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تقرير

فريق التحرير 

»اســتمرار التصعيــد اإلرهايب من 
جانــب الحوثيني ينذر بخطر شــديد، 
واملنطقــة  اليمــن  حــدوده  تتجــاوز 
برمتهــا، وأن كل هجــوم جديــد تنفذه 
هذه امليليشيات االنقالبية يؤكد للعامل 
أنها مجرد جامعات إرهابية ال ميكن أن 
متيض قدماً يف إبرام تســويات سلمية 

توقف تدهور األوضاع يف اليمن«

ألقى هجوم إرهايب شنته األذرع اإليرانية 
بالتعاون مــع األذرع القطرية يف حرضموت 
واملهرة، واســتهدف ميناء الضبة النفطي، 
بظاللــه عــى املشــهد يف الجنــوب الذي 
يخوض حروبا  د التنظيامت املتطرفة ومنها 
تنظيم انصار الرشيعة األمر الذي يفتح الباب 
امام املساعي الحثيثة إلعادة تصدير العنف 

والحرب صوب الجنوب إلغراقه يف الفوىض.
 ينتج الجنوب الواقــع منابعه النفطية 
تحت ســيطرة مجلس القيادة الرئايس من 
خمســني إىل خمسة وســبعني الف برميل 
يومياً، ومخازن ميناء الضبة سعتها التخزينة 
تتســع لـــ 2.5 مليون برميل تقريبــاً ، وتباع 
شــهريا وتــورد إىل حســاب البنــك األهيل 
السعودي، لسداد مرتبات ومصاريف أعضاء 
الحكومة  واألحزاب اليمنية  ومرتبات موظفي 
الخدمــة املدنيــة والعســكرية يف الجنوب 

املحرر.
وعــى الرغم من ان الهجــوم الذي نفذ 
بطائرات مسرية يعتقد انها أقلعت من املهرة 
او وادي حرضمــوت او مــأرب، مل يخلف أي 
ارضار إال انه دفع السلطات إىل إيقاف إنتاج 
املســيلة النفطي بســبب عدم بيع النفط 
املوجود بخزانات الضبة بعد الرضبة لألذرع 
اإليرانية ولعدم وجــود خزانات إضافية الي 

انتاج اضايف قبل بيع ما بالخزانات«.
وقدر الباحث يف مؤسســة اليوم الثامن 
– د. صربي عفيف الخســائر التي تسببت 
بها الرضبة – الحوثية اإلخوانية املشرتكة-  
بـ«توقف انتــاج مابــني 50-75 الف برميل 
يوميــاً، وتوقف بيع 2 مليون برميل شــهرياً، 
وارتفاع تأمني السفن القادمة ملوانئ الجنوب 
واملرتفعــة اصالً بســبب الحــرب عرشات 
األضعاف، وفقدان العقود مســتقبالً واسواق 

البيع املعتمدة بالسعر العاملي«.
ولفــت عفيــف إىل أن هــذه الرضبــة 
اإلرهابيــة املشــرتكة، متثل نقــال للرصاع 
والحرب من محيط مــأرب وتعز اىل الجنوب 
مــرة أخرى، وهو ما قد يفــرز حربا جديدة – 

بني اليمن والجنوب«.
 ولفت عفيف اىل ان هذه الرضبة كشفت 
إمكانيــة مجلــس القيادة الرئــايس يف الرد 
عى هذه الرضبة، وهو ما تم اإلعالن عنه من 
خالل تصنيف الحوثيني كجامعة إرهابية«، 
اال ان الصحايف واملحلل السيايس حسني 
حنيش، يــرى ان هناك صعوبة يف تصنيف 
الحوثيني كجامعة إرهابية من قبل مجلس 

القيادة الرئايس«.
وأشار حنيش لصحيفة اليوم الثامن إن 
مجلس القيادة الرئايس بحاجة اىل إجراءات 
وخطوات تعــزز قرار وضــع الحوثيني عى 
قوائــم اإلرهاب، مبا يف ذلك وقف أي مصادر 
متويل تذهب اىل صنعاء مبا يف ذلك شبكة 
االتصاالت األرضية واملحمولة والتي يفرتض 

ان يتم قطعها عى الحوثيني«.
ويبــدو ان الحوثيني قد عقدوا العزم من 
خالل رضبة مينــاء الضبة عى نقل الرصاع 
من أطراف اليمن إىل الجنوب، وهو ما يعني 
مامرســة املزيد من االبتــزاز للحصول عى 
نصيبهم من عائد الرثوات النفطية الجنوبية، 
ويبــدو ان االذرع اإليرانية التي تحظى بدعم 
مــن أطــراف إقليمية عــدة مــن بينها قطر 

وســلطنة عامن، تســعى ال احراق الجنوب 
يف حال مل يقاســم مجلس القيادة الرئايس 

»عائد النفط الجنويب«.
موقف مجلس القيــادة الرئايس، يبدو 
ضعيفا بفعل متاهي إخوان اليمن مع االذرع 
اإليرانية، فرشــاد العليمي ال ميلك اي اورق 
ضغط او قوة عسكرية، وكل ما أراده من إعالن 
موافقته املبكــرة لدفع مرتبــات الحوثيني، 
للبقــاء يف الســلطة تحــت أي شــكل من 
االشكال، وكذلك املوقف بعثامن مجيل الذي 
ينتمي اىل صعدة معقل الحوثيني، ال ميتلك 
أي قوة عى األرض ميكن لها ان تفرض واقعا 
او تعمل عى مشاغلة الحوثيني بحروب يف 

عمق الجامعة بصعدة او أي مدينة أخرى.
لكن األمر مــع العميد طارق صالح يبدو 
مختلفا كثــرياً، فالرجل الــذي ميتلك قوات 
عســكرية ضخمة انشــأها بتمويل من دولة 
االمارات العربيــة املتحدة، الرشيك الفاعل 
يف الحــرب ضد األذرع اإليرانيــة، يبدو لديه 
القدرة عى قتــال الحوثيني، لكــن مع ذلك 
طارق بحاجة اىل القوات الجنوبية والتهامية 
يف أي عملية عسكرية صوب ميناء الحديدة.

اما اإلخواين سلطان العرادة، ال شك انه 
سيخضع يف نهاية املطاف لألذرع اإليرانية، 
ألنه ال ميكن تكــون له اي ردة فعــل اطالقاً، 
وذلك للحفاظ عى املثلث الحكومي وموارد 
صافــر التي يجنــي منها املليــارات بعيداً 
عن البنك املركــزي ، وهو يعلم ايضاً ضعف 
وهشاشة القوات اإلخوانية مبارب ، وغضب 
القبائل عليه بعد ان تآمــر مع اإلخوان عى 
قبائل مراد بجبــل مراد والجوبــة والعبدية 

وسلمهم للحوثيني،.
امــا موقــف الجنوبيني، فهــو األقوى 
معادلــة  أي  يف  دامئــا  الرابــح  والرهــان 
عسكرية، فالقوات الجنوبية تنفرد اىل اليوم 
باالنتصــارات النوعيــة ضــد الحوثيني يف 
مختلف الجبهــات، وموقف رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب عيــدروس الزبيدي، كان 
قويا وواضحا يف مواجهة االذرع اإليرانية فقد 
رفض بشكل رصيح ابتزاز امليليشيات وأكد 
ان الجنوب ال ميكــن ان يدفع مرتبات األذرع 
اإليرانية وال ميكن الحوار مع جامعة تتنصل 

من كل املواثيق. 
ويبدو هنا وكأنه وضع مينيي املجلس 

الرئــايس يف حــرج كبــري ، بل قــام بتعرية 
فشلهم وضعفهم وأنهم ال ميلكون اي أدوات 
او قــوة حقيقيــة ملحاربــة الحــويث وإمنا 
يستثمرون الوقت لتسوية مع الحويث ، ايضاً 
فرج ساملني البحسني وابو زرعة املحرمي 
يقولون ذلك، فالقيادات الجنوبية تعتمد يف 
بقاءها وقوتها عى شــعب الجنوب والقوات 
الجنوبيــة ، ويدركــون أن الشــعب ســوف 
يتســاءل ، كيف تُدفع مرتبات للشــامل من 
ايراداتنــا ونحن نناضــل وضحينا من اجل 
استعادة دولتنا ؟ وكيف ندفع نصف إيرادات 
جنوبنا للحوثيني حتى يجهزون جيوشهم 
وقواتهم لغزو الجنوب مــرة أخرى الحتالله 
؟ فالشــعب يتأفــف من مشــاركة الرشعية 
الشاملية بإيرادات الجنوب فكيف له أن يقبل 

بذهابها إىل صنعاء الحوثية ؟ .
إذاً سيســتمر الحويث بنقل الرصاع إىل 
الجنــوب، وهــي عى ما يبدو إســرتاتيجية 
فّعالة وسيســتمر بغارته حتى يحصل عى 
ما يريد ، ويعتقد أن مطالبه ستكون تصاعدية 
إذ مل يجــد اي ردود أفعال ، فالجنوبيون هم 
القادرون عى كبح جامحه مقيدون باملجلس 
الرئايس والرشعية والتحالف العريب، لذلك 
سيكون عى الجنوبيني حسم قراراهم وإقناع 
التحالــف أن ال جدوى من الرشعية اليمنية 
الجديدة ، والتفرد بالسلطة والقيادة ومواجهة 
الحويث ومنع خطره وتهديده عى الجنوب«.

وترى وســائل إعالم مينيــة أن الهجوم 
اإلرهايب عــى ميناء الضبة يجــدد التأكيد 
عى حجم التكالب بني املليشيات الحوثية 
وحليفتهــا اإلخوانيــة باعتبار أن قاســمها 
املشــرتك هو إغــراق الجنــوب يف فوىض 
شاملة، فاملليشيات الحوثية ظلت عى مدار 
ســنوات الحرب العبثية، مل ترث مسألة نفط 
حرضموت، فهي مل تكن بحاجة لذلك باعتبار 
أن وجــود املليشــيات اإلخوانية )املنطقة 
العسكرية األوىل( يف وادي حرضموت يكفيها 

ملامرسة السطو املشرتك عى تلك الرثوة.
لكــن مــع تعــايل أصــوات الجنوبيني 
برضورة العمل عى إزاحة هذا الخطر الفتاك 
والتمسك الكامل مبطلب إخراج املليشيات 
اإلخوانية، جاءت املليشيات الحوثية لتشن 
عمليــة إرهابيــة يف محاولة لخلــط األوراق 
وبعرثتها، الخطوة الثانية من هذا السيناريو 

املشبوه أن تجد املليشيات اإلخوانية حجة 
تربر فيها احتاللها لوادي حرضموت، بعدما 
ظلت بعيدة أساســا عن الجبهــات ومل توِل 
الحرب عى املليشيات اإلرهابية أي اهتامم 

يُذكر.
املليشــيات  تنفــذه  الــذي  اإلرهــاب 
اإلخوانية اإلرهابية بالتنسيق مع املليشيات 
الحوثية ال يحمل طابعــا محليا، لكن هناك 
خطرا داهام عى األمن اإلقليمي برمته، هذا 
الوضع الخطري يتطلب تغيريا فوريا يف نهج 
التعامل مع إرهاب قــوى صنعاء، فقد باتت 
الحاجة ملحة ألن تكون هناك مواجهة شاملة 

ودون أي مواربات أو توازنات.
 قالــت صحيفــة العــرب اللندنيــة إن 
التصعيــد الحويث بقصــف مينــاء الضبة 
النفطــي يف محافظــة حرضمــوت )رشق 
عدن العاصمــة الجنوبية( وإطــالق معارك 
ومناوشات يف الضالع وشبوة ورفع مستوى 
التوتــر األمني كلها عنــارص تهدف إىل جر 
السعودية واإلمارات إىل اعتامد الطريان للرد 
عى استفزاز الجامعة التي تسعى من وراء 
ذلك للحصول عى مــربر إلعادة هجامتها 
بالصواريخ واملسرّيات عى مواقع سعودية 

وإماراتية.
وأضافت الصحيفة أن الحوثيني يريدون 
العودة إىل استهداف مواقع النفط يف الخليج 
يف حركة اســتعراضية تجلب إليهم األنظار 
خاصة يف ظل التوتر بني الواليات املتحدة 
والســعودية عى خلفية موقــف أوبك+ من 
خفض اإلنتــاج ومنع تراجع األســعار، وهو 

مناخ يعتقدون أنه مالئم لتنفيذ الهجامت.
ويهــدف التصعيد الحــويث إىل إجبار 
الحكومــة الرشعية واملجتمــع الدويل عى 
الرضوخ ملطالــب الجامعــة الحوثية التي 
تسعى لتقاسم اإليرادات يف الجنوب املحرر 
وتكريس وجودها كقــوة أمر واقع قادرة عى 
فرض إمالءاتها، مستفيدة من حالة الرتايض 

والتدليل الدويل.
كــام ال تغيــب األهــداف اإلقليمية عن 
التصعيــد الحــويث الذي يصــب يف صالح 
األجنــدة السياســية إليــران التــي تحاول 
تخفيف الضغط الداخيل عنها جراء الثورة 
الشعبية والخارجي نتيجة الضغوط الدولية، 
عرب فتــح مســارات جديدة لخلــط األوراق 

والتلويح بنــرش العنف يف املنطقة وإلحاق 
الرضر مبصالح العامل االقتصادية واألمنية.

وتــرى صحيفــة العــرب أن الهجــوم 
الحويث الذي استهدف املوانئ النفطية يف 
الجنــوب املحرر يحمل مــؤرشات مزدوجة 
عــى رغبة الجامعــة يف تحقيــق عدد من 
املتزامنة،  واالقتصادية  السياسية  األهداف 
من بينها اختبــار ردة فعــل اإلقليم والعامل 
واللعب عى ورقة فصل مسارات الهدنة بني 
التحالف العريب والحكومــة الرشعية، وجر 
الســعودية واإلمــارات إىل مربــع املواجهة 
يف ظــل التحوالت الدولية املتســارعة، إىل 
جانب تجميد مصادر اإليرادات االقتصادية 
بعــد ســاعات مــن اجتــامع عقــده رئيس 
مجلس القيادة الرئايس ناقش قضية تنظيم 

اإليرادات.
اإلماراتية،  »االتحــاد«  وأكدت صحيفة 
أن اســتمرار التصعيد اإلرهــايب من جانب 
الحوثيني ينذر بخطر شديد، تتجاوز حدوده 
اليمن واملنطقة برمتها، وأن كل هجوم جديد 
تنفذه هذه امليليشيات االنقالبية يؤكد للعامل 
أنهــا مجرد جامعــات إرهابيــة ال ميكن أن 
متيض قدماً يف إبرام تسويات سلمية توقف 

تدهور األوضاع يف اليمن. 
وذكــرت الصحيفــة - يف افتتاحيتهــا 
األحد تحــت عنوان »تصعيد خطــري« - أن 
الهجــوم اإلرهــايب الــذي شــنه الحوثيون 
مؤخراً بطائرتني مسرّيتني عى ميناء الضبة 
النفطــي، يعد حلقــة جديدة يف سلســلة 
االعتداءات والجرائم التي ترص امليليشيات 
عى مواصلــة ارتكابهــا، رغــم كل الجهود 
اإلقليميــة والدولية املبذولــة إلنهاء معاناة 

الشعب اليمني.
وأشارت إىل أن استهداف امليناء، أثناء 
رسو سفينة لشحن النفط الخام، يعد خرقا 
سافرا لقرار مجلس األمن رقم 2216، وانتهاكا 
للقوانني واألعراف الدولية، يضاف إىل قامئة 
طويلة من الجرائم التي ترتكبها امليليشيات 
يف حق الشــعب، بعد رفضها متديد الهدنة 
األممية، عى الرغم من كل التسهيالت التي 

قدمتها الحكومة بغية تجديدها.

تخادم حوثي إخواني في الهجوم اإلرهابي على ميناء الضبة النفطي

االذرع اإليرانية القطرية
مساٍع إلغراق الجنوب في الفوضى.. ما هي خيارات المواجهة؟
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تقرير

عدن

أبين

عاد إىل العاصمة الجنوبية عدن »السيد 
رشاد محمد العليمي«، رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، عقب جولة خارجية شــملت دولة 
االمارات العربية املتحدة، واململكة العربية 
السعودية، وجمهورية املانيا االتحادية، كام 
شــارك يف اعامل الدورة السابعة والسبعني 
للجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة، وســط 
الحديث عن توجيهات للجيش باالستعداد 
لحــرب قــال رئيــس األركان العامــة اللواء 
صغري بن عزيز »إنها حرب مرتقبة ملواجهة 

الحوثيني املوالني إليران«.
جاء ذلك يف الوقت الذي جدد املجلس 
االنتقايل الجنويب متسكه بدعم مطالب أبناء 
حرضموت يف اخراج قوات املنطقة العسكرية 
األوىل من الــوادي والدفع بهــا إىل جبهات 
القتــال ملواجهــة األذرع اإليرانيــة تنفيذا 
التفاق الريــاض املوقع يف الـ5 من نوفمرب/ 
ترشين الثــاين 2019م، والتــي تضمن بند 
الشق العسكري واألمني نقل القوات اليمنية 
من الجنوب اىل اليمن ملواجهة امليليشيات 
وفرض الحلول السياسية املطروحة منذ بدء 
أزمة االنقالب عى رشعيــة الرئيس اليمني 
املؤقت )حينهــا( عبدربه منصور هادي، يف 

الـ21 من سبتمرب/ أيلول 2014م.
وميثل قــرار نقــل القــوات والدفع بها 
نحــو جبهات القتال، اختبــارا حقيقيا عى 
قــدرة مجلس القيادة الرئــايس يف مواجهة 
املــرشوع الحــويث يف اليمــن، ويعــزز من 
ســلطته عــى القوات التــي تديــن بالوالء 
لجامعة إخوان اليمن التي لها تحالفات مع 
جامعة الحوثيني، ومل تخض أي مواجهات 

عسكرية معها منذ نحو مثانية أعوام.
وميكن لرئيس مجلس القيادة الرئايس 
ان يجعل من قوات املنطقة العسكرية األوىل 

االختبار الحقيقي، يف مدى اســتجابته أوال 
ملطالــب أبنــاء حرضموت يف اخــراج تلك 
القوات واســتبدالها بقوات محلية من قوات 
النخبة، ناهيك عن مــدى قدرته عى فرض 
سلطته عى تلك القوات عى اعتبار انه اليوم 
يحل محل القائد األعى للقوات املســلحة، 
بعد تنحي الرئيس عبدربه منصور هادي يف 

مطلع ابريل/ نيسان املايض.
وقالــت وكالة األنباء اليمنية الرســمية 
)ســبأ( إن العليمــي أجــرى خــالل الجولة 
الجديدة مباحثات مع قادة الدول الشــقيقة 
والصديقة، ومسؤولني امميني، وسياسيني، 
ودبلوماســيني، وباحثني، فضالً عن لقاءات 
بقيادات ونشــطاء من الجاليات اليمنية يف 

الخارج.
وتطرقــت املحادثات، اىل مســتجدات 
الوضــع اليمني، وســبل دعــم االصالحات 
االقتصاديــة والخدمية التي يقودها مجلس 
القيادة الرئايس والحكومــة، وجهود احياء 
مسار الســالم يف اليمن، والضغوط الدولية 
الحوثيــة  املليشــيات  لدفــع   املطلوبــة 
وداعميهــا عى التعاطــي االيجايب مع تلك 

الجهود.
ويف ترصيح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ(، 
اعرب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، 
عن ارتياحــه لنتائج الجولة الرئاســية، مبا 
يف ذلــك اعادة القضيــة اليمنية اىل زخمها 
العاملي، وحشد الدعم االقليمي والدويل اىل 
جانب مجلس القيــادة الرئايس، والحكومة 
واصالحاتهام الجارية يف مختلف املجاالت.

واشــاد رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
بــدور االشــقاء يف تحالف دعــم الرشعية 
بقيادة اململكــة العربية الســعودية، ودولة 
االمارات العربية املتحدة وحرصهم املستمر 

عى تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق 
تطلعاتــه يف انهــاء االنقــالب، واســتعادة 
مؤسســات الدولة وتحقيق الســالم واالمن 

واالستقرار يف البالد.
كــام أثنــى عــى اســتجابة البلدين 
الشقيقني لالحتياجات والتدخالت االمنائية، 
والخدمية، التي ســتثمر قريبــاً عن افتتاح، 
وتنفيذ عدد من املرشوعات الحيوية، اضافة 
اىل التحسن املأمول يف سعر رصف العملة 

الوطنية، واالوضاع االقتصادية.
وأكد رئيــس مجلس القيــادة الرئايس 
اليمني الدكتور رشاد العليمي، أنه سيعمل مع 
أعضاء املجلس والحكومة، بال كلل من أجل 
تلبية كل احتياجات اليمنيني، ويف مقدمتها 
تحقيق األمن واالســتقرار، واستمرار الهدنة 

وتوسيعها.
تغريــدات عــى  العليمــي يف  وقــال 
حسابه مبوقع التواصل االجتامعي »تويرت« 

لــدى عودتــه إىل العاصمة املؤقتــة عدن: 
»امليليشيات الحوثية أحبطت آمال شعبنا 
يف تحقيق تلك االحتياجات، إال أن املجلس 
الرئــايس والحكومة ومــن خلفهم املجتمع 
الــدويل والتحالف العريب، ســيعملون عى 

تحقيقها«.
من جانبها عقدت هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنويب اجتامعها الدوري الثالثاء، 
برئاســة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم 
باعامل رئيــس املجلس، رئيــس الجمعية 

الوطنية.
وحيّــت هيئــة الرئاســة يف مســتهل 
االجتامع، الحشــد امليلوين ألبناء محافظة 
حرضموت، مجــددة يف الســياق مطالبتها 
للتحالف العريب بنقل القوات العسكرية من 
املنطقة العسكرية األوىل، باعتبارها رضورة 
حتمية لضامن استقرار األوضاع األمنية يف 
الــوادي والصحراء، نظراً للرفض الشــعبي 

لتلك القوات، والذي عرّب عنه أبناء املحافظة 
يف ذلك الحشــد املليــوين الذي احتضنته 
مدينة ســيئون يف ذكرى انطالقة ثورة الرابع 
عرش مــن أكتوبــر املجيدة ضــد املحتل 

الربيطاين.
ودانت الهيئــة يف اجتامعها التصعيد 
العســكري الحــويث عــى جبهــات يافع، 
والضالــع، والصبيحة، وكرش، مشــددة عى 
رضورة اإلرساع يف ترتيبــات نقــل القــوات 
العســكرية املتواجــدة يف وادي وصحراء 
حرضموْت إىل الجبهات ملواجهة التصعيد 
الحويث، محذرة يف السياق من أن أي محاولة 
لعرقلة هذا االجراء، يعد نسفا التفاق الرياض 

ولجهود استكامل تنفيذه.
وناقشت الهيئة بعدها، التقرير املُقدم 
من مركز دعم صناعة القــرار، والذي تضمن 
اســتعراضا لألوضــاع واملســتجدات عى 
الساحة الجنوبية، باإلضافة إىل تقرير آخر 
مقــدم من فريــق الحوار الوطنــي الجنويب 
الداخــيل، عن نتائــج لقاءاتــه القيادية مع 
مختلــف القــوى والتكوينــات واملنظامت 

املجتمعية.
وعرّبت الهيئة عن تقديرها لجهود فريق 
الحوار التي المست مختلف مكونات وفئات 
الجنــوب السياســية واملجتمعيــة، مؤكدة 
دعمها لــكل الجهود التي تؤســس لتقارب 
متني لتحقيق وحدة الصف الجنويب، وداعية 
الجميع إىل التعاون مع فريقي الحوار الحوار 
الداخيل والخارجي لإلسهام يف تحقيق هذه 

املهمة.
وختامــا وقفــت الهيئة أمــام عدد من 
أعاملهــا  جــدول  يف  املدرجــة  القضايــا 
واملواضيــع ذات الصلــة بعمــل املجلس، 

واتخذت االجراءات املناسبة بشأنها.

متكنت القوات املســلحة الجنوبية، 
من إحباط محاولة تســلل فاشلة لعنارص 
تنظيــم القاعــدة اإلرهايب باتجــاه مواقع 
القــوات الجنوبية عــى أطــراف مديرية 

املحفد
تواصل  الجنوبية  القوات املســلحة 
مالحقــة اإلرهابيــني يف محافظتي أبني 

وشبوة - أرشيفعدن
وجهــت القوات املســلحة الجنوبية 
رضبات جديدة لقوى اإلرهاب، وأثبتت أنها 
متيقظة ملجابهة مخططات استهداف أمن 

الجنوب واملساس باستقراره.
ويعتــرب نجــاح القــوات املســلحة 
الجنوبية يف دحر إرهــاب االذرع اإليرانية 
يف اليمن منذ سنوات، أمرًا يعكس الجاهزية 
القتاليــة العالية التي تتمتع بهــا القوات 
املسلحة الجنوبية للتعامل مع أي عدوان 

إرهايب.
وتبعث جسارة أبطال القوات الجنوبية 
رسائل تطمني لشعب الجنوب بقدرات هذه 
القوات عى حســم املعركة امللتهبة ضد 
اإلرهاب، مهام تكالبت االذرع اإليرانية عى 

أمنه واستقراره من أكرث من جبهة.
ففــي الســاعات املاضيــة، متكنت 
القوات املســلحة الجنوبيــة، من إحباط 
محاولة تســلل فاشــلة لعنــارص تنظيم 

القاعــدة االرهــايب باتجاه مواقــع القوات 
الجنوبية عى أطراف مديرية املحفد.

ويف التفاصيــل، رصدت قــوات اللواء 
14 صاعقــة تحــركات مشــبوهة من قبل 
مســلحي تنظيــم القاعــدة بالقــرب من 
أحدى املرتفعات بأطراف مديرية املحفد 
واملطلــة عى وادي عومــران حيث كانت 
تهدف تلك العنارص التسلل لشن عمليات 

هجومية ضد القوات الجنوبية.
ومتكنت قوات اللــواء 14 صاعقة من 
تنفيذ حملة خاطفة أجربت تلك العنارص 

عى الفرار.
وقال قائد اللــواء 14 صاعقة العميد 
عثامن معوضة، إن حمالت التطهري وتتبع 
الخاليا النامئة لتنظيم القاعدة والتي تقوم 
بها قوات األمن العام وقوات الحزام األمني 
مســتمرة ولــن تتوقف وستســتمر حتى 

تطهري كافة مناطق أبني.
وقــدم العميد معوضه شــكره لقيادة 
القوات الربية الجنوبية ممثلة باللواء عيل 
البييش وقيادة محور أبني ممثلة بالعميد 
مختــار النويب عــى دعمهام املســتمر 
للجهــود التــي تبذلها القوات املســلحة 

الجنوبية يف محافظة أبني.
عى صعيد ميداين آخر، ردت مدفعية 
القوات املســلحة الجنوبية عى مصادر 

نــريان االذرع االيرانية يف اليمن يف جبهة 
كرش الحدوية شاميل محافظة لحج.

