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تقارير

األمناء/ قسم الرصد :
مبوازاة املســار الســيايس الذي 
بدأته بتعيني تيــم ليندر كينغ مبعوث 
لها إىل اليمن، بــدأت الواليات املتحدة 
مسارا عسكريا يشري إىل أن واشنطن 
تســعى من خالل تحركاتها يف ملف 
السعودية ال  العقدة من  اليمن النتزاع 

أكرث،  فإىل أين يتجه الوضع؟
كينغ الذي أنهى زيارته املســتمرة 
منذ الشهر املايض للمنطقة الخليجية 
وتحديدا ملربع  )الســعودية- عامن – 
قطر – الكويــت( يبدو أن مهمته التي 
بدأها قبل نحو شــهر تواجه عقبات 
كبرية أبرزها تصادم األجندة السعودية 
واألمريكية، وهو ما دفعه للعودة إىل 
الرياض للمرة الثالثة خالل شــهر يف 
محاولــة إلقناع الســعودية بالخطة 

األمريكية للحل يف اليمن.
تريد الواليــات املتحدة اإليفاء ولو 
بواحد يف املائة مــن تعهدات الرئيس 
اليمن  الحرب عىل  بشأن وقف  الجديد 
لتســويقها إعالميًا، لكن هذا املبدأ ال 
كام   اإلنســانية،  املخاوف  من  ينطلق 
تســويقها،  األمريكية  اإلدارة  تحاول 
بل من قناعة واشــنطن بــأن الحرب 
عىل اليمن ورقــة رابحة يف معركتها 

مع إيران والتي بدأت مبحاولة العودة 
للتفاوض بشأن امللف النووي. وكذلك 
مســاعيها إلحــكام القبضــة عىل 
لصالح  حربها  وتســويق  السعودية 
أجندات أمريكية كان مخططا – عىل 
مــا يبدو-  لها منــذ كان بايدن نائبًا 
 2015 العام  يف  األمريــي  للرئيس 
الحزم  عاصفة  الرياض  أعلنت  عندما 

والتدخل يف اليمن.
التــي أعقبت تعيني  خالل الفرتة 
كينــغ برز نــوع من الخــالف بني 
الســعودية واألمريكيــني، كان ذلك 
واضحــًا بإعالن الســعودية مبادرة 
للحل يف اليمن باسم مجلس التعاون 
وتبناهــا نائــب أمني عــام املجلس 
رفضا  وتتضمن  العويشق  عبدالعزيز 
سعوديا ملحاولة الواليات املتحدة ربط 
اإليراين  النــووي  بامللف  اليمن  ملف 
الخطوة  هــذه  أن  أولها  العتبــارات 
الحرب  عىل  األمريي  الطابع  تضفي 

عىل اليمن املمتدة لنحو 6 سنوات.
تدخلها  بررت  التي  فالســعودية 
إيران ســارعت  اليمن  مبواجهة  يف 
لتقديم تنازالت كبرية يف سبيل الدفع 
بعملية سالم شامل يف اليمن حتى ال 
تفقد ما تبقى لها من مكاسب لصالح 
واشنطن، حيث تشــري األنباء الواردة 

السعودية  رفع  عن  عامن  سلطنة  من 
نســبة متثيلهــا يف املفاوضات غري 
ضامنات  بطلب  واكتفائهــا  املبارشة 
لعدم تعــرض أراضيها لهجامت فقط 
الرشعية  “إعادة  كان  شعاراها  أن  مع 

” إىل صنعاء.
الواليات  بــأن  الســعودية  تدرك 
إدارتها  التي  يحرص مسؤولو  املتحدة 
الدفاع  بشــأن  طأمنتها  عن  الجديدة 
عنهــا يف كل ترصيح وبيــان مجرد 

تخدير لسحب بساط الحرب كليًا، وهي 
تســليحها  صفقات  وقف  بأن  تعرف 
التفاف كعرب  بطــرق  القليل  ومنحها 
مرص ودول أخــرى، محاولة إلقناعها 
بأن الجهــود األمريكية املنصبة عىل 

ملف اليمن تصب يف صالحها.
لكن ما يجري عــىل أرض الواقع 
بعيــدًا عن مــا يحــاول األمريكيني 
مــن  االتفاقيــات  وكل  إظهــاره،  
تحــت الطاولة تصــب يف غري وادي 

