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 األمناء / رصد ومتابعة - غـازي العلوي :

ها هو املجلس االنتقايل الجنويب الذي قال 
عنه خصومــه ذات يوم، وتحديدا عقب إعالن 
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي تشكيل هيئة 
رئاســة للمجلس  يف الـــ«11” من مايو من 
العام 2017م، بأنه ولد ميتا، ها هو اليوم يصل 
بقضية شعب الجنوب إىل املحافل الدولية بعد 
أربع سنوات وســتة أشهر من النضال الشاق 
والطويل وبجهد دبلومايس وسيايس فاق كل 
أعداء  التي يراهن عليها  التصورات والرهانات 

قضية شعب الجنوب.
الحياة  العودة إىل  االنتقايل  كيف استطاع 
بعــد أن كان ميتا - حســب زعــم خصومه 
- والوصــول إىل املحافــل الدولية ومحاورة 
كربيات دول العامل؟ ما الذي جعل هذا الكيان 
جامعا لكل مكونات الجنوب؟ وكيف استطاع 
الجنوب  أعداء  تجاوز مخططات ومؤامــرات 
الذين ســخروا كل إمكانياتهــم والدعم الذي 
املعادية لرضبه  الــدول  بعــض  يتلقونه من 

وإفشاله وإزاحته عن املشهد السيايس؟
ما الذي حدث بالضبط؟ هل انقلب السحر 
عىل الســاحر؟ أم تغريت سياســات املجتمع 
الدويل الذي أدرك أن االنتقايل الحليف الصادق 
واألقوى لقلب املعادلة وتغيري موازين املعركة 
نحو االنتصار والقضاء عىل املرشوع اإليراين 

يف املنطقة؟
كل هذه األســئلة وغريها يــرى مراقبون 
يف  اليمني  الســيايس  للمشــهد  ومتابعون 
ترصيحات أدلوا بهــا لـ«األمناء« بأن اإلجابة 
عليهــا تكمن يف مشــهد أو صــورة واحدة 
شــخصت حقيقة الوضع وكيف بات املجتمع 
الدويل يتعامل مع املجلس االنتقايل من خالل 

املشــهد املريئ الذي بث عىل مواقع التواصل 
االجتامعي أثناء دخول رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب اللواء عيدروس الزبيدي عىل سفراء 
األمن  العضوية مبجلس  دامئة  الخمس  الدول 
الدويل، والطريقة التي اســتقبلوه بها، والتي  
- بحســب املراقبون - مل يحَظ أي رئيس دولة 

بها من قبل.

دبلوماســية هادئــة لكنهــا حاســمة 

وناجحة
عىل مدار السنوات املاضية تبنى االنتقايل 
دبلوماســية هادئة لكنها حاسمة يف الوقت 
ذاتــه، وذلك بعد أن اســتطاع يف غضون أقل 
من خمســة أعوام أن يضــع قضية الجنوب 
عىل رأس اهتاممات املجتمع الدويل، متجاوزا 
قدرا هائال من املؤامرات والحروب التي شنتها 
أبناء الجنوب طيلة  اليمني ضد  قوى االحتالل 
املاضية، ومتكن من توجيه رضبات  السنوات 
قوية سياســًيا وعسكرًيا جعلته يحظى بثقة 

عربية ودولية.
ورغــم املحــاوالت الحثيثــة للرشعيــة 
إثناء  اإلرهابية  الحوثية  واملليشيات  اإلخوانية 
املجتمع الــدويل عن متثيــل قضية الجنوب 
يف مفاوضات الحل الشــامل إال أن االنتقايل 
أثبت قدرتــه عىل تخطى تلــك العراقيل عرب 
خطوات اتســمت بالذكاء السيايس وشاركه 
أبناء الجنوب الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل 
نرصة قضيتهم، وهو ما استغله ممثل الجنوب 
الرشعي بالشــكل األنســب عىل املســتوى 
الدبلومــايس بحيــث أظهر متاســك جبهة 
الداخليــة يف مواجهة حروب قوى  الجنوب 

