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األمناء/ خاص:

يف الوقت الــذي كان فيه الهدوء 
سمة سياسيني ونشطاء جنوبيني، فإن 
قرار رئيس مجلــس القيادة الرئايس، 
الدكتــور رشــاد العليمي، بتشــكيل 
وحدات عســكرية تحت مسمى “درع 
الوطن” بقيادة العميد بشــر ســيف 
قائد، أثار غضب إخــوان اليمن ممثاًل 
اعتربوه تهميشًا  الذين  بحزب اإلصالح 
الوطني”  بـ”الجيش  املسامة  لقواتهم 
الرافض حتى اآلن قتال مليشيا الحويث 

اإلرهابية، الذراع اإليرانية يف اليمن.
هدوءهم  عكســوا  الجنوبيــون 
املسلحة  بقواتهم  ثقتهم  عىل  بالتأكيد 
املسلحة، ورمبا  مبختلف تشــكيالتها 
يكونون بانتظار صدور بيان رســمي 
من املجلس االنتقايل الجنويب ممثلهم 

حول موقفه من هذه القوات.
يقول الصحفــي، صالح بن لغرب: 
الوطن هي  “فيام يخص قــوات درع 
جنوبيــة وقائدها جنويب ال خوف من 
صاحبة  الجنوبية  القــوات  لكن  ذلك، 
بدون  العريب  للمرشوع  الوحيد  النرص 
رواتب منذ عــام، وأعتقد أنه آن األوان 
أن تتحرك للضغط عىل مجلس القيادة 
لدفــع رواتبها كاملــة وبانتظام ألنه 
بدونها لن يكــون هناك وجود ملجلس 

قيادة وال يحزنون”.
بن  اإلعالمي وضاح  الناشــط  أما 
قيادة  لدينا  “تطمنــوا،  فقال:  عطية، 
وطنية ولديها قرار، وأي قوات صديقة 
فأهــاًل بإخوتنــا ضد عدو مشــرك 
للجميع”.  ليثبتوا  أمامهــم  والجبهات 

التي تم  الوطن  أن قــوات درع  مؤكدًا 
وإمنا  ليســت مولودا جديدا،  إعالنها، 
موجودة منذ سنة وما زال املنجم يبحث 
لها عن اسم وكان اسمها اليمن السعيد 

ثم العاملقة الجديدة ثم درع الوطن.
وإعالمي  سيايس  اليافعي،  يارس 
جنويب، يرى أن رشاد العليمي ال يحتاج 
قــوات جنوبية إلســناده ودعمه، بل 
يحتاج إىل قوات شاملية تعيد االعتبار 
له ولحزبه من خالل تحرير الشــامل. 
وقال: “الرئيس هــادي رغم جنوبيته 
مل تشــفع له ألوية الحامية الرئاسية 
وســيطرته عىل وزارة الداخلية والبنك 
املركزي؛ ألنه وقف ضد إرادة شــعبه، 

وكلنا يعلم كيف كانت النهاية”.
عىل النقيض كان الغضب ســمة 
نشــطاء وسياســيي اإلخوان، الذين 

رئيس  عىل  للهجــوم  كعادتهم  ذهبوا 
قراره  وانتقاد  الرئايس  القيادة  مجلس 
يســمى  ملا  اســتهداًفا  اعتربوه  الذي 
آخر  يف  فشل  الذي  الوطني”  “الجيش 
انتصار  أي  تحقيق  أربع ســنوات يف 
بل  اإلرهابية،  الحويث  ميليشــيا  عىل 
قام بتســليم املناطق املحررة يف نهم 
ومأرب والجوف وشبوة طواعية ودون 
قتال بعد أن انسحب منها وترك سالحه 

عرضة للنهب الحويث.
من  تبث  التي  بلقيس،  قناة  فمدير 
تركيا، أحمــد الزرقة، اتهم العليمي مبا 
أسامه “ملشنة” الجيش بإصداره قرار 
وقال:  الوطن”،  “درع  قوات  تشــكيل 
“بــدل هيكلة الجيش ودمــج القوات 
بإنشاء مليشيات  آل جابر  يقوم رشاد 
عىل أســس ال وطنية وخــارج هيكل 

ومســمياتها  الرسمية  املؤسســات 
ووظائفها الحقيقية”.

