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ما أهداف اإلصالح من معركة شبوة؟

انقالب املحافظ وقوات الإ�صالح على االتفاق فجر املوقف ع�سكريا
“األمناء” القسم السياسي:

تشــهد محافظة شــبوة منذ انهيار
هدنة قصرية بوســاطة محلية األربعاء
املايض اشتباكات متقطعة ،بني النخبة
الشبوانية وقوات اإلخوان ،وقوات قادمة
من محافظة مأرب املجاورة .
وزاد مــن تعقيد الوضع يف شــبوة
اســتقدام حزب اإلصــاح لقواته يف
مــأرب ،يف إرصار من أجل الســيطرة
عىل املحافظة ،بأوامر من نائب الرئيس
اليمني عيل محسن األحمر ،وفق تقارير
محلية .
وتفجرت األوضاع بشــكل مفاجئ
بعد اتفاق توصل إليه األطراف يف شبوة
عىل يــد بعض املشــايخ يف املحافظة؛
ً
وأطرافا مؤيدة له
لكن حزب اإلصــاح
يف الرشعية بــدوا حريصني عىل عودة
االشــتباكات ،بعد اســتقدام قوات من
مأرب .
ويكشــف الســيايس اليمني ،أحمد
الصالح مدير مركز عــدن لألبحاث يف
واشــنطن ،كيف أفشــل قادة اإلصالح
الهدنــة يف آخر لحظــة ،إذ كتب عىل
حســابه يف موقــع تويــر” :وكالء
محافظة شبوة أحمد عبد الحبيب وسامل
البابكري يصدرون بيا ًنــا يحملون فيه
محافظ شــبوة اإلخواين كل املسؤولية
عن التصعيد ،إذ أشــار البيان إىل وجود
اتفاق تــم التوصل إليه بــن الطرفني
يجنب املحافظة املواجهات؛ لكن املحافظ
وقوات اإلصالح انقلبــوا عليه وفجروا
املوقف عسكر ًيا“.
وترتبط التطورات امليدانية يف شبوة
بأغراض سياسية تســعى إليها أطراف
حزب اإلصالح املســيطرة عىل الحكومة
الرشعية.
ودعا هــاين بن بريــك نائب رئيس
املجلس االنتقايل الجنويب الســعودية
إىل إرســال لجنة لتقيص الحقائق يف
شبوة ،وكتب عىل حســابه يف تويرت:
”بينام وفد املجلس االنتقايل برئاســة
ســيدي الرئيس عيدروس الزبيدي يف
السعودية تلبية للدعوة الكرمية ،يفتعل
من اليريــد للزيارة النجاح تحرشــات
بنقاط النخبة الشبوانية ،لتجد نفسها
مضطرة للدفاع عن نفســها ،ونوجه
دعوة عاجلة للتحالف إلرســال لجنة
لتقيص الحقائق ،ومعرفة من املتسبب
بتفجري الوضع هناك“.
ويضيــف بــن بريــك يف تغريدة
أخرى” :احرتام النخبة للتحالف بقيادة
الســعودية وااللتزام التــام بالتهدئة
والنظر يف الحلول مــع التحالف ،هو
ما جعــل النخبة تتوقف يف شــبوة
واالكتفــاء بالتأديب الذي حصل ،ويف
حال تكرار االعتداء والتحشيد من حزب
اإلصالح اإلرهايب فلــن نقف نتفرج،
التزام قطعناه عىل أنفسنا أمام شعبنا
وسيهب الجنوب كله لشبوة“.
ويــرى محللــون أن اهتامم حزب
اإلصالح وقادتــه يف الرشعية مبعركة
شبوة مرده إىل بعدين ،األول :محاولة
توصيف االشــتباكات عىل أنها امتداد
لرغبــة يف التوســع لــدى املجلس