وقال مصدر عســكري، إن ذراع إيران 
شــنت قصفــا عشــوائيا ملواقــع القوات 
املســلحة املرابطة بجبهة كرش قطاعي 

الضواري والديب.
وردت مدفعية الجبهة بتوجيه رضبات 
دقيقة عى مصادر نــريان العدو مع الرمي 
املكثف مبختلف األســلحة املتوســطة 

والثقيلة.
تصعيد االذرع اإليرانية يف اليمن جاء 
بعد تحشــيد وتحركات مسبقة تم رصدها 
من قبل القوات املســلحة املرابطة وأخذ 
كافــة التدابري الالزمــة للتعامل معها بكل 

حنكة واقتدار.
االذرع  تحــركات  واعترب سياســيون 
اإلرهابية محاولًة لتهديد املكاســب التي 
حّققها الجنــوب خالل الفــرتة املاضية، 
وهي مكاسب وطدت من املسار السيايس 

لقضية شعب الجنوب.
وقالوا إنه »من املالحظ أن ذراع إيران 
تُكثِّف من العمليات اإلرهابية، يف كل فرتة 
يحقق فيها الجنوب املزيد من االنتصارات 

عى قوى اإلرهاب«.
وتابعــوا: »بعــد ســجل حافــل من 
االنتصارات التي حققتها القوات املسلحة 

الجنوبية يف شبوة وأبني، لوحظ يف األيام 
القليلــة املاضيــة أن االذرع االيرانيــة يف 
اليمن كثفت من تحركاتها للمســاس بأمن 

الجنوب«.
وأكملــوا: »جرى هــذا األمر عى وجه 
التحديــد يف الضالــع ولحــج ويافع، يف 
محاولة إلشــعال جبهات الجنوب بنريان 

الفوىض واإلرهاب عى صعيد واسع«.
جهود الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ال 
تقترص عى الدخول يف مواجهات مبارشة 
مع العنارص اإلرهابية، لكن تطهري أرايض 
الجنوب من ألغام ذراع إيران ميثل أحد تلك 

الجهود املهمة.
واســتهدفت االذرع االيرانية يف اليمن 
أرايض الجنوب خالل السنوات املاضية، 
بزراعة كميات كبرية من األلغام يف محاولة 
إلغراق ومحارصة الجنوب بني براثن ذلك 

اإلرهاب.
كــام أن توســع العنــارص اإلرهابية 
املدعومــة مــن إيــران يف زراعــة األلغام 
بالجنوب محاولة لعرقلة القوات املسلحة 
الجنوبية عى إكامل جهودها الرامية إىل 
مكافحة اإلرهــاب يف الجنوب عى صعيد 

واسع.
وفككت قــوات اللواء الســادس دفاع 
شــبوة، ضمــن أحــد جهــود الجنوب يف 

مكافحة ودحر اإلرهاب الغاشم، حقل ألغام 
وعبوات ناسفة زرعته ذراع إيران يف مديرية 

عسيالن بشبوة.
وبحسب مصدر عسكري، فقد نجحت 
الفرق الهندسية املختصة بتطهري مساحة 
واســعة من األلغام والعبوات الناسفة قبل 

دحرها.
وباتــت جهــود القــوات املســلحة 
الجنوبية يف تطهــري أرايض الجنوب من 
ألغــام االرهابيني مهمة أكــرث إلحاحا، ال 
سيام بعد النجاحات التي تحققت مؤخرا 

يف مكافحة قوى الرش بشبوة.
ولوحــظ فــرار العنــارص اإلرهابيــة 
من أمــام القوات املســلحة الجنوبية من 
الجبهــات لجأت إىل تفخيــخ األرض عرب 
التوســع يف زراعة األلغــام واملفخخات، 
لعرقلة القوات املسلحة الجنوبية للتقدم 

عى األرض يف رحلة دحر اإلرهاب.
وولّدت مامرسات قوى الرش واإلرهاب 
الحاجة املُلحة والرضورية لتوسع القوات 
املســلحة الجنوبية من تطهــري أراضيها 
بعدمــا مثّــل إغراقها باأللغام أحد ســبل 
اإلرهاب الذي تشــنه قــوى االحتالل ضد 

الجنوب.

كيف أصبحت »العسكرية األولى« اختبارا 
حقيقيا لجدية »القيادة الرئاسي«؟

دحر االذرع اإلرهابية المدعومة من إيران

»رشاد العليمي يعود إلى عدن ويتحدث عن اعادة القضية اليمنية الى زخمها العالمي«..

نجاحات القوات الجنوبية.. توطيد المكاسب العسكرية 
على مسار قضية الجنوب
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حققت قــوات مكافحــة اإلرهاب يف 
عمليــة ســهام الــرشق بأبني، مكاســب 
جديــدة، حيــث أعلنــت عن اســتكامل 
املرحلة الرابعة من العملية العســكرية، 
التي بــدأت بتطهــري وادي عومران أحد 
ابــرز معاقل تنظيــم القاعــدة يف أبني،  
وذلــك يف اعقــاب اســتكامل املرحلــة 
الرابعة بالدخول اىل بلدة املحفد، عقب 
مواجهــات مــع تنظيم انصــار الرشيعة 
الجزيــرة  يف  القاعــدة  تنظيــم  »فــرع 

العربية«.
وأعلنت القوات الجنوبية ســيطرتها 
عــى مركز مديريــة املحفــد مبحافظة 
أبــني، »وطرد عنــارص تنظيــم القاعدة 

اإلرهايب منها«.
وقال محمد النقيب، املتحدث باسم 
القوات املســلحة الجنوبية يف حســابه 
عى موقع التواصل االجتامعي »تويرت«: 
»انطالقــاً مــن االلتــزام الكامــل للقوات 
مسؤولياتها  بتحمل  الجنوبية  املسلحة 
الوطنيــة يف مواصلة مكافحــة اإلرهاب 
واســتجابة لنــداء األهــايل يف محافظة 
أبــني، نفــذت وحــدات قواتنــا املرحلة 

الرابعة من عملية سهام الرشق«.
وأكد أن القــوات الجنوبية »أحكمت 
الســيطرة عى مركز مديرية املحفد مع 

اتخاذ جميع تدابري التأمني للمنطقة«.
ويف 22 أغســطس )آب( املــايض، 
أعلن املجلس االنتقايل الجنويب، إطالق 
عملية عسكرية أسامها »سهام الرشق«، 
بـ«التنظميــات  مــا وصفهــا  ملكافحــة 

اإلرهابية« يف أبني.
وسبق أن أعلن املجلس قبل أسابيع 
ســيطرته عى أهــم معاقــل التنظيم يف 

أبني.
يشار إىل أن عنارص تنظيم القاعدة 
اإلرهــايب مــا زالــوا يتواجــدون يف عدد 
مــن محافظــات اليمــن، خاصــة مأرب 

االخوان  لسيطرة  الخاضعتني  والبيضاء 
والحوثيني.

وعقــدت هيئــة رئاســة املجلــس 
االنتقــايل الجنويب اجتامعهــا الدوري، 
الســبت، برئاســة اللواء أحمد سعيد بن 
بريــك، القائم بأعامل رئيــس املجلس، 

رئيس الجمعية الوطنية.
ويف مستهل االجتامع، الذي حرضه 
عــدد مــن وزراء املجلــس يف حكومــة 
املناصفــة، اســتعرضت هيئة الرئاســة 
مستجدات األوضاع يف عموم محافظات 
لالعتداءات  ادانتهــا  مؤكــدة  الجنــوب، 
الحوثية عى جبهة يافع والتي استشهد 
وجرح عــى إثرها عدد من أبطال القوات 

املسلحة الجنوبية.
اســتعراضها  ســياق  يف  وحــّذرت 

ومســاعي  محاوالت  من  للمســتجدات، 
حزب اإلصــالح اإلخواين، وأطراف أخرى 
يف الرشعيــة، إلجهاض اتفــاق الرياض 
وعرقلــة تنفيذ بنــوده، مطالبــة يف هذا 
الشــأن قيــادة التحالف العــريب ورعاة 
االتفــاق، إلــزام الطرف اآلخــر والضغط 
عليه الستكامل تنفيذ بنود االتفاق، ويف 
مقدمتها إخــراج القوات العســكرية من 
محافظات الجنــوب، ونقلها إىل جبهات 

املواجهة مع مليشيا الحويث.
ويف سياق آخر، حّذرت الهيئة كذلك 
مــن تباطــؤ رئيــس حكومــة املناصفة، 
وعدم التزام حكومتــه وإيفائها بوعودها 
يف توفري متطلبات تشــغيل الكهرباء يف 
العاصمة عدن، مشددة عى رسعة توفري 
تلــك املتطلبات، مــامل فــإن الخيارات 

ســتبقى مفتوحة أمام املجلس وشعب 
الجنوب.

الهيئة  ويف ختام االجتــامع، وقفت 
أمام عدد من القضايا املدرجة يف جدول 
أعاملهــا واتخذت اإلجراءات املناســبة 

بشأنها.
وأكــد اللواء الركن أحمد ســعيد بن 
القائــم بأعامل رئيــس املجلس  بريك، 
االنتقــايل الجنــويب، رئيــس الجمعيــة 
الوطنية، خالل لقائه عددا من الشــباب 
املشــاركني يف الحوار الوطني الجنويب 
االنتقــايل   املجلــس  اهتــامم  عــى   ،
يف  واملؤثــرة  الشــبابية  بالقيــادات 
املجتمع وتعزيز مبدأ إرشاك الشباب يف 

الحوار وصنع القرار .
وأشــار اللواء بن بريك عى رضورة 

والحلول  لألفكار  واالســتامع  املناقشــة 
واالقتصاديــة  السياســية  للقضايــا 
شــبابية  برؤية  والثقافية  واالجتامعيــة 

لتعزيز مشاركتهم.
وعــى صعيــد زيارتــه مــع مجلس 
القيــادة الرئايس، ألتقــى التقى الرئيس 
عيدروس قاســم الُزبيدي يف مقر أقامته 
يف العاصمة السعودية الرياض، السبت، 
محافظ البنــك املركــزي الدكتور أحمد 

املعبقي.
 واطّلع الرئيس الُزبيدي من الدكتور 
املعبقــي عــى آخــر تطــورات الوضع 
املــرصيف والنقدي وجهــود إدارة البنك 
يف استكامل اإلصالحات املالية لتفعيل 
البنك املركزي، وإصالح السياسات  دور 
النقديــة واملرصفيــة الســتعادة الثقــة 

بالبنك إقليميا، ودوليا.
وشــدد الرئيس الُزبيدي عى رسعة 
اســتكامل اإلصالحات املاليــة، وتعزيز 
الرقابة عــى البنوك، وتطور آليات العمل 
يف قطاعــات البنــك واعتــامد مبــادئ 
الحوكمــة واإلدارة الرشــيدة، وتحديــث 
العمل الرقمــي واملحاســبي يف البنك، 
وتأهيــل كــوادره مبــا ميكنهم مــن أداء 

مهامهم عى أكمل وجه.
ووجه الرئيس محافظ البنك بتعزيز 
الدور الرقايب للبنك عى رشكات الرصافة 
مبــا يســهم يف اســتقرار رصف العملة 
الوطنية واستعادة العملة لقيمتها، وكبح 

جامح املضاربني.
من جهتــه، أعــرب محافــظ البنك 
عــن شــكره وامتنانــه ملواقــف الرئيس 
الُزبيدي الداعمة إلدارة البنك ومساندته 
لهــا ألداء املهام املنوطة بهــا، ومتابعة 
جهودهــا الهادفــة إىل تطويــر البنــك 
وإجراء إصالحات يف سياســاته النقدية 

واملرصفية.

لقــي اللواء درهــم نعــامن الحكيمي 
مرصعه عى يد رشيكــه يف عملية اغتيال 
مدبــرة وقعت يف العاصمة اليمنية صنعاء، 
الخاضعــة لســيطرة الحوثيــني املوالني 
إليران، يف واقعة قالــت تقارير محلية انها 
جاءت عــى خلفيــة الرصاع عــى قطعة 
ارض يف العاصمــة الجنوبيــة عــدن، أراد 
الحكيمي بيعها دون منح رشيكه أي أموال 

من قيمتها.
وقالــت مصادر ووســائل إعالم مينية 
إن متنفــذا مينيا قتل برصــاص »رشيكه«، 
يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء الخاضعة 
لســيطرة الحوثيني املوالني إليران، عقب 

تراشق 
والسيايس  السابق،  الدبلومايس  قتل 
اللــواء درهــم عبــده نعــامن الحكيمــي، 
برصاص أحد معاريفه، األحد املايض، يف 
منزلــه مبدينة صنعاء الخاضعة لســيطرة 

مليشيا الحويث.
وقالت مصادر مقربة من أرسة درهم إن 
شخصا يدعى حكم فتحي األسودي، أطلق 
وابــال من الرصاص عى درهم نعامن، أثناء 

ما كان يف جلسة مقيل مع بعض أصدقائه 
يف مجلســه الواقــع بفناء منزلــه مبنطقة 

حدة.
وأوضحت املصــادر، أن عملية القتل، 
حدثــت يف وقت املغرب من مســاء أمس، 
وأن الرصاص أصابت درهم وأردته قتيال يف 

الحال.

وأضافــت املصــادر، أن املتواجدين 
يف املجلــس ألقــوا القبض عــى املتهم. 
قبل أن ينقلوا اللواء درهم إىل أحد مشايف 

املدينة، لكنه كان قد فارق الحياة.
 وذكرت املصادر، أن املتهم األسودي، 
كان يعمــل مع اللــواء درهم أثنــاء ما كان 

رئيسا للمنطقة الحرة يف عدن.

وبحسب املصادر، فإن أسباب ودوافع 
القتــل التــزال حتــى اآلن غامضــة وغري 
واضحــة، مشــرية إىل العالقــة التي كانت 
تربط اللواء درهم بوالد املتهم األســودي، 

يف قيادة حزب البعث.
يعــد درهم نعــامن، من الشــخصيات 
البارزة التي، شــاركت يف الدفــاع عن ثورة 
سبتمرب، خصوصا أثناء حصار السبعني. 
وتقلد العديــد من املناصــب القيادية يف 
الدولة، كان آخرها ســفريا لليمن يف أديس 

أبابا.
كام شــغل درهم نعامن، قبلها منصب 
رئيــس مجلــس إدارة املنطقــة الحرة يف 
عــدن. وعني يف فــرتات ســابقة محافظا 

ملحافظات الجوف ومأرب وذمار وشبوة.
وقالــت مصادر أمنية جنوبية إن درهم 
نعــامن الحكيمــي لقــي حفتــه برصاص 
رشيكه عــى خلفية خالفات حــول أموال 
قطعــة أرض معروضة للبيــع يف عدن، كان 
نعامن قد اســتحوذ عليها حني كان مديرا 

عاما للمنطقة الحرة يف عدن.
وقتــل الحكيمي يف الوقــت الذي كان 

يخوض معركة الســتعادة الســيطرة عى 
مبنى الســفارة اإليطالية يف عــدن والتي 
تقطــن فيهــا أرس جنوبيــة نازحــة جراء 
الحرب التي شنها الحوثيون عى العاصمة 

يف العام 2015م.
وذكــرت تقاريــر محلية يف عــدن ان 
غنائــم حرب صيــف العــام 1994م، التي 
اســتحوذ عليها نظام عيل عبدالله صالح 
واالخوان املسلمني عقب الحرب، تسببت 
يف مقتل درهــم نعامن الحكيمي الذي كان 
لديه رشيــك يعمل عى بيــع األرايض يف 
عدن، وقد اختلف الطرفان حول عائد مايل 
ألرضية تم بيعها خلســة يف عدن، وهو ما 
دفــع رشيكه اىل قتل خــالل مقيل قات يف 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال الحوثيون انهم القوا القبض عى 
القتال الذي اعرتف بقتله، لكن وفق االذرع 
اإليرانية انه مل يديل بــاي معلومات حول 
األسباب التي دفعته إىل قتل واحد من ابرز 
رجاالت صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 

العام 2017م.

تقرير

المجلس االنتقالي الجنوبي يحذر إخوان اليمن 
عدنمن مغبة عرقلة »تفاق الرياض«

»مكافحة اإلرهاب« تحقق مكاسب جديدة في أبين..

خفايا وأسرار مقتل »درهم نعمان الحكيمي«.. 

»غنائم حرب 94م«.. األراضي المنهوبة في عدن تودي 
بحياة نافذ يمني في صنعاء
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بعد انتهاء الهدنة يف اليمن، املســتمرة 
دت مرتني، وإعالن  منذ ستة أشــهر، والتي ُمدِّ
الحوثيني عن »وصول تفاهامت الهدنة لطريق 
مسدود«، تطرح تساؤالت عن السيناريوهات 
والبدائــل املتوقعة، وســط دعــوات عربية 
وأمميــة ودولية لرضورة متديدها وتوســيعها 

منعاً لعودة القتال.
ويقــول الحوثيون إن هنــاك تأخرياً يف 
فتح مطــار صنعاء وتأخرياً متعمداً للســفن 
لفرتات طويلة بقصد زيــادة الكلفة يف ميناء 
الحديــدة، ومشــاكل تتعلــق بــرصف رواتب 
املوظفني ومعاشــات املتقاعدين، ومشاكل 
مبلف األرسى واملعتقلــني، وفتح الطرق يف 

تعز وعموم املحافظات، وقضايا أخرى.
فيام اتهمت الحكومــة اليمنية، جامعة 
»الحــويث« بالتعامل مــع الهدنــة كـ«فرصة 
لالبتــزاز وتقديم مصالح إيــران عى مصالح 

الشعب اليمني«.
وقال عضــو مجلس القيــادة الرئايس، 
عبــد الله العليمــي: إن »مليشــيات الحويث 
االنقالبيــة تعاملــت مــع الهدنة اإلنســانية 
كمعركــة سياســية وفرصة لالبتــزاز، وقدمت 
مصالح إيران عى مصالح الشــعب اليمني«، 
وفق وكالة »ســبأ« لألنباء الرســمية، مضيفاً: 
»اتضح للعامل أجمع أن املليشــيات الحوثية 

أبعد ما تكون رشيكاً يف السالم«.
بــدوره، عــرّب املبعــوث الخــاص لألمم 
املتحــدة إىل اليمن، هانــس غروندبرغ، عن 
أســفه لعدم التوصل إىل اتفــاق حول متديد 
الهدنة يف اليمن، مشــرياً إىل أنه ســيواصل 
جهوده الحثيثــة لالنخراط مع األطراف بُغية 
التوصل وعى وجه الرسعة إىل اتفاق بشــأن 

الوسيلة للميض قدماً.
وأشــار إىل أنــه قــدم مقرتحــاً لتنفيذه 
يتمثــل يف »دفــع رواتــب موظفــي الخدمة 
تعــز  يف  محــددة  طــرق  وفتــح  املدنيــة، 
ومحافظات أخرى، وتســيري وجهات إضافية 
للرحــالت التجارية من وإىل مطــار صنعاء، 
ودخول ســفن الوقــود إىل مينــاء الُحديدة 
دون عوائــق، وتعزيز آليــات خفض التصعيد 
من خالل لجنة التنسيق العسكرية وااللتزام 
باإلفراج العاجل عن املحتجزين، كام تضمن 
الــرشوع يف مفاوضــات لوقف إطــالق النار 
واستئناف عملية سياسية شــاملة، وقضايا 

اقتصادية أوسع، مبا يف ذلك الخدمات  
تهديدات متتالية

بعد ســاعات من انتهاء الهدنة األممية 
يف اليمن، حّذر املتحدث العســكري باســم 
مليشــيا الحــويث اليمنيــة، يحيــى رسيع، 
جميع الــرشكات النفطيــة العاملة يف اليمن 

والسعودية واإلمارات من استهدافها.
وكتب رسيع يف حسابه عى »تويرت«، )2 
أكتوبر 2022(، تغريدة قال فيها إن الحوثيني 
مينحــون رشكات النفط العاملــة يف البلدين 
فرصة لرتتيب أوضاعهــا، لكنه مل يحدد مدة 
معينة، وال ما الذي ميكن للمليشــيا القيام به 

ضد هذه الرشكات.
وجــاء التهديــد الحــويث بعد يــوم من 
تهديــٍد مامثــل للــرشكات النفطيــة التــي 
تســتخرج النفط يف مناطق سيطرة الحكومة 
اليمنية، عشية انتهاء الهدنة بعد ستة أشهر 

من إعالنها.
وأفاد بيــان مقتضب للحوثيــني: »ننبه 
الــرشكات املالحية التــي لهــا وجهات إىل 
دول التحالف العــريب، والرشكات التي تعمل 
يف األرايض اليمنيــة، إىل متابعة تحذيراتنا 

وتعليامتنا«.
وتخىش أســواق الطاقة العاملية عودة 
الهجامت الحوثية، واحتامل تعرض منشــآت 
أكــرث حيويــة تؤثــر عــى إمــدادات النفط 
الســعودية واإلماراتية لدول العامل، خصوصاً 
مع األزمة الناتجة عن الغزو الرويس ألوكرانيا، 

وتسبب ذلك يف ارتفاع أسعار النفط.
وتنبع أهمية السعودية من تصنيفها أول 
مصّدر للنفط الخام يف العامل، بإجاميل 6.5 
مليون برميــل يومياً يف الظــروف الطبيعية، 

وفق بيانات دولية.
ومتلــك الســعودية قــدرة أكــرب عــى 
التصدير، حيث وصلت ملتوســط 7.5 مليون 
برميــل يومياً وحتى 8 ماليــني برميل خالل 
األشهر املاضية، يف الظروف الطبيعية، قبل 
أن تعلن الحقاً يف مايو املايض رفع إنتاجها 
إىل 11 مليون برميل يوميــاً، وتخطط لرفعه 

إىل 13 مليوناً.
فيام وصل حجــم صادرات اإلمارات إىل 

نحو 3.5 مليون برميل يومياً.
ويعني أي رضر يف إمدادات الســعودية 
واإلمارات، عاملياً ارتفاعاً غري متوقع يف سعر 
برميل النفط، وزيادة املخــاوف من إمكانية 
تذبذب سالسل إمدادات الخام لألسواق، إىل 
جانــب العقوبات عى النفــط الرويس الذي 
تسبب يف االرتفاع وتجاوز أسعار النفط 130 

دوالراً للربميل.
شــنت الــذراع اإليرانيــة يف اليمن، يوم 
أمس الجمعــة، هجوماً بطائرتني مســريتني 
عــى ميناء الضبة النفطــي يف مدينة املكال 

مبحافظة حرضموت جنويب رشق البالد.
حوثيتــان  مفخختــان  مســرّيتيان 
استهدفتا ميناء الضبة النفطي، رشق املكال.

أكــد محافظ حرضمــوت، مبخــوت بن 
مــايض، يف ترصيــح مصــور، أن مســرّيتني 
مفخختني حوثيتني استهدفتا ميناء الضبة 
النفطي، رشق املكال. وأوضــح أن ذراع إيران 
اليمــن أطلقــت مســريتني مفخختــني  يف 
الســتهداف مينــاء الضبــة النفطــي وذلك 
بالتزامــن مع وصول الباخــرة الخاصة بنقل 

شحنات النفط الخام من امليناء.
وأشــار بن مــايض إىل أنه تم إســقاط 
مســرية حوثية ومل تقــع أي أرضار برشية أو 
ماديــة يف هذا الهجوم، الفتــا إىل أن انطالق 
الهجــوم االرهايب كان مــن منطقة بني مأرب 

والجوف.
وأكد محافظ حرضموت، اتخاذ إجراءات 
مــع الحكومــة ودول التحالــف ملنــع مثــل 
هــذه الحوادث. وســامع دوي انفجارات عند 
الســاعة الثانية بعد ظهر اليــوم أعقبها قيام 
قوات أمنية وعســكرية بإغــالق كافة الطرق 

املؤدية إىل امليناء.
ويــأيت الهجوم بعد نحو أســبوعني من 
التهديدات التي أطلقتها ذراع إيران يف اليمن، 
عشــية انتهــاء الهدنة األممية، باســتهداف 

رشكات النفط واملالحة الدولية.
وتعرثت مســاعي األمــم املتحدة حتى 
اآلن يف التوصل إىل اتفاق لتجديد وتوســيع 
الهدنــة التي انقضت مطلع الشــهر الجاري، 
بسبب فرض ميليشيا الحويث مطالب إضافية 

وصفت بأنها غري مقبولة.
ميناء الضبة

 مينــاء ضبــة لتصدير النفــط هو أكرب 
رصيــف بحري يف محافظــة حرضموت ويف 

الجنوب بشكل عام.
وتكمــن أهمية مينــاء الضبــة النفطي 
املرتبــط برشكات النفط يف وادي املســيلة 
يف كونــه من أهم مــواينء التصدير النفطي، 
حيث كان يســتقبل عام 2008 يوميا )170( 

ألف برميل من النفط الخام .
وفقا إلعالن رسمي صادر حينها والذي 
يتــم تخزينــه يف الخزانات التابعــة للميناء 
التي تتســع لحــوايل ثالثة ماليــني ونصف 
املليون برميــل يف حني يبلــغ معدل الضخ 
من الخزانات إىل بواخر النقل خمســني ألف 

برميل يف الساعة.
أما ايام الــذروة يف عام 1993 وما بعده 
فكان يصــدر امليناء بحدود 400 ألف برميل 

يوميا.
يتــم تصديــر نفط املســيلة مــن هذا 
املينــاء، وتــأيت عــدة ناقالت نفــط عمالقة 
للمينــاء مثــل الناقــالت اليونانيــة وناقالت 

كورية جنوبية وصينية وغريها.
  املواقــف العربيــة واإلقليمية والدولية 

من الهجوم الحويث
- جمهورية مرص العربية

 أدانــت مرص بأشــد العبــارات الهجوم 
الغاشــم الذي نفذتــه ذراع إيــران بطائرتني 
مســريتني عــى مينــاء الضبــة النفطي يف 
مدينة املــكال مبحافظــة حرضموت جنويب 

رشق اليمن.
 وحملت مرص االذرع اإليرانية يف اليمن 
مســئولية التصعيد الراهن يف اليمن، وعرقلة 
جهــود تجديد الهدنة، مؤكــدة رضورة تخيل 
الجامعــة عــن مواقفها املتعنتــة وتجاوبها 
بشكل فوري مع املساعي الدولية واإلقليمية 
لتجديــد الهدنــة، عــى النحو الــذي ميهد 
الطريــق إىل التوصــل لوقــف دائــم إلطالق 
نار وإفســاح املجــال أمام جهود التســوية 
السياسية ورفع املعاناة عن الشعب اليمني 

الشقيق.
 كام حذر البيان من مغبة اســتغالل أي 
طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الرصاع 
يف اليمــن، وتهديــد أمن واســتقرار املنطقة 
وطــرق املالحة، أو محاولة االســتحواذ عى 
املقدرات االقتصادية للشعب اليمنى الشقيق 
وشــدد عى دعم مرص الراسخ لوحدة اليمن 
وسيادته عى أراضيه وتضامنها الكامل معه 

يف مواجهة التهديدات كافة.

السعودية
الســعودية،  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الهجوم اإلرهايب الــذي نفذته ذراع إيران يف 
اليمــن أمس )الجمعة(، بطائرتني مســريتني 
النفطي  مفخختني اســتهدفتا ميناء الضبة 
يف حرضمــوت أثناء رســو ســفينة لشــحن 

النفط الخام يف امليناء.
وقالــت وزارة الخارجية الســعودية، يف 
بيــان: إن الهجوم اإلرهايب يعد خرقاً ســافراً 
لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2216، وانتهاكاً 

للقوانني واألعراف الدولية،

ويؤكــد اســتمرار االذرع اإليرانيــة ومن 
يقف وراءها يف اســتهداف املنشآت املدنية 
واالقتصاديــة وإمــدادات وممــرات الطاقــة 

العاملية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.
هــذا  أن  الخارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
الهجوم يعد تصعيــداً من الجامعة اإلرهابية 
املدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة األممية 
يف اليمــن والتــي رفضــت تلك امليليشــيا 
متديدهــا وتوســيعها رغــم كل الجهود التي 
بذلــت، وحــرص الحكومة الرشعيــة اليمنية 
عــى تقديــم كافــة التســهيالت لتجديدها 
انطالقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني 

الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجيــة موقف اململكة 
الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار 
اليمــن، ويحقــق تطلعــات الشــعب اليمني 
التحالف للحكومة  الشقيق، واســتمرار دعم 
الرشعيــة اليمنيــة، وجهود األمــم املتحدة 
الرامية إىل متديد الهدنة وإيقاف إطالق النار 
يف اليمن والتوصل إىل حل ســيايس شامل 

لألزمة اليمنية.
الكويت

وأعربــت وزارة الخارجيــة الكويتية عن 
إدانة واســتنكار دولة الكويــت للهجوم الذي 
اســتهدفت فيه الحويث ميناء الضبة النفطي 
يف حرضمــوت أثناء رســو ســفينة لشــحن 

النفط الخام من امليناء.
وأوضحت الخارجية الكويتية - يف بيان 
اليوم الســبت - أن هذا الهجــوم يعد انتهاكا 
الدولية وخرقا  صارخا لألعــراف والقوانــني 
لقــرار مجلــس األمن رقــم 2216 كــام يؤكد 
الهجوم اســتمرار نهج الحويث يف استهداف 
املنشــآت املدنية وتهديد إمــدادات الطاقة 
وممــرات التجارة العاملية األمر الذي يتطلب 
تحــرك املجتمع الــدويل الرسيــع والفاعل 
لــردع مثل هذه األعامل ومحاســبة مرتكبيها 
صيانة لألمن والسلم وحفظا إلمدادات الطاقة 

وممرات التجارة العاملية.

