تقرير

www.alomanaa.net
الثالثاء � ١٠ -سبتمرب  - ٢٠1٩املوافق  ١١حمرم  1441هـ

8

Thusday - 10 Sep 2019 - No: 1031

ُ
كيف اجتيح اجلنوب �إعالم ًيا؟
(اإلصالح) وأوهام االجتياح

«األمناء» تقرير /عبد اهلل جاحب:

يحاول حزب التجمع اليمني لإلصالح
الجناح العســكري والسيايس لإلخوان
املســلمني يف اليمن إســقاط األوهام
وتحويلها إىل حقيقــة ،من خالل هالة
إعالمية تصور تلك األوهام عىل شكل
ووقائع تنعكس عىل األرض .
ومع قيــام الوحــدة اليمنيــة عام
1990م أعلن اإلخوان عن تشكيل حزب
سيايس باسم التجمع اليمني لإلصالح،
َو ً
فقا لقانون األحزاب.
وعندما نشبت الحرب بني عيل صالح
ونائبه عيل ســامل البيض ،عام ،1994
اصطــف اإلخوان املســلمون يقاتلون
برشاســة ضــد الجنوبيــن حتــى تم
فرض سياســة األمر الواقع يف  7يوليو
1994م ،وبعد الحرب اســتولت حركة
اإلخوان عىل كثري مــن املراكز الدينية
يف الجنــوب ،وحاولــت منــذ دخولها
بث األفكار املتشددة وتعزيز التطرف
الديني .
ّ

“االمناء” قسم الرصد:
ومتــدد ذلــك إىل ما يقــارب ()30
عام ،فكرر ســيناريو الغــزو يف عام
صيف 2015م؛ فحاول اإلصالح التوغل
والوصــول إىل عمق الجنوب واجتياحه
مجــددا تحت مظلة وغطــاء الرشعية
اليمنية؛ فنكرس ذلــك االجتياح وأصبح
وقصورا من الرمال.
رسا ًبا بقيعة
ً
مراقبــون سياســيون قالــوا إن:
«اإلصــاح عمل عىل محاولــة اغتيال
العاصمة عدن يف الثامن والعرشون من
يناير من 2018م ،فكان الفشل والخذالن
من نصيبــة ،وأعاد الكــره يف موقعة
ومعركة قرص الياممة (معاشــيق) يف
منتصف العــام الحايل فعــاد مذموم
مدحور ًا ،وحاول أن يغزو العاصمة عدن،
يف العارش من الشهر املايض من العام
الحايل ،فلم يعود ســوى بخفي أشالء
قوات مارب الغازية».
وأضافوا ،يف أحاديــث متفرقة مع
«األمنــاء»« :ظل اإلصــاح يرتبع عىل
وهم االجتياح ويتغنى به دون خجل أو
وكابوسا
هاجسا
استحياء حتى أضحى
ً
ً
يلحقه بني الحني واآلخر».
وتابعوا« :إن أوهــام االجتياح لدى
اإلصالح أصبحت تعشــعش يف كيانه
السيايس والعسكري ،وأضحى اجتياح
الجنوب من قبل اإلصــاح الكذبة التي
كذبها اإلصالح وصدقها».

(إعالميـــا)
اجتياح الجنوب
ً

وقال املراقبــون السياســيون إن:
«اإلصالح اليمني ذهب الجتياح الجنوب

الإ�صالح وطوق النجاة من املوت!

إعالم ًيا ،مــن خالل مواقــع التواصل
االجتامعــي ،واملواقــع اإلخبارية عن
طريق شــبكة وخلية إعالمية تعمل من
أروقة ودهاليز معاقل اإلخوان املسلمني
يف كل من قطر وتركيا».
وأضافوا ،يف أحاديــث متفرقة مع
«األمناء»« :وعمــل اإلصالح عىل غزو
القنــوات الفضائية التابعــة للحكومة
الرشعية اليمنية ،والهيمنة والســيطرة
والتحكم بها من معقل التحالف العريب
يف العاصمة السعودية الرياض ،وسخر
كل ذلــك باإلضافة إىل قنوات ســهيل،
شباب ،بلقيس ،الفضائية اليمنية ،وقناة
عدن التي أحكم قبضة عليها».
وتابعــوا« :اجتياح الجنــوب كان
لإلصــاح عن طريــق قنــاة الجزيرة،
وشاشة الحدث والعربية ،ويف صفحة
الهدياين يف الفيســبوك وتوتري ،ويف
اســتضافة أنيس منصور يف شاشــة
الجزيرة الفضائية».
واستطردوا« :اجتاح اإلصالح الجنوب
والعاصمــة عدن مبقطــع عبدالرحمن
املــري وصور لجحافل قــوات مارب
الغازية يف ملح البرص».
وأكملوا« :عمل اإلصالح عىل الرتويج
وبث اإلشاعات من خالل نرص واجتياح
مل يتع ّد الجزيرة والعربية والحدث ،ومل
يصــل إىل فوهات وأصــوات البندقية
واملدفعية ،فكان اجتياح بسالح أكاذيب
أنيــس منصور والهديــاين أطلق عليه
اجتياح الجنوب إعالم ًيا».