االنتقايل بعد أحداث عــدن ،وربط ذلك
بدعم إمــارايت ،يف محاولة جديدة لدق
إسفني الخالف بني السعودية واإلمارات،
إثر الفشــل يف نفس املهمة بعد سيطرة
االنتقايل عىل املواقع الحكومية يف عدن
مؤخ ًرا.
أما البعد الثاين  -يقول املحللون -هو
رغبة من قوى إقليمية يف السيطرة عىل
املحافظة النفطية ،عرب وكالء محل ّيني،
ميثلهم حزب اإلصــاح اإلخواين ،الذي
يســتغل الظرف الحايل لتحقيق أهداف
ً
مسبقا.
مرسومة
وكان الف ًتا للمراقبني الدعم اإلعالمي
الكبري الــذي تقدمــه األذرع اإلعالمية
التابعــة لقطر ،وخاصــة الجزيرة ،يف
مــؤرش يؤكد أهــداف مــروع حزب
اإلصالح املرتبط مبحور الدوحة وأنقرة.
وبني تلك األهداف واألبعاد يتســاءل
مينيــون ملــاذا يدخر حــزب اإلصالح
العتاد والســاح عن جبهات القتال ضد
الحوثيــن ،وصنعاء أقرب إىل مأرب من
شبوة ،ويوجه بنادقه إىل رصاع داخيل
بني أبناء الجنوب؟

مساعي”اإلصالح” في شبوة
يجيــب عىل هــذا الســؤال الكاتب
الســيايس نــارص املشــارع قائــا:
«مليشــيات اإلصالح ومن خالل تفجري
الوضع يف شــبوة والدفع بتعزيزات إىل
املحافظة ملواجهة أبناء شبوة من قوات
النخبة ال عالقة لها بالوحدة وال بالداخل
اليمنــي؛ إمنــا هدفها يتعــدى الحدود
والســعودية بيت القصيد وللوصول إىل
ذلك يسعى اإلصالح بالتعاون مع ثاليث
الرش يف عــدة اتجاهات متلحفا بعباءة
الرشعية».
ولخص املشــارع أهــداف اإلصالح
من أحداث شــبوة يف ثالثة اتجاهات،
وقال« :االتجاه األول :استغالل الظروف
املحيطة باملشهد اليمني وخالف اإلمارات
مع الرئيس هادي لشــق عصاء التحالف
واستفراد السعودية بقرار الحرب والسلم
حتى تضعف اململكة ومن ثم إعادتها إىل
حضن تركيــا قطر إيران ليبدأ مشــوار

الضعف والهــوان وتفكيــك منظومة
الصمود العربية الســعودية؛ اإلمارات
مرص».
ويضيف املشــارع « :االتجاه الثاين:
بسط السيطرة عىل منابع الرثوة وإبقاء
شــبوة وحرضموت تحت والية اإلصالح
وأرباب املصالح مــن قوى تحالف حرب
 ٩٤باالســتفادة من مشــاكل الثأرات
القبلية يف شــبوة و الحسابات القبلية
األخرى وهذا يعني إطالــة أمد الرصاع؛
ألن الجنوبيني لن يقبلــوا أن تكون تلك
املحافظات بأيدي عدوهــم اللدود وهذا
يعني أيضا إطالة أمــد الحرب وإضعاف
الســعودية يف تفرعات الحرب باليمن
واســتنزافها يف وحل الرصعات وصوال
لذات الهدف املشار إليه سلفا «.
أما االتجاه الثالث حســب املشــارع
فهو« :فقدان الثقة الشــعبية مبؤسسة
الرئاسة وشخص الرئيس هادي يف حال
اســتمر موقف الرجل كام هو غري راض
عن تحركات اإلصالح وهذا يعني التحشيد
شــاال ضد الرئيس هــادي من خالل
ماكينة اإلصالح اإلعالمية واستغاللجهل
املجتمع ومبا ميتلكــه الحزب من قوات
يف مأرب وبقية املحافظــات وعالقته

