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وماذا بعد؟!

”األمناء” قسم التقارير:

“وماذا بعد؟!”، رمبا هذا التســاؤل يشغل 

بال الكثري من أبناء الجنوب، ال ســيام يف هذا 

الوقت بالذات، ومع ضبابية املشهد السيايس.

التي تشــغل  التســاؤالت  وتتمحور أهم 

تفكــري الكثري من أبناء الجنــوب يف: هل يتم 

الجنوبية يف حربها  املسلحة  القوات  استنزاف 

عىل اإلرهاب؟ وهل بــات الجنوب جاهًزا لكل 

الخيارات؟ وهل يتعرض الجنوب ملؤامرة؟.

وماذا بعد؟
يرتقب أبنــاء الجنوب، وكلهم ثقة، موقًفا 

صارًما من الرئيس القائد عيدروس بن قاســم 

الجنويب،  االنتقايل  املجلــس  رئيس  الُزبيدي، 

القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية، نائب 

رئيس املجلس الرئايس، ال ســيام فيام يخص 

مستقبل القضية الجنوبية.

الجنوب  لشــعب  الُزبيدي  الرئيس  وميثل 

القائد امللهم، الذي اســتطاع تجاوز الكثري من 

العقبات.

اســتنزاف القــوات املســلحة 
الجنوبية يف حربها عىل اإلرهاب

الجنوبية قد  القوات املسلحة  وكان أبطال 

القوية  الرضبات  اإلرهاب عديد  ميليشيا  كبدوا 

خــال الفــرتات املاضية، ما كّبدها خســائر 

ضخمة وغري مسبوقة.

املســلحة  القوات  رضبــات  وعرقلــت 

الجنوبية قــدرة التنظيامت اإلرهابية، وتحديدا 

تنظيم القاعدة اإلرهابية، من استئناف النشاط 

العمليــايت، كام أّدت هــذه الجهود إىل تدمري 

به  التحتية لإلرهابيني، وهو ما اعرتفت  البنية 

تلك التنظيامت اإلرهابية.

وركــز إرهاب قوى صنعــاء اليمنية ضد 

أكرب عىل  املاضية بشــكل  الفرتة  الجنوب يف 

زرع عبوات ناســفة يف عــدة مناطق، وهي 

محاولة من قوى الرش إلثبات أنها ال تزال قادرة 

عىل التنفس، إال أن خسائرها الضخمة تعكس 

واقع انهيارها الشديد.

املعادية  اليمنية  اإلرهاب  إقرار قوى  ويعد 

للجنــوب بهزميتها أكرب دليــل عىل حجم ما 

حققه الجنوب من مكاســب ملهمة عىل مدار 

الفرتات املاضية، وبالتايل فإن املعركة يبدو أنها 

يف جولتها األخــرية، وأن النرص يطرق أبواب 

الجنوب.

لكن البعض يخىش من أن يتم اســتنزاف 

القوات املســلحة الجنوبيــة يف حربها عىل 

اإلرهاب، وهــذا ما يجب أن يحــذره القيادات 

الجنوبيــة العســكرية، خصوصــا أن تنظيم 

لتصعيد  مخططــا  وضع  اإلرهــايب  القاعدة 

األوضــاع يف الجنــوب بعد حجــم كبري من 

الخســائر التي تلقاها التنظيم عىل يد القوات 

املسلحة الجنوبية يف أكرث من جبهة.

وتشــهد الفرتة الحالية تصعيًدا متواصًا 

من قبــل تنظيــم القاعدة يف العــدوان عىل 

الجنوب، حيث استشهد جندي جنويب وأصيب 

إرهابية نفذها تنظيم  أربعة آخرون يف عملية 

القاعدة اإلرهايب يف محافظة أبني.

وفّجر تنظيم القاعدة عبوة ناسفة عن بعد 

ضد دورية عسكرية تتبع قوات »اللواء الثالث 

مشــاة« يف القوات الجنوبية يف بلدة »وادي 

عومران« رشق مديرية مودية، رشقي أبني.

وتحدثت مصادر عن أن العملية اإلرهابية 

أسفرت عن استشــهاد جندي وإصابة أربعة 

آخرين، وهناك إصابات خطــرية، وتم نقلهم 

ملستشفيات العاصمة عدن.

ويأيت هذا الهجــوم اإلرهايب بعد يومني 

فقط من هجــوم إرهايب آخر نفــذه تنظيم 

القاعدة اإلرهايب، حيث سقط أربعة مصابني 

يف هجــوم إرهايب تبنــاه تنظيــم القاعدة 

واستهدف دورية عسكرية يف بلدة املجازة يف 

الروضة يف محافظة شــبوة املطلة عىل بحر 

العرب.