الشامل املحتلة.
وأكــد االنتقايل التزامــه باتفاق الرياض 

وقدم كل مــا يثبت جديتــه يف تنفيذ كافة 
بنوده عىل األرض، بل إنه لعب دوًرا مهاًم يف 
تضييق الخناق عــىل الرشعية اإلخوانية التي 
عمدت عــىل التهرب منــه، ويف الوقت ذاته 
املناطق االسرتاتيجية  فإنه حافظ عىل تأمني 
التي حاولت قوى االحتــالل اليمني اخرتاقها 
لخدمة أهداف قوى إقليمية معادية يف خليج 
عدن ومضيق بــاب املندب، كام أنه لعب الدور 
األبرز يف مواجهة الحــرب الحوثية بالتعاون 
مع التحالف العريب واستطاع أن يكشف حجم 
إيران،  املدعومة من  للعنارص  الحقيقية  القوة 
إىل جانــب دوره املهم للغاية عىل مســتوى 
فضح التحالف املشبوه بني الحويث والرشعية 
وتقديم األدلة والرباهني عىل تنسيق الطرفني 

مًعا.
عىل املستوى الشعبي استطاع االنتقايل أن 
يكسب ثقة أبناء الجنوب الذين مل يتخلوا عن 
نداءاته املتكررة يف مواجهة إرهاب الرشعية، 
التامســك  أثبــت رغبته يف تحقيق  أنه  كام 
االحتالل  والتكاتف يف مواجهــة مرشوعات 
اليمني، وقدم العديد من املبادرات التي هدفت 
الجنوبية  إىل تهيئة األجــواء يف املحافظات 
الستعادة الدولة، واستطاع أن يشكل تحالفات 
مهمة مع العديد من قبائل الجنوب التي أدركت 
أهمية وجود كقوة سياسية وعسكرية صلبة 

تحمي األمن القومي الجنويب.

الُزبيدي ربان دولة الجنوب
الرئيس  بخطــوات مدروســة، ميــي 
االنتقايل  املجلس  رئيــس  الُزبيدي  عيدروس 
الجنويب، بقضيــة املاليني من ضحايا احتالل 
دام ألكرث من ثالثة عقود، قضاها يف التنكيل 

بالجنوبيني.

وال أدل عىل حمل رجاحة النهج السيايس 
إرصاره  الجنويب،  االنتقايل  للمجلس  الواقعي 
عىل انتزاع كامل حقوق شــعب الجنوب دون 
القبول مبســاومات أو مواءمات، ويف الوقت 
نفسه اتساع قاعدة الرشكاء الدوليني للجنوب.

ولهذا فإن ســفينة الجنوب التي تقاذفتها 
أمــواج االحتــالل اليمني والصمــت الدويل 
خضوعا البتــزاز قوى صنعــاء، عرثت عىل 

ربانها الذي يدرك طريقها إىل بر األمان.
ويف األثنــاء، يواصــل الُزبيــدي جدوله 
املزدحــم باللقاءات يف العاصمة الســعودية 
الرياض، بدعوة رسمية من قيادتها سعًيا إىل 
الثالثة  الرياض، يف زيــارة هي  اتفاق  تنفيذ 
مــن نوعها للغرض نفســه، رســخت يقينا 
لدى العواصم الكربى بــأن املجلس االنتقايل 
الجنــويب ال يتخلف عن تعهداتــه، ويحفظ 

مصالح حلفائه ويلتزم باالتفاقيات الدولية.
الُزبيدي،  كام أن الجنوب بقيادة عيدروس 
يعد املقاتل الوحيد عىل األرض ملليشيا الحويث 
اللجــوء إىل معارك إعالمية،  اإلرهابية، دون 
أو انتكاســة واحدة عىل الجبهات، يف موقف 

عسكري يثبت أن الجنوب قول وفعل.
توايل  مــع  املشــهد،  تطورات  وتحمــل 
املباحثات الدوليــة للوفد التفاويض للمجلس 
األممي  املبعوث  من  ابتداًء  الجنويب  االنتقايل 
الدبلوماســية  للوفود  األمرييك  املبعوث  إىل 
األوروبية، وما تبعها من جولة مشاورات مع 
سفراء الدول الخمس دامئة العضوية مبجلس 
األمن - فسحة من األمل تحمل بوادر انفراجة 

قريبة.

