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ــرتاب األطراف يف  ــر اح ــد مظاه ــح أن أح  صحي
ــون تناحري لجيوب  ــه أويل منها ذو ل ــدن يف وج ع
ــه رصاع يتخلق عنه موقف  ــة إماراتية لكن سعودي

مناهض لالحتالل فيما بعد.. 
فقد فشل املجلس االنتقايل يف اجتماع يف العارش 
ــة موضوعات من  ــرس ملناقش ــر الحايل  ك من يناي
نوع املوقف بالرفض أو القبول فيما يتصل بطارق 
ــدم اإلشارة  ــوم  وخرج االجتماع بع ــاش املدع عف
ــي انقساما حادا  ــا  إماراتيا ما يعن ــا أو إيجاب سلب
ــس  وحضور موقف داخله يتجه نحو  داخل املجل

رفض الوصاية اإلماراتية.
ــايل املوالية  ــرتاب بني املجلس االنتق حالة االح
لإلمارات  وقوات ما يسمى برشعية  هادي املوالية 
للرياض  املتفجرة  يف أنحاء عدن برصف النظر عن 
ــا إال انه يف نواته  ــة ميدانيا وعسكري ــآالت املعرك م
ــه األولية تكشف عن ضيق من االحتالل  وصريورت
ــالل ستتسع يوما بعد  ــروز حاالت رفض لالحت وب

يوم.. 
ــل  ــن ك ــادرة م ــات الص ــن الترصيح ــح م واض
ــة داخل كل  ــات جلي ــة انقسام ــراف املتقاتل األط
ــرصاع  ليست حكرا عىل  ــىل حدة فحدة ال طرف ع
طريف االقتتال بني طرفها املسمى الرشعية وطرف 
ــس االنتقايل اآلخذ رصاعهما شكل االقتتال  املجل
ــق داخل كل  ــرز ويتشق ــاد يتف ــاك تنافر ح ــل هن ب

طرف عىل حدة.
ــاً داخل صف  ــاً واضح ــدو انقسام ــة يب من جه
ــىل السعودية حيال املوقف  الرشعية املحسوب ع
من املجلس االنتقايل الذي تصاعد موقفه ميدانيا 

ــه الرافض لحكومة بن  ــا بعد حسم موقف وعسكري
ــد املوقف  ــا ومن ثم تصاع ــوة لتغيريه دغر والدع
ــي واحتجاجي  ــام بتحرك شعب ــا والقي جماهريي
ــاط حكومة بن دغر، وأدى إىل  رافض ويدعو إلسق
قيام قوات موالية لحكومة بن دغر بقمعها بالعنف 
ــاله انفجار ومواجهات  وسقوط قتىل وجرحى وت
ــادي وبن دغر وبني   ــوات موالية له عسكرية بني ق
ــدت وقائع امليدان إىل اآلن  ــس االنتقايل وان ب املجل
ــرتاب  ــذا االح ــايل إال أن ه ــس االنتق ــح املجل لصال
املنظور بصيغته الحالية ليس  صيغة ذهاب رصاع 
األطراف املوالية لالحتاللية إىل التناحر واالقتتال 
ــوى وطنية  ــاال لق ــح مج ــذي سيفس ــف ال والضع

جديدة ستأخذ موقعها الحقا.
ــر الحايل  صادر  ــان  يوم 27 يناي ــن جهة يف بي فم
عن مجلس الحراك الثوري  دعا فيه أبناء الشعب  
ــي االحتالل  ــاس املشكلة وه ــىل أس ــز ع إىل الرتكي
ــدم السماح بتضليلهم بأمور  األجنبي املتعدد وع
ــه  ــب عن ــالل و مايرتت ــك االحت ــرس ذل ــة تك ثانوي
ــع وترد يف  ــيل وحصار وتجوي ــنت واقتتال أه ــن ف م

الخدمات وفوىض.
شخصيا لست مع الدعوات االستعجالية التي 
ــرتاب املتفجر  ــالل االح ــار إىل استغ ــث األنص تح
ــب أن نرتك  ــدن إذ أن الرأي الصائ ــاب إىل ع بالذه
ــزر واملوانئ  ــة االحتالل وتحرير الج خيار مقاوم
واألرض الجنوبية لتشكل مقاومة وطنية جنوبية 
ــادم ووشيك  ــه ق ــه وتشكل ــد من ــر ال ب ــو أم أوال وه
ــذت تعلو باتجاه رفض  ــت هناك أصوات أخ مادام

االحتالل السعودي اإلماراتي عىل السواء..