الربملان العريب
وأعــرب الربملــان العــريب عــن إدانته 
محاولة اســتهداف مليشيا الحويث اإلرهابية 
ميناء الضبة النفطي يف حرضموت بطائرتني 

مسريتني.
وحــذر يف بيــان منذ قليل مــن خطورة 
وتداعيــات هــذه الهجــامت اإلرهابيــة عى 

االستقرار واألمن يف املنطقة.
وعرب عــن تضامنه الكامــل مع مجلس 
القيــادة الرئــايس يف كل مــا يتخــذه مــن 
املليشــيات  لهــذه  للتصــدي  إجــراءات 
املدعومة من إيران، رافضا التصعيد الحويث 
اإلرهايب وإرصار املليشيا عى إفشال جهود 

تجديد الهدنة.
بتحمــل  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
مســؤولياته والتحرك الفوري للتصدي ملثل 
هــذه األفعــال اإلجراميــة التي تؤثر ســلبًا 
عى أســواق النفط العامليــة، والضغط عى  
الدوليــة  اإلرادة  إىل  لالنصيــاع  الحوثيــني 

لتجديد الهدنة

منظمة التعاون اإلسالمي
وأدانت منظمة التعاون اإلســالمي بأشد 
العبارات الهجوم اإلرهايب الذي شنته مليشيا 
الحويث املدعومة من إيران عى ميناء الضبة 

النفطي يف حرضموت.
وتتــوايل اإلدانــات للجرميــة اإلرهابية 
الخسيســة، حيث أدان األمني العام ملجلس 
التعــاون الخليجي، نايــف الحجرف، عدوان 

بطائرتــني  اإلرهابيــة  الحــويث  مليشــيات 
مســريتني مفخختــني عــى مينــاء الضبة 

النفطي يف حرضموت.
كام نــد أحمد أبــو الغيط، أمــني العام 
لجامعــة الــدول العربية، مبحاولة مليشــيا 
الحويث املدعومة من إيران استهداف ميناء 
الضبــة النفطــي يف محافظــة حرضمــوت 

بطائرتني مسريتني.
وأكد الســفري جامل رشــدي املتحدث 
باســم األمني العام للجامعــة العربية، اليوم 
الســبت أن التصعيد الحــويث الخطري ميثل 
اســتهتاًرا وتحديًا للجهود الدولية واإلقليمية 

الحثيثة الرامية لتجديد متديد الهدنة.
هانــز  اليمــن  إىل  األممــي  املبعــوث 

جروندبرج
أدان املبعــوث األممــي إىل اليمن هانز 
جروندبــرج، اليــوم األحــد، هجوم مليشــيا 
الحويث املدعومة من إيران عى باخرة نفطية 

يف ميناء الضبة بحرضموت مبسريتني.
وقال يف بيان إن هذا التصعيد العسكري 
مقلــق للغايــة، داعيــا جميع األطــراف إىل 
التحــيل بأقــى درجــات ضبــط النفــس 

ومضاعفة الجهود لتجديد وتوسيع الهدنة.
وتتســم مواقف املجتمع الــدويل تجاه 
إجرام مليشــيا الحويث اإلرهابية بالرتاخي، 
ما يدفعها إىل التامدي يف استهداف الجنوب 

وجبهاته واإلفالت من جرامئها الوحشية.

االتحاد األورويب
وأدان االتحــاد األورويب اليوم الســبت 
الهجــوم الــذي شــنه ذراع إيــران يف اليمن 
بطائرتــني مســريتني عــى مينــاء الضبــة 
النفطي مبحافظة حرضمــوت اليمنية أمس، 
مؤكدا أن ما وصفه بالتهديد الصارخ للتجارة 

البحرية الدولية أمر »غري مقبول«.
وذكــر االتحــاد يف بيــان أن الهجــامت 
اإلرهابية عى املالحة الدولية متثل »انتهاكا 
للمبــادئ األساســية لقانون البحــار، حيث 
تعرض حرية املالحة عــرب املمرات املائية 
يف املنطقــة للخطــر وتعيــق الوصــول إىل 

املوانئ اليمنية«.
وأضاف البيان، الصادر عن بعثة االتحاد 
والبعثات الدبلوماســية لدولــه األعضاء يف 
اليمــن، أن تلــك الهجامت من شــأنها أيضا 
أن »تحــرم اليمنيني من القــدرة عى تحمل 
تكاليف السلع األساسية وميكن أن تؤثر عى 

تدفق السلع األساسية إىل اليمن«.
وأكــد البيــان عــى رضورة »الحــد من 
التوترات وخفض التصعيد ومضاعفة الجهود 
إلنهــاء الــرصاع يف اليمن من خالل تســوية 
تفاوضية«، مشــددا عى استمرار االتحاد يف 
دعم جهــود املبعوث األممــي لليمن هانس 
غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل لتســوية 

سياسية..

اعرتاف حويث رسمي بالهجوم
هــذا واعرتفــت ذراع إيــران يف اليمــن 
باستهداف ميناء الضبة النفطي يف محافظة 

حرضموت.
باســم  العســكري  املتحــدث  وقــال 
الجامعة يحيى رسيع يف بيان عرب حســابه 
عى تويرت إن قــوات الجامعة نفذت »رضبة 
تحذيرية بســيطة« ملنعِ سفينة نفطية كانت 
تحاول تحميل النفط الخام عرب ميناء الضبة 

مبحافظة حرضموت.
وأضــاف املتحــدث باســم الجامعــة: 
»لن نــرتدد يف إيقاف ومنع أي ســفينة« يف 

املستقبل.
   

تقرير
بعد أن صارت تهديدات الحوثيين حقيقة 

المواقف اإلقليمية والدولية من واقع االعتداءات الحوثية 
على المصالح الدولية 

عدن 

فشل الهدنة في اليمن والمخاطر المحدقة
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تقرير

يخلق مبررات الستهداف 
الجنوب إرهابيًا

العربيــة  اإلماراتيــة  »القــوات 
املســلحة كانــت الفاعــل األبرز عىل 
اإليرانيــة  االذرع  هزميــة  يف  األرض 
وطردها مــن كافة مدن الجنوب والتي 
كان أخرها عملية إعصار الجنوب يف 

بيحان«
العكيمــي هــو قيــادي  عبداللــه 
إخــواين وضعتــه الواليــات املتحدة 
األمريكيــة عــىل قوائم اإلرهــاب، بعد 
ثبوت تورطــه يف دعم تنظيم القاعدة 

باألسلحة واملتفجرات.

وضــع هجــوم شــنته االذرع اإليرانية 
يف اليمــن، عى ميناء الضبــة النفطي يف 
محافظة حرضموت – رشق عدن العاصمة 
– الجمعــة، اتفاق ســتوكلهم عى املحك، 
عى اثــر تلويح مجلس القيــادة الرئايس، 
بالتخيل عــن التزامــات الحكومــة حيال 
االتفاق الذي وقع  يف أواخر العام 2018م، 
والذي أوقف تقدم قوات العاملقة الجنوبية 
نحو ميناء الحديدة االســرتاتيجي، والذي 
وقعتــه حكومة الرئيــس املتنحي عبدربه 
منصــور هادي، مع جامعــة الحوثيني يف 
مملكة الســويد بحضور األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوترييس، واملتمثل يف  
اتفــاق وقف كامل إلطالق النار وانســحاب 
عســكري لكافــة األطــراف مــن محافظة 
الحديــدة اال ان االذرع اإليرانيــة مل تنفــذ 
االتفــاق، فيام برر تنظيم االخوان املدعوم 
الحوثيــة اإلرهابية  الهجــامت  من قطــر، 
عى الجنــوب، بدعــوى ان دول التحالف 
العريب  تحتل املوانــئ يف الجنوب، وهي 
الترصيحات التي اعتربها سياسيون بانها 
تشــجع االذرع اإليرانيــة عــى املزيد من 

الهجامت.
وظلــت حكومة هادي ملتزمة باالتفاق 
الذي نص عى انســحاب امليليشيات من 
موانــئ الحديدة والصليــف ورأس عيىس 
إىل شــامل طريق صنعاء، اال ان الحوثيني 
رفضــوا االنســحاب كام رفضــوا أهم بنود 
االتفاقيــة واملمتثلــة يف أن تــودع جميع 
إيرادات موانئ الحديــدة والصليف ورأس 

عيىس يف البنك املركزي اليمني«.
وقالت وكالة األنباء اليمنية الرســمية 
)ســبأ( إن مجلــس الدفــاع الوطنــي عقد 
الســبت، اجتامعــا طارئا برئاســة رئيس 
مجلــس القيــادة الرئايس الدكتور رشــاد 
محمــد العليمــي، القائد األعــى للقوات 
املســلحة وبحضور كافــة اعضاء مجلس 
الســلطات  ورؤســاء  الرئــايس،  القيــادة 
واالستشــارية  والتنفيذيــة  الترشيعيــة 
ومحافظــي محافظات حرضموت وشــبوه 
للوقوف امــام تداعيات العمليات االرهابية 
للمليشــيات الحوثية املدعومة من النظام 
االيــراين التي اســتهدفت مينــايئ الضبة 

والنشيمة مبحافظتي حرضموت وشبوة.
وبحســب الوكالة فقد استمع مجلس 
الدفــاع الوطنــي اىل عدد مــن اإلحاطات 
والتقاريــر املقدمــة من اعضــاء مجلس 
الدفــاع الوطني ومحافظــي املحافظات، 
والخيــارات املطروحــة للتعامــل مع هذه 
التــي  الجبانــة  التخريبيــة  الهجــامت 
تستهدف السلم واالمن الدوليني، ومفاقمة 

املعاناة االنسانية للشعب اليمني.
القرارات  واتخذ املجلــس عددا مــن 
الحازمــة لــردع مثــل هــذه االعتــداءات 
بالتنفيــذ  الحكومــة  ووجــه  االجراميــة، 
الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية 
واقتصادية مزمنة لحامية مصالح الشــعب 
اليمني، وافشال كافة املحاوالت التخريبية 

البائسة للمرشوع االيراين التدمريي.
ودعــا املجلــس، املجتمــع الــدويل 
اىل تحمل مســؤولياته ازاء هــذا التصعيد 
الخطري الذي تبنته املليشــيات الحوثية 
وداعميهــا باســتهداف االعيــان املدنية 
واملنشــآت االقتصاديــة يف جرمية حرب 
متعمدة تســتلزم العقاب الحازم بتصنيف 
تلــك املليشــيات جامعة ارهابيــة دولية 
واتخاذ كافة االجراءات املرتتبة عى ذلك.

وحذر املجلس من ان هــذا التصعيد 
االرهايب، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية 
مــن كافة االلتزامــات التــي تنصلت عنها 
املليشــيات الحوثيــة، مبــا فيهــا اتفاق 
االنســانية  الهدنة  وعنــارص  ســتوكهومل 
االخرى،  الخدمية  والتســهيالت  املنهارة، 
مع التعهــد بتأمني كافة الســبل للحد من 
االثار الجانبية عى املواطنني يف املناطق 
املليشــيات  لســيطرة  بالقوة  الخاضعــة 

االرهابية.
كل  أن  اليمنيــة،  الحكومــة  وأكــدت 
الخيــارات مفتوحــة للتعامل مــع الهجوم 
اإلرهــايب الحــويث الذي اســتهدف ميناء 
الضبــة النفطــي مبحافظــة حرضمــوت، 

وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول 
باتخاذ إجــراءات صارمة وقوية إلدانة هذا 
العمــل اإلرهايب، والنظــام اإليراين املارق 

الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة يف بيان، أنه يف حال 
مل يتــم العمل بشــكل قوي وصــارم إلدانة 
وتاليف تكرار هذا السلوك والفعل اإلرهايب، 
فســيؤدي ذلك إىل آثار سلبية عى عملية 
الســالم يف اليمن وعى إمدادات واستقرار 

سوق الطاقة العاملي.
اإلرهابيــة  الهجــامت  ان  وأوضحــت 
الحوثية تشري بوضوح اىل ارصار املليشيا 
االرهابية عى تدشــني مرحلة اكرث اجراما 
من الحرب واشد وقعا عى االزمة االنسانية 
واكــرث اضطرابا يف امن املالحــة الدولية، 
وتكشــف حقيقــة موقــف هذه املليشــيا 
االرهابية من رغبة جهود املجتمع الدويل 

الستعادة السالم بأي كلفة ، وتوضح بجالء 
الطبيعة االرهابية  خطأ وخطورة تجاهــل 

املليشيا الحوثية.
ويف وقت ســابق من صباح الســبت،  
توعد العميد طــارق صالح – عضو مجلس 
القيــادة الرئايس – الحوثيــني بان الحوار 

معهم لن يبقى مفتوحا إىل ما ال نهاية.
وقــال طــارق صالــح يف ترصيحــات 
صحافيــة »يســعى املجــرم عبدامللــك 
الحويث لعرقلة رصف املرتبات يف املناطق 
املحــررة، باســتهدافه مصــادر متويلها، 
بعــد ان اوقفها يف صنعــاء بنهبه للخزينة 
وايرادات الدولــة«.. مؤكدا أن »اليمنيني لن 
يقفــوا مكتويف األيدي أمــام هذه البلطجة 
واالرهــاب الذي يجري تحت ســمع وبرص 
العامل، وباب الحــوار لن يبقى مفتوحا إىل 

ماال نهاية«.
حكومــة  يف  االعــالم  وزيــر  واعــد 
املناصفة معمر االرياين، الهجوم اإلرهايب 

عى ميناء الضبة، تصعيــدا خطريا، يؤكد 
النظــام االيراين يف اســتخدام  اســتمرار 
مليشــيا الحويث كأداة قذرة لزعزعة االمن 
واالســتقرار، وتصدير الفــوىض واالرهاب، 
وتهديد خطوط املالحة ومن الطاقة عصب 
االقتصــاد العاملــي، ودورهــا يف تقويض 

جهود التهدئة.
عى صعيد متصل، برر تنظيم اإلخوان 
املمول قطرياً هجامت الحوثيني اإلرهابية 
عى موانئ شــبوة وحرضموت، بدعوى ان 
»دولة اإلمارات العربية املتحدة«، الرشيك 
الفاعــل يف التحالف العريب، تحتل موانئ 
الجنــوب املحــرر، يف تأكيــدات لتقاريــر 
صحافيــة تحدثــت عــن وجــود تنســيق 

مشرتك بني أذرع الدوحة وطهران.
وســاق القيــادي يف تنظيــم االخوان 
يف اليمــن عبداللــه العكيمــي جملــة من 
االتهامات لدولة االمارات العربية املتحدة، 
التي كان لها الســبق يف هزمية الحوثيني 

وطردهم من مدن الجنوب، والتي كان أخرها 
طردهم مــن ريف محافظة شــبوة، بعد ان 
قامت ســلطة اإلخوان يف شبوة املتواطئة 
مع الذراع اإليرانية بتسلّم مناطق النفط يف 

بيحان للحوثيني.
واتهــم العكيمــي االمــارات بالتواطؤ 
مــع الحوثيني، يف محاولــة لنفي اتهامات 
القطرية بتسليم أسلحة  ســعودية لألذرع 
التحالــف العريب للحوثيني يف الجوف يف 
العام 2020م، حيث توقف الرياض قيادات 
إخوانيــة عســكرية متواطئــة مــع االذرع 

اإليرانية.
وعبداللــه العكيمي هو قيادي إخواين 
وضعته الواليات املتحــدة األمريكية عى 
قوائــم اإلرهاب، بعد ثبــوت تورطه يف دعم 

تنظيم القاعدة باألسلحة واملتفجرات.
وسخر الشــيخ القبيل لحمر بن لسود 
من ترصيحات العكيمي، واعتربها محاولة 
اخوانيــة ســخيفة لتضليل الــرأي العام، 
الذي يعرف جيدا من يخدم الذراع اإليرانية 
يف اليمــن بتقديــم لــه أســلحة التحالف 

واملناطق اليمنية بدون أي مقابل.
وقال لحمر يف ترصيحــات لصحيفة 
اليــوم الثامــن »إن العكيمي تاجر ســالح 
وممنوعات يعتقد انه بحديثه انه سيرضب 
آســفني بني اململكــة العربية الســعودية 
وشــقيقتها االمارات العربية املتحدة، من 
خالل اتهام ابوظبي بانها تهرب االســلحة 
للحوثيني، وكأن القــوات االماراتية هي من 
سلمت أســلحة الجيش الوطني يف مأرب 

للحوثيني.
وقال »االخوان خونة وجبناء ويكذبون 
كام يتنفســون، هــم الــذراع اإليرانية التي 
لوال هذه الذراع ملــا بقي للحوثيني أثر يف 

صنعاء ومحيطها«.
وأكد الشيخ القبيل »ان أفعال االمارات 
والقوات اإلماراتية عــى األرض تؤكد ومبا 
ال يدع مجاال للشــك ان من هزم الحوثيني 
وكشف هشاشة االذرع اإليرانية غري القوات 
اإلماراتية والقــوات الجنوبية التي نجحت 
يف هزمية الحوثيني يف كل الجبهات والتي 
كان أخرهــا طردهم من بيحــان يف معركة 
أثبت القدرة العســكرية للقــوات اإلماراتية 
والجنوبيــة يف تطهــري الجنــوب مــن كل 

التنظيامت وامليليشيات اإلرهابية«.

إخوان اليمن
هجوم األذرع اإليرانية على »الضبة« يضع اتفاقية »ستوكلهم على المحك 

صحافي جنوبي لدى 
صحيفة اليوم الثامن

إبراهيم إيهاب
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اليمــن  يف  اإليرانيــة  األذرع  شــنت 
هجوما إرهابيا عــى ميناء الضبة النفطي 
يف حرضمــوت، هــو الثاين خــالل يومني 
بعد األول الذي اســتهدفت فيه تلك األذرع 
ميناء النشــيمة يف محافظة شــبوة، وهام 
هجومــان ارهابيــان جاء عقــب تهديدات 
اطلقتها إيران، لكنها يف ذات الوقت كشفت 
عن تنســيق بني اإلخوان كـ«أذرع قطرية« 

والحوثيني.
وأعلــن محافــظ حرضمــوت – كربى 
مدن الجنوب – تعرض ميناء الضبة النفط 
لهجوم إرهــايب شــنته األذرع اإليرانية يف 
اليمن، من منطقة تقع تحت سيطرة تنظيم 
اإلخوان الذراع القطرية يف مأرب، يف أحدث 
هجــوم اعرتفت صنعــاء بوقوفهــا ورائها 
بدعوى مطالبتهــا بحصولها عى نصيبها 

من نفط وثروات الجنوب الطبيعية«.
وقال محافظ حرضمــوت مخبوت بن 
مــايض يف ترصيحات تلفزيونيــة – بثتها 
قناة عدن املســتقلة الجنوبية – إن األذرع 
اإليرانية يف اليمن استهدفت ميناء الضبة 
النفطي اثناء رســو ســفينة يف امليناء«.. 
مشــريا اىل انهم قامــوا بإجــراءات أمنية 
بإبعاد السفينة نحو 12 ميال من امليناء«.. 

الفتا اىل ان الهجوم مل يخلف أي ارضار«.
وقــال محافــظ حرضمــوت إن هجوم 
االذرع اإليرانيــة عى الجنــوب هو الثاين 
بعد هجوم يف وقت ســابق استهدف ميناء 
النشــيمة يف محافظة شــبوة، لكن دون ان 
يخلف أي ارضار«.. مشريا اىل ان السلطات 
املحلية يف حرضموت تعمل عى استئناف 

العمل يف ميناء الضبة النفطي«.

وأشــار بــن مــايض اىل ان التقاريــر 
األولية اشــارت اىل ان الهجــوم انطلق من 
منطقــة تقع بــني مــأرب والجــوف، وهي 
مناطــق يقاســم النفــوذ فيهــا الحوثيون 

واإلخوان.
ورجحت مصــادر أمنية يف حرضموت 
أن يكــون الهجــوم عى مينــاء الضبة من 
محافظة املهــرة أو وادي حرضموت، عى 
اعتبار انها مناطق قريبة، وهو ما عكســته 
التي اطلقت  ترصيحات جامعة اإلخــوان 
قبل أســابيع دعوات لفصل حرضموت عن 
الجنوب، والتــي احتفت بالهجوم اإلرهايب 

الذي استهدف امليناء النفطي.
املجلــس  باســم  املتحــدث  وقــال 
االنتقــايل الجنويب الســيد عــيل عبدالله 
الكثــريي » تتــامدى مليشــيات الحــويث 
اإلرهابية يف عدوانها بالطائرات املســرية 
للمنشــاءات النفطية يف محافظتي شبوه 
وحرضموت حيث استهدفت ليلتي 18 و19 
أكتوبر 2022م ميناء النشــيمه مبحافظة 
شــبوة وها هي الجمعة 21 أكتوبر 2022م 
تســتهدف مينــاء الضبة لتصديــر النفط 
مبحافظة حرضموت بطائرتني مســريتني 
النفطية واملالحة  مهددة بذلك املنشئات 

البحرية يف البحر العريب«.
وقال الكثريي »إن اإلدانة مل تعد كافية 
لهذا النزق والبغي اإلرهايب الحويث الذي مل 
يعد معه الحديث عن متديد الهدنة مقبوالً، 
لذلــك فإننــا نحتفظ بحقنــا يف الرد عى 
هذا الصلف وما يوازيه من تصعيد عدواين 
حويث يف جبهات املواجهة بالضالع ويافع 

وكرش«.
وقــال »إن املجتمــع الــدويل مطالب 

بادراج هذه املليشيات الحوثية املدعومة 
إيرانيــا يف قوائــم التنظيــامت اإلرهابيــة 

واتخاذ ما يلزم للجمها وردعها«.
ودعــا العميــد الركــن ســعيد أحمد 
املحمدي أبنــاء حرضمــوت إىل التالحم 
واالصطفــاف ملواجهة األخطــار وأطامع 

املرتبصني باملحافظة ..
وعرب رئيس الهيئة التنفيذية النتقايل 
حرضموت عن اســتنكاره وشجبه للهجوم 
الــذي تعرض له مينــاء الضبــة بعد ظهر 

اليوم الجمعة..
يبــني  الهجــوم  هــذا  أن  مؤكــدا 
بجــالء عالقة التخــادم بــني الجامعتني 
االرهابيتني، الحوثيني واإلخوان.. مشــريا 
إىل أن الحويث طوال سنوات الحرب الثامن 
مل يطالــب بحصتــه من نفــط حرضموت، 
بينــام اليوم، عندما ارتفعــت أصوات أبناء 
املحافظــة مطالبــني باخراج مليشــيات 
املنطقة العســكرية األوىل، يهاجم الضبة، 

معلنا بكل صالفة رفضه لتمديد الهدنة..
وحذر املحمدي من أن خطر التحالف 
الحــويث اإلخــواين، ســيكون وخيام، عى 
األشــقاء يف دول الخليــج العــريب، إذا مل 
يتداركــوا األمــر ، ويغــريون اســرتاتيجية 
مواجهتهــم لهذين التنظيمــني وقوة الرش 
اإليرانيــة التي تقف خلفهــام، وأذرعها يف 

لبنان والعراق.
وطالب املحمــدي املجلس الرئايس 
بالتخــيل عــن أوهــام الســالم، وتحمــل 
مســؤولياته يف حشــد الجهود والطاقات 
والدعوة للتعبئة العامة،  واستئتاف القتال 
يف مختلــف الجبهات.. مؤكــدا عى أهمية 
العمل الفوري عى اخــراج قوات املنطقة 
األوىل من حرضموت، كون وجودها يشكل 

خطرا عى أمن واستقرار املحافظة.
اللــواء الركــن طيــار فائــز التميمي: 
دفاعات قواتنا أحبطت هجوما إرهابيا عى 

ميناء الضبة
أعلن قائد املنطقة العســكرية الثانية 
بــوادي حرضموت اللواء الركــن طيار فائز 
التميمــي احباط الدفاعات األرضية لقوات 
املنطقة العســكرية الثانية هجوما ارهابيا 

شنته االذرع االيرانية عى ميناء الضبة.
وقــال التميمــي يف ترصيــح لوكالــة 

متكنــت   « املحليــة  حرضمــوت  أنبــاء 
دفاعاتنــا األرضيــة من التصــدي لهجوم 
إرهايب ملليشــيات الحويث حيث اسقطت 
الدفاعــات طائرتــني مســريتني مفخخة 
عرص الجمعة املوافق 2022/10/21 ومل 
يســفر الهجوم عن أي خســائر برشية او 

مادية.
وأكد اللــواء الركن طيار / فائز منصور 
الثانية  التميمي قائد املنطقة العســكرية 
كام نؤكد ان هــذا العمل اإلرهايب لن يثنينا 
عن الدفــاع عى أرض حرضمــوت، ونحن 
عى إســتعداد تام للتعامــل مع أي تهديد 
وعازمون عى إتخاذ كل التدابري الرضورية 
لحاميــة البالد مــن أي هجــوم وأن قواتنا 
مســتعدة للتصــدي ألي خطــر ببســالة 
وشــجاعة معهودة وهم عــى يقظة عالية 
وحــس أمني عايل يف التعامل مع أي عمل 

إرهايب بكل إحرتافية ومسؤولية تامة«.
إليران  املوالــون  الحوثيــون  وأعلــن 
مســؤوليتهم عــن هجــوم مينــاء الضبة 
النفطي، مشــريين اىل انــه كان تحذيري 
ملنع ما وصفه تهريب املشتقات النفطية، 

وهددوا بهجامت إرهابية أخرى«.
وعلق الصحــايف ماجد الداعري عى 
اعــالن الحوثيــني، قائــال بــان املتحدث 
العسكري باســم االذرع اإليرانية يف اليمن 
مل يرش اىل هجوم ميناء النشــيمة بشبوة، 
وكأنه يريــد التربؤ منه وتــرك االحتامالت 

مفتوحة عى ضلوع جهات أخرى فيه«.
وقــال الســيايس اليمنــي عبدامللك 
املخــاليف يف ترصيحــات صحافية عقب 
الهجــوم – إن بقاء الحويث مســيطر عى 
العاصمة صنعاء ميثل تهديدا دامئا لألمن 
واالســتقرار يف اليمن واملنطقة وللســالم 
الــدويل وأمن املالحــة الدوليــة«.. مؤكدا 
أن نهايــة الحــويث تعنــي بداية الســالم 

واالستقرار«.
وعلق السيايس الجنويب البارز خالد 
بحاح عى هجــوم ميناء الضبــة النفطي 
قائال »مــن أمن العقوبة أســاء األدب«؛ يف 
إشــارة اىل ان االذرع اإليرانية ال تتوقع أي 

ردة فعل كام جرت العادة.
وقال الخبــري الصحفي نبيل الصويف 
إن الحوثيــني املوالــني إليــران أرســلوا 

طائرتني ارهابيتني ضد ميناء نفطي مدين 
بعــد يومــني من اجتــامع رئيــس مجلس 
القيادة الرئايس والحكومة بشــأن املوارد 
ويف وقــت يناقــش فيــه العــامل مرتبــات 
املوظفــني املعطــل دورهم اصــال تحت 
ســلطة الحويث، وبعد ايام مــن التهديدات 
اإليرانية، مل تحــدث ارضار مبارشة، ولكن 
من جاره الحويث سيبقى يف حالة طوارئ«.
صالــح  الصحفــي  الخبــري  وقــال   
البيضاين إن »إلغاء إتفاق السويد وتحرير 
ميناء الحديدة سيكون أبلغ رد عى الهجوم 
الحويث عــى مينــاء الضبــة النفطي يف 
حرضموت«.. مؤكدا »أن هذا الرد ســيجفف 
أبرز مصادر التمويل املايل للحوثيني ولن 
يكون هناك مــربر لدى املجتمــع الدويل 
ملنع تحرير الحديدة، ألن الحويث كشــف 
عن رغبتــه يف محارصة الحكومة الرشعية 

إقتصاديا«.
وقال الزعيم القبيل لحمر بن لسود إن 
هجوم الحوثيني عى ميناء الضبة يكشف 
التنســيق بــني االذرع اإليرانيــة وجامعة 
اإلخوان، وهــي ردة فعل عــى التظاهرات 
الحاشدة يف وادي حرضموت والتي طالبت 

بطرد قوات املنطقة العسكرية األوىل«.
علق القيــادي يف املجلس االنتقايل 
الجنويب األستاذ نرص هرهرة عى الهجوم 
الــذي تعــرض له مينــاء الضبــة النفطي 

بحرضموت اليوم الجمعة.
ودعا دول التحالف العريب إىل رسعة 
تنفيذ اتفــاق الرياض واخــراج القوات من 
املهره ووداي حرضموت لتعزيز الجبهات.

