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قالوا أن للقائد والمناضل الكبري "حسن باعوم" تاريخا عريقا لكنه يعرضه للخطر المحدق..

قطر حتيي ن�سخة ميتة من (احلراك اجلنوبي) لإرباك اليمن
العرب /الأمناء

بعــض الفصائــل والفعاليات
الناشطة بجنوب اليمن أو شاملها
تكيد من خــال حمالتها الكثيفة
عــى بلــدان التحالــف العريب
والتشكيك يف دورها وإنجازاتها،
تعلــن والءهــا الرصيــح لقطر
وانخراطها التام يف جهود الدوحة
الراميــة إىل خلط األوراق وإعادة
تلك املناطــق إىل مر ّبع الفوىض.
وينطبق األمر عىل تحركات جناح
حسن باعوم يف الحراك الجنويب
ومحاولتــه العودة إىل املشــهد
من خالل التشــكيك يف رشعية
التحالف.

إيران وقطر

وكشــفت مصادر سياســية
مينية عــن وقوف إيــران وقطر
خلف التح ّركات التي يقوم بها أحد
فصائل الحــراك الجنويب ،بهدف
خلط األوراق يف امللــف اليمني،
لصالح أجندات خارجية.
وتراهن الدوحة بشــكل خاص
عىل ما ُيعرف بجناح حسن باعوم
يف الحراك ،وهو عمليا -بحســب
توصيفات الكثري من النشــطاء
السياســيني الجنوبيني  -فصيل
يف حكم امل ّيــت ؛ نظرا لغيابه عن
ساحة الفعل السيايس وامليداين
يف مناطق جنــوب اليمن بفعل
وجود أبرز قياداتــه يف الخارج
واكتفائهم بالتنظري الســيايس
والتعليق اإلعالمي عىل ما يجري،
فيام َتقــدّم إىل واجهة املشــهد
املجلس االنتقايل بقيــادة اللواء
عيدروس الزبيدي ،بفعل حضوره
امليداين يف مناطق الجنوب وقربه
من مشــاغل ســكانه السياسية
واألمنية والتنموية.
ومنــذ طردها مــن التحالف
العريب ،عــى خلفية شــبهات
تواطؤها مع املتم ّردين الحوثيني،
أصبحــت قطــر تعمل بشــكل
مكشــوف عىل هــدم اإلنجازات
املتح ّققة يف جنوب اليمن ورضب
حالة االســتقرار النسبي التي ت ّم
التوصــل إليها بجهــود التحالف
ّ
العريب وقوى محلّية جنوبية.
وتحــاول الدوحة االعتامد عىل
أذرع تابعة لها بجنوب اليمن عىل
رأسها جامعة اإلخوان املسلمني،
وقد تد ّرجت نحو إنشاء “توليفة”
عرب التقريب بني أطراف متباعدة
الرؤيــة واألهــداف ،ومــن ذلك
التقريــب بني اإلخــوان وأطراف
يف الحراك الجنويب .وتكاد قطر
من خــال توجيه تلك األذرع نحو
الهجــوم إعالميا عــى دول يف
التحالف العريب أن تعلن منافستها
الرصيحة لتلك الدول املنخرطة يف
إعادة االســتقرار وتحريك عجلة

التنميــة والتصــدّي للتنظيامت
اإلرهابيــة يف مناطــق جنوب
اليمن ،لك ّنها “منافسة تنحو نحو
خلط األوراق وإعادة األوضاع إىل
مر ّبع الفوىض” ،حســب تعليق
أحد النشطاء الجنوبيني.

زيارات متكررة

وقالت املصادر إن الفعالية التي
نظمهــا فصيل حســن باعوم -
وس ّجل
السبت املايض  -يف عدن ُ
خاللها عدد ضئيــل من الحضور
يع ّد بالعــرات ،جــاءت عقب
زيــارات متكررة قــام بها فادي
باعوم ،نجل القيادي السابق يف
الحراك الجنويب حســن باعوم،
إىل الدوحة من مقر إقامته الدائم
يف الضاحية الجنوبية بالعاصمة
اللبنانية بريوت.
وخلت الفعالية التي اســتمرت
لساعات وحملت عنوان “املؤمتر
العام الثــاين للمجلــس األعىل
للحراك الثوري لتحرير واستقالل
جنوب اليمن” من إعالن أي برامج
أو خطوات عملية لتحقيق مشاغل
الجنوبيــن ،حيــث كان واضح ًا
أن هدفها األصيل هو اســتهداف
التحالف العريب ،وهو ما انعكس
بجالء يف البيان الصــادر عنها،
والذي وصــف دول التحالف بأنها
“دول احتالل” وطالبها بالخروج
وسحب قواتها من جنوب اليمن،
يف تطابــق تــام مــع الخطاب
اإلعالمي والســيايس للمتم ّردين
الحوثيــن يف صنعــاء الذيــن

¿

تقــوم قطر بــكل ما

تســتطيع من قوة خللط
أوراق التحالــف العربــي
يف اليمن

نظمها باعوم ،قــال نائب رئيس
املجلس االنتقايل الجنويب هاين
بن بريك يف تغريــدة عىل تويرت
“إن املجلس االنتقايل إرادة شعب،
وليست إرادة أشخاص وال فصيل
وال مكــون” ،مضيفــا “املجلس
االنتقــايل هــو قائــد املرحلة
االنتقالية بإرادة شعبية وتفويض
شعبي غري مسبوق”.

