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جرائم "األحمر" يف شبوة تفرز الحاجة الستعادة دولة "الجنوب"

ما املخطط القطري الإيراين ل�ضرب ال�سعودية والإمارات؟

وما عالقة (الأحمر) بهذا املخطط؟

وما وراء عودة علي حم�سن الأحمر �إىل م�أرب؟ ومن �أ�شعل الفتنة يف عتق؟
"األمناء" تقرير خاص:
أفادت مصادر خاصة أن نائب الرئيس عيل محسن
األحمــر عــاد إىل مدينة مأرب وعقــد اجتامع ًا مع
قيادات عسكرية فور وصوله.
وقالت املصــادر :إن عودة األحمر إىل مدينة مأرب
جاءت ملتابعة األحــداث يف مدينة عتق يف محافظة
شبوة.
وحذرت املصادر من مخططات عيل محسن األحمر
وحزب اإلصالح؛ لتفجري الوضع العسكري يف مدينة
عتق من خالل إرســال تعزيزات متفرقة ورسية إىل
شبوة لدعم القوات املوالية لألحمر هناك.
وأضافت املصادر  :إن عيل محســن األحمر وحزب
اإلصالح يكرسون جهودهم حالي ًا إلشعال الفتنة يف
محافظات جنوبية ،ومل تعد محاربة الحوثيني ضمن
اهتاممهم  ,أو أجندتهم.
وميلك األحمــر وحزب اإلصالح قوات عســكرية
كبرية يف مدينة مأرب تحت اســم الجيش الوطني،
والتي تحولت إىل أداة للفســاد ورسقــة املال العام،
دون أن تقوم هــذه القوات بأي دوربارز يف محاربة
الحوثيني.

احلاجة الستعادة دولة اجلنوب

حــاول "النائــب الخائن" ،عيل محســن األحمر
أن يســتغل غياب الرئيس اليمني عبــد ربه منصور
هادي الذي تــرك الرياض متجها إىل الواليات املتحدة
األمريكية قبل أيــام بذريعة تلقيــه العالج ،وذهب
األحمــر باتجاه تفجــر األوضــاع يف محافظات
الجنوب ،إذ بدأ األمر بسقطرى ومرورا بعدن ونهاية
بشبوة.
ولعل ما يثبت أن النائب الخائن هدفه األســايس
تفجري األوضاع وتشــتيت القــوات الجنوبية التي
تخــوض معارك رشيفــة يف مواجهة املليشــيات
الحوثية يف الضالع ،إنه انقلب مساء أمس األربعاء،
عىل التهدئة التي أبرمت بني النخبة الشبوانية وقواته
عرب وساطات قبلية يف شــبوة ،ودفع قواته لنصب
كمــن للنخبة الشــبوانية يف محاولــة لجرها إىل
املواجهة العسكرية مرة أخرى؟
وقالت مصــادر ميدانية :إن قــوات تتبع األحمر
انقلبت عىل اتفاق تهدئة أبرم يف شــبوة؛ حيث قالت
قوات اللواء  21ميكا " إنها تلقت توجيهات باالنقالب
عىل االتفاق ،واتهم قائد اللواء رابع نخبة شــبوانية
العميد وجــدي باعوم قوات موالية لعيل محســن
األحمر بتفجري الوضع يف مدينة عتق عقب االتفاق
عىل هدنة" .
وأضاف وجدي باعــوم يف ترصيح صحفي بثته
وسائل إعالم محلية " إن قوات النخبة تعرضت لكمني
من قبل ما يسمى القوات املشرتكة وقوات اللواء ،21
بالقرب من محكمة عتق ومحطة بازهري ،وذلك أثناء
انسحابها من مدينة عتق تنفيذ ًا لالتفاق".
وأضاف “تعرضنا لكمني محكم أمام محكمة عتق،
وردينا عىل مصادر النريان وبحزم وبكل ما نستطيع،
ونقول إننا أمنا مديريات شــبوة وسوف نستمر يف
تأمينها ومن ضمنهــا عاصمة املحافظة عتق ،مهام
كلفنا ذلك من مثن".
كانت وساطة قبيلة قد نجحت يف نزع فتيل األزمة
مبحافظة شبوة عرب اتفاق تهدئة يبقي الوضع عىل
ما هو عليــه عىل أن تتوىل الرشطــة املحلية مهمة
األمن يف املدينة.
واتهم عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب،
ســامل ثابت العولقي ،نائب رئيس الجمهورية ،عيل
محسن األحمر ،بإفشــال اتفاق التهدئة بني القوات
املشرتكة والنخبة يف محافظة شــبوة الفتا إىل أنه
بعد ما تم االتفاق بني قوات النخبة الشبوانية وقوات
األحمر برعاية لجنة الوســاطة ومحافظ املحافظة

