب قبلة اليســاريني 
الشــامليني املعارضني لنظام صالح ، وقد 
وصف ذلــك الوضع يف الدولتني الشــاعر 

عبد الله الربدوين بقوله:
ومنفيـون  املنـفـــى…  فـي  ميانيـون 

فـي اليـمـن
جنوبيون يف )صنعـــاء(… شامليـون 

فـي )عـدن(
فـــي  واألخــــوال…  وكاألعـمـــام 

اإلصـرار والـوهـن
الحــزب  تأســيس   إىل  وبالعــودة 

أواخــر  يف  تأســس   فقــد  االشــرتايك 
الســبعينيات، وتبّنــى يف مراحلــه األوىل 
قضايا العدالة االجتامعية، كإدماج  بعض  
الفئــات  يف املجتمــع مثل البــدو الرحل، 
وإصــدار قانــون األرسة الذي تجــاوز فيه 
األحــكام الرشعيــة ، وحتــى بعــد انتهاء 

حكمه منفرًدا يف جنوب اليمن عام 1990.
ولكن إرثه تالىش مع مــرور الوقت، إذ 
تخــىّل الحــزب تدريجيًّا عــن متوضعاته 
املعنوية واألخالقية، وتســارع هذا املسار 
خالل الفــرتة االنتقالية قبل اندالع الحرب، 
ثم عــرب تورطه يف الــرصاع. توقف الحزب 
عن تبني القضايا العادلة للمواطنني سواًء 
عــىل الصعيد املعيــي أو الحقوقي، ومل 
يبــِد موقًفا واضًحا تجــاه التهديدات التي 
قد تجزِء البالد  وأســفرت أزماته الداخلية 
املتعاقبــة أيًضا عن نتائــج كارثية ، والتي 
كان أبرزها االقتتال الداخي بني الفصائل 
املتنافســة يف الحزب عام 1986 – كوارث 
إنســانية  حيــث   خلّفــت آالف القتــىل- 
وأفــرزت  انقســامات حــادة ودامئة داخل 
الحــزب وانحســاره شــعبيًّا يف الجنوب ، 
وسنحت  الفرصة  لصالح وكبار املتنفذين 
الشــامليني يف صنعاء   التّخلّص من ثالثة 

أشياء:
-1 أن ال يكون هناك شخصيّة لدولة يف 

الجنوب .
-2 أن ال يكون هناك جيش جنويّب .

-3 التخلّــص مــن الحزب االشــرتايكّ 
اليمنّي .

إىل جانب ذلك كله ، اعترب املسؤولون 
الشــامليّون أّن الشــامل هو األصل بسبب 
كرثة عدد ســّكانه، وأنّه ســيتّم اســتيعاب 
الجنــوب واحتــواؤه واعتــربوه مجرد فرع 
عاد لألصل . وهنا تم  رضب عرض الحائط 

بالندية بني الجنوب العريب واليمن !!
العصيبــة  الظــروف  تلــك  ويف 
البيــض  واملتســارعة رأس عــي ســامل 
اجتامعاً للمكتب الســيايّس وغلبْت عليه 
الّدهشــة والحرية و الفرح. وقال له بعضهم 
إنّــه ترصّف خــارج املؤّسســات وإنّه قّرر 

مــن دون العــودة إىل املكتب الســيايّس، 
أّمــا البعــض اآلخــر فاعتــرب أّن الوحــدة 
االندماجيّــة ليســت جيّــدة وأّن الفدراليّة 
أفضــل وأنّهم  لو أخذوا  بــرأي صالح لكان 
أفضل. وكان هــذا رأي القيادي يف الحزب  
فضل محســن عبد الله ،ولكــن الله أعمى 
بصــرية البيض وبعض رفاقــه الذين أيدوه 
يف قراره الطائش بالوحدة االندماجية ومل 
يســتمع لبعض زمالئه يف الحزب وخاصة 
صالح منرص الســييي الذي كان من أشد 
املعارضني للوحــدة االندماجية مع  نظام 

صنعاء ومع األسف مل يستمع له أحد !!
كان هم  الرفاق  الوحيد ترحيل أزماتهم 
السياســية واملالية اىل دولة الوحدة ويف 
الوقت نفســه اعتربوا الوحــدة طوق نجاة 
لهــم خشــية  محاكامت قد تطــال رقابهم 
مبا اقرتفت أيديهم من مذابح بشــعة خالل 
حكمهــم للجنــوب كان آخرهــا مذبحة 13 
يناير الدموية التي عصفت  بدولة الجنوب 
ويف الوقت نفسه كانوا يحلمون رغم الدمار 
الــذي لحــق بالجنــوب باالســتيالء عىل 
الشــامل ونتيجة لجهلهم بالفوارق الكبرية 
بني النظامني واالختالف الثقايف والرتكيبة 
القبلية بني  البلدين وهي ان حّكام الشامل 
يعيشــون يف مجتمعٍ قَبَّي وال يهّمهم غري 
الحفــاظ عىل الّســلطة. وال يوجد نظاٌم أو 
قوانني لديهم. لكنهــم  اعتقدوا  أّن موازين 
القوى ســتتغرّي لصالحهــم   ويتمكنوا من 
بناء  دولًة جديدة. اعتقدوا ذلك جهال منهم  
أنهــم وحدهم  أصحاب الفكــر   والخيارات  
السياســية ، وكانــوا مســكونني بالتقليد 
الســطحي واألعمى لتجارب كوبــا وأوربا 
الرشقيــة وجهلهم هذا أثبت لهم أنهم كانوا 

عىل ضالل  ولكن بعد فوات األوان !!
وتبــني لهم  أن  الجنــوب ليس أملانيا 
الرشقيّة وال الشــامل أملانيا الغربية حيث 
أنهم   يف الشــامل مل يرغبوا بالدميقراطيّة 
والتعّدديّة الحزبيّة لكّنهم أبدوا استعدادهم 
لتطبيــق الوحــدة أّوالً  برشوطهــم عــىل 
الجنــوب  أيّــاً كانت ثــّم ينظــرون  الحقاً 
لرتتيب البيت اليمني املوحد  من الّداخل.

هنا  شعر  »الحزب االشرتايكّ اليمنّي« 
بأن الحبــل يلتف حول رقــاب الرفاق وبدأ 
البحــث عن أنصــاٍر لــه يف الشــامل من 
النارصيّــني وغريهــم وراح يجمعهــم. يف 
الوقت نفسه  تحرّك الشامل عىل جبهتني: 
األوىل البحث يف الجنوب عن املعارضني 
الســابقني للّنظام من السالطني وأعضاء 
»جبهــة التحرير« و»رابطــة أبناء الجنوب 
العــريب« وعن الذين انشــّقوا عن »الجبهة 
يف  الخــارج،  يف  املوجوديــن  القوميّــة« 
مــرص كــام يف صنعــاء.  والثــاين :  بَحث 
الشــامل عن الذين ترّضروا من اإلجراءات 
االقتصاديّــة كالتأميم واإلصــالح الزراعّي. 
وأخــذ الرئيس  صالح يجمعهــم ويدفعهم 
للمطالبــة بــأن يكونــوا رشكاء يف الدولــة 
املقبلة يك يظهر الحزب االشرتايكّ اليمنّي 
بأنّه ال ميثّل الجنوب مبا يكفي وهذا لعمري 
ال ينم  عن حســن  نوايا صالح  وليس حبا 
يف ســواد عيون خصوم االشــرتايك ولكنه 

لهذه األسباب استهدف النظام الشيوعي حملة لواء 
استقالل الجنوب األول

“                 ” تبحث في ماضي حكم “االشتراكي اليمني”..

قراءة تحليلية: كيف قاد “الرفاق” الجنوب إلى الوحدة بين عدن وصنعاء؟ 

حتى يتمكن المتابع من معرفة الحالة السياسية للجنوب اليوم فالبد 
من العودة قليال الى الوراء حيث كانت مستعمرة عدن تحت االحتالل 
البريطاني  تصنف دوليا انها تحتل المرتبة األولى عربيا في النظام 

اإلداري واالقتصادي وكانت البنية الثقافية للجنوب تحتوي على 
نخبة ثقافية وأدبية وعلمية واقتصادية وسياسية ودينية وفنية 

عالية المستوى ال تتوافر ألي دولة عربية ، وعندما سقط الجنوب 
بيد النظام الشيوعي كان الهدف االول لهذا النظام هو إبادة 
هذه الطبقة الثقافية بكل أنواعها ألنها ستكون العائق األول 

في تنفيذ مخططات النظام في تحويل المجتمع  الجنوبي الى 
مجتمع اشتراكي، ولتحقيق هذا الهدف قام النظام بحملة اغتياالت 
واعتقاالت بدعوى ان  الرموز الوطنية والقبلية واالجتماعية والدينية  

هي ثورة مضادة مع ان الكثير من افراد تلك  الطبقات  قد حملوا 
لواء استقالل الجنوب من االحتالل االنجليزي والبعض منهم كان 

مطلوبا لقوات االحتالل اال ان هذا االمر لم يشفع لهم، وبسبب هذه 
السياسة هاجر من نجا من تلك  الطبقات إما الى الخليج واما الى 

بريطانيا والواليات المتحدة وغيرها .

كاتب وباحث في صحيفة 
اليوم الثامن

د. علوي عمر بن فريد
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اتخذ من مطالبهم ســتارا لنواياه الخبيثة 
يف رضب الجنوبيــني ببعضهم البعض يف 
الوقت الذي  أصبــح الجنوب  يعاين كثريا 
من ضعف البنيــة السياســية التي متثله 
حتــى يف مؤمتــر الحوار الوطني بســبب 
الدمار الــذي الحقه االشــرتاكيون بالبنية 
السياســية للجنوبيــني حيــث ان طبقــة 
السياسيني قد انتهت اما بالقتل والتعذيب 
واما بانتهاء صالحيتهم قياســا بأعامر من 
تبقــى منهم، كــام ان املجتمــع  الجنويب 
يعاين من انشــقاقات كبري يف رؤيته للحل 
فهناك من يرتدد حــول  االنفصال  وهناك 
من يشرتط إعادة حقوق الجنوبيني كرشط 
للبقاء تحت مظلة الوحدة ، وقد جاء انتهاء 
الحــرب الباردة وزوال االتحاد الســوفيايت 
محفزاً ومرسعاً للقيادتــني لتوحيد البالد، 
وال بــد أن الرئيــس صالــح قرأ وفهــم  أن 
النظــام قد ضعف يف الجنــوب إثر أحداث 
13 يناير )كانــون الثاين( 1986 بني الرفاق، 
فتوجــه إىل عدن مبرشوع دولة فيدرالية أو 
كونفيدرالية، إال أن الجميع فوجئ بأن أمني 
عــام اللجنــة املركزية للحزب االشــرتايك 
اليمني عي ســامل البيض، يقــرر بعاطفة 
شــديدة دون التشــاور مع زمالئــه القبول 
والهرولة إىل الوحدة االندماجية الفورية.!!!

وقــد وجــد قرار عــي ســامل البيض 
ترحيباً داخل املكتب الســيايس وشعبياً 
عنــد املواطنــني، وكانــت املعارضــة له 
خجولــة وغــري ذات قيمــة ألن املزاج يف 
الشــارع بالجنوب كان متوافقــاً مع القرار 
بسبب سوء األوضاع املعيشية التي كانت 
تــزداد صعوبة، ونتيجة للعزلــة الخارجية 
والقبضة الحديدية عــىل املواطنني التي 
تراخــت  بعــد أن صــار النظــام يف عدن 
بال ســند ســيايس واقتصادي إثــر انهيار 
املنظومة االشــرتاكية يف أوروبا الرشقية. 
هكذا تم اإلعــالن يف 30 نوفمرب 1989 عىل 
أن يكون الثاين والعرشيــن من مايو 1990 

هو يوم إعالن الجمهورية اليمنية.
وكان األخطر هو بقاء القوات املسلحة 
واألمن يف كيانــني منفصلني هيكلياً، وتبع 
ذلــك سلســلة اغتيــاالت داخــل وخارج 
العاصمــة صنعاء طالت أكــرث من 150 من 
كوادر الحــزب االشــرتايك . ومل يكن حزب 
اإلصالح حليف الرئيس صالح يف  األساس 
منســجامً مع قضية الوحــدة اليمنية ألن 
قياداته وكوادره كانــت تتخذ موقفاً معادياً 

لقيامهــا مع نظام “ملحد” كام كانت تصف 
النظام يف الجنوب .

انتهــت األزمة بالتوقيــع عىل ما ُعرف 
بـ”وثيقــة العهد واالتفــاق” يف األردن  يف 
شــهر يناير 1994، ومل تكن ســوى إشــارة 
بدء اســتقطاب داخــل الســاحة اليمنية 
برهن الرئيس صالح أنــه كان أمهر وأحذق 
يف حياكــة خطوطه، وأظهــر أن تحالفات 
الحزب االشــرتايك يف الشامل كانت واهية 

إن مل تكن معدومة متاما.
وخطــط صالــح  الســتدراج القــوات 
الجنوبيــة وشــى كذبــا وزورا مــن وجود  
قــوى  معارضــه  من عمــران  والعصيامت  
وذمــار  وتخــوم  صنعاء  للوحــدة  .. وانه  
يريد  االستعانة  ببعض  األلوية  الجنوبية  
للدفــاع  عن  صنعــاء وبســذاجة  وافقت 
القيــادة  الجنوبيــة  عىل  طلبه وارســلت  
خمسه  الويه  عســكريه من أقوى األلوية  
منهــا  : اللواء  الثالــث  املدرع  اىل عمران  
ولــوا  باصهيب  اىل ذمار   واللــواء  الرابع 
مدفعيــة اىل يريــم  وبدأت  الحــرب  عىل 
اللــواء  الثالث  املــدرع  يف عمران  حيث 
حورص  من قبل األلوية التالية :  لواء االمن  
املركــزي  .. ولواء  بقيــادة  مهدي  مقوله   
واخر بقيادة  القشــيبي  ... وجموع  قبليه  
من العصيــامت  ورغم تلك القــوات إال أن 
اللواء الثالث قاتل ببســالة ونظرا للحصار 
ونفــاذ الذخرية   اســتمر القتــال  برضاوة   
وفقد  الجنوب  خــرية   الرجال ، ويف ذمار 
حارصت الويه  عســكريه  ومجاميع  قبليه  
همجيــه  غاشــمه  بقيادة  يحــي الراعي  
وعبدالحكيــم  الصفــواين  ويحي العنيس  
وعبدالله  القويس  اللواء  الذي  طلب فقط  
حمل معداته  ورجاله  والعودة  اىل الجنوب  
. . ولكن رسالة  الراعي  كانت  واضحة  وهي 
استســالم   غري  مــرشوط  فرفضت  قيادة  
اللــواء  بقيادة العقيد  جــواس  وانترشت  
ولكنها  حورصت  وتم االجهاز  عىل اللواء  ، 
كام   حورص اللواء الرابع  عرش  يف صنعاء   
واللــواء  الرابع مدفعيــه   يف يريم   وخرس  
الجنــوب خــرية  رجاله  يف تلــك املعارك 

الغادرة والجبانة .
ومتكن صالح من اســتدعاء القيادات 
العسكرية الجنوبية التي فرت إىل الشامل 
بعــد أحــداث ينايــر 1986، وأعادهــم إىل 
الخدمة واستعان بهم ملحاربة رفاق األمس 
تحــت شــعاري الثــأر و”تعميــد الوحدة 

بالدم”، وصار عنــوان تلك الحرب املدمرة 
للوحدة هو “الوحدة أو املوت”. مل تستمر 
حرب صيف 1994 طويــالً، وانتهت بانفراد 
صالــح كليــة بالحكــم مــع حليفــه حزب 
اإلصالح. وأدرك عقالء الجنوب أن الوحدة 
الحقيقيــة قد تالشــت متامــا ، وهي التي 
متكن املواطن اليمني )شــاميل وجنويب( 
مــن الحصــول عــىل الفرصة املتســاوية 
والكرامــة والعدالة وحريــة العمل والتنقل. 
وليست شــعارات ورفع علم ونشيد وطني 
خياليــة   تاريخيــة  روايــات  واســرتجاع 
وأساطري يرويها  العامة يف األماكن العامة 
، واتضح للجميع الحقا  أن الوحدة ليســت 
وحدة شعب، ولكن وحدة مراكز قوى ركزت 
عــىل الرسقــة والنهــب. وعائــدات النفط 
سيطرت عليها مراكز قوى عسكرية وقبلية 
القبائــل وقطاعات  ووزعــت توزيعا بــني 
الدولــة، ومل تنعكــس رخاء عــىل الجنوب 
بيء وال عــىل املواطن يف الشــامل بل 
تذهــب إىل جيــوب “مراكز القــوى” التي 
تســتقي “ثقافتهــا “ من  االســتيالء عىل 
حقوق اآلخرين ..فقــد تعايش الجنوبيون  
والربيطانيني،  واملســيحيني  اليهــود  مع 
ومل تحدث بينهم  أي مشــاكل. وباملقابل 
أعطــوا الشــامليني  الوقت الــالزم ليثبتوا 
حسن نيتهم ولكن مل يجدوا  شعبا يريد أن 

يتعايش معهم  وال سلطة تشعر بهم !!.
ويف ظل تلك الظروف التعيسة  أصبح 
الجنــوب  يعاين كثــريا من ضعــف البنية 
السياســية التــي كانــت  متثلــه حتى يف 
مؤمتر الحوار الوطني بســبب الدمار الذي 
الحقــه االشــرتاكيون بالبنية السياســية 
للجنوبيني حيث ان طبقة السياســيني قد 
انتهــت اما بالقتل والتعذيــب واما بانتهاء 
صالحيتهم قياسا بأعامر من تبقى منهم!!

مل متر أسابيع حتى بدأت املناوشات 
العســكرية بــني “الجيشــني” الشــاميل 
والجنــويب، ومتكــن صالح من اســتدعاء 
القيادات العسكرية الجنوبية التي فرت إىل 
الشــامل بعد أحداث يناير 1986، وأعادهم 
إىل الخدمة واســتعان بهــم ملحاربة رفاق 
األمــس تحــت شــعاري الثــأر و”تعميــد 
الوحدة بالدم”، وصار عنــوان تلك الحرب 
املدمرة للوحدة هو “الوحدة أو املوت”. مل 
تســتمر حرب صيف 1994 طويالً، وانتهت 
بانفراد صالح كلية بالحكم مع حليفه حزب 

اإلصالح.

إن الوحــدة الحقــة هــي التــي متكن 
وجنــويب(  )شــاميل  اليمنــي  املواطــن 
مــن الحصــول عــىل الفرصة املتســاوية 
والكرامــة والعدالة وحريــة العمل والتنقل. 
وليست شــعارات ورفع علم ونشيد وطني 
واســرتجاع روايات تاريخيــة، بل هي أكرث 
عمقاً ودميومة من هذه الظواهر، حتى وإن 

كانت مهمة.
والحقيقــة املــرة  أن الوحدة ليســت 
وحدة شعب، ولكن وحدة مراكز قوى ركزت 
عــىل الرسقــة والنهــب. وعائــدات النفط 
سيطرت عليها مراكز قوى عسكرية وقبلية 
القبائــل وقطاعات  ووزعــت توزيعا بــني 
الدولــة، ومل تنعكــس رخاء عــىل الجنوب 
بيء وال عــىل املواطن يف الشــامل بل 
تذهــب إىل جيوب مراكز القــوى ، وظهرت 
النيات الخبيثة علنا... وقد شخص الوضع 
الســيايس الشــائك  بني اليمن والجنوب 
العريب الســيايس الجنويب البارز  الســيد  

عبد الرحمن الجفري  وقال  :
ــــ دولتنا محتلــة وتجاوزنــا الوحدة 
الورقيــة وغــزو العائدين من أفغانســتان 

والحويث .
ــ أي حلول وسط ســتفجر اليمن وال  
حــل إال بانتصار رصيح عىل من أشــعلوا 

الحرب .
ــ ال دولة وال ســلطة حاكمة يف اليمن 
وسينقســم الشــامل إىل دولتني والجنوب 

الثالثة .
ــــ نســعى إىل مؤمتر جنــويب يجمع 
كافــة القوى ومــن الرضوري حســم أمرنا 

كجنوبيني .
ــ صالح أعترب الجنوب غنيمة ومناجم 

للفساد عىل حساب شعبنا
ــــ مــن يقــف عقبــة أمــام الجنوب 
ســيخضع للمحاســبة القانونيــة عىل ما 

اقرتفت يداه .
ــــ تحكــم اليمــن مراكز قــوى وليس 
بينهم جنويب واحد من أصحاب املناصب 

الوهمية . وقال السيد الجفري :
دولة الجنــوب العريب قامئة وينقصها 
اســرتداد الهويــة واألرض وبنــاء الدولــة 
واختيــار نظامها، مع إدراكــه أن بناء دولة 
عــىل الــركام الحــايل ليــس أمرًا ســهال ،  
مســؤولية  الجنــوب العريب عــن أمن باب 
املندب والبحر األحمر والحدود املشرتكة 
مع دول الجوار، ويعرتف أن هناك من أبناء 
الجنوب من يفكــرون يف الفيدرالية ويقول 

يف هذا الشأن”
والجنوب العريب الذي تم تغيري اسمه 
يوم استقالله  عن بريطانيا، يف 30 نوفمرب 
1967م، إىل جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة 
اليمن الدميقراطية  الشعبية، ثم جمهورية 

الشعبية. ثم مّتت وحدة، يف 22 مايو1990م، 
بني الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية 
اليمــن الدميقراطية الشــعبية، عىل عجل 
يف ظــل أوضاع دوليــة اســتثنائية رافقت 
انهيــار االتحاد الســوفيتي و الــدول التي 
تــدور يف فلكه. وأكــد الجفري أن  يف نظام 
اليمن ما كان ُيســمى بالجمهورية العربية 
اليمنيــة اعتــربوا تلك الوحــدة عودة فرع  
إىل األصــل وهــو  مل يكن له وجــود أصال 
يف التاريــخ ومل تقم دولــة أو نظام حكم أو 
مملكة باسم “اليمن” يف التاريخ كله إال يف 
عهد اإلمام  يحيى حميد الدين ـ رحمه الله 
ـ بعد الحرب األوىل  حيث أســمى مملكته 
“اململكــة املتوكليــة اإلســالمية “ ثم ّغري 
اســمها إىل “اململكة املتوكلية الهاشمية” 
ثم ّغــري اســمها إىل “اململكــة املتوكليه 

اليمنية”.
واســم اليمن هو اســم لجهــة وليس 
لهوية دولة.. وســيدنا رســول اللــه، عليه 
وعىل آله وصحبه أفضل الصالة  والسالم ، 
قال وهو بجانب الكعبة هاهنا ميننا وهاهنا 
شامنا أي كل ما هو ميني أو جنوب الكعبة 
فهو مين، وما هو شــاملها فهو شام. وقالها 
يف تبوك.. والقصد هو جهــة الدولة وليس  
الهوية. وقال أتوكم أهــل اليمن الخ  وكانوا 
مــن تهامــة. ولذلــك مل تقم الدولة  باســم 
اليمن وال  باســم الشــام.. بــل حتى اليوم 
يف اليمن الشــقيق ذاتهاُ تســمى املناطق 
حســب املوقع منها، فأصحــاب “عمران” 

يسمون “صنعاء” ميًنا، وأصحاب صنعاء
يسمون “عمران” شاًما...وهكذا.

