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»األمناء« قسم التقارير:
 

 تنرش »األمناء« يف عدد من الحلقات، وبترصف 
من املحرر، ما جاء يف دراسة بحثية للدكتور سعودي 
عيل عبيد صالح، أســتاذ مســاعد يف جامعة عدن، 
واملعنونة بـ »عن الواقع الراهن.. ومتطلبات الخروج 

منه”.
وبعد أن توقفنا خالل إجازة عيد األضحى املبارك 
عند رسد ما جاء يف الحلقة السادســة، وهو أسباب 
وعوامل نشــوء الواقع الراهن، نواصل رسد ما تبقى 

من النقاط.

متطلبات الخروج من هذا الواقع
بعد أن تعرفنا يف القسمني السابقني؛ أواًل عىل 
أهم مالمح الواقــع الذي ميرُّ فيه الجنــوب، وثانيًا 
عىل األسباب والعوامل التي أنتجت هذا الواقع، فإن 
الســؤال األســايس املطروح أمامنا اآلن، هو كيف 
ميكن الخروج من هذا الواقــع؟ أو ما هي املتطلبات 

األساسية للخروج من هذا الواقع؟
ولإلجابة عىل هذا السؤال، ميكننا القول بأن أهم 

متطلبات الخروج من هذا الواقع يكمن يف التايل:
أواًل:إنهــاء الحــرب: من املؤكد بــأن من أوىل 
متطلبات الخروج من هذا الواقــع هو إنهاء الحرب 
الدائرة واملستمرة منذ نهاية مارس 2015م، التي تدور 
يف الغالــب حاليًا يف مناطق الشــال، أو ما كانت 
تعرف ســابقًا بالجمهورية العربيــة اليمنية. ولكن 
السؤال هو: بأية صورة أو بأي سيناريو ميكن إنهاء 

هذه الحرب؟.
وإذا استعدنا األهداف التي وضعت من الطرفني 
املتحاربني، سندرك أن النرص كاماًل من أحد الطرفني، 
اآلخر هو  الطــرف  واالستســالم بدون رشوط من 
الســيناريو أو الصورة املثىل، التي ينبغي من خاللها 
إنهاء هذه الحرب، مبعنى أنه ال مجال للحلول الوسط. 
ألن الحلول الوسط تعني العودة عاجاًل أو آجاًل إىل ما 

ا عليه قبل نشوب هذه الحرب. كنَّ
ولكن من هو الطرف الذي ينبغي عليه أن يكسب 
هذه الحرب، ويحقق النرص، ويفرض االستسالم عىل 

الطرف اآلخر؟
من املؤكد بأن الطرف الذي نقصده هنا، هو ذلك 
الطــرف الذي يتكون من التحالــف العريب ورشعية 
الرئيس هــادي والجنوبيني. ويعود ســبب ذلك إىل 
أن هذه الدراســة، تناقش أساسًا واقع الجنوب الذي 
ل بســبب هذه الحرب، وكيف الخروج من هذا  تشــكَّ

الواقع.

وبالعــودة إىل مجريــات الحــرب يف مناطق 
الشــال، وبالنظر إىل الفرتة الزمنية غري القصرية 
التي تجاوزت ست سنوات، وبالنظر إىل تركيبة القوى 
العسكرية الشــالية التي تحارب تحت لواء رشعية 
هــادي، وبالنظر إىل اإلرث الســيايس واالجتاعي 
الشــال، فإن ما نشاهده يثبت  والتاريخي ملجتمع 
بقوة بأن هزمية الطرف اآلخــر )الحوثيني( لن يتم 
مطلقــًا من قبل تلك القوى العســكرية الشــالية 
املنضوية تحت رشعية الرئيس هادي، التي تتخذ من 
منطقة مأرب قاعدة انطالق لها، وأسباب ذلك كثرية 

