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األمناء / خاص :

أطلــق  م   2022 ســبتمرب  يف 

يف  بارزون  وناشــطون  إعالميون 

حــزب اإلصــالح اإلخواين وســم 

عىل  عسري_مينية(   جيزان  )#نجران 

منصة تويرت.

 تزامن الهاشــتاج مع ترسيبات 

مفاوضات  عــن  تتحدث  إعالميــة 

وطهران،  الرياض  بني  بغداد  تديرها 

ونشط يف الهاشتاج مطابخ إعالمية 

إيرانيــة عربيــة تابعة لحــزب الله 

الشيعي اللبناين والحوثيني بصنعاء، 

لكن املالحظ أن القوى اليمنية وعىل 

عكس الجنوبيــة التي ميثل املجلس 

انساقت  السيايس،  كيانها  االنتقايل 

وراء ما تضمنه الوســم وكأن اليمن 

قد فقــدت كل يشء حتــى ذاكرتها 

التاريخية.

تركيا وأول من  الهاشتاج من  بدأ 

أطلقه هو القيادي اإلعالمي يف حزب 

من  منصور  أنيس  اإلخواين  اإلصالح 

حسابه الرســمي وحسابات يديرها 

بأسامء مستعارة. 

وبحسب تحليل قمنا به باستخدام 

التواصــل  مواقــع  تحليــل  أدوات 

األطراف  أي  ملعرفــة  االجتامعــي، 

اليمنية األكرث مشاركة يف الهاشتاج، 

ومن أيــن انطلقت تفاعالتها، اتضح 

أن حزب اإلصالح كان األكرث مشاركة 

يليه  إعالمييه وناشــطيه  من خالل 

الحوثيون، إضافة إىل نســبة ضئيلة 

القومية  اإليدلوجيــا  ناشــطي  من 

كالنارصيني والبعثيني.

وقد مثلــت اليمن صنعاء ومأرب 

املركــز األول مبوجب 12 ألف تغريدة 

فيــام تقاربت النســب يف كل من 

وبريوت  وأنقرة  والقاهــرة  الدوحة 

الريــاض يف املركز األخري،  وجاءت 

فيام مل تســجل عدن رقاًم يؤهلها 

ملنافســة الريــاض عــىل املرتبة 

األخرية.

Social Bear� أداة  وتوضــح  

ing املتخصصــة يف تحليل بيانات 

ذلك  تغريــدات عن  أن هناك  تويرت 

كعامن  خليجية  دول  من  الهاشتاج 

والكويــت والبحريــن واتضح من 

حساباتها  لتوجهات  قراءتنا  خالل 

أنها من ناشــطني خليجيني إخوان 

ومن الطائفة الشيعية.

للحديث  مدخاًل  كان  ســبق  ما 

ما  أن  تؤكد  جديــدة،  تطورات  عن 

اإلخواين  اليمني  الوســم  تضمنه 

الحويث سالف الذكر، مل ينطلق من 

موروث القــوى اليمنية يف ابتزاز 

يف  الســعودية  العربية  اململكــة 

التاريخ والجغرافيا، بل يف ســياق 

اململكة  بــراع  يرتبط  ســيايس 

العربية  املنطقة  وإىل جانبهــا دول 

رئيســية،  بدرجة  ومر  كاإلمارات 

مع املرشوعني اإليــراين واإلخواين 

جعل  ذيك  وبتوافق  استطاعا  اللذين 

شــامل اليمن جبهتيهــام املتقدمة 

الخليج  أنظمة دول  اململكة وكل  ضد 

العريب، ويسعيان ومن خالل اململكة 

لها  املناهضني  معسكريهام  توسيع 

إىل الجنــوب الذي يرتبــط باململكة 

تدرك  اســرتاتيجيتني  بخاصيتــني 

طهران واإلخــوان أهميتها وأبعادها 

األرجح  عىل  أو  اململكــة،  وتجهلها 

هام:  الخاصيتان  وهاتان  تتجاهلها، 

االرتباط الحدودي مع اململكة بطول 

يتجاوز ضعف الحــدود الربية بينها 

وشامل اليمن، وأما الخاصية الثانية 

بني  الســني  املذهب  بوحدة  فتتمثل 

الجنوب واململكــة، حيث إن الجنوب 

الدولــة العربيــة التــي دخلت مع 

الجمهورية العربية اليمنية يف وحدة 

عــام 1990م كان ومــا زال الدولة 

الخالية  الوحيدة  العربية واإلسالمية 

التعــدد املذهبي وكل ســكانها  من 

ينتمون للمذهب السني.