الوطيدة بالتنظيــات املتطرفة (رفاق
الجهاد) ليقلب الطاولة عىل الجميع وإن
حدث ذلك فاالحتــاالت املطروحة هي
الدفع بتعزيزات وتوســيع دائرة الرصاع
يف محافظات شبوة املهرة حرضموت أو
تسليم مأرب والبيضاء للحوثيني وهدم
كل إنجازات دول التحالف يف هذه الحرب
ولكم أن تتخيلــوا املوقف يف حال حدث
كيف ســيكون وضع العربية السعودية
أمام خصومها يف املنطقة وســتكون
أمام خيارات أحالها أمر من العلقم».

نصيحة للتحالف
وبعد أن استعرض الكاتب السيايس
نارص املشارع أهداف حزب اإلصالح من
معركة شــبوة ،أرسل يف ختام مداخلته
رسالة  -نصيحة  -للتحالف العريب.
وقال املشــارع « :نصيحتنا إىل دول
التحالــف أن ال تتســاهل يف مثل هكذا
مواقف ؛ بل يتوجــب الوقوف بقوة يف
وجه هذا الحزب الخبيث وتقطيع أوصاله
وإضعافه وتقديم الدعم للجنوبيني قبل
أن ميلك زمام املبادرة ليتحول بعدها إىل
خنجر مسموم يطعن ا َالمة العربية يف

خارصتها و يف أهم موقع اســراتيجي
بالعامل».

معركة كل الجنوب
ويؤكد القيــادي الجنويب أحمد عمر
بن فريد أن معركة شبوة هي معركة كل
الجنوبيني وهي معركة رشف وكرامة .
وقال بن فريد« :تخوض شبوة اليوم
معركة الرشف والكرامــة وهي معركة
كل الجنــوب اليوم وحتام ســتنترص ،
وســيجر الخونة والعمالء ذيول الخزي
والعار إىل حيث يقيم ســيدهم الذي ما
إن يصلون إليه إال وسوف يرخصهم بأقل
مام اشرتاهم ،أما األبطال فسوف تناطح
جباههم جبال الكور شموخا وإباء».
ويعزز الناشــط الجنــويب يونس
املشــويش ما ذهب إليه بن فريد فيام
يخص معركة شبوة  ،حيث قال« :ليست
معركة شــبوة وحدها ،بــل هي معركة
أبناء الشــعب الجنويب قاطبة وسوف
تكون أول مداميك االستقالل الكامل عن
نظام عصابات صنعــاء وتجار حروب
الرشعية ..فمن غبــاء حزب اإلخوان أن
يحاولوا الوقوف أمام الشــعب الجنويب
بعد ما أعلن وبدؤوا تحرير أرضهم».

كسر شوكة اإلخوان
يجمــع جنوبيون عــى أن القوات
التي تقاتل يف شــبوة هي قوات توايل
اإلخواين عيل محســن األحمر وتدعم
إرهابهــم ،واعتربوهــا معركة كرس
شوكة اإلخوان وإرهابهم .
ويف هــذا الصــدد يقــول الكاتب
السيايس د.حسني الدياين« :الحقيقة
أن القوات التي تحارب ب ِـاسم الرشعية
يف عتق توايل والء مطلق لعيل محسن
األحمر وليس لهادي وعىل استعداد أن
تحمل السالح يف وجه هادي إذا طلب
منها ذلك وهذا األمر يجعل قوات النخبة
الشبوانية تتعامل معهم بحزم!».
من جانبــه قال املتحدث بـِــاسم
املنطقة العســكرية الرابعــة محمد
النقيــب« :بكل تأكيــد معركة تطهري
وتحرير شبوة من الجامعات التخريب
واإلرهــاب هي معركة كرس شــوكة
الجرنال األحمر القائد العام واملؤسس
لــذات التنظيم اإلرهــايب اإلخونجي
وسيدفع بكل مخزونه من اإلرهابيني».