ويف الختام نقول :
إن  الله عزّ وجّل  ذم الخيانة  يف كتابه 
العزيز  يف أكرث من آية منها قوله تعاىل )إن 
الله ال يحب من كان خواناً أثيام(، واستعاذ 
منها رسول الله عليه الصالة والسالم بقوله 
)اللهم إين أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس 
البطانــة(. والخيانــة بكل أشــكالها عمل 
مســتقبح يصدر من صغــار الهمة عدميي 
الضمــري واألخــالق. الذين يســود طبعهم 
اللؤم والخســة والدناءة، الذين يعيشــون 
بــدون رشف وال مبــادئ وال قيم، لســفالة 
عملهم وسفاهة عقولهم وانحطاط مستواه 
وخيانة الوطن تعد أشــّد وأفظع الخيانات 
ألن فيها نكثا للبيعة ونقضا للعهد يتعاظم 
ســوؤها ويزيــد رضرها عــىل الجميع ملا 
متثله من صفــات الغدر وعــدم اإلخالص 

وجحود الوالء وضياع االنتامء.
قال عنهم عباس بن مرداس الســلمي 

وهو صحايب جليل أسلم قبل فتح مكة
)ويف هــوازن قــوم غــري أن بهــم داء 

اليامين فإن مل يغدروا خانوا(

“                 ” تبحث في ماضي حكم “االشتراكي اليمني”..

قراءة تحليلية: كيف قاد “الرفاق” الجنوب إلى الوحدة بين عدن وصنعاء؟ 
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“عبداملجيــد الزنداين”، رجــل الدين 
املتطرف ومجند األفغان العرب، الشخصية 
الدينيــة املثــرية للجدل بفتــاوى التكفري 
وتجنيــد االنتحاريــني يف جامعة اإلميان، 
صفــات عديدة لرئيس شــورى االخوان يف 
اليمن، والذي أصبح خــارج البلد ألول مرة 
بعــد ان منع عليه الســفر وذلك يف اعقاب 
ادراج اســمه عــىل قوائم اإلرهــاب من قبل 

الخزانة األمريكية يف العام 2005م.
وعبداملجيــد الزنداين هــو رجل دين 
زيــدي، لكن يعد ابــرز الزعــامء الدينيني، 
لتنظيم اإلخــوان )نهج ســني(، وكان يدير 
جامعة اإلميان التي تخرج منها انتحاريون 
بعضهم نفذ هجامت إرهابية يف دول أوروبية 
وأخــرون يف صنعــاء العاصمــة، ودامئا ما 
يكون الزنداين أقرب اىل التحريض عىل أي 
مشــكلة تحدث يف الجنوب، اال ان االنقالب 
الحــويث عىل ســلطات البلــد الرشعية مل 
يحرك ســاكناً، وهو ما دفــع الحوثيني اىل 
الســامح له مبغادرة اليمن اىل الســعودية 
التي ظل فيها اشــبه باإلقامة الجربية، قبل 
ان يغادر قبل أشهر صوب مدينة اسطنبول 

الرتكية.
يف مطلــع العام 2015م، قتل 40 جندياً 
وأصيــب 71 آخريــن، مــن أفــراد الرشطة 
املتقدمني لاللتحــاق بالكلية، يف هجامت 
إرهابيــة، قالــت وزارة الداخليــة ورشطــة 
صنعــاء حينهــا إن االنتحــاري درس يف 

جامعة اإلميان، التي يتزعمها الزنداين.
عقــب ســيطرة جامعة الحــويث عىل 
العاصمــة اليمنيــة صنعــاء يف الـــ21 من 
ســبتمرب )أيلــول(، تعرضــت مســاجد يف 
صنعــاء لهجــامت إرهابيــة أعلــن تنظيم 
داعش )املفرتض( مسؤوليته عن الهجامت 
التــي أودت بحياة العــرشات بدعوى انهم 
“شــيعة”، لكن هذه الهجــامت التي رضبت 
صنعــاء، اتخذهــا الحوثيون ذريعة لشــن 
حربا عدوانية عىل الجنــوب الذي كان هو 
األخر يعرض لهجــامت إرهابية واغتياالت 

تستهدف كوادره األمنية.
كان الحوثيون يقرون بتعرض الجنوب 
“للظلم سياســيا واجتامعياً”، بفعل حرب 
ســبعة يوليــو )متــوز( 1994م، لكنهم كانوا 
يبحثون عــن مربر الجتياح عــدن، فكانت 
الذريعــة “محاربة الدواعــش”، لكن تنظيم 
داعش املفرتض توقف متاما عن شــن أي 
هجامت ضــد الحوثيني املوالــني إليران، 
مبجرد التوجــه صوب الجنــوب يف أواخر 
مــارس )اذار( 2015م، أي قبــل ثالثــة أيام 
من انطالق التحالف العــريب لدعم حكومة 

هادي.
وداعش هو تنظيم يدعي انها مناهض 
لتنظيــم القاعــدة، لكن القاعــدة يف اليمن 
كتنظيم متطرف وجد يف مطلع تســعينات 
القرن املــايض، وتحديدا مع عودة ما عرف 
باألفغان العــرب، كان عبداملجيد الزنداين 
أبرز املجاهدين العرب الذين كانت تربطهم 
عالقة وثيقة بزعيم القاعدة أسامة بن الدن، 

وأمين الظواهري.
يؤكد األمري السابق يف تنظيم القاعدة 
املــرصي “أبــو نعيــم”، ان عــي عبدالله 
صالح )الرئيس الراحل(، اتفق مع أسامة بن 
الدن عىل محاربــة الجنوب واجتياح عدن، 
بدعوى انهم ماركســيون، )صالح( ذاته أقر 
بتحالفه مع االخوان وتنظيم القاعدة لقتال 
الحزب االشــرتايك اليمني املحسوب عىل 

الجنوب
ويتهــم االشــرتاكيون حــزب اإلصالح 
بالقضــاء عىل الحزب، ويحملــون التنظيم 
اإلخواين مســؤولية اغتيال نحــو 200 من 
قيادات وكــوادر الحزب، أبرزهــم أمني عام 

الحــزب االشــرتايك اليمنــي جارالله عمر، 
الــذي اغتيــل يف املؤمتــر الثالــث لحزب 
التجمــع اليمني لإلصــالح يف 2002، إثناء 
إلقــاء كلمــة للحــزب االشــرتايك اليمني، 
وطالــب فيها بإصــدار قانــون ملنع حمل 

السالح والتجارة فيه”.
لعــب الزنــداين دورا كبــريا يف جعــل 
تنظيم القاعدة يف اليمن، اشد الفروع تطرفا 
يف الجزيــرة العربيــة، حتــى ان الواليات 
املتحــدة األمريكيــة وضعتــه عــىل قوائم 
اإلرهــاب وطالبــت نظام صالح بتســليمه، 
اال انه رفض تســليمه ونصحه بعدم السفر 

خارج اليمن.
ويعتقد ان الزنــداين عىل عالقة وثيقة 
بالهجــامت اإلرهابية التــي رضبت برجي 
التجــارة األمريكية يف العــام 2001م، وذلك 
من خالل عالقته مبدبــر الهجوم رمزي ابن 

الشيبة.
صحيفــة نيويــورك تاميــز األمريكية 
ذكــرت حينها أن هنــاك 95 معتقــالً مينياً 
محتجــزون يف جوانتنامــو، باإلضافة إىل 
2 من املتورطني يف هجامت 11 ســبتمرب، 
وهــام رمــزي محمــد الشــيبة، ومخطــط 

عمليات تنظيم القاعدة وليد بن عتاش”.
وأعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة يف 
فرباير)شباط( 2004م أنها أضافت اسم عبد 
املجيد الزنداين إىل قامئة املشــتبهني يف 
دعم األنشــطة اإلرهابيــة ووصفته بأنه من 

املوالني ألسامة بن الدن..
وقالــت الــوزارة أن الزنداين لــه تاريخ 
طويــل يف العمــل مع بــن الدن، ويعد أحد 
زعامئه الروحيني ونشــط يف تجنيد أنصار 
لتنظيــم »القاعــدة« الــدويل للتدريب يف 
معسكراتها، كام لعب دورا يف رشاء أسلحة 

للمنظمة ومنظامت أخرى إرهابية.

وقالت الواليات املتحدة أنها ستطلب 
مــن األمــم املتحدة إضافة اســم الشــيخ 
الزنــداين إىل القامئــة الدوليــة لداعمــي 

اإلرهاب.
اال ان “صالــح”، كــرس هــذا الحظــر 
واصطحب الزنداين يف زيارة اىل السعودية 
لحضور قمة اســالمية، ويف الـ24 من فرباير 
)شــباط( العــام 2006م، طالبــت الواليات 
املتحدة األمريكية رسميا نظام الجمهورية 
الزنداين  باعتقــال عبداملجيــد  اليمنيــة، 

والحجز عىل أمواله”.
وكشفت وزارة الدفاع  عن رسالة تلقاها 
الرئيــس عــي عبدالله صالح مــن الرئيس 
األمرييك جــورج بوش تضمنــت احتجاجاً 
رســمياً حول اصطحاب صالح للشيخ عبد 
املجيد الزنــداين إىل مكــة املكرمة ضمن 
الوفــد اليمني إىل قمة املؤمتر اإلســالمي 

التي عقدت يف مكة نهاية العام املايض”.
أن  إىل  اشــارت  الرســالة  ان  وقالــت 
الشيخ الزنداين مدرج اسمه يف قامئة األمم 
املتحــدة لألشــخاص املتهمــني بتمويل 
اإلرهــاب وممنوع من الســفر للخــارج وأن 
اصطحابه ضمن وفد رســمي ميثل مخالفة 

لقرار األمم املتحدة”.
وفشــلت الواليات املتحــدة األمريكية 
يف الوصــول اىل الزنداين او القيادي األخر 
يف تنظيــم اإلخوان عبداللــه صعرت، وهام 
متورطــان يف تجنيــد انتحاريــني نفــذوا 
عمليات إرهابية بعضها استهدف املصالح 

األمريكية.
ان  اال  اليمــن،  يف  الزنــداين  وظــل 
االجتيــاح الحــويث لصنعاء، ســهل عليه 
مهمة املغادرة اىل السعودية التي ظل فيها 
لســتة أعوام، حتى خــرج اتباعه للحديث 
انه تحت اإلقامة الجربية، وعقبها ســمحت 

له الرياض بالخروج اىل مدينة إســطنبول 
الرتكية، حيث يدير نجل استثامراته

وميثــل خــروج الزنــداين مــن اليمن 
والســعودية اىل تركيــا، خطــورة كبرية يف 
كونه يعــد االب الروحي لتنظيــم القاعدة، 
والذي ســاهم من خالل عالقته بالنظام يف 
االفراج عن قيادات بارزة يف تنظيم القاعدة، 
ودعا للحوار معهم عىل اعتبار انهم ميثلون 

الرشيعة اإلسالمية.
وصعد تنظيم القاعدة يف جنوب اليمن 
من هجامته بالتزامن مع خروج الزنداين اىل 
تركيا، كام قام الحوثيون باألفراج عن قيادات 
يف التنظيم كانوا معتقلني يف ســجن األمن 
الســيايس بالتزامن مع اجتياح ميليشيات 
االخوان ملحافظة شبوة يف أغسطس )آب( 
2019م، كام ابروا صفقة تبادل يف محافظة 
البيضــاء، أفرجــت عىل إثــره القاعدة عن 
عنــارص حوثية مقابل االفــراج عن قيادات 
يف تنظيــم القاعــدة بعضهــم مــى عىل 

اعتقالهم أكرث من 20 عاماً.
وعــىل الرغم مــن االنهيــار للمنظومة 
املتحــدة  الواليــات  ان  اال  الحكوميــة 
األمريكيــة اســتمرت يف حربها ضد اهداف 
القاعدة، حتى نجــت يف قتل أمري التنظيم 
يف الجزيــرة العربيــة “قاســم الرميــي”، 
الذي خلف األمري الســابق أنــور العولقي، 
وكليهــام قتال يف غــارات أمريكيــة مبأرب 
التي تعــد املعقل الرئيس إلخــوان اليمن، 
كام أن مســؤوال عســكريا رفيعا هــو قائد 
املنطقة العسكرية الثالثة يف مأرب “اللواء 
الشدادي” قتل هو األخر يف هجوم غامض، 
لكن هناك معلومات ترجح انه قتل يف غارة 
أمريكية اســتهدفت اجتامعا يضم قيادات 

من تنظيم القاعدة اإلرهايب.
ومثلــت محافظة البيضــاء الخاضعة 

لســيطرة الحوثيني ومأرب املعقل الرئيس 
لإلخوان “مــالذآت أمنة”، لتنظيــم القاعدة 
عقب طرده من ســاحل حرضموت وشــبوة 
وأبــني يف العامــني 2016 و2017م، عقــب 
معركــة واســعة أرشفــت عليهــا القــوات 
املســلحة اإلماراتية الرشيــك الفاعل يف 

التحالف العريب.
وعــاد تنظيــم القاعدة للمشــاركة يف 
حــرب اجتياح شــبوة يف أغســطس )آب( 
2019م، قبل ان ينفذ عمليات إرهابية واسعة 
ضد قوات النخبة يف شبوة والحزام األمني 
يف أبــني، وهــي عمليات انتقاميــة تنوعت 
بــني التفجــريات اإلرهابيــة واالغتيــاالت 

واالختطافات.
البيضــاء حاليا، نقطة  وتعد محافظة 
انطالق لتنظيم القاعدة صوب الجنوب، لكن 
هــذا التنظيم مل يخض أي حــرب حقيقية 
ضــد الحوثيــني الذيــن يســيطرون عــىل 

البيضاء منذ العام 2014م.
لقــد توقفت الحرب متامــا ضد تنظيم 
القاعــدة، الســعودية التــي تقــود تحالفا 
إسالميا ملحاربة اإلرهاب، يبدو انها ليست 
جــادة يف إعــادة تفعيــل ملــف مكافحــة 
اإلرهاب، كــام ان اإلدارة األمريكية الجديدة 
هي األخرى، ترغب يف وضع نهاية وشــيكة 
لحــرب اليمن، قبل التفكري يف إعادة تفعيل 

ملف مكافحة اإلرهاب.
لكــن اإلرهــاب والتطــرف بات ســمة 
ســائدة يف اليمن، فجميع األطراف اليمنية 
لهــا نزعة طائفيــة ودينية، تــرى ان الدفاع 
عــن ما يســمى بالوحــدة اليمنيــة، ميثل 
لها بالنســبة اســرتاتيجية مهمة، وما يعزز 
مــن نفوذ هذه األطــراف، قضية االفراج عن 
زعيــم القاعدة الجديد خالــد باطريف وهو 
سعودي الجنســية، أعلنت األمم املتحدة 
انه تم القبض عليه يف محافظة املهرة، لكن 
رسعان ما ظهر يف تســجيل مريئ يتحدث 
إىل التنظيــم، مؤكدا ان حرب التنظيم باتت 
يف الجنوب، فيام ميهد االخوان والحوثيني 
“سياســياً” للتنظيــم املتطرف بــان مدن 
جنوبية من بينها أرخبيل ســقطرى، باتت 
وجه للســياحة اإلرسائيلية، وهو الخطاب 
الذي تعتقد هذه األطــراف ان باإلمكان من 
خالل إعــادة تجنيــد الكثري من الشــباب 
ضمن تنظيــم القاعدة بعــد ان يتم تصوير 
الحــرب عــىل انهــا حــرب ضــد ارسائيل 
والواليات املتحدة األمريكية، وهو الشــعار 
الــذي اســتخدمه الحوثيــون يف حربهــم 

الحالية عىل الجنوب.
الخطاب الســيايس اليمني املتطرف 
تجاه الجنوب، ليــس الوحيد الذي يتم من 
خالله الحشد لحرب ترى القوى اليمنية يف 
صنعاء “انها األخرية”، فانتشــار املدارس 
الدينيــة “مجهولــة التمويــل”، يف الضالع 
ولحج وأبني وضواحي عدن، وتدفق املرتزقة 
من القرن األفريقــي، كلها مؤرشات عىل ان 
املستقبل القريب ال يبرش باالستقرار، وما 
يضاعف املخاوف “حالة الضعف والهوان 
الذي وصلت له الســعودية يف اسرتاتيجية 
الحــرب ضــد الحوثيني، فالريــاض مل تعد 
قادرة عىل حلفائهــا يف توجيه الحرب ضد 
الحوثيني، وســار إعالمها خلف الشائعات 
التي يبثهــا اعالم ومنصات اخــوان اليمن، 
األمــر الذي يؤكــد ان اســرتاتيجية هزمية 
الحوثيــني مل تعــد موجــودة، وان الحرب 
القادمة سنحرص يف الجنوب، )الرصاع عىل 
الرثوة(، وســيكون تنظيــم “القاعدة” عصا 
اإلخــوان والحوثيني الغليظــة يف مواجهة 
القوات املسلحة الجنوبية، ما مل تكن هناك 
خيارات اقليميــة أخرى تحول دون تحقيق 

هذا السيناريو.

اإلخوان والحوثيوناإلخوان والحوثيون
“اليوم الثامن” تستعرض تاريخ عبدالمجيد الزنداني..