االنتقايل يصنع تاريًخا جديًدا للجنوب
يعد التعهــد الذي انتزعه الرئيس عيدروس 

الُزبيدي، رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
خالل استقباله ســفراء الدول الخمس دامئة 
العضويــة يف مجلــس األمــن، بالعاصمة 
السعودية الرياض، يوم اإلثنني املايض، بتمثيل 
الجنوب يف املفاوضات األممية، مبثابة تاريخ 
جديد لنضال الجنوب وخطوة مرحلية جديدة 

ومهمة للغاية عىل طريق استعادة الدولة.
وأشار الرئيس الزبيدي إىل أهمية مشاركة 
العملية  املجلس بفاعليــة مبختلف مراحــل 
السياســية برعايــة أممية، إلنهــاء الرصاع 
والتوصل إىل تسوية مســتدامة، وشدد عىل 
إيجاد آليات معالجة األزمة االقتصادية وهيكلة 
مؤسسات الدولة عىل رأسها املؤسسات املالية 

والرقابية والقضائية، والسياسية.
وجــدد الُزبيدي التــزام املجلس االنتقايل 
الجنويب بدعــم الجهود الدولية، ومســاعي 
مبعوث األمني العــام لألمم املتحدة إىل اليمن 
لوقف  األمريكية  املتحــدة  الواليات  ومبعوث 
النار، وتصميم عملية سياسية شاملة  إطالق 

تستوعب القوى املؤثرة عىل األرض.
ودعا خــالل اللقاء إىل اســتكامل تنفيذ 
املناصفة من  الرياض ومتكني حكومة  اتفاق 
الخدمــات ومعالجة األزمات  مهامها لتوفري 
االقتصادية، مشــدًدا عــىل رضورة مكافحة 

الفساد.
وطرح عــىل الوفود الدبلوماســية جانًبا 
من تحركات املجلــس االنتقايل الجنويب نحو 
تنفيذ اتفاق الريــاض دون انتقائية، موضًحا 
الرياض  أن وجوده يف العاصمة الســعودية 
للمرة الثالثة، أكــرب دليل عىل حرص املجلس 
عىل إنجاح تنفيذ االتفاق وتوحيد الجهود يف 
مواجهة املليشيات الحوثية املدعومة من إيران 

والتنظيامت اإلرهابية.

مسؤول عسكري مبحور عتق: قوة عسكرية وصلت من مأرب وتعز لقتال أبناء شبوة
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حيدان يجّند )2000(عن�شر للإخوان ب�شبوة دون تعزيز مايل
ال�شبيحي ورجب يجريان ات�شالني هاتفيني باأ�شرتيهما لأول مرة منذ �شبع �شنوات

م�شادر لـ)الأمناء(: تغيريات مرتقبة �شت�شمل بع�ض مدراء املديريات بعدن

قوات البحرية الأمريكية )المارينز( في خليج عدن وباب المندب

العمالقة اجلنوبية حترر مناطق ا�شرتاتيجية يف احلديدة وتعز
�شحيفة بريطانية: �شوء اأخ�شر اأمريكي لل�شعودية لتحجيم احلوثيني

وحا�صمة.. النتقالي ي�صنع ¿ بدبلوما�صية هادئة 
تاريًخا جديًدا للجنوب

ا�صتقبال �صفراء الدول الكبرى ¿ ما الذي تعنيه حفاوة 
للرئي�س الُزبيدي؟

تجاوز الموؤامرات واإي�صال ق�صية ¿ كيف ا�صتطاع النتقالي 
الجنوب اإلى المحافل الدولية؟
باأنه )ولد ميتا(.. ما الذي تغير ¿ األم يقل اأعداوؤه ذات يوم 

الآن؟
ال�صاحر؟ اأم اأنها ال�صيا�صة التي ل ¿ هل انقلب ال�صحر على 

تعترف اإل بالأقوى؟

أسرار وخفايا لقاءات الرئيس الُزبيدي املاراثونية بالالعبني الدوليني

املارد الذي ولد ميتا

ما الر�شالة التي 
اأرادت وا�شنطن 

توجيهها؟
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مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ تقرير خاص:
يف  العســكرية  القــوات  بعــض  قامت 
الساحل الغريب، بإعادة متوضعها منذ يومني، 
وانســحبت من عدد من املواقع العسكرية يف 
جبهة الحديدة، املتوقفة منذ اتفاق استوكهومل 

قبل ثالثة أعوام.
وخالل األيــام األخرية املاضية انســحبت 
من  الجنوبية  العاملقة  تتبع  عســكرية  قوات 
مفاجئ،  بشــكل  الحديدة  يف  متقدمة  مواقع 
لتعلن مليشيات الحويث الحقا السيطرة عليها، 
غري أن مقربني من طــارق صالح أكدوا أن ما 
حدث ليس انســحابا بل إعادة متوضع للقوات 
العسكرية يف الساحل الغريب، ويأيت يف سياق 

تنفيذ اتفاق السويد املوقع أواخر 2018م. 
وينص االتفاق عىل إعادة انتشــار مشرتك 
بني قوات الســاحل ومليشــيات الحويث من 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس ومدينة 

الحديدة إىل مواقع خارج املدينة واملوانئ.