وقبــل أيام أيضــا، استشــهد القيادي 

اثنني  املعكر مع   العقيد عبدالرحيم  العسكري 

من مرافقيــه فيام أصيب 3 آخرون يف هجوم 

لتنظيم القاعدة يف مديرية مودية يف أبني.

شهدت   ،2022 ديســمرب  منتصف  ومنذ 

أبني نحو 11 هجومًا إرهابيًا بالعبوات الناسفة 

بلــدات »وادي عومران«،  وقع مجملهــا يف 

»املحفد« و«مودية« رشقي أبني.

حالة السعار يف الهجامت اإلرهابية التي 

يشــنها تنظيم القاعدة متثــل محاولة لتهديد 

االنتصــارات التي حققتها القوات املســلحة 

الجنوبية خــال العمليات التي نفذتها مؤخرا، 

من خال عملية »ســهام الرشق« لتطهري 

أبني من اإلرهاب.

محاولة  القاعدة  تنظيم  إرهاب  وميثل 

خبيثــة ومشــبوهة لتقويــض أي معامل 

لاستقرار يف الجنوب، وجْعله تحت التهديد 

اإلرهايب بشكل دائم.

هل يتعرض الجنوب ملؤامرة؟
ومام ال شك فيه أن شعار املرحلة الحالية 

يف الحرب التي تســتهدف الجنوب تركز عىل 

التي  املغلوطة،  الشــائعات واملعلومات  إطاق 

تستهدف تقويض منظومة األمن واالستقرار، 

التي توليها القيادة الجنوبية كثريا.

وفيام يخص تعــرض الجنوب للمؤامرة، 

تحدث املحلل السيايس والعسكري العميد خالد 

النيس حول الحراك السيايس الجاري، وقال إن 

الجنوبيني لن يقبلوا به، مشــريًا إىل أن عليهم 

يف مثل هكذا محاوالت فرض سياســة األمر 

الواقع.

وقال النيس: »يجــب أن يفهم الجميع أن 

الجنوبيني لن يســمحوا ألحــد بالتطاول عىل 

ثوابتهــم الوطنية وهي حقهم يف اســتعادة 

تضحياتهم  واحــرتام  وهويتهــم  وطنهــم 

ومعاناتهم، شعب الجنوب هو الوحيد صاحب 

القرار عــىل أرضه ولن يســمح ألحد أن يأيت 

لريســم له سياســته أو يقرر مصريه، احرتم 

ُتحرتم، تطاول وستجد الرد الذي تستحقه«.

وأضــاف: »أصبحنا قريبني جــدًا من أن 

يفرض الجنوبيون سياســة األمر الواقع عىل 

أرضهم، وهذا حقهم، وال يجب أن ينتظروا اإلذن 

من أحد، يكفي تقديم تنازالت مع شعب ال يقدر 

الجميل، شــعب تدعمه بدمــاء أبنائك ليعيش 

بكرامة عــىل أرضه وهو يريــد أرضك ونهب 

مواردك، اتركوا اليمنيني وخداعهم واعملوا عىل 

استعادة أرضكم«.

جاهزية الجنوب لكل الخيارات
وفيام كانت وسائل إعامية رسبت أخبارا 

عن حدوث مشاورات رسية، من تحت الطاولة، 

النزاع يف الباد،  تجري بني أطراف عدة إلنهاء 

إال أن الجنوب يعترب جاهًزا لكل الخيارات.

وميكن أن نعترب موقف للمجلس االنتقايل 

الجنويب من املباحثات واملشــاورات فيام جاء 

يف اجتامع هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 

الجنويب الذي عقدته الثاثاء، حيث اســتمعت 

هيئة رئاســة إىل اإلحاطة التــي قدمها نائب 

رئيس اإلدارة للشؤون الخارجية أنيس الرشيف، 

ذات  الخارجية  واملســتجدات  األحــداث  حول 

الصلة بالشأن الجنويب، ويف مقدمتها الحراك 

الســيايس والدبلومايس، يف عــدد من دول 

اإلقليم والعامل، لتمديد الهدنة األممية، كمنطلق 

لتسوية سياسية إلحال السام.

تأكيدها  الهيئة  جددت  الشــأن  هذا  ويف 

عىل ما طرحه الرئيــس الُزبيدي خال لقاءاته 

السياسية  للعملية  الراعية  الدول  ســفراء  مع 

يف بادنا برضورة أن تستوعب العملية الواقع 

املوجود عىل األرض، وتعالج الجذور الحقيقية 

لألزمــة ويف مقدمتها حل قضية الجنوب، مبا 

يلبي طموحات شعبه وحقه يف تقرير مصريه.