القسم السياسي 

.. كيف يتم إعادة صناعة التطرف في اليمن؟
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فنحن علينا العار ما أعطينا الجنوب”.
هكذا اســتقبل شــيخ قبي من قبيلة 
بلحــارث خــالل اعــالن القبيلــة تأييدها 
العتصــام نصــاب الــذي مهــد لإلطاحة 
يف  والحــويث  االخــواين  باالحتــالل 
املحافظــة، وقد كانت القبيلة ســباقة يف 
رض مــا كان يصف باالحتالل اليمني جزء 

مهم من الجنوب.
يؤكــد قبليون من قبيلــة بني الحارث 
كربى القبائل الجنوبية يف محافظة شبوة 
رفضهــم ملا اســموه كل اشــكال االحتالل 
اليمني لبالدهم، الفتني إىل انهم يستمدون 
مقاومتهم من رفضهــم لالحتالل الذي ظل 

جامثا عىل الصدور ألكرث من ثالثة عقود.
خالل األعوام املاضية تكرر اسم قبيلة 
بني الحارث كثريا يف االعالم، فهي القبيلة 
التــي قاومــت الحوثيني خــالل االجتياح 
لشــبوة يف العام 2015م، وقدمت تضحيات 
كبــرية من خــرية رجالهــا حتى تــم طرد 
الحوثيني من املحافظة ليتم إقصاء قبائل 
شبوة وتســليم املحافظة لسلطة االخوان 
عىل إثر االجتياح العســكري اإلخواين من 

مأرب يف العام 2019م.
وعىل الرغم مــن ان االحتالل الجديد 
وضــع يف الحســبان اســتهداف القبائــل 
بنــي  قبيلــة  ان  اال  ملحاولــة اضعافهــا، 
الحارث كانت بالرصاد وتصدت للعديد من 
الهجامت التي شنتها قوات األمن الخاصة 
التي يقودهــا املدعو لعكــب بن الرشيف 
الهاشــمي، اال ان القبائــل كانت باملرصاد 
كام جرت العادة وافشــلت هجوما عسكريا 

واسعا عىل القبيلة.
يف االجتيــاح الحويث األول لشــبوة، 
كانت عســيالن عصية عىل امليليشــيات 
وشــهدت أقــوى مقاومــة رشســة، فهناك 
قبائــل بنــي الحــارث التــي ال تستســلم 
لالحتــالل، حتى أصبح اســم القبيلة يثري 
الرعب بالنســبة للحوثيني الذين فشــلوا 
حتــى يف محاولــة رشاء ذمــم بعض رموز 
القبائــل الذين كانوا يؤكدون عىل رفض أي 

شكل من اشكال االحتالل لشبوة.
قاوم القبليون بأســلحتهم الشخصية 
وبدعــم محــدود جدا مــن قبــل التحالف 
العــريب متثل هذا الدعــم يف غارات جوية 
وقليال من االســلحة الخفيفة، وحني دخل 
الحوثيون وادي بلحــارث، عندها حصلت 
معركــة عنيفة جــدا ومن مســافات قريبة 
بــني الطرفني، وخــرست القبيلة العرشات 
من ابنائها بني شهيد وجريح، بينام خرس 
الحوثيون املئات من املقاتلني، لقد كانت 
معركــة من اشــد املعارك، بعدهــا تم طرد 
الحوثيون خــارج وادي بلحارث ولكن عىل 
الطرف الجنويب منه، كانت جثث الحوثيون 

تنقل عىل سيارات النقل الكبرية لكرثتها.
واطلق الحوثيون عــىل وادي بلحارث 
لقب )وادي املوت(، حيث استمرت الحرب 
فرتة طويلة وكانت حرب كر وفر، فالتحالف 
اســتمر يف الدعــم وتحديــدا مــن خالل 

الرضبات الجوية”.
يقــول قبليون لصحيفــة اليوم الثامن 

“إن الكثري من ابنــاء الجنوب بصفة عامة 
وابناء شبوة بصفة خاصة شاركوا يف حرب 
التحرير االوىل 2015م، وسقط منهم الكثري 
من الشــهداء عىل تراب بيحــان الطاهرة، 
وتم طــرد الحوثيــني وغــادروا منكرسين 
ومهزومــني اىل خــارج حــدود بيحان بل 
ومن خــالل هذه الهزميــة النكــراء قام ما 
يســمى بالجيش الوطنــي التابع لإلخوان 
بالذهــاب اىل محافظة البيضــاء وتحرير 
مناطق كثرية منها وكان من ضمن قوات هذا 
الجيش الكثري من املقاتلني الجنوبيني بل 

والقادة الجنوبيني”.
 واســتمرت املعارك فــرتة طويلة يف 
البيضــاء مابني كر وفر بني الطرفني، وكلن 
فجأة، وبال ســابق انذار انســحب الجيش 
الرشعــي وكدس معظم قواتــه يف عاصمة 
شبوة وشقرة ابني، وبقت منه اعداد بسيطة 
تنــاوش الحــويث يف البيضــاء ونواحيها، 
ليتكرر مشــهد االنســحاب وتنسحب هذه 
القوات لتلتحق بسابقتها يف رشق وجنوب 
شــبوة وكذلك ابني، عندهــا تحركت قوات 
الحــويث نحو بيحــان دخلته كــام دخلته 
اول مــرة ولكن هذه املــرة دون اي مقاومة 
حتى من قبل ممن يود مقاومتهم من ابناء 

املنطقة”.
متكــن الهزميــة األخــرية ان جيــش 
االخوان ترك االمر دون مقاومة ومل يشــعر 
القبائل التي مل تكن متتلك العدة العسكرية 

التي تقاوم بها االجتياح املتجدد.
 وحــني وصــل الحوثيــون اىل تخوم 
عســيالن قبيلة بلحــارث رأت ان ال مجال 
للدخــول يف الحــرب معهــم نظــرا لفارق 
االمكانيــات ونظــرا لعــدم وجــود جيش 
حقيقي ميكن الوثوق به للدخول يف الحرب

وحتــى ال يتكــرر وادي املــوت مــع 
الحوثيني، حاولت امليليشــيات رشاء ذمم 
بعض األشــخاص ملحاولة تحييد القبيلة 
الرشسة بقتالها ورجالها، فكان رد بلحارث 

كالتايل “ال تقرتبوا من أرضنا”.
مل يكــن افــراد قبيلة بلحارث ليســوا 
الغــزاة املحتلني  راضني اطالقــا بتواجد 
ولكــن الظــروف هــي التــي اجربتهم عىل 
الصمت رغم الغيض الــذي تكنه صدورهم 
من هــذا االحتالل الحــويث، هناك رشكات 
نفطيــة يف حــدود قبيلــة بلحــارث تــم 
اقصــاء معظــم املوظفني مــن القبيلة يف 
هذه الــرشكات واســتبدالهم مبوظفني من 
محافظات مينية شــاملية، وكذلك تم انهاء 
الكثــري من عقود املقاوالت لقبيلة بلحارث 

واعطاءها ملقاولني مينيني.
وعندما غضبت قبيلــة بلحارث وبعد 
يأســهم ان املفاوضــات لن تجــدي نفعا 
قامــوا بتحريــك قــوات محــدودة إلرغام 
الرشكات النفطية عــىل اعادة املفصولني 
لوظائفهم واعادة املقاوالت ألصحابها من 

ابناء القبيلة”.
هــذا التحــرك قوبل بــردة فعــل من 
اخوان اليمن، حيث قام املحافظ بن عديو 
بتحريــك قــوة هائلة من جيش مايســمى 
بلحــارث  لقبيلــة  للتصــدي  بالرشعيــة 
وارغامهــم عىل القبول باألمــر الواقع، لكن 
بلحارث رفضوا ذلك بشدة وتساءلوا ملاذا 
هــذه القوات ضدنــا ونحــن اصحاب حق 
ونحن من ضحى بالغــايل والنفيس دفاعا 
عن منطقتنا ودفعنا مثنا باهظا لذلك، وأين 

الجيش هذا من الحوثيني”.
قبيلــة  عــىل  اإلخــواين  التحشــيد   
بلحــارث، مبثابة قطع شــعرة معاوية بني 
الطرفــني، ليتم ارغام قــوات بن عديو عىل 
الرتاجــع وتم انتزاع بعــض الحقوق لقبيلة 
بلحــارث من خالل )القــوة( وليس حبا يف 

بلحارث من قبل بن عديو وقواته”.
كان ذلــك قبيــل دخــول الحوثيــني 
لبيحــان للمــرة الثانية بأيــام قليلة فقط، 
وحــني دخلــت امليليشــيات وتفاجئــت 
بلحارث بدخولهم برسعة ودون اي مقاومة 

وكذلــك دون اي تواجــد لقوات مايســمى 
بجيــش الرشعيــة، فهمت القبيلــة اللعبة 
جيدا، والتي اعتقدوا انها اشــتغل القبيلة 
بحرب مــع الحوثيني، وســيتم اســتنزاف 
القبيلــة، ولكنهــم كــرروا عــىل الحوثيني 

“وادي املوت فيه املوت”.
الحارث  بنــي  انتظرت شــبوة وقبيلة 
حتــى دخــول قــوات العاملقــة عىل خط 
املواجهــة مع الحوثيــني املوالني إليران، 
فكانت القبيلة قد ســارعت عىل االنخراط 
يف مســاندة قــوات العاملقــة الجنوبيــة 
وقدمت تضحيات كبرية يف ســبيل تحرير 

عسيالن وبيحان وعني.
الحــارث  بنــي  قبيلــة  تكتــف  ومل 
باملساندة العسكرية فقد ساهمت القبيلة 
يف الحامية ورفــد املقاتلني باملؤمن وكل 

ما يحتاجونه يف القتال.
وقالت قبيلة بني الحارث للعاملقة ان 
جئتــم للتحرير فنحن معكم وســنكون يف 
املقدمة وسنمكنكم من الوصول اىل العدو 
من خالل اقرص الطرق وارسعها، وان جئتم 
للمناوشات والكر والفر فاملعذرة وسنكون 
معكم ولكن عن بعد، فكانت اجابة العاملقة 
جازمة وقاطعة لكل تساؤل “جئنا للتحرير 

ولن نتخىل عن ذلك مهام كان الثمن”.
وتم االتفاق بل واالندماج بني العاملقة 
وبنــي الحارث بــكل وفاء واخــالص وكان 
كل طــرف يبــادل الطــرف اآلخــر بالوفاء 
واإلخالص بل والفــداء، وانطلقت املعركة 
وكانت الــرشارة االوىل بعملية التفافية من 
داخل وادي بلحارث وبينام كان الحوثيون 
ينتظــرون الهجــوم مــن الــرشق تفاجئوا 
باملعركــة تنطلق من الغرب والشــامل وتم 
تحرير اهم نقطة من جهة الشــامل الغريب 
)حيد بــن عقيل( وهــذه كانــت بتخطيط 
وايعاز ومشــاركة قبيلة بلحــارث،  وتحرير 
حيد بن عقيل ثــم الهجر كان مبثابة كرس 
ظهــر الحوثيني فقد اصبحــوا تحت نريان 

العاملقــة من الرشق والشــامل الغريب، تم 
استمرار عملية االلتفاف بخطى متسارعة 
نحو النقــوب وحيد بن ســبعان، ونجحت 
الخطة وضــاق الخناق عىل امليليشــيات 
الحوثية املتمركزة يف الصفراء والســليم، 
وهرب الحوثيون من الصفراء والسليم تحت 
جنح الظــالم رغم بدء الهجــوم عليهم اال 
انهم كانوا يدافعون قليال ليس ألجل الدفاع 
والتمــرتس بل ألجــل الهروب، واســتمرت 

املعارك واملطاردة وتحقق االنتصار “.
وقامت قبيلة بلحارث والزالت تشــارك 
يف املعــارك بــل ويف الدعــم مــن خالل 
تقديم قافالت غذائيــة والتربع بالدم ودعم 
الجرحــى ماديــا وكأن العاملقــة بلحارث 
وبلحارث العاملقة فلــم يعد هناك اي فرق 
وانصهــر الجميــع يف بوتقة واحــدة وهذه 
أحد اهم اسباب النرص، باإلضافة إىل دعم 
التحالــف الجبــار جدا من خــالل الغطاء 
التي  الجــوي وكذلــك نوعيــة االســلحة 

متتلكها العاملقة”.
الحوثيون يزبدون ويرعدون ويتهددون 
ويتوعدون قبيلة بلحارث ملعرفتهم بالدور 
البطــويل الــذي قامــت بــه هــذه القبيلة 
الجنوبيــة االصيلــة يف كل املعارك معهم 
ســواء يف املــايض او الحــارض وتحديدا 
دور بلحــارث املؤثــر يف املعركة األخرية، 
وكذلك ال ميكن اغفال دور ومشاركة الكثري 
من افراد معظم قبائل شــبوة والجنوب يف 
مســاندة بلحارث يف حربهــم مع الحويث 
وســقوط الكثري مــن الشــهداء منهم عىل 

تراب بيحان الطاهرة”.
تعرب قبائل بنــي الحارث عن امتنانها 
وشــكرها للتحالف العريب بقيادة االمارات 
والســعودية، وكذلــك للمجلــس االنتقايل 
الجنويب وقوات العاملقــة الجنوبية الذين 

صنعوا االنتصار يف شبوة.

تقرير

بنو الحارثبنو الحارث
“قبليون يؤكدون رفضهم لكل اشكال االحتالل”..

قبيلة جنوبية هزمت قبيلة جنوبية هزمت 
الحوثيين واإلخوان الحوثيين واإلخوان 

مرتين في شبوةمرتين في شبوة
مراسلون

“يابن الوزير ان جيت ترفع روسنا“يابن الوزير ان جيت ترفع روسنا
فنحن معك في سلم وااّل في حروب فنحن معك في سلم وااّل في حروب 

وان كانك ااّل جيت مثل اللّي مضوا وان كانك ااّل جيت مثل اللّي مضوا 
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عرشة أيام احتاجتها القوات املسلحة 
الجنوبية، لحســم معركة إعصار الجنوب، 
ضــد االذرع اإليرانيــة يف اليمــن )جامعة 
الحوثيــني(، يف معركــة أحــدث انقالباً يف 
موازيــن القوى والتحالفــات، لتعيد الزخم 
األول النطالق عاصفة الحزم، حني أحدثت 
تلــك العمليــة الجويــة التــي انطلقت يف 
اوار مــارس اذار مــن العــام 2015م، ارباكا 
يف صفــوف الحوثيــني الذيــن كانــوا يف 
طريقهم للســيطرة عىل عدن وخليج عدن 
وبــاب املندب ورشيط بحر العرب، وإعالن 

السيطرة عىل املالحة الدولية.
العملية العســكرية التي نفذتها قوات 
العاملقــة الجنوبيــة، أحدثــت اربــاكا يف 
صفوف الحوثيــني، وهو ما أدى اىل اظهار 
امليليشيات الحوثية “بأنها جامعة هشة، 
ضعيفة ال متتلك قوة عىل األرض لتحقيق 
مكاسب من خالل الهجوم امليداين”، فهي 
تعتمد يف حربها عىل التحالفات املحلية 
مع تنظيم اإلخوان، باإلضافة اىل الرضبات 

الجوية الصاروخية.
الســعودية التــي كانــت عىل وشــك 
خســارة مأرب ملصلحــة الحوثيني )أذرع 
طهــران(، ســبق لهــا ووصلــت اىل طريق 
مســدود يف ملف التفاوض مع إيران، األمر 
الــذي أتاح لإلخوان تضييــق الخناق عىل 
الرياض للحصول عىل املزيد من املكاسب 
السياسية، من ابرزها تجاوز اتفاق الرياض 
التنظيم الحاكم باالنســحاب  الذي يلــزم 
من مــدن الجنوب والتوجه صوب الجبهات 
لقتــال الحوثيــني، فــكان تســليم بيحان 
وعســيالن وعني يف ســبتمرب )أيلول(، قد 
كشــف عن توجــه االذرع القطرية الرتكية، 

الداعم للمرشوع اإليراين يف اليمن.
ومل متــض ســوى أيــام قليلــة حتى 
تم الكشــف عــن مخطط خطــري من قبل 
الحوثيــني واالخــوان الســتهداف قــوات 
التحالــف العريب يف شــبوة، وهــو ما دفع 
الســعودية واالماراتية والبحرينية  القوات 
اىل االنســحاب من شــبوة يف اعالن أكيد 
عىل رفغ الغطاء عــن “التنظيم الحاكم يف 
حكومــة الرئيس اليمني املؤقــت عبدربه 

منصور هادي”.
ســلطة اإلخوان يف شــبوة بــدال من 
الدفــع بقوات عســكرية لقتــال الحوثيني 
يف بيحــان، توجهت صوب قــوات النخبة 
إلخراجها من قاعدة العلم العسكرية، قبل 
ان تقــوم بأعامل نهب واســعة يف القاعدة 

العسكرية.
هذه االقتحام جاء متزامنا مع تحركات 
قبليــة يف شــبوة، طالبت بوضــح حد ملا 
الرئيس  وصفت بخيانة االخــوان لرشعية 

املؤقت عبدربه منصور هادي.
وكان ال بد من تحرير شــبوة وتأمينها، 
اال ان االشــرتاطات املجلــس االنتقــايل 
جــاءت متوافقة مــع رغبة ســعودية ومن 

الرئيــس املؤقت هــادي، بإزاحة ســلطة 
شــبوة، بعــد ان كانــت رشعية هــادي قد 
شــارفت عــىل النهاية خاصة بعــد اعالن 
موالــني لهــادي عــن تشــكيل تحالفات 
سياســية تهدف اىل اختيار ســلطة بديلة 

لهادي.

األهمية السياسية واالقتصادية 
لشبوة 

الغنية بالرثوات  تعد محافظة شــبوة 
النفطيــة مــن أهــم محافظــات الجنوب، 
فهي تقع عىل رشيط بحــر العرب وترتبط 
مبحافظتــي أبني وحرضمــوت، باإلضافة 
اىل حدودها مع اليمن الشــاميل وتحديدا 

البيضاء ومأرب.
ويؤكــد الخبــري واملحلل الســيايس 
الجنــويب منصور صالح “ان شــبوة تكمن 
أهميتها يف انهــا تقع يف منتصف الجنوب 
وتربط محافظــات رشق عدن مع العاصمة 
وأبــني ولحــج، ناهيــك عــن انهــا غنيــة 
بالرثوات النفطية واملــوارد، ولديها موانئ 
اســرتاتيجية مهمة، وهو مــا جعلها محل 
أطامع احتاللية خاصة من تنظيم االخوان 
املسلمني وميليشيات الحوثيني”.. مشريا 
يف حديث خــاص لصحيفة اليــوم الثامن 
إن االنتصار يف شــبوة مثل عامال مساعدا 
للجنوبيــني يف املــي بقضيتهــم نحو 
تحقيق كامل األهداف الوطنية، واستكامل 
تحريــر باقــي املــدن املحتلة مــن قبل 

الحوثيني واالخوان معا”.
وأضــاف صالــح “ان شــبوة الغنيــة 
بالــرثوات النفطية والغازيــة، جعلها محل 

أطامع
 قــوى خارجيــة خاصــة مــن تنظيم 
اإلخــوان الــدويل الذي دعــم أذرع محلية 
يف اليمــن كاإلخــوان والحوثيني ملحاولة 
السيطرة عليها”.. مؤكدا ان شبوة أصبحت 
محررة وهناك مناطق أخرى ال تزال مهيئة 

للتحريــر والعمليــات العســكرية يف قادم 
األيــام، خاصــة تحريــر مكــرياس ووادي 
حرضمــوت واملهرة، وهذا املناطق ســيتم 

تحريرها يف القريب ان شاء الله “.
وأشــار صالح إىل أن شــبوة رســمت 
خارطة جديدة، بإفشــال مرشوع اإلخوان 
والحوثيــني واالطامع اإلقليميــة والدولية، 
وتحريرهــا أوصلــت رســالة مهمــة بــأن 
الجنوبيــني ميتلكــون قــدرة عىل بســط 
نفوذهم عــىل كامل تراب الجنوب، وحامية 

املصالح اإلقليمية والدولية”.

دور حاسم يف معركة شبوة 
الســؤال األهــم اليوم من هــم صانعو 
التحوالت االســرتاتيجية الهامة يف شبوة، 
يعلق يف هــذا الصدد الخبــري اإلمارايت د. 
عبد الخالق عبداللــه، قائالً “هناك اجامع 
بــني القــايص والــداين أن دور #اإلمارات 
الســيايس والعســكري كان حاســام يف 
ميدان القتال يف شــبوة، وانــه غرّي معادلة 
القوى عىل األرض لتؤكد انها توظف قوتها 
الناعمة والصلبة بجدارة واقتدار يف املكان 
املناســب والوقت املناســب وتغادر أيضا 
املرسح السيايس والعســكري يف الوقت 

املناسب”.
وتذهب تقاريــر إىل التأكيد عىل الدور 
الذي لعبه ويل عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد، يف إعادة رسم ابجديات الحرب يف 
اليمــن، فاإلمارات التي طاملا اتهمه تنظيم 
اإلخوان بالتعاون مع الحوثيني، استطاعت 
يف فــرتة وجيــزة ان تعيد بنــاء تحالفات 
محلية يف الجنــوب إعادة االعتبار لعملية 
عاصفــة الحزم، خاصــة بعد مرور ســبع 
ســنوات مل تحرر فيه أي مدينة شــاملية، 
بل عــىل العكــس ســلم تنظيــم اإلخوان 
مدن اســرتاتيجية رشق صنعــاء كانت قد 
حررت يف العــام 2015م، بدعم من القوات 
املسلحة اإلماراتية التي نزلت عىل األرض 

يف مأرب.
ورأي بن زايد ان املرحلة تتطلب جدية 
فقط يف إعادة رســم خارطــة التحالفات، 
نحو إعــادة صنــع تحوالت اســرتاتيجية 
مهمة يف مــرشوع التحالــف العريب الذي 

تقوده السعودية.
تقول شبكة يب يب يس الربيطانية “أن 
سياســة اإلمارات الخارجية مرت بتحوالت 
كربى خــالل الخمســني عامــا املاضية: 
بدءا بالحيــاد، ومرورا باالنخراط يف بعض 
الرصاعــات يف منطقــة الرشق األوســط، 
ووصــوال إىل طــي صفحة الخالفــات مع 

بعض القوى اإلقليمية”.
“إن  الربيطانيــة  يس  يب  يب  وتقــول 
اإلمــارات ال تخفــي رغبتهــا يف أن تصبح 
قوة إقليمية ذات ثقل سيايس واقتصادي. 
وال شــك أن النهضــة االقتصاديــة الكبرية 
التي شــهدتها دولة اإلمارات، واملشــاريع 

التنموية والعمرانية والســياحية الضخمة 
التي أنجزتها البــالد، وتركيزها عىل تنويع 
االقتصاد واســتخدام أحــدث التقنيات يف 
مختلف املجــاالت كان لهــا دور كبري يف 

تعزيز ثقلها اإلقليمي.
وعــىل الرغم مــن ان تنظيــم اإلخوان 
يف اليمــن قد عمــل عىل محاولــة تفكيك 
العالقــة بني الريــاض وابوظبــي، خاصة 
بعد انســحاب األخــرية مــن الجنوب يف 
العام 2019م، اال ذلك مل يجد نفعا يف منح 
االخــوان الغطاء الرشعي للســيطرة عىل 
الجنوب، حيث ســلطة املجلس االنتقايل 
الجنويب، وهو األمر الذي جعل الســعودية 
تفقــد الكثــري مــن قدارتــه يف مواجهــة 
املرشوع اإليــراين لتعود أبوظبي بقوة من 
شبوة، من خالل االعتامد بشكل كامل عىل 
الحلفاء املحليــني يف الجنوب “املجلس 
االنتقايل الجنويب”، وتشكيالته العسكرية.