والتحالف العريب بدأت قوات النخبة يف تنفيذ االتفاق
إال أن وحدات مــن الجيش وبتوجيهــات من نائب
الرئيس اليمني انقلبت عىل االتفاق وهاجمت مدرعة
تابعة للنخبة الشبوانية أمام مبنى سبأفون .
وأضاف “كام هاجمت طقم تابع للنخبة الشبوانية
أمام مبنى محكمة االستئناف” ،محم ًال األطراف التي
وجهت وشــاركت يف االنقالب عىل االتفاق بتحمل
املسؤولية الكاملة عن األحداث املؤسفة التي تشهدها
العاصمة عتق يف تلك األثناء.
ويــرى مراقبــون أن جرائم محســن األحمر يف
ســقطرى وشــبوة والعاصمة عدن يربهن الحاجة
إىل اســتعادة دولة الجنوب بشــكل رسمي وإبعاد
القوات املوالية له عن أماكن سيطرة القوات املسلحة
الجنوبيــة ،وإنهــاء محاوالت االحتــال اإلخواين
للجنوب ،وكذلك فإن ذلك من شــأنه التفرغ ملواجهة
املليشيات الحوثية وتنظيم صفوف القوات الجنوبية
مبا يؤدي إىل إنهاء خطرها.
ويذهب البعــض للتأكيد عىل أن األســباب التي
تتطلب دعم استعادة دولة الجنوب تكمن يف أن هناك
رغبة عارمــة لدى الجنوبيني بفك االرتباط ،ما يجعل
هناك حاجة ملحة لالســتجابة إىل مطالبهم ،وكذلك
عدم قيام قيــادات الرشعية بأدوارهــم كام ينبغي،
وتقصريهم يف العديد من األدوار التي انعكست عىل
الخدمات املقدمة للمواطنني يف محافظات الجنوب،
ونهاية بعدم تعاون أبناء الشامل مع التحالف العريب،
وهو أمر تظهر عواقبه عىل محافظات الجنوب إذ أن
ذلك يدفع مليشيا الحويث للبحث عن التقدم جنو ًبا.
من جانبه قال السيايس اإلمارايت ضاحي خلفان
“إن عودة دولة الجنوب العريب بناء عىل رغبة أبنائها
قبل احتاللها من اليمن الشاميل يعد مطلبا رشعيا”.
وتســاءل “ملاذا يحرم أهل الجنوب من اســتعادة
دولتهم كام كانت ،ال شــك هناك اختالف شاسع بني
العقليتني يف صناعة املستقبل ،يف الوقت الذي يرى
فيه الجنويب كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة…

بينام ال يراها الشاميل”.
فيام أكد الســيايس السعودي سعد الشمراين بأن
اســتقالل الجنوب العريب هو مطلبهم أيضا كونهم
جريان اليمن.
وأضــاف الشــمراين يف تغريدة لــه عىل موقع
تويرت”:غردت بعد سنتني من اتضاح الرؤية عن حرب
اليمن وقلت بأن أغلب الشــاليني ال ذمة وال ضمري
وال عهد وال ميثاق معه ،والحــرب يديرها ويتحملها
أبطال الجنوب العريب وبالتايل قلت  :إنه من املجحف
عىل هذا الشعب العظيم الوحدة مع الشامليني الذين
ضيعوا اليمن وســلموه للحوثيني ــ أولئك الخونة
والعمالء املرتزقة ــ”.
وسعت الجامعات املســلحة التابعة إلخوان اليمن
ويقودهــا عيل األحمر لتفجري الوضع بشــبوة منذ
وقت مبكر لغرض تعطيل جهــود مكافحة اإلرهاب
التي حققت فيها قوات النخبة الشــبوانية انتصارات
ســاحقة ويف نفس الوقت منع النخبة وأبناء شبوة
باملقاومة الجنوبيــة من حامية ثرواتهم وجعلها يف
خدمة محافظتهم املحرومة من أبسط املشاريع.
ويصمم أبناء شــبوة وقوات النخبة الشــبوانية
واملقاومة الجنوبية يف املحافظة عىل منع أي تواجد
لجامعات مسلحة إرهابية  ,أو تخريبية تسعى التخاذ
مديريات شبوة لطعن التحالف العريب وفتح جبهات
ضد أبناء شبوة يف داخل محافظتهم.