وقال هرهــرة يف ترصيح صحفي” نفذ 
الحــويث تهديده لرضب بواخر ومنشــئات 
النفط واختــار الجنوب لتنفيــذ تهديداته 
تلك وهي أول مرة يستهدف منشآت النفط 
وهذا تطــور جديد يف الحــرب يتواكب مع 
تعنت الحويث يف اطار التطورات السياسية 

وموضوع دفع مرتبات املوظفني”.
وأضــاف ” ال يســتبعد ارتبــاط ذلك 
باتهــام اوكرانيــا اليــران بتزويــد روســيا 
بطائرات مســرية والدعــوة ملجلس األمن 
اليوم ملناقشــة ذلك”.. مشــرياً إىل أن هذا 
االعتداء يضــع دول التحالف والعامل امام 

تحدي للتعامل مع الحويث.

وتابع ” عــى الجنوبيني أال يقبلوا ان 
يعيشوا تحت تهديد وارهاب الحويث وعى 
دول التحالــف والعــامل الوقوف إىل جانب 
شعبنا يف مثل هذه الظروف، الن هذا العمل 
اإلجرامي يفرض عى دول التحالف تنفيذ 
اتفاق الريــاض فيام يتعلق بإخراج القوات 
يف املهرة ووداي حرضموت التي ســمحت 
مبرر الطارات املســرية املســتخدمة يف 
الهجــوم يف اجــواء االرض التــي تحكــم 
قبضتها الحديدة عليهــا منذ حرب صيف 
94 م لتعزيــز جبهات القتــال مع الحويث 

ومنع اي اخرتاق الحق”.
وقال سياســيون جنوبيون إن هجوم 
األذرع اإليرانية أعــاد اىل االذهان هجامت 
إرهابية سابقة كشفت حجم التنسيق بني 
الحوثيني وجامعة اإلخوان يف اليمن، وهي 
الهجامت التــي أوقعت ضحايا كثري بينهم 

قادة عسكريون.
شــنته  الــذي  اإلرهــايب  والهجــوم 
األذرع اإليرانيــة عى مينــاء الضبة وقبله 
النشــيمة، كشــف عن وجود تخادم بينها 
القطرية املتمثلــة بجامعة  وبــني االذرع 
اإلخــوان يف اليمن والتي تتمركز قواتها يف 
وادي حرضمــوت واملهرة، األمر الذي أعاد 
اىل األذهان هجامت إرهابية ســابقة شنها 
الحوثيــون عى الجنوب بتعــاون إخواين، 
حيث جــرت العادة ان االخــوان ال يخفون 

احتفالهم بتلك الهجامت.
يف الـــ 10  مــن يناير/ كانــون الثاين 
2019، قصفت طائرة حوثية مسرية قاعدة 
اثناء احتفــال وعروض  العند العســكرية 
عســكرية حرضها قادة عسكريون بارزون 
وقــد استشــهد وجــرح يف ذلــك الهجوم 

ضباط وقادة عسكريون جنوبيون بارزون.
وتكرر القصف عى قاعــدة العند مرة 
أخــرى يف العام املــايض، وهو مــا أوقع 
عــرشات الضحايا يف صفــوف املجندين 

الجنوبيني.
ولعل أبرز هجوم كشــف عن التخادم 
بني االذرع القطريــة واإليرانية هو الهجوم 
الذي استهدف القائد األمني البارز العميد 
منري اليافعي )أبــو الياممة(، الذي وقع يف 
أغســطس أب من العام 2019م، يف أواخر 
العام 2020م، شــن الحوثيون هجوما عى 
مطار عدن الدويل، قالــت تقارير صحافية 
انه أطلــق مــن مناطق خاضعة لســيطرة 

إخوان اليمن يف مدينة تعز اليمنية.
وأظهــرت تحقيقات ألجهــزة مكافحة 
اإلرهاب، تورط إخوان اليمن يف التنســيق 
مــع الحوثيني يف هجــامت إرهابية وقعت 
يف عــدن، اســتهدفت مطار عــدن الدويل، 
وأخرى استهدفت محافظ العاصمة احمد 
حامد مللــس ووزير الزراعة والري ســامل 
الســقطري، باإلضافة اىل استهداف اللواء 
ثابــت جواس، وتشــري اعرتافــات عنارص 
متورطــة يف الهجوم إىل تنســيق اخواين 

حويث يف الهجامت.
ان  جنوبيــون  سياســيون  ويعتقــد 
هجــوم ميناء الضبة يؤكــد ان االخوان هم 
مستفيدون مثلهم مثل الحويث، حيث ترى 
االذرع القطرية ان الهجوم قد يعرقل سحب 
قواتهم من وادي حرضمــوت، وتهدف هذه 
االطراف اليمنية من هجامتها اىل اضعاف 
الجنــوب، كرشيــك فاعــل يف التحالــف 
العســكري الذي جاء ملنع التمدد اإليراين 
صوب املياه االقليمية يف الجنوب العريب.

الحرب الروسية األوكرانية..

نصر محسن 

سلسلة هجمات إرهابية تكشف حقيقة التحالفات اإلخوانية الحوثية..

تستهدف ميناء الضبة.. تحالفات يمنية إلضعاف الجنوب 

االذرع اإليرانية – القطرية

»الهجمات الحوثية على الجنوب تتم بالتنسيق مع جماعة االخوان التي تعد الذراع القطرية في اليمن وتخوض حربا بالوكالة ضد التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية«
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- املقدمة: 
املرئيــة  االعــالم  وســائل  تعــد 
واملسموعة واملقروءة لها تأثري 
كبري عىل تشكيل البناء االدرايك 
املجتمــع  أو  للفــرد  واملعــريف 
ويســاهم هذا البناء يف تشــكيل 
رؤيــة الفــرد واملجتمــع تجــاه 
قضايــا مجتمعــة والقــدرة عىل 
تحليلهــا واســتيعابها لالتخــاذ 
الســلوك املناســب حــول هــذه 
القضايا، فوســائل االعــالم أيضا 
قــادرة عىل تغري ســلوك وأمناط 

املجتمع. 
وقد يكــون تأثري وســائل االعالم 
يف بعــض األحيــان قويــا جــدا 
وقــادر عــىل نرش منط ســلويك 
ينتهجــه  واجتامعــي  وثقــايف 
الفــرد أو املجتمــع، وىف بعــض 
تأثــري وســائل  يكــون  األحيــان 
اإلعــالم أقــل تأثــريا ويســتطيع 
الفــرد أو املجتمــع الخــروج من 
واملجتمعــي  الفكــري  النمــط 
والســيايس الذي ترسمه وسائل 
االعــالم، ويتوقف ذلك عىل مدى 
رغبة الفــرد أو  املتلقي للتعرض 
التــي  واملعلومــات  للرســائل 
تبثها وســائل االعــالم املختلفة 
فكلــام كان الفرد أو  املتلقي لديه 
رغبات واشــباع حــول معلومات 
أو قضايــا معينة فانــه يتجه إىل 
وســائل اإلعالم إلشــباع رغباته 
وتطلعاتــه مبــا يســمى نظريــة 
ان  مبعنــى  االنتقــايئ  التعــرض 
الفــرد او املتلقــي يبحــث دامئا 
يف وســائل اإلعالم عام يتفق مع 
افكاره واتجاهاته حتى لو كان ما 
يبحث عنه املتلقي هو مشاهدة 
أفالم ســينامئية او أغاين فيديو 
كليــب فذلك يدخل ضمن اشــباع 

ورغبات املتلقني.
ســمة  واالتصــال  التفاعــل  إن 
إنســانية منــذ قديم الزمــان وقد 
تعددت وسائل االتصال قدميًا من  
االتصال الشــفهي واملكتوب إىل 
أن تطورت الوســائل بعــد الثورة 
الصحــف  واخــرتاع  الصناعيــة 
واإلذاعــة والتليفزيــون وتواصل 
األمر لعقود طويلة حتى اكتشاف 
الشــبكة العنكبوتيــة )اإلنرتنــت( 
وهــو الحــدث األهــم الــذي غري 
مسار التاريخ  وجعل العامل قرية 
صغــرية ضيقــة األطــراف وصواًل 
ملــا يعرف باإلعــالم الجديــد  أو 
اإلعالم البديل واستخدام املواقع 
التواصل  وشــبكات  اإللكرتونيــة 
االجتامعــي يف نقــل مجريــات 
األحــداث وظهــور مجموعة من 
املؤثــرات اإللكرتونية التي تنقل 

أفكار مختلفة لألفراد . 

- أهداف البحث:
تهــدف الدراســة إىل التعــرف عــى 
دور   التفاعل اإلعالمي للنخب السياســية 
الجنوبيــة يف مواكبة القضايــا واألحداث 

السياسية واألمنية يف الجنوب.
أسئلة البحث:   -

 ميكن التعبري عن مشكلة الدراسة من 

خالل السؤال اآليت:
مــا مــدى التفاعل اإلعالمــي للنخب 
السياســية الجنوبية يف مواكبــة القضايا 
واألحداث السياسية واألمنية يف الجنوب؟ 
وهذا الســؤال ميكــن صياغة عدة أســئلة 

فرعية منه وهي كاآلتية:
1.  مــا مــدى التفاعــل اإلعالمي 
الجنوبيــة  الوطنيــة  الهيئــات  لقيــادات 
العليــا والوســطى والدنيــا يف املجلــس 
االنتقايل الجنويب يف مواكبة قضايا امللف 

السيايس واألمني؟   
2.  مــا مــدى التفاعــل اإلعالمي 
ألعضــاء الهيئــات الوطنيــة الجنوبية يف 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب يف مواكبة 
قضايا امللف السيايس والدبلومايس؟      

3. ما مدى التفاعل اإلعالمي للنشطاء 
الجنوبيــني يف التعاطــي مــع األحــداث 

السياسية واألمنية يف الجنوب.
الوســائل اإلعالمية  أكــرث  4. ماهــي 
اســتخدما يف نقــل مجريــات األحــداث 

والتطورات يف السياسية الجنوبية؟
- فرضيات البحث:

تتمثل فرضيــة البحث الرئيســية يف 
اآليت:

التفاعل  البحــث ضعــف  » يفــرتض 
اإلعالمي للنخب السياســية الجنوبية يف 
مواكبــة التطــورات السياســية واألحداث 

األمنية. 
-  نطاق البحث وحدودها:

التفاعــل  املوضوعيــة:  الحــدود   -
اإلعالمي للنخب السياســية الجنوبية يف 
مواكبــة التطــورات السياســية واألحداث 

األمنية
الحدود الزمانية: سوف تشمل   -
الحــدود الزمانية للبحث 60 يوما ابتدأ من 
15)أغســطس وانتهــاء اكتوبر15 من عام 

.)2022

-  منهج البحث:
اعتمــد البحــث عــى مجموعــة من 

املناهج وهي: 
املنهــج املســحي التحليــيل: الذي 
يقوم عى وصــف الوقائع وتحليلها بداللة 
املعلومات املتوافرة وهو منهج يرتكز عى 
معلومــات كافيــة حول دور الشــخصيات 
الوطنية الجنوبية يف تعزيز هوية الجنوب 

وتنمية االتجاهات الوطنية.
- مجتمع البحث وعينته: 

اســتهدفت البحث عدد مــن املواقع 
اإلعالمــي )مواقــع التواصــل االجتامعي، 
القنــوات الفضائيــة، الصحــف واملجالت 
العلميــة( التي من خاللهــا تم تتبع محاور 
وقضايا وتطــورات االحــداث التي غطتها 
تلك املواقع وكذلك البحــث والرصد ألبرز 
الشــخصيات الوطنيــة الجنوبيــة التــي 
تعاطــت إعالميــا مــع تطــورات االحداث 
السياسية الجنوبية مبختلف اتجاهاتها.   

- أدوات البحــث: اعتمدت البحث يف 
جمع املعلومــات عى أداتني هام: )الرصد 

املسحي واستطالع للرأي   واملقابلة(.
األساســية  األداة  االســتبانة  وتعــد 
يف جمــع املعلومات والبيانــات من عينة 
البحث وقد اشتمل عى خمس عوامل هي:

-  التفاعــل اإلعالمــي مــع التطورات 
السياسية والدبلوماسية 

- التفاعــل اإلعالمــي مــع التطورات 
العسكرية.

- التفاعــل اإلعالمــي مــع االحــداث 
األمنية ومكافحة االرهاب

- التفاعل اإلعالمي مــع دعوة الحوار 
للتصدي  اإلعالمــي  الجنويب.  - التفاعــل 

للحرب اإلعالمية  

املطلب الثاين: اإلطار النظري
لقد حظــى اإلعالم يف معظم املراحل 
التاريخية باهتامم كبري من قبل السلطات 
السياســية وجعلــه ضمــن إطــار ثقايف 
وتاريخي وحضاري ســامت العرص الذي 
یولد فیــه وخصائصــه، ويف الواقــع، فإن 
عرص املعلومات أفرز منطاً إعالمیاً جدیداً 
یختلــف يف مفهومه وســامته وخصائصه 
السابقة،  ووســائله عن األمناط اإلعالمیة 
اإلعالمیــة  تأثیراتــه  يف  یختلــف  كــام 
والسیاســیة والثقافیة والرتبویة الواســعة 
النطــاق لدرجــة أطلق فیهــا بعضهم عى 
عرصنا هذا اســم )عرص اإلعالم(، لیس ألن 
اإلعالم ظاهرة جدیــدة يف تاریخ البرشیة، 
بل ألن وســائله الحدیثة قــد بلغت غایات 
بعیدة يف عمق األثر وقوة التوجیه وشــدة 
الخطورة أدت إىل تحوالت جوهریة يف دور 
اإلعالم، وجعلــت منه محوراً أساســیاً يف 

منظومة املجتمع.
وأضحــى املجتمع مفتوًحــا ومتاًحا 
املتخصصــني  لغــري  حتــى  للجميــع 
والدارســني لهذا املجال مــام تطلب بذل 
مزيــًدا من الجهد يف التفكــري الناقد حيث 
غــريت هــذه الوســائل التكنولوجيــة كل 
نواحــي الحيــاة وخلقت أنشــطة جديدة 
لألفراد واملجتمعات وتتمثل أهمية اإلعالم 
يف اآلثــار التــي يحدثهــا من قيــم وأفكار 
ومعتقــدات فوســائل اإلعالم هــي مصدر 
املعلومات ومع التطور التكنولوجي أصبح 
مصدر املعلومــة يف وضع خطر فال ندري 
ما مصدر املعلومة الصحيح وكيف نتعامل 

معه.
 ظهور وســائل االتصــال الجامهريي 
وجميع  والتلفزيــون  واإلذاعة  )الصحافــة 
وســائل االتصال االجتامعــي( وهي تقوم 
بــأدوار عامة ســاهمت بدرجــات متفاوتة 
يف دعم األوضــاع السياســية للدول. ويف 
املجتمعــات الغربية تعد وســائل اإلعالم 
رضورة ال غنــى عنهــا يف دعم املســرية 
الدميوقراطيــة لتلــك الــدول، فهي تنرش 
األخبــار واملعلومات عــن القضايا العامة 
التي تهم الجمهور،  واألحداث السياســية 
وهــي كذلك تطلع قادة الحكومات وأعضاء 
األحــزاب السياســية عــى وجهــات نظر 

الجمهور واتجاهات الرأي العام.
وتــربز أهميــة اإلعــالم يف التنشــئة 
السياسية من املكانة املركزية التي ترتبع 
عليها وسائل اإلعالم اليوم كقوة أو كسلطة 
نظراً للتأثري الذي متارســه وسائل اإلعالم 
اليوم عى أذواقهم وأسلوب حياتهم وحتى 
عى توجهات األفراد، ومواقفهم وســلوكهم 
الســيايس مبا فيها التأثري عــى أذواقهم 
وأســلوب حياتهــم وحتــى عــى قيمهم، 

ومعتقداتهم وايديولوجياتهم السياسية 
هذه األهمية دفعت الكثري من األنظمة 
اىل  للســعي  والحكومــات  السياســية 
الســيطرة عى وســائل اإلعالم ومراقبتها 
ومخرجاتهــا  مدخالتهــا  يف  والتحكــم 
وتوجيهها لخدمة مصالحها والحفاظ عى 

هيمتها السياسية. 
السياســية  بالتيــارات  دفــع  مــام 

املتنافســة يف النظام الســيايس الواحد 
اىل املطالبة بآليات قانونية للمشــاركة يف 
استخدام وســائل اإلعالم واالستفادة مام 
توفره وظائفها السياسية من أجل الوصول 
اىل الــرأي العــام. فــال ميكــن إغفــال ما 
لوسائل اإلعالم من دور يف عملية التنشئة 
السياســية وتكوين الثقافة السياسية مبا 
يعزز رؤيتنــا وفهمنا للعــامل املحيط بنا، 
فهي تعد أحد املصادر الرئيســية لألخبار 
واملعلومات التي تغطى األحداث والقضايا 
السياســية، كام تعمل عى تشكيل األفكار 
وبلورة اآلراء واملواقف السياســية لألفراد 
عى املدى الطويل، زيادة عى كونها توفر 
أرضية للنقاش وتبــادل اآلراء بني مختلف 
األطياف السياســية وبني مختلــف أفراد 
املجتمع، كل هذا ال يحدث بأســلوب خاٍل 
من التوجيه والذاتية التي تفرضها وســائل 
اإلعــالم عــى املضامــني التــي تقدمها 
ســواء بطريقة مقصودة أو غري مقصودة، 
فهــي تعالــج األحــداث إعالميــاً وتغلفها 
يف شــكل لتحقيــق هدف معني قــد يكون 
ببساطة اإلخبار واإلعالم أو التأثري وتغيري 

االتجاهات السياسية.
فلوسائل اإلعالم القدرة عى أن تنتقل 
من وظيفة نقل األخبار وتوزيع املعلومات 
اىل وظيفــة تشــكيل وتكويــن املعتقدات 
من خــالل األفــكار واملبادئ السياســية 
والقيــم التي تبثهــا بني الســطور أو عرب 
الصور والتسجيالت من أجل الحفاظ عى 

الثقافة السياســية للمجتمع، إذ تستطيع 
وســائل اإلعالم إكساب الجمهور اتجاهات 
جديــدة أو تعديل وتدعيم اتجاهات قدمية 
مع توخى الظــروف املالمئة لهذه العملية 
ســواء عــى مســتوى مضمــون املــادة 
اإلعالميــة، الوســيلة اإلعالميــة والفــرتة 

الزمنية املناسبة. 
إن اإلعــالم وما يرتبط به من وســائل 
التغيــري  يف  يؤثــر  وأدوات  ومضمــون 
السيايس، وذلك بتطوير القيم واملعتقدات 
أن أمنــاط اإلعــالم مــن  السياســية، أي 
خالل الدور الســيايس الــذى يلعبه عى 
صعيد الوظيفة السياســية تؤثر يف عملية 
التغيري الســيايس فانطالقاً من الســنوات 
األوىل تبــدأ عملية التنشــئة السياســية 
وتكون األرسة هي أول مؤسســة اجتامعية 
للتنشــئة حيث يكون تأثريهــا قوى ودائم، 
وأثناء ذلك تتكــون االتجاهات األوىل نحو 
الســلطة السياســية وكل ما هو ســيايس 
وتغــرس الطفــل مــن خــالل النقاشــات 
السياســية التــي تتطرق اليهــا وتربز هنا 
القــرارات واالتجاهات  بالتحديــد أهميــة 
واملواقــف والســلوكيات السياســية التي 
تتوصل اليها األرسة جامعياً، مام يســاهم 
يف االقتدار والخربة السياسية أي مهارات 
التفاعل الســيايس داخــل وخارج األرسة 
مــن خــالل املشــاركة السياســية، وتعد 
املدرســة ثان مؤسسة لهذه العملية ويؤثر 
النظــام التعليمــي ومحتوياته عى عملية 

دراسة بحثية
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التنشــئة السياســية من أجــل خلق نوع 
معني من األفــراد يندمجون ويتواءمون مع 
النظام السيايس الذى يعيشون يف ظله.  

- أنواع تأثريات وسائل االعالم 
وتُقســم أنواع تأثريات وسائل اإلعالم 
عى طريقة فهمنا ورؤيتنا للعامل اىل ثالث 

أقسام:
1. التأثــري املعريف: تؤكد الدراســات 
التي تناولــت العالقة بني وســائل اإلعالم 
وزيادة الوعى املعريف بالقضايا واألحداث 
السياســية، أن هذه الوسائل متثل مصدراً 
التنشــئة السياســية، حيث  من مصــادر 
أن وســائل اإلعــالم ومن خــالل الوظيفة 
اإلخباريــة والتعليمية اللتــان تعتربان من 
وظائفها التقليدية تســتطيع أن تؤثر عى 
التوجهــات املعرفية للفــرد وتنمى ثقافته 
السياســية الخاصــة ببيئتــه السياســية 
السياســيني  الفاعلني  وبــكل  املحيطــة 

الذين ينشطون يف سياقها.
التأثــري العاطفي: النوع الثاين   .2
من التأثري الســيايس الذي تحدثه وسائل 
اإلعالم عى الناشــئة هو التأثري العاطفي 
أو الشعوري ففي هذا املوضوع تم الرتكيز 
عى متغــري االهتامم بالبيئة السياســية، 
حيــث أن التعرض لوســائل اإلعــالم يزيد 
من اهتامم الفرد بــدوره ينعكس أيضاً عى 
حجم التعــرض لهذه الوســائل اإلعالمية. 
وكام حــدث مــع مرحلة الوعــي املعريف 
واالنتقــال اىل مرحلــة االهتــامم ومتابعة 

القضايا واألحداث السياســية تكلل هاتني 
املرحلتــني مبرحلــة أكــرث تقدمــاً وهي 
مرحلة الفعــل، أي املشــاركة الفعلية يف 
نشاطات الحياة السياسية، هذه املشاركة 
يصفهــا الباحثون يف االتصال الســيايس 
باملشــاركة السياســية، وهى نتيجة تأثري 
وسائل اإلعالم عى السلوك الذى هو النوع 
الثالث من تأثري وســائل اإلعالم يف عملية 

التنشئة السياسية.
مرحلــة  الســلويك:  التأثــري   .3
التأثري السلويك تعد أهم مرحلة يف عملية 
تأثري وســائل اإلعالم يف عملية التنشــئة 
السياســية، إذ هي االنعــكاس الفعيل لكل 
ما اكتســبه الفرد من معارف ومعلومات لها 
عالقة بالبيئة السياسية التي ينتمى اليها 
ومــا أفرزته هذه املعــارف واملعلومات من 
مواقف واتجاهات تســاعد عى املشاركة 
أن  السياســية،  العمليــة  يف  الفاعلــة 
وســائل اإلعالم وخاصة يف ظل التطورات 
التكنولوجيــة الحديثة يف مجــال اإلعالم 
واالتصال توفــر للفرد املعلومات واألخبار 
السياســية يف الوقــت الفعــيل للحــدث 
الســيايس مام يدفع بــه اىل االهتامم أكرث 
ومتابعــة املوضــوع يف الوقــت الحقيقي 
واملســاهمة يف صناعــة هــذا الحدث من 
خــالل مشــاركته والتعليق عليــه وأحياناً 
تغيري مساره وخري دليل عى ذلك شبكات 
الكبرية يف  التواصل االجتامعــي وقدرتها 

تجنيد وتحريك الشارع العام.

نتائــج  تحليــل  الرابــع:  املطلــب   
االستطالع واملسح امليداين  

 -  التحليــل الوصفــي ألفــراد عينــة 
البحث

-   وصف العينة يف ضوء النوع:
ميكن توضيح توزيع أفراد عينة البحث 

وفقا للنوع من خالل الجدول اآليت: 
- وصف العينة وفقا للوظيفة:  

ميكن توضيح توزيع أفراد عينة البحث 
وفقا للوظيفة من خالل الجدول اآليت: 

-  أداة البحث:
  اســتخدم الباحثــون أداتــني هــام 
االســتبانة )تحليــل إحصــايئ( واملقابلة 

الشخصية )تحليل نوعي(.
- االستبانة:

اســتخدم الباحثــون االســتبانة أداة 
للبحــث وقد قــام بتطويرهــا كأداة لجمع 
املعلومات يف هــذا البحث وفقا للخطوات 

التالية:
1. إعداد استبانة.

2. توزيــع )50( اســتبانة عــى أفراد 
العينة وتم اســرتداد )45 ( اســتبانة وبعد 
فرزها بلغ عدد االستبانات الصحيحة )41( 
اســتبانة، بينام جاءت ) 4( اســتبانة غري 

مكتملة اإلجابة. 

-   نتائج تحليل البحث: 

االســتطالعية  الدراســة  توصلــت   
املسحية إىل نتيجة عامة مفادها:

الناشــطني  تفاعــل  أن   -1
واملنارصين للمجلــس االنتقايل الجنويب 
قد حاز عى نســبة عالية جداً، ما نســبته 
أعضــاء  تعاطــي  حــاز  فيــام   ،%  86.6
املجلــس االنتقــايل الجنــويب يف هيئات 
األمانة العامة والجمعية الوطنية الجنوبية 
التنفيذيــة يف املحافظات عى  واإلدارات 

نسبة 13.4 %.
ومن خــالل آراء عينة مختارة،   -2
تبــني ان بعــض القيــادات يف املجلــس 
االنتقــايل الجنويب كان لهــا حضورا كبريا 
يف وســائل االعــالم املختلــف والتواصل 
التفاعــل مع  االجتامعــي وكانــت كثــري 

األحداث واملستجدات اليومية. 
وتبني أن هناك فئة ال تتعاطى   -3
مع األعالم؛ نتيجة لطبيعة مهامها وعملها 
الســيايس، يف حني أن هناك فئة كبرية ال 
تقــول أي يشء لإلعالم وتفضــل الصمت 
عــى الحديــث وكأن األمــر ال يعنيها، وال 
التنمية السياســية والتوعية  تشــارك يف 
الوطنيــة والــرد عــى االشــاعات التــي 
تســتهدف الجنــوب واملجلــس االنتقايل 

الجنويب بشكل خاص.
التواصــل  مواقــع  حــازت   -4
االجتامعي عى املرتبــة األوىل، وانعكس 
تعاطــي تلك القيــادات والسياســيني مع 
األحــداث واملســتجدات اليوميــة، عــى 
اإلذاعــي  واإلعــالم  الصحافــة  تنــاوالت 
والتلفزيــوين، يف حني كانت هناك نســبة 
ضئيلة يف تعاطي وسائل اإلعالم اإلقليمية 
الوطنيــة،  مــع األحــداث واملســتجدات 
وعادة مــا تركز تلك القنــوات عى تحليل 
األحداث عى شخصيات من خارج الهيكل 

التنظيمي للمجلس االنتقايل الجنويب.
إىل  الدراســة  توصلــت  وقــد   -5
نتيجــة أن أكــرث شــخصيات تعاطيــا مع 
اإلعالم املريئ، هم :« منصور صالح محمد- 
نائــب رئيــس الدائرة اإلعالميــة للمجلس 
االنتقايل الجنويب، واملقدم محمد النقيب 
املتحدث باســم القوات املسلحة واألمن، 
وقد اجمع الكثري ممن تم اســتطالع آرائهم 
عى ان النقيــب ومنصور، كان ملناصبهام 
املشــهد  يتصــدرا  أن  يف  األبــرز  الــدور 

اإلعالمي املريئ.
يف  الــرأي  صعيــد  وعــى   -6
الصحافة املحلية، انفــرد عضو الجمعية 
الوطنيــة الجنوبية صالــح الدويل باراس، 
بصــادرة أكــرث السياســيني يف املجلس 
تعاطيا مع األحداث واملستجدات اليومية، 
من خالل الرد عى الحرب اإلعالمية وتفنيد 
االشــاعات ومســاندة األجهزة األمنية يف 
مكافحــة اإلرهــاب، فيام ورد أســم »صالح 

السقلدي كأبرز كاتب رأي مستقل«.
التأثري يف  أمــا عــى صعيــد   -7
مواقــع التواصــل االجتامعي، تكرر اســم 
»ســامل ثابت العولقي أحمد عمر بن فريد، 
د. حسني بن لقور، ســعيد عبدالله بكران، 
صــالح بن لغرب، حســني حنــيش، صالح 
الحنيش، زيــن أبن يافع، يــارس اليافعي، 

عبدالقادر القايض«.
تــم دراســة عينة عــى برامج   -8
ومقابالت تلفزيونية لقنــايت الغد املرشق 
وعدن املســتقلة، وقد حاز برنامجا الوجه 
اآلخر الــذي تقدمه اإلعالميــة ليى ربيع، 
واملــذاع عى قناة الغد املــرشق، وبرنامج 

»فاهم غلط« الذي تقدمه اإلعالمية جيهان 
عبدالحكيم، كأبرز برنامجني موجهني، يف 
حني حصل، ثابت حســني، أنور التميمي، 
محمــد بــا مزعــب، عــى أعــى صــدارة 

املحلليني السياسيني يف القناتني.
اإلقليمي،  اإلعالم  وعى صعيد   -9
وجه البحث سؤاال حول التغطية اإلعالمية 
اإلقليمية، وقد انحرصت اآلراء بني اإلعالم 
السعودي واإلمارايت، حيث توصل البحث 
إىل نتيجة، بينــت أن اإلعالم اإلمارايت كان 
أكرث تعاطيا مع املســتجدات السياســية 
والعســكرية يف الجنــوب، خاصــة جهود 
مكافحــة اإلرهاب، وحصلت شــبكة العني 
اإلخباريــة االلكرتونية عى أكرث وســائل 
اإلعــالم تعاطيا مع اإلحــداث يف الجنوب، 
يليها موقــع »إرم نيوز«، وبني االســتطالع 
إن اإلعــالم الســعودي )صحــف وقنــوات 
مــا ميكــن وصفــه  تفــرض  تلفزيونيــة(، 
بـ«الحظــر«، عــى اآلراء الجنوبيــة، وهي 
تلفزيونيــة  تقاريــر  نتيجــة اســتعراض  
وصحافية خالل شــهري ســبتمرب/ أيلول 

وأكتوبر/ ترشين األول 2022م.
التوصيات:   -

يويص البحــث بعدد مــن التوصيات 
واملقرتحــات التــي مــن شــأنها تعزيــز 
التفاعل اإلعالمي الجنويب يف سبيل نرص 
قضية شــعب الجنوب وتنميــة االتجاهات 

السياسية.
حث كافة القيادات السياســية   .1
واألعضاء اإلداريــة يف املجلس االنتقايل 
الجنوبيــة بــكل هيئاته العليا والوســطى 
والدنيا يف املشــاركة الواســعة والتفاعل 
اإليجايب يف النشــاط اإلعالمي والتوعوي 
عن قضية شعب الجنوب عرب كل الوسائل 

اإلعالمية املقروءة واملرئية واملسموعة.
والصحفيــني  الكتــاب  دعــوة   .2
واالعالميــني الجنوبيــني توســيع نطــاق 
مشاركاتهم اإلعالمية يف الصحف والقنوات 
واملواقــع العربية واإلقليميــة؛ ملا لها من 
أهميــة يف تعريف شــعوب العــامل العريب 

واإلقليمي بعدالة قضية شعب الجنوب. 
إقامــة تشــبيكات إعالمية مع   .3
عــدد مــن الشــبكات اإلعالميــة املحلية 
تبــادل املعلومات  والعربيــة، يف ســبيل 
والخــربات التي تعــزز من تطويــر األداء 

اإلعالمي الجنويب. 