وكانــت عمليــة إعصــار الجنوب هي 
نتــاج ومثار جهد امارايت بــدأ واضحا منذ 
وقــت مبكــر إلعــادة تحجيــم الحوثيني 
والقوى اإلرهابية التي وجدت مساحة آمنة 
للتحرك جنوبا بعد ان سيطر االخوان عىل 

شبوة يف أغسطس/ أب من العام 2019م.

معادلة االنتصار يف شبوة 
الخبــري واملحلل الســيايس ســعيد 
بكــران، أكد أن معركة شــبوة ذات وزن مهم 
عىل الصعيد االقليمي النها شكلت خسارة 
يف ميزان القــوة والتأثري يف امللف اليمني 

برمته ملحور ايران قطر 
اذ ان خســارة شــبوة تعني خســارة 
التأثــري يف رشق الجنــوب”.. الفتا اىل أن 
شبوة أضافت وزنها وتأثريها عىل الجنوب 
ومــأرب لكفة التحالف بالشــك يعترب ورقة 
مهمة يف يد التحالــف العريب يف مواجهة 
محور ايران وتقاطعاته مع تطلعات الدوحة 

وتركيا “.

وقال بكران يف حديث خاص لصحيفة 
اليوم الثامــن “إن محور ايــران قطر تركيا 
خرس بخسارة شبوة جزء مهم من معادلة 
كانت مطروحة وكانت تطمح لتقاسم البالد 
شــامالً للحوثيــني ادوات ايــران وجنوبــاً 
لالخــوان ادوات قطر تركيا، مع االخذ بعني 
االعتبــار لتوقيت التحول يف شــبوة الذي 
يــأيت يف وقت تقرتب فيه ايران من التوصل 
التفــاق نــووي مع امريــكا والغــرب ورمبا 
اقرتابها مــن الدخول يف النــادي النووي 

حتى بدون االتفاق”.
وأضاف :” لكن تأثري التحول يف شبوة 
ســيظل محدوداً يف حال مل يتشــكل منه 
تحــول اكرب يف كل املحافظــات الجنوبية 
يعيــد صياغــة الرشعيــة فيهــا ويثبــت 
االستقرار ويستكمل تنفيذ اتفاق الرياض “.

وتوقــع بكران “أن يتــآكل هذا االنجاز 
يف حــال تعــرث هــذا املســعى وفشــلت 
جهود اصــالح الرشعيــة وتثبيت االوضاع 
يف الجنــوب والدفــع بها نحو االســتقرار، 
وبالشــك اكدت عملية شــبوة عىل تالحم 
ســعودي امــارايت وتوحــد الرؤيــة تجاه 
الحفاظ عىل جنوب آمن وموحد ومســتقر، 
الن مجريات الرصاع شــامالً مازالت تراوح 
مكانها ومتيل لصالح ايران بشكل مبارش “.

هــذا  ملوازنــة  ســبيل  “ال  أن  وأكــد 
الضعف يف ميزان القوى املتصارعة حالياً 
يعادل كفة التحالــف الغريب اال عن طريق 
الحفاظ عىل الجنوب كورقة رابحة ســواًء 
يف الحرب شــامالً او الحداث التوازن عىل 
طاولة التفاوض، الجنــوب اليوم هو الوزن 
الحقيقــي يف الرصاع واســتقراره ووحدته 
متكن التحالف بقيادة السعودية من اوراق 

كثرية”.
الخبري واالكادميي الجنويب د. حسني 
لقــور بن عيــدان، قــال إنــه “كان يخطط 
لشــبوة مــن قبل قــوى إقليميــة وحزبية 
أن تتحــول إىل بــؤرة اخــرى يف خــارصة 
الجزيرة العربية بجانب الحوثيني لتصبح 
مصدر تهديــد اضايف إلحــداث مزيدا من 
الرصاعات متنــع دول املنطقة من تحقيق 
الرؤى الجديدة التي وضعتها ملجتمعاتها 
و لقيادة الوطن العريب نحو آفاق جديدة”.

وأضاف لصحيفة اليوم الثامن “جاءت 
معركــة شــبوة و عصفت بتلــك الخطط و 
غــريت وجه الــرصاع بشــكل يختلف عام 
بدأت عليه عاصفة الحزم ســواء من خالل 
بناء تحالفات جديدة داخلية أو من خالل 

طريقة ادارة املعركة”. 
وأكــد بــن عيــدان يف حديــث خاص 
لصحيفة اليوم الثامن “إنه ال ميكن ان نضع 
انتصارات القوات الجنوبية و دحر الحويث 
من مديريات شــبوة الشــاملية الغربية يف 
إطار متتني املــرشوع الوطنــي الجنويب 
فقط و إمنا أيضا يف اإلطار األكرب ملواجهة 
مرشوعــات إيــران و تركيا التوســعية يف 

ملف العدد
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ِسفاح ماللي إيران، وجماعة اإلخوانِسفاح ماللي إيران، وجماعة اإلخوان

هل العالقة بين قطر 
والسعودية أصبحت طبيعية 
وماذا عن تركيا وموقفها 

من اإلخوان؟

هل أكدت عملية شبوة 
على “التالحم اإلماراتي 

السعودي”؟

لماذا يجب ان يكون الجنوب 
قويًا بالنسبة للسعودية 

وجيرانها؟

فريق التحرير

خبراء سياسيون يتحدثون لـ »اليوم الثامن« عن المكاسب اإلقليمية من خيار استقالل الجنوب

ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية مع إيران ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية مع إيران 
والعالقات اإليرانية القطريةوالعالقات اإليرانية القطرية

محمد بن زايد.. مهندس التحوالت والتحالفات

حسين لقوراياد قاسم
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املنطقة و التي تلقت رضبة قاصمة مل تكن 
تتوقعها”.

واألكادميــي  الخبــري  تعتــرب  لذلــك 
الجنــويب “أن هــذه املعركة هــي البداية 
لوضــع نهاية مــرشوع الحوثة الســاليل و 
كذلــك مــرشوع خالفة إخوان املســلمني 

العابر للحدود”.

االبعاد االسرتاتيجية ملعركة 
شبوة عىل الصعيد اإلقليمي

وتحــدث الخبري واملحلل الســيايس 
هاين مســهور عــن االبعاد االســرتاتيجية 
ملعركــة شــبوة عــىل الصعيــد اإلقليمي 
والحوارات الخليجية مــع إيران والعالقات 
تقــدم  “إن  وقــال  القطريــة،  اإليرانيــة 
مفاوضات االتفاق النــووي يف فيينا متثل 
الحافــز الرئيــيس لقرار التحالــف العريب 
بإعــادة متوضع ألويــة العاملقة الجنوبية 
يف الســاحل الغريب واطــالق عملية اعادة 
االنتشار التي غريت املشهد امليداين كلياً 
يف اليمــن جنوباً وشــامالً وفرضت قواعد 
اشــتباك جديدة غري التي كان قد صنعها 
حــزب االصــالح بتخادمه مع مليشــيات 
الحــويث الســتنزاف املنطقــة يف األزمــة 

اليمنية”.
خــاص  حديــث  يف  مســهور  وأكــد 
لصحيفة اليوم الثامن “إن التغيري امليداين 
يف اليمــن يفتــح فرصــة مجــددة للقوى 
اليمنية الشــاملية إلثبات صوتها الوطني 
لتحشــيد اليمنيني من حولهم لالســتفادة 
من دعــم التحالف العريب واســقاط كافة 
واأليدلوجية  االقليمية  بالقوى  االرتباطات 
وهــي فرصــة ممكنــة لتشــكيل الرافعــة 
الوطنية اليمنية خاصة مع تقلص دور قطر 

السيايس بعد اتفاق العال”.
الداعمــون  “االيرانيــون  وأضــاف 
ملليشــيات الحــويث يدركــون أن الحويث 
ســيكون الطــرف الخــارس واســتثامرهم 
فيه ســينتهي مبجــرد انتهــاء مفاوضات 
فيينا وســيرتك ملواجهة قدره أمام القوى 

الجنوبية واليمنية بروافعها الوطنية”.
مــن جهته، قال رئيس مركز ســوث24 
“إن  قاســم  إيــاد  والدراســات  لألخبــار 
املعارك يف شــبوة جاءت كجزء من خطة 
األرجح،  اســرتاتيجية “تصحيحية”، عىل 
للتحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن، 
بعــد سلســلة إخفاقــات لعملياتــه التي 
دعمها يف شــامل اليمن لســبع ســنوات 
متتاليــة، نتيجة عوامل عدة، ســبق وحّذر 
منها الجنوبيون يف وقت مبكر. ال شــك أّن 
نتائج هذه املعركة ســتنعكس عىل ملفات 
سياســية محلية أهمها اتفاق الرياض من 
ناحيــة، وإعادة ترتيب األوراق السياســية 
يف الجنــوب، وخصوصــا إعادة تشــكيل 
الالعبني البارزيــن يف الجنوب كاملجلس 
االنتقايل الجنويب. وكذلك عســكرية تدفع 
بالضغــط عىل الحوثيــني لتقديم تنازالت 
حقيقية والخضوع لجهود السالم أو القبول 

ببعض املبادرات املطروحة”. 
وقال قاسم يف حديث خاص لصحيفة 
اليــوم الثامــن “ارتبــط تعّنــت الحوثيني 
بصورة مبارشة بالــدور اإليراين يف ترتيب 
مــع  تزامنــا  املنطقــة،  أوراق وكالئــه يف 
محادثــات فيينا النوويــة، والحوار األخري 
مع اململكة العربية الســعودية. من شــأن 
الهزائم التــي تلقاها الحوثيون يف شــبوة 
اللعــب يف  أوراق  الجنوبيــة، أن تضعــف 
يــد إيران، ورمبــا تدفعها لتقديــم تنازالت 
عىل حســاب الحــويث، يف بعض الجوانب 
لصالح إبرام اتفاق مع الدول الكربى بشأن 
ملفها النووي. خصوصــا وأّن إيران فقدت 
أحد أذرعها الضليعني بتفاصيل املشــهد 
العســكري والســيايس يف صنعاء، حسن 
إيرلــو ورمبــا أعــداد أخرى مــن خربائها 
هناك مؤخرا. ال شــك أّن إيران ستســتمر 
يف تقديــم خطاب إيجايب مع الســعودية، 
بهدف منح أجواء الحــوار يف فيينا صورة 
إيجابيــة، لكنها لــن تتوقف عــن مواصلة 
دعمهــا للحوثيني، إذ تشــعر مبدى أهمية 
بقاء الجامعة املتشــددة، جــزرة لتحقيق 

أطامعها التوسعية يف املنطقة”. 
وأضــاف “عىل الرغــم أن من مصلحة 
إيران ودول املنطقة إيجاد وسيلة لتحقيق 
توافق مشــرتك بعــدد من القضايــا، إذ ال 
فكاك باألخري من التوصل لحلول مشرتكة، 
لكّن اســتمرار خســائر الحوثيني األخرية 

عىل يد ألوية العاملقة الجنوبية، ســتكرس 
الغرور الســيايس الذي اتسمت به مؤخرا 

طهران، إىل حدا ما”. 

العالقة بني قطر والسعودية 
وبشــأن العالقة بني قطر والسعودية، 
خاصــة وان الدوحــة قد أظهــرت انحيازا 
اىل معســكر إيران، قال الخبري والسيايس 
تتعــاىف  “إن  مســهور  هــاين  الجنــويب 
العالقــات الخليجية بعد اتفاق العال )يناير 
2021(، سياسياً وسيكون العام ٢٠٢٢ عام 
اكتــامل التعايف فالقطريــني ليس أمامهم 
غــري حاضنتهم العربية خاصــة وأن تركيا 
اضطــرت للرتاجع عــن مواقفهــا العدائية 
وبــدأت خطــوات تقــارب مع الســعودية 
واالمارات ســتكون اكرث وضوحــا مع زيارة 
الرئيــس الرتيك اردوغان للرياض وابوظبي 

يف فرباير املقبل”.
وقــال إن “االتــراك تخلو عــن اخوان 
مرص من لتطبيع عالقاتهــم بالقاهرة وكان 
ذلــك ترصفاً جيداً وقد يتكرر مع بقية فروع 
التنظيــم خاصة ليبيــا واليمــن فالرئيس 
رئاســية  النتخابــات  ســيذهب  الــرتيك 
يف ٢٠٢٣ وعليــه أن يخوضهــا مبوقــف 
اقتصادي وســيايس قوي تضمن فوزه يف 
انتخابــات تخدد مســتقبل تركيــا لعقود 

قادمة”.
لن يتمســك بشــدة الرئيــس الرتيك 
بورقة حــزب االصالح فهــذه ورقة ضعيفة 
ومســتهلكة وسيســلمها يف أي مفاوضات 
تعيد له القبــول يف محور االعتدال العريب 
خاصة وأن اخوان اليمــن ارتبطوا مبلفات 
الفســاد املــايل أكرث من غريهــم من أفرع 

التنظيم يف العامل.
وعــن العالقة بــني قطر والســعودية 
وموقف تركيا من اإلخوان، قال اياد قاســم 
“ال ميكــن الجــزم بعــودة كامــل العالقات 
بــني الســعودية وقطــر إىل طبيعتها، كام 
كانت قبــل يونيــو 2017. رغــم التوافقات 
التي توصل لها زعــامء الخليج ومرص يف 
قمة العال مطلع العــام الفائت. إذ أن عودة 
العالقات حكمتها ظــروف أخرى أو دفعت 
لهــا، وهي خطوة صحيحــة باتجاه ترتيب 
البيــت الخليجــي، لكنها خطــوة متي 
بخطوات حذرة إىل حد مــا. ال تزال بعض 
املخاوف قامئة يف عالقة قطر بالتنظيامت 
املتطرفــة وحركــة اإلخــوان املســلمني 
واســتخدام أدواتها يف تصفية حســاباتها 
السياســية قامئــة. ميكــن القــول أّن بدء 
تحــول االهتــامم األمرييك االســرتاتيجي 
بصورة كبرية ناحية الرشق، ملواجهة أكرب 
قوتــني فيها روســيا والصــني، ونقل عدد 
مــن منظوماتهــا الدفاعية من الســعودية 
والخليج وبعض قواعدها من قطر، دفع إىل 
جانب ظروف اقتصادية أخرى، نحو ترتيب 
العالقة مع قطر. ورمبا ليســت تركيا بعيدة 

عن هذه امللفات”. 

التالحم اإلمارايت السعودي يف 
شبوة 

وقال مسهور إن التكامل بني االمارات 
والســعودية أكد عىل التالحم بني الرياض 
وأبوظبي، فاملدعوم اماراتيا كام حاولوا أن 
يجعلــوه متهامً تحول إىل عمالقاً اكتســح 
جبهــات اصطنعــت مــن تخــادم الحويث 

وحزب االصالح وتبددت اوهامهم.
عملية شــبوة اعــادة عمليــاً تعريف 
القوة عىل األرض باإلضافة إىل أنها أعادة 
تقييم كل القوى ومدى انتامئها لحواضنها 
الوطنية والشــعبية، وهذه من أهم ما يحب 
اســتخالصه من العمليات العسكرية التي 
كشــفت أن الويــة العاملقــة نجحــت يف 
حاضنتهــا الشــعبية من اســتعادة مواقع 
حصينة ومســاحات شاســعة يف غضون 

ايام قليلة”.
الســيايس  التنســيق  “إن  وقــال 
والعســكري االمارايت والسعودي من بداية 
عاصفــة الحــزم مل يتغــري اال يف عقليــة 
جامعــات االســالم الســيايس املختلــة 
فالريــاض وابوظبي حددتــا الوجهة مبكراً 

وقررتا منذ وقت بعيد عدم منح املتأسلمني 
فرصة الختطاف شــبوة وأي جزء آخر من 

بالد الجنوب واليمن”.
وأتفق اياد قاسم مع ما ذهب إليه هاين 
مســهور، وقال “إن هناك تالحم ســعودي 
إمــارايت إىل حــد كبــري. وعكســت ذلــك 
زيارة كبار قــادة دفاع البلديــن املتبادلة، 
والرتتيبات مع القيــادات الجنوبية يف هذا 
الصدد، قبل بــدء عمليات إعادة التموضع 
يف الســاحل الغــريب وانتشــار العاملقــة 
الجنوبية يف رشق عدن. هناك نقطة مهمة 
يجب اإلشــارة إليها، حني يكــون الحديث 
عن نجــاح التحالــف يف الجنــوب. دامئا 
ما يرتبط ذلك بتوافق عــىل إدارة املعارك 
بأيــادي جنوبيــة خالصــة، تــدرك أهمية 
وقيمة املعــارك كنتيجة موضوعية ألهمية 
وقيمة األرض التــي تدافع عنها واملرشوع 
الوطنــي الــذي تتبناه. متامــا كام حصل 
عند انطالق عاصفة الحزم وتحرير مناطق 

الجنوب”. 
وقالــت ريــم العولقي وهــي كاتبة يف 
صحيفة اليوم الثامن “إن  التالحم اإلمارايت 
والســعودي متواجد من قبل عملية شبوة 
ألن كال البلديــن لديهــم الهــدف ذاته فهم 
رشيك أســايس يف العمليات العســكرية 
التــي قادوهــا منــذ بداية عاصفــة الحزم 
ومــا جــاءت معــارك شــبوة األ تأكيد قوة 
العالقات بينهم”.. مشــرية اىل ان الجنوب 
هو العمــق اإلســرتاتيجي لألمــن القومي 
العــريب وهذا أكدته الشــواهد منذ انطالقة 
عاصفة الحــزم إىل يومنا هــذا إضافة إىل 
العمق الدينــي لدول الخليج لذلك اململكة 
العربية السعودية تسعى دامئاً إىل التعاون 
مع الجنوب العريب سياســاً وعسكرياً عىل 

األرض.

الجنوب قوي مصلحة للسعودية 
وجريانها

وأكد الخبري اإلعالمي هاين مسهور ان 
إقامــة دولة جنوبية مســتقلة ميثل أهمية 
اســرتاتيجية ومصلحة ذات بعــد إقليمي 
بالنسبة للســعودية وجريانها يف الخليج 

العريب.
وأضــاف مســهور “أن صيانــة األمن 
القومــي العريب وحاميته تســتوجب دعم 
الجنوب العريب فهو الدرع للحدود العربية 
الجنوبيــة املمتدة ببحر العــرب إىل باب 
للجمهورية  السياســية  والتجربة  املندب 

تؤكــد   )١٩٦٧-١٩٩٠( االوىل  الجنوبيــة 
أهميــة مــا شــكله الجنوب مــن أهمية يف 

حامية املمرات املالحية الدولية”.
وأشــار اىل ان “التحديات املستقبلية 
تعــزز رضورة دعــم الجنوب مللــئ الفراغ 
الذي ترتبص بــه التنظيامت االرهابية من 
داعش والقاعــدة وغريها وهــو ما يتطلب 
الدعم واالســناد لقيام دولة مستقلة قادرة 
عــىل مكافحة اإلرهــاب واألهم أنهــا دولة 
تعتمد عىل التنمية واالقتصاد واملعرفة”.. 
مؤكدا أن “الجنوب سيكون داعامً لتوجهات 
لالســتثامرات  وجاذبــاً  املنطقــة  دول 
االقتصادية لتحالفاته السياســية مع دول 
االعتدال العربية وهو ما سيفتح ويجب أن 
يفتح االبواب ليكون الجنوب بلدا اقتصاديا 

رئيسيا يف نطاق بلدان املحور العريب”.
من جهته، قال اياد قاســم رئيس مركز 
ســوث24 لألخبار والدراسات “إن الحديث 
عــن جنوب قوي فيه مصلحة للســعودية، 
هــذا الطرح بات يقتنع فيــه بعض الخرباء 
من  ونخبة  الســعوديني.  االســرتاتيجيني 
أصحــاب الفكــر والسياســة يف منطقــة 
الخليــج العــريب، ألّن هذه القناعــة نابعة 
عن تتبع ومشــاهدة وعيش ثالثة عقود من 
الفوىض والفشل والحروب سببتها اآلليات 
السياســية الفاشــلة التي قــادت للوحدة 
اليمنية وحريب 1994 و2015، وما عكســته 
من تهديدات أمنية وجيوسياســية خطرية 
عىل دول الخليج، وعىل الســعودية بشكل 
خــاص، وليس أقلها متــدد النفوذ اإليراين 
اإلرهابية”  “التنظيامت  تهديدات  وتوّســع 

وتهديد املياه اإلقليمية والدولية”.
وقــال “إّن إعــادة خلــق تــوازن بني 
ضــوء  يف  مبنــي  والشــامل  الجنــوب 
واالســرتاتيجيات  السياســية  االختالفات 
والعالقــات وقضايــا الــرصاع التاريخيــة، 
تقتضيــه املصلحــة الســعودية والعربية 
واإلقليميــة، وقبلهــا اليمنية. إذ سيشــّكل 
هذا التوازن عامل مهم يف استقرار الحدود 
الكــربى التي تربط الســعودية بالجنوب، 
واســتقرار األمــن البحري الــذي يحاذي 
مياه الجنوب الجنوبية والغربية، فضال عن 
خلق حلفــاء رشكاء يف حاميــة املصالح 
املشــرتكة وإنجاح الخطط االسرتاتيجية 
الكــربى ذات العالقة مبســتقبل املنطقة 
ومشاريعها االســتثامرية واألمنية الواعدة 

التي تتبناها قيادة اململكة الشابة”. 