بدوره، قال مدير تحرير صحيفة »4 مايو« 

أن هناك  الصحايف عاء عادل حنش: »سمعنا 

مشاورات رسية، من تحت الطاولة، تجري بني 

أطراف عدة إلنهاء النــزاع يف الباد، وجميعنا 

مع إنهــاء النزاع، وإنهاء الحــرب التي أنهكت 

الجميع، لكن ما يجب أن يعلمه املتحاورون أن 

تجاوز القضايا الرئيسية واملحورية، سيزيد من 

تعقيدات املشهد، وســيزيد األمور سوًءا، ومن 

تلك القضايا الرئيســية واملحورية هي القضية 

الجنوبية والتي لن يستقيم حال الباد واملنطقة 

إال بحلها حًا يريض كل أبناء الجنوب«.

وأضاف حنش: “إن أي محاوالت لتجاهل 

أو تجــاوز قضية شــعب الجنــوب، أو حتى 

ترحيلها إىل أجل غري مســمى، لن ُتفلح، ولن 

متر، وما كان ُمتاًحا قبل سنوات، أصبح اليوم 

غري ُمتاح، ومن ســابع املستحيات، فقضية 

الجنوب، هي قضية شعب، وشهداء وجرحى.. 

قضية شــعب الجنوب قضية أزلية وجودية، 

ُيستحال أن يتجاوزها أي كائن باملعمورة كائًنا 

مــن كان.. قضية الجنوب قضيــة عادلة، ال 

تحتاج ألي أحد يك يعطيها عدالتها أو ينصفها 

أو يقف معها”.

وعن جاهزية الجنوب لكل الخيارات، قال 

حنش: “حق شعب الجنوب يف استعادة دولة 

الجنوب كاملة السيادة سينتزعه إما بالسلم أو 

بالحرب، وخيارات الجنوب مفتوحة، والجنوب 

وشــعبه وقواته املســلحة الجنوبية البطلة 

العسكرية والسياسية عىل استعداد  وقياداته 

تام ملواجهــة أي خيارات يف ســبيل الدفاع 

عن األرض الجنوبيــة الطاهرة، وعن حقوق 

شعب الجنوب يف اســتعادة دولته الجنوبية 

بأرواح  ُمتعلقة  الجنوب  فقضية  املســتقلة.. 

الذين ضحوا يف سبيلها، وال  الشــهداء  آالف 

تراجع عن هدف شهداء الجنوب«.

انزعاج الدوحة
بدورها، كشفت صحيفة »العرب اللندنية« 

عن تعرث إجراءات كثرية قام بها التحالف العريب 

والحكومة خال السنوات املاضية لضبط املنافذ 

اليمن وعــامن ومراقبتها للحد من  الربية بني 

تهريب األســلحة، نتيجة التصعيد الذي قوبلت 

به تلك التحركات من قبــل العنارص املمولة من 

الدوحة ومسقط يف محافظة املهرة.

الســعودي  العامين –  التقارب  إن  وقالت 

– اإلمــارايت أزعج الدوحة التــي تعمل إعاميا 

أدواتها  وسياســيا عىل خلط األوراق وتحريك 

يف املهــرة لتكثيف عمليات تهريب األســلحة 

بهدف إحراج مسقط التي أجرت مراجعات كبرية 

عــىل مواقفها وحجمت نفــوذ الخلية اليمنية 

التي كانت متولها الدوحــة من داخل األرايض 

العامنية.

وأكــدت أن املوقف العــامين بات يقرتب 

أكرث مــن املوقفني الســعودي واإلمارايت إزاء 

امللف اليمني منذ تويل السلطان هيثم بن طارق 

مقاليد الحكم يف ســلطنة عــامن، مع وجود 

بعض املخــاوف والتحفظــات املتعلقة باألمن 

االسرتاتيجي للسلطنة، يف الوقت الذي يتطابق 

فيه املوقف القطري مع موقف طهران.

وأكدت أن اآلونة األخرية شــهدت إضعافا 

تدريجيا للجناح املدعوم من قطر يف مســقط 

والــذي كان مييل ألجندة الدوحة – طهران عىل 

حساب العاقات االسرتاتيجية واالقتصادية بني 

مســقط من جهة والرياض وأبوظبي من جهة 

أخرى.

هل يتم ا�ستنزاف القوات امل�سلحة اجلنوبية يف حربها على الإرهاب؟

• تحذيرات شديدة من أي محاوالت لتجاوز قضية الجنوب

• هل يتعرض الجنوب لمؤامرة؟
• كيف بات الجنوب جاهًزا لكل الخيارات؟

• ما سبب انزعاج الدوحة من التقارب العماني السعودي اإلماراتي؟