املصادر واملراجع: 
الصحافــة  قــزادرى،  حيــاة   -
والسياسة أو الثقافة والسياسة واملامرسة 
اإلعالميــة يف الجزائر، الجزائر، طاكســيج 

كوم للدراسات والنرش والتوزيع، 2008.
دور  حســن،  محمــد  ســن   -
التليفزيون و الصحافــة اليمنية يف ترتيب 
أولويات النخبة : دراسة مسحية مقارنة يف 
إطار نظرية وضع االجندة، شــئون العرص، 

العدد 18، مارس 2005
القــوى  الطيــب معــاش، دور   -
االجتامعيــة يف إفراز النخب السياســية، 
دراســات اجتامعيــة، العــدد 14، أبريــل 

.2014
الوظائــف  فضلــون،  آمــال   -
السياسية لوسائل اإلعالم يف التنشئة إىل 
تشكيل الثقافة السياسية، دراسات، العدد 

47، أكتوبر 2016.
وليــد عبــد الهــادي العومير،   -
دور اإلذاعــة والتلفــاز األردين يف التنمية 
السياســية: دراســة تحليليــة ميدانيــة، 
املجلة األردنية للعلوم االجتامعية، العدد 

2013 ،1

دراسة بحثية

  التفاعل اإلعالمي للنخب السياسية الجنوبية في 
مواكبة التطورات السياسية واألحداث األمنية 

الجدول رقم )1(: توزيع عينة البحث وفقا للنوع

النسبة المئوية%العددالنوع

%3185.9ذكور

%1014.1إناث

%41100اإلجمالي

يتضح من الجدول أعاله أن نسبة )85.9 %( من إجمالي عينة البحث هم من الذكور، ونسبة )%14.1( من إجمالي 
عينة الدراسة هم من اإلناث. 

الجدول رقم )2(  توزيع عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي

النسبةالعددالمستوى التعليمي

%57.71 24 بكالوريوس

%  30   13ماجستير

%13.29 6دكتوراه

%41100 اإلجمالي

الجدول رقم )4(

النسبةالعددنوع التخصص

73 .%305 مدراء مؤسسات إعالمية جنوبية 

%614.5 ناشطون وصحفيون

%512 محليين سياسيين 

%41100اإلجمالي
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»كشفت حقيقة الخالفات مع المجلس الرئاسي في اليمن«..

استقالل الجنوب مكسب وطني 
والوحدة اليمنية لم تقم على 

أساس سليم

»هناك أطراف سياسية ترفض كل أشكال توحيد الجبهات وترفض 
تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، والجبهة المناهضة للحوثيين ستكون 

قوية متى ما تخلت هذه األطراف عن الحفاظ على شعرة معاوية 
مع االنقالبيين«.

قالت عضــوة هيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل الجنــويب، نــريان ســوقي، إن 
اســتقالل دولة الجنوب ليس شعارا بل هو 
مرشوع ســيايس جنــويب بدأ منــذ إعالن 
الرئيــس عيل ســامل البيض فــك االرتباط 
يف 21 من مايو/أيــار 1994، أي بعد نحو 

شهرين من العدوان العسكري عى بالدنا.
وكالــة  مــع  مقابلــة  يف  وأضافــت 
الجنوب  اســتقالل  الروسية  »ســبوتنيك« 
ليس شــعارا، بل هو حق ومكســب وطني، 
ألن الوحــدة اليمنيــة مل تقم عى أســاس 
سليم وتم االنقالب عليها منذ الوهلة األوىل 
لتوقيعهــا، بل عملية التوقيع مل يســتفت 

عليها الشعب.
وأشارت ســوقي إىل أن االنقالب عى 
الوحــدة مــن جانــب اليمن تم بسلســلة 
مــن االغتياالت التــي اســتهدفت الكوادر 
الجنوبية وصــوال إىل حرب 1994وفتاوى 
التكفري املصاحبة واالحتالل العســكري، 
لذلــك مطالب الشــعب الجنــويب مل تكن 
وليــدة الحــراك الجنويب بــل كانت هناك 
حــركات وطنيــة منــذ 1994، وصوال إىل 
الحــراك واملقاومــة وأخــريا باملجلــس 
االنتقايل الجنــويب الذي جاء تتويجا لكل 
تلك املراحل الطويلة مــن العمل الوطني 

الجنويب.
وقالت ســوقي إن املجلس االنتقايل 
الجنويب أصبــح رشيكا يف مجلس القيادة 
الرئــايس، وهــذه الرشاكــة مكتســبة من 
رشعيــة األرض واالنتصارات التي حققتها 
القوات املســلحة الجنوبيــة يف مواجهة 
مســلحي جامعــة الحويث »أنصــار الله« 

والتنظيامت اإلرهابية كالقاعدة وداعش.
وأضافت هذه املكاســب التي حققها 
املجلــس جعلت الجنوب رقــام صعبا يف 
املعادلــة السياســية يف اليمــن، لذلك ال 
وجــود ألي رصاع بــني مجلــس القيــادة 

الرئايس واملجلس االنتقايل الجنويب.
وتابعــت ســوقي، مــا حــدث بالفعل 
هــو حالة متــرد من عضــو أو عضوين يف 
املجلــس الرئــايس عى خلفيــة إحباط 
يف  شــبوة  يف  فاشــلة  انقــالب  محاولــة 
أغسطس/أب املايض، هذه املحاولة كانت 
انقالبا رصيحا ومعلنا عى قرارات مجلس 

القيادة الرئايس.
وأوضحت أن ما يتم تداوله عن دخول 
قوات مــن املجلــس االنتقــايل إىل قرص 
معاشــيق أمر عــار متاما عــن الصحة ألن 
مــن يحمي قــرص معاشــيق الرئايس هي 
القوات الجنوبية، فكيــف يتم الحديث عن 
دخــول قوات املجلس إىل القرص يف حني 
أن القــرص تحت حامية القوات املســلحة 

الجنوبية.
يف اآلونــة األخرية كــرث الحديث عن 
االنتقــايل  بــني  والرصاعــات  الخالفــات 
والرئايس وبــني بعض القــوى املنضوية 
تحت الرشعية والقوات الجنوبية.. للتعرف 
عــى حقيقــة مــا يــدور يف تلــك الفرتة 
يف املحافظــات الجنوبيــة أجــرت وكالة 
»ســبوتنيك« الروسية مقابلة مع املحامية 
نريان ســوقي، تعيد صحيفة اليوم الثامن 

نرشها.

ما حقيقــة الرصاع بــني املجلس 
االنتقايل الجنــويب والرئايس اليمني 
ودخــول قــوات تابعــة لكــم إىل قرص 

معاشيق؟

املجلــس االنتقايل الجنــويب أصبح 
الرئــايس،  القيــادة  مجلــس  رشيــكا يف 
مــن رشعيــة  الرشاكــة مكتســبة  وهــذه 
األرض واالنتصــارات التي حققتها القوات 
املســلحة الجنوبية يف مواجهة مسلحي 
جامعة الحــويث »أنصار الله« والتنظيامت 
اإلرهابية كالقاعدة وداعش، وهذه املكاسب 
جعلت الجنــوب رقام صعبــا يف املعادلة 
لذلــك ال وجــود  اليمــن،  السياســية يف 
ألي رصاع بــني مجلس القيــادة الرئايس 
واملجلــس االنتقايل الجنويب، حدث حالة 
مترد من عضــو أو عضويــن يف املجلس 
عى خلفية إحباط محاولة انقالب فاشــلة 
يف شبوة يف أغســطس/أب املايض، هذه 
املحاولة كانت انقالبا رصيحا ومعلنا عى 
قــرارات مجلس القيــادة الرئايس، اليشء 
اآلخر أن من يحمي قرص معاشيق الرئايس 
هي القوات الجنوبيــة، فكيف يتم الحديث 
عــن دخــول قــوات املجلــس إىل القرص 
يف حــني أن القرص تحت حاميــة القوات 

املسلحة الجنوبية.

هناك خالفات كبرية بني املجلس 
وقوات اإلصالح يف عــدد من املناطق 
أال  املســلحة..  لالشــتباكات  وصلــت 
تــرون أن هــذا يضعــف جبهاتكــم يف 

مواجهة الحوثيني؟
هذا الطــرح ليس دقيقــا، هناك حربا 
يخوضها الجنــوب يف مواجهة التنظيامت 
اإلرهابية »تنظيم أنصــار الرشيعة«، وهذه 
التنظيامت مدعومة بشــكل واضح ومعلنة 
مــن قبــل اإلخــوان عــى اعتبــار أن هذا 

التنظيم هــو الراعي الرســمي للتنظيامت 
اإلرهابيــة يف اليمــن، فإذا كانــت عمليات 
ســهام الرشق والجنوب يتم تسويقها عى 
أنها اشتباك مع قوات اإلخوان، فهذا تأكيد 
عــى أن اإلخــوان هــم القاعــدة وداعش، 
لكــن إذا كان الحديث عــن محاولة إخامد 
انقالب شــبوة، فالتمرد قامت به تشكيالت 
النظــام والقانون  عســكرية خارجة عــن 
وتــم التعامل معها بحزم مــن قبل مجلس 
القيادة الرئايس، وأساســا مترد شبوة هو 
يخدم الحوثيني بشكل أو بأخر، لكن هو يف 
النهاية مترد عى مجلس القيادة الرئايس 
الرشعي، وأي مترد من قبل أي قوة يصبح 
كالحوثيني متاما، وسيتم التعامل معه كام 

يتم التعامل مع الحوثيني كانقالبيني.

الــرصاع يف الجنــوب أال يضعــف 
جبهات املواجهة مع أنصار الله؟

جبهــات  إضعــاف  عــن  الحديــث 
املواجهة مــع الحوثيني بســبب األوضاع 
يف الجنــوب، فهنــاك أطــراف سياســية 
ترفض كل أشكال توحيد الجبهات وترفض 
تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، لذلك مســألة 
الخالفــات ليســت واردة يف هذا الشــأن، 
الخــالف يكمن يف التمرد عــى االتفاقيات 
واملواثيــق املوقعة، والجبهــة املناهضة 
للحوثيني ستكون قوية متى ما تخلت هذه 
األطراف عن الحفاظ عى شعرة معاوية مع 

االنقالبيني.

رغم سيطرة املجلس عىل العديد 
مــن املناطــق إال أن حــدة األزمات مل 
تنتــه.. ما هــو دور املجلس اآلن تجاه 

املواطنني؟

املجلــس االنتقــايل يقــوم بجهــود 
ملموســة شــعبيا يف مواجهــة األزمــات، 
لكن رغم ذلك هناك مســاع لحلحة ملفات 
األزمات املفتعلة من خالل الســيطرة عى 

املوارد وتوريدها للبنك املركزي يف عدن.

يف الســابق كنت تهاجمون هادي 
يتقاســم  املجلــس  واآلن  والحكومــة 
الســلطة.. ما الذي يحتاجه املجلس 

ليكون أكرث فاعلية؟
كانــت هنــاك مطالــب واضحــة، أن 
الحكومة تقوم بدورها تجاه الشعب، لكنها 
جريت املوارد يف الرصاع السيايس، لذلك 
كان التغيري وتشــكيل مجلس القيادة أهم 
متطلبــات معالجة حالة الفشــل املتعمد 
الذي رافق اإلدارة السابقة، لذلك املجلس 
االنتقايل الجنويب مطالبه واضحة يف هذا 
الشــأن »توريد املوارد إىل البنك املركزي 

ملعالجة األزمات.

أكرث من مرة دعوتــم القوى الجنوبية 
للحوار ورغم عقد العديد من الجلســات.. 
إال أن الجميع يرى أنكم فشلتم يف التوافق 

مع القوى الجنوبية؟
بل العكــس فريــق الحــوار الجنويب 
يف الداخــل والخــارج قطع شــوطا كبريا 
يف الحــوار الســيايس وهنــاك الكثري من 
التي  الشــخصيات الجنوبيــة والقياديــة 
عــادت إىل الجنــوب بفعل الحــوار الذي 
حظــي بتفاعــل كبري من مختلــف القوى 
السياســية الجنوبية وهــو اآلن يف مرحلة 

متقدمة من ذلك.

مــا الــدور الــذي تلعبــه املــرأة 
الجنوبيــة.. هل أصبــح وضعها اليوم 

أفضل من سنوات ما قبل الحرب؟
املرأة الجنوبية ظلت فاعلة منذ قيام 
دولة اليمن الجنويب السابقة، صحيح إنها 
تعرضــت النتكاســة بفعل الغــزو الفكري 
الذي أعقب حــرب صيف 1994م، لكن مع 
انطالقة الحراك الجنويب يف العام 2007م 
كانــت املــرأة الجنوبية حــارضة بقوة يف 

الحراك الوطني، وقدمــت تضحيات كبرية 
يف ســبيل ذلك، لكن مع تأسيس املجلس 
االنتقايل الجنويب منح املرأة مساحة أكرب 
يف الحكم واالدارة وصناعة القرار السيايس 
واالعالمي والوطني، وقد نراها مستقبال يف 

مواقع أقوى لتقوم بدورها بفاعلية كبرية.

استقالل الجنوب واستعادة دولته 
شــعار الحراك الجنويب.. هل ميكن أن 

يقبل االنتقايل بحلول وسط؟
اســتقالل الجنوب ليس شعارا، بل هو 
حق ومكسب وطني، الوحدة اليمنية مل تقم 
عى أساس ســليم وتم االنقالب عليها منذ 
الوهلة األوىل لتوقيعها، بل عملية التوقيع 
مل يستفت عليها الشعب، تم االنقالب عليها 
بسلســلة من االغتياالت التي اســتهدفت 
الكــوادر الجنوبيــة وصــوال إىل حرب 94 
وفتــاوى التكفري املصاحبــة، وصوال إىل 
االحتالل العســكري، لذلك مطالب الشعب 
الجنــويب مل تكن وليدة الحــراك الجنويب 
بل كانــت هناك حركات وطنيــة منذ 94م، 
وصــوال إىل الحــراك واملقاومــة وأخــريا 
باملجلــس االنتقايل الجنــويب الذي جاء 
تتويجــا لكل تلــك املراحــل الطويلة من 
العمــل الوطني الجنويب، واســتقالل دولة 
الجنــوب هو مرشوع ســيايس جنويب بدأ 
منذ إعالن السيد الرئيس عيل سامل البيض 
فــك االرتباط يف الـ21 مــن مايو 1994م، 
أي بعد نحو شهرين من العدوان العسكري 

عى بالدنا.

برأيك ما هو مــدى تأثري األوضاع 
الدوليــة الراهنة عىل الحرب يف اليمن 

والقضية الجنوبية؟
نحــن نتطلــع إىل إحــداث تغيري يف 
صناعة القــرار الدويل مبا يخــدم قضيتنا 
لذلك نحن ننظر إىل األوضاع الدولية عى 
أن لها انعكاســات نأمــل أن تكون إيجابية 
مبا يخــدم قضيتنا الوطنيــة، مبعنى أدق 
نحن نتطلــع إىل موقــف دويل أكرث دعام 
للقضية الجنوبيــة، وال منانع أن يكون هذا 

مبني عى أرث سابق لدولتنا«.

نيران سوقي:
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وضاح الهنبلي

حسين المحّرمي

ضربة الّضبة بين الجنوب واليمن 
الشمالي

النفطي بني خمسني  اليمن  انتاج 
برميــل  الــف  إىل خمســة وســبعني 
يوميــاً ، ومخازن ميناء الضبة ســعتها 
التخزينة تتســع لـــ 2.5 مليون برميل 
تقريباً ، وتباع شهريًا وتورد إىل حساب 
البنك األهيل السعودي لسداد مرتبات 
ومصاريف الرشعيــة اليمنية ومرتبات 
موظفــي الخدمة املدنية والعســكرية 

يف املناطق املحررة .
تم إيقاف إنتاج املســيلة النفطي 
اليوم بســبب عدم بيع النفط املوجود 
بخزانات الضبة بعــد الرضبة الحوثية 
ولعــدم وجــود خزانــات إضافية الي 

انتاج اضايف قبل بيع ما بالخزانات .
الخسائر التي سببتها الرضبة :

* توقف انتــاج مابني 50-75 الف 
برميل يومياً

* توقف بيع 2 مليون برميل شهرياً
* ارتفــاع تأمــني الســفن القادمة 
ملوانئ الجنوب واملرتفعة اصالً بسبب 

الحرب عرشات األضعاف 

* فقدان العقود مســتقبالً واسواق 
البيع املعتمدة بالسعر العاملي 

* نقل الحويث الرصاع من الشــامل 
إىل الجنوب

املجلــس  إمكانيــات  كشــف   *
الرئايس بالرد عى الحويث 

تحليل القوى بعد الرضبة :
اوالً موقف الحوثيون :

نقل الحوثيــون الرصاع من اطراف 
الشــامل إىل املناطق الجنوبية بذكاء 
وقوة ، ولســان حاله يقــول إما وقبول 
دفع مرتبات جنودي وموظفيني ودفع 
نصف موارد الجنوب لتمويل تجهيزات 
قــوايت وجيش حتــى اغــزوا الجنوب 
يف قابــل األيــام ، وإال احرقت املواين 
الرشعيــة  وجعلــت  النفــط  ورشكات 
والجنوب بدون مرتبــات او اي مصادر 
او موارد واختبار إمكانيات خصومه من 

خالل ردود أفعالهم .
اليمنيني الشــامليني  ثانياً موقف 

يف املجلس الرئايس : 

رشــاد العليمي ال ميلــك اي اورق 
ضغــط او قوة عســكرية ، وكل ما أراده 
من إعالن موافقته املبكرة لدفع مرتبات 
الحوثيني هو اســتمرار حياته املهنية 
واالقتصادية ومصالحه ومرتبات انصار 

رشعيته ، كذلك عثامن مجيل .
اما طارق عفاش فقواته بالساحل 
الغــريب غري مجربــه باملعــارك ، ومل 
تخوض حتــى االن اي معارك حقيقية 
، وال متلك القــوة الكافية لفتح جبهات 
مع الحويث بــدون القــوات الجنوبية ، 
فقوات طارق ملونــة االنتامء ومعدومة 
العقيــدة القتاليــة ، ويف بيئــة تهامية 
غري حاضنة لها ، لذلك مســتقبله بيد 

القوات الجنوبية .
للحويث  سيخضع  العرادة  سلطان 
ولن تكون له اي ردة فعل اطالقاً ، وذلك 
للحفاظ عى املثلث الحكومي وموارد 
صافر التي يجني منها املليارات بعيداً 
عن البنــك املركزي ، وهــو يعلم ايضاً 
ضعــف وهشاشــة القــوات اإلخوانية 

مبــارب ، وغضــب القبائل عليــه بعد 
ان تآمــر مع األخوان عــى قبائل مراد 
بجبل مراد والجوبة والعبدية وسلمهم 

للحويث .
املجلس  يف  الجنوبيــني  موقــف 

الرئايس واملجلس االنتقايل :
 موقــف الرئيس عيــدروس واضح 
ورصيح ال مرتبات وال حوار مع الحويث 
والحــرب هي الخيــار ، ويبــدو يل هنا 
وكأنه وضع شامليني املجلس الرئايس 
يف حرج كبري ، بل قام بتعرية فشــلهم 
وضعفهم وأنهم ال ميلكون اي أدوات او 
قوة حقيقيــة ملحاربة الحويث ،، وإمنا 
يستثمرون الوقت لتسوية مع الحويث ، 
ايضاً فرج ساملني البحسني وابو زرعة 

املحرمي يقولون ذلك 
فالقيــادات الجنوبيــة تعتمــد يف 
بقاءهــا وقوتهــا عى شــعب الجنوب 
والقوات الجنوبية ، ويدركون أن الشعب 
ســوف يتســائل ، كيف تُدفــع مرتبات 
ايراداتنا ونحــن نناضل  للشــامل من 

وضحينا مــن اجل اســتعادة دولتنا ؟ 
وكيــف ندفع نصــف إيــرادات جنوبنا 
جيوشــهم  يجهزون  حتــى  للحوثيني 
وقواتهــم لغــزو الجنــوب مــرة أخرى 
الحتالله ؟ فالشعب يتأفف من مشاركة 
الرشعية الشــاملية بإيرادات الجنوب 
فكيف لــه أن يقبل بذهابها إىل صنعاء 

الحوثية ؟ .
إذاً سيستمر الحويث بنقل الرصاع 
إىل الجنــوب ، وهــي عــى مــا يبــدو 
بغارته  وسيســتمر  فّعالة  إسرتاتيجية 
حتى يحصــل عى ما يريــد ، واعتقد 
مطالبه ستكون تصاعدية إذ مل يجد اي 
ردود أفعال ، فالجنوبيون هم القادرون 
عى كبح جامحه مقيــدون باملجلس 

الرئايس والرشعية والتحالف .
لذلــك عــى الجنوبيــني حســم 
قراراهم وإقنــاع التحالف أن ال جدوى 
والتفــرد   ، الشــاملية  الرشعيــة  مــن 
بالســلطة والقيــادة ومواجهة الحويث 

ومنع خطره وتهديده عى الجنوب .

مل ميِض عــى انتهــاء الهدنة األمميــة األخرية 
ســوى أســابيع قليلة، لتكــون محافظــة حرضموت 
عى »موعد« مع هجوم إرهايب حويث بطريان مســري 
اســتهدف مينــاء الضبــة النفطــي مبدينــة املكال، 
بالتزامن مع قدوم باخرة يونانية خاصة بنقل وتصدير 

شحنات النفط الخام.
االستهداف الحويث مليناء الضبة النفطي، الذي 
يرقــى إىل أن يُعد جرمية حرب ضد اإلنســانية، يأيت 
بعــد أيــام قليلة من تهديد املليشــيات باســتهداف 
املنشئات والرشكات النفطية واألجنبية يف الجنوب، 
يف سابقٍة خطرية تهّدد عمل الرشكات النفطية، وتقيّد 
حركــة خطوط املالحــة يف البحر العــريب، وتقّوض 

فرص السالم.
إعالن الحــويث تبني هجوم مينــاء الضبة عقب 
عملية االســتهداف بقليل، يعيد إىل األذهان سلسلة 
هجامت منشــآت أرامكو السعودية، وظهور املتحدث 
الرسمي للمليشيات مبارشة بتبني الهجامت، بالرغم 
أن جميع املؤرشات آنذاك تقول عكس ذلك، يف إشارة 
إىل إمكانيــة تكــرار االســتهداف والخســائر الهائلة 

وبنفس الطريقة
عودة الحوثيني إىل استهداف املنشئات النفطية 
يف الوقت الراهن، تأيت نتيجة تراخي املجتمع الدويل 
إزاء التصعيد املســتمر من ِقبل املليشــيات، ورفض 
فرص السالم، وعدم إعادة النظر يف تصنيفها كمنظمة 
إرهابية، برغم املطالبة املســتمرة من ِقبل الحكومة 
ودول الجــوار، والتــي كان آخرهــا مطالبــة منــدويب 
الرياض وأبوظبي يف األمم املتحدة، املجتمع الدويل 

مطلع األسبوع املايض.
تبنــي  وإعالنــه  الحوثيــني  متحــدث  ظهــور 
االستهداف الغاشــم للمنشــأة النفطية بحرضموت، 
بطريقة مشــمئزة، غري عابــٕه وال جامعته بالعقوبات 
الدوليــة، أو ردع املجتمــع الــدويل، أو توقيف حركة 
خطوط املالحة، وتدفق املســاعدات اإلنســانية، أو 

تفاقم األزمة االقتصادية الراهنة؛ يجّدد التأكيد للعامل 
أجمع بأن هذه املليشيات ال تؤمن إال بلغة الحرب، وال 
تعيش إال عى الخراب، وأن تأخر الحسم العسكري ال 
يزيدها إال تعنتاً، وال يزيد مواطني املناطق الخاضعة 

لسيطرتها إال جحيام ودمارا. 
إلغــاء الخارجيــة األمريكية تصنيــف الحوثيني 
كجامعــة إرهابية بحجة تدفق املســاعدات ســابقا، 
وعــدم تجاوبهــا مع مطالــب إدراج املليشــيات إىل 
قامئــة اإلرهــاب يف الوقــت الراهن، وخاصــة بعد أن 
قّدمــت جميع األطراف العديد مــن التنازالت من أجل 
الوصول إىل طاولة الســالم، يحمــل يف طياته العديد 
من الرسائل والتساؤالت التي تعود إىل إمكانية وجود 
توتــر يف العالقــات بني الريــاض وواشــنطن، ورغبة 

األخرية يف اتخاذ تكتيك جديد مع األوىل.
هجــوم ميناء ضبّة لن يكــون األخري، كام مل يكن 
أول اعتداء إرهايب تشــنه املليشــيات الحوثية عى 
املنشــئات النفطية يف الجنوب عقــب انتهاء الهدنة 
األمميــة األخرية، حيث اســتهدفت قبــل ذلك ميناء 
النشــيمة مبحافظة شــبوة بأكرث مــن هجوم، يوجب 
عى التحالف العريب واملجتمع الدويل وضع الحلول 
العاجلــة، للجم وردع املليشــيات قبــل انتقال تلك 

االستهدافات إىل دول الجوار.
مــن ناحيــة أخــرى حّققــت القوات املســلحة 
الجنوبية إنجازات كبرية خالل الشــهرين املاضيني 
يف مكافحــة اإلرهــاب وإخامد التمــرد يف محافظتي 
أبني وشبوة، وهي إنجازات نوعيّة تُضاف إىل سجلها 
الحافل بالتصدي للجامعات املتطرفة والخارجة عن 

القانون.
ففــي محافظــة شــبوة، ســطّر أبطــال القوات 
الجنوبية ممثلــًة بقوات دفاع شــبوة وألوية العاملقة 
الجنوبيــة، مالحم بطولية ودروســاً خالدة يف الفداء 
والتضحية يف ســبيل الوطن وفــرض هيبة الدولة، يف 
عملية عســكرية أُطلق عليها اســم »سهام الجنوب«، 

وذلــك عقــب التمرد اإلخــواين عى قــرارات مجلس 
القيــادة الرئــايس والســلطة املحليــة باملحافظة، 

منتصف سبتمرب املنرصم.
من أبرز الصعوبات التي واجهت القوات املسلحة 
الجنوبية أثناء عملية سهام الجنوب بشبوة، خطورة 
تنقــالت تعزيزاتهــا العســكرية من العاصمــة عدن، 
وخصوصاً وأنها متر من الرشيط الساحيل مبحافظة 
أبني، وذلك بســبب تواجد التنظيامت اإلرهابية التي 
اســتقبلت التعزيــزات واآلليات الجنوبيــة بالعبوات 

الناسفة، والكامئن املتكررة
ويف نهاية الشــهر ذاته، أطلقت القوات الجنوبية 
عملية »ســهام الــرشق«، لتطهري محافظــة أبني من 
التنظيــامت اإلرهابيــة، وتأمــني خــارصة الجنوب، 
باإلضافــة إىل تأمــني الطريــق الــدويل الســاحيل 
وخصوصــا عنــد تنقــالت القــوات املســلحة بــني 
محافظات الجنوب، وضامن عدم التقطع لها أو نصب 

الكامئن لوحداتها.
تضحيات جســيمة قدمتهــا القوات املســلحة 
الجنوبية خــالل عمليتي ســهام الجنــوب والرشق، 
ارتقى عى إثرها عرشات الشــهداء، وُجِرح العرشات 
أيضاً، باإلضافة إىل الخسائر الكبرية يف العتاد، وذلك 

يف سبيل مكافحة اإلرهاب، واجتثاث منابعه.