نسخة االقتتال الدائر يف عدن  يعكس هشاشة القبضة 
االحتاللية ويخلق شروط املقاومة الوطنية القادمة

عبدالجبار الحاج

قد يكون املرُء مثقفاً وهو ال يعلم أنه غري واٍع.
ــا لتكتب عن  ــة تظهر بعينه ــم هي الحقيق نع

نفسها ما ال يعلمه سوى روادها.
ــاٍل وتعّرفنا  ــي ع ــىل تعليم جامع ــا ع حصلن
ــة  الثقاف ــت  وفهم ــة  الغربي ــارة  الحض ــىل  ع
الفرنسية وذلك يف كلية اللغات جامعة صنعاء، 
ومعلمونا بعضهم روسيون كالدكتورة فلنتينا 
ــرون  ــا وآخ ــاذة  ميليس ــون كاألست وسويرسي
ــون  ــري ومسيحي ــور زه ــرب كالربوفس ــن الع م

كالدكتورة سعاد.
تلقينا قليَال من ثقافتهم ومن الرأس للصورة 
ــي عن  ــت َتحك ــي كان ــم الت ــن كتبه ــا م وأحيان
ــن ثقافتهم  ــم وَتَتحدث ع ــم وحضارته تطوره
ــىل  ع ــا  وتعرفن ــم  به ــا  احتككن ــم.  ومجتمعه

ــم من شارع  ــا معه ــم، ذهبن ــم وأفكاره عقلياته
ــز إىل مركز لغرض تعلم لغة  ــارع ومن مرك إىل ش
ــل الفرنيس:((من تعلم  أجنبية وكما يقول املث
ــرية)). فعًال  ــوف يعرف أموراً كث لغة ثانية فس
ــم تخرجنا من الجامعة يف  ــا أموراً كثرية ث عرفن
ــا ويف أيدينا  ــا طموح كبري يداعبن 2007م ومعن
ــذاك رفضت  ــن الدولة آن ــا ولك ــل مؤهالتن نحم
ــة  مانزال  ــى اللحظ ــا وحت ــاب مؤهالتن استيع
ــم ذهبنا  ــا الحالية..امله ــني يف دولتن غري مقبول
ــاء وانخرطنا يف  ــة يف صنع ــارات األجنبي للسف
عملنا الخاص ورسعان ما تركناه بسبب أشياء 

ال تعجبنا.
ــا الحنيف من  ــا دينن ــر تعلمن ــن جانب آخ م
ــن ثم  ــِر وم ــن الدْه ــن أوًال، وم ــرة والوالدي الفط

املدرسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية ثانياً. 
قرأنا كتباً كثرية ألكرث من مذهب، درسنا تفسري 
ــاري ومسلم  ــب البخ ــن كثري وكت ــني واب الجالل
وقصصا ومواعظ، سمعنا محارضات ترهيبية 
رون لنا طريقنا بْيد أنهم  ُعون أنهم ُينوِّ لناس يدَّ
ــة وترَّهات ال  ــا إال ثقافات مغلوط ــم يرسلوا لن ل
ــا من هنا  ــن الصحة..املهم أخذن ــا م ــاس له أس
ــن الشافعية، من  ــة وم ــن الزيدي ــن هناك، م وم
املدنية ومن القبيلة، وأخريا جمعنا بني الثقافة 
ــح الواحد ِمَنّا  ــة والثقافة الغربية وأصب العربي

كما ُيقال:مثقف!
فعَال نحن مثقفون ولكن ثقافة هشة تقليدية 
غري حضارية لسبب رئييس وأسايس هو غياب 
الوعي لدى هذه الثقافات ومشكلتنا أننا بحثنا 

عنه بعيداً وهو بيننا قريب.
ــول أنني ما  ــع الق ــاف أستطي ــة املط يف نهاي
ــي- وحصلت عليه إّال بعد  وجدته-أقصد الوع
ــدى الله  ــن ه ــرأت م ــت وق ــدت وسمع أْن شاه
للشهيد حسني بن بدر الدين وللقائد عبد امللك 