ِسفاح ماللي إيران، وجماعة اإلخوانِسفاح ماللي إيران، وجماعة اإلخوان

خبراء سياسيون يتحدثون لـ »اليوم الثامن« عن المكاسب اإلقليمية من خيار استقالل الجنوب

ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية مع إيران ما هي االبعاد االستراتيجية لمعركة شبوة على الصعيد اإلقليمي والحوارات الخليجية مع إيران 
والعالقات اإليرانية القطريةوالعالقات اإليرانية القطرية

ملف العدد

د. عبدالخالق عبدهللا

هاني مسهور

ريم العولقي

منصور صالح
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الجيش اليمني، أو القوات املســلحة 
اليمنيــة، هــي وحــدات وألويــة ومناطق 
عســكرية تنتــرش يف كل اليمــن مبــا يف 
ذلك األحمــر، فالرئيــس اليمنــي الراحل 
األعــىل  القائــد  عبداللــه صالــح،  عــي 
للقــوات املســلحة، مل يكن مســؤوالً عىل 
كل »الجيش«، فقــوات الفرقة األوىل مدرع 
وقــوات املنطقة الشــاملية الغربية، كانت 
تعــد ملكيــة خاصة للــواء عي محســن 
األحمــر، الذراع العســكرية لتنظيم إخوان 
اليمن، واملسؤول األول يف تجنيد ما عرف 
باألفغان العرب، والذين أعاد احتوائهم بعد 
عودتهم من أفغانستان قبيل الحرب األوىل 
عىل الجنوب يف منتصف تسعينيات القرن 
املايض، ودمجهــم يف الفرقة األوىل مدرع 
التــي ذابــت، ومل تواجه الحوثيــني اثناء 
اجتياح حرف ســفيان وعمران وصوال إىل 
صنعــاء العاصمــة يف الـ٢١ من ســبتمرب 
)أيلول( ٢٠١4م، وفــرار قائدها اللواء عي 
محســن األحمــر يف طائــرة خاصــة إىل 

السعودية.
حــاول عبدربه منصور هادي، الرئيس 
التوافقــي املؤقت الذي خلــف صالح يف 
الحكم يف الـ٢١ من فرباير )شــباط( العام 
٢٠١٢م، إعادة تأســيس الجيــش اليمني 
عىل »أســس وطنية«، وقد مى يف إعادة 
هيكلة القوات املســلحة اليمنيــة، وتلبية 
لرغبــة اإلخــوان يف تفكيــك مــا اســموه 
الجيش العائي، قــام هادي بإبعاد العميد 
احمد عي عبداللــه صالح الذي كان يقود 
قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
املتخصصــة واالحرتافيــة، وكانــت متثل 
جيش النخبة يف القوات املسلحة اليمنية، 
وعينها ســفريا لليمن يف االمارات العربية 

املتحدة.
لكن تلك الهيكلة تــم وأدها يف املهد، 
فاإلخوان اعرتضوا عىل تفكيك قوات الفرقة 
األوىل مــدرع وتحويل مقرهــا اىل حديقة 
عامة يف صنعاء، بدعــوى ان قوات الفرقة 
تعترب حراســة »انتفاضة فرباير )شــباط( 
٢٠١١م«، والهيكلة، تقول مصادر عسكرية 
لصحيفــة اليوم الثامن »ان اإلخوان طالبوا 
هــادي ان تقترص عىل القــوات التي تتبع 
صالح، عىل اعتبار انها قوات خاصة بعائلة 
صالح وليست وطنية، كقوات الفرقة األوىل 

مدرع«.
»هادي« الذي وصل اىل الحكم تعرض 
ملحاولــة اغتيــال يف مستشــفى القوات 
املســلحة اليمنيــة بالعــريض، الواقع يف 
داخل مبنى وزارة الدفاع التي يفرتض انها 
شــديدة التحصني، يف الـ5 من ديســمرب 
)كانــون األول( العــام ٢٠١٣م، حــني قام 
مســلحون باقتحــام مستشــفى العريض 
الذي يقع داخل مجمع وزارة الدفاع اليمنية، 
متنكرين بلباس عسكري ويحملون أسلحة 
خفيفــة ومتوســطة، مدعومني بســيارات 

تحمل متفجرات، ومعهم انتحاريني«.
محاولة اغتيال هادي، سبقتها عملية 
مامثلــة يف نفس املوقع، حيث اســتهدف 
تفجري إرهــايب وزير الدفــاع اللواء محمد 
نــارص احمد اثناء خروجه من وزارة الدفاع 
يف أكتوبــر )ترشيــن األول( العام ٢٠١٢م، 
وقد مثلت هذه املحــاوالت نهاية ملرشوع 
إعــادة هيكلــة القوات املســلحة اليمنية، 
وفق نظرية هادي، ليتم بعدها تسليم قيادة 
الجيش لقــادة من تنظيم االخــوان الذين 
بدأوا يف تأســيس جيش طائفي، مل يصمد 
امام الحوثيني وظل يسلم املدن واملناطق 

العسكرية دون قتال حتى اليوم.

عاصفة الحزم وجيش اإلخوان
يف أواخر مــارس )اذار( العام ٢٠١5م، 
أطلــق التحالف العريب بقيادة الســعودية 
واالمارات ومرص والبحريــن باإلضافة إىل 
ســت دول أخــرى، عاصفــة الحــزم لردع 

الحوثيني، ومنع وصولهم إىل عدن.
الوحــدات العســكرية التــي مل تعلن 
الوالء لإلخــوان، أعلنت الــوالء للحوثيني 
الذين نجحوا يف كســب وحدات عسكرية 
وأمنيــة، بســبب انتــامء قادتهــا للفكــر 
»الســاليل الهاشمي«، عىل ســبيل املثال 
قائــد قوات األمن املركزي يف عدن، العميد 
عبدالحافــظ الســقاف الذي رفــض قرار 
أصــدره الرئيس هادي، بإقالتــه بعد ثبتوه 

عالقته بالحوثيني.
وامام هــذا الوضع تشــكلت املقاومة 
الجنوبيــة يف عــدن، وهــي امتــداد لفكرة 
املقاومــة التي تشــكلت ملحاربــة تنظيم 
القاعــدة يف لــودر وأبــني وشــبوة ولحج، 
التــي  الجنــويب  املقاومــة  إىل  وصــوال 
أسســها اللواء عيــدروس الزبيدي، رئيس 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب )الحايل(، 
وبعــد مرور نحو ســتة أشــهر عــىل بروز 
املقاومة الجنوبية وتحقيق انتصارات ضد 
الحوثيني، حتى تعممت الفكرة يف مختلف 
املدن اليمنية، فتشــكلت يف تعز املقاومة 
الشــعبية التــي تزعمها االخــواين حمود 

سعيد املخاليف.
ونجحت املقاومة الجنوبية بعد أربعة 
أشــهر من القتــال من تحريــر عدن ولحج 
وأبــني، وصوال إىل عقبة ثــرة يف مكرياس، 

لتتوقف هناك.

جيش عيل محسن األحمر 
اإلخواين

بعيــداً عن األضــواء اإلعالميــة، كان 
األحمــر الفار مــن مواجهــة الحوثيني يف 
صنعاء، يعمل وبتمويل ســعودي وقطري 
عىل إعــادة تجميــع قوات الفرقــة األوىل 
مدرع، فكان ســاحل ميــدي الغريب ومأرب 
ابرز مراكز إعادة تجميع قوات الفرقة األوىل 
مدرع، لكنــه ازاح كل القيادات العســكرية 

)غري املبايعة لتنظيم اإلخوان(.
ويف ابريــل )نيســان( ٢٠١٦م، أصدر 
هادي قــراراً بإزاحة نائبه ورئيس الحكومة 
خالد بحاح، وتنصيب األحمر نائبا للرئيس 
وأحمــد عبيد بن دغــر الفار من معســكر 

االنقالبيني يف صنعاء رئيسا للحكومة.
ورغــم التهويــل اإلعالمــي مــن قدرة 
األحمر عىل هزميــة الحوثيني واخراجهم 
مــن صنعــاء، اال ان األحمر ظل يؤســس 
الجيش الذي بني عىل أســس طائفية يف 
مأرب، حتى خــرج وزير االعالم يف حكومة 
املنفى معمر االريــاين ليديل بترصيحات 
يؤكــد انهم لن يقتحمــوا صنعاء لتحريرها 
بدعــوى انها مدينة تاريخية يســتحال ان 

يسمحوا بنشوب حرب فيها.

لواء العفاريت وعقوبات الخزانة 
األمريكية

بلغ تعداد القــوات اإلخوانية يف مأرب 
بنحو بـ٢5٠ ألف جندي وضابط، لكن من 
االلوية التي انشأها اإلخوان يف مأرب »لواء 
العفاريت«، والذي قال االخوان انه تأسس 
لتحرير محافظة البيضاء من ميليشــيات 
الحويث، عىل غرار وجود وحدات عسكرية 
أخــرى كلها تدين بالوالء لإلخوان التنظيم 
اليمني الذي يظم يف صفوفه متطرفني من 

تنظيم القاعدة.
يف الـــ4 مــن ســبتمرب/أيلول ٢٠١٧ 
عــني الرئيــس اليمنــي املؤقت عبــد ربه 
منصــور هــادي العميد الركــن طاهر عي 
عيضة العقيي رئيسا جديدا لهيئة األركان 
العامة يف الجيــش خلفا للواء محمد عي 
املقديش، واألخري ظل قامئا باعامل وزير 
الدفاع اللواء محمود الصبحي األسري لدى 
الحوثيني منذ مارس )آذار( ٢٠١5م، قبل ان 

يصبح املقديش وزيرا للدفاع حتى اليوم.
كان تعيــني املقديش وزيــرا للدفاع، 
تأكيــدا عــىل تحكــم األحمر يف قــرارات 
الرئاســة والرئيــس هــادي، وقــد بــدأت 
املقــديش فعليــا يف إعادة دمــج قيادات 
االخــوان املدنيــني يف الجيــش اليمني، 
وعىل وقع القصف الصاروخي الحويث عىل 

مأرب، كان جيش اإلخوان يف مهمة تأسيس 
وتســليم حتى أصبــح لدى هــذا الجيش 
ما قوامه ســبعة ألويــة يف فرضة نهم رشق 
صنعاء وحدها، باإلضافــة اىل ثالثة ألوية 
عســكرية يف الجوف، وكلهــا الوية معززة 
برتسانة أسلحة ضخمة قدمتها السعودية، 
لكنها أصبحــت يف مطلع العــام ٢٠٢٠م، 
يف قبضــة الحوثيني دون أي مقاومة متنح 

استحواذهم عىل كل تلك األسلحة.
بالعودة إىل لواء العفاريت، الذي تؤكد 
العديد مــن التقارير انه يضــم يف صفوفه 
متطرفــني، اال ان هذا اللواء الذي تأســس 
يف مطلع العام ٢٠١٦م، مل يخض أي حرب 
ضــد الحوثيــني، األمر الذي دفــع قيادات 
قبلية يف البيضاء، اىل الســؤال عن مصري 
اللواء العسكري املكلف بتحرير محافظة 

البيضاء.
اال ان الــرد مل يتأخر حتــى منتصف 
مايو )أيــار( ٢٠١٦م، حني وضعت الخزانة 
األمريكيــة محافــظ البيضــاء اإلخــواين 
الســابق ومؤســس اللواء نائــف القييس 
عــىل قوائــم اإلرهــاب، بعد ثبــوت تورطه 
يف متويل تنظيــم القاعــدة، وتبعته بقرار 
عقوبات أخر يف الـ٢5 من أكتوبر )ترشين 
األول( ٢٠١٧م، ليسلم القييس قيادة اللواء 
لقيادات أخــرى وظل هو حتى اليوم يعمل 

يف الظل.
ولــواء العفاريــت يحمل أســم اللواء 
١١٧، لكــن بالتعمــق أكــرث يف بنية جيش 
اإلخوان تبني إن قيادة اإلخوان استحدثت 
منصبا جديداً يف بنيــة الجيش الطائفي، 
وهو »املســاعد«، وهو شخص مدين يكون 
يف منصب مســاعد قائد اللواء او مساعد 
مديــر الدائرة العســكرية او مســاعد قائد 
الكتيبــة، وهذا املنصب هــو املتحكم بكل 
قرارات وتحركات القوة العســكرية، أي انه 
يكــون هو القائد الفعي، وهو عادة ما يكون 
مــن املبايعني للتنظيــم عقائديا، حيث ال 
يســتطيع قائد اللواء رصف أي يشء دون 
توقيــع املســاعد، فمثالً يف هيئــة القوى 
البرشية »هيئــة تتبــع وزارة الدفاع وتضم 
دوائــر حكومية متفرعة مــن الهيئة أهمها 

دائرة شئون األفراد واالحتياط العام ودائرة 
شــئون الضبــاط«، رئيس هــذه الهيئة هو 
اللواء الركن محمد الورضي، لديه مســاعد 
إخــواين ال احد يعرف اســمه غري االســم 
الحــريك »أبو عــامر«، يحمل رتبــة عميد 
وهو شــخص مــدين ال عالقة له بالســلك 

العسكري.
»أبــو عــامر« هــو املتحكــم الوحيد 
والحــرصي يف هيئــة القــوى البرشيــة، 
ورئيس الهيئة ال يســتطيع عمل أي يشء 

إال مبوافقة من مساعده اإلخواين..
مــارب  يف  اليمنيــة  الدفــاع  وزارة 
والخاضعة لســيطرة تنظيــم اإلخوان، هي 
عبارة عن كشــوفات قوة برشية وتســليم 
وماليــة، وترقيات وحتى التجنيد يف مكتب 

»أبوعامر«، وكل يشء مير عربه.
رغــم نجــاح اإلخــوان يف رشاء ذمم 
قيادات عســكرية، والبعــض بايع التنظيم 
عىل الوالء والطاعــة، اال انه يف أي خالف 
يحصل بني القيادات العســكرية واملدنية 
يف جيــش مــأرب، يكــون موقــف التنظيم 
اليمني يف صــف القيــادات املدنية التي 

تعترب قيادات عقائدية.
يف مأرب اســتحدث التنظيم مناصب 
رسيــة يف وزارة الدفــاع اليمينــة ودوائرها 
ومناطقهــا وألويتهــا، وتتمثــل يف منصب 
مســئول التنظيــم يف كل منطقــة ودائرة 

ووحدة ولواء وكتيبة.
الشــخص  وهو  التنظيم«  و«مســئول 
الوحــدة تنظيميــاً  إدارة  املســئول عــن 
عقائدياً، مهمته عقد االجتامع كل أســبوع 
بقيــادة »الوحــدة أو الدائــرة أو اللــواء أو 
الكتيبة » ويسمى هذا االجتامع األسبوعي 
األمــور  فيــه  مناقشــة  يتــم  بـ«اللقــاء« 
التنظيمية الرسية عىل مستوى الوحدة أو 

اللواء أو الدائرة أو الكتيبة.
األســبوعية  االجتامعات  هذه  وترتكز 
عــىل التجنيد والــوالء والطاعــة للتنظيم 
اإلخواين ومصادر التمويــل وكيف البحث 
عن مصادر متويل جديدة، ودامئا ما يخلو 
ذكر قتال الحوثيني مــن هذه االجتامعات 

واللقاءات«.
مــن املعلومات التي حصلــت عليها 
صحيفــة اليوم الثامــن، يف الدائرة املالية 
لوزارة الدفاع، فهذه الدائرة مديرها إخواين 
ميني، وهو عسكري خريج كلية دفاع جوي 
يدعى العميد الركن عي حســن القباطي، 
إال أنه يوجد شــخص يطلــق عليها حركيا 
»الفنــدم«، وقليــل من يعرفون أســمه وهو 
إخواين مــدين يدعى عبدالغني الرشعبي، 
يديــر الدائرة املالية بكاملهــا وكل معاملة 
وكل وحوالــة مالية تتم عــربه ويوقع مكان 

التوقيع الخاص مبدير الدائرة نفسه«.
عىل الرغــم من ان اإلخــوان يطلقون 
صفــة »الجيــش الوطني«، عــىل الجيش 
املــوايل لهم، اال انهم يؤسســون جيشــا 
طائفيــا ال يقــل خطــورة من ميليشــيات 
الحــويث الطائفية، لكــن مرشوعية جيش 
االخــوان وحربــه ليســت لتحريــر اليمن 
الشــاميل مــن الحوثيــني فالحــرب التي 
يحــرض لهــا االخــوان يف مــارب، هدفها 
السيطرة عىل الجنوب وإخضاعه للهيمنة 

القطرية والرتكية.
وبينــت حرب شــبوة األخــرية وجود 
تحالفــات رسيــة وتقاطــع مصالــح بني 
أكدتــه  مــا  وهــو  والحوثيــني،  االخــوان 
االنسحابات من البيضاء وأجزاء من شبوة 

يف سبتمرب )أيلول( املايض.

خفايا واسرارخفايا واسرار
تبحث في فشل قرار الهيكلة وبنية جيش األحمر

كيف أنشئ »إخوان 
اليمن« جيشًا طائفيًا 

في مأرب
القسم السياسي
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أعلنــت ألويــة العاملقــة الجنوبيــة، 
تحرير مناطق جديــدة يف محافظة مأرب، 
ذات األهميــة االســرتاتيجية واالقتصادية 
يف اليمن الشاميل، فيام أشاد قائد القوات 
املشرتكة بشــبوة وقبائلها الذين قال انهم 

أصحاب مبادئ وقيم نبيلة.
ومتكنــت ألويــة العاملقــة مــن طرد 
ميليشــيات الحويث االنقالبيــة من مناطق 
مبديريــة حريب مبحافظة مأرب، شــامل 

رشقي العاصمة صنعاء.
وجــاء هــذا التطــور، بعدمــا متكنت 
األلويــة مــن تكبيــد ميليشــيات الحويث 

خسائر كبرية.
وأطلقــت ألوليــة العاملقــة يف اليمن 
مطلــع الشــهر الجــاري عمليــة »إعصار 
الجنــوب« بدعــم مــن التحالــف العريب 
لتحريــر محافظــة شــبوة من مليشــيات 

الحويث.
 وبعدمــا نجحــت يف مهمتهــا، بدأت 
تحريــر  يف  الجنوبيــة  العاملقــة  ألويــة 

مرتفعات حريب مبحافظة مأرب.

ومنذ أشــهر طويلة، يصّعد الحوثيون 
هجومهم عىل مــأرب الغنية بالنفط، لكنهم 

فشلوا يف مساعيهم.
ويف ســياق متصــل، أعلــن التحالف 
العــريب تنفيــذ ٣٣ عملية اســتهداف ضد 

ميليشيات الحويث يف مأرب.
وأكد التحالف أن عمليات االستهداف 
دمرت ٢١ آلية عســكرية، وأوقعت خسائر 
برشيــة يف صفوف امليليشــيات تجاوزت 

١٩٠ عنرصا.
وأشــاد الفريق األول الركــن مطلق بن 
ســامل األزميع، قائــد القوات املشــرتكة، 
بتضحيــات ألويــة العاملقــة يف عمليــة 
)إعصار الجنوب(، وأهايل شبوة الكرام أهل 
املبادئ والعهود، الذين تضافرت جهودهم 
لتطهــري املحافظة من رجــس الحاقدين 

وعار املتخاذلني.
وقــال يف لقائــه الســبت، القيــادات 
العــريب،  التحالــف  امليدانيــة وقيــادات 
إن قــوات التحالــف كافــة، أهــل مبــادئ 
ومواقــف تجلت وقفتهــم العروبية يف درء 

الــرش، ورفضهم تحكم املليشــيا الحوثية 
املدعومة من إيران يف اليمن وأهله.

ومثن موقــف دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة »إمــارات الفزعة« مــن خالل ما 
تقدمه من تضحيات بطولية باملشاركة مع 

شقيقتها اململكة العربية السعودية.
ووجــه األزميــع رســالة إىل األهــايل 
يف صنعــاء وصعدة وعمــران وذمار وبقية 
املناطق الواقعة تحت ســيطرة املليشــيا 
اإلجراميــة، مطالبا بعدم إرســالهم فلذات 
ورفــض  املــوت،  محــارق  إىل  أكبادهــم 
تســليمهم ملن ال عقــل وال ديــن وال فكر 
وال تاريــخ وال مســتقبل لهــم، يف إشــارة 

للحوثيني اإلرهابيني.
من ناحية أخــرى، أعلنت لجنة تنفيذ 
مخرجات لقاء حرضموت العام )حرو(، فتح 
باب التســجيل لتجنيد أبنــاء حرضموت 
وذلــك وفقاً ملخرجــات لقــاء حرضموت 
بتجنيد قوة حرضمية بقوام ٢5 ألف مقاتل 

لخدمة حرضموت.
وأكــدت اللجنــة بأنــه ســيتم توزيع 

منــدويب  عــرب  التســجيل  اســتامرات 
املديريــات بحرضموت، وكــذا عرب النقاط 

الشعبية التابعة للهبة الحرضمية.
وأشــارت اللجنة أن الفئــات العمرية 
املســموح لها بالتســجيل مــن عمر ١8 
إىل ٣٠ عــام، ويجــب أن تنطبــق الرشوط 

الســليمة ملقومات السلك العسكري عىل 
املتقدمني.