مل ميــِض عى إعالن نجاح املرحلــة الرابعة من 
ســهام الرشق إال أيام قالئل، لنســمع من جديد عودة 
التفجــريات اإلرهابية ومحاوالت االغتيال والتســلل 
للجامعــات املتطرفــة يف محافظتي أبني وشــبوة، 
كان آخرها محاولة اغتيال مدير أمن محافظة شــبوة 
األســبق العميد عوض ذيبان واستشــهاد نجله، وكذا 
محاولة تســلل لعنــارص إرهابية مــن وادي عومران 

مبديرية املحفد.
عودة نشــاط التنظيامت اإلرهابية إىل محافظة 
أبني وشبوة، جاءت عقب توقُّف عملية سهام الجنوب 

عند تطهري نحو ثُلثني أو ثالثة أرباع شبوة، ومثلها يف 
أبني يف عملية ســهام الرشق، وذلك بسبب ضغوطات 
سياسية وأخرى دولية تحت يافطة تداعيات املرحلة، 

والتوافق السيايس.
يف الوقــت الذي يــرى أبنــاء املحافظتني، وكذا 
املتابع للشــأن، أن توقــف عمليتي ســهام الجنوب 
والرشق عند هــذه املراحل، وعدم اســتكامل تطهري 
كافــة مديريــات املحافظتــني ومتشــيط مناطقهام 
وربطهام ببعــض أمنيا بغرفة عمليات مشــرتكة، أمٌر 
ال يقــل خطورة عــن بقاء تلك التنظيــامت املتطرفة 
والخارجة عن القانون وتواجدها يف أماكنها السابقة، 
بل عى العكس متاماً، قد تكون خطوة قّربت القيادات 
العسكرية واألمنية الجنوبية بشكل أو بآخر إىل رشاك 

التنظيامت اإلرهابية.
تواجد مليشــيات اإلخوان املتمــردة والعنارص 
املتطرفــة حالياً يف مديرية جردان شــاميل شــبوة 
وكــذا مرخة الحدودية مــع محافظة أبــني والبيضاء 
اليمنية، باإلضافة إىل لجوء العديد من عنارصها إىل 
الجبال والوديان شامل املحفد، أتاح لتلك الجامعات 
الفرصة يف تنظيم أوراقها، وترتيب صفوفها، وتضميد 
جراحهــا، والتفكري يف تعويض ولو جزء بســيط من 
خســائرها، من خالل التفجريات اإلرهابية والعمليات 

الجبانة التي شهدتها محافظتا شبوة وأبني مؤخراً.
عــى التحالف العــريب، وكــذا مجلــس القيادة 
الرئايس أن يســارع يف إطالق املراحــل األخرية من 
عمليتي ســهام الجنوب والرشق، لتشمل كافة مناطق 
محافظتــي شــبوة وأبــني وتطهريهام مــن اإلرهاب، 
وتفويــت الفرصة عى التنظيــامت املتطرفة لرتتيب 
أوراقهــا واســتقدام تعزيزاتهــا مــن محافظتي مأرب 
والبيضــاء اليمنيتني، وكذا الحفاظ عــى اإلنجازات 
العســكرية التــي تحققت خــالل املراحل الســابقة 
للعمليتني؛ كون ذلــك رضورة ملّحة لتحقيق األهداف 

امل

استهداف حوثي لميناء الضّبة أم تكتيك أمريكي 
جديد ضد السعودية؟!
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السنة الثامنة من الحرب في اليمن..

إسرار التحالفات االستراتيجية بين األذرع اإليرانية والقطرية 

 إن املتابــع ملجريــات األحداث 
اليمــن  يف  والعســكرية  السياســية 
يــرى كثريا مــن األرسار واملتناقضات 
التــي جعلت مصري املعــارك ضبابية 
ومجهولــة وجعلت الشــعب يف اليمن 
شــامله وجنوبه ضحية تلك القيادات 
التي  االنتهازية  والعسكرية  السياسية 

ليس لها هدف غري التقاسم للسلطة.
مل يكــن التحالــف بــني الحــويث 
وجامعة االخوان اإلرهابية مبســتغرب 
بــل هو مرتســخ يف ثقافــة الحركتيني 
االرهابيتــني وهذا ما تؤكــده كثريا من 
أدبياتهم السياسية، ومن خالل متابعة 
االحداث يف املشهد اليمني تبني جليا 
ان التعاون والتشــارك بــني الطرفيني 
تجى يف كثري من املجاالت: العسكرية 
واالقتصاديــة  والسياســية  واألمنيــة 
الحركتــان  وصــارت  واالســتخباراتية 
تعمالن بتناغم وموزعتا األدوار بينهام. 
ملحة تاريخية عن العالقات   -

بني الحركتني 
هذا التخادم واالســرتاتيجات بني 
التوجه  ذات  االســالميتني  الحركتــني 
الديني الفكري املتطرف واملدعومتان 
من إيــران وتركيا وقطــر، مل تكن وليدة 
اللحظة بل هي ممتــدة منذ زمن بعيد، 
وهذا مــا أكــده الكاتب هاين مســهور 
مــن خــالل كلمتــه يف أحــد الحلقات 
النقاشية، قال فيها إن »امتداد جامعة 
اإلخــوان يف اليمن يعــود لقرابة 100 
عام عرب أحد تالميذ حســن البنا عام 
1929 بعد عام واحد من تأسيسها يف 

مرص«.
امتدادات  لديهم  »اإلخوان  وأضاف 
قبلية يف الداخــل اليمني وتحديدا يف 
املحافظــات الشــاملية ولديهــم هذا 
العمــق البعيد«. وتابــع: »ظهور الدولة 
الحديثــة يف 26 ســبتمرب/ اليمنيــة 

أيلول 1962 ومشــاركة إخــوان اليمن 
يف الســلطة عــن طريق شــخصيات 
قيادية عى رأســهم عبدالله محســن 
األحمر الذي أقــر واعرتف يف مذكراته 
املنشــورة أن حزب اإلصالح هو امتداد 
لحركة اإلخــوان يف داخل املحافظات 

الشاملية باليمن«.
ولفــت إىل أن »هذا االمتــداد يؤكد 
حجــم الــدور الــذي لعبتــه جامعــة 
اليمــن ومشــاركتهم يف  اإلخــوان يف 
الســلطة السياســية والتي مل يكونوا 
يومــا بعيدين عنهــا لكــن كان لديهم 
عملية االزدواج بحيث البد أن يتحالفوا 

مع طرف ضد طرف«.
وأشــار إىل أنــه »يف عــام 1990 
عندمــا أعلنــت الوحــدة اليمنيــة تم 
التفاهم بشكل واضح بني عيل عبدالله 
صالح الرئيس الســابق وعيل محســن 
األحمر عــى تشــكيل جناحني حزب 
املؤمتر الشــعبي العام وحزب التجمع 
اليمنــي اإلصــالح بحيــث يلتهمــون 
الرشيك اآلخر وهو الحزب االشــرتايك 
اليمني الذي كان ميثــل الطرف اآلخر 

يف الدولة اليمنية«.

واستطرد »هذا التحالف إذا نظرنا 
إليــه نجــد حــزب اإلصــالح – امتداد 
اإلخــوان- كان البــد لهــم أن يتحالفوا 
يكــون مــع طــرف ضــد طــرف وهذه 
االزدواجيــة التي يعتمــد عليها حزب 
اإلصالح وهو جزء من الســلطة وحتى 
وصــول ما يســمى بـ)الربيــع العريب( 

عندما حاول االنفراد بالسلطة«.
ولفــت إىل أن »مــا حــدث باليمن 
يختلــف كثــريا عــام حــدث يف مرص 
وتونــس وكل مكان، ألن هنــاك امتدادا 
أعمق لإلخوان يف اليمــن لذا كان لهذا 
الطــرف بعــد وفــاة عبدالله محســن 
األحمــر فكرة االنفراد بالســلطة وهذه 

الفكرة مل تأت من فراغ«.
وأوضح أن »حــزب اإلصالح مازال 
مكلفــا بــأن يكــون اليمن هــو الوطن 
البديــل، وعندما حدثت ثورة 30 يونيو 
يف مرص وتم إسقاط اإلخوان يف مرص 
حدث اجتــامع مهــم ما بــني قيادات 
التنظيم العاملي لإلخوان وضم الحرس 
الثــوري وكان رد التنظيــم هو أن يكون 
اليمن بؤرة الســتنزاف دولــة اإلمارات 
والسعودية لدعمهام مرص بعد إسقاط 

حكم اإلخوان«.
واســتطرد: »لذا دخلوا يف تحالف 
مــع جامعــة الحــويث ووقعــوا معهم 
ما يســمى مبعاهدة الســلم والرشاكة 
إلســقاط الدولة اليمنية والتقاســم ما 
والحوثيني  املســلمني  اإلخــوان  بني 
وهذا ما يفرس هذا الرتابط واالنســجام 

بن اإلخوان والحوثيني«.

مبدأ السيطرة عى السلطة   -
عند الحركتني: 

الحــويث  الحركتــني  فكــر  إن   
واإلخــوان يقــوم عى الســيطرة عى 
الســلطة أوال ثم مــا يزعمونه بعد ذلك 
بإصالح املجتمــع أو إقامة الدين، وهو 
ما يخالف الرشع وما فعله الرسول يف 
البدايــة كان الدعــوة وعندما خري بني 
الســلطة والدعوة اختــار الدعوة، لكن 
البنا وســيد  فكري الخميني وحســن 

قطب هو مخالف للنهج االسالمي.
بــن لغــرب إن »اإلخوان  وتحــدث 
ســيطروا عى الســلطة يف اليمن بعد 
2011 لكــن كان الحوثيــون مرتبصني 
وحــدث  صنعــاء،  عــى  وســيطروا 
مــا شــهدناه جميعــا«. وتابــع: قائال 
:«اإلخــوان ركــزوا كل قوتهم ليس عى 
وإمنا  واالنقــالب  الحوثيــني  مقاومــة 
الســيطرة عــى كل مقاليــد الســلطة 
ومفاصل الســلطة والجيــش والقضاء 
والرتبيــة والتعليم والصحــة، وهذا ما 
عرقــل التحريــر ومل تشــارك األلوية 
التي كانوا يســيطرون عليها يف معركة 

التحرير«.
وبدايــة  الكارثــة  منطلــق   -

السقوط 
بعــد أن ســقطت صنعــاء بيــدي 
الحوثيني بدون مقاومة وانسحت كافة 
القــوات املواليــة لإلخــوان دون قتال 
تاركة الشــعب يعــاين ويــالت الحرب 
والدمــار وعندمــا تزّعمت الســعودية 
يف ربيع ســنة 2015 عملية التصّدي 

للحوثيني الســتعادة مناطق البالد من 
ســيطرتهم ووقــف زحفهم عــى باقي 
املناطق وأنشأت لذلك تحالفا عسكريا 
شاركت فيه قطر بشــكل صوري، وجد 
حــزب اإلصالح اإلخواين نفســه جزءا 
مــن املواجهة ضّد الحــويث، لكن ذلك 
مل يــدم طويــال، حيث اختلفــت قطر 
مع الســعودية بســبب دور الدوحة يف 
دعم اإلرهاب وانســحبت من التحالف، 
وتغرّي تبعا لذلك موقــف إخوان اليمن 
من القــوى املحاربــة للحوثيني دوال 
وحركات مقاومة، وعّدلوا جهودهم نحو 

العمل ملصلحة حزبهم.
وتجاوز اإلخوان مجرّد العمل عى 
بســط ســيطرتهم عى مناطق مينية 
غنيــة باملوارد الطبيعيــة وذات مواقع 
اسرتاتيجية مثل مأرب وتعز وسقطرى، 
إىل التواطؤ مــع الحوثيني ضّد القوى 
املقاومة لهم، وهو ما تجّسد عمليا يف 
ربيع سنة 2019 عندما تسبّبت خيانة 
قيادات عسكرية إخوانية عاملة ضمن 
القــوات الحكومية اليمنية يف ســقوط 
مناطق مــن محافظــة الضالع جنويب 
صنعــاء مجّددا بيــد الحوثيني بعد أن 
كانــت قــوات املقاومــة الجنوبية قد 

طردتهم منها يف وقت سابق.
وتجّدد سيناريو التنسيق امليداين 
الحــويث اإلخواين يف جبهــات القتال 
يف ينايــر مــن العــام الجــاري عندما 
تراجعت قوات الرشعية يف مديرية نهم 
املتاخمــة للعاصمة صنعاء ليكشــف 
بــني مكونات  الخيانة  الرتاشــق بتهم 

الرشعية اليمنية أّن الشق اإلخواين يف 
حكومــة الرئيس عبدربه منصور هادي 
قام بترسيب معلومــات للحوثيني عن 
هجوم لقــوات الرشعية كان قــد تقّرر 
القيام به بشــكل مفاجــئ بهدف فتح 
ثغرة يف الجدار الدفاعي الحويث هناك 

وإيجاد منفذ نحو صنعاء.
وتعيش الرشعية اليمنية حالة من 
االزدواجية أثّرت عى دورها ســواء يف 
إدارة شــؤون املناطق غــري الخاضعة 
لسيطرة الحوثيني، أو يف الدفع بجهود 
باقــي املناطق من  اســتكامل تحرير 
أيديهم وعى رأســها صنعــاء عاصمة 
البالد. ويشارك يف صنع القرار بحكومة 
الرئيــس هــادي شــّق تابــع لجامعة 
اإلخوان املسلمني ويعمل عى تطبيق 
أجندة خاضعة لحسابات عابرة لحدود 
اليمن. ونشأ عن ذلك جناح موال لقطر 
وتركيا عمل عى توتري عالقة الرشعية 
بفاعلني مهّمني عى الســاحة اليمنية 
عى رأســهم التحالف العــريب بقيادة 
اململكة العربية الســعودية، وهو األمر 
الذي تســتفيد منه إيــران بدورها عن 
طريــق التمكــني لوكالئهــا يف اليمــن 
ومبحاذاة  الســعودية  غرميتها  بجوار 
ممرّات مائية اســرتاتيجية يف مقّدمها 

مضيق باب املندب.
وبينــام تواصل إيران وتركيا العمل 
عــى تركيــز موطئ قدم لهــام جنويب 
مبصالح  مدفوعتني  العربيــة  الجزيرة 
محّددة وأهــداف واضحة، تواصل قطر 
اندفاعها للتدّخل يف الشــأن الداخيل 

نصر محسن

»لتخادم واالستراتيجات بين الحركتين االسالميتين ذات التوجه الديني الفكري المتطرف والمدعومتان من إيران وتركيا وقطر، لم تكن وليدة 
اللحظة بل هي ممتدة منذ زمن بعيد«



سياسية - تحليلية - إسبوعية 13العدد )155( - األحد - 23 / أكتوبر / 2022م

قراءة تحليلية

إسرار التحالفات االستراتيجية بين األذرع اإليرانية والقطرية 
اليمني ضمن حدود الــدور ذاته الذي 
لعبته يف سوريا وليبيا واملقترص عى 
والتمكني  االســتقرار  التخريب ورضب 
لقــوى اإلرهــاب والتشــّدد، فاســحة 
املجال لقــوى أكرب منها حجام لجني 
مثار جهودها، لكّن الوضع اليمني يبدو 
مختلفا يف ظّل إرصار طيف واســع من 
اليمنيــني املدعومني من الســعودية 
ورشكائهــا يف التحالــف العــريب عى 
إســقاط املرشوع اإليــراين يف اليمن 
وقطــع الطريق عى املــرشوع الرتيك 
الــذي ال يزال يف طــور املناورة وجس 

النبض.
التخادم العسكري   -

إسقاط تعز واســتمرار التفاهامت 
بني الطرفني 

عندمــا تحــررت مناطــق الجنوب 
وعــدن كان الرتكيــز من اإلخــوان يف 
السيطرة عى السلطة«، مضيفا: »كان 
هناك خطة لتحرير تعز بنفس الطريقة 
التي تــم تحرير عدن بها، لكن اإلخوان 
عنــد ســاعة الصفــر أغلقــوا خطوط 
التنســيق وقالوا لنا رشط قبل أن يبدأ 
التحالف يف تحريــر تعز وهو أن يكون 
محافــظ تعز ورئيــس الــوزراء ووزير 
النقل مــن حزب اإلصالح وسنشــرتك 

مبعركة تحرير تعز وتوقفت املعركة«.
الجنــوب  »يف  أنــه  إىل  ولفــت 
حــاول الحــزب الســيطرة مــن خالل 
الســلطة الرشعيــة يف 2015، عندما 
هاجــم الحوثيون عدن هربــوا وعندما 
أعيدوا بعد التحريــر، ركزوا عى إقامة 
معســكرات والســيطرة عى الوزارات، 

وأرادوا إزاحة الجنوبني«.
اســقاط  يف  التخــادم   -

مديريات شبوة 
يف هذا الصدد تحدث العميد نارص 
أحمد عوض حويــدر )عضو الجمعية 
الوطنيــة باملجلــس االنتقايل ورئيس 
لجنــة الدفاع(: »يف بيحــان عدة ألوية 
أســامء هيكلية, اللواء ال يتجاوز 300 
شــخص, ناهيك عن االخرتاق من قبل 
الحوثــة من خــالل عنــارص اإلخوان 

واألرشاف املتحوثني«. 
اتفــاق  وجــود  حويــدر  ويؤكــد 
اســتالم وتســليم والدليــل انســحاب 
قــوات الرشعيــة االخوانيــة وحلفاهم 
القاعدة وداعش من مسوره والصومعة 
والحازميــة قبــل وصــول الحوثيني بـ 
12 ســاعة, ولن تطلق رصاصة واحدة 
بل تركوا لهم األســلحة الثقيلة وبعض 
العربــات وانســحبوا وقادتهــم بهدوء 
ملدينــة عتــق, ليصلــوا الحوثــة إىل 

بيحان.
ويضيف: »مــن الطبيعي أن يوجه 
اإلخــوان الجنــود الجنوبيــني للدفاع 
عــن مــأرب, ألن قــادة هــذه الوحدات 
مــن اإلخــوان الجنوبيني مع األســف 

وأصحاب مأرب يقاتلوننا يف شقرة«.
وأشار العميد نارص إىل أن« الوقت 
حــان للتحالــف أن يتخذ قــراره بحق 
الجنوبيني يف اســتعادة دولة الجنوب 
كاملة الســيادة مــع احرتامنا للحفاظ 
عى مصالح الجميع والدفاع عن األمن 
القومي العريب والعاملي من خالل أمن 

املمرات البحرية«.
ويرى املستشــار عصام محســن 
الواحــدي - نائــب رئيــس التحالــف 
املوحــد ألبنــاء شــبوة- أن ســقوط 

بيحان بدأ بإعادة احتالل عقبة القندع 
املحاذيــة لشــبوة. مؤكداً أن ســلطة 
شبوة اكتفت باالنســحاب وهذا اتفاق 
بني اإلخوان والحويث لتســليم شــبوة 
للحــويث وقــوات الرشعيــة اإلخوانية 
معاقبــة  تريــد  املتعــددة  وألويتهــا 
التحالف والجنوبيني عى استجابتهم 
لدعــوات االنتقايل الجنــويب للتظاهر 
من جهة ودعواتهم النتزاع حقوقهم يف 

املشتقات النفطية من جهة أخرى.
اإلعالميــة  »التغطيــة  ويضيــف: 
التي قامت بها ســلطة شبوة ملواجهة 
الحــويث, فقط بعــض الشــيالت التي 

سأمها الناس طوال سنوات الحرب«
,يؤكــد العميــد صالح عــيل بالل 
رئيس جمعية شــهداء شبوة: »عمدت 
منــذ  الثالثــة  العســكرية  املنطقــة 
تعزيــز  إىل  لشــبوة  األول  االحتــالل 
واســتحدثت  األرض  عــى  وجودهــا 
محور بيحــان املكون من عــدة ألوية 
مشــاة هــي:) اللــواء 36 و 19 و153 
و163 و173( كل هذه األلوية هي أرقام 
كانت تتبع الفرقــة األوىل مدرع بقيادة 
عــيل محســن األحمــر وهــذه األرقام 
تــم تعبئتهــا بأفــراد ذات توجه حزيب 
وبتســهيل مــن نافذيــن يف الرشعية 
ووزارة الدفاع وبــداء التخطيط لها من 
املعســكر التدريبــي يف منطقة العرب 
والذي اســتمر التدريب والجاهزية فيه 
من أبريــل 2015م إىل يونيو 2016م, 
ومل تشــارك بعض هــذه الوحدات يف 
مواجهة الحويث يف شبوة سوى اللواء 
19 الذي انضم إىل املقاومة الجنوبية 
وظــل يف ميــدان املعركــة, وكانت أول 
مشــاركة يف معــارك تحريــر بيحــان 
للقوة البرشية التــي تحركت من العرب 
واملحسوبة عى حزب اإلصالح يف 16 

يونيو 2016م«.
ويضيــف: »وبعدها بثالثــة أعوام 
تم تفريخ ما ســمي بـــــ محور بيحان 
وُضم له يف نطاقه الجغرايف3 مديريات 
من مأرب وكذلك ضــم اللواء 36 الذي 
يتكــون من أفراد من مــأرب . وأصبحت 
هــذه القوة هــي القوة التي ســطا بها 
حزب اإلصالح عى املقاومة الجنوبية 
الجنوبية  املقاومــة  جاهزيــة  وأخرج 
واللواء 19 من مرسح العمليات, وذلك 
بقطع اإلمداد والدعم عنها بالتنســيق 
مع النافذين الشامليني يف قيادة وزارة 

الدفاع واملنطقة الثالثة ».
 ويقول املستشــار أحمد عجروم 
العولقي )رئيس التحالف الوحد ألبناء 
شــبوة(: »الحويث كان يحشد ويستعد 
الجتياح بيحــان عى مرأى ومســمع 
الرشعية ومل تحرك ســاكنا بل جهزوا 
لــواء عســكري للهجــوم عــى قبيلة 
حراســات  عى  والســيطرة  بلحــارث 
يهــدد  يشء  ال  وكأن  النفــط  رشكات 
مديريــات بيحان .موضًحا : أن الوقائع 
العسكرية التي تم اعتامدها يف بيحان 
ال تختلــف كثرياً عام تم يف فرضة نهم, 
حيث انســحبت جميع أفراد الوحدات 
املرابطــة يف مديريات بيحــان وتركوا 
كافة املعدات والسالح الثقيل، كل هذا 
مل يحــدث عفوياً يف وقــت واحد مامل 
يكون هناك قرار من جهة ما للتســليم 

للحويث دون قتال« .
بيحان  »يتكون محــور  ويضيــف: 
مــن خمســة ألويــة عســكرية بتعداد 

برشي وفق القوام الرسمي من 12 ألف 
جندي ، اين ذهبت!!! وبحســب شهود 
عيــان من بيحــان انهم تركوا الســالح 
الثقيل والعتاد واستغلوا سيارات الدفع 
الرباعــي بواقع 20 فرد يف كل ســيارة 

باتجاه عتق عاصمة محافظة شبوة.  
التخادم يف االغتياالت والتفجريات 

اإلرهابية ضد الجنوب
تحولت الجنوب اىل ســاحة حرب 
مفتوحــة متــارس تلــك التنظيــامت 
بوحشية  اإلرهابية  عملياتها  اإلرهابية 
فقد ارتكبت عدد من املجاز اإلنسانية 
تلــك  يف  املتهــامن  الطرفــان  وكان 
الجرائــم هام الحركــة الحوثية وحركة 
وتنظيامتهــا  املســلمني  االخــوان 
اإلرهابيــة )القاعدة وداعــش( وقد نتج 
عــن ذلك جرائم بلغــت )220( جرمية 
يف العاصمــة عدن لوحدهــا فقط وكل 
تلك الجرائم ترتقي إىل مصاف الجرائم 

الدويل.   
وفيام ييل منوذج للتعاون الحويث 
اإلخواين يف دعم التنظيامت اإلرهابية 

الدولية يف اليمن :
 2016  /1  /  5 تاريــخ  ويف   -
اللــواء  اســتهدف  ارهــايب  تفجــري 
الخبجي  ونــارص  الزبيدي  عيــدروس 
بســيارة مفخخــة بالقرب مــن مدينة 

امناء يف مدينة عدن
 /1  /  28 تاريــخ  ويف   -
2016انفجــار ســيارة مفخخــة امام 
فنــدق القرص الرئايس يف املعاشــيق 

بجانب نادي التالل يف مدينة عدن  
 /2  /17 تاريــخ  ويف   -
تســتهدف  انتحاريــة   2016عمليــة 
مجندين يف معســكر راس عباس منفذ 
العمليــة يدعى زياد عبــاس يف مدينة 

عدن  
 /2  /29 تاريــخ  ويف   -
املالية  وزارة  مبنــى  2017اســتهدف 
بخــور مكرس وقد جــاء التفجري عقب 
الوزارة  لوثائــق  عملية احراق ســابقة 

املالية يف مدينة عدن  .
 /3  /4 تاريــخ  ويف   -
2017اقتحــم مســلحون مــن داعش 
مســكنا لرعايــة املســنني مــن قبل 
متطوعني مســيحيني وقتلوا حارســا 

واحدا و 11 شخصا اخر .  
 2017  /11 تاريــخ 5/  ويف   -
شهدت العاصمة الجنوبية عدن، أعنف 
هجوم شــن تنظيم مفرتض، بعد حملة 
إعالمية واسعة إلعالم اإلخوان املمول 
قطرياً، وقد تركز الهجوم عى مقر إدارة 

البحث الجنايئ التابع لرشطة عدن.
 2018  -2 ويف تاريــخ 17-   -
فجــر انتحاري نفســه داخــل مخيم 
للتجنيــد يف منطقــة  رأس عباس يف 

مديرية الربيقة يف مدينة عدن.  
ويف 13/ 3/ 2018   -

هجــوم ارهــايب عــى مقــرات لقوات 
الحزام األمني الجنوبية يف حي رميي 

املنصورة وسط عدن 
 /8  /1 تاريــخ  ويف   -
بعدن  الجالء  معسكر  2019استهداف 
 26 ملقتــل  أدت  موجهــة  بصواريــخ 
شــهيدا منهم قائــد اللــواء األول دعم 
واســناد الشــهيد العميد منري محمود 

