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 منــذ انطالقة عاصفة الحزم بقيادة التحالف 

العــريب للقضــاء عــى الحوثيني ومــا تواكبها 

مــن متغــرات واضطرابات أفضــت إىل مللمة 

الرشعية اليمنية ممثلــة بالرئيس هادي وبعض 

الوزراء املؤيدين له، ســارعت الرشعية اليمنية 

بفتــح  الصدر الفســيح واملتنفــس الذي يقبل 

جميع اليمنيني مؤيدين ومعارضني وانقالبيني، 

فهي رشعيــة تبحث عن رشعنــة مرشوعيتها من 

بني األكوام. 

األمناء / تقرير/ صدام محمد الردفاني:
منذ بداية الحرب يف منتصف عام 2015  ســارعت 
املتناثرة يف عواصم  اليمنية لتلميم أجنحتهــا  الرشعية 
الشــتات والهروب الكبري، وحطت رحالها يف العاصمة 
الســعودية الرياض، وانطلقت من الريــاض العاصمة 
لتثبيت األمن واالستقرار يف  الكرمية بداية مشــوارها 

العاصمة عدن واملحافظات املحررة. 
كانت عــدن واملقاومة الجنوبية مــع موعد اختبار 
حقيقي ومفصيل مــع الرشعية اليمنيــة، التي لطاملا 
بقت حصنا منيعا مقاوما لألرض والعرض، واســتغلت 
الرشعية اليمنية الزخم الجامهريي واالنتصار الذي تعمد 

بالدم والرمح لتثبيت جذورها العفنة.
مطلع يوليــو ٢٠١٥ م عادت الرشعيــة اليمنية إىل 
عدن وعاد بحاح ملدة يوم فقط، ثم ســافر إىل الرياض 
وعاد فيام بعد وســط حرب رضوس تخوضها املقاومة 
الجنوبيــة واملتمثلة بقادة الحــراك الجنويب ومقاومته 
املسلحة مع القوى اإلرهابية، والتي اتخذت من العاصمة 
عدن ساحة لقتل رجال الســلطة واملقاومة انتقاما من 

النرص الذي تحقق عىل قوات الحوثيني وقوات صالح. 
املرحلة  الجنوبيني اجتــازت الرشعية  بالتعاون مع   
العاصمة عدن،  لتثبيت األمن واالســتقرار يف  األصعب 
وخاصــة بعد مقتل محافظ عدن/ جعفر محمد ســعد  
وتعيني عيدروس الُزبيدي محافظا لعدن وشــال مديرا 

ألمن العاصمة. 
عــاد بحاح إىل عــدن وهو يعرف متامــا الخطوط 
العريضة والحمراء لــدى الجنوبيني وعمل عىل املاءمة 
واالنسجام مع الواقع  وعدم هدم املعبد الذي يعلمه جيدا 

.
بحنكته ورغــم أنه جاء يف خضم حــرب عصابات 
استطاع الوصول  بعدن إىل فتح أذرعها للعمل املؤسيس 
وتفعيل الخدمات األساســية لكنه مل يدم كثريا، فعملت 
الرئاسية اليمنية بقيادة هادي عىل تنحيته وأتت بالوزير 
بن دغر بــدال عنه، فمنذ ذلك اليوم بدأت الرشعية اليمنية 

فعليا بتدوير النفايات.

تدوير النفايات
يف الثالث من أبريل ٢٠١٦م صدر قرار رئايس بتنحية 
بحاح من رئاســة الحكومة وإعطــاء مهمة الحكومة 
للدكتــور أحمد عبيد بن دغر، وكذا تعيني عيل محســن 

األحمر نائبا للرئيس. 
القرار الذي اتخذ ضد بحاح، الشــخصية القريبة من 
الكل واملنفتح مع قيادة املقاومة الجنوبية أىت بعد ثبات 
الرجــل يف موقعة كرجل صلب وســط غبار املفخخات 
واالغتيــاالت وتعاونه الواضح بجانب قيــادة املقاومة 
الجنوبية لرتســيخ األمــن ومعالجة ملفات الشــهداء 
والجرحى الذي أعطاهــا  الحيز األهم ملهام عمله بعكس 

خلفه الذي ينظر إليه الجنوبيون كشخصية فاسدة.
وما اتهــام محافظ عدن عبد العزيــز املفلحي البن 
دغر بالفساد وســحب خمسة مليار من موارد العاصمة 

ملشــاريع أوهام أولها سكة حديدية وثانيها كيبل نت إال 
إثباتا دامغا بتورط الرجل لتعطيل التنمية يف املحافظات 

الجنوبية.

بن دغر قطعة باستيكية ترفض االنصهار
تاريــخ بن دغر مــن الصهــر وتعليبــه كقارورة 
باســتيكية نافعة مل تجدي نفعا البتة، فالرجل املتحول 
مل يستقم عىل املتناقضات فهو الرجل صاحب الكياسة 

السياسية املاكرة املتلونة.  
إجامال فإن قرارات هادي لتدوير املخلفات يبدو أنها 
عجيبة غريبة مل يســبقها أحد عىل مستوى العامل، فلم 
نجد أحدا اتهم مســؤوال بتقصري يف عمله واتهم بفساد 
يكافأ برتقيته مبنصب أعىل سوى يف عهد الرئيس هادي!  
وهذا أمر مبثابــة تحويل كوين يف املجرات مل يحدث إال 
بعهد هادي، ومن العجيب قراراته األخرية تعيني ســارق 

مرتبات نائًبا عاًما بعيد كل البعد عن القضاء.