التي كانت تتوق  الرياض، فالسعودية 
لليمن  الرشقي  الساحل  للسيطرة عىل 
بالقوة العســكرية بغية تحويله ممرًا 
لصادراتها النفطية حتى ال تدفع مقابل 
نفسها  ســتجد  اليمنيني  لصالح  ذلك 
تدفع امثان باهظــة للواليات املتحدة 
التي بدأت حاليا تحركات لتشــكيل ما 
تصفه تحالف جديد يف املنطقة تحت 
مســمى “حامية الســواحل اليمنية 

الرشقية ” وخليج عامن.
الذي ســبقته  التحالــف  وهــذا 
وحامالت  بــوارج  بنرش  واشــنطن 
عىل  قواعد  واســتحداث  وطائــرات 
األرايض الســعودية وحــدد عملياته 
بفزاعــة منــع تهريــب األســلحة 
لـ”الحوثيني” ستمول السعودية كافة 
الباهظة وســيظل خنجرا  عملياتــه 
كلام  منشآتها  يدك  خارصتها  يف  آخر 

تراجعت عن الدفع مقابل الحامية.
يف ســياق آخر، تدفع واشــنطن 
إلخامد نار الحرب عىل اليمن مع إبقاء 
جذوتها مشتعلة يف الداخل بشعارات 
خالل  من  تحــاول  لكنها  مختلفــة، 
الحرب  مسار  رســم  إعادة  تحركاتها 
املنطقة  أجندتها فقط يف  ومبا يخدم 

ويرتك حلفائها مجرد سبايا.

األمناء / خاص :
السياسية  التطورات  كافة  تكشف 
بل والعســكرية أيًضا أن املؤامرة التي 
يف  كثرًيا  استعرت  الجنوب  ضد  ُتحاك 
رضورة  يفرض  مبــا  املاضية،  الفرتة 
االنتباه والتكاتف الجنويب بشكل جيد 
املؤامرة  هــذه  جامح  كبح  نحو  دفًعا 

الخبيثة.
الســيايس، يحاول  الصعيد  فعىل 
املخــرتق من حزب  الرشعية  نظــام 
اإلصالح اإلخــواين اإلرهايب تهميش 
املجلــس االنتقــايل وحرمانه من أي 
حضور سيايس عىل األرض، ال سّيام 
يف أي مفاوضات ُتجــرى عماًل عىل 

التوّصل إىل حل سيايس.
لتهميش  الرشعية  نظام  محاوالت 
دور املجلــس االنتقايل أمــٌر مرتبط 
مبدى الرعب الذي تحمله املليشــيات 
اإلخوانية مــن أن يتمّكن من تحقيق 
مبا  السياسية  املكتســبات  من  املزيد 
يخدم مسار القضية الجنوبية الرامية 

إىل استعادة الدولة.
للجنوب ال  االســتهداف اإلخواين 
يقترص عىل هذا النحو، فاأليام القليلة 
ا  عســكريًّ تصعيًدا  شــهدت  املاضية 
التابعة  املليشــيات  مارســته  جديًدا 
لنظام الرشعية ضد الجنوب، مبا ميّثل 

خرًقا لبنود اتفاق الرياض.
أحدث صنوف هــذا التصعيد متّثل 
اإلخوانية،  املليشيات  اعتداء شّنته  يف 
يوم االثنني، عىل نقاط أمنية جنوبية 
يف منطقة الخرب رشق مدينة شــقرة 

مبحافظة أبني.
هذا  أّن  محلية  مصادر  وكشــفت 
الهجــوم اإلرهايب قــاده اإلرهابيان 

املدعوان مشعل الكازمي والعوبان.
باإلضافة إىل ذلك، فقد مارســت 
املليشــيات اإلخوانية مؤخــًرا أيًضا، 
عمليات تحشيد ضد الجنوب بغية الزج 
بعنارصها اإلرهابية مســتعينة أيًضا 
بعنارص تنظيم القاعدة، بغية االنتشار 
ثم مامرسة  الجنوب، ومن  أرض  عىل 

االعتداءات عىل مواطنيه.
هذا التحشيد اإلخواين تجىّل خالل 
املاضية يف محافظات شــبوة  األيام 
وأبني واملهرة ووادي حرضموت، ضمن 
تحــركات واعتداءات تســتهدف يف 
نهاية املطــاف النيل من أمن العاصمة 
الهدف  باعتبارهــا  واحتاللهــا  عدن 
األكرب الذي تسعى لتحقيقه املليشيات 

اإلخوانية اإلرهابية.
كل هذا الذي يجــري عىل األرض 
يشــري إىل أّن املواجهــة اقرتبت عىل 
ما يبــدو من مرحلة الحســم، ويرى 

