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»األمناء« قسم الرصد: 

نــر موقــع صحيفــة »اليوم 

الثامــن«، تقريًرا مطوًل تحدث فيه 

عن ميناء »قنا« وكيف أصبح مفتاح 

اإلخوان لتأســيس نفوذ مســتقبيل 

دائم يف الجنوب.

وقــال املوقــع: »عــى مــدار 

حلقــات رصاعهــا ألجــل الوصول 

جامعــة  اعتمــدت  الســلطة،  إىل 

اإلخوان عــى ما تســمى »التقية« 

املبارشة  املواجهة  تجنبهــم  التي 

الضعــف،  أوقــات  يف  خصوصــا 

وهــذا ما يحكــم سياســات حزب 

اإلصالح اليمنــي حاليا يف التعامل 

مــع الحكومة الرعيــة ومخرجات 

اتّفاق الرياض«.

 وأضاف: »يُظهر حزب اإلصالح نفســه 
بصدد االســتجابة ملقتضيات اتّفاق الرياض 
واملشــاركة جنبا إىل جنــِب غرميه املجلس 
املناصفة  حكومة  يف  الجنــويب  االنتقايل 
التي نتجت عن االتّفاق الذي رعته السعودية 
الحزب  لتنفيــذه، لكن  وبذلت جهودا كبرية 
يواصــل العمل لحســابه الخاص؛ ســعيا 
الســتكامل التمكني العسكري واالقتصادي 
التــي يقودها  بعيدا عن أهــداف الرشعية 
الرئيس عبدربه منصور هادي والتي ال متّثل 
بالنسبة إلخوان اليمن سوى غطاء سيايس 
ســيزيحونه عنهم عندما تنتفــي الحاجة 

إليه«.
وتابع: »ما يقوم به اإلخوان يف الجنوب 
ميّثــل منوذجا عــى ســلوكهم االنتهازي 
تجــاه الرشعية اليمنية رغــم ما جنوه من 
العمل تحت رايتها من مكاســب كبرية، وإذا 
التحالف  ورائها  ومــن  الرشعية  هدف  كان 
العريب بقيادة الســعودية هو إعادة الهدوء 
وتوظيف  الجنوب،  يف  االســتقرار  وبسط 
مختلــف القــوى يف مواجهــة الحوثيني 
فإّن  ســيطرتهم،  من  املناطق  واســتعادة 
مخطّطات حزب اإلصالح تســري يف اتّجاه 
معاكس متاما لغايــات الرشعية والتحالف 
الذي يدعمها، حيــث متّثل تحّركات اإلخوان 
عى  واســتيالؤهم  العسكري  وتحشيدهم 
املوارد االقتصادية، وصفة إلفشــال حكومة 
املناصفة وإعادة عدن وشبوة وأبني وغريها 
الرصاع  الجنــوب إىل مربّع  من محافظات 

الدامي الذي جاء اتّفاق الرياض لوقفه«.
وأكمــل: »والتقية تعنــي يف تعريفها 
اتّقاًء  البسيط إظهار يشء وإضامر نقيضه 
لرش أو دفعا لرضر أو تحقيقا ملنفعة، وبلغة 
أكرث وضوحا هي ترشيع اللجوء إىل الكذب 
تحقيق  يســاعدان عى  كانا  إذا  والخــداع 

املصالح«.

الرعية أداة بيد اإلخوان
صارت  نفسها  »الرشعية  أن  إىل  واشار 
أداة بيد اإلخوان يف رصاعهم ضّد خصومهم 
ووسيلة من وسائل التمكني لهم بالنظر إىل 
أّن تنفيذ الشّق العسكري واألمني يف االتّفاق 
مل يُســتكمل بعد، فإّن التحّركات العسكرية 
لجامعة اإلخوان تضع املزيد من العراقيل يف 
طريق الوصول باالتّفاق إىل غاياته النهائية، 
وتهّدد بنسف ما تحّقق بفعله من مكاسب«.

