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الإمارات واجلنوب�...أربعة �أعوام من االنت�صارات
«األمناء» قسم الرصد:

قبيل انطالق عاصفــة الحزم ،بأيام كان
الجنوب هدفا مســتباحا لجامعة الحويث،
التي حشدت اآلالف من مقاتليها يقف عىل
رأسهم القائد العسكري  /أبو عيل الحاكم،
الذي ا ّتخــذ من أطراف تعز مقــ ًرا للقيادة
لإلرشاف عىل اجتياح الجنوب.
وتقدمت جحافل الحوثيون صوب عدن،
ونزوة النرص ونشوته ظاهرة يف خطابات
وترصيحات قادتهــم السياســية ،الذين
ســوقوا ألنصارهم بأن معركة الجنوب لن
تطول أكرث من أسبوع.
الجنوب الذي كان خــارج الرصاع الدائر
بني أطراف الســلطة يف صنعاء ،وتتنافس
مكوناته السياســية الحشــد السلمي يف
الساحات ،مل يسعفه الوقت للتحضري ملعركة
الدفاع عن الجنــوب ،إذ أن الخيار العســكري ،يحتاج إىل
التســليح والتدريب إضافة إىل عامل الوقت ،غري أن مباغتة
الحوثيني ــ عسكريا للجنوب ــ وضعت أبناء الجنوب أمام
خيار املواجهة وبأق ّل اإلمكانات.
وقبيل انطالق ،أول غارات التحالف بســاعات ،أسقطت
املقاومة الجنوبية معسكرات عدن ،وحشدت للمواجهة يف
لحج ،لكن وقوع قيــادة الجيش أرسى لدى الحوثيون ،أربك
املشــهد العســكري الجنويب ،وانهارت معنويات املقاتلني
الجنوبيني ،وازداد الوضع ســوءا بعد أن استهدفت طائرات
الحوثيني قرص الرئاســة يف املعاشــيق ،وهروب الرئيس
عبدربه منصور هادي إىل جهة غري معلومة.
يف خضــم تلك التغــرات التي غريت خارطــة التفوق
العســكري لصالح الحوثيني ،كان قــادة جنوبيني ،يحثون
عىل االستبســال وأن املعركة مل تبدأ بعــد ،هذا الصوت وإن
شــكل دافعا وقوة للمقاتل الجنويب ،من أجل االستمرار يف
املعركة ،غري أنّ صوتا سياسيا آخر يؤكد بأن املعركة خارسة
مامل يتدخل طــرف إقليمي فاعل عىل اعتبار أن عدم التدخل
هو اعرتاف بســلطة الحوثيني وبالتايل بقاء اليمن موحدا
تحت حكم عبدامللــك بدر الدين الحويث ،ويلفت أصحاب هذا
الرأي إىل أن العامل ســيتعاطى مع املقاومة الجنوبية عىل
أنها حركة مترد ،ولن يطول بها الوقت حتى تستسلم وتذعن
لحكم الحوثيني كأمر واقع.
غــر أن أول غــارة للتحالف قطعت كل تلك الشــكوك،
وسبقت كل التنظريات ،وبرأي محللني فإن العاصفة فتحت
للجنوب بابا ،مل يكن ليتحقق حتى وإن اســتمرت املكونات
السياسية تناضل لعرشات السنني ،سواء سلميا أو عسكريا.
وخالل األشــهر األوىل تلقفت املقاومــة الجنوبية دعم
التحالف ،وســخرته لخوض معركــة حقيقية حررت مدن
الجنوب  ،األمر الذي كسبها ثقة التحالف ،وذلك أن االنتصار
الجنويب فتح شــهية التحالف لتحقيق انتصارات يف املدن

