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عدنان األعجم

من حجور ونهم واجلوف اإىل اجلنوب.. �شرعية 
الإخوان كتلة خيانات متوا�شلة

قيادي بالنتقايل يك�شف موقف املجل�س من ت�شريحات 
املبعوث الأممي اجلديد لليمن

كيف ا�شتغل حزب الإ�شالح الغطاء احلكومي لل�شيطرة على منابع النفط يف اجلنوب؟
األمناء/ يعقوب السفياني:

اعتمد حزب اإلصالح اليمني، فرع التنظيم 

العاملي لإلخــوان املســلمني يف اليمن، عىل 

سياسة االنتشار والسيطرة عىل منابع النفط 

يف الجنــوب، تحت غطــاء الحكومة اليمنية 

املعرتف بها، وبدعم من التحالف العريب بقيادة 

األرض، ميكن مالحظة رقعة  السعودية، عىل 

النفطي  املثلث  انتشار ميليشــيا اإلصالح يف 

الغني )مأرب، شبوة، حرضموت(.

كثــف اإلصــالح تواجد قواتــه يف هذه 

الرقعة الجغرافية الهامة واالسرتاتيجية، فيام 

انســحبت هذه القوات وتخلــت عن مناطق 

أخرى غري نفطية، يف الشــامل ، وتحاول أن 

تفعل يف شبوة الجنوبية. وتوايل معظم هذه 

القوات بشكل مبارش نائب هادي، عيل محسن 

األحمر، أحد رموز حــرب 1994 ضد الجنوب، 

وهذا النفوذ العسكري األوسع منذ عقود بعد 

عيل عبد الله صالح.

وبينام متتد ســيطرة اإلصالح عىل وادي 

حرضمــوت إىل ما قبــل 2015 بكثري، أحكم 

الحزب قبضته عىل شبوة بعد معارك محدودة 

مع "النخبة الشــبوانية"، إحدى أبرز القوات 

الجنوبية التابعة للمجلس االنتقايل الجنويب، 

يف أغسطس 2019، انتهت بانسحاب النخبة، 

واســتيالء الوحدات العســكرية القادمة من 

مأرب والجوف مســنودة بعنارص قبلية عىل 

املحافظة، وبدعم سعودي.

خطر داهم
بشكل أسايس، تهدد اسرتاتيجية التخادم 

التــي يتعامل بها الحوثيــون املدعومون من 

املناطق  وبالذات  الجنــوب،  واإلصالح،  إيران، 

اإلخواين  اإلصالح  حزب  لســيطرة  الخاضعة 

احتاملية  تــربز  شــبوة(،حيث  )حرضموت، 

أجزاء منها  أو  املناطق  لهذه  تسليم ميليشياته 

إىل الحوثيني، يف إطار هذه االسرتاتيجية.

وسبق لإلصالح أن ســلم بالفعل جبهات 

ومناطق عديدة للحوثيــني يف إطار التخادم 

بني الطرفــني، أبرزها جبهــة نهم بني مأرب 

وصنعــاء، والتــي احتلت عناوين شاشــات 

أخبارها  وظلت  لســنوات،  السعودية  األخبار 

مادة ترويجية ألتباع الحزب، قبل أن تســقط 

كليا بيد ميليشيات الحويث. كذلك فعل اإلصالح 

يف محافظــة الجوف، بعد انفــراد الحوثيني 

بالقبائل، وأيضًا يف جبهــات البيضاء، والتي 

الشيعية بشكل كامل  استولت عليها الجامعة 

مؤخرًا.

عمليــا، بــدأ اإلصــالح يف تنفيــذ ذات 

االسرتاتيجية يف جنوب اليمن، وبالتحديد يف 

شــبوة، خارصة الجنوب، حيث سلم مديريات 

بيحان وعــني الحدوديتني بــدون قتال ويف 

غضون ساعات فقط للحوثيني، وفرت وحداته 

العســكرية - التي لطاملا احتشــدت لقمع أي 

فعاليات سلمية ألبناء شبوة - من معسكراتها 

بشكل جامعي.

قنبلة موقوتة
حتى اآلن، ال زال اإلصالح ميارس التخادم 

مع الحوثيني بشــكل رسي وغري مبارش، لكن 

هذه الرسية تبقى مســألة وقت فقط، قبل أن 

يكشــف الحزب عن أجنداتــه العلنية املعادية 

للجنوب، والسعودية واإلمارات، واملتوافقة مع 

النهج الرتيك القطــري يف املنطقة العربية، 

واملرتكز عىل تفتيــت الدول وإضعافها متهيدًا 

أنظمتها،  رأس  موالني ألنقرة عــىل  لتنصيب 

لخدمة مرشوع  ثرواتهــا وتطويعهــا  لنهب 

العثامنية الجديدة.