وقال: »إن ذلك يقود إىل مفارقة صادمة 
يف عالقة الرشعية اليمنية بالتيار اإلخواين 

إليها، فبينام تريــد هي أن توظفه  املنتمي 
كظهري وداعم لها يف رصاعها األصيل ضّد 
واحتلّت  عليها  انقلبت  التي  الحويث  جامعة 
حيث  متاما،  العكــس  يحــدث  عاصمتها، 
تصبح الرشعيــة بحّد ذاتها أداة بيد اإلخوان 
يف رصاعهم ضّد خصومهم ووســيلة من 

وسائل التمكني لهم«.
وأضاف: »أما املعركــة ضّد الحويث فال 
تقع ضمن دائرة اهتــامم اإلخوان وال عى 
الئحة أهــداف داعميهم القطريني واألتراك، 
املشــّغلني  اإليرانيني  مع  تجمعهــم  الذين 
األصليني للجامعة الحوثية مصلحة مشرتكة 
ومحاولة  العريب  التحالــف  ضّد  العمل  يف 
إفشال جهوده لفرملة اخرتاق إيران لجنوب 

الجزيرة العربية«.
وتابع: »بدل انخراط حزب اإلصالح مبا 
ميتلكه من قدرات برشية ومادية ومن قّوة 
الحويث،  ميليشيا  مواجهة  يف  عســكرية، 
ينرصف عنها ويخــيل املناطق أمام زحفها 
ويوّجــه جهــوده نحو مقارعــة املجلس 

االنتقايل الجنويب«.
واستطرد: »يشكّل الحفاظ عى موطئ 
مصريية  قضّية  الجنــوب  مناطق  يف  قدم 
لحزب اإلصالح ومســتقبل جامعة اإلخوان 
يف البلــد بعد أن فقد معاقله يف الشــامل 
الواقــع تحت ســيطرة جامعــة الحويث، 
بينام يتعرّض معقلــه الباقي يف محافظة 
مأرب لضغوط عســكرية مستمرّة من قبل 
القيمة  مــن  يرفع  الذي  األمــر  الحوثيني، 
االسرتاتيجية ملحافظة شبوة املجاورة، ليس 
فقط كقاعدة خلفية للدفاع عن مأرب، ولكن 
أيضا كرشيــان حياة وكمنفذ بحري منفتح 
عى خليج عــدن كفيل بتأمني التواصل مع 
الداعمتــني اإلقليمّيتني لحزب اإلصالح قطر 

وتركيا وتلّقي اإلمداد منهام«.
حزب  ركّز  الخلفية  هذه  »وعى  وأكمل: 
اإلصــالح جهوده لالســتقرار يف شــبوة 
وتحويلها إىل مركــز اقتصادي له من دون 
أن يتخــّى الحزب عن جهــوده للتمّدد يف 
محافظة أبني رشقي عدن، ومحافظة لحج 
بشــاملها، إىل جانب الحفاظ عى متركزه 

يف محافظة تعــز غربا والتي يعّدها إخوان 
اليمــن خزّانــا برشيا لهــم، ولتحقيق تلك 
األهداف، يستغّل حزب اإلصالح فرتة التهدئة 
يعتربها  والتي  الرياض،  اتّفاق  أرساها  التي 
مؤّقتــة بفعــل التضاّد بني فكــر وأهداف 
طريف االتّفاق: الرشعية اليمنية التي تعرض 
نفســها كسلطة جامعة وشــاملة ملختلف 
مناطق اليمــن، واملجلس االنتقايل الجنويب 
يقوم  متاما  مختلفــا  برنامجا  يطرح  الذي 
عى فكرة استعادة دولة الجنوب التي كانت 
املايض  القرن  قامئة حّتى مطلع تسعينيات 