ابو جربيل.
ا بداخيل ومن خالل الواقع ولست  ُت عمَّ ــربَّ ع
مبالغاَ وال مروجاَ إعالمياَ أو عامًال بالجيب.. ال 

والله! وكيف ذلك وأنا الزلت غريباً؟!
ــن هذا املقال  ــا غريض وهديف ومقصدي م وم
ــاً ولكن من  ــس ُملزم ــي، ورأيي لي ــرح رأي إّال ط
ــي واألخالقي أُويص  ــي الديني واإلنسان واجب

بقراءتهن ملن هم حويل.

الوعي.. بحثناه بعيدًا يف بعض البلدان ووجدناه قريبًا يف جرف سلمان

شايف أبو حاتم

لم تعد القدُس - القضية األوىل _ بأبعادها الدينية 
ــارضًة بوعي كامل إال لدى  والقومية واإلنسانية ح
ــَة ملقاومة  ــَي الحقيقي ــوا املعان ــرار الذين عرف األح
ــة ذلك، إذ نجد  ــالل من خالل معايش الظلم واالحت
ــان  ــش واللج ــال الجي ــني (أبط ــن اليمني املجاهدي
ــودي  ــدوان السع ــون الع ــن يواجه ــة) الذي الشعبي
ــه يف ميادين  ــاءه وأدواِته ومرتزقت ــي وحلف األمريك
ــرون بتحرير  ــم أكرُث َمن يفّك ــات واملواجهة ه الجبه
ــة وأهمّية  ــذه القضي ــاً بحجم ه ــرث وعي ــدس وأك الق
ــم  ــك اإلرادة يف خطابه ــر تل ــث تظه ــا، حي عدالته
ــذا يؤكد أن  ــم، وه ــَرب من غريه ــل أك ــم بشك وأفكاره
ــوب العربية  ــن الشع ــىل عدد م ــة العدوان ع مقاوم
ــي ثقافٌة  ــني أَْو غريهما ه ــن أَْو فلسط ــواء يف اليم س
ــت مجرد شعارات  ــرشوُع عدالة وحقٌّ أزّيل وليس وم
ــم التي أصبحت  ــات سنوية يف صاالت القم وخطاب

ــوم بها األنظمة العميلة كأسلوب  حالًة اعتيادية تق
ــدوان االحتالل  ــاه ع ــة تج ــا املخزي ــر مواقفه لتربي
ــة  ــة (القم ــوب بكذب ــة الشع ــيل ولخديع اإلرسائي
ــاً (القّمة) تبدو  ــذه الكذبة أيض ــة)، وحتى ه العربي
ــي اُألْخـَرى نافذًة تفتُحها بعض األنظمة العربية  ه
ــالل استغاللها  ــن خ ــيل م ــدو اإلرسائي ــة الع لخدم
ــا؛ بهدف َجّس نبض الشارع العربي وردة  وترويجه
ــات الزعامات يف  ــت خطاب ــوب، وأصبح فعل الشع
ــل قبيح إىل  ــة بشك ــوَب العربي ــو الشع ــا تدع قممه
ــالل اإلرسائييل للقدس والرضوخ له  القبول باالحت
والرضا باعتداءاته اليومية ويربر الزعماء دعواِتهم 
ــة والسالم وعدم  ــذه بمفاهيم مخادعة كاملصالح ه

التوتر.
ــات العربية املقاومة يف عدد من بلداننا هي  املكّون
ــا وتَحـّركها _  ــًة _ بفكرها وثقافته ــة حقيق املتمسك