من جانبه الســيايس والصحفي، 
ســيف الحارضي، املقرب من الجرنال 
عيل محســن األحمر، نائــب الرئيس 
اليمنــي الســابق، قال: “ إن إنشــاء 
تشــكيالت مســلحة ال ترتبط بوزارة 
الدفاع مالًيا ودارًيــا وعملياتًيا.. وكل 
تشــكيل له عقيدة قتالية مختلفة عن 
للبالد  وتلغيم  كاريث  اآلخر  التشــكيل 
وينــذر بحرب أهليــة”. زاعاًم أن هذه 
السياســة املتبعــة يف إغــراق البالد 
إطار  خارج  املســلحة  بالتشــكيالت 
مؤسســة الجيش واألمن مغامرة غر 

أخالقية تهدد وجودية الدولة.
وأبرز الحارضي سبب غضبه الذي 
يعود إىل أن هذه القــوات تتبع القائد 

األعىل للقوات املسلحة وال تتبع وزارة 
الدفاع، وأن هذا يعترب مغالطة وتورية 
إلحالل هذه الوحــدات بديال لوحدات 

الجيش يف سيئون ومناطق أخرى.
الصحفــي اإلخواين،  فيام ذهب 
أحمد الشــلفي، إىل التســاؤل إذا ما 
اليمنية بحاجة إىل  كانت الحكومــة 
إنشــاء قوات جديدة تحت مســمى 
درع الوطــن أم أنهــا الحاجة كانت 
للملمة شــتات الجيش اليمني التابع 
لها ومتويله وتأهيله؟ كام تســاءل: 
هل ستتحول هذه القوات إىل مليشيا 
جديــدة خــارج ســيطرة الحكومة 
نفســها مثل كل القوات األخرى التي 
تتبع اسميا الحكومة لكن قرارها بيد 

آخرين؟!
والحارضي  الزرقــة  وتنــاىس 
يتحدثون  الذي  الجيش  أن  والشــلفي 
اإلخواين  اإلصــالح  لحزب  والؤه  عنه 
وليس لقائد القوات املســلحة ســواء 
الرئيس السابق عبدربه منصور هادي 
أو الحايل الدكتور رشاد العليمي، وهو 
لتوجيهات  االنصيــاع  رفضه  أكده  ما 
االنســحاب من أبني من أجــل تنفيذ 
اتفاق الريــاض وإرصاره عىل التمركز 
يف شــقرة قبــل أن تجــربه القوات 

الجنوبية عىل االنسحاب.
أن  الشــواهد  تؤكــد  حــني  يف 
مــن يطلق اإلخــوان عليها تســمية 
“ميليشيات” هي من كبدت ذراع إيران 
خالل السنوات األخرة خسائر برشية 
وشــبوة  الحديدة  يف  فادحة  ومادية 

ومأرب والضالع وكرش ويافع. 

األمناء/ خاص:

 خّيمت أجواء التوتر السيايس واإلعالمي 
عىل معســكر الرشعية اليمنية، يف مشــهد 
يذكر مبرحلة ما قبل انعقاد املشاورات اليمنية 
يف الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئايس، 
يف حني قال مراقبون إنها مرتبطة مبا تقوم 
به قوى مينية وإقليمية من محاوالت إلضعاف 
الرشعية وإرباك التحالف العريب يف منعطف 

بالغ الخطورة من مسار األزمة اليمنية.
وربطت مصــادر مطلعة بــني الحملة 
السياسية واإلعالمية التي تستهدف التشكيك 
يف مرشوعيــة مجلــس القيــادة الرئايس 
التعيينات  من  بحزمــة  املتعلقة  والترسيبات 
الجديدة يف مؤسسات الرشعية، والتي يعتزم 

املجلس القيام بها.
ويف الســياق ذاتــه تجــددت الحملة 
اإلعالمية التي تستهدف دول التحالف العريب 
وبعض املكونات يف الرشعيــة اليمنية، مثل 
املجلس االنتقايل الجنــويب، يف تحرك قالت 
مصادر إن تنظيم اإلخوان يف اليمن واملنطقة 
تفكيك  إحياء مســاعي  بهــدف  يقف خلفه 
التحالــف العــريب وخدمة أجنــدة اإلخوان 

السياسية يف امللف اليمني.
وشــهدت مواقع التواصــل االجتامعي 
ومنصــات اإلعــالم التابعة لإلخــوان خالل 
األســابيع املاضية حملــة إعالمية ممنهجة 
تســتهدف بعض املكونات الجنوبية وتتهمها 

مع  بالتوازي  اإليــراين،  باملرشوع  باالرتباط 
حملــة أخرى تزعم وجود رصاع ســعودي – 

إمارايت يف اليمن.
إىل  لـ”العرب”  مطلعة  مصادر  وأشارت 
أن هــذه الحملة هي امتداد لحمالت ســابقة 
يقودها تنظيم اإلخــوان يف اليمن واملنطقة 
بتمويل قطري وتهــدف إىل تفكيك التحالف 
العريب الذي تقوده الســعودية، عرب اختالق 
اليمني  امللــف  إدارة  تباينــات يف طريقــة 
الحقيقية  األســامء  من  حشــد  ومبشاركة 
والوهمية عىل مواقع التواصل االجتامعي من 
أجل إشاعة جو من الخالف والرصاع السيايس 

