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تقرير

حتول يف �سيا�ستها.. كيف تهيئ الريا�ض لتمكني االنتقايل يف اجلنوب؟
 األمناء / تقرير -  صالح لزرق :

يبقى املجلــس االنتقايل الرقم الصعب يف 
السياســية، ولديه حضور شــعبي  املعادلة 
وعسكري قادر عىل فرض أمر آخر يف املشهد 

العسكري والسيايس اليمني .
ويعــد اتفاق الرياض أبرز املكاســب التي 
حققهــا املجلــس االنتقايل، فقد اســتطاع 
املناورة سياســيا وعســكريا مع خصومه، 
العربية  باململكة  عالقته  تعزيز  إىل  باإلضافة 
الســعودية، قائدة التحالف العريب يف اليمن 
والراعــي والضامــن التفــاق الرياض بني 

الطرفني.
اجتامع رئيــس املجلس االنتقايل بالجالية 
الجنوبيــة بالرياض، يــوم الجمعة املاضية، 
بوجود العلم الجنويب إىل جانب علم اململكة، 
أثار غضــب اإلخوان داخــل الرشعية وجن 
قبل  من  الريــاض  اســتهداف  فتم  جنونهم 
التواصل  مواقــع  عىل  وأقالمهــم  إعالمهم 
االجتامعي، واتهمــوا الرياض بدعم املجلس 
دولة  باســتعادة  املطالب  الجنويب  االنتقايل 

الجنوب .

مصريية  رشاكة  والسعودية..  االنتقايل 
يف الجنوب

واملجلس  الســعودية  بني  العالقــة  تبدو 
االنتقايل الجنويب يف تحســن، وهناك تفهم 
ســعودي ملظلومية الجنوب، وهــو ما أكده 
عضو هيئة رئاســة املجلس لطفي شــطارة 
العالقة مع اململكــة واإلمارات مصريية  بأن 

وستبقى كذلك.
وقال شطارة يف تغريدة له عىل »تويرت«: 
» عندما ذهــب وفد االنتقايل إىل الرياض بعد 
العام املايض، قلت لعدد من  أحداث أغسطس 
إخواين يف املجلس: إذا مل نكســب السعودية 
ســنخرس اإلمارات، فهام عينــان يف رأس 
الحقيقيون عىل  التحالف ونحن رشكاؤهــم 
األرض يف قطــع املد اإليــراين واملنترصون 

للمرشوع العريب املشرتك«.
أكــدوا  الســيايس  للوضــع  مراقبــون 
لـ«األمنــاء« أن الريــاض تفهمــت للوضع 
يف الجنــوب ومل تعــد نظرتهــا الســابقة 
السياســية  يف  تحول  وهناك  الجنوب،  نحو 
الســعودية والفضل يعود للمجلس االنتقايل 
الجنويب الذي استطاع إيصال قضية الجنوب 

إىل مستويات كبرية.
الرشعية  الحكومــة  إن  املراقبــون  وقال 
أصبحت جزًءا من املشــكلة وليس من الحل، 
وزوالها يعد انتصار للمرشوع العريب القومي 
وتشــكل خطــرا حقيقيا عىل أمــن اململكة 
واإلمارات وعىل الجنوبيني بســبب ارتباطها 
ملرشوع  مناهضة  ودوليــة  إقليميــة  بقوى 

اململكة العربية السعودية .
واإلنساين  املعييش  الوضع  تفاقم  ويعترب 
يف مدن اليمن بشــكل متسارع ُيسابق إيقاع 
الحرب، التــي ترضب البالد منــُذ أكرث من 4 
ســنوات، أهم أسبابه الحكومة الرشعية التي 
عجزت طول هذه الفرتة مــن إيجاد حل لكل 

هذه املشاكل  .

تحول يف سياسة الرياض
ويقول السفري اليمني السابق د. عيل أحمد 
الديلمي، يف مقالة له، إّن هناك تحّوال جديدا 
يؤرّش إىل وجود مسارات جديدة يف سياسة 

اململكة من خالل التعامل مع الواقع الحقيقي 
املوجود عىل األرض.

ويضيف الديلمي: »إّن األحداث املستمرة يف 
اليمن واملعــارك التي تدور يف مأرب ومناطق 
االستقرار  لعدم  إنتاج مســتمر  الجنوب هي 
السياسية مع  التحالفات  اليمن ولطبيعة  يف 
السعودية، وهذا بطبيعة الحال يؤسس لوضع 

جديد ستكون أهم نتائجه:
من  الســعودية  مخاوف  مــن  الحّد  أواًل: 
مع  بالتحالف  املتزايد  والقطري  الرتيك  الدور 
اإلخوان املســلمني يف جعل اليمن، وبالذات 
مناطق الجنوب وباب املندب، أداة لتهديد أمن 

واستقرار السعودية.
ثانيًا: تقسيم اليمن إىل مناطق نفوذ تتحكم 
فيها كيانات لها سلطة وأذرع مسلحة قريبة 
من الجيوش قادرة عىل التحكم والســيطرة 