ــق التاريخي  ــة وبالح ــة الفلسطيني ــة القضي بعدال
ــة  ــدة الشعبي ــك القاع ــي وكذل ــب الفلسطين للشع
ــىل املوقف  ــت محافظًة ع ــة، ما زال ــة الواسع العربي
املناهض لالحتالل اإلرسائييل، ولكن يجب عىل تلك 
ــل الدفاع عن  ــدة الشعبية أن تتَحـّرك من أج القاع
ــادة يف هذا اإلطار  ــا تحتاج إىل قي ــذه القضية ألنه ه
الذي يتمثل يف مكونات املقاومة املتوزعة يف عدد من 
البلدان العربية؛ ألن تياراِت املقاومة هي التي تتجه 
ــة األوىل  ــاع عن القضي ــار الصحيح للدف ــو املس نح
(القدس)، وال يجب عىل الشعوب أن تنتظر نتيجًة 
ــل؛ ألنها  ــا وإرسائي ــة الخاضعة ألمريك ــن األنظم م
ــو التطبيع مع إرسائيل وتمييع  تتجُه منذ عقود نح
القضية منذ عقود، وها هي تبيعها اليوم وهي تعترب 
ــة تستغلها من  ــة مجرد وسيل ــة الفلسطيني القضي

أجل بقاء األنظمة والزعماء.

ــُف  ــة ُتزيِّ ــالم العربي ــل اإلع ــُض وسائ ــت بع ظّل
ــدوَر األمريكي  ــارًة ُتلغي ال ــَق، حيث كانت ت الحقائ
ــدس واعتداءاته  ــان اإلرسائييل للق ــالل الكي يف احت
ــر تحاُلَف أمريكا  ــارًة أُْخـَرى ُتنك عىل املواطنني، وت
ــل يف تحقيق ُمَخّطط تهويد القدس حتى  مع إرسائي
أعلن املعتوه األمريكي (ترامب) حقيقة دور أمريكا 
ــة تحويل  ــث أعلن برصاح ــدس، حي ــالل الق يف احت
ــارة أمريكا  ــل سف ــل ونق ــة إلرسائي ــدس عاصم الق
ــي عقب  ــالن األمريك ــك اإلع ــاء ذل ــدس، وج إىل الق
ــم السعودية وبعض أنظمة الخليج  شهور من تسلي
ــح العالقة  ــدوالرات لرتامب، وهذا يوض ــارات ال ملي
ــا والسعودية؛ بهدف  ــل وأمريك ــي تجمع إرسائي الت
ــل  ــدس بشك ــن الق ــيل م ــالل اإلرسائي ــني االحت تمك
ــق ومتنفذين يف مصادرة  رسمي، متجاوزين املواثي

هذا الحق العربي.

القدس روح القضية لدى املقاومات العربية

وليد الحسام

ــه  بتواضع ــل  الرج ــي  أبهرن ــة  حقيق
ــم أني لم  ــه يف الحوار رغ ــه وأسلوب وذكائ
ــق وجدت  ــع دقائ ــوى بض ــه س ــث مع أمك
ــرة يقنعك بما  ــل دبلوماسيا بالفط الرج
ــر إيل نظرة  ــد ان تقتنع به، نظ ــت التري كن
وقال ايوه شفت موقف املحامية ام كلثوم 
ــس  ــس مجل ــت رئي ــت وسلم ــي طالب الت
ــان  ــن سلم ــال ب ــرة باعتق ــوزراء مذك ال
ــرب  أمس يف لندن،  ــه كمجرم ح ومحاكمت
ــرف ما كنت  ــت كيف ع ــف مرشف  قل موق

أريد التحدث به، يقرأ أفكارك.
ــت ارغب  ــدة مواضيع كن ــدي ع ــان ل ك
بطرحها عليه ليس بصفتي كاتبا  صحفيا 
وإنما بصفتي قانونيا وعضو لجنة لرصد 

ــا برفع  ــدوان  ومهتم ــم الع ــق جرائ وتوثي
ــم الدولية  ــة يف املحاك ــاوى القضائي الدع
ــم  قلت  ــدوان ومرتزقته ــف الع ــد تحال ض
ــل بكالمي ومقرتحاتي  كيف سأقنع الرج
ــوات الالزمة  ــري والخط ــة نظ ــن وجه م
ــال والتحرك يف  ــدم يف هذا املج إلحراز تق
ــي عليكم أن  ــة الدولية لكن ال أخف الساح
لدي عقدة من املسؤولني بأنهم ال يهتمون 
ــر إىل شكلك وليس  ــد النظ ــك إّال بع لكالم
ــت أصلعاً وليست لدّي  إىل كالمك، أنا لس
ــرش حتى يهتم بكالمي، شخص بسيط  ك
ــه بكل  ــأت باهتمام ــي تفاج ــل، لكن ونحي
ــوع، يجيد  ــا، تفاعل مع املوض ــة قلته كلم
ــاور، يناقش، يقابل الصغري  اإلنصات، يح