االنتهازيــة  لطاملــا مــارس اإلصــالح 

العسكرية والسياســية ضد السعودية، وذلك 

بهدف دفع الريــاض لتبني مواقف عدائية من 

املجلس االنتقايل الجنويب، الكيان الســيايس 

الذي توافق عليه الجنوبيون لتمثيلهم، وحمل 

املنشــودة يف  تطلعاتهــم، وتحقيق هدفهم 

استقالل بالدهم، وعودة األوضاع إىل ما قبل 

 .1990

الوجود  ميثلهــا  التي  املوقوتــة  القنبلة 

لن  العسكري لإلصالح يف شبوة وحرضموت 

يتوقف رضر انفجارهــا إذا ما حدث عىل هذا 

املعادلة فقط،  الجزء الشاسع والحاســم يف 

بل ســيمتد إىل باقي مدن الجنوب ، وهو ما 

يعني فقدان املكاسب املتحققة يف 2015 ضد 

الحوثيــني عىل يد الجنوبيــني، والتي جاءت 

بثمن ثقيل مــن األرواح واألمــوال، ورضبة 

قاصمة يف صميم التحالف بقيادة السعودية.

درء اخلطر
يف نوفمرب 2019، وقع املجلس االنتقايل 

الجنويب اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية، 

النفوذ  اإلصالح عــىل  حزب  يســيطر  والتي 

السيايس والعســكري األوسع فيها، وتضمن 

وأمنية  وعســكرية  سياسية  شقوق  االتفاق 

واقتصادية وإدارية، شــملت انسحاب القوات 

اليمنية  الحكومة  املحســوبة عىل  العسكرية 

من محافظات جنوب اليمن، وذهابها لجبهات 

القتال مــع الحوثيني يف الشــامل، وهيكلة 

وزاريت الدفاع والداخلية، واللتان متثالن مظلة 

رشعية ملليشيات اإلصالح.

وملا ميثله اتفــاق الرياض من خطر عىل 

مع  التخادم  واســرتاتيجية  الحــزب،  أهداف 

الوهلة  دأب منــذ  يعتمدها،  التــي  الحوثيني 

األوىل عــىل محاولة تعطيل وإفشــال اتفاق 

الرياض مــن قلب رشعية هادي، مقابل غياب 

رعاة  من  وواضــح  وحازم  حقيقــي  موقف 

االتفاق الســعوديني. ومع كونها البند الوحيد 

من االتفــاق الذي تم تنفيــذه، عمل اإلصالح 

عىل إفشــال حكومة املناصفة التي شــارك 

بها االنتقايل، رغم الكتلة الوزارية الواســعة 

املحسوبة عليه بهذه الحكومة. 

ووفقــًا لهــذه املعطيــات، فــإن اتفاق 

الرياض وتنفيذ كافة شقوقه وبنوده يعتربان 

الحويث  الخطر  لــدرء  الناجع  الحقيقي  الحل 

اإلصالحي عىل محافظات الجنوب، وإفشــال 

التخادم املشــرتك بني الطرفــني. ومع إرصار 

الحزب املستمر عىل إفشــال االتفاق، وبلوغه 

مرحلة متقدمة من تحقيــق ذلك، يبقى دعم 

القــوات الجنوبية لتحرير ما تبقى من األرض 

البديل أمام اإلقليم والعامل،  هو الخيار الوحيد 

وبالذات السعودية.

األمناء / خاص:
أكد جنوبيــون أن خيانة وتخــادم رشعية اإلخوان 
اإلرهابية مع إرهاب مليشيات الحويث، يطفح يومًا بعد 
يوم إىل السطح أكرث من الشــامل وصواًل إىل الجنوب، 
والهدف منــه القضاء عىل القــوات الجنوبية واحتالل 
الجنوب وتقاسم ثرواته تحت خطة "النص بالنص"، كام 

وصفها مغردو التواصل االجتامعي.
وعرب هاشــتاج ) الرشعية خيانــات متواصلة( أكد 
أبناء شــبوة أنهم لن يقاتلوا تحت سلطة بن عديو وبن 
عبود الرشيف ولعكــب الرشيف الذين هربوا من املعركة 
يف بيحان، مؤكدين أنه يحب محاكمتهم بتهمة الخيانة 
العظمى، الفتــني إىل أنه عىل التحالــف تغيري هيكله 

وأدواته يف شبوة.
وقال عضو هيئــة التدريــس بجامعة حرضموت، 
م. هاين الكازمي: "قلناها مرارًا بأن الحويث ال يســقط 
املديريات واملناطق بســبب تفوقه يف العتاد الحريب أو 
الرجال، ولكن بسبب جيش ميلء بالخونة واالنتهازيني".
وأضاف:  "أكــرب مؤامرة حقيقيــة حصلت لنا هي 

تجميع كل اللصــوص والهاربني وإخبارهم بأنهم رجال 
دولة".