اإلصالح وطوق النجاة من املوت

يف كل خطوة مــن خطوات املجلس

االنتقــايل الجنويب يزيــد الخناق عىل
اإلصــاح ،ويقرتب من نزعــات املوت
السيايس والعسكري والدبلومايس .
وكلام زاد املجلس االنتقايل الجنويب
ثابــت ســيايس ،وصالبة عســكرية،
وحنكة دبلوماسية اقرتب أجل وأنفاس
اإلصالح يف الزوال ونهاية الختام .
إن حســابات وتحــركات املجلــس
االنتقــايل الجنويب تقرب مــن العمر
االفرتايض للتجمــع اليمني لإلصالح،
وتعمل عىل إدخــال اإلصالح يف املوت
السيايس والعسكري الحتمي .
حيــث كان تناغــم وتوافق املجلس
االنتقــايل الجنويب مــع كل البيانات
الصــادرة من التحالــف العريب مبثابة
رصاص الرحمــة والنهاية التي أطلقت
يف التجمــع اليمني لإلصــاح وأردته
رصيع ًا قتي ًال .
وكان التحالف العريب أصدر بيانـ ًـا
مشرتكـ ًـا (سعودي إمارايت) ورسعان
مــا كان الرد مــن املجلــس االنتقايل
الجنويب؛ حيث رحب املجلس االنتقايل
بالبيان الســعودي اإلمارايت املشــرك
الصادر أمس األول األحد املوافق الثامن
من ســبتمرب 2019م ،والــذي يعكس
حــرص اململكــة العربية الســعودية
ودولــة اإلمارات العربيــة املتحدة عىل
توحيد الجهود نحو السالم واالستقرار
والرشاكة وانتصــار ًا للمرشوع العريب
الذي تقوده دول التحالف .
وقــال املتحدث الرســمي للمجلس
االنتقايل املهندس /نــزار هيثم عقب
إعــان البيــان املشــرك الســعودي
اإلمارايت« :طاملا كان الحوار والسالم هو

املسار الذي طالب به املجلس االنتقايل
الجنويب منذ اليــوم األول ،إميان ًا بأنه
الوســيلة األفضل واألقوى للوصول إىل
حلول عادلة لكافة امللفــات والقضايا
العالقة ،مبا يحقق األمن واالســتقرار
يف املنطقــة ،واملصالح العليا لشــعبنا
الجنويب».
حيث إن الرتحيب يفتح آفاق سياسية
كانت مفقودة خالل ســنوات األخرية،
ويحكم الخناق عىل نوافذ وأبواب النجاة
من املوت الحتمي لإلصالح اليمني .
وقال الكاتب واملحلل السيايس هاين
مسهور« :البيان الســعودي اإلمارايت
يفتح فرصة مجددة ألفق ســيايس ظل
خالل السنوات األخرية مفقود ًا «.
وأضاف مســهور يف تغريدات عىل
منصة «تويــر» إصالح املؤسســات
الرشعية وإعــادة تصويــب بوصلتها
ومنــح الجنوبيــن إدارة محافظاتهم
والترصف يف مواردهم سينعكس عىل
جبهات الحرب بشكل إيجايب برشط أن
متتلك الرشعيــة إرادة حقيقية وتبدي
حسن النوايا».
وأكد مســهور يف تغريدة أخرى أن
ما تحقــق يف ســاحل حرضموت من
نجاحات أمنية واستقرار ال تقبل بأيادي
العبــث املدفوعــة من أحمــد امليرسي
وأزالمه ،األمن خط أحمر ستقطع يد كل
أي كان؛ فالدماء
محاولة مساس به من ٍ
الحرضمية التــي حررت وطهرت الرتاب
الحرضمي خلفها رجــال قادرين عىل
حاميتها وصيانتها من األرشار .
وقد تكون الرؤية واضحة وجلية يف
الوسط والشارع السيايس والعسكري،

من خالل ذلك السباق املتسارع من قبل
اإلصالح يف ســبيل البحــث عن طوق
النجاة من املوت املحقــق الذي يفرضه
عليــه املجلس االنتقــايل الجنويب يف
املضامر وامليدان السيايس ويف جبهات
القتال العسكري .

كيــف ســيتعمل التحالــف مع
اجتياح اإلصالح إعالميا؟

يبقــى الســؤال األهم الــذي يقلق
الشــارع الجنويب الســيايس ،ويطرح
بشــكل ملفت للنظر كثــر ًا ،هو كيف
ســيتعمل التحالف العــريب مع جنون
اإلصالح؟ ،وماهي الســبل والطرق التي
ســوف يتبعهــا التحالــف العريب يف
كبح ذلك االجتيــاح التصعيد واالجتياح
اإلعالمي من قبل اإلصالح اليمني.
وكيف مبقــدور التحالــف العريب
إيقاف ذلك ــ جنون بقــر اإلصالح ــ
وتحديد يف هذا التوقيت واملنعطف الذي
متر به املرحلة.
ويأيت ذلك الجنــون اإلعالمي الذي
أصــاب اإلصــاح اليمني بعــد البيان
املشرتك السعودي اإلمارايت ،الذي اعترب
انتصار ســيايس ودبلوماسيا للمجلس
االنتقايل الجنويب ،يف هــذا التوقيت؛
مام جعل من اإلصالح اليمني يف حالة
هســترييا وتخبط رمت به إىل اجتياح
الجنــوب إعالميــا ،ويكــون بذلك يف
مواجهة مع التحالف العريب بعد البيان
املشــرك الســعودي اإلمارايت؛ فكيف
ســوف يتعامل مع جنون بقر اإلصالح
اليمني اإلعالمي.