ابو الياممة و100 جريح
ويف تاريخ 10/ 10/ 2021م   -
تفجري سيارة مفخخة استهدفت موكب 

محافظ عدن ووزير الرثوة السمكية .
 /10  /  30 تاريــخ  ويف   -
2021تفجري ســيارة مفخخة يف بوابة 

مطار عدن الدويل
ويف تاريــخ 9/ 11/ 2021م   -
تفجري عبوة ناســفة بسيارة الصحفي 

محمود العتمي وزوجته 
-  ويف تاريخ 23/ 3/ 20022م 
سيارة مفخخة تســتهدف اللواء ثابت 
جــواس الردفــاين يف الخرضاء رشقي 

عدن .
 /5  /15 تاريــخ  ويف   -
2022تفجري سيارة مفخخة استهدفت 
رئيــس العمليــات املشــرتكة للقوات 

الجنوبية يف العاصمة عدن املعال 
اإلخــوان  بــني  العالقــة   -
والحوثيــني والقاعــدة مــن الرس إىل 

العلن
 بعــد أن قــام املجلــس االنتقايل 
عــى  الخنــاق  بتضييــق  الجنــويب 
التنظيامت اإلرهابية يف ابني وشــبوة 
العالقة بني اإلخوان  وحرضموت بدأت 
وتنظيــم القاعدة ومليشــيات الحويث 
يف الظهــور للعلــن، حيث كشــف عن 
تشــكيل غرفــة عمليات مشــرتكة بني 
اإلخوان والحوثيني والقاعدة يف مأرب 
وإن كانت غري مؤكدة، لكن التخادم بني 
تلك الجامعات واملليشيات ثبت أمام 

الجميع«.
وهــذا التحالــف أصبــح واضحا، 
وسمعنا جميعا عن محاكمة املجاميع 
اإلرهابية والخاليا، وهناك 7 مطلوبون 
بينهم قائد عســكري كبري، قائد محور 
تابع لإلخوان موجــود يف تعز، إضافة 
إىل صالــح وديــع ومحمــد امليرسي 
وهؤالء من القاعدة ويتواجدون اآلن يف 
صنعــاء يف ضيافة الحوثيني ويقودهم 

واحد من اإلخوان«.
ويعــد املدعــو »عادل الحســني 
هــو قيادي معــروف يف القاعدة وآخر، 
كانوا وراء العمليات اإلرهابية يف عدن 
يف محاولة إلحــراج املجلس الرئايس 
وإفشــاله، وهذا يثبت مبا ال يدع مجاال 
للشــك العالقة بني اإلخــوان وتنظيم 

القاعدة ومليشيات الحويث«.
إضافــة إىل مثال آخر و »هو وجود 
تجمــع يف البيضــاء يف رداع للقاعدة 
والقــوات األمريكية نفذت ضــده غارة 
واعتقلــت عدد مــن قيــادات القاعدة، 
وهذه املنطقة تحت سيطرة الحوثيني، 
وبالتايل التفاهم كان واضحا من تواجد 
معســكرات للقاعدة يف أماكن سيطرة 

الحوثيني«.
واستطرد: قائال »مل نرى أي عملية 
للقاعــدة أو داعش ضــد الحوثيني أو 
ضد اإلخــوان، يف كل العــامل القاعدة 
وداعــش عدوها الســلطة لكــن األمر 
يف اليمــن مختلــف متاما، ال ســلطة 
الحوثيني عدوهم وال ســلطة اإلخوان 
التــي كانت قامئــة عدوهــم، وبالتايل 
األمــر واضح جــدا، عدوهــم التحالف 
وعدوهم املجلــس االنتقايل الجنويب 

وكل عملياتهم موجهة لهذا األطراف«.
ويف هذا السياق قال هاين مسهور، 
حــزب  بــني  العضويــة  »العالقــة  إن 
اإلصالح والقاعدة ليست مبا لدينا من 
أدلة وإثباتات وســياق، وإمنــا تنظيم 
القاعدة هو أباه الرشعي حزب اإلصالح 
ولوال هذا الحــزب مل يكن هناك تنظيم 

القاعــدة، وتؤكــد العالقــة بينهام هذا 
التخادم الذي حدث وقت تحرير عدن، 
وكل عملية يتم فيهــا مكافحة اإلرهاب 
نالحظ دامئا استهداف تنظيم القاعدة 
ملقرات املجلس االنتقايل اليوم، وهذا 
يوضــح العالقــة بــني حــزب اإلصالح 

وتنظيم القاعدة«.
التخادم اإلعالمي. 

إن »اإلعالم املتخادم مع الحوثيني، 
اإلخــواين وعى  اإلعالمي  والخطــاب 
رأسه بشكل واضح قناة الجزيرة، رأس 
األفعى، التي تشــن حملة رشسة عى 
املجلس الرئايس واملجلس االنتقايل 

الجنويب بهذه الفظاعة«.
وتحــدث مســهر: »نحــن نتحدث 
هنا عــن املرشوع املهــزوم، وهم اآلن 
يشعرون أنهم يخوضون معركة وجودية 
لذلــك اســتنفروا كل وســائل اإلعالم 
يحاولون تهييج الشعب، وإثارة نزاعات 

تاريخية يف الجنوب
واســتطرد: »لكنــه يف ظــل هــذه 
الهجمــة البــد لنــا أن نالحــظ حالة 
اســتطاع  التــي  الخدمــات  اســتقرار 
املجلــس الرئــايس توفريهــا مبجرد 
ســقوط منظومة اإلخــوان، فاملجلس 
الرئايس استطاع إدارة أصعب امللفات، 
لدرجة أن هناك حالة رضا شــعبي عن 
رئيس املجلس الرئايس رشاد العليمي 
ورئيــس املجــيل االنتقــايل الجنويب 

محسن الزبيدي«.
وأشــار إىل أن »اعتــامد مكافحــة 
اإلرهاب يف شبوة وأبني كان واضحا فال 
ميكن ترك هذه املســاحات الشاسعة 
أشــكالها،  بكل  اإلرهابية  للتنظيــامت 
العريب يريــد تأمني جنوب  والتحالف 
الجزيــرة العربيــة بغــض النظــر عن 

العملية السياسية«.
وأوضــح أن »أكرث مــن اكتوى من 
القاعدة وداعش هم الجنوبيني، واليوم 
هم أمام فرصة تاريخية البد أن تستغل 
بغض النظر عــن العملية السياســية 
من أجــل مكافحة اإلرهاب واســتعادة 
الوســطية املذهبية التي كانت سائدة 
يف الجنوب«.وبــني أن »حزب اإلصالح 
يشعر أنه يفقد كل اإلرث الذي بناه لذا 

يقاتل للبقاء عى قيد الحياة«.
وأوضــح أن »حــزب اإلصــالح منذ 
2010 يتحــول للمــرة األوىل للدفــاع 
وكان يشن هجامت عى الجميع، وهذا 

الحزب يشعر بفقدان كل هذا«.
وقــال إن »أحمــد مللــس محافظ 
عدن تعــرض لهجوم إعالمي ثم تعرض 
ملحاولة اغتيــال، وهذا ما يجعلنا أمام 
حالة ترقب هل ســيعود حزب اإلصالح 
إلعــالن التحالف مــع الحوثيني وهل 
سيســبق ذلك عمليــات إرهابية تظهر 
املجلس الرئايس غري قادر عى حفظ 

األمن يف املناطق املحررة«.
وتابع: »املجلــس الرئايس عندما 
قرر بسط العمل الخاص بالرشعية يف 
اليمن وشــبوة هو ينفذ اتفاق الرياض 
يف 2019 وهــو مــا تــم تعطيلــه من 

اإلخوان خالل 3 سنوات«.
وأوضح أن »املســؤولية اإلعالمية 
مهمة وعــى النشــطاء الجنوبيني أن 
يتحملــوا مســؤولية محاربة جامعات 
اإلســالم الســيايس عى أرضه«، الفتا 
إىل أنه »ال ميكن للجنوب أن يكون وطن 

ألي جامعة إسالم سيايس.
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كيف أصبح هدفًا مشتركًا لألذرع 
القطرية واإليرانية في اليمن؟

هئية التحرير
مدير التحرير

حنين فضلحنين فضل

نائب رئيس التحرير

د. صبري العفيفد. صبري العفيف

اإلخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

تقرير

بشائر أحمد 

مل يخــض إخــوان اليمــن – الــذراع 
القطريــة يف اليمــن – أي حــرب حقيقية 
ضد الحوثيني، منذ بــدء الحرب يف أواخر 
مــارس/ آذار من العــام 2015م، فالتنظيم 
الذي صنف عى قوائم اإلرهاب السعودية 
مــع  اتفاقيــات  وقــع  العــام 2014م،  يف 
الحوثيني، مــن بينها اتفاق مران والســلم 
والرشاكــة، واتفاق أرحب وحرف ســفيان، 
وهي االتفاقيات التي أوقفت 40 مقاتل من 
التنظيم كان قد تــم اعدادهم لقتال االذرع 

اإليرانية.
وعى مدى ســنوات الحــرب الـ7 كان 
اإلخــوان العامــل املســاعد والرئيس يف 
إيصــال األســلحة والطائــرات املســرية 
التي تهرب مــن الحدود العامنية الجنوبية 
الخاضعــة لســيطرة قوات اإلخــوان، وفق 
لتقارير فريق خــرباء األمم املتحدة الذين 
سبق لهم وأكدوا وجود تنسيق مشرتك بني 
اإلخــوان والحوثيني يف تهريب األســلحة 

واملمنوعات.
ومل يكتــف إخــوان اليمــن بتســهيل 
عمليــة تهريــب املمنوعات، فقد ســلمت 
قوات الجيش الوطنــي يف مأرب والجوف، 
أســلحة التحالــف العــريب للحوثيني يف 
عمليــة انســحاب، قال خرباء ســعوديون 
انها كشــفت التحالفات الخفيفة بني أذرع 

الدوحة وطهران.
ومؤخــرا قامت الســعودية بإجراءات 
ضد قيادات إخوانية مينية متورطة بتسليم 
أســلحة التحالــف العــريب للحوثيني يف 

الجوف ومأرب وفرضة نهم.
هــي  االتهامــات  تلــك  عــزز  ومــا 
التحقيقيــات والترسيبــات األمنيــة التي 
تشــري اىل ان الحوثيــني أطلقــوا طائرات 
مســرية عــى مينــاء الضبــة النفــط يف 
حرضمــوت من مناطق تأكــد انها خاضعة 
لإلخوان والحوثيني بالتقاسم، وعى الرغم 
من ان الســلطات املحلية يف املكال أكدت 
ان املناطــق التي أطلقت منهــا الطائرات 
املســرية تقع بــني مأرب والجــوف، اال ان 
الكثــري مــن املصــادر األمنيــة يف وادي 
حرضموت رجحت ان تكــون عملية إطالق 
الطائــرات املســرية مــن قيــادة املنطقة 
العســكرية التابعة لإلخوان واملرابطة يف 

وادي وصحراء حرضموت.
وقالت تقاريــر صحافيــة إن الهجوم 
الذي اســتهدفت مينــاء الضبــة النفطي 
مبحافظة حرضموت، الجمعة، كشــف عن 
تحول محافظتي الجوف ومأرب، إىل منصة 
رئيســة تعتمد عليهــا ذراع إيران يف تنفيذ 
والطائرات  الصواريخ  باستخدام  هجامتها 

املسرية اإليرانية.
محافظ حرضموت مبخوت بن مايض 
أكــد يف ترصيحات لــه عقــب الحادثة أن 
املسريات التي استهدفت امليناء النفطي 
أطلقتها مليشــيات الحويث من منطقة تقع 
بني محافظتي مــأرب والجوف، يف أحدث 

هجوم تنفذه املليشيات من هذه املنطقة، 
حيــث نفــذت الجامعــة عــدة هجــامت 
بصواريخ وطريان ُمســري انطالقاً من مأرب 
والجــوف، كان آخرهــا محاولة اســتهداف 
العاصمــة اإلماراتية أبوظبــي بصاروخني 
بالســتيني أواخــر يناير املــايض، أعقبه 
إعــالن وزارة الدفــاع اإلماراتية بــأن طائرة 
F16 تابعة لها دمرت منصة إطالق صواريخ 

يف محافظة الجوف اليمنية.
وجاء الهجوم الحــويث عى اإلمارات 
كردة فعل يائسة عى الهزمية املذلة التي 
تلقتهــا مليشــياته بطردها مــن مديريات 
بيحــان يف شــبوة ومديريــة حريــب يف 
مــأرب عى يد قــوات العاملقــة الجنوبية 
واملدعومة من اإلمارات، بعد 3 أشــهر من 
ســقوط هذه املناطق بــدون مقاومة تذكر 
بيد مليشيات الحويث إثر انسحاب القوات 

املوالية لجامعة اإلخوان.
وهــو ذات املشــهد الــذي حدث يف 
محافظــة الجوف يف مارس عــام 2020م 
بســقوط عاصمة املحافظــة ومديرياتها 
املحــررة بيــد مليشــيات الحــويث عقب 
بانســحاب القوات التابعــة للرشعية منها 
بــدون مقاومــة، رغم مــا ميثلــه األمر من 
خســارة عســكرية فادحــة ملحافظة تعد 
رقعة اســرتاتيجية يف جغرافيا الرصاع يف 

اليمن.
فاملحافظــة التــي تعــد مــن أكــرب 
اليمــن مســاحة تتوســط 5  محافظــات 
بــدًءا مــن محافظتي  محافظــات هامــة 
ومــررواً  النفطيتــني  ومــأرب  حرضمــوت 
بصنعاء وعمران وانتهاًء بصعدة، باإلضافة 
إىل رشيط طويل من الحدود مع السعودية، 
وهو مــا يفرس تحولهــا اليــوم إىل منصة 
مثالية الســتهداف حقول النفــط وموانئ 
التصديــر وأيضاً كأقرب نقطة الســتهداف 

دول التحالف.
مكســب مل يكــن أن تحصــل عليــه 
جامعــة الحــويث لوال مثــار التخــادم مع 
جامعــة اإلخوان والــذي تجلت أهم صوره 
الجــوف  األخــرية محافظــة  تســليم  يف 
لــألوىل، بعــد أن تلقــت قــوات الرشعيــة 
هناك أوامر باالنســحاب عرب “الالســليك” 
باعــرتاف القيادي اإلخــواين البارز وقائد 
مقاومة الجوف ســابقاً الحسن عيل أبكر، 
الذي حمل املســئولية للمحافظ املعزول 
مؤخــراً، أمــني العكيمي، والــذي ظهر يف 
صورة تجمعه مــع قيادات حوثية من أبناء 

املحافظة قبل مشهد السقوط بأيام.
وما يعــزز من صحة ذلك، هو مشــهد 
االســتعراض املســلح الذي تنفذه حالياً 
جامعــة اإلخوان يف الجــوف قرب الحدود 
الســعودية مبئــات املســلحني وعرشات 
األطقم رفضاً لقرار إقالــة العكيمي، والذي 
يفضــح تواطؤهــا يف تســليم املحافظــة 
للحــويث وتحويلهــا إىل منصة ألســلحة 
النظام اإليراين ضد الجنوبيني وجريانهم.

ويف أبني تحولت مفخخات التنظيامت 
اإلرهابية التي يتعقد انها مرتبطة بجامعة 
اإلخوان يف اليمن، إىل حرب ضد املدنيني 
والعســكريني، وذلك يف اعقــاب تهديدات 

اطلقتها تلك الخاليا.
وخالل أســبوع شــهدت أبني سلسلة 
يف  ضحايــا  خلفــت  إرهابيــة،  هجــامت 
صفــوف العســكريني واملدنيني، يف حني 
تقول القــوات الجنوبية انها تواصل عملية 
مالحقة خاليا تنظيم أنصــار الرشيعة يف 
موديــة واملحفــد، بعد ان أعلنــت القوات 
انتهاء عملية ســهام الرشق التي انطلقت 

يف أغسطس املايض.
وقال مركز املرجع للدراسات املرصي 
اســتهدفت  الحوثيــة  امليليشــيات  إن 
أرايض الجنوب العريب، عى مدار الفرتات 
املاضية، بزراعــة كميات كبرية من األلغام 
يف محاولة إلغراق ومحارصة الجنوب بني 

براثن ذلك اإلرهاب.
كام أن توســع امليليشــيات الحوثية 
اإلرهابية يف زراعة األلغام يف الجنوب، هو 
محاولة لعرقلة القوات املسلحة الجنوبية 
عن إكــامل جهودها الراميــة إىل مكافحة 

اإلرهاب يف الجنوب عى صعيد واسع.
وضمن أحد جهود الجنوب يف مكافحة 
ودحر هــذا اإلرهاب الغاشــم، فككت قوات 
اللواء الســادس دفاع شــبوة، اإلثنني 17 
أكتوبر 2022، حقل ألغام وعبوات ناســفة 
زرعته ميليشيا الحويث املدعومة من إيران 

يف مديرية عسيالن مبحافظة شبوة.
ونجحت الفرق الهندســية املختصة، 
بحسب مصدر عسكري، يف تطهري مساحة 
واســعة من األلغام والعبوات الناسفة قبل 

دحرها.
جهــود القــوات الجنوبيــة يف تطهري 
أرايض الجنوب مــن األلغام الحوثية باتت 
مهمة أكرث إلحاًحا، ال سيام بعد النجاحات 
التي تحققت مؤخرًا يف مكافحة قوى الرش 

يف محافظة شبوة.
ولوحــظ أن العنــارص اإلرهابية وهي 
تفر من أمام القوات الجنوبية من الجبهات 
لجأت إىل تفخيخ األرض عرب التوســع يف 
زراعة األلغــام واملفخخات، لعرقلة القوات 
الجنوبيــة عن مزيد من التقدم عى األرض 

يف رحلة دحر اإلرهاب.
واإلرهــاب  الــرش  قــوى  مامرســات 
مبــا يف ذلك امليليشــيات الحوثيــة، ولّد 
الحاجة املُلحة والرضورية لتوسع القوات 
املســلحة الجنوبية من تطهــري أراضيها 
بعدمــا مثّل إغراقها باأللغام إحدى ســبل 
اإلرهاب الذي تشــنه قــوى االحتالل ضد 

الجنوب.
من ناحية أخرى، كشفت خلية حوثية 
ألقى األمن اليمني القبــض عليها، األحد، 
اتخاذ املليشــيات مدينة الحوبان يف تعز 
منصــة لنــرش اإلرهاب مبناطــق الحكومة 

اليمنية.

ويف شــهادات لـــ3 عنــارص إرهابية، 
قالت إن مليشــيات الحويث اإلرهابية تقوم 
باســتقطاب الفقراء يف مدينتي تعز وعدن 
وتدريبهم عى العبوات الناســفة وتفخيخ 
الســيارات والدراجات الناريــة يف منطقة 
الصالــح يف مدينــة الحوبــان وتكليفهــم 

مبهامت زرع عبوات وتفجريها.
وأكدت العنارص اإلرهابية يف شهادات 
رصدتهــا شــبكة »العــني اإلخباريــة« أن 
مليشــيات الحويث كلفتهــا بخوض حرب 
اســتنزاف لتدمــري املعــدات العســكرية 
واآلليــات للجيــش واألمــن اليمني ضمن 
القــدرات  لشــل  لالنقالبيــني  مخطــط 

العسكرية للحكومة املعرتف بها دوليا.
وأعلنت الســلطات اليمنية يف مدينة 
تعز يف مؤمتر صحفي اليوم األحد، القبض 
عــى خليــة حوثيــة متورطــة يف زراعــة 
وتفجري عبــوات ناســفة خلفــت ضحايا 

مدنيني قبل أيام.
عضــو الخلية اإلرهابيــة »زيك محمد 
جــرادي«، الذي ينحدر مــن قرية النجيبة 
عزلة الجمعة مديرية املخا غريب تعز، أكد 
تلقيه دورات تدريبية عســكرية خاصة يف 
مدينة الحوبان تحت إرشاف خرباء قدموا 

من صنعاء.
وكشــف العنرص املضبوط يف قبضة 
الداخلية اليمنية عدد من أســامء عنارص 
الحــويث الذين تــدرب معهم منهــم »خالد 
عبده سامل زبري وهارون عبده عمر ومحمد 
ثابت أرشم، محمد سامل بدوي، محمد عيل 

جرادي«.
كام كشــف أســامء مرشيف وقيادات 
املليشــيات يف الحوبــان الذيــن يعملون 
كرجــال ظل لنــرش الهجــامت باملناطق 
املحــررة وهم القيادي »آدم ســيف صالح 
جــرادي« وآخــر يدعى »أبو عــيل الكبري« 

وينحدر من مدينة تعز.
وذكــر أنه »تلقــى تدريبــات عى زرع 
وتفخيــخ  الناســفة  العبــوات  وهندســة 
والحافالت،  النارية  والدراجات  الســيارات 
وأخرى عى القناصة وعى مسدس الكاتم 
)مسدس االغتياالت( الســتهداف الضباط 

يف الجيش واألمن اليمني«
وقــال »تدربنــا عــى العبــوات كيف 
تعيد تركيبهــا وتفجرها ومنحونا أمواالً من 
أجل البدء بعملية اســتطالع وتجسس يف 
مدينة تعــز وبعد انتهاء مهمتنــا تواصلنا 
مع املرشف آدم ســيف وفارس عيل سعيد 

واملرشف عليهم أبو عيل الكبري«.
ونفــذ املدعــو زيك جــرادي عديــد 
املهــامت لصالح مليشــيات الحويث منها 
تجســس واســتطالعاً حربيــاً ومنها زرع 
عبوات ناســفة وتفجريها عن بعد عى يد 

جهاز تحكم تفجري خاص
وأشار إىل أن مليشيات الحويث منحته 
بعــد تنفيــذ املهمــة األوىل والتــي كانت 
تفجري دوريتني مع املنفذ الرئييس 6 آالف 

سعودي كمكافأة مالية.
يف املهمــة الثانيــة، والثالثة والرابعة 
رغم فشــل بعضها إال أنه كشــف مخطط 
مليشــيات الحويث اإلرهابية الرامية فرض 
الحصــار الشــامل عى مدينــة تعز وذلك 
باستهداف املنفذ الوحيد خط »الضباب«.

وأقر اإلرهــايب جرادي أن مليشــيات 
الحويث تهرب العبوات الناسفة داخل كيس 
حبــوب )دقيــق الهند( وتــارة داخل »فيرب 

جالس« )صندوق لحفظ األسامك(.
كــام أقــر أن بنــك أهداف مليشــيات 
الحــويث اإلرهابية كانت بني مستشــفيات 
كمستشــفى الكرامة، وحواجــز التفتيش، 
والدوريــات املارة، وجامعــة تعز املكتظة 
بآالف الطالب، واملطاعــم حيث تجمعات 

مئات املدنيني.
مــن جهته، أقــر عضو الخليــة اآلخر 
»عبدالباســط عبده غالب« والذي ينحدر 
مــن مديرية مرشعة وحدنان يف تعز أن من 
جنده هو عضو الخلية السابق »زيك محمد 
عمــر« يف مدينة القاعدة وســلمه لقيادي 
حويث يدعى »شــكري جليل« ويكنى »أبو 

عيل«
واعرتف أن مليشيات الحويث اإلرهابية 
اســتعانت بخــرباء من صنعــاء مجهويل 
الهوية لدى فشــل عديــد عمليات تفجري 

العبوات الختبار عنارصها املجندين.
مكافآت مالية وأدلة رميوت التفجري

ثالث أعضــاء الخلية اإلرهابية، أحمد 
عنمــرب )21 عامــا( مــن مديريــة املظفر 
مدينة تعز، وهو طالب جامعي، استقطبته 
مليشيات الحويث يف الحوبان وهم أبو عيل 
وأبو يحيى وعبدالله عبدالســالم العامري 

يف مدينة الصالح.
وأكــد أنه »تلقى تدريبــات عى زراعة 
العبــوات الناســفة وتفجريهــا مبختلــف 
أنواعهــا وأنه تســلم عبوة ناســفة ومعها 
300 ريال ســعودي كمكافأة عى زراعتها 

واستهداف الدوريات العسكرية واألمنية«.
وأقر أنه »حاول اســتهداف دورية أمام 
مبنــى الرتبية لكنــه مل يســتطع زراعتها 
بســبب الحراســة األمنية فعــاد إىل القبة 
ووجــد دوريــة عســكرية وقــام بزراعتها 
وتفجريهــا والتحــرك عــى مــن دراجة 

نارية«.
التــايل مــن تنفيذ  وأضــاف »اليــوم 
العمليــة كافأته مليشــيات الحويث مببلغ 
500 ريال ســعودي كمكافــأة قبل أن يتم 
القبض عليه ويف عهدته رميوت التفجري«.

وهذه أول خلية إرهابية للحويث ينرش 
اإلعــالم األمني يف رشطة تعــز اعرتافاتها 
للرأي العام وذلك عقب سلســلة تفجريات 
إرهابية رضبت مدينــة تعز بعضها حملت 

بصامت مليشيات الحويث«.

عبوات ناسفة وإلغام أرضية وطائرات مسيرة

الجنوب المحرر
 »خاليا إرهابية في تعز  يدربها خبراء أجانب الستهداف عدن في معركة باتت األذرع القطرية واإليرانية 

تستهدف من خاللها الجنوب الذي تحول إلى مسرح للعمليات اإلرهابية المشتركة«
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عفاف سالم 

إيمان الخضر

كاتبة روائية لدى 
صحيفة اليوم الثامن 

  اسمهان حطاب 

يقول البير كامو) في بعض االحيان 
االستمرار فقط االستمرار والشيء اخر 

انجاز فوق قدرة البشر(

دماؤنا 
أغال من 

نفطنا!!؟

أبين .. صمود سائقي الناقالت والقواطر 
واستمرار االحتجاجات 

اإلبتسامة.. أصعب من الضحكة

تحيك قصة زوجة تعيش مع عائلتها الصغرية وابنها ،عائلة مســتقرة 
وهادئة، االب طبيب اســنان،االبن تلميذ يف مدرســة ابتدائية،تقوم الزوجة 
مبهامها البيتية االعتيادية،نفس التفاصيل  والروتني املعتاد،اعداد الفطور 
غسل االطباق،غسل الثياب،واعداد وجبات طعام العشاء،والجلوس لتبادل 
االحداث اليومية ومشاهدة التلفاز،تغري حال الزوجة ذات ليلة حني فزعت 
مــن كابــوس فظيع حيــث حلمت برجل عجــوز يصب املاء عــى قدمها 
اســتيقظت من حلمها ومل يختفي الرجل،من تلك اللحظة فارقها النعاس 
واخذت تشعر بنشاط متواصل فقدت الرغبة بالنوم،ونسيت اي يش يتعلق 
بالنعاس او شعور باالسرتخاء،اســتمر معها الحال ايام عديدة وهي تقوم 
بواجبهــا الروتيني املعتاد،دون شــعور بأرهاق او تعب،كــام انها مل تخرب 
زوجها وابنها بذلك،النها تعرف انه ســيطلب منهــا الذهاب للطبيب،وهي 

تعــرف ان ذهابها بال جدوى،اخذت متارس هواياتها الســابقة قراءة الكتب 
واخــذت تعيد قراءتها، ثم تذكــرت انها اصيبت بهذه الحالة ســابقا حيث 
بقيــت يقظة ملدة اثنان وســبعون ســاعة،ثم اثناء تناول طعامها شــعرت 
بســحابة تغلف  جســدها حيث شــعرت بالنعاس وذهبت للنوم دون كالم 
مسبق،اصبحت تغادر املنزل وتركب سيارتها وتتجول بالشوارع بعد ذهاب 
زوجها،ثــم اصبحــت تركب الســيارة وتتجول يف الشــوارع.واصبحت هذه 
العادة اليومية ليال،تتامل حياتها وتشعر بان وجه زوجها تغري لالسوء وزاد 
قبح رغم اعتيادها عليه،كام انها تجد شبها كبريا بني ولدها وزوجها،اخذت 
تتامــل مع حولها وكأنها تنظر من جهة اخــرى وناحية اخرى بصورة اكرث 
دقةترى االمور وتراكامتها بوضوح وهدوء،بدأت ذاكرتها تنشط اكرث واخذت 
تتذكر روائح واصوات قدمية،احدى الليايل شــعرت برغبة بالخروج ارتدت 

ثيابهــا ومعطفها صعدت ســيارتها وانطلقت تاركة املدينــة وراءها،كانت 
الســاعة الثالثة صباحا،اخــذت تتفرج عى املركبات وتســاءلت انه رمبا 
يكون بأمكانها ان تعمل ســائقة مركبات لكونها التنام،فجأة شعرت بخيال 
رجلــني يحومان حول الســيارة ،ثم اخــذا يحاوالن دفعهــا وتحريكها من 
مكانها،حاولت مرارا تشغيل السيارة ومل تفلح بقيت مختبأة تحت املقود.