والكبري. لم أجد هذا التعامل عند من درس 
ــم عن الدبلوماسية  يف أكرب جامعات العال

واالتيكيت..
ــو تمكن هذا الرجل من السفر إىل  قلت ل
ــة وطباعة  ــا برفع الرصخ ــني ألقنعه الص

الشعار باملجان.
ــل عليه شاب بحضوري يحمل من  دخ
املؤهالت ما يحمل ويجيد عدة لغات لكنه 
ــل قدراته  ــوات لم تستغ ــان مركونا لسن ك
ــة نظر  ــه واسط ــت لدي ــف، ليس ــم يوظ ول
ــال الشاب مستعد  ــال له نختربك ق إليه ق
فقام األستاذ بالتوجيه باستكمال الالزم 
ــو الكفاءة  دون  ــادة منه، املعيار ه لالستف

النظر ألي اعتبارات أخرى.

ــه يتعامل مع كبار الدبلوماسيني  وجدت
ــدد أي  ــاع ان يب ــرتام، استط ــة واح بحكم
ــني مؤخرا    ــن الرجل املع ــوف لديهم ع تخ
ــر الخارجية، الرجل القادم من  نائبا لوزي
ــن من بني  ــدة ولم يك ــان صع ــال وودي جب

صفوفهم.
ــزي فاجأ الجميع  ــن األخ حسني الع لك
ــل دبلومايس  ــدا لك ــه مقص ــح  مكتب وأصب
ــا لرفع ظلم  ــه إم ــون إىل مكتب وإداري  يأت
ــم سابقا وهم كرث أو ليتعلموا منه فن  طاله

التواضع والدهاء.
ــم الله حيث  ــا يشاء ويعل ــار الله م يخت
ــل رسالته فعال أن قائد الثورة السيد  يجع
عبدامللك حفظه الله ربى وعلم رجاال وال 

يوجد عىل البلد أي قلق طاملا ونحن نميش 
بعد قيادة ربانية حكيمة تقود البالد إىل بر 
ــرتف بذلك كل مواطن  األمان ويلمس ويع
ــوى ان يروا  ــىل اآلخرين س منصف، ما ع
حولهم من األماكن التي تحت نفوذ أمريكا 
ــي سعود كيف صارت وكيف هو األمن  وبن
ــا ال يشء ال أمن وال أمان فلينظروا إىل  فيه
ــت مدينة أشباح  ــام أصبح عدن هذه األي
ــات الجنوبية ممزقة  ــت املحافظ وأصبح
ــي سعود  ــارات وأتباع بن ــاع اإلم ــني أتب ب
ــني داعش  ــي وسكاك ــث بني فك ــزء ثال وج
ــان يف حني أننا  ــن كل مك ــم املوت م ويأتيه
وبحمد الله وبفضله وبقيادة حكيمة ننعم 

باألمان والعزة والكرامة.

حسني العزي دبلوماسي بالفطرة

يحيى صالح الدين

أسبوع الشهيد 

ــم املكان  ــد غادرت ــا الشهداء  لق ــم أيه ــن الله عليك ــالم م س
ــن الزيف  ــاً يمحو زم ــة تاريخ ــوا لألم ــراً لتصنع ــان باك والزم
ــة األوىل إلطالق قذيفة رصخة الحق يف  والظالل .فمنذ اللحظ
ــه املستكربين . ومع ارتقاء أّول شهيٍد بدأت تتبلور مسرية  وج

املعركة الكربى والفتح العظيم .
ــات مابني  ــب والديان ــل األلسن واملذاه ــا ك ــرى بعده للتتع
ــدان مستنفرين كل قواهم  ــام أو مقاتٍل يف املي ــٍر بالخص مجاه