الشــالية خصوصا تعز والحديدة ،ومن هنا بدت اإلمارات
متد يدها للجنوب يف رشاكة اســراتيجية ،قامئة عىل بناء
قدرات الجنوب العســكرية واالقتصاديــة ،ومن ثم الذهاب
بقضية الجنوب إىل املحافل الدولية حتى الوصول إىل إعالن
الدولة الجنوبية.
وبعد أربعة أعــوام من الرشاكة ،بات لــدى الجنوبيني
جيشــا مكونا من أكرث من خمســن ألف مقاتل ينترشون
يف كل محافظات الجنــوب ،ضمن قوات الحــزام األمني
والنخــب ،إضافة إىل املؤسســة العســكرية التي ترعاها
أبوظبي ،فإن األخرية مل ترتدد يف دعم أكرب تشكيل سيايس
جنويب(،املجلــس االنتقايل) وتقديم كل ســبل الدعم لهذا
املجلس بحيث يسيطر عىل الجنوب ،وميثله خارجيا.
ومل تتوقــف أبوظبي عند بناء املؤسســة العســكرية
الجنوبية ،ومن خلــف املضلة السياســية ،وحرصت عىل
تطهري املؤسسات الحيوية الجنوبية وحقول النفط والغاز،
من مافيا القوى التقليدية املرتبطة بالنظام السابق وبحزب
اإلصالح ،وعىل رأس القامئة مجموعة عىل محسن األحمر،
التي تبسط سيطرتها عىل أهم الحقول النفطية الجنوبية.
ويطرح مراقبون فرضيات ،تتحدث عن كيفية مســتقبل
الجنوب يف ضل الحرب التي تدور رحاها منذ أربع سنوات،
لو مل يكن للجنوب حليف إقليمي بحجم اإلمارات ،خصوصا
واألشــهر األخرية كشــفت عن تقارب بني جامعة الحويث
وحزب اإلصالح ،ذلك التقارب يشــكل تهديدا للجنوب ،إذ أنّ
الجامعتني يف أدبياتهام الوحدة يشء مقدس ،ولوال امتالك
الجنوب للقوة العسكرية لتم إسقاطه للمرة الثالثة تحت تلك
الشعارات املقدسة.
هكذا تحــول الجنوبيــون إىل رشكاء فاعلني ،بعد أن تم
تأمني أرضهم ،والتي يرتبط تأمينهــا بأمن اإلقليم والعامل،
ومــا كان لهذا أن يتحقــق لوال الرشيــك الفاعل والصديق
الويف للجنوب ،دولة اإلمارات ،والتي ُتعد الرشاكة معها من
الرشوط املوضوعية من أجل تحقيق استقالل الجنوب.

تعز «األمناء» خاص:

الثالثاء القادم ...انطالق حملة
للتوعية من خماطر املخدرات يف حاملني

يتأهب ناشطون بينهم مشائخ وشــخصيات قبلية بارزة يف مديرية حاملني
بلحج إىل إطالق حملة توعوية لألهــايل يف مركز عاصمة املديرية حبيل الريدة
تحت شــعار «ال للمخدرات» خــال األيام القليلة املقبلة لهــدف توعية األهايل
واألبناء من مخاطر املخــدرات وأرضارها الخطرية عــى املجتمع وما ميكن أن
يسببه اإلدمان من دمار شامل للشــباب باإلقدام عىل أفعال مشينة كاالعتداءات
الجنســية وارتكاب الجرائم بســبب غياب عقله ،وقد اتفق الحارضون عىل عقد
لقاء موسع يضم نخبة من املشــائخ والجهات املذكورة أعاله يوم الثالثاء املقبل
يف حبيل الريدة.
وجاءت فكرة الحملة التوعوية يف حاملني جراء انتشــار املخدرات بشكل عام
ســوف تســتهدف املســاجد واملدارس وتجمعات املواطنني بالتنسيق مع قيادة
الســلطة املحلية واملجلس االنتقايل الجنويب واألمن العام والرتبية والصحة يف
املديرية بحيث سيتم هناك تشــكيل فريق عمل طوعي يرتكز عىل توعية الناس
من مخاطر املخدرات والحد من انتشــار هذه اآلفة التــي تعد من أبرز التحديات
املجتمعية ألنها تســتهدف رشائح عمرية مبكرة من النشء والشباب وتؤثر عىل
مستقبلهم.
وتأيت هذه الخطوة اإلنسانية من قبل الناشــطون والشخصيات املثقفة يف
حاملني يف ضل غياب الدولة التي اعتربت أن األوضاع السياســية الراهنة من أهم
العوائق التي تواجههم لعدم وجود االســتقرار املطلوب بحيث أصبح التعامل بني
املروجني واملتعاطني للمخدرات أكرث ســهولة وتعاون فيــا بينهم  ،كام تهدف
الحملة التوعوية إىل بناء مجتمع سليم يدرك هذه املخاطر السيام الفئات العمرية
الصغرية التي من املمكن أن تتأثر بغريها وتنحرف  ،خصوصا يف الظروف الحالية
وحرصا عىل األبناء من االنحراف
التي تسببت يف انتشار املخدرات بشكل مخيف ،
ً
وافتعال أبشــع الجرائم شدد الناشطون عىل النزول امليداين ألصحاب الصيدليات
والبقاالت التي يباع فيه الشمة املخدرة» الحوت» ومحاربة كافة املمنوعات.
وحرض اللقاء التحضريي األول مدير عام حاملني عبدالفتاح حيدرة والشــيخ
محمد فضل جربان بن سعدون العمري والشيخ محمود عمر أبو سلطان العكيمي
والشــيخ محمد الهنومي ورئيس دائرة الفكر واإلرشــاد يف االنتقايل الجنويب
الدكتور أنيس العكيمي ورئيس اللجنة األمنية يف االنتقايل الجنويب يف املديرية
العقيد قاســم عيل مرشد واألستاذ الرتبوي محمد فضل صالح الباقري والشاعر
عبدالله محسن أبو نواف العكيمي وعد ٌد بار ٌز من الشخصيات االجتامعية.