وســخر املغرد أبو عيل، من مقطــع فيديو متداول 
لتوجيه أركان بيحان التابع لرشعية اإلخوان، كاتبًا: "هذه 
هي مربرات جيش الرشعية وجامعة اإلخوان من 2011 

مش من اليوم فقط"..
وقال أركان محور بيحان يف املقطع: "إن انســحاب 

الجيش الوطني نرص وليس هزمية".
وقالــت الكاتبة ريــم: "الحقيقــة أن الحويث كان 
متواجدًا تحت غطاء ولباس الرشعية يف شبوة، وهذا قد 
نعلمه، ولكن اليوم الرشعية مل تستطع الصرب أن يختبئ 

أكرث من ذلك".
واقتضب الناشــط هيثم تغريدته: "ســقطت ثقة 

الشعب بالرشعية عندما سقطت أول يوم نهم".
وقال زيد املردعي: "بعد عملية االستالم والتسليم بني 
اإلخوان والحويث ملناطق شــبوة وتكرار نفس سيناريو 
الشامل، مل يعد أمام التحالف من خيار: إما أن يكون مع 
الحويث واإلخوان ويتغاىض عام يحدث وإما أن يكون مع 
الجنوبيني بدعمه لتحرير أرضهم من الحويث واإلخوان".

األمناء / خاص:
قال القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب، منصور 
صالــح، إن ترصيحــات املبعوث األمريــي إىل اليمن 
ليندركينغ وقبله إحاطة املبعوث األممي هانز كمربدينغ، 

مرحب بهام. 
وأضاف القيــادي يف االنتقايل الجنويب، يف اتصال 
مع "ســبوتنيك"، يوم الخميــس: "إن هذه الترصيحات 
ليست كافية إليجاد حل شامل ومستدام يف اليمن، طاملا 
ظلــت جهودهام تراوح بعيدًا عن جوهر ولب املشــكلة 
الحقيقية وجذورها، وبالنظر إىل األزمة كأزمة ســلطة 

بني القوى اليمنية".
وقال صالح: "إن الحــل لألزمة القامئة يف الجنوب 
واليمن، يكمن أساسا يف أهمية استيعاب العامل لرضورة 
اســتعادة شــعب الجنوب لدولته التي كانت قامئة قبل 
الوحدة مع اليمن، وهي الوحدة التي فشلت بعد عام واحد 

من التوقيع عليها، يف مايو 1990م".
وأوضح صالح: "أن املجلس االنتقايل الجنويب، يدعم 
كل الجهود للوصول إىل سالم شامل ومستدام، للجنوب 

واليمن، فقد عاىن شــعب الجنوب الكثري منذ احتالله، 
وفرض الوحدة عليه بقوة السالح، بعد اجتياحه يف العام 

1994م وهو يف أمس الحاجة للسالم". 
وقال القيادي يف االنتقايل الجنويب: "إن أي حلول ال 
تستوعب أهمية فك ارتباط الجنوب عن اليمن، الخاضع 
لسيطرة الحوثيني، إمنا هي هروب من الواقع، وعجز عن 
تشخيصه، وبالتايل فإنها معالجات تصب ملصلحة بقاء 
الجنوب تحت ســطوة االحتالل وهو ما يعني استمرار 
الحرب وإطالة أمدها ألن شــعب الجنوب لن يقبل بهذا 

وسيقاومه".
وأكــد صالح، عىل الحاجــة لتوفــر إرادة اقليمية 
ودولية، إلحالل السالم يف الجنوب واليمن، عرب تبني حل 
عودة الدولتني، كحل منطقي وواقعي، ومتكني الدولتني 
الدولية،  املؤسسات  القانوين يف  من استعادة وضعهام 
ومســاعدتهام عىل تجاوز آثار الحــرب واالنطالق نحو 
املستقبل، وعدا ذلك ضياع للوقت، وسفك الدماء وإهدار 
للرثوات ومزيد من إقالق األمن واالســتقرار يف املنطقة 

والعامل.

ميليشيا "اإلصالح" يف اجلنوب.. خطر داهم وقنبلة موقوتة
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