مع حزب الشيطان القادم من خلف البحار .
ــه . فبانت  ــن منبت ــاع الباطل م ــة انقش ــم مرحل ــد دشنت لق
ــاء .فهرولوا  ــا عىل أرض األولي ــه ونجاسته تدب غازي مخالُب
ــة راكعني  ــري السنبل ــة النجمة ومنظ ــس وقومي ــد الشم عبي
ــل العبايات والسيوف املظلمة  ــني عىل أعتاب أبواب أه مهطع
ململكه العهر والنفاق ..راكعني وحاضنني للقرن البعيد . خداما 
ــوا األحالف يف  ــم الجديد جمع ــاًل للمحتل القدي ــرب ونع للغ
السماء  ليسمعونا صوت نباحهم يرمونا بكتل حقدهم أطناناً 
ــرك باسم الدين  ــريان .موعزين للدواب التح ــن البارود والن م
ــع وينتلعونهم كما يريد  ــة وإيران يسقونهم كالقطي والصحاب

املخرج الكبي..
ــم وانجلت كل  ــداث بعدك ــت األح ــد توال ــداء لق ــا الشه أيه
ــوال عظمتكم  ــًال محضاً . فل ــا واضحا أو باط ــا حق ــف إّم املواق
ــت رحمة االحتالل وسطوة أبناء العهر  وتضحياتكم لكنا تح
ــت مدراسنا  ــزاق ..وألصبح ــف االرت ــاق ولفي ــذاذ اآلف من ش
ــا رايات  ــق عليه ــاح تخف ــا أشب ــا يسكنه ــا ومنازلن وجوامعن
ــىل أبواب  ــة ..وعويل ع ــارات واألزق ــأل الح ــني يم سوداء..وان
ــج بها أعالم  ــان الصديق والقريب يض ــر ..وتعازي بلس املقاب

الظالل والنفاق .
..أيها الشهداء .انتم وحدكم عبدتم الطريق ورسمتم معاملها 
ــان الصديق وفضحتم الشقيق .وأكرب من ذلك فضحتم  فاستب

أوصياء وأدعياء اإلنسانية منظمات السحت والعويل.
ــاق وكالء عن  ــل الرجس والنف ــرول األنجاس من أه ــد ه لق
أبناء القردة . حتى لقينا من شمسهم وجعاً ..ومن صعاليكهم 
ــم يتآكلون فيما  ــم يف نحوره ــك رد الله كيده ــا . برغم ذل نصب
ــرق الجنوب بمعارك اإلخوة  ــم كأنهم سباع ضارية..لتغ بينه
ــود  . خاضعني ألبناء  ــات الس ــاب الراي ــد وأصح و بالجنجوي

نوادي العهر ومراقص الخليج  .
ــا تحت  ــن كرامته ــد ..ِلُتدف ــاح املبي ــم بالسف ــا تعز تنع وأم
ــل واٍد . يستغيثون  ــا . أهلها رصعى يف ك ــاض من حاميه األنق
فيغاثون بقنابل األخطاء  يباع أثاثها وشبابيكها عىل أرصفة 
ــرق والسحل  ــر .رشعن السلب و الح ــوارع جمال والتحري ش
والقتل فيها وأصبح منهاجا ورمزاً للصعاليك الذين ينسلون 

من كل حدبا وصوب .
ــون الجريمة رشعن  ــاراً . ويمتهن ــة جه ــون العمال يتقاسم
ــري لصاحب الدار  ــا أنجز من قتل وتهج ــر كل طليق بم . فيظف
ــق ليكافئ بمالميم ال تسمن وال تغني من جوع  .مقدمني  العري
ــا قبل أن  ــن خرج عليه ــة هم  أول م ــة لرشعي ــم أضحي أنفسه

توجهه قوى الظالل بمهنته الجديدة.
ــك سبيل قيادات االرتزاق  ــٌل ملن نهج هذا الطريق وسل .فوي
ــود .وغزوان . وجامل . ورزيق . والسفاح الكبري  ابتداء من حم
ــني لواء الحاملة فوق السواطري " تقطر دماء" من جسد  . حامل
ــا للغرباء . يحتفى بالغازي ولو كان  كل صديق . لتبقى موطن
مقدمُه كظالم الليل لكن هناك خلفه مشلح وعقال  يمد رقبته 
من وسط البحار ليصنع حصاراً لشعبا كاد ان يمرغ أنفه لوال 
خسة أبناء أدعياء الكرامة التي يفوح من فمهم لحوم وجثث 
ــني  ــاء الساكن ــون دم ــني . لتك ــن واملختطف ــاء املغدوري الرشف