الجديــر بالذكر أن املهمة الرئيســية 
للقــوة الحرضميــة هو العمــل عىل تأمني 
الــوادي والصحراء، والدفاع عن حرضموت 
من أي خطر يهدد أمنها أو ميس استقرارها.

سبعة اعوام مضت وجيش اإلخوان 
يف مــأرب اليمنيــة مل يحقــق اي تقدم 
ضد الحوثيني، بل عىل العكس من ذلك 
متاماً، تواطؤ مع الحوثيــني او الخيانة 
العســكرية بتســليم أســلحة التحالف 
العــريب لألذرع اإليرانية، األمر الذي اثار 
دفــع قبائل مينية يف مــأرب اىل توجيه 
اتهامــات لإلخــوان بالتواطــؤ، وخيانة 
حكومة الرئيس املؤقت عبدربه منصور 

هادي.
العاملقــة  قــوات  تُســطِّر  وفيــام 
الجنوبيــة - بشــكل يومــي - نجاحات 
ميدانية ضخمة يف مواجهة املليشيات 
الحوثية، فــإّن األمر مثّــل إحراًجا أمام 
التابعة ملليشــيا  العســكرية  الفصائل 
الرشعيــة اإلخوانيــة التــي ال تتحــرك 

ساكًنا ملواجهة املليشيات.
يف  اســتطاعت  العاملقــة  قــوات 
غضون نحو عرشة أيام، تحرير مديريات 
العني وبيحان وعسيالن من املليشيات 
الحوثية، وهي املناطــق التي كانت قد 
سلّمتها مليشيا الرشعية للحوثيني قبل 

أشهر.
وبحســب موقــع املشــهد العريب 
فــأن انتصــارات العاملقــة التي توجت 
بإعــالن شــبوة خالية من املليشــيات 
الحوثية عقب دحر عنارص هذا الفصيل 
اإلرهايب، أحرجت الســلطات اإلخوانية 
التي متلك ألوية عسكرية عديدة تنزوي 
عىل نفســها بغية احتالل الجنوب دون 
أن تتوجه ملحاربة املليشيات الحوثية.

وتضــم الرشعيــة مكونًا عســكريًا 
ـا«، لكّنه يف واقــع الحال  »كبــري عديديّـً
مل يفعــل أي يشء يف إطــار مكافحــة 
كل  بينــام  الحوثيــة،  املليشــيات 
االنتصــارات امليدانيــة التــي تحّققت 
عىل مدار الفــرتات املاضية كان وراءها 
جهوٌد للقوات الجنوبية بدعم وإســناد 

من التحالف العريب.
ودامئًا ما يخرج مســؤولو الرشعية 
سواء سياسيًّا أو عسكريًّا لإلدعاء بأنهم 
يحاربون املليشيات الحوثية، لكّن واقع 
امليــدان ال يُشــري إىل ذلك بــأي حال 
من األحوال، بل هنــاك حالة من التآمر 
والخذالن متارسه املليشيات اإلخوانية 
تتضمــن أعــامل تســليم الجبهات إىل 

املليشيات الحوثية.

افتضــاح أمــر الرشعيــة وعزوفها 
عن مواجهــة الحوثيني جاء عىل الرغم 
من حجم الدعــم الذي حازته عىل مدار 
الســنوات املاضية، وهو ما حرشها بني 
خيــارات صعبــة للغاية، بــني الرتاجع 
عــن سياســاتها العبثية التــي تعادي 
التحالــف وجهوده يف مكافحة اإلرهاب، 

أو التامدي يف هذه املامرسات.
وفيــام يظــل الســيناريو الثــاين 
هو األكــرث ترجيًحا، فمــن املرتقب أن 
تشــهد الفرتة املقبلة تغيريات شــاملة 
يف طريقــة إدارة املشــهد العســكري، 
عىل نحو مُيثّل رضبة قاسمة للمرشوع 
اإلخواين املتطرف الذي يُشكل تهديًدا 

واضح العيان ألمن املنطقة بأكملها.
بــوادر هــذه التغيــري تجلّــت يف 

بــدأت  التــي  العســكرية  العمليــات 
الجنوبية  العاملقــة  قــوات  تخوضهــا 
يف جبهــة مــأرب، يف أعقــاب تحريــر 
مديريات شــبوة، وهو مــا حمل دالالت 
مهمة سواء بني ترسيع وترية الضغوط 
الحوثية  املليشــيات  عىل  العســكرية 
كتــرصف هجومي وليــس االنتظار يف 

موقف دفاعي.
يُضاف إىل ذلــك أّن داللة التحرّك 
امليــداين واالســرتاتيجي يف حد ذاته 
أيًضا تعود إىل أّن التحرك صوب جبهة 
مــأرب ميثّــل حاميــة ألمــن الجنوب، 
وذلك منًعا إليجاد متنفس للمليشــيات 
مــن  اإلخوانيــة  وحليفتهــا  الحوثيــة 
التوغل مجّدًدا صوب الجنوب الحتالل 

أراضيه.

البدء بتدشين دفاع حضرموت..

محصلة جيش محصلة جيش 
»إخوان اليمن« »إخوان اليمن« 

في مأرب.. في مأرب.. 
»بين التواطؤ »بين التواطؤ 

والخيانة«والخيانة«

العمالقةالعمالقة
تدخل مأرب وقائد 
القوات المشتركة 

يشيد بشبوة
المحرر الرياضي

»انتصارات العمالقة ُتحرج حكومة هادي واألحمر«..
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جاءت ذكرى الـ١٦ للتصالح والتسامح 
يحتفل  والوطــن  والجنــويب،  والتضامــن 
مــن أقصاه اىل أقصــاه، باالنتصارات التي 
حققتهــا عملية إعصار الجنــوب بتحرير 
جزء غايل من أرض الجنوب الطاهرة، لتبدأ 
مرحلة جديدة، ميــي فيها الجنوب بكل 
قواه السياســية واالجتامعية والقبلية يف 
مرحلــة تأمــني الجنوب وتأســيس قواعد 

الدولة التي ينشدها كل أبناء الجنوب.
ان التضحيات التي قدمت يف شــبوة 
كبرية، وهي تواصــال لتضحيات بدأت منذ 
عقود طويلة، منذ حتى ما قبل االستقالل.

فقد تعــرض الجنــوب لعــدوان قوى 
االطامع اليمنية بهدف احتالله ولكن كانت 
كل عملية احتالل تقوبل مبقاومة شــديدة 
وتنتهي بطرد االحتــالل، حتى جاء الزمن 
الــذي يتمكــن فيــه الجنوب مــن الدخول 
اىل عمق اليمن )الشــاميل(، ليسحق قوى 

العدوان اليمنية.
وكان الجنوب وال يــزال اىل اليوم الند 
القــوي لكل محــاوالت االحتــالل اليمني، 
وما حدث يف العــام ١٩٩٠م، بالدخول يف 

وحدة هشــة وغري متكافئــة، وتلبية لرغبة 
رفاق الحزب االشــرتايك اليمني، وليســت 
رغبة شــعبية، وما تالها من حرب عدوانية 
مصحوبــة بفتوى تكفريية ال تزال ســارية 
املفعــول اىل اليــوم، كل ذلــك ال يعنــي 
الجنوب قد استسلم لالحتالل الذي ما كان 
ســيحصل لوال الحرب التي ادخل الجنوب 
فيهــا رفــاق الحــزب االشــرتايك اليمنــي 

بالرصاع عىل السلطة يف العام ١٩8٦مـ، 
ان حــرب ينايــر ١٩8٦م، مــا كان لها 
ان تحصــل لــوال االخــرتاق الــذي حدث 
بعد االســتقالل والذي جــاء نتيجة لرغبة 
جنوبيــة عاطفيــة بــان يتحــد العرب يف 
وحدة عربيــة تكون قوية وصلبــة، ناهيك 
عــن العوامل التي وقفــت ضد الجنوب من 
جريانه مع األسف الشــديد، والذين وقفوا 
ضد الجنوب بدال من مساعدة البلد الوليد 
يف النمــو واالزدهار، ناهيــك عن املواقف 
او  الدوليــة املناهضــة للجنــوب، نتيجة 
كــردة فعل عىل موقف الجنوب من القضية 
الفلسطينية والدعم لحق القدس يف إقامة 
دولــة عربيــة مســتقلة عىل كامــل ترابها 

الوطني املعروف.
ان الجنــوب وهو يتجــاوز كل احداث 
لكن  والتســامح«،  بـ«التصالــح  املــايض 
هــو عــىل اداك ووعــي ان تلــك الحروب 
والرصاعــات مل تكن حروبــا داخلية، بقدر 
ما كانت مؤامــرات خارجية قادت الجنوب 
او دفعته إىل وحدة هشــة، وهي بكل تأكيد 
حروب معروف صانعهــا، وال يزال الجنوب 

يدفع الثمن اىل اليوم.
تعــرض الجنــوب الجتياح عســكري 
لعبت فيه عوامل إقليمية ودولية ســاعدت 
االحتالل اليمني ان يشن حربا شعواء عىل 
الجنوب ويحتله عســكرياً، غري ان ذلك مل 
يســتمر طويال، حتى قاوم الجنوبيون هذا 
االحتــالل واخرجوه بقوة الســالح بعد ان 
أسسوا مداميك الرشاكة الوطنية من خالل 
الحراك الســلمي، ثم املقاومــة الجنوبية 

وأخريا املجلس االنتقايل الجنويب.
مل يدرك االشــقاء يف اليمن الشاميل، 
ان زمن الهيمنة العســكرية والحروب التي 
تشن عىل بالدنا منذ عهد االمامة إىل اليوم، 
ســتظل حروبا خارسة، وســيظل الجنوب 

املنترص دامئا عىل عــدوان خارجي يريد 
يسلب الناس أرضهم وحقوقهم وثرواتهم.

اليــوم ونحــن نؤكــد دعمنا  نتمنــى 
ألخوتنــا يف اليمن الشــاميل ان يتخلصوا 
من الحوثيني واالخــوان )القوى اإلرهابية 
املتطرفة(، ان يصلوا اىل قناعة ان مســألة 
احتالل الجنوب، لن تكــرر مرة أخرى، وان 
هذه الحروب التي رمبا يعتقد البعض ان مل 
تفرض احتالال جديــداً، قد تجعل الجنوب 
وطنــا بديال ملن لن يقبــل بهم الحويث يف 

اليمن الشاميل.
معركــة الجنوب ماضية وفــق أهدافها 
العســكرية والسياســية املرشوعــة، زمن 
االحتــالل يذهب، وعىل االخــوة يف اليمن 
الشاميل ان يلتقطوا الفرضة ويذهبوا لبناء 
وطنهــم بديال مــن االتكال بــان االنتصار 
الحويث، ال يهمهم بدعــوى ان لديهم وطن 
بديــل، وهو بــكل تأكيد لن يكــون يف ظل 

خطاب »الوحدة او املوت«.
كل عــام وأبنــاء الجنــوب يف تالحم 

وتآخي وانتصارات وتنموية وازدهار.

وهنــا نســأل : هل قــوات العاملقة الجنوبيــة مكلفة 
وملزمة بتحرير الجــوف ورصواح واملواقع التابعة ملارب 
التي ســقطت يف أيــدي الحوثيني ،وصــوال إىل البيضاء 
بينــام قــوات املنطقــة العســكرية األوىل الشــاملية ال 
تخضع للتحالف بل لعي محســن األحمر ولن تخرج من 
وادي حرضمــوت ، والتحالف لن يرغمها عىل الخروج من 

حرضموت وكذلك من املهرة وشقره !!.
- والسؤال املطروح هو :

- أليس األجدر أن يتجه العاملقة اىل شقره ومكرياس 
لتحريرها من القوات الشاملية املرابطة فيها ؟

- أليس األجــدر ان تخرج قوات املنطقة العســكرية 
األوىل من حرضمــوت نهائيا وتتجه اىل أرايض الشــامل 
وتحريرهــا من الحوثيــني وهم يرصخون ليــال ونهارا يف 

وسائل االعالم »قادمون يا صنعاء« ؟!!
- أليــس األجــدر ان تخــرج عصابــات اإلصالح من 

الجنوب وتتجه لتحرير اليمن الشاميل من الحوثيني ؟
- األدهــى واألمــر أن قــوات طــارق عفــاش ال زالت 
منبطحة تستجم يف الســاحل الغريب ومل تطلق رصاصة 
واحدة عىل قوات الحويث التي تقرصن وتهدد الســفن يف 
البحر األحمــر، بل وتهاجم القرى املمتــدة من الحديدة 

حتى باب املندب ؟!ّ!
- هل يعيد التاريخ نفســه ولســان حال الشــامليني 
يقول اليوم للتحالف كام قال بنو إرسائيل للنبي موىس ) 
ا َداُموا ِفيَها ۖ فَاْذَهْب  قَالُوا يَا ُمــوىَسٰ إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا مَّ

أَنَت َوَربَُّك فََقاتاَِل إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن )٢4(سورة املائدة
- انني اخاطب العسكريني الجنوبيني وأقول لهم :

أمل تقــرأوا التاريــخ وتأخــذوا منه العضــات والعرب 
والدروس مبا مر عليكم من الشــامليني ؟ !! اذن عودوا إىل 
حــدود الجنوب ومترتســوا فيها ودافعوا عنهــا وأخرجوا 

الشامليني منها .
- إن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني ، وحتى ال تنسوا 

من تواجهون أذكركم :
هــل تذكرون مجــزرة األلوية الجنوبية الخمســة يف 
عمران وذمار ويريم التي أبيدت بالكامل يف العام ٩4م ؟!!.
يومها رقص يحيى الراعي يف نشوة االنتصار وقال :

) ال تقتل االفعى واقتل جنويب .... مهدور دمه مثل دم 
اليهودي ( ورقصت ذمار فرحا عندما حورص اللواء الرابع 
عرش يف صنعــاء واللواء الرابع مدفعيــه يف يريم وخرس 

الجنــوب عتــاده ورجاله يف الشــامل نتيجــة لتقديرات 
خاطئة ولكن باملقابل تعلم درســا قاسيا ... هو ان الركون 
اىل نظــام همجــي متخلف يعيش بال قيــم وال مبادى وال 
اخــالق رضبا من االوهــام ... وتعلم أبنــاء الجنوب ان من 
عمل مع نظــام صنعاء حتــى وان كان جنوبيا يفتقد اىل 

االخالق والرشف والدين والرجولة !!
انه اليمــن، ملن ال يعــرف اليمن ! ! تاريــخ من الغدر 
والخيانــة ،حتى أصبح جزء من الثقافة اليمنية منذ القدم 
.. فاملواقــف تتبــدل، وفق املصالح ،بــني أطراف الرصاع 

..فالحليف يغدر بحليفه ..والصديق يغدر بصديقه !!
بالخناجــر  ،تتمنطــق  الشــاملية  اليمــن  • قبائــل 
والجنــايب ، واألحزمة املذهبة ..وال تشــهر جنابيها عىل 
خصومهــا ،ولكنها تســلمها لألقوى طواعيــة ..خناجرها 
للجــاه والزينة فقــط .. وال تخرجها إال وقــت الربع، عىل 
وقع الطبول واملزامري، فهي قبائل تبيع كل يشء من اجل 
املــال .. والدية يف أعرافها عند القتل )رأس ثور ( مع بضع 

رشاشات وهذا يكفي لرتضية أهل القتيل !!
• قبائــل متخاذلــة ال تنــرص مظلومــا، وال ضعيفــا 
،تخضع لألقوى ،ولو كانت امرأة ملكة ..أو ساحرة .. قبائل 
ساعدت األحباش يف ســقوط اليمن ،بتخاذلها وساعدت 
أبرهــة األرشم ،يف بنــاء ) كعبــة القليــس ( يف صنعــاء، 
وســلمته القالع والحصون ،وخضع له األقيال والفرسان.. 
قبائل أســلمت مع باذان الفاريس، وارتدت مع أيب األسود 

العنيس !!.
• عــاىن منهم األتراك يف اليمــن ،عندما جاؤوا لطرد 
الربتغاليــني من ســواحل اليمن، مل يشــفع لألتراك أنهم 
مسلمون، وال ألنهم يريدون حاميتهم ،من غزو استعامري 
غريب .. فغدروا بهم، يف كل واد وســهل وجبل، قتلوا منهم 
أكرث من ســبعني ألفــا حتى أطلــق عىل اليمــن ) مقربة 
األناضــول ( ومــن ذهب منهم إىل اليمــن ال يعود .. بكاهم 
أهاليهم وذرفوا الدموع عليهم وال زالت تركيا تبكيهم حتى 

اليوم !!
• يف عــام ١٩٦٢م ،عندما قامت ثورة ٢٦ ســبتمرب، 
هب املرصيون لدعمها وللخــروج باليمن من دائرة الفقر 
والبؤس والتخلف، وأرسل عبد النارص كتيبة ملساعدتهم 
،ثــم تضاعف العدد حتى وصــل إىل ٧٠ ألفا، من الجيش 
املرصي : ترى ماذا فعلوا به ؟ وما كان جزاءه؟؟ لقد قتلوا 

منهم أكرث من ١٠ آالف شهيد .

• قبائل الشــامل ،خانت السالل قائد الثورة ..وغدرت 
بالنارصيني ،ومشــايخ اليمن األسفل ،وعي عبد املغني 
قائد الثورة.. وتآمر مشايخهم مع عي عبد الله صالح عىل 
اغتيــال الرئيس إبراهيم الحمدي وقتلوه عىل ســامطهم، 
وهو يف ضيافتهم آمنا يف صورة من أبشــع وســائل الغدر 
والخيانة ،وأكرب مسبة عندما يقتل العريب ضيفه يف منزله 

،والحقوا به شقيقه قائد األمن املركزي يف نفس اليوم .
• منــذ توىل صالح الحكم، وهو يغــدر ويقتل، كل من 
اعــرتض طريقه .. اســتأمنه الجنوبيون وســلموه بالدهم 
كاملة، تحت شــعارات عاطفية حمقاء ،اســمها ) الوحدة 
اليمنيــة ( وغدر بهم ،ونــكل بهم ،ونهب خــريات بالدهم، 

وأرزاقهم، ورشد شعبا بأكمله .
• غدر بالكويــت بلد الخري والعطاء، التي بنت لليمن 
املدارس ،واملستشــفيات وجامعة صنعاء، وطعنوهم يف 

الظهر، ووقفوا مع صدام أثناء غزو الكويت .
• غدروا بالسعودية، بلد الحرمني الرشيفني ،وجعلوا 
من اليمن ،وكــرا لتهريب الخمور، واملخدرات ،والســالح، 
والبرش من اليمن والقرن اإلفريقي، رغم كل املســاعدات 

التي بذلتها لهم .
• غدروا باإلمارات ،يف مأرب عندما رسبوا إحداثياتهم 
للحوثيني، وسقط منهم أكرث من ٧4 شهيدا بصاروخ واحد 

!!
• غدروا بالسودانيني، يف سهول تهامة، وسقط منهم 

84 شهيدا، دفعة واحدة .
• الغــدر يــرسي يف دمائهم ..غدروا بــويل نعمتهم » 
صالــح »عندما باعه أقرب املقربــني من أصدقائه ..وعىل 
رأسهم اللواء عبد امللك السياين ،واثنان من كبار معاونيه 
• تخلــت عنه قبائــل الطوق ،التي رصف لهــا املليارات ، 
و كان يعتربها ســفينة نجاته ،عند األزمــات والخطوب .. 
باعته جامهري الســبعني والســاحات، ..وهــرب قناصته 

وثعالبه .. وتبخرت جامهريه وحشوده !!
• هــذا هو اليمن وقبائله وحشــوده الغفــرية يواليك 
بحزمة »قــات« ويبيعك مبثلها ومــن حامقتهم دعوا عىل 
أنفســهم :)) فََقالُوا َربََّنا بَاِعْد بنَْيَ أَْسَفارِنَا َوظَلَُموا أَنُفَسُهْم 
فََجَعلَْناُهْم أََحاِديَث َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزٍَّق ۖ إِنَّ يِف َذٰلَِك آَليَاٍت 

لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر(( )١٩« سبأ »
• حكمتهــم امرأة ..وأخرب بهم هدهــد.. وأغرقهم فأر!! 

هذا هو اليمن ملن ال يعرف اليمن !!!

يا ترى ما الذي سينتظرهم اذا تقدموا 
أكثر شماال ؟!!

بعد تطهير 
3مديريات في 

بيحان تابعة 
لمحافظة شبوة 

من الحوثيين 
على أيدي قوات 
العمالقة الجنوبية 

حتى اندفعت 
الى أول مديرية 

شمالية ال تبعد عن 
حدود شبوة سوى 

5 كيلو متر حيث 
قام أشراف حريب 

بطعنهم في 
الظهر!!