محللــون أّن األمر يتوقف اآلن بني إما 
املكاسب  من  املزيد  الجنوبيني  تحقيق 
عىل األرض أو أن تتامدى املليشــيات 
الخبيثة  مؤامراتهــا  يف  اإلخوانيــة 

واملشبوهة.
املكاسب  عىل  املحافظة  أجل  ومن 
السياســية التي يحّققها الجنوب يف 
هذه الفرتة الصعبــة، ُيجمع محللون 
التالحــم وااللتفاف إىل  عىل رضورة 
جانب املجلس االنتقايل الجنويب عماًل 
عىل صد هذه االعتــداءات واملؤامرات 

التي ُتحاك ضد الجنوب وشعبه.
وال شــك أّن تقويــة الحاضنــة 
الشعبية التي ميلكها املجلس االنتقايل 
ســتكون الجرس الذي يعرب من خالله 
املزيد من  الجنــوب نحــو تحقيــق 
املطاف  التي ترمي يف نهاية  املكاسب 
نحو تحقيــق الحلم األكرب املتمثل يف 

استعادة الدولة.
يتفق مع ذلك الناشــط السيايس 
نافع بــن كليب، الذي دعا للتمســك 
باملجلس االنتقايل الجنويب وااللتفاف 

حوله ملواجهة تلك املؤامرات.
"بن كليب" قــال يف تغريدة عرب 
التواصل االجتامعي  حســابه مبوقع 
تحركات  هناك  بــأن  "ندرك  "تويرت": 
مكثفة للمليشيات اإلخوانية وقيادتها 

يف املهرة ووادي حرضموت وشــبوة 
ومؤامراتها  مخططاتها  لتنفيذ  وأبني 
العاصمة  ولغزو  ســيطرتها  بتمكني 
عدن وباقي محافظات الجنوب لنسف 
القضية الجنوبية، لذا علينا التمســك 
باملجلس االنتقايل الجنويب وااللتفاف 

حوله ملواجهة هذه املؤامرات".

جتدد املواجهات املسلحة يف أبني
تجددت املواجهات العسكرية  بني 
التابعة للحكومة  القوات العســكرية 
اليمنية، والقوات الجنوبية ، مبحافظة 
أبــني، لليــوم الثالث عــىل التوايل ، 
بعد أشــهر من وقف إطالق النار بني 
الجانبني، وفــق اتفاق برعاية اململكة 

العربية السعودية.
وقال املتحدث العســكري باســم 
للمجلس  التابعة  العســكرية  القوات 
االنتقايل الجنويب مبحور أبني، محمد 
النقيب، إن املقاومة الجنوبية والحزام 
يف  املراقشــة،  خرب  مبنطقة  األمني، 
”التصدي  أبني، متكنــا من  محافظة 

لهجوم شنته امليليشيات اإلخوانية“.
وأشــار النقيــب يف تغريدة عىل 
تويــرت، إىل أن ”امليليشــيات رفضت 
وعادت  الوساطة  لجنة  ببنود  االلتزام 
واستئناف  وآلياتها  عنارصها  بتحشيد 

رادع  بتصٍد  قوبلــت  لكنها  هجومها، 
أسفر عن تدمري آليات تابعة لها“.

االشتباكات  استمرار  النقيب  وأكد 
بني الجانبني وحالة التوتر، ”بســبب 
إرصار ميليشيات اإلخوان عىل تصعيد 
املوقف بالهجــوم عىل قوات املقاومة 

الجنوبية والحزام األمني“.
إلدارة  تابعة  أمنية  وحدات  وشّنت 
أمــن محافظــة أبني، يــوم االثنني 
املــايض، برفقة وحــدات من القوات 
الخاصة وأخرى عسكرية من الجيش، 
متهمة باالنتامء لحزب التجمع اليمني 
لإلصالح )إخوان مســلمون(، هجوما 
عىل مواقع تحت سيطرة قوات الحزام 
األمني، مبنطقة ”الخرب“ بني مدينتي 
أبني،  محافظة  جنويب  وأحور،  شقرة 
مــا أدى الندالع مواجهــات أدت إىل 

مقتل جندي وإصابة 4 آخرين.
وتوقفت املواجهــات، يوم االثنني 
املــايض، بعــد وســاطة قبلية بني 
الجانبني، إال أن القوات املحسوبة عىل 
الحكومة اليمنية واصلت تقدمها نحو 
مديرية أحور، بحجة مواصلتها ”حملة 
الســاحيل  الرشيط  لتطهــري  أمنية 
الجامعات  من  عليــه  املطلة  والجبال 
املسلحة التي عملت عىل قطع الطريق 

ورسقة املسافرين وقتلهم“.
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