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تقرير

األمناء / صدام محمد الردفاني :
يف ظل املتغريات التي تجري عىل الساحة اليمنية 
من شد وجذب بني الفرقاء املحليني، ودخول القوى 
اإلقليمية يف خط الرصاع املحتدم منذ خمس سنوات 
بعد إعالن عاصفــة الحزم، يبدو أن الفرقاء اليمنيني 
املحليني قد تقاسموا النفوذ عىل األرض، فكل فريق 
اســتطاع أن يأخذ جزًءا من الجغرافيا ينفذ أجندته 
فيها ويلعب فيها وفق مبدأ  »من ميسك األرض يبقى 

فيها«.
ومن هذا املنطلق مــارس كل فريق لعبته ورمى 
بأوراقــه ليك يحط لنفســه مكانة  ألي تســوية 

سياسية قد ترتتب وتنهي الحرب الدائرة هناك. 

الحركة الحوثية ومستقبلها السيايس
يف ظل  املنعطفات التي تجري يف األزمة اليمنية، 
ظل الحوثيون متمسكني بخيار القوه لفرض إرادتهم 
وتثبيت مســتقبلهم يف الجزء الشاميل من الوطن، 
الشــامل تحت قبضتهم  إبقاء مناطق  فنجحوا يف 
الحديدية حتى اآلن، بل إنهم اســتطاعوا أن ينتزعوا 
أجزاء من محافظة مــأرب ومدينة ردمان بالبيضاء 
ومواقع اسرتاتيجية يف جبهة نهم رشق صنعاء من 
الحزم  جامعة اإلخوان بعد ســيطرتهم عىل مدينة 
التي ظلت لخمس ســنوات  الجوف  مركز محافظة 

تحت سيطرة اإلخوان. 
الجنــوب، وخاصة  املقابل خرسوا  لكنهــم يف 
العاصمة عدن، بعد ســتة أشهر من انطالق عاصفة 
الحزم، واســتطاعت القوات الجنوبية تحرير كامل 
املحافظات الجنوبية من قبضة الحوثيني وإبعادهم 
من مناطــق التامس، كام هــو حاصل يف جبهات 
الجنوبية من  القــوات  التي نجحــت فيها  الضالع 
التوغل داخل العمق الشاميل وتحييدهم من الحدود 
الجنوبية للمحافظة، األمر مل يقترص عىل محافظة 
الجنوبية استطاعت دحر  الضالع فحسب، فالقوات 
الحوثيني من الســاحل الغريب ومن بــاب املندب،  
ووصلت إىل وســط مدينة الحديدة الســاحلية ومل 
يتبَق بينها وبني مينائها إال عدة كيلومرتات. غري أن  
تداخل املشاريع الدولية أفضت للضغط عىل التحالف 
العريب والقوات الجنوبية لوقف التقدم والســيطرة 

عىل مينائها االسرتاتيجي .

حظوظ اإلخوان يف البقاء 
يف املقابل يخــوض اإلخوان يف اليمن مخاًضا 
عســرًيا إلبقاء نفوذهم ومتركزهم كأحد األحزاب 
اليمن  القوية واملنترشة عىل مستوى  السياســية 
شــامله وجنوبه. لكن تلك املحاوالت باتت بالفشل 
الرشعية  املنظوي تحت  اإلصالح  والخذالن، فحزب 
اليمنية أصبح مشــتتا يف عواصم االرتزاق يبحث 

عن هوية له ليك يستقيم عليها. 
فاإلصالحيون باتــوا منبوذين داخليا من عامة 
الشــعب، ليس لديهم أوراًقا يلعبون بها أو جغرافيا 
يسيطرون عليها غري  ”تعز ومأرب“ املدينتان، الذي  
بات الحويث مطوق عليهام من كل اتجاه كمتحكم  

إلقراع طبول  الحرب فيهام بني الحني واآلخر.
إن عامل الخســارة تعزز »أكرث« خاصة عندما 
وجه اإلصــالح جل تركيــزه عىل إعــادة  تحرير 
املحرر، وفتــح بذلك عداوة مــع الجنوبيني الذين 
الحويث، وصاحب  الجبهات مع  يتحكمون مبقص 
االنتصارات الذي بات التحالف والقوى السياســية 
اليمنية األخرى  تدرك ذلك وتتقرب إليه كونه األكرث 
مصداقية يف خوض الحــروب التي توجت  بتاج 

النرص. 
يف املقابل عدم وجود حاضنة إقليمية لإلخوان 
خاصــة مع األحداث األخــرية والتي أظهرتهم يف 
حلتهم الصافية بأنهم وراء مشاريع إقليمية تحاول 
النيل من اســتقرار الدول العربيــة وزرع الخراب 
فيها عرب أذرعهــا يف املنطقة وبالتعاون مع إيران 
التي باتت عىل وئام تام ومكشــوف مع تركيا »أم 

الطفيليات«. 

