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الوكالة الدولية للصحافة:

اجلنوب يواجه ال�شرعية احلا�ضنة للإرهاب بدعم قطري!
«األمناء» تقرير خاص:

بلورة الوكالــة الدوليــة للصحافة
والدراســات االســراتيجية AIJES
ومقرها الرئيس يف باريس ،رؤية دولية
بسامت سياســية وأمنية حول األحداث
التي يشهدها الجنوب ،ومستقبل رشعية
الرئيس عبدربه منصور هادي ،وعالقة
حزب اإلصالح بالتنظيامت اإلرهابية.
حقائق مثرية كشــفها التقرير للرأي
العام الخارجي ،فأحداث شــبوة األخرية
وطبيعة الرصاع واملواجهات املســلحة
التي تدور رحاها يف عــدد من مناطق
املحافظــات الجنوبية؛ أســقطت قناع
حزب اإلصــاح الذي يعتــر الواجهة
السياسية لحركة اإلخوان املسلمني يف
اليمن الذي يتحــرك عىل األرض بقواته
مع عنــارص من تنظيــم القاعدة تحت
غطاء مايســمى الجيش الوطني لقتال
قوات النخبة الشبوانية بهدف السيطرة
عىل املنافذ الربية والبحرية للمحافظة.
واعرتف التقرير بدور الجنوب ممث ًال
باملجلس االنتقــايل الجنويب كحاضنة
سياسية وعسكرية والشعب يف التمتع
مبناعة حقيقة ضد اإلســام السيايس
وتشكيل «نواة قابلة للحياة» حالت دون
أن تصبح مدن عدن واملكال إمارات جديدة
لداعش والقاعدة .
وبعــد أن عرج التقريــر عىل وضع
مقاربة سياســية لألوضــاع يف دولة
جمهورية اليمن الدميقراطية الشــعبية
ونظريتها الجمهوريــة العربية اليمينة
بعــد الوحدة ،ودور حــزب اإلصالح يف
االلتفاف عىل أهداف الثورة الشبابية يف
صنعاء ،وركــوب موجتها ثم إجهاضها،
تحدث عن بدايات التمرد الحويث وكيف
أجهــض أبنــاء الجنوب أحــام إيران
التوسعية يف املنطقة.

مالمح انهيار الشرعية
كام وقــف التقرير عــى مالمح
انهيــار رشعية الرئيس هــادي ،الذي
باتــت الســعودية تكافــح لفرضه
كمحاور جاد انقطع عن امليدان وليس
أمامه اليوم ســوى البكاء عىل حجم
الكارثة يف بلد صار ملعبـ ًـا ملجموعة
إســامية مصنفة إقليميا باإلرهابية
املتطرفة تصــدت لها بحــزم النخب
الجنوبية يف شبوة وعدن وحرضموت
بإسناد إمارايت يف إطار الحملة الدولية
ملكافحة اإلرهاب .
دور قطــر يف رعايــة اإلرهــاب
ومتويله يف اليمن ،رصده التقرير يف
محاور عديدة ،بداية من دعمها تنظيم
القاعدة مببلغ  20مليون دوالر مقابل
فديــة لرهينة ســويرسية مختطفة،
حاولت الدوحة بعدهــا تلميع وجهها
أمــام العامل بأنهــا أنقــذت الرهيبة
األوروبية مــن موت محقــق ،وهي
باالتفاق مــع التنظيم اإلرهايب قدمت
له مكأفاة مالية ضخمة يستثمرها يف
عملياته االنتحاريــة داخل اليمن ككل
والجنوب خاصة.

مأرب قلعة اإلرهاب اليمني
وأوضــح التقرير كيــف تحولت
محافظة مأرب إىل قلعة لقيادي حركة
اإلخوان املســلمني واملعاهــد الدينية
لتدريب املقاتلــن اإلرهابيني ،وباتت
مصيدة للطائرات األمريكية بدون طيار
القتناص قيــادات يف تنظيم القاعدة
أمثال أبو عيل الحاريث وجامل البدوي
املتهــم الرئييس يف تفجــر املدمرة
األمريكية يو إس إس كول.
ومتثــل محافظة شــبوة وتليها
حرضمــوت الرئــة االقتصاديــة
والجغرافية ملحافظة مأرب حيث تقع
املحافظتان عىل بحر العرب وتزخران
برثوات نفطية وغازيــة كبرية ،وبدأ
اســم شــبوة يرتدد كثريا يف وسائل
اإلعالم يف خضــم املعارك العنيفة بني
قوات املجلس االنتقايل ومليشيا حزب
اإلصالح التي تنطلق من مأرب وتعترب
أن ســيطرة الجنوبيني عىل أراضيهم
بالكامل يف شــبوة وحرضموت يعني
اختناق مركزهم يف مــأرب وبالتايل
يتعرضون لحصــار كامل من مختلف
االتجاهات .