ومشروع التصالح شبوةشبوة
والتسامح الجنوبي

د.علوي عمر بن فريد

الشيخ لحمر بن لسود
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 Lil Zee  ” يستعد فنان الراب حســام الزعبي املعروف ييإسم
JO   الطالق اغنية جديدة جمعته عىل طريقة الديو بالفنان حسني 

السلامن تحت عنوان ” وينك يا قلبي ” .
واالغنيــة الجديدة  والتي  تقــول يف مطلعها ” راح العمر والله 
مــا ظل صرب , حبي ضاع وطاح  كل لحظة يف غدر ” جاءت  بقالب 
موســيقي جميل يتناسب مع املوسيقى العربية من “كلامت الرابر 

الزعبي والحان ديبو االمرييك
و الراب الزعبي   فنان يخطو النجومية بثقة  اذ يصفه متابعوه  
بخفيف الظل ذو الوســامة امللحوظة ويعد من الوجوه التي تشق 

طريقها بنجاح اىل عامل الفن .
كــام يجيد العزف والكتابة وحتى التلحني … وبحكم ســنوات 
عاشها منذ طفولته يف كندا شاء ان يرتجم لهجته األردنية اىل غنا 

ء عاملي فعمل عىل انتاج اغنية مشــرتكة  قبل ســنوات مع الفنان 
حســني الســلامن بعنوان ” ياباية ” لتكون مزيجا بني موســيقى 

الراب واالغنية الشعبية األردنية
وبحكم وســامته وادا ء ه املميــز يف االغنية التي تم تصويرها 
عــىل طريقــة الفيديو كليــب القى حســام استحســان الجمهور 

وحظيت بانشار واسع
ويــرى الزعبــي ان الفن قــادر عىل خلــق اجواء حــوار بني 
الثقافات املتباينة وتقريب وجهة نظر املجتمعات والشعوب وهذا 
ما كان واضحا يف اعامله الفنية التي خلقت حوار بني فنان ينتمي 
اىل بيئة شــعبية وفنان مغرتب ينتمي اىل ثقافــة مغايرة ، لتعكس 
ظاهرة جديدة ،، من خالل املزاوجة بني الفن الشعبي وفن الراب .

جديد الراب حسام الزعبي و الفنان 
حسين السلمان وينك يا قلبيوينك يا قلبي

تبدأ النجمة يرسا هذا األســبوع تصوير دورها يف مسلســل أحالم سعيدة املقرر عرضه يف 
شــهر رمضان املقبل، وتدور أحداثه يف إطار من الدراما االجتامعية والتشويق، وهو من تأليف 
هالــة خليل )نوَّارة - أحىل األوقات( وإخراج عمرو عرفة الذي ســبق أن تعاون مع يرسا من قبل 

يف مسلسل رسايا عابدين.
أحالم ســعيدة يشــارك يف بطولته يرسا وغادة عادل ومي كســاب ونور محمود ونبيل نور 

الدين، باإلضافة إىل مجموعة أخرى من النجوم سوف يتم اإلعالن عنهم الحقاً.
يف التلفزيون، ويف موسم رمضان تحديداً، يعترب مسلسل يرسا حدثاً ال ميكن تفويته، فمنذ 
أيــن قلبــي؟ يف 2002 ثم ملك روحي يف 2003، تحرص يرسا عىل تقديم مسلســالت تلفزيونية 
تناقش أهم القضايا املجتمعية، كذلك تقدم من خاللها الوجوه الشابة الذين يصبحون فيام بعد 
نجوماً مشــهورين، من أبرز مسلسالت يرسا يف موســم رمضان قضية رأي عام، ويف أيٍد أمينة، 
ورشبات لوز وفوق مســتوى الشــبهات وخيانة عهد ويف العام املايض حرب أهلية باملشاركة 

مع باسل خياط وجميلة عوض.

تبدأ تصوير المسلسل هذا األسبوع

أحالم سعيدة ليسرا في شهر 
رمضان

مراسلون

الصدمات تالحق صبا مبارك 
في مسلسل عنبر 6

تتصاعــد األحــداث مــع صــدور الحلقتــني 
الســابعة والثامنة من مسلســل عنــرب ٦ للمخرج 
عــي العــي، والذي تشــارك يف بطولتــه النجمة 
األردنية صبا مبارك، واملعروض عىل منصة شاهد، 
والذي دخل قامئها ضمن األكرث مشاهدة يف سبعة 
دول هم مرص، الســعودية، لبنان، اإلمارات، أملانيا، 
اململكة املتحدة وأمريكا، وحقق صدًى واســعاً يف 
عدة دول عربية، بســبب الطبيعة الشائكة لقصته 
التــي تناقش ما تواجهه النســاء بني جدران أحد 

السجون يف لبنان.
وعىل مدار الثامن حلقات املاضية، اســتمرت 
الصدمــات يف مالحقــة صبا مبــارك )ليىل( ضمن 
أحداث املسلســل، حيث تكتشف أن السيدة التي 
عاشــت معها طوال عمرها تقوم بخطف األطفال، 
وأنها ليســت أمها الحقيقة رغم حبها الشديد لها، 
الصدمــة الثانية جاءت بانتحار هذه الســيدة يف 
السجن بعد القبض عليها، وتنهار ليىل أمام قربها.
تزداد حياة ليىل سوءاً حني ت كتشف إصابة 
أخيهــا بالرسطــان يف مرحلــة متأخــرة ويحتاج 
للتدخل بالعالج الكيميايئ، يف الوقت نفسه تتغري 
معاملــة حبيبها الذي يتخىل عنها بســبب جهل 
نســبها وهو أيضاً زميلها يف العمل ما يتســبب يف 
مشاكل يف مشاكل إضافية، وتتطور بعدها عالقتها 
بالصحفى الذي كشــف حقيقــة والدتها املزيفة 
والذي يعدهــا بوقف النرش عنها، إال أن خرباً نرُش 

عنها أدى لسوء عالقتهام.
ويف نهاية الحلقة الثامنة، وأثناء نوم ليىل يف 
بيت أهلها الحقيقيني الذين يســاعدها الصحفي 
يف الوصول إليهم، يقتحم رجل غرفتها بينام تبدو 

عليها الخوف والصدمة.
املسلســل مســتوحى من أحــداث حقيقية 

عن قصص تدور داخل عامل الســجون هزت الرأي 
العــام، وهو من إنتــاج رشكــة Eagle Films ويربز 
قضية هزت الرأي العام لســنوات إذ يناقش قضايا 

النساء داخل السجون خالل أحداث العمل.
عنــرب ٦ من تأليف هاىن رسحــان ودعاء عبد 
الوهــاب، ويضم عــدد كبري مــن النجــوم العرب، 
فإضافة لصبا يشــارك يف بطولة املسلسل سالف 
فواخرجــي، فاطمــة الصفي، أينت عامــر، جامنة 
كريــم، نايف الظفــريي، رنني مطــر، رانيا عيىس، 
تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاين، سلوى محمد عي، 
إيىل مرتي، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، 

روزى الخويل، غريتا عون وغريهم.
أحدث أعامل صبا هو فيلم بنات عبد الرحمن 
الذي شــاركت يف بطولته وإنتاجه، وشــهد عرضه 
العاملــي األول قبــل أيــام يف مهرجــان القاهــرة 
الســيناميئ الــدويل حيث شــارك يف املســابقة 
الرســمية وفاز بجائزة الجمهور، وشــهدت عروض 
الفيلم إقباالً جامهريياً كبرياً وامتأل املرسح الكبري 
بدار األوبــرا عن آخره يف أول عــروض الفيلم، كام 
اســتمر التصفيق خــالل وبعد عــرض الفيلم، كام 
عرض بعداها يف مهرجان البحر األحمر السيناميئ 

الدويل بالسعودية.
وصدمت صبا جمهور القاهــرة بدورها الالفت 
يف بنات عبد الرحمن حيث قدمت دور آمال السيدة 
املتنقبة املتشــددة، دامئة الرصاخ، حادة الطباع 
بإتقان متناهي، أشاد به كل من شاهده، ومن خالل 
احتكاك شــخصيتها مع باقي شخصيات أخواتها 
تنكشــف املزيد من أبعاد تلك الشــخصية الرثية 
التــي نجحت صبــا باقتــدار يف اإلمســاك بزمام 

تفاصيلها.

مراسلون
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عهــد ياســني، صحافيــة وناشــطة جنوبية، 
عملت يف العديد من وســائل االعالم الصحافية يف 
عدن، ثم خاضت تجربة االعالم التلفزيوين، لتعود 

مرة أخرى اىل اإلعالم.
عهــد هي خريجة كلية االعــالم بجامعة عدن، 
تقــول لصحيفة اليوم الثامــن “اعمل يف الصحافة 
 2012 واالعالم ولدي نشــاط حقوقي ومــدين منذ 
وكذلك نشاط ســيايس يف نفس الفرتة يف الحراك 

الجنويب”.
وعــن رس اختيارهــا لإلعالم، قالــت “اخرتت 
مجــال اإلعــالم ألنني تأثــرت بوالدي رحمــة الله 
عليــه، حيث كان يعمــل يف قناة عــدن وكنت منذ 
طفولتــي احــرض الربامج االطفــال كمشــاركة او 
مشــاهدة وهذا شــكل يل حب ورغبة يف االلتحاق 

بهــذا املجال كذلك حبي للبحث والقراءة 
شــجعتني عائلتي وخاصة امي تدعمني بكل 

اتخذها التي  قراريت 
التلفزيــوين  حشــوش  برنــاج  يف  ظهــوري 
كمقدمــة مع عدد من الزمالء كان اول تجربة يل يف 
العمــل التلفزيوين واحببتها كثريا اختفى وجودي 

للعديد من الظروف الخاصة “.
وأكدت ياســني رغبتها يف العمــل التلفزيوين 
مرة أخــرى، حيث قالــت “ابحث عن شاشــة اىل 
حد مــا محايــدة تعطي مجــال لألبــداع مع عدم 
الزام املذيع باتجاه ســيايس يفرض عليه ألن هذا 

يشــكل إعاقة للمذيع يف ان يبدع ويكون نفسه”.
وعــن قصــة خروجها من عــدن، قالــت عهد 
ياســني “انتقلت للخارج بســبب الظروف االمنية 

التــي عىل اثرهــا تعرضــت لتهديد بســبب عمي 
مــع نــادي الناصية الثقــايف ونشــاطي الحقوقي 
واملــدين انا وعــدد من الزمالء وقتــل أحد الزمالء 
ســبب هذا النشــاط الــذي يدعوا اننــا ننرش من 
خالل النادي الثقايف اإللحاد واالفكار املشــبوهة 

وهذا طبعا افرتاء وادعاء باطل”.
قالــت  الجنــويب،  لإلعــالم  نظرتهــا  وعــن 
الصحافيــة الشــابة “انظــر اىل االعــالم الجنويب 
بعني متابعة برتقب وســعيدة بهذا التطور الرسيع 
الذي يحــدث رغم ضعف اإلمكانيــات اال ان هناك 
محــاوالت جبــارة وجهود تبذل من اجــل االرتقاء 
بإعالم جنــويب أفضل وهــذا ليس ببعيــد، وايضا 
عليه االســتعانة بخــربات قناة وإذاعــة عدن هذا 

سيعزز من تقدمه وحدوث نقله فيه”.

وعن اإلعالم اليمني قالت “اما بنســبة لإلعالم 
اليمني بشــكل عام أصبح ســاحة رصاع لألطراف 
وترويــج كبــري لخطــاب الكراهية وهــذا أكرب دور 
ســلبي ممكن ان تقــوم به وســائل االعالم يف ظل 
هذه الظروف التي منر بها، عليه مراعاة حساســية 
الوضــع والعمــل عــىل التهدئــة وتعزيــز خطاب 
التعايش وقبول االخر وعملية الســالم قدر اإلمكان 
ألنه هــذا دور وطنــي يفــرتض أن ينتهجه االعالم 

اليمني”.
وختمت ياســني حديثها بالحديــث عن الهم 
الوطنــي، قائلة “الهــم الوطني همنــا جميعا وانا 
احاول مبا أســتطيع ان تكون يل اسهامات يف هذا 
الهــم الذي يثقل كاهلنا كمواطنني وكشــباب أيضا 

قريب”. لعلنا نجد مخرج 

افرزت االنتفاضة الســلمية يف الجنوب ، التي انطلقت يف 
مطلع العام 2006م، العديد من النســاء اللوايت برزن للساحة 
السياسية والحقوقية، ومنهن الناشطة الحقوقية نريان حسن 
ســوقي، التي وصلت مؤخرا إىل اعىل هرم السلطة السياسية 
للمجلس االنتقايل الجنويب، كعضو هيئة رئاسة ونائب رئيس 

الجمعية الوطنية )الربملان(.
واملجلس االنتقايل الجنويب، هو سلطة سياسية حصلت 
عىل تفويض شعبي يف جنوب اليمن، ويسعى الستعادة دولة 
اليمن الجنويب الســابقة التــي دخلت يف وحدة ســلمية مع 
الجــارة العربية اليمنية )الشــامل(، لكن تلك الوحدة فشــلت 

بالحرب واالجتياح لعدن يف صيف العام 1994م.
وهي الحرب التي يقول جنوبيون انها تسببت يف معاناتهم 

وقتلهم بفتاوى تكفري أصدرها رجال الدين يف اخوان اليمن.
ونتيجــة ملعانــاة الحرب تلــك، قاوم ســكان الجنوب ما 
يصفونهــا بعملية االحتالل العســكرية لبالدهــم، حتى الـ13 
مــن يناير )كانون الثــاين( العام 2006م، حــني انطلقت حركة 
احتجاجات ســلمية للمطالبة مبعالجة من تم ترسيحهم من 
وظائفهــم عقب الحــرب، لكن تلك االنتفاضــة قوبلت باعامل 
قمع واســعة من قبل نظام عي عبدالله صالح، ونائبه الرئيس 

الحايل عبدربه منصور هادي.
اعامل القمــع تلك، والتــي خلفت ضحايا بينهم نســاء 
وأطفال، دفعت ناشطني ومنهم نريان حسن سوقي للعمل عىل 

توثيقها وتقدميها للمنظامت الدولية، إلدانة النظام اليمني.
من هي نريان حسن سوقي؟

هي ناشــطة حقوقية ومحامية، حاصلة عىل بكالوريوس 
رشيعة وقانون، والدكتوراه الفخرية من تونس يف مجال العمل 

الطوعي، وحصلت أيضا عىل عضوية منظمة العفو الدولية.
ترأســت سوقي مؤسســة وطن عريب بال حدود، والرئيس 
الــدوري ملنظمــة احــرار لحقــوق االنســان، ومديــرة فريق 

“ناشطون يف املجال اإلنساين”.
يف العــام 2017م، اختــريت ضمن هيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل الجنويب، ثــم رئيس لدائرة الحقــوق والحريات يف 

املجلس، ثم نائب لرئيس الجمعية الوطنية )الربملان(.
كــام عرفت نــريان ســوقي بعملهــا اإلنســاين واالغايث 
كمرشف عــام عىل فريــق الهــالل األحمر اإلمــارايت لإلغاثة 

اإلنسانية يف عدن.
ويتوقع ان يكون لنريان ســوقي دور مستقبي يف حكومة 
املناصفــة التي جاءت ضمن مخرجــات اتفاق الرياض الذي 
ترعاه اململكة العربية السعودية، ملعالجة األزمة يف الجنوب 

املحرر من الحوثيني.
هذا الدور هو يقول املجلس االنتقايل الجنويب انه يعمل 
بحرص عىل ارشاك املرأة يف املؤسسات الحكومية والبعثات 
الخارجية، ومتكني املرأة يف التمثيل الســيايس واالجتامعي 

مبا يعيد لها مكانتها السابقة.

أصدر رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
الســيد عيــدروس الزبيــد، قــرارا بتكليــف 
األخت الصحافية كفى هاشــي ممثال لإلدارة 
العامة للشــؤون الخارجية بجمهورية فرنسا 
الصديقــة، بعــد نحــو عامني مــن اختيارها 

رئيسا للجالية الجنوبية هناك.
وكفى هاشــي من مواليد العاصمة عدن 
حي الربيقة، هي صحافية وإعالمية جنوبية، 
بدأت عملها يف صحيفة األيام اعرق الصحف 
األهلية، ثم انتقلت لتلفزيــون كمذيعة برامج 
فنية وسياسية وثقافية، لترتك عملها يف قناة 
عدن الرسمية التي تبث من السعودية، وتعود 
إىل الصحافة، وتصدر صحيفة خاصة بها يف 
عدن، قبل ان تغادر الوطن لإلقامة يف فرنسا.

بالصحافيــة  بانهــا  هاشــي  وتصــف 
الشــجاعة يف نقد األخطاء والتجاوزات وهي 
مدافعة شــجاعة عن القضيــة الجنوبية، يف 
املهجر، ولها العديد من املقابالت يف قنوات 

إخبارية دولية كفرانس 24 وغريها.
وقوبــل قــرار تكليفهــا مبهــام مندوب 

الخارجيــة يف فرنســا بارتيــاح كبــري، ملــا 
تتمتع به الصحافية واإلعالمية من إمكانيات 
وقــدرات سياســية مكنتها مــن االنتقال من 
أروقة الصحافة ودهاليز السياسة اىل دهاليز 

الدبلوماسية.
ومــن البيانــات التــي رحبــت بتكليف 
هاشي “التكتل النسوي الجنويب يف اوروبا، 
الذي قرار الرئيس عيدروس الزبيدي بتعيني 
ممثــال لــإلدارة العامــة للشــؤون الخارجية 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب يف جمهورية 

فرنسا.
وبعثــت الســيدة فاطمة البيتــي رئيس 
التكتل النسوي الجنويب أوروبا، عرب صحيفة 
اليوم الثامن، بتهنئة للدبلوماســية الجنوبية 
كفى عبدالله الهاشي عضوة التكتل النسوي 
الجنــويب أوروبــا، بنيلهــا ثقــة االخ القائد 
عيــدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب بتعينها ممثال لإلدارة العامة للشؤون 
الخارجيــة للمجلس االنتقــايل الجنويب يف 
جمهورية فرنسا ومتنت لها التوفيق والسداد.

عهد ياسين: والدي سبب تعلقي باإلعالم 
ولهذا السبب غادرت عدن 

“نيران سوقي”.. المرأة الحديدية 
المقاومة والسياسية البارعة
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عــىل مر العصــور واجهــت املرأة يف 
مجتمعنــا واملجتمعــات األخــرى قضية 
واحــدة هي قضية إثبات الــذات . التعامل 
مع املرأة ككيان مســتقل عن الرجل، كيان 
له رغباته وطموحاتــه يف الحياة ، وتناوَل 
الكثــري من الُكتــاب العــرب واألجانب هذه 
القضيــة مبؤلفاتهــم مثــل مــدام بوفاري 
لغوســتاف فلوبري وأنا حرة إلحســان عبد 
القدوس وكانت رواية »يقظة امرأة« للكاتبة 
األمريكية كيت شوبان برتجمة )زينب بني 
سعد( وإصدار) دار جدل( من أبرز الروايات 
التــي تناولت وضــع املــرأة يف املجتمع 
األمرييك يف أواخر القرن التاسع عرش وهي 
الفرتة التي انطلقت فيها الدعوات لتحرير 
املرأة من أغالل القيــود االجتامعية ففي 
تلــك الفرتة كان املجتمع األمرييك شــبيه 
إىل حد بعيد باملجتمع الفيكتوري فلم يكن 
للمرأة مســتقبل خارج إطار الزواج وبطلة 
كيت شوبان امرأة حاولت إثبات ذاتها بني 
مجتمــع الرجال فقــررت أن تحارب القيود 
األجتامعية وتفعل ماتحب ، تنهي عالقتها 
بزوجها الذي كان كل مايشغل فكره وضعه 
املــايل و الخروج أمام املجتمع بأحســن 
صــورة ، وكذلك قــررت التمســك بهوايتها 
الرســم والعمل عــىل تنميتهــا ، فهل كان 
الحب سبباً يف إيقاظ روح إدنا بونتيلييه ؟ 

هل يدفعنا الحب للشعور بذواتنا ؟ 
)بدأت السيدة بونتيليه تدرك مكانتها 

يف هذا الكون ككائن برشي . وتدرك صالتها 
كفرد مع العــامل فيها ومن حولها. قد يبدوا 
هــذا اإلدراك وكأنه عبء ثقيل الوطأة يحل 
عىل روح امرأة شابة يف الثامنة والعرشين. 
ولرمبــا أكــرث إدراكاً . مــام يجيــزه الروح 

القدس بكل رسور عادًة ألي امرأة. 
غري أن بداية حدوث األشياء ، وخاصة 
من شؤون هذا العامل ، هي بدايات غامضة، 
معقــدة ، مضطربــة، ومثــرية لقلــق بالغ 
المحالة. عجبــاً ، كيف أن قلــة منا ، نحن 
البرش ، نجا من مثل هذه البدايات ! وكم من 

األرواح هلكت يف اضطرابها (! 
تقول مرتجمة الكتاب زينب بني سعد 

وأنا أرجُح رأيها
 : ) مــع أن صحيفــة مورننــغ تاميــز 
واشنطن خلصت يف مراجعة الرواية اىل إن 
» ماتســبب يف يقظة إدنــا هو رجل ، 
وهذا الرجــل هو روبرت ليــربون »  لكن لو 
أمعنا النظر ســندرك أن يقظة إدنا تشكلت 
عىل يدها هي بنفســها. كانت هي الوسيلة 
إىل هذا اإلدراك ، جسدها ، فنها ، معارفها . 
والوقت الذي تقضيه يف الطبيعة ، هرباً من 

السلطة الذكورية الخانقة(. 
إذن فمسألة أدنا ليســت مسألة حب 
بقــدر ماهي بحــث عن الذات وفــك لقيود 
املجتمــع ونعايــن يف الروايــة أن روبرت 
لبــريون يســافر مبارشة عنــد بداية تطور 
العالقة بينهام فإذا كانت املســألة مسألة 

حــب فقــد تســتطيع البطلة العــودة اىل 
حياتها الزوجية الرتيبة مبارشًة بعد ســفر 
حبيبها إىل املكســيك وإمنــا عملت عىل 
تهذيب ذاتها من خالل التمســك بالرســم 
كموهبــة كذلــك تركهــا ملنــزل الزوجيــة 
والســكن يف ماســمته بـ ) عش الَحامم ( ، 
والتخلص مــن عالقة زوجية أقــل مايقال 

عنها ) ُمحترضة( . 
)يف يوم من األيام ، سوف أمللم شتات 
نفيس لفرتة من الوقت ، وأفكر ، يف محاولة 
لتحديد شــخصية املرأة التــي أنا عليها . 
ألنني وبكل رصاحة ، أجهل أي شــخصية 
من النســاء أنا . وبكل األعــراف والتقاليد 
التي أعرفها ، أعترب مثاالً سيئاً جداً لبنات 
جنيس . لكن بطريقة ما ، الميكنني األقتناع 

بأين سيئه . البد أن أفكر يف ذلك(…
رواية يقظة أمرأة رواية سهلة وسلسلة 
لكنها مليئة باألسئلة الوجودية تصنف من 
األعامل التي متــت املطالبة بحظرها لكن 
مل يتم حظرها من اي جهة رســمية و ظلت 
منســية ملا يزيد عىل نصف قــرن منذ أن 
نرشت يف عــام ١8٩٩ إىل أن لفت األنظار 
إليها الناقــد »كينيث إلبي« يف عام ١٩5٦ 
وســامها الرواية املنســية، ومل تلبث بعد 
ذلــك أن أصبحت من مقررات الدراســة يف 
الجامعات واملعاهد العليا جنباً إىل جنب 

مع األعامل الكربى يف األدب اإلنجليزي. 
كيت شــوبان )ولدت كاثرين أوفالهريت 

، 8 فربايــر ١85٠-٢٢ أغســطس ١٩٠4( 
قصصهــا  استكشــفت  أمريكيــة  مؤلفــة 
القصــرية ورواياتها الحيــاة الجنوبية قبل 
الحرب وبعدها. تعترب اليوم رائدة يف األدب 
النســوي املبكر. اشــتهرت بروايتها يقظة 
أمرأة ، وهــي تصوير لكفاح املرأة من أجل 
الــذات والتي كانت مثــرية للجدل إىل حد 

كبري خالل حياة شوبان.