االنتقايل األكرث حظا 
التي  الحكومــة الرشعية،  الحوثيني وبني  بني 
االنتقايل  املجلــس  برز  اإلخوان،  يســيطر عليها 
الجنويب كطرف ثابت يف املعادلة اليمنية، فالجنوب  

مبقاومته وشعبه وقف يف صف التحالف العريب 
منذ الطلقة األوىل للحرب، فأصبح رشيكا صادقا 
وفاعال، واســتطاع تكوين قوة مســلحة تحفظ 
وبذلك  التحالف،  ومكتســبات  الجنوبيني  مصالح 
شارك يف جبهات القتال وكان صاحب النرص دوما. 
»اتفاق الريــاض« الذي وقع بني وفد االنتقايل 
والرشعية اليمنية يف الريــاض أصبح عامل ربح  
لالنتقايل دبلوماســيا، حيث أعاد لــه فتح نوافذ 
خارجية مــع دول الرباعيــة ودول اإلقليم، وبات 
االنتقايل ممثــل الجنوب الفعيل داخليا وخارجيا، 
وهذا ما  أقض مضاجع قــوى النفوذ اليمني من 
حوثيني وإصالحيــني، الذين تحالفــوا للنيل من 

الجنوب ومقاومته. 

 املؤمتر.. حقنة تحت الجلد 
 استطاع حزب املؤمتر الشعبي العام، جناح صالح، 
أن يحافظ عىل نفسة كأحد الفرقاء اليمنيني املهمني 
ألي تســوية سياسية قادمة، فاملؤمتر له نفوذه عىل 
الساحة اليمنية، فهو لديه أذرع يف الرشعية تتعامل 
مع الرئيس هادي سياسيا، ولها وفاق تام مع رشعية 
هادي، لكن يف املقابل توجد قوات عىل األرض تنترش 
يف الســاحل الغريب بقيادة طــارق عفاش، ابن عم 
الرئيس صالح الذي  قتل يف الـ 4 من ديسمرب 2017م 
عىل يد  الحوثيني بعــد خالف عىل النفوذ أفىض يف 

النهاية ملقتله. 
القــوات التي تتبع طارق عفــاش تنضوي كقوة 

محسوبة عىل املؤمتر الشــعبي، لكنها يف املقابل ال 
تعرتف برشعية الرئيس هادي، وما زالت تتلقى بناءها 
الذي يرشف  العريب  التحالــف  وتدريبها بدعم قوات 
عىل مسار العمليات العسكرية يف اليمن بشكل عام. 
إن املؤمتر لديه عامل ربح من خالل امتطائه قالدة 
الرشعيــة وكقوة ردع ملجابهة اإلخوان يف الشــامل 
الذي يتقاسم نفوذه الحوثيون واإلصالحيون، فوجود 
املؤمتر يف الشــامل عامل مطمنئ للتحالف العريب 

الذي يخىش من تأثري اإلخوان عىل املدى املنظور.
يف خضم ذلك يبدو أن مسار الحرب يف اليمن قد 
صار نحــو منعطف متعرج ومنحدر ضبايب، قد تبدو 
فيه األمور يف ميزان وقف الحرب وتســوية سياسية 
برعاية إقليميــة، وهذا ما تحتاجه الســعودية بعد 
خمســة أعوام من الحرب أوصلت اململكة نحو طريق 
مســدود بعد انغالق األفق امليداين يف ســري املعارك 
خاصة بعد اعتامد النظام السعودي عىل قيادات ظلت 

تبيع الوهم لألرسة الحاكمة.
وما حملة العزل لقيادات يف القوات املشرتكة التي 
جرت خالل األيام املاضية غري بعيدة عن حالة الطقس 
الدافئ الذي شاب جبهات القتال وامللف اليمني برمته 
من إخفاقات وفشــل ذريع تتحملــه اململكة، حني 
ارتكنت  بكل ثقلها عىل حكومة منقســمة ملشاريع 
إقليميــة تعمل عىل إفشــال دور الرشعية يف اليمن 
خدمة للمــرشوع القطري وتعطيل أي توافق جنويب 
التي  الخالقة  التحالف إلفســاح املجال للفوىض  مع 
بدأت طبولها ُتقرع من باب شــبوة عرب مســؤويل 

الحكومة الرشعية. 
وبني الحكومــة الرشعية بقيــادة هادي وحزب 
املؤمتر الشعبي العام وحزب اإلصالح يبقى االنتقايل 
ممثل الجنوب الرشعي مع املكونات الجنوبية األخرى 
مقابل الشــامل، وهــذا الثقل يبدو أنه يســري نحو 
منعطف متعرج ومنحدر يطمح فيه االنتقايل إلعادة 
االعتبار لهوية الجنوب وتاريخه وإرثه كدولة مستقلة 
الطبيعي األصيل وشوكة ميزان يرجح كفة  بحجمها 
آمال املواطن الجنويب لحلمه املنشود الذي ظل مغيبا 
وَمغتصبا من قوى ونفوذ الشامل عرب مترير شخوص 
وشخصيات سياسية محســوبة عىل الجنوب دأبت 
عىل تجهيل وطمس كل ما يتعلــق بالجنوب كدولة 

مستقلة ذات سيادة.

مستقبل الفرقاء اليمنيني يف ضوء املتغيرات على الساحة  )اخلاسر والرابح(

هادي واللعب على كعكة الأحزاب والنفوذ.. هل �شيخرجه من امل�شهد بخفي حنني؟
كيف ستكون نهاية اإلخوان بعد أن خسروا الداخل واخلارج؟
»اتفاق الرياض« رجح كفة امليزان لصالح االنتقالي بتثبيت حق اجلنوب يف احُلكم