االنتقاص من املجلس

دعاهم حســن باعــوم يف كلمة
مســجلة للتحالف مــع فصيله،
كاشــفا النقاب عن رفضه املبكر
للحرب التي انتهــت بطرد قوات
الحويث وصالح مــن املحافظات
الجنوبية يف يوليو  ،2015وقائال
أنه رفض تلك الحــرب منذ اليوم
األول النــدالع “عاصفة الحزم”.
واعترب متابعون للشــأن اليمني
أنّ تحركات باعــوم ونجله تأيت
يف سياق االســراتيجية الجديدة
التي مت ّولها قطر بالتنســيق مع
النظام اإليراين وحزب الله وتهدف
لخلق تحالف ميني جديد ،مناوئ
للحكومــة الرشعيــة والتحالف
العريب معا ،ويضــم إضافة إىل
الحوثيني ،الفصيل املوايل إليران
يف الحــراك الجنــويب بزعامة
باعوم ،و”جناح إســطنبول” يف
جامعة اإلخوان املســلمني ،الذي
بات يتهــم التحالف العريب لدعم
الرشعية بأنه “احتالل”.
ويف أول رد عىل الفعالية التي

ويف ترصيــح لـ”العرب” قال
نائب رئيــس الدائرة اإلعالمية يف
املجلس االنتقايل منصور صالح
 ":إن انعقاد هذا املؤمتر ويف هذا
التوقيت يأيت امتــدادا ملحاوالت
ســابقة لخلق تيــارات مناوئة
للمجلــس االنتقــايل الجنويب
وبالتايل االنتقاص من مرشوعيته
يف متثيل الجنوب".
واعترب صالح أنّ هذه الخطوة
جاءت بعد شعور بعض األطراف
بخطر تعزيز املجلس لحضوره يف
تجســد
مختلف املناطق وهو ما
ّ
ّ
مؤخــرا يف الزيــارات الناجحة
التي قام بها أعضاؤه إىل عدد من
املحافظات ،وبعد أن أوشــك عىل
إعالن أســاء الجمعية الوطنية
(الربملان الجنويب).
وأكــد القيــادي يف املجلــس
االنتقايل الجنويب أ ّنه كان ميكن
أن يتم اســتيعاب تحــرك جناح
باعوم لو أنه رفع شعارات مرتبطة
فعال بالقضيــة الجنوبية ،ولكنه
“جــاء بخطاب ال يلبــي مطالب

ومطامح الجنوبيــن ومن ذلك
استعداء التحالف العريب ووصفه
باالحتالل”.

أطاح بتاريخ أبيه

ووصف صالح أبوعوذل ،رئيس
تحريــر جريدة “اليــوم الثامن”
الصادرة يف عدن ،اجتامع فصيل
الحــراك الجنويب الــذي يتزعمه
فــادي باعوم املق ّرب مــن إيران
وقطــر بأنــه قد أطــاح بتاريخ
مؤســس الحراك الجنويب حسن
باعوم .وقال أبوعوذل يف ترصيح
لـ”العــرب” إنّ “الرجل الثامنيني
ليــس يف حاجــة إىل أن يقحم
نفســه يف رهان خــارس تديره
قطر وإيران ،خاصة وأنه يحظى
باحرتام كبــر يف الجنوب ،لكن
أوالده أنهــوا كل ما صنعه الرجل
مبراهقة سياســية هدفها األول
واألخري الكسب املادي”.
وأشــار أبوعــوذل إىل أنّ
“االجتامع كان باهتا حيث حرضه
العــرات مــن منــارصي تيار
فادي وأعضاء يف حزب اإلصالح
اإلخواين ،وحظي بتغطية إعالمية
كبرية من شــبكة قنوات الجزيرة
والقنوات اإلخوانيــة واإليرانية،
يف دليــل عىل أن هــذا االجتامع
والقامئني عليه قد ذهبوا للتحالف
مع الدوحة وطهران ،يف مواجهة
علنية مع الجنوبيني واألشقاء يف
الخليج العــريب الذين يخوضون
معركــة مصرييــة ضــد إيران
وحلفائها ’’.