الجنوب المتحد على
استئصال اإلرهاب اإلخواني
عــاىن الجنوبيــون الكثــر مــن
االنتهاكات من حزب اإلصالح بعد حرب
1994م والذي أعلن قادته تكفري الشعب
الجنويب بأكمله وحل دمه ونهب ثرواته،
ومثلت هــذه الفتوى بدايــة البغضاء
والكراهية لكل مايأيت من الشامل توازيا
مع تعامل القوى العسكرية يف الشامل
مع الجنوبيــن مبنطق القوى املنترصة
عىل املهــزوم الضعيف ،حتــى قامت
أول تظاهرات معلنــة للحراك الجنويب
الداعي لثورة سلمية يقودها الجنوبيون،

وبعد أن تعرض الحراك لعمليات تشــتت
ومتزيق خططها الرئيــس هادي بدعم
قطــري وإيراين جاء لحظــة الحقيقة
بإعــان تشــكيل (املجلــس االنتقايل
الجنويب) الذي احتــوى معظم فصائل
الحراك مــن مختلف املناطق وقاتل جن ًبا
إىل جنب مع التحالف العريب ونجح يف
تحقيق العديد مــن االنتصارات وتحرير
العديد مــن املحافظــات الجنوبية يف
حني ظلت معظم من املناطق الشــالية
تحت ســيطرة الحوثيني يف حني يقبع
مايســمى بالجيش الوطنــي يف مأرب
دومنا حراك عسكري منذ خمس سنوات
بينام تفرغ اإلصالح إلعــادة بناء قوته
العســكرية التي خرسها أمام الحوثيني
مســتعينا بدعم التحالف العريب متخ ًذا

من محافظة مأرب مركزا له.

الشرعية حاضنة اإلهارب
ومقاتلة مكافحيه
يفضح التقريــر دور الرئيس هادي
وحاشيته الفاســدين إداري ًا ومالي ًا ،يف
قلب الصورة يف اليمن وتحول املقاتلني
من النخب األمنيــة واملقاومة الجنوبية
التي ســاهمت بفعالية يف القتال ضد
اإلرهاب والتطرف ضمن الحملة الدولية
ملكافحة اإلرهاب ودحره من املكال وشبوة
إىل متهمني (مبكافحة اإلرهاب).
وهنا يثري التقرير السؤال الذي يضعه
العديد من الخــراء واملحللني أنه ملاذا مل
تتعرض مدينة مأرب الحاضنة السياسية

ظهور مالمح انهيار ال�شرعية!

والدينيــة لحــزب اإلصــاح اإلخواين
الواجهــة اليمنيــة لحركــة اإلخوان
املســلمني املصنفة (حركة إرهابية) يف
الســعودية واإلمارات ومرص والبحرين
والعديد مــن دول املنطقة ألي هجوم أو
استهداف أو حتى عملية انتحارية واحدة
من قبل تنظيم القاعــدة أو داعش ،يف
حني تتعرض املدن الجنوبية والعديد من
قياداتها ونقاط التفتيش التابعة للنخب
األمنية التابعــة للمجلس االنتقايل يف
عدن وحرضموت وأبني وشبوة لالغتيال
اليومي وعــرات العمليات االنتحارية
التي تعرضها وســائل إعالم املنظامت
اإلرهابية باعتبار من تم قتلهم والتمثيل
بهم «مرتدين عن الديــن وجب قتلهم»
وهــو ماتضمنته متاما فتــاوى حزب
اإلصالح يف حرب صيف 94م .
القتال اآلن يف شــبوة وماقد يليها
بحســب مصادر الوكالة هو بني القوى
الداعمة لإلرهــاب والحاضنة له بقيادة
حزب اإلصالح اإلسالمي ضد الرافضني
واملناهضني لتوسع الجامعات املتطرفة
اإلرهابية يف بالدهم تحت غطاء الدين
بغرض اســتمرار السيطرة عىل املنافذ
الربيــة والبحرية والــروات النفطية
والغازية للمدن الجنوبية يف شــبوة
وعدن واملكال وتهديد األمن واالستقرار
عىل املستوى اإلقليمي والعاملي .
هذه هي النتيجــة التي خلص إليها
التقريــر وباتــت تســتوعبها العديد
من مراكز القيادة والقــرار يف الدول
األوروبية التي باتــت عىل قناعة بأن
عمــر الرشعية االفــرايض قد انتهى
وإن عزل هــادي عن منصبه وإمكانية
تقدميه للمحاكمة الدولية هو وطاقمه
وعدد من وزرائه بدعاوى دعم اإلرهاب
يف اليمن وتهديد السلم اإلقليمي خيار ًا
قد يطرح قريب ًا عىل الطاولة وبضغط
شعبي يف الشــال والجنوب عىل حد
سواء .