واإلعالمي.
وعــن أســباب التناغم بــني الخطاب 
اإلعالمي لإلخوان والحوثيني حول هذا امللف، 
لفتــت املصادر إىل تقاطع أهــداف الطرفني 
يف هذه املرحلة التي يشهد فيها امللف اليمني 
حوارات سياســية وإصالحــات داخلية يف 
الرشعية، حيث يســعى الحوثيون والداعمون 
اإلقليميون إىل إضعاف الرشعية لدفعها نحو 

تقديم املزيد من التنازالت.
ويف ترصيــح لـ”العرب” حول خلفيات 
وأهداف تصاعد هذا الخطــاب اإلعالمي قال 
عزت مصطفــى، رئيس مركز فنــار لبحوث 
السياسات، “إن الحمالت املوجهة عرب مواقع 
الشارع  إلرباك  ُتستخدم  االجتامعي  التواصل 
اليمنــي الذي أصبــح معرضــا للتأثر بهذه 
الحمالت بســبب غياب وسائل اإليضاح التي 

الشائعات،  ترويج  عىل  الطريق  قطع  ميكنها 
مــع غياب املصادر الرســمية عن الســاحة 
اإلعالمية، وهو ما وّفر حيــزا كبرا للتضليل 

مّكنه من االستمرار والتأثر”.
وأشــار مصطفــى إىل أن اإلشــاعات 
تواصلت خالل الســنوات املاضية رغم أن كل 
إشــاعة ال تصمد ســوى مدة قصرة قبل أن 
ينكشف زيفها، لكن اآللة الضخمة التي تبثها 
األنظار إىل شــائعة أخرى  تكون قد رصفت 

جديدة.
وعن التكتيــكات التي تتبع يف توجيه 
مثل هذه الحمــالت، قال مصطفى “يالَحظ 
أن هذه الحمالت عندما تستهدف السعودية 
تستثني اإلمارات، وعندما تستهدف اإلمارات 
تستثني السعودية، وحينام تستهدفهام معا 
ُتشــيع حدوث خالفات بينهام، وهذا تكتيك 
الشــائعات  تدير  التي  املجموعة  دأبت عليه 
وصارت متارســه عــىل مجلــس القيادة 

الرئايس”.
ويف تعليقــه عــىل حالــة الفوىض 
التي يشــهدها معسكر الرشعية  اإلعالمية 
واألطــراف التي تقف خلفهــا، اعترب مدير 
مركــز ســاوث 24 للدراســات يف عــدن 
يعقوب السفياين أن هذا الخطاب اإلعالمي 
الرياض  اتفاق  املنفلت يذّكر مبرحلة ما قبل 
يف نوفمــرب 2019 ومــا قبل مشــاورات 
الريــاض يف أبريــل 2022، الفتــا إىل أن 
الفارق واملؤســف هذه املرة هــو أن “هذه 

األمر  بادئ  يف  تصّدرها  اإلعالمية  الفوىض 
صحافيون ونشــطاء من الدول التي دعمت 
ورعت مشــاورات الرياض وأســهمت يف 
املناهض  للمعسكر  الداخلية  الجبهة  توحيد 

للحوثيني إىل حد ما”.
ترصيــح  يف  الســفياين  وأضــاف 
لـ”العرب” أن “هذا املناخ اإلعالمي املضطرب 
واملحــرض واملشــكك يوفر بيئــة خصبة 
أنه  االحتقان، كام  وزيادة  اإلشــاعات  لبث 
يوفر فرصــا مالمئة للحوثيــني واألطراف 
اإلقليمية للعمل بشــكل أكــرب عىل تفتيت 
العالقــة وتعميق الصدع بني أطراف املجلس 

الرئايس”.
وتابع: “من الواضــح أن هذا الخطاب 
مل يبدأ صدفة أو عبثا؛ فقد رافق مرحلة من 
الضبابية التي تسود داخل املجلس الرئايس، 
السابقة  الظروف املشابهة  كام تم استغالل 
لتعزيــز التوتر والدفــع بالوضع إىل نقطة 
حرجة. لذلك فإن الراعني التفاق الرياض يف 
املقــام األول وأطراف املجلس الرئايس أيضًا 
هذا  بضبط  اليوم  فوري،  بشــكل  ملزمون، 
الخطاب املنفلت وضبــط األصوات املنتمية 
إليهــم واملحســوبة عليهم قبــل أن تتأزم 

األوضاع بشكل أكرب”.
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