يف  جديدة  وتطــورات  تداعيات 

الحويث  اليمنــي  والخارج  الداخــل 

قطري  دعم  مــن  تخلو  ال  واإلخوان 

تريك إيراين، بارشت منذ مطلع العام 

الحايل ملنهجه ذات الوســم استباًقا 

ملا تســفره مفاوضــات اململكة مع 

الحــويث وما قد يأيت من املســاعي 

اليمنية  الســالم  عملية  يف  األممية 

التي يفتقد نجاحها للتنازالت وحسن 

اململكة  تنــازالت  باســتثناء  النوايا 

ومرونتهــا حــد القبــول برشوط 

ثوابت  عــىل  والضغط  خصومهــا 

رشكائها املحليني.

يف  وقبلية  سياســية  مصــادر 

كل من مأرب وصنعاء، كشــفت عن 

تحضــريات لعقد لقاءات تشــاورية 

محافظات  مســتوى  عــىل  فرعية 

اليمن الشــاملية ال سيام التي تتوزع 

فيها قبائل حاشــد وبكيل إضافة إىل 

واإلخواين،  الحويث  بشــطريها  تعز 

شخصيات  اللقاءات  هذه  وســتضم 

سياســية وقبلية ودينية وأكادميية، 

بالتــوازي مــع لقاءات تشــاورية 

مــع مختصني يف القانــون الدويل 

ومؤرخني  وجغرافيني  وحقوقيــني 

يف كل من صنعــاء ومأرب وبريوت 

ومســقط، من أجل إعداد ما وصفته 

املصادر، باملــرشوع املتكامل وخطة 

عمــل وطباعة خرائــط وملصقات 

وكتيبــات ووثائــق عــن األرايض 

وعسري(  وجيزان  )نجران  السعودية 

أراٍض مينية محتلة،  أنها  اعتبار  عىل 

كام أن اللقاءات التشاورية للقانونيني 

ســتتوىل، كام أفادت املصادر، إعداد 

املحاكم  يف  قضائيــة  دعوى  ورفع  

اليمنية والدوليــة إلدانة ما تصفه بـ 

»االحتــالل الســعودي«، واالعرتاف 

بالحــق اليمني عــي جميع حدوده 

الطبيعية والجغرافية والتاريخية.

اللقاءات  إن  املصــادر  وقالــت 

التشــاورية القبلية والسياسية عىل 

مســتوى املحافظات ستبدأ منتصف 

العــام الجاري، وســيتمخض عنها 

محافظة  كل  متثــل  كتلــة،  اختيار 

شــامل،  ميني  وطني  مؤمتــر  يف 

إلحالل الســالم وفق رؤيــة وطنية 

ما  صفحة  تطوي  شــاملة  توافقية 

خلفته وراكمته مثاين ســنوات من 

“العدوان« والحرب ويقوم - حســب 

أولها  - عىل ثالث مرجعيات  املصادر 

بسط الســيادة الوطنية اليمنية عىل 

اليمن شــامله وجنوبه بــره وبحره 

وجزره ، واســتعادة السيادة اليمنية 

املحتلة من قبل  اليمنيــة  األرايض   «

)جيزان  الســعودية  العربية  اململكة 

نجران عسري(”.

وأكدت املصادر أن أعامل التحضري 

، ملا  واإلعداد أوشــكت عىل االنتهاء 

يتعلق مبؤمتــرات الفروع ، وأن ثالث 

بجامعة  عقــدت  مغلقة  عمل  ورش 

صنعاء خالل شهر يناير املايض لهذا 

الغرض، وحرضتها شخصيات وطنية 

وقبليــة وأكادميية وشــاركت فيها 

سياسية  قيادات  املريئ  االتصال  عرب 

حزبيــة ودينية من بيهم الشــيخ 

محمد الحزمي ونائب رئيس مجلس 

النواب اليمنــي عبدالعزيز جباري 

والوزير االســبق صالح الجبواين 

وبحضور شــيخ مشــائخ حاشد 

حمري األحمر.

ورش  أن  املصــادر  وأوضحت 

العمل وضعت قامئة من املرشحني 

متهيدية  تحضريية  هيئة  لعضوية 

للمؤمتر الوطني اليمني الشــامل، 

الناشطة  املقرتحة  القامئة  وضمت 

الحائــزة عىل جائــزة نوبل توكل 

حســن  الحويث  والقيادي  كرمان 

الصعــدي والوزير الســابق خالد 

سامل  عي  والشــيخ  الرويشــان 

الحريزي والربملاين شوقي القايض 

ورضية  السيد  فائقة  واألســتاذة 

املتوكل والشيخ شــمس الدين بن 

محمد رشف الدين.
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