اآلمنني  لعنة ترصد جرم كل أفاك محتل عميل  ..
ــا تعاقب الليل  ــا العظماء سالم كل م ــه عليكم أيه سالم الل

والنهار
الرحمة للشهداء
الشفاء للجرحي

الحرية لألرسى
النرص للمؤمنني

أمني عبدالوهاب الجنيد

ــا  ــول إن م ــق الق ــن املنط ــد م ــم يع ل
ــن تطورات  ــة عدن م ــل يف محافظ حص
تصعيدية خالل الثالثة األيام املنرصمة 
ــد اإلطاحة  ــىل صعي ــى ع ــدث أت ــو ح ه
ــع  ــرث ، فم ــس أك ــر ولي ــن دغ ــة ب بحكوم
ــورات التي شهدها امللف  جمع كل التط
ــة  ــن موج ــام 2017م م ــي يف ع الجنوب
خالفات ورصاعات بني أدوات التحالف 
ــا عىل  ــي وإسقاطه ــودي اإلمارات السع
احداث عدن ،ستنبثق صورة تعكس أن 
ــورات املرتاكمة التي تأخذ  كل هذه التط
ــرصاع ”ما  ــاً يف حدة ال ــارا تصاعدي مس
ــي إال مخاض لوالدة مرشوع سعودي  ه
ــرب هو خطة  ــرتك ربما يعت ــي مش إمارات
ــن أسموهم  ــر الجنوب ممَّ ما بعد تحري
ــات  فإنه ”  ــق املعطي ــني“ ووف ”بالحوثي
ــني السعودية  ــادًال لألدوار ب يتضمن تب
واإلمارات يف إدارة ملف الجنوب وأيضا 
ــق الجنوبية  وفقا  ــم أرايض املناط تقسي
ــني وبما  ــح القطب ــق مع مصال ــا يتطاب مل
ــزب أن يدفع  ــد ال يع ــا وق ــزز نفوذهم يع
ــو االنفصال عن الشمال“  بالجنوب نح
ــه تقريبا من  ــح مسلماً ب ــذا أمر أصب وه

املنظور العام.
ــا  ــاداً تحمله ــوراً وأبع ــاك أم ــن هن لك
ــاص، وأود  ــدن  من منظور خ ــداث ع أح
ــك  ــل تل ــول يف تفاصي ــج والدخ التعري

األحداث بهدف اإليضاح فقط :

ــدرت املشهد  ــد أن تص ــارات وبع اإلم
الجيوسيايس بالجنوب كانت تركز جل 
اهتماماتها حول كيفية فرض سيطرتها 
ــة واالسرتاتيجية  ــق الحيوي عىل املناط
ــادي وحزب اإلصالح  بعد دحر قوات ه
ــالل عام  ــت يف ذلك خ ــا ، وقد نجح منه
ــا عىل  ــت سيطرته ــث بسط 2017م حي
ــة جغرافية   ــق حيوية وأهمي أكرث املناط
ــرى وباب املندب وميناء  كجزيرة سقط
ــرة عىل مناطق  ــدن إضافة إىل السيط ع
ــوت وشبوة  ــة حرضم ــة بمحافظ نفطي
ــع االسرتاتيجي  ــذا التوس ــث أن ه ، حي
ــا - أي اإلمارات - متعطشة  هو ما جعله
للتتمدد أكرث يف مناطق إضافية حيث أن 
نزعتها التوسعية أوصلتها إىل أن تنازع 
ــز ومارب  ــادي بمحافظتي تع ــوات ه ق
واللتني شهدتا رصاعا حادا بني حلفائها 
وبني قوات هادي وحزب اإلصالح أفىض 
إىل أن تكون اإلمارات هي اآلمر والناهي 
ــني املحافظتني ،  ــة القرار يف هات وصاحب
ــارات تشق طريقها  ــا بدأت اإلم ومن هن
ــه املشهد  ــرار وتوجي ــرد بالق ــو التف نح
ــا  ــب يف مصالحه ــا يص ــوب إىل م بالجن