العولقي  :العامل مقبل على القبول
ّ
والتعاطي مع دولة اجلنوب

«األمناء» غرفة األخبار:

قال املتحدث الرســمي باسم املجلس
االنتقــايل الجنــويب ،وعضــو هيئته
الرئاســية ســامل ثابــت العولقي إن
«تحركات املجلس االنتقايل الدبلوماسية
األخرية مــا هي إال اســتحقاق راكمته
النجاحات السياسية وامليدانية للمجلس
عىل امتداد أرض الجنوب».
وأشــار العولقــي ،يف حديث له إىل
أن الزيــارات الناجحة للرئيس عيدروس
قاســم الزُبيــدي إىل اململكــة املتحدة

ً
مدخل لتحرك
وروســيا االتحادية ُتعــد
مرشحا للتعاظم
ســيايس ودبلومايس
ً
خالل األسابيع والشهور املقبلة ،ذلك أنّ
معظم الفاعلني اإلقليميــن والدوليني
باتــوا عىل قناعــة تامة بــأن املجلس
االنتقــايل الجنويب أضحــى قوة متثل
الجنــوب وقضيته عىل نحــو ال ميكن
تجاوزه يف أيّ تحرك صوب إنهاء الحرب
وإحالل السالم.
وأضاف « :نقولها بثقة الجنوب قادم
والعامل مقبل عىل القبول والتعاطي مع
هذه الحقيقة».

الزامكي ّ
يحذر من التفريط بـالإمارات وي�ؤكد ف�شل هادي
«األمناء» غرفة األخبار:

ووصف الناشــطون خطــوة اإلصالح
باالنتهازية ومامرسة التقية داعني الحزب

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com
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حاملني «األمناء» صبري عسكر:

مليونية للإ�صالح يف تعز دعما للإمارات!

نظم أمس الســبت حــزب اإلصالح
مســرة يف تعز رفعت صور قادة دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف واقعة أثارت
سخرية واسعة ــ خاصة أن االعالم التابع
للحزب دأب خالل ســنوات عىل مهاجمة
اإلمــارات ودورهــا املحــوري مبحاربة
الحوثيــن واإلرهاب يف اليمن ــ  .ورفع
صورا للرئيس عبدربه
املشاركون باملسرية
ً
وصورا قيــادة التحالف
منصــور هادي،
ً
العريب ممثلة بخادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلامن بن عبدالعزيز ،وويل عهده
األمري محمد بن ســلامن ،وصور رئيس
دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد ،وويل
عهده الشيخ محمد بن زايد.
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إىل تبني موقف واحــد بدالً من اللعب عىل
املتناقضات.

حذر مدير عام مكتب الشؤون الخارجية للمجلس االنتقايل يف روسيا االتحادية الدكتور عيل
الزاميك من تفريط الجنوبيني بتحالفهم مع دولة اإلمارات.
وقال يف منشور له عىل صفحته عىل الفيس بوك« :حذاري التفريط يف اإلمارات ؛ إنها صامم
األمان ملكافحة اإلرهاب».
وأضــاف « :إن فرطتــم بدور اإلمارات يف الجنــوب فإنّ البديل القاعــدة وداعش وإن هؤالء
القتلة ســيحولون املثلث (عدن – لحج – أبني – وأطراف من شبوة املحاذية ألبني والبيضاء وتعز)
سيحولون تلك املناطق إىل كابول بن الدن يف أفغانستان وسيستمر هذا املوت سنوات وسينزح من
الجنوب  80%من سكانه مبا فيهم أنصار هادي بسبب هذه الجرثومة».
وأكد أن الرئيس هادي فشل يف أول منعطف سيايس إلدارة الحرب رغم أن العامل إىل جانبه.
وشبه من يعولون عىل دوره مستقب ًال مبثل من يعول عىل حراسة ضبع بني قطيع من األغنام.

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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