بينام تســتعد أمي للتجهيز لتفاصيل 
زفافها والذهاب بشــكل شــبه يومي إيل » 
الخالة جميله الخياطه » التي تقوم بحياكة 
فســتان زفافهــا ، وبعض مالبســها ، فاجأ 
املخاض جميلــة التي كانت عي وشــك 
الوالدة ، وهنا اصفر وجه أمي وانتابها قلق 
شديد ، فلم يتبقي عي زفافها سوي أسبوع 
واحد فقط ، ماذا ســتفعل اآلن ،، بعد ثالثة 
أيــام ذهبت أمــي لزيارتهــا للمباركة وليك 
تجس النبض وتري هل ســتقوي » جميلة 
» عــي الجلوس عي ماكينــة الحياكة يك 

تكمل فستان الزفاف أم ال
دقت عي الباب فخرجت لها يف كامل 
أناقتها كالعاده فكانت إســام عي مسمي 
وتحمــل بــني ذراعيها طفلــة صغرية جدا 
ملفوفة يف » كوفرتة » بيضاء. وبابتســامة 

عريضــة اســتقبلت أمــي وأخربتهــا أنها 
قامت من رسيرها حتي تســتطيع اإلنتهاء 
من فســتانها وباقي مالبسها خالل يومني 
فقط وهــي تحمل مولودتهــا » والء » عي 
ذراعها ، ومن شــدة إمتنــان أمي ملوقفها 
وعدتهــا بأنها لــو أكرمها الله بعــد الزواج 
بفتاة ستطلق عليها إسم » والء » عي اسم 
مولودتهــا ، وبعد عام ونصــف خرجت أنا 
للحياة بإســم والء إكراما لخالتي جميله » 

الخياطة »
بعد ســاعات قليلــة » ١5/ يناير هبدأ 
ســنه جديدة من حيــايت وبحمد ربنا َعِي 
كل لحظــة عشــتها بحلوهــا وصعوبتهــا 
وراضيــة عن كل حاجة عــدت وكل حاجه 

هتيجي ، كل سنه وأنا طيبة«.

تخضب صديقي بدمائه أمام عيني
فهو جندي حمل روحه عـىل راحـته

وألقى بها يف متاهات الردى
ليحمي أرض وطني

مسك بيدي وطلب مني
اعالم أحبته

وحزم أمتعته
فتطايرت رسائل حبه لزوجته

وصور أطفاله
وطعام من يد والدته

ركبت القطار
وأنا أفكر كيف أساعدهم

كيف أعطهم األمل
كيف أخربهم الحقيقة

وهم ألول مرة يروين بدونه
ملاذا مل افعل شيئًا

ملاذا مل أحذره

ملاذا مل اخــربه أن يهرب إىل حضن 
عائلته

يا ترى هل كان خطأي أم خطأه هو؟
ال,هذا ليس خطأي وال خطئه

مل نخرت ماذا ستكون خطيئتنا
نزلت من القطار

الجميع باالنتظار
العائالت,األطفال,الزوجات,الحبيب

ات
كام لو أن حياتهم غنية هادئة
وأنا أشق طريقي لرؤية عائلته

واتصنع ابتسامة
 مغربَّ الجبني

مــع علمــي بعــدم وجد األمــل لهم 
برؤيته مرة أخرى

هل عــّي أن أخفي عنهــم ومنحهم 
األمل؟ وكيف ذلك؟

ومع ذلك، قالت زوجته املفجوعه
سيأيت الوقت الذي يطرق فيه بابنا!

وسيكون يوم جديد، يوم رائع! وكأنها 
تحلم باملستحيل!

ولذلك أطلقوا عّي لقب »املحظوظ« 
لنجايت من الحرب سليامً

وكيــف يب بهــذا اللقب وأنــا أعارص 
األحداث ذاتها كل وقت وحني!!

وكأن حيــايت شــاهد عــىل مــرصع 
شجعان بلدي!

حني تناوشه جارحات الفال!
كيف نجوت؟

مل أطرح عىل نفيس هذا السؤال
منــذ ذلك الحــني، ولــو للحظة، ولو 

لثانية حتى!

يقظة امرأة وقضية إثبات الذات  

أديبة عراقية 

رند علي 

صحافية وكاتبة مصرية

والء عمران 

صحافية وكاتبة سعودية

ريام الشمري

أسميتها والءأسميتها والء

أمتعة جنديأمتعة جندي
قصة قصيرة.. قصة قصيرة.. 



الشــك ان شبوة ارض عزيزة عىل 
كل جنــويب وهي اىل جانــب أهميتها 
االقتصادية فهي قلب الجنوب النابض 
ومربط وصل املناطــق الجنوبية مع 
بعضهــا وكل التضحيات مــن اجلها 

تهون مهام كانت جسيمة وكبرية 
اال انه ويف هذا األفق امللبد بغيوم 
الحرب فان املبالغــة يف مقدار فائدة 
القضية الجنوبية من هذه االنتصارات 
امللهمة ليست يف صالح القضية النها 
تدعوا اىل الركــون اىل امر مازال يلفه 
الغمــوض ويحيط به إحاطة الســور 
باملعصم وكل هــذا يدعوا اىل اليقظة 
والحذر وليس اىل الركون واالسرتخاء.

ما حــدث يف شــبوة حتــى االن 
مل يرتجــم اىل نرص ســيايس لصالح 
القضية الجنوبية فامزال الخطاب هو 
الخطاب واملعركة هــي ذات املعركة 

اعادة الرشعية وإحيائها وهي رميم.
التغريات السياســية التي سبقت 
ورافقــت الحملــة العســكرية أللوية 
كانت وستســتمر  الجنوبية  العاملقة 
حلول وســط  بعيــًدا عــن االنتقايل 
واإلصــالح واللــذان هــم قطبي رحى 

وبينهام ما صنع الحداد.
فاملرحلــة يف شــبوة االن هــي 
اعادة احياء املؤمتر الشــعبي العام 
كحــل وســط لكــن يف املحصلة وان 

كان يبــدو االن مرحليــا انــه اقــرب 
اىل االنتقــايل منه لإلصــالح لكن من 
الناحية  االســرتاتيجية فان القواسم 
املشــرتكة بــني اإلصــالح واملؤمتر  
مهام بديا متنافرين اكرث من القواسم 
املشرتكة بني املؤمتر واالنتقايل الن 
كل الرصاع الدائر االن هو حول الوحدة 
واالنفصــال وهو لــب وجوهر القضية 
الجنوبية  وهام اي اإلصالح واملؤمتر 

ذو نظرة واحدة لهذه القضية.
االمــر مربك وضبايب وغري واضح 
الرؤيــة خاصة ان جزء كبري من القرار 
ال ميلكه اليمنيني واشد ما اخشاه ان 

االنتقايل يريب ثعبان يف عقر داره.
التحالفات ال تبنى بالنوايا ورضب 
باتفاقيــات واضحة  ولكــن  الصــدور 
وجليــة ومكتوبة تحــدد الطريق االن 
قبل انتهاء املعركة الن البدايات غري 
مشــجعة فطرف يقدم خرية شــبابه 
وآخر يحصــد الثناء والشــكر ويجري 

النرص لصالحه سياسياً.
ومع كل ذلك مرة اخرى لو مل يكن 
من معركــة شــبوة اال ان أنهت الظلم 
واإلرهاب التي كانت متارسه مليشيات 
الحــويث واإلخــوان ضد ابناء شــبوة 
وإعادة وصل املحافظــات الجنوبية 
ببعضهــا بعيدا عن هذه املليشــيات 

الستحقت فعال كل التضحيات

لتنظيــم اإلخــوان فــرع اليمن عدو 
إقليمي ليســت ايران وعدو )أول( داخي 
ليس الحــويث ولديــه حليــف خارجي 
اسرتاتيجي ليســت اململكة… لكنه مع 
ذلــك نجــح يف أن يأخــذ الرشعية إىل 
حيث تُســاق قوافله. وتم كل يشء تحت 
رقابة اســتخبارات اململكــة التي تبنت 
تكتيــك الحياد )الال ايجــايب( حتى بعد 
أن ألحــق رضراً ببلــد صاحــب عاصفة 
الحزم وجعله عربًة أمام دول العامل التي 
اســتوعب تالميذها يف مــدارس التعليم 
األسايس: أن العواصف تدوم أياماً وليس 

سنني. فأين الخلل؟
كيــف إذن تقــود تحالفــاً عربياً يف 
مهمة تعتقد أنها  حيوية ومصريية بينام 
تعتمد يف حربــك عىل تنظيم »مصنف« 
لديــك وحليــف لخصومــك يف اإلقليم؟ 
أي عواصف تلك التــي مل يصُح خاللها 
عقل عسكري اسرتاتيجي أو سيايس او 
اعالمي أو حتــى مخرب جائل يف حارات 
السوشــيال ميديــا يف الدولــة القائــدة 
ليقــول ألعضــاء حكومته: كفــى، طال 
عمركــم، هنــاك وضع ال يجب الســكوت 
عليه ألنه ال يحتمل املناورة او االحتواء 

أو اسرتاتيجية الصرب؟
العــريب  التحالــف  اهتــم  لقــد 
)الســعودية(، أكــرث من أي مــكان آخر، 
بالرشيــط الــذي ينحدر من تبــاب نهم 
حتى  حقــول صافر واعتربها ألســباب 
مختلفة منطقة اســرتاتيجية يف الحرب 
وأرسع الطــرق إىل صنعاء، وهي بالذات 
املناطــق التي شــهدت الهزائم املدوية 
املتسلســلة لقوات اإلخوان حتى أصبح 
الحــويث عىل أبــواب مدينة مــأرب! ويف 
املقابــل يغــض التحالــف البــرص عن 

الجيوش املكدســة الرابضة عىل امتداد 
جغرافيــا حيويــة يف الجنــوب ملعرفته 
بأن الرشعيــة )اإلخــوان( تعتربها أرض 
العطاءات التي يجب أن تنفرد بالسيطرة 
عليها حتى تظفر بإحدى الحســنيني: 
العــودة إىل صنعــاء عــىل هــودج بعري 
جمهوري، أو اســتخدامها كقاعدة دعم 

واسناد نحو عدن والجنوب!
فــام الجديد إذن؟ وهــل التغيري يف 
شــبوة وتحرير مديرياتهــا بداية مرحلة 

مختلفة؟
مهام اختلف املتابعون حول أهمية 
التغيري يف شبوة.. إال أنه بكل املقاييس 
إخــراج جزيئ ومحدود التفــاق الرياض 
من أجل بناء منوذج يتلخص يف: تغيري 
طفيــف يف إدارة بعــض مناطق الجنوب 
مقابــل بروتوكول حريب يعتمد أساســاً 
عىل دماء جنوبية غزيرة يف مسار »حرية 
اليمن السعيد«، وهي النسخة )الهايربد( 
من العاصفة. وســوف يتابع اإلخوان يف 
املقابــل لعب دورهــم املــزدوج بعد أن 
كشفوا عن ساقهم وانقسموا تكتيكياً إىل 
فريقني واحد يشكوا »املظلومية وضياع 
السيادة واحتالل املناطق والجزر« وآخر 
يبقي عىل عالقاتــه املتينة مع اململكة. 
فهل ترص األخرية عىل تحييد جيوشهم 
املنترشة جنوباً تحت مسمى الرشعية؟

كل يشء ممكــن، وكام ترى عزيزي 
القــارئ هنــاك دامئــاً  أســئلة حقيقية 
اســتبعاد  دون  متعــددة  وفرضيــات 
املفاجئات، لكــن املرجح حتى اللحظة 
أن اململكة ال حدود ملرونتها تجاه إخوان 
اليمــن وأهدافهــم، خاصــة وأن الوعــي 
االستخباري التقليدي يزعم أن »التجمع 
وقواعــده  بقبائلــه  لإلصــالح  اليمنــي 

الشــعبية وحلفائه يف الشامل ميكن أن 
ميثل محــور اســرتاتيجي ضــد أنصار 
الله«.. فيــام الجنوب حتى الســاعة ما 
يزال يف نظر الساسة السعوديني أرضية 
ومخزون من الشجعان املخلصني لدعم 
العاصفة، ورشاكتهــم مضمونة  أهــداف 
دون أي مثــن ســيايس حقيقي أو حتى 
انفتــاح اعالمي )زهيد( تجــاه قضيتهم. 
وتلــك العقيــدة إن تبناها الســعوديون 
دون مراجعة لحقائق الحالة اليمنية بعد 
هذه التجربة وكذلك العرب التي رست يف 
غــري بلد، فإمنا تعنــي أن »طبعهم إليها 
بالغريــزة جاذبهم«، )مع الشــكر ملوالنا 

أيب العالء املعري(.
ويبقى القــول أن الرشاكة الجنوبية 
مع اململكة ومع الرشعية ما تزال تســري 
وفقــاً لقواعــد عامئة بغــض النظر عن 
إخراجــات اتفاق الريــاض التي تتطلب 
أمثــان باهظــة رمبــا ال يقــوى عليهــا 
الجنوبيــون خاصة وأن هنــاك تخوفات 
واسعة من أن يتم استنزافهم يف مواجهة 
الحويث بينام جيوش االخوان وقواعدهم 
العســكرية يف الجنــوب تحمــل عقيدة 
»إســقاط الجنــوب أوالً«. تلك املخاوف 
التــي يفهمهــا رجل الشــارع البســيط 
السياســيني  عــىل  متــر  أن  يجــوز  ال 
يف الجنــوب ارضــاًء للتحالــف أو ألي 

حسابات أخرى.
هناك بالتأكيد كثــري من التعقيدات 
واألسئلة الصعبة تنتظر إجابات واقعية 
بعد سبع سنوات حرب خاصة وقد اتضح 
بأن شــهية العواصف ما تزال مفتوحة… 
لكن الســؤال الثابت واألكرث حضوراً هو: 
الجنوبيون لقضيتهم يف  ماذا ســيحقق 

آخر املطاف؟

منُذ اليــوم األول الــذي قامت فيه الحــرب الحوثية 
وحــاول فيه الحويث التمــدد يف الجنوب العــريب وأبناء 
الجنــوب اليزالون يدفعــون مثناً باهض مــن الدماء تلك 
الدمــاء التــي راح ضحيتهــا آالف الشــهداء مــن أجل 
املرشوع العريب الذي قامت اململكة العربية الســعودية 
بإطالقة بداية من عاصفة الحزم ،وأســتمرت الحرب حتى 
يومنا هذا  وكشــفت الكثري  من الخيانات التي تعرَض لها 
أبناء الجنوب  والطعن يف ظهــره وظهر التحالف العريب  
من تعطيل التقدم يف املعــارك وتأخري اإلنتصارات التي 
من املفرتض ان تكون يف أول سنة من بداية الحرب حيال 
مادفعه التحالف وعزز به جبهات قتالية كثرية واستُنزف 
من قبل األخوان   الذيَن مازالوا حتى اليوم يُعرقلون ســري 

املعارك  وتقدمها.
وألن ابناء الجنوب  آمنــوا مبرشوع التحالف العريب 
وحملــوه عىل أكتافهم كمن يحمل وطن جريح  يخشــون 
عليه من الضياع وذلك  بسبب الخالفات واملؤامرات وباَت  
مرشوعهم عىل شفا ُحفرٍة من اإلنهيار أقسموا ان العروبة  
والدم التي شــاركتنا فيها قوى التحالف العريب لن تُخذل 
من جنويب ولــن تخدع من جنويب ولن نخونها طيلة تلك 

الحرب املُمتدة عىل سبعِ  سنوات حتى اآلن .

ومازالــت الدمــاء الجنوبية خري شــاهد عىل مدى 
التضحيــات الكبرية التــي قدمتها ومدى ُعمــق  التعاون 
العريب بني املجلس اإلنتقايل الذي مُيثل الجنوبيني  مع 
التحالف املمثل بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية 
انطلقت الكثــري من املعارك أثبــَت فيها الجنوبيني 
مــدى صدقهم وتعاونهــم وعروبتهم القويــة مع الحليف 
فنطلقت معارك تحرير شبوة، كشفت هذه املعارك ماكاَن 
يحاول الحوثيني ومايسمى األخوان نكرانه والكذب فيه ، 
فتقدمت الوية العاملقــة الجنوبية نحو بيحان لتحريرها 
مــن جامعة الحويث الذي أدخلته جامعــة اإلخوان دوَن 

اي  ُمقاومة او معركة .
وأنترصت ألوية العاملقة  مبشاركة التحالف وتقدمت  
نحو شبوة بعد معارك رشسة مل يسلم منها ابناء الجنوب 
وبعض القيادات يف تلك األلوية،  فتكبد الحويث خســائر 
فادحــة بعد ان أعلــن العاملقــة تحرير بيحان وشــبوة 

بالكامل ،
وجاءت األحداث ُمتســارعة بعد تحرير شبوة حيث 
أُقيــم مؤمتر صحفــي للمتحدث الرســمي بإســم قوات 
التحالف العميد تريك املاليك داخل شــبوة يف عاصمتها 

عتــق  مع ُمحافظها الشــيخ عوض ابن الوزيــر بارَك فيه 
اإلنتصارات التي حققتها الوية العاملقة وتوجه بالشــكر 
إىل أبناء شبوة حيث قال ) ان هناك الكثري من التضحيات 
قُدمت  من ابناء املُحافظة ،وشــكَر  جنود العاملقة التي 

قدموا تضحيات كبرية يف محافظة شبوة (
ابناء الجنــوب حتى هذا اليوم وحتى بعد ســنوات  
حيث مــرت عليهم الكثري مــن الحروب إالّ انهــم مازالوا 
يثبتون للعامل انهم ُمتمسكون بحقهم املرشوع ومؤمنون 
بقضيتهــم العادلة التي مل تكن قضية سياســية فقط بل 
أن قضيــة الجنــوب العريب هي قضية مــرشوع عريب إن 
ُهمشــت وظُلمت فلن يكون هناك إتفاق عريب موحد ألنها 
اثبتــت عكس ماجاءت بــه الوحدة اليمنيــة يف تاريخها 
الدموي  تجــاة ابناء الجنوب لذلك نحــن مازلنا نُحارب 
من اجل السالم العادل وُمقاومة اي قوى سياسية أخرى 
مهام كانــت ُمخرجاتها ، نحن مل نُحارب ونقدم شــهداء 
عبثاً وندخــل يف معارك الذنَب لنا فيها  إالّ من أجل دولة 
عربية  مســتقلة بعيدة عن املد اإليــراين الفاريس الذي 
أصبح اليوم ُمتجذر يف صنعاء اليمن  لذلك ابناء الجنوب 
العــريب اقولهــا بكل فخر هــم الذيَن انتــرصوا للمرشوع 

العريب .
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