الذاتية وهو ما أثبتته الوقائع آنذاك.
لكن األمر األكرث أهمية هو أن اإلمارات 
ــل الدينية  ــربت الفصائ ــا اعت التي طامل
ــزت  رك ــي  القوم ــا  أمنه ــدد  يه ــرا  خط
أنظارها نحو حزب اإلصالح االخواني 

ــاد طرق لتفكيكه وتمزيقه  وحاولت إيج
ــات العدوانية  ــا الترصيح ــد الحظن وق
التي أطلقها مسؤولون إماراتيون تجاه 
ــوات إماراتية  ــزب تبعها قيام ق هذا الح
ــادات اإلصالح  ــرات ابرز قي بإحراق مق
ــن البعض منهم  ــدن وسج بمحافظة ع
ــة. وقد اعترب  ــون إماراتية خاص يف سج
ــارات  ــا لإلم ــا عدواني ــر سلوك ــذا األم ه
ــني حيث انه عكس  ــدى كثري من املراقب ل
التوجه اإلماراتي الحثيث الذي يسعى 
ــالح  وإسقاطه أرضا  ــزب اإلص ــل ح لح
ــوب  ــايس بالجن ــد الجيوسي ــن املشه م
ــدن كونها  ــة ع ــن محافظ ــص م وباألخ
تحوي أهم ميناء حيوي له تأثري كبري يف 

شبكة موانئ دبي العاملية.
لذا ومن هذا املنطق واصلت اإلمارات 
ــزب  ح ــاه  تج ــة  العدواني ــا  إجراءاته
اإلصالح وصوال إىل أن دفعت باملجلس 
ــرشف عليه  ــايل الجنوبي الذي ت االنتق
ــوع الفائت  أفىض  ــاع األسب ــد اجتم لعق
ــراك  إلسقاط حكومة  ــان كان فيه ح ببي
ــر اندلعت عىل إثره أحداث  عبيد بن دغ
ــا إىل اليوم  ــري مواويله ــي تج عدن الت
ــالل الثالثة  ــا اتضح خ ــي رسعان م والت
ــدف بشكل أسايس  ــا أنها ته األيام منه
ــالح وإفراغ عدن من  لرضب حزب اإلص
ــد املوقف  ــذا جلياً بع ــدا ه ــه وقد ب قوات
ــج الذي أتى عىل لسان  اإلماراتي املؤدل

وزير خارجيتها قرقاش ”: بأن اإلمارات 
ــف ” متجاهال  ــم التحال ــا هو دع موقفه
ــرف برشعية هادي  ــل واضح ما يع بشك
والسبب هو احتواؤها لحزب اإلصالح.

باألخري يمكن القول  يف نهاية املطاف 
ــرت وتجري  ــداث التي ج ــأن كل األح ب
ــىل أمرين ال  ــي ع ــا هي تأت ــدن حالي بع
ثالث لها، األول عىل وقع تنفيذ اإلمارات 
ــرة عىل  ــة  كالسيط ــا الشخصي أهدافه
ــا باملجلس  ــك من خالل دفعه عدن وذل
ــدر  ــان يتص ــا ب ــذي يتبعه ــايل ال االنتق

الوضع بعدن.
ــل األول  ــي فهو يشم ــر الثان ــا األم أم
ــاق مخطط  ــي عىل سي ــه يأت ــا كون أيض
ــدف  ــرتك اله ــي  مش ــودي - إمارات سع
ــاض  ــني الري ــألدوار ب ــادل ل ــو تب ــه ه من
ــري من السيطرة  وابوظبي بتمكني األخ
ــة وإصالح البيت  ــىل املناطق الجنوبي ع
ــق مصالحهما بعد  ــا يواف ــي بم الجنوب
ــب البساط من  ــوم اإلمارات بسح أن تق
تحت أقدام حزب اإلصالح وقوات هادي 
ــداث  ــا أن أح ــي وربم ــل دراماتيك بشك
ــرس لهذا املخطط التي  عدن هي كلمة ال
ــه ربما يف مناطق أخرى  ستدور حيثيات

غري عدن.
واأليام القادمة كفيلة بأن تثبت ذلك.

ما هو الهدف من أحداث عدن ومن املستفيد؟
زين العابدين عثمان
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