وقبل اإلعالن عن الوحدة«.
العســكرية  »التحــّركات  أن:  وأكــد 
الكثيفــة لإلخوان يف شــبوة وأبني ولحج 
وتعز أنّهم بصدد اإلعــداد لجولة قادمة من 
املواجهات ضّد املجلــس االنتقايل الجنويب 
يرون أّن حدوثها مســألة وقت، بينام يُظهر 
إنشاء  استقرارهم يف شبوة ورشوعهم يف 
بنيتهم االقتصاديــة الخاّصة بهم واملالمئة 
لتوثيــق تعاونهم مع داعميهــم اإلقليميني 
أنّهم بصدد التأســيس لنفوذ مستقبيل دائم 
بالجنوب، كتعويض عن ســيطرة الحوثيني 
عى معاقلهم يف بعض مناطق الشامل مثل 
2014م  ســنة  كانت  التي  عمران  محافظة 
مرسحا ملعركة كربى خاضها جيشــهم ضّد 
جامعة الحويث وانهزم فيها مفسحا الطريق 

للحوثيني نحو العاصمة صنعاء«.
وقال: »ترصد مصــادر مينية مواصلة 
حزب اإلصالح تحشــيد قواتــه يف منطقة 
واســعة عى شــكل هالل يطّوق عدن من 
الرشق والشــامل والغرب، حيث يتم تجنيد 
اآلالف من املقاتلني وفتح املعســكرات لهم 

بدعم مايل سخي من قطر«.
وأضاف: »حزب اإلصالح يحشــد قواته 
يف منطقة واســعة عى شكل هالل يطّوق 
عــدن من الرشق والشــامل والغرب وتقول 
املصــادر إّن حزب اإلصــالح أوكل للقيادي 
املخــاليف، مهّمة  اإلخواين حمود ســعيد 
إنشاء جسم عسكري يستلهم تجربة الحشد 
الشــعبي يف العراق، مؤكّدة قيام املخاليف 
يف  اإلخواين  للحشد  معسكرات  باستحداث 

مناطــق الحجرية واملعافــر وجبل حبيش 
بتعز«.

ويقوم املخاليف يف الوقت ذاته بتأمني 
وتنظيــم عملية جلب  التواصل مــع قطر 
التمويالت املخّصصة من قبلها لإلنفاق عى 

الحشد وتأمني معّداته ورواتب مجّنديه.
ووفق املصادر ذاتها تقوم املرحلة الثانية 
بعد التجنيد والتدريب والتسليح، عى إدماج 
الرشعية  قــوات  ضمن  اإلخواين  الحشــد 
الضباط  بكبــار  االســتعانة  عرب  اليمنية، 
واملســؤولني املنتمني لحزب اإلصالح والذين 
يشغلون مناصب عسكرية ومدنية مرموقة 
الدفاع بتحويل  الستصدار قرارات من وزارة 
التجّمعات امليليشــاوية إىل ألوية عسكرية 
للتغطية عى أنشــطتها  الدفاع  تتبع وزارة 

وإضفاء املرشوعية عى تلك األنشطة.
وقال املوقع: »يبدو أّن رهان اإلخوان يف 
حسم معركة النفوذ يف الجنوب ضّد املجلس 
االنتقايل يقوم عى تكرار منوذج محافظة 
للمجلس  معقــل  من  تحولت  التي  شــبوة 
وخطابه املطالب بفك االرتباط إىل أحد أبرز 

معاقل اإلخوان السياسية واالقتصادية.
افتتاح  الرهانات من خالل  تلك  وتعززت 
أول منفذ بحري يسيطر عليه اإلخوان بشكل 
كيل ويشــكّل بوابة للتواصــل مع أطراف 
امللف  اقتحــام  إىل  تطمح  أخــرى  إقليمية 
اليمني، كــام هو حال تركيــا التي تتواجد 
قواعدها العســكرية يف سواحل الصومال 