ملاذا انسحبت العمالقة من احلديدة؟ 
أن  الحديدة،  يف  املشرتكة  القوات  واعتربت 
قرار إخالء املناطق املحكومة باتفاق )السويد(، 
نتيجــة خضوعهــا التفــاق دويل يحفظها 

كمناطق منزوعة السالح وآمنة للمدنيني.
وقالــت يف بيان، تحصلــت "األمناء عىل 
نســخة منه، أن قرار إعادة االنتشار جزء من 
القومي  األمن  معركة مواجهة مخاطر تهــدد 
العريب، موضحة أن قرار خطة إعادة االنتشار 
نتيجة متسك الرشعية اإلخوانية باالتفاق عىل 
الرغم من انتهاكات مليشيات الحويث املدعومة 

من إيران يف محاولة لنسفه.
وكشــفت عن عدم تلقيها الضوء األخرض 
لتحرير مدينة الحديدة، باإلضافة إىل حرمانها 
مــن تحقيق هدف اســرتاتيجي، إلنهاء وجود 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
وأكــدت أن البقاء يف مناطــق محكومة 

باتفــاق دويل مينع فيها الحــرب خطأ، فيام 
األشــكال  بكل  تتطلب دعام  األخرى  الجبهات 
ومنها فتح جبهات أخــرى توقف الحويث عند 

حده. 
والعون  الدعم  توفري  وشددت عىل رضورة 
يف مواجهة املليشــيا الحوثية اإلرهابية، التي 
تعيث خراًبا يف البيضاء والجوف، مشــرية إىل 

دخولها 3 مديريات يف شبوة.
وحــول ذلك قــال الباحث الجنــويب بدر 
قاسم: "إن االنســحاب العسكري الذي يجري 
يف الســاحل الغريب مبحافظة الحديدة، حدث 
مبوجب اتفاق علنــي وقعته الحكومة اليمنية 
التي كان يســيطر عىل قرارها جامعة اإلخوان 

مع الحوثيني".

أين الوجهة القادمة للقوات املنسحبة من 
الساحل؟ 

ومل توضــح القوات املشــرتكة يف بيانها 
عن وجهتها القادمــة تحديدا، واكتفت بالقول 
إن هناك جبهــات ذات أهمية ينقصها دفاعات 
كافية وتغييب دويل يردع املليشيا اإلرهابية من 

التقدم. 
مصادر قالت إن هناك ألوية تتبع العاملقة 
الجنوبية وصلت إىل مدينة املخا، خالل اليومني 

املاضيني، وذلك ضمن خطة إعادة االنتشار.
وأجمع مراقبون، عــىل أن قوات العاملقة 
الجنوبية، وجهتها القادمة ســتكون شــبوة 
لتطهري مديريــات بيحان الثالث، وأيضا تحرير 
جبهــة ثرة يف محافظة أبــني والتقدم صوب 

البيضاء لتحريرها من مليشيات الحويث. 
ومن املتوقع أن تشهد شبوة وأبني تحركات 
الجنوبية،  العاملقة  ألوية  تقودها  عســكرية، 
وقد ســبق ووصلت قوات تتبــع العاملقة إىل 
زنجبار عاصمة محافظة أبني استعدادا للتقدم 
لتحرير ما تبقى من شــبوة وإبعاد الخطر عن 

أبني.
أن  الســيايس صالح فاضل،  املحلل  ويرى 

الورقة الرابحة األبرز التي ممكن إيقاف الحويث 
بها من اقتحــام مأرب أو مقايضتها هي جبهة 

كيلو 16 يف الحديدة. 
وأكد يف منشــور له عىل الفيســبوك، أن 
ُطعم  العاملقة  تنفــذه  الذي  التموضع  "إعادة 
ُوضع عىل طاولة الحويث للتقدم وكرس خطوط 
ودخول  الجبهة  لفتح  كاٍف  وهذا  )ستوكهومل( 

الحديدة مقابل مأرب". 