نذكر منها ما ييل:
1.من املعروف أن مجتمع الشــال هو مجتمع 
قبيل عصبوي، مبعنــى أن العالقات القبلية هي التي 
تتحكم بتســيري مجريات الحياة اليومية السياسية 
واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، أكرث من 
خضوعه للقوانني الوضعية. ولذلــك ال قرو إذا قلنا 
إن هذه العالقات القبلية والعشائرية املتسمة بطابع 
العصبية بــني مكونات هذا املجتمــع، تعترب عاماًل 
غري مســاعد يف تقدم القوى العســكرية الشالية 
املنضوية تحت رشعيــة الرئيس هادي باتجاه القوى 
وبالتايل  )الحوثيني(  األخرى  الشــالية  العسكرية 
تحقيق أي نرص عليها. وهو ما يثبته واقع مشاهدتنا 

للمعارك بني الطرفني املذكورين.
الشــايل، هو مجتمع  املجتمع  أن  2.وباعتبار 
قبيل عشائري، فإن من أهم سات هذا املجتمع هو 
أنه يحب الغنيمة والسلب والنهب. ومن املؤكد بأن كل 

الحروب توّلد مغانم متنوعة.
لذلك، فإن اســتمرار هذه الحــرب تعترب مفيدة 
للطرفني، كــا أن وقف هذه الحرب تعترب خســارة 
للكثريين من املشــاركني يف هذه الحرب. وتتعاظم 
الفائدة والخســارة عندما نعــرف أن املمول املبارش 
لهذه الحرب هي الدول الخليجية، وخاصة السعودية 

واإلمارات.
3.صار من املؤكد للجميع، وبضمنهم تلك القوى 
الشــالية املنضوية تحت رشعية الرئيس هادي، بأن 
الواقع الذي سيُنتج بعد انتهاء الحرب، لن يكون ذلك 

الواقع الذي كان قبل نشوب هذه الحرب.
ومن املؤكد بأن ما يعني القوى الشالية املشار 
إليهــا يف هذا الواقــع الجديد، هو الجنــوب، الذي 
يفــرتض أن يكون أول املســتفيدين من هذه الحرب 
له ومتوضعه، بغض النظر عن  من خالل إعادة تشــكُّ
ل والتَّموضع الذي سيتخذه الجنوب، وهو ما  التشــكُّ
ل خسارة للشاليني يف الجانبني )االنقالبيني(،  يشكِّ
والذين مع رشعية هادي، وســبب ذلك معروف، وال 

يحتاج إىل رشح أو توضيح.
4.إذا تذكرنــا بأن الهدف الظاهري التي نشــبت 
بســببه هذه الحرب، قــد متثَّل يف إعــادة رشعية 
حكومة الرئيــس هادي إىل دار الرئاســة بصنعاء. 
ولكن التدقيق فيا حدث منــذ بدء الحرب، يؤكد مبا 
ال يدع مجااًل للشك، بأن هذا الهدف صار من املايض. 
فعــودة الرئيس هادي إىل صنعاء، مل يعد مقبواًل من 
خب الشالية مبن فيهم الشاليون املنضويون  كّل النُّ

تحت رشعية هادي.
إذن يف ظل هذه املعطيــات املذكورة آنفًا، كيف 
ميكن إنهاء الحرب من خالل ســيناريو النرص لطرف 

وهزمية الطرف اآلخر، أو إعالن استسالمه.
وإذا اقتنعنا بأن هزمية تحالف صالح والحوثيني 
لن يتم عن طريــق اجتياح جبهات القتال وصواًل إىل 
صنعاء، وســقوطها بيد الطــرف املنترص، إذن كيف 
ميكن تحقيــق االنتصار عىل هذا التحالف، الذي قلنا 
أنه يشء البد منه؟ أي ما هي السيناريوهات املمكنة 

لذلك؟ هناك سيناريوهان:
األول: هزمية الحوثيني: وذلك عن طريق اجتياح 
جميع جبهات القتال وصواًل إىل صنعاء، وســقوطه 
بيد التحالف. وقد أثبتت كل مجريات املعارك صعوبة 
تحقق هذا الســيناريو، ألن تركيب الجيشني: »جيش 
الحوثيني« و