تبديل األمن واالستقرار بالفوىض 
عملت دولة اإلمــارات العربية املتحدة عىل إنشــاء 
قوات أمنية مدربة عىل أســاس تنظيمي تسمى )الحزام 

األمني(. 
اســتطاع الحزام األمني، الذي جل أفــراده ينتمون 
للمقاومة الجنوبية، من بســط سيطرته عىل العاصمة 
عدن واملحافظات املجاورة وكبــح الجامعات اإلرهابية 

وفرض االستقرار بقوة.
البدايــة كانت من عدن، فقوات األمــن التابعة للواء 
شــال كانت نواة االســتقرار الذي تحقق، فالرجل أحد 
أذرع الحراك الجنويب الســلمي وأحد أهم قادة املقاومة 

الجنوبية. 
توسع األمن إىل حرضموت من خال تأسيس نخبة 

حرضمية مدربة اســتطاعت فرض هيبة الدولة، وأعادت 
الحياة واستتبت األمور وطردت الجامعات اإلرهابية التي 
كانت مسيطرة عىل الســاحل، وبقي الوادي الذي يضم 
املنطقة األوىل بيد ألوية تتبع  للجرنال األحمر إىل اليوم، 
مع تزايد القتل للمواطنني والكــوادر الجنوبية يف تلك 

املنطقة العسكرية. 
بعدها تلتها محافظة لحج ذات العمق االســرتاتيجي 
الستقرار للعاصمة عدن، فمتى ما ُوِجدت اإلرادة لتطهري 
األرض وبناء قوات أمنيــة تكون حصنا منيعا للبلد ُوِجد 
األمن مــن خال تثبيتــه عىل األرض وفــرض النظام 

والقانون. 
فالنخبــة الشــبوانية التي بنيت بشــباب املحافظة 
كرست أضاع عودة حلم الهيمنة والحق اإللهي لدى قوى 

نفوذ صنعاء وكرست أضاع مراوغتهم. 
يف اغســطس من عام 2020م دخلت النخبة معركة 
مشــاريع فكانت هذه املرة مع قوات الشــامل فتكالبت 
عليها الخيانات وتم طرد النخبة الشــبوانية واستبدالها 
بقوات من جبهات مأرب أعطت جبهاتها للحويث وجاءت 

لتؤمن شبوة.
النخبة الشــبوانية بعملها وتنظيمها يشهد لها الكل 
بأنها أفضل منظومة أمنية يف التنظيم والسيطرة أعطت 
لشــبوة مكانتها وأنهت الثأر الذي ظــل يغذى من قوى 
الشامل، وكذا استطاعت منع حمل الساح بني املواطنني 
وظلت النخبة املثل الــذي يقتدى به يف املناطق املحررة، 
لكن الرشعية بقيادة اإلخوان مل ترَض باألمن واالستقرار 
فشــنت حملة أمنية عليها تكالبت من كل حدب وصوب 
حتى تم طرد النخبة من شبوة واستبدالها بالفوىض التي 

بدأت بقرع طبولها من جديد.
بداية  أغســطس من عــام ٢٠١٦ م انطلقت حملة 
عسكرية لتحرير محافظة أبني من بقايا اإلرهاب وكانت 

الحملة بقيادة التحالف العــريب وكان العميد /عبدالله 
الفضيل مدير أمن أبني عىل رأس الحملة.

يف تلك الحملة تشــتت الحزام األمنــي الذي تكفل 
بتطهري املحافظــة وكادت القوات التي أعطت لها مهمة 
تأمني املحافظة أن تستسلم وتتقهقر وسط ضجيج عن 
القوه وانهارت  وجود خيانات وبيعات، وفعليا تشــتت 

وصمد يف  مدن زنجبار وخنفر وشقرة. 
رغــم الدعم املادي الهائل الذي تحصــل عليه العميد 
الفضيل مــن قبل التحالــف العريب بقيــادة اإلمارات 
العربية إال  أن مصري الدعم قد تبخر عرب الفساد، فهناك 
إحصائية تقول إن أكرث من٨٠ طقام عسكريا اختفت يف 
تلك الحملة عاوة عىل األســلحة املتوسطة من معدالت 
ودشكات، ناهيك عن األسامء الوهمية التي كان ترفع يف 

كشوفات الرواتب.
وبعد وصول عبد اللطيف السيد بدعم إمارايت وتوجه 
جنويب اســتطاع السيد بسط الســيطرة عىل محافظة 
أبني وطرد القاعــدة وداعش من املحافظة، وشــهدت 
فرتة قيادة الســيد للحزام األمني اســتقراًرا واستتباًبا 
لألمن، لكن الرشعية اليمنية بقيادة هادي مل ترضها تلك 
االستحقاقات فعملت عىل  تشــتيت االستقرار واللعب 
عىل مربع الفوىض لخلق مناخ عدم اســتقرار ملحافظة 

أبني التي عانت عىل مدى سنوات من اإلرهاب. 
وكانت أحداث أغســطس من العــام املايض كفيلة 
بتصدع قوات الحــزام من بعض مناطق أبني التي تعيش 
اليوم تحت وطأة التطــرف بحامية قوات اإلخوان، وهذا 
األمر ســيرتتب بخلق فوىض عارمة وســيؤدي بتقوية 
الجامعات املتشددة التي سوف تعود بدعم حكومي مام 
ينسف جهود دولة اإلمارات واملجلس االنتقايل الجنويب 
الــذي عمل عىل طرد الجامعــات املتطرفة وخلق أراٍض 

محررة تنعم باألمن واالستقرار.

تقــريــر
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عدنان األعجم

الشرعية اليمنية.. هل أصبحت مكًبا لتدوير املخلفات؟

ملاذا ت�ضعى ال�ضرعية النتزاع االأمن واال�ضتقرار لتكون الفو�ضى بديال عنه؟