ماذا يجري خلف الكواليس؟ 
عقب  جاءت  املفاجئة  العسكرية  التحوالت 
زيارة املبعوث األممي لليمن هانس غروندبرغ، 
إىل الساحل الغريب، والتقى خالل زيارته العميد 
طارق صالح رئيس املجلس السيايس للمقاومة 

الوطنية اليمنية هناك.
"األمناء":  وقالت مصادر خاصة لصحيفة 
املبعوث األممــي هانس غروندبرغ  "إن زيارة 
األخرية، خرجت باتفاق مع القوات املشــرتكة، 
تقيض بانســحابها من كامل الحديدة، ويقابل 
ذلك انســحاب ملليشــيات الحويث من الحديدة 

وإيقاف الهجوم عىل مأرب".
املبعوث  العميد طــارق صالح مع  وناقش 
األممي مؤخرا تنفيذ اتفاق استوكهومل، وتكراره 
يف محافظــة مــأرب إلنقاذه من مليشــيات 
الحويث وفق ما نقلته وســائل إعالمية تابعة 

للمقاومة الوطنية يف الساحل الغريب.
وأوضحــت املصــادر أن الحوثيني رفضوا 
تنفيــذ االتفاق، رغــم الضغوطــات األممية 
وإيقاف  الحديدة  يف  استوكهومل  اتفاق  لتنفيذ 
الجانب اآلخر  هجومهم عىل مــأرب، وعــىل 
أظهرت القوات املشرتكة حسن النية وانسحبت 

من مواقع متقدمة يف الحديدة. 
وأكدت املصادر أيضا أن مليشــيات الحويث 
متردت عىل كل االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك 
األمريكان الذين نارصوهم رسا ولكنهم متردوا 

عليهم علنا. 

ما السيناريو القادم؟
وتكشــف االنســحابات وإعادة التموضع 
للقوات العســكرية يف الســاحل الغريب، عن 
املعركة  الذي يقــود  العريب،  التحالــف  تغيري 
عىل  واالعتامد  اســرتاتيجيته،  الحوثيني،  ضد 
قوات قادرة عىل صنع االنتصار ضد مليشيات 
الحويث، بعد حصول خيانات يف جبهة الرشعية 
التي يسيطر عليها حزب اإلصالح اإلخواين يف 
املناطق  من  وغريهــا  وبيحان  والجوف  مأرب 

التي سلمت للحويث من دون قتال.
وذكــرت مصادر لصحيفــة "األمناء" عن 
تحركات وخطط عســكرية تدار من قبل قيادة 
الساحل  الجنوبية من  العاملقة  بنقل  التحالف، 
الغريب إىل جبهة ثرة بأبــني وجبهات بيحان، 

وهو ما أشار إليه بيان القوات املشرتكة. 
ويــرى مراقبون أن محافظة شــبوة عىل 
موعــد مع التطهــري من مليشــيات الحويث 
واملتآمرين، يف تســليم مديريات بيحان بدون 
قتال، ومن املتوقــع تحريك العاملقة الجنوبية 
باتجاه شــقرة، خالل األيام القادمة، تزامنا مع 
الغضب الشــعبي والقبيل من سلطة بن عديو 

واتهامها بالتنسيق مع الحويث. 
وستشهد محافظة شــبوة الثالثاء القادم 
املحافظة مبختلف  أبنــاء  تاريخًيا يجمع  لقاًء 
رشائحهم، يف منزل سلطان العوالق عوض ابن 

الوزير، للتشاور واالتفاق عىل مصري شبوة. 
وقــال سياســيون إن هنــاك توجه لدى 
التحالف، واالعتامد عىل ألوية العاملقة ملواجهة 
أي تقدم ملليشــيات الحــويث يف كل من أبني 
وشبوة ولحج والضالع ومأرب، وتسليم مهمة 
الســاحل الغريب بشــكل كامل لطارق صالح، 
وهذا التوجــه دفع بطارق صالــح إىل إعادة 
ترتيب خيارات قواته تحسبًا ألي مستجدات قد 
تنتج عن متكن مليشيات الحويث من السيطرة 
عىل مدينة مأرب ومنابع الغاز والنفط، وهو ما 
يهدد بنقل املعركة من قبل الحويث إىل الساحل 

الغريب.

¿ لماذا ان�صحبت العمالقة من الحديدة؟
¿ اأين الوجهة القادمة للقوات المن�صحبة من ال�صاحل؟

¿ هل ما يجري في الحديدة ثمنه وقف الهجوم على ماأرب؟

هذا ما يجري خلف الكوالي�س.. وهذا هو ال�سيناريو القادم!

هل ما يجري يف احلديدة ضمن اتفاق استوكهولم الذي رفض احلوثيون تنفيذه؟