غري بعيد عن موقع امليناء الجديد.
وتم تدشني هذا امليناء من قبل اإلخوان 
مؤخرا يف شبوة، من دون الرجوع إىل وزير 
النقل يف حكومة املناصفة والذي ينتمي إىل 
املجلس االنتقــايل الجنويب أو مترير قانون 
املوافقة عى تشــغيل املينــاء عرب مجلس 
الــوزراء كام ينص قانــون املوانئ البحرية 
الــذي أصدره الرئيس عبدربــه منصور بعد 

تصويت الربملان عليه يف العام 2013م«.
وأشار املوقع إىل أنه: »ينظر إىل امليناء 
الــذي قاد محافظ شــبوة محمــد صالح 
قطري  بتمويل  إنشــائه  عمليــة  عديو  بن 
ومبساعدة فنّية تركية باعتباره قفزة نوعية 

يف تنفيذ مخطّط اإلخوان إلنشــاء منفذهم 
التواصل  البحر بهــدف تأمني  الخاص عى 
مع داعمتيهــام اإلقليميتني قطر وتركيا ما 
ميكّنهم من تلّقي الدعم منهام بشكل مبارش 
التي  البحر اقتــداء بجامعــة الحويث  عرب 
تتلّقى بدورها األسلحة واملساعدات اإليرانية 
عــرب مجموعة من النقاط عى الســواحل 
اليمنية، السيام يف غرب البالد حيث تسيطر 
الجامعة عى أجزاء مــن محافظة الحديدة 
عى  لاللتفاف  طرقا  وتجد  االســرتاتيجية، 
الرقابــة الصارمة التي يفرضهــا التحالف 
املنافذ  الســعودية عــى  العــريب بقيادة 

اليمنية«.
وأضــاف: »وبضــامن االنفتــاح عى 
البحــر يحوز إخوان اليمن عــى نواة إقليم 
خاص بهم قابل للحياة ويحتوي عى موارد 
غنية، الســيام من نفط وغاز مأرب وشبوة 

وخطوط نقلهام نحو األسواق العاملية«.
وتابــع: »ويوصف املحافــظ بن عديو 
الرتكية يف شــبوة بعد  بأنّه راعي املصالح 
دخــول تركيا بالتعاون مــع قطر عى خط 
األحــداث يف مناطق الجنــوب ذات القيمة 
الدولية يف  للمالحة  العالية  االســرتاتيجية 

بحر العرب والبحر األحمر«.
وأكمل: »وتشــمل املرحلــة األوىل من 
ميناء قنا يف شــبوة توفري خزانات عامئة 
للمشــتقات النفطية، فيام تشــمل املرحلة 
للمشــتقات  التفريغ  أرصفة  بنــاء  الثانية 
بسعة  إنشــاء مثانية خزانات  النفطية مع 
إجاملية تصل إىل ستني ألف طن، إضافة إىل 

بناء أرصفة للنشاط التجاري«.
واختتــم املوقع تقريــره بالقول: »عند 
اإلخوان  مراحله سيكون  بكل  امليناء  اكتامل 
قد حصلوا عى مورد مــايل مهم، وضمنوا 
تأمني اكتفائهم الذايت من املشتقات النفطية 
الرضوريــة القتصادهم املوازي ولتشــغيل 
آلتهم الحربية، لكن األهم من ذلك ما سيلعبه 
امليناء من دور يف تلّقي األســلحة من تركيا 
يف اســتعادة للتجربة الرتكية يف ليبيا وما 
لعبه السالح الرتيك هناك من دور يف تغيري 

مسار الحرب ملصلحة حكومة الوفاق«.

تقرير

ملاذا ح�شد الإخوان قواته لتطويق عدن من ال�شرق وال�شمال والغرب؟
هكذا أصبح ميناء »قنا« مفتاح اإلخوان لتأسيس نفوذ له باجلنوب

كيف اأ�شبحت ممار�شات الإخوان باجلنوب �شلوًكا انتهازًيا �شد ال�شرعية؟