حاول )هارويك موركامي(مــن خالل روايته التي نرشها عام 1987، ان 
ياخذنا كقراء اىل عوامل غريبة.خارج املألوف تفكري فلسفي يتأمل الحياة 
من جانب اكرث دقة،وضع املجهر عى معاناة املرأة ومللها من الفراغ و من 
الروتني اليومي،مكن القارئ ان يدخل العوامل الغريبة بادوات وشــخصيات 
وامكنة واقعية معاشــة،كام وصف املشــاعر البســيطة واالشياء مبنتهى 

الدقة والوضوح.

.. يقــرُر أطبــاُء علــِم النفــِس واإلجتامع أنك لــيك تعبس 
يلزمك تحريك ثالٍث وثالثني عضلًة يف وجهك.. أما ليك تبتســم 
فال تحتــاج إال لتحريك عضلــٍة واحدة فقط..كم نرهق أنفَســنا 
ووجوَهنــا بحمِل هــذا الكم من العبــوس والتقطيب.. صحيٌح أن 
اإلنساَن اليستطيع أن يتجاهلَ  متاعبه.. او يتناىس همومه.. لكن 
البد من اســرتاحة املحارب من حنٍي آلخــر ويف محاولِة تخيف 
العــبء األكرب عن عضلة القلب. وقد ثبت طبيا أن دميومَة الزعل 
والتفكري القاتم ميشــكُل القلَب، ويتســبُب يف ارتفــاِع الضغط.. 
ومن هنــا كان الحديُث الرشيــُف خرَي نصيحٍة طبيٍة نفســانية 
تجوهُر روح اإلنساِن وتبعُث عى التفاؤِل والرضا.. روحوا القلوَب 
ســاعًة بعَد ســاعة.. فإن القلوَب إذا كلت عميت... ويف التجربِة 
املعيشيِة فإن اإلبتسامَة فعُل إرادٍة ورضا واقتناع.. وهي أصعب 
من الضحكة تتفجر للحظة أو لحظــات كام البالون وماتلبُث أن 

تتالىش... فاإلبتسامُة أصعب من الضحكة... 
ولــو كان بوســعي الفتتحُت بقالــًة خاصة ببيع اإلبتســاِم 

باملجان..!

 إنه ألمر يستدعي التعجب حني ترى 
سياســة الكيل مبكيالني، هي السائدة يف 
العالقات السياسية والدبلوماسية املحلية 
والعربية والدولية، الســيام يف التعامل مع 
قضية شــعب الجنــوب، وهــذا األمر ليس 
وليدة اللحظة، بل أنه ممتد لفرتات طويلة، 
ففي منتصف السبعينيات قامت حرب بني 
والجمهورية  الجنوبيــة  اليمــن  جمهورية 
العربية اليمنيــة، تحركت الجامعة العربية 
لعقد اجتامع استثنايئ ضد دولة الجنوب، 
واتخذ قرار تعليــق عضويتها يف الجامعة 
العربية، ولوال انســحاب قواتنا حينئذ من 
بعض املواقع التي ســيطرت عليها ألتخذ 

عليها قرارا أكرث رصامة.
ويف صيــف 94 حــني أعلنــت تلــك 
القــوى اإلرهابيــة والعســكرية والقبليــة 
حربهــا املقدســة ضــد شــعب الجنوب؛ 
لفرض الوحدة بالقوة، تــرك األمر مفتوحا 
حتى تم اجتياح الجنوب، وإعالن احتالله 
بقوة الحديد والنار ، وعى الرغم من صدور 
قراريــن دوليني من مجلــس األمن الدويل 
إليقــاف الحرب إال إنهــا أصبحت يف خرب 

النسيان حتى اللحظة. 
ومنــذ ثــالث أيــام مضــت، تداعــت 
التنديــدات املحلية والعربيــة واإلقليمية 
والدوليــة حــني تعــرض مينــاء الضبــة 
الجنــويب يف حرضمــوت الــذي تتحكــم 
بصادراته قوى نظام صنعاء،  بينام شعب 
الجنــوب صاحــب األرض والوطن يتعرض 
لإلبــادة والقتــل والتجويــع واإلرهاب من 
قبل تلــك التنظيــامت اإلرهابيــة اليمنية 
بشقيها الحوثية االخوانية، دون أن نسمع 
صوتا يســتنكر ذلــك، واألمر مــن ذلك أنه 
يف اللحظة نفســها التي تعرض لها ميناء 
الضبــة للهجــوم، ســقط 5 شــهداء مــن 

القيــادات العســكرية الوطنيــة الجنوبية 
بعمــل إرهايب يف مدينة أحــور، ومن قبلها 
اآلالف العمليــات اإلرهابية الــذي تقودها 
التنظيــامت االرهابيــة الدوليــة يف اليمن 
ومل نر اجتامعا ملجلس الرئاســة اليمني 

الجاثم يف قرص املعاشيق. 
من هنــا، من حقنــا، أن نســأل ملاذا 
الكيل مبكيالني، أليس دم شــعبنا أغال من 

نفطنا؟؟
أال يعلــم هــؤالء أن أصحــاب النفط 
والغاز واملعادن والــرثوات التي يف أرضنا 

أنها  حقنا!! أنها ملكنا ؟؟
لــذا ندعو قيــادة شــعب الجنوب إىل 
اتخاذ قرارات حاســمة، دون رجعة،  أولها:  
دعــوة شــعبنا يف الجنــوب  إىل إقامــة 
مليونيــة تاريخيــة يف عاصمــة الجنوب 
تطالب العــامل بتصنيــف حركتي الحويث 
إرهابيتني  واالخوان املســلمني كحركتني 
انطالقا من قانون دولــة الجنوب التي هي 
عضو يف األمــم املتحــدة ومجلس األمن 
الــدويل، وبنــود اتفاقيــة العهــد واالتفاق 
املغــدورة، وإعــالن فــك االرتبــاط الذي 
ترشعه املعاهــدات الدولية، ثانيا: مطالبة 
الــدول العربيــة املوقعــة عــى اتفاقيــة 
مكافحة االرهاب ويف مقدمتها دولتي مرص 
العربية واإلمارات العربية املتحدة، ثالثها: 
إعــالن حالة الطــوارئ والتعبئة العامة يف 
كل محافظات الجنوب يف ســبيل مواجهة 
التنظيــامت االرهابيــة الدوليــة يف اليمن 
ويف مقدمتها جامعتــي الحويث واإلخوان 
اإلرهابيتــني، رابعها: مطالبــة دول العامل  
الحــر املناهضــة لإلرهاب لدعــم وتطوير 
املؤسســات الوطنية الجنوبية التي نذرت 

نفسها ملحاربة هذا الرسطان الدويل.

فرغــم التوجيهــات الصــادرة من القيــادات العليــا اال ان 
االحتجاجات مازالت مستمرة من قبل سائقي الناقالت والقواطر 
املتوقفة بســبب الجبايات املهولة التي تتــم جبايتها من دون 

مسوغات قانونية
الجديــر أن الجبايــات التــي تفــرض علئ الســائقني يتم 
تعويضها من قوت املواطنني والــكل يعلم ذلك علم اليقني.. ان 
هذه الجبايات قد هدت حيل املواطن وتســببت يف نكبته ولجؤه 

لرباميل القاممة.
الجبايات لعبت دوراً كبــرياً يف موجة الغالء املتفيش التي 
أرهقت كاهل العباد بــكل ما تعنيه الكلمة من معنى فارحموا من 

يف االرض يرحمكم من يف السامء.
الالفت ان التوجيهات التي صــدرت مل تعرف طريقها للنور 
لحد اللحظة شأنها شــأن التوجيهات التي صدرت لوزارة النقل 
لتوفــري باصــات نقل الطالب مــن املديريات الــئ جامعة ابني 
دعام وتشــجيعا للطالب ومساندة ألولياء األمور الذين يكابدون 

االمرين لتلبية احتياج االبناء معيشياً وتعليمياً و...
الغريــب ان التوجيهات ال تعــرف طريقها للنــور رغم انها 
واضحة واملطالب مرشوعة واملرتتبات انعكاســاتها وخيمة يف 

املعيشة والتنقالت وكل الخدمات الرضورية
باصات نقل الطالب فــص ملح وذاب وحجج ومربرات اوهن 

من بيت العنكبوت ومنسقيات ال نسمع لها حسا او خرب 
الطالب سيســاهم مببلغ معقول يتناسب وامكانياته بحيث 
ال تقل عن نصف املبالغ التي يتكعفها الطالب الذي مازال عى 
كريس الدراســة دامت الوزارة عاجزة عن ذلك فأهم يشء تتوفر 
وســيلة النقل التــي ال نعلم رس تعرثها الحقيقــي ياوزارة النقل 

ويامنسقيات ..
وهناك توجيهات رئاســية اخرى بشأن الجبايات ومع ذلك 
يظــل الحال كــام هو عليه وتظــل القاطرات والناقالت شــاهدة 

للعيان ومثرية الستفسارات كثرية.
لدينــا محافظ ولدينا مجلس انتقــايل ولدينا قيادات امنية 
وباملقابل هناك قاطرات متوقفة واحتجاجات مستمرة ومطالب 
مرشوعة للســائقني بالعدالة يف الجباية كبقية املحافظات يف 

الرسوم.
واألهم من ذلك كله لدينــا مواطن يدفع الرضيبة من جوعه 

وفقره وعجزه عن تأمني الرضوريات ولكن ال حياة ملن تنادي
حتــى توجيهات اللــواء عيــدروس وتوجيهــات اللواء بن 
بريك مازالت حربا عى ورق، فحتى متى ســتظل االمور كام هي 
عليه ومتى ســيتوافق الجميع وترفع النقاط التي هي سبب هذه 
االحتجاجات ومتى سنلمس دور وزارة النقل للتعامل بجدية مع 

االمور التي تتطلب معالجات من دون تجاهل او تقصري

الوعي بالزمن مؤامرة على الزمن.. رواية نعاس 
للمؤلف هاروكي موراكامي

د. صبري العفيف

المدير التنفيذي لمؤسسة 
اليوم الثامن لإلعالم 

والدراسات 
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه هللا

تعرف الكتابة الســاخرة أنها التمرد 
عــى الواقــع، والثــورة الفكريــة  فهي » 
تعكس صورة الواقع بجامله وقبحه« ولكن 

بأسلوب مختلف عن الكتابة العادية .
واألدب الســاخر ال يعنــي الضحك 
مــن أجل الضحك فهذا يســمى تهريجا، 
أما األدب الســاخر فهو كوميديا ســوداء 
السياســية  املواطــن  أوجــاع  تعكــس 
واالجتامعية ويتم تقدميها بقالب ساخر 
يرســم االبتســامة عــى الوجــه ويضع 

خنجراً يف القلب .
والكاتب الســاخر هو من يحول األمل 

إىل بسمة والحزن إىل إبداع
الفــرق كبــري بــني األدب الســاخر 
وبني النكتــة، فهو من أصعب أنواع األدب 
الساخر الذي يجســد الوجع والذكاء، إذ 
ليست أي سخرية تكون قيمة أو ذات وقع  
ورنني ، الســخرية عى مر التاريخ كانت 
وســيلة للتعرية، تعرية الزيف واألخطاء، 

تعرية الفساد، تعرية الذات
والنكتــة السياســية مل تكــن مجرد 
فكاهة لتســلية الحكام يف اليمن بل هي 
انتقــادات الذعــة لنظــام الحكم وحرص 

أخطــاءه كذلك فهــي تعبري عــن نبض 
املواطن وتذمره من الحاكم !!

اليمــن  يف  السياســية  واألحــوال 
اســتعصت عى الفهم حتــى عى رجال 
السياســة ودهاتهــا وكام قــال أحد كبار 
الحوثيني  يف خطابــه األخري رصاحة و 
دون مواربة : نرســل لهــم القات يف مأرب 
والجوف ويرسلون لنا السالح والذخرية !!

اليوم  التي تجــري  الحرب األهليــة 
يف اليمن يف ظل االنقســامات السياسية 
تؤكــد املقولة العربية : ) ما أشــبه الليلة 
بالبارحــة ( والتاريــخ يعيــد نفســه فام 
يحصــل اليوم هــو تكرار ملا ســبق بني 
الجمهوريني وامللكيني يف الستينات من 
القرن املايض .. عندما اســتمرت الحرب 
7 سنوات وهو نفسه ما يجري اليوم بني 
الحوثيني والرشعية وان تبدلت العناوين 

واختلفت املفاهيم !!
الشــعب اليمني يدرك جليا أنه كلام 
اجتاحتــه جائحة ارتفعت وتــرية النكتة 
السياســية صعودا ، فثمة تناســب بياين 
بينهام صعــودا وهبوطا، حتى أن حضور 
النكتة السياسية أصبح مقياسا أمينا عى 

الحالة التي يعيشــها هذا الشعب، ولعل 
أصــدق مثال عى ذلك ما تعيشــه النكتة 
السياسة يف اليمن اليوم من حضور طاغ، 
وانتشار واســع، ساعدها يف ذلك وسائل 
التواصــل االجتامعي من جهــة، وتوايل 
األزمات التــي يجر بعضها بخناق بعض، 
ليجد اليمنيون أنفســهم اليوم يف محيط 
هائج مــن املصائب ومن الطرائف، فكلام 
أنتج دهاقنــة املــوت الحوثيني جائحة 
من جوائحهــم املدّمرة واجهها اليمنيون 
بطرفة ســاخرة، وكأنهــم ال يرون يف هذه 
املبكيــات املهولة غري تلك الهوامش من 

السخرية الالذعة والضحك .
ومن ذلك أنَّ أحــد املغرتبني اتصل 
بابنــه يف اليمن ثم ســأله : كيــف الدنيا 
عندكم؟ فرد اإلبــن: »دنيا أيش يا أيب  قد 
متنا وبعثنا وتجاوزنــا الرصاط وقد احنا 

يف الهاوية والنار الحامية« !!.
رجــل  قــال  املجالــس  أحــد  ويف 
للجالســني معه: أمانة أن الحويث حالل 
املشــاكل وأنــه حل مشــكلة بيني وبني 
إخويت لها عرشين ســنة.. قالــوا كيف؟ 
قال: كنا مختلفني عــى معاش أبونا من 

يــوم موته ما ينــزل املعــاش إال وعملنا 
مرضابــة حنــاين طّنــاين.. فهــم قطعوا 

املعاش واحنا قطعنا املرضابة..!!
ومن ذلك أن موظفــا حكوميا اتصل 
مبوظفة من القطاع الخاص تستلم راتبها 
شــهريا فقال لها: تتزوجيني وأنا مستعد 
أطبخ وأغســل وأكنس؟ فــردت عليه: أنا 

موافقة بس برشط تحمل وتولد كامن !!
وقد أســهمت النكتة السياســية يف 
اليمن يف فضح جرائم ميليشيات الحويث 
اإلرهابية وأسلوبها الغبي يف التعامل مع 
أبناء الشــعب اليمني، ومن ذلك  قيل إن 
خطيبا حوثيا ســأل املصلــني من عى 
املنــرب: هل تريدون أن تعرفوا ما األعامل 
املطلوبــة لــيك يبني الله لكــم قرصا يف 
الجنة؟ فرد عليــه أحد املصلني نريد أن 
نعرف ما هي األعامل التي جعلتك تبني 
قرصا يف حدة )أرقى حــي يف صنعاء(؟. 
قــال الحارضون إن الخطيــب الحويث رد 

عى الفور: أقيموا الصالة!!
ومــن النــكات الشــائعة يف اليمــن 
أن شــخصا يســأل صاحبه: ما هو حال 

الحوثيني يف صنعاء؟

فرد عليــه قائال مثل صــالة الجمعة 
يف الســجن املركــزي؛ الخطيــب قاتل، 
واملؤذن قاطع طريق، واملصلون لصوص 

!!
ونختم القول ان  النكتة السياسية يف 
اليمن والتي انترشت يف ظل األزمات  هي 
الدواء املســكن املؤقــت  ألوجاع الناس 
حتــى يأتيهم الفــرج من الله ســبحانه 

وتعاىل .

   يف أحــد لقاءات فريق الحوار مع املكونات السياســية 
واملجتمعية الجنوبية , كان لنا لقاء مع رئيس مكون ســيايس 
ميتلــك رئيســه عــى الجانــب الشــخيص خــربة , وتجربة 
سياسية كبرية , وكنا نعلم أن موقفه من قضية الجنوب بهدفها 
االســرتاتيجي ال ينترص لخيار االســتقالل الذي طاملا وعرب 
عنه شــعب الجنوب يف مختلف املناسبات واملراحل بصورة 
جلية وحاسمة, ولكن الرجل كام أسلفت ميلك قدرة عى قراءة 
الواقع الســيايس بشــكل دقيق , األمر الذي سهل مهمتنا معه 
, وانتــج يف آخر األمــر نوعا من التوافق الكبــري معه من حيث 

املبدأ حول قضايا الحوار .
   يف ذلك اللقاء , قمنا باســتعراض رؤية الفريق الشــاملة 
للحــوار بقضاياهــا الرئيســية , وبعــد ان انتهينــا من الرشح 
وااليضاح , مل يخفي الرجل اعجابه الشــديد مبا سمع وطرح 
عليه من رؤية ,وصفها بأنها طموحة ومتامســكة وفاقت كل ما 
كان يتوقع ان يسمعه او يتأمله , ويف الحقيقة ان رؤيتنا للحوار 
بشهادة الجميع , تلبي جميع متطلبات املرحلة وتؤسس فعليا 
لبناء رشاكــة حقيقية لوطن جنويب يصنع نظامه الســيايس 
الفيدرايل جميع القوى السياســية واملجتمعية الجنوبية بال 
اســتثناء, دون وصاية من طرف عى آخــر, وهي رؤية تتطلب 
الكثري من الصرب واملثابرة وتحمل املســؤولية من الجميع من 

اجل انجاحها , وتحقيق اهدافها.
   عــى الجانب اآلخر ..الرجل كان رصيحا معنا, وقال مبا 
كنت شــخصيا اتوقعه , بأن حسابات األمر الواقع , والتطورات 
التــي تتشــكل عى األرض تشــري اىل وجود خياريــن اثنني , 
الخيار األول, و يتمثل يف أن تربز قوة عسكرية » مينية » متلك 
القــدرات الالزمة التي ميكن من خاللها الحاق هزمية ســاحقة 
مبليشــيات الحويث , مبا يؤدي اال اســتعادة صنعاء العاصمة 
ومؤسســات الدولة , ومــن ثم تفرض هذه القــوة هيمنتها عى 
كامل الــرتاب اليمني وهــذا الخيار – الذي يؤيــده ان حدث - 
يبدو : مســتحيال »  ! وأما الخيار الثاين فهو أن يتمدد الحويث 
, ويفرض هيمنته عسكريا وسياســيا عى جميع املحافظات 
الجنوبية , وهذا الخيار » مرفوض » وال ميكن قبوله يف الجنوب 
وعلينا ان نقاومه جميعا... وأمام هذا الواقع الذي يظهر هيمنة 
للحويث عى كامل ارايض الشامل تقريبا, ومع استمرار تهديده 
للجنــوب , وازاء انه اليبــدو ان هنالك افق عســكري الزاحته 
نهائيا, وألنه ســيكون مرفوضــا ان ميتد نفوذه ليشــمل باقي 

محافظات الجنوب , فانه مل يعد لنا أمامنا من خيار كجنوبيني 
, اال ان نعمــل عى ترتيب وضعنــا يف الجنوب من خالل حوار 

جنويب جاد ومثمر.
   ازاء هذا الطــرح الواقعي- الرصيح الذي تقدم به الرجل 
, كنت ســعيدا بسامعه وحزينا يف نفس الوقت ..! سعيدا ألننا 
كفريق حوار ال نريد ان نرتك خلفنا اي طرف جنويب , وهو مبا 
قال منطلقا من حســابات صحيحة ,بــات قريبا مام نريد من 
الكل أن يتوصــل اليه معنا, وحزين ان يكــون الدافع الرئييس 
الــذي حدا به للتقارب معنا يتعلق اىل حد كبري ب«حســابات 
األمــر الواقع » وليس بدافع الحســابات الوطنية الرصفة التي 
يفــرتض ان تكون املحدد الرئيــيس ملواقف مختلف األطراف 
الجنوبيــة بال اســتثناء .. بدليل عــدم مامنعتــه ان تأيت قوة 
شاملية او مختلطة لتفرض قوتها عى اليمن مجددا متاما كام 
فعل عيل عبدالله صالح وحزب االصالح ومن تحالف معهم عام 
1994 م ! .. وال اعلــم ..هل نيس صديقنا أن ذلك الخيار الذي 
يؤيده ويبدو مســتحيال حاليا , انه هو الذي انتج الواقع املرير 

الذي نعيشه جميعا اليوم ؟! 
    امللفت لالنتباه .. أن القراءة الدقيقة لصحابنا املتمثلة 
يف الخيار األول الذي يبدو مســتحيال بحســابات األمر الواقع 
, والــذي يغلق جميع املنافــذ أمام انصار ما يســمى بالدولة 
االتحاديــة اليمنية مــن الجنوبيني ,يفــرتض ان يكون واضحا 
ايضــا امــام الجميع بنفس الدقــة, وعى اساســه يفرتض أن 
تنطلــق حســاباتهم السياســية يف كيفيــة التعامــل مع هذا 
الواقــع الذي اليفتح اال طريقا واحــدا .. وهو طريق الجنوب .. 
طريــق عدن عاصمــة لدولة جنوبية فيدراليــة عى حدود 21 
مايــو 1990 م , وبغض النظر عن كون هــذا التقارب الجنويب 
املرتقب, ســيكون ناتجا عن حسابات سياســية عى طريقة 
صديقنا , او بحسابات وطنية رصفه تتنرص الرادة شعب جبار 
قــدم والزال يقدم الكثــري,و لتضحيات الشــهداء التي خطت 
دمائهم لنــا جميعا طرق وفضاءات واســعة.. بغض النظر عن 
الدافــع الرئييس للتقــارب الجنويب الرضورة .. فــان علينا ان 
نؤمن جميعا ان هذا التقارب املنشــود امنا هو » الخيار الثالث 
» الذي يبدو منطقيا وواقعيا ووطينا ايضا بخالف الخيار االول 
املســتحيل عمليا والثاين املرفوض اخالقيــا ... اذا ..ال يجب 
علينا بعد ذلك ان نرتدد يف الذهاب معا اىل هذا الخيار األسلم 

واألمثل ... انه الخيار الثالث يا صديقي.

الهجــامت  كبــري  باهتــامم  تابعنــا 
االرهابيــة املتكررة التي تســتهدف بالدنا 
مــن قبــل ميليشــيات األذرع اإليرانية يف 
اليمــن وكذلك مــن التنظيــامت اإلرهابية 
املرتبطــة بأجندة إقليمية، تعمل بشــكل 
واضح وعلني ضد املــرشوع العريب الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية واالمارات 

العربية املتحدة.
ال شــك ان اإلدانــة واالســتنكار ليس 
للهجــوم اإلرهايب املــدان فاعلوه ســلفاً، 
ولكــن نحن هنــا نســجل ادانــة للصمت 
الدويل املخزي حيال اســتمرار الهجامت 
اإلرهابيــة التــي تشــنها االذرع القطريــة 
واإليرانية بالتنســيق والتشاور وتستهدف 
بالدنا، رغم الحديث عن وجود هدنة أممية.
لقد تعرضت بالدنا لهجــامت إرهابية 
خلفــت ضحايا مــن القيادات العســكرية 
واألمنية واملدنيني، لكن كل هذا اإلرهاب مل 
يغضب املجتمع اإلقليمــي والدويل الذي 
ظــل يتفرج عى بالدنا وهي ترضب يف ظل 
وجود ما اســمته األمم املتحــدة بالهدنة 
األمميــة التــي بــدأت يف الـ2 مــن ابريل 
املايض، ورفض الحوثيون مؤخرا تنفيذها.
نجــدد ادانتهــا واســتنكارنا للصمت 
الــدويل واإلقليمي حيال عــودة الهجامت 
اإلرهابية يف ظــل إرصار املجتمع الدويل 
عــى اســتمرار هدنة ترفضها ميليشــيات 
إرهابية، يفرتض وضعها عى قوائم اإلرهاب 
بــدال من خطب ودها لتمديد هدنة مل متدد 
بــل هناك مؤرش عى متدد األذرع اإليرانية 

صوب بالدنا وأرضنا وثرواتنا.
اللذيــن  اإلرهابيــني  الهجومــني  إن 
استهدفا »النشــيمة والضبة«، يؤكد حاجة 
التحالف العريب إىل »اسرتاتيجية« جديدة 
تقوم عى أســاس منح الجنوب قدرة أكرب 
يف تأمني كامل جغرافيا الجنوب من املهرة 

إىل باب املندب.
فليــس هناك من مجال امــام أي قوة 
لهزميــة الحوثيني ســوى منــح الجنوب 
قدرة أكرب يف تأمــني كافة املدن الجنوبية 
أوالً«،  »الجنــوب  اســرتاتيجية  وتحــت 
فليــس من املنطق وال مــن العقل ان يظل 
التحالــف العريب بقيادة الســعودية يقدم 
التنــازالت التي هــي يف األســاس جاءت 
نتيجة مكاسب عسكرية جنوبية »ممهورة 
بنهر من الدماء الزكيــة«، ال ميكن ان نقبل 
أي تنــازالت تنتقــص مــن حق الشــهداء 
أوال والقضيــة الوطنية ثانيــا وأخرياً، هذه 
مكاســب ليس ألحد الحق يف مســاومتها 
او تقدميها كورقة مســاومة ميكن ان يقدم 

عى اثرهــا تنازالت سياســية يف حني ان 
الجنوب واســرتاتيجية التي قارعت االذرع 
اإليرانيــة والقطرية، انطلقــت من مبادئ 
وطنية ال تقبل القســم عى اثنني، هل من 
املعقول ان يقبــل الجنوب والجنوبيون ان 

يتم االنتقاص من قضيتهم.
ان التحالف العريب بقيادة الســعودية 
يدرك  ان ال خيــار امام االذرع اإليرانية، اال 
الحل العســكري كخيار وحيد واخري، دون 
ذلك سيظل الجميع يدور يف حلقة مفرغة، 
وقد يتوســع الحويث أكرث ونسمعه يتحدث 
عــن »أراض ســعودية عــى انهــا أراض 
مينية«، وهذا الطرح ليــس غريبا، فاألذرع 
اإليرانية ســبق لها وتحدثت عن مطامعها 
يف احتالل مدن جنوب الســعودية، وسبق 
لهذه امليليشيات ان شــنت حروبا دموية 
وارهابيــة عــى األرايض الســعودية وهي 
هجامت إرهابيــة خلفت ضحايــا اغلبهم 

مدنيون.
العــريب  التحالــف  اســرتاتيجية  ان 
ملحاربة املرشوع اإليراين يجب ان تتعزز 
انطالقا من الوعد الــذي أطلقه ويل العهد 
األمــري محمــد بن ســلامن بـ«عــدن خط 
أحمر«، ونشــدد عى أهمية ان تكون هناك 
اســرتاتيجية عربية صادقــة يف »الجنوب 
أوالً«، فــال خيار أخر ســوى الجنوب الذي 
يعنــي حاميــة املنطقــة وامليــاه الدويل 
وباب املندب مــن أي مخاطر او تهديدات 

إرهابية.
الورقــة الرابحة بيــد التحالف العريب 
وال اعني ان هنــاك مؤرشات عى التفريط 
يف هذه الورقة، ولكن هنا انوه اىل انه يجب 
اإلرساع يف منــح الجنوب قــدرات أكرب يف 
إدارة املــدن الجنوبية عن طريق املجلس 
االنتقايل الجنويب، الرشيك الفاعل والويف 
يف محاربــة الحوثيني، وهو ممثل الجنوب 
املقاومة  النتصــار  واملكافئة  املســتحق 
الجنوبية وهزمية املرشوع اإليراين وطرده 
مــن أول عــدن »أول عاصمــة عربية تهزم 

مرشوع طهران يف املنطقة«.
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