واالستقرار.
الســعودية لضغوط دولية  ثالثًا: تتعرض 
وأممية يف سبيل إنهاء الحرب يف اليمن، ولعل 
ما تقوم به السعودية يف الوقت الحارض من 
تهيئة واضحة يف متكــني املجلس االنتقايل 
اليمن هو  الســيطرة عىل جنوب  من إحكام 
تحّول يف سياســة اململكة يعكــس التزامها 
بتحقيق سالم نهايئ وشــامل وإدراكًا منها 

بأّنه ال يوجد حل عسكري للرصاع.
رابعــًا: ال يــزال الهدف املعَلن األســايس 
للســعودية دعم هادي يف موقع الرئاســة 
وتثبيت ســيطرته عىل كامل البالد، لكن يبدو 
أّن اململكــة مل تعد تتمســك برشعية هادي؛ 
بســبب أّن هادي وحكومتــه أصبحت عائقا 
ومشــكلة للرياض أكرث من كونها مصلحة، 

وتسعى الســعودية اآلن إىل نشوء دولة يف 
اليمن، موّحدة نوعًا ما، تســتوعب الحوثيني 
واملجلس االنتقايل الجنويب يف الجنوب وكل 
املكونات اليمنية املؤثرة من أجل تحقيق السالم 
والخــروج من الحرب من خالل املشــاورات 
القوية واملؤّثرة. كام  املكّثفة مع كل األطراف 
أّن استمرار املشاورات السعودية مع الحوثيني 
تعني أّن السالم سيضع حدًا للحرب يف وقٍت 
السياســية والعســكرية  التكلفة  باتت فيه 
واإلنسانية للرصاع غري قابلة لالستمرار أكرث 

فأكرث«.

ُســتظهره  ما  هذا  مينــي:  دبلومايس 
األحداث املقبلة

وقال الديلمــي يف مقالته إّن الواقع يقول 
بــأن اململكة مل تعد تتمســك برشعية هادي 
بســبب أّن هادي وحكومتــه أصبحت عائًقا 
للرياض ولليمن ككل فقد سيطر  ومشــكلة 

عليها الفساد وارتباطها بقطر وتركيا .
أّن اليمن اختبار صعب  ويدرك السعوديون 
بالنسبة لهم، وما حدث يف الرياض مع رئيس 
املجلــس االنتقايل ُيظهر أّن هناك سياســة 
ســعودية تبلورها طبيعة األحداث، ويبدو أّن 
هنــاك إدراكًا أّن الحــرب يف اليمن قد تجلب 
حالــة من عدم االســتقرار يف اليمن تصيب 

آثارها السعودية.
مل تعد أمام الريــاض أي خيارات إال دعم 
الجنوب والحفاظ عليه بعيدا عن أطامع إيران 
وتركيا وبقاء الجنــوب بيد املجلس االنتقايل 

يعد انتصارا لها يف املنطقة . 
واعترب الدمييل التقارب مع االنتقايل يؤكد 

أن السعوديني أدركوا ذلك الخطر، ومن املتوقع 
أن مــا يحصل هو  بدايــة للرتكيز عىل الحل 
السيايس الشامل والحد من تزايد نفوذ بعض 
القوى التــي تناصبها العداء والبدء يف إجراء 
التسوية الشاملة والتعامل بواقعية سياسية.

الحقيقي  الخطر  الرشعية  كيف أصبحت 
عىل الرياض؟

تبقــى الهزائــم املتواصلة التــي تتلقاها 
إزعاج  الحكومة الرشعية يف مــأرب مصدر 
وخطر حقيقي يهــدد التحالف العريب، حيث 
أصبحت الرشعية، التي يســيطر عليها حزب 
اإلصالح، تعمل وبشــكل واضح لصالح تركيا 
وقطر، ويبدو أن ما حــدث يف مأرب تفاهم 
تريك إيراين لتســليم الشامل إليران وتوحيد 
الجنوب  إلســقاط  اإليرانية  الرتكية  الجهود 
تحت الهيمنة اإلخوانيــة املدعومة من تركيا 

وقطر .
التحركات اإلخوانية يف محافظات جنوبية 
تــأيت بتوجيهات من قيــادات يف الحكومة 
االنتقايل  املجلس  إســقاط  هدفها  الرشعية 
يف الجنــوب، الحليف الــذي حقق نجاحات 
ضد الحوثيني واإلرهاب وتوســيع نفوذ قطر 
وتركيا للسيطرة عىل مضيق باب املندب وبحر 

العرب والتحكم باملالحة الدولية .
كل ما تخطط له الرشعية أصبح يشــكل  
ومرشوعها  اململكــة  يهدد  حقيقيــا  خطرا 
العريب؛ لهذا السبب قد تتخذ الرياض خطوات 
قويــة ضد الرشعية توقــف مخططاتها يف 

الجنوب والشامل .

تقرير خاص لـ«األمناء« يكشف الدور املستقبلي للمجلس االنتقالي الجنوبي..

سفير ميني: هذا ما ستظهره األحداث املقبلة

كيف أصبحت الشرعية الخطر الحقيقي ىلع الرياض؟
االنتقالي والسعودية.. شراكة مصيرية يف الجنوب