مخطط قطري إيراني

مل يتحرك "النائب الخائن" ،عيل محســن األحمر
لدعم أي من الجبهات التي تواجه مليشــيا الحويث،
لكن حينــا تحرك من موقعــه كان الهدف تخريب
الجنوب والســيطرة عىل مقدراته ومحاولة إفشال
قواته التي تلقن املليشــيات اإليرانية درسا لن تنساه
يف الضالع ،وبالتايل فإن وصوله إىل مأرب بالتأكيد
جاء بتعليامت إقليمية من قطر وإيران لرضب اململكة
العربية الســعودية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة

أكرب رشيكني يف التحالف العريب.
وصول محســن األحمر إىل مأرب وحشده للقوات
ومحاولة الزج بها يف شــبوة لتعقيد الوضع األمني
هناك ،يعرب عــن رغبة قطريــة يف تحقيق انتصار
عىل التحالف العريب الذي كشــف خيانتها وطردها
من القوات الطاهرة التي تسعى إلنهاء االنقالب ،يف
وقت تحاول فيه إيران أن تخفف من الخســائر التي
يواجهها الحويث يف الضالــع والحفاظ عىل صورة
املليشيات الذهنية التي تســعى لتثبيتها يف وجدان
املواطنني اليمنيني تحديــدا وأنها اعتمدت عليها يف
تنفيذ عمليات إرهابية نيابة عنها.
يسعى عيل محســن األحمر ألن ينجح يف إعادة
التوتر إىل محافظــات الجنوب مرة أخــرى بعد أن
تأكد أن قواته التــي يدعمها أضعف كثريا من القوات
املسلحة الجنوبية الباســلة والتي تخوض معاركها
بــرف ،وبالتايل فــإن األمر يرتبــط أيضا بنقص
شخيص يحاول من خالله الحفاظ أيضا عىل صورته،
ويف الوقت ذاته فإن نجاحه يف تلك املهمة ستجعله
عميل قطــري إيراين مهم ،بــل إن وجود تفاهامت
رسية بني اإلصالح والحــويث تصب لصالح اإلصالح
ليست بعيدة عن هذا املخطط.
يعترب الجنوب كنزا بالنســبة ملحور (قطر وإيران
وتركيا) ،ألن الســاحل الغريب منــه يطل عىل البحر
األحمر ،وبالتايل فهو أداة لتحقيق مكاســب إقليمية
عديدة ،ووسيلة رائجة إلنقاذ هذا املحور من حصاره
الــذي تفرضه عليــه الواليات املتحــدة األمريكية،
باإلضافة إىل دول املقاطعة العربية (مرص والسعودية
واإلمــارات والبحريــن) ،وكذلك فإن عيل محســن
األحمــر يبحث عن االنتقام من أبنــاء الجنوب الذين
لقنوه وقواته دروسا عديدة انتهت بطرد اإلخوان من
محافظات الجنوب واعتبارهم تنظيام إرهاب ًيا.
وبالتايل فإن قطر تدعم األحمر بكل ما أوتيت من
قوة ،ولعل هذا الدعم كان دافعا ألن يتحرك بنفســه
لإلرشاف عىل العمليات اإلرهابيــة التي تخطط لها
قواته ،لكنــه يف املقابل ســيصطدم بأمر آخر وهو
ضعــف قواته وترسيح غالبيتهم ،ما يشــر بأنه قد
يستعني باملليشــيات اإلخوانية التي أسسها اإلصالح
يف أكرث من منطقة عىل رأســها تعــز والتي تعرف
باسم "مليشيا الحشد اإلخوانية".
وقالت مصادر عســكرية :إن نائــب الرئيس عيل
محســن األحمر عاد إىل مدينة مأرب وعقد اجتامع ًا
مع قيادات عســكرية فور وصوله ،مشــرة إىل أن
عودته إىل مدينة مأرب جــاءت ملتابعة األحداث يف
مدينة عتق مبحافظة شبوة.
وحذرت املصادر من مخططات عيل محسن األحمر
وحزب اإلصالح؛ لتفجري الوضع العسكري يف مدينة
عتق من خالل إرســال تعزيزات متفرقة ورسية إىل
شبوة لدعم القوات املوالية لألحمر هناك.
وأضافت املصادر :إن عيل محســن األحمر وحزب
اإلصالح يكرسون جهودهم حالي ًا إلشعال الفتنة يف
محافظات جنوبية ،ومل تعد محاربة الحوثيني ضمن
اهتاممهم ,أو أجندتهم.
وميلك األحمــر وحزب اإلصالح قوات عســكرية
كبرية يف مدينة مأرب تحت مسمى الجيش الوطني،
والتي تحولت إىل أداة للفساد ورسقة املال العام ،دون
أن تقوم هذه القوات بأي دور يف محاربة الحوثيني.
وتحولت مأرب ،التي تعد محافظة اسرتاتيجية يف
العمليات العســكرية للرشعية شامل اليمن إىل وكر
لإلخوان ،وبات معظم إن مل يكن كل الدوائر العسكرية
التابعة لوزارة الدفاع للرشعية مبا فيها اإلمداد والدعم
اللوجستي واالستخبارات العسكرية للوزارة وجهازا
اســتخبارات وأمن مأرب؛ كلها بيد قيادات إخوانية،
واألكــر فداحة أن معظم هذه القيادات تنتمي لحزب
اإلصالح التي تتكون من العصابات ويعتمدها الحويث
وتسانده يف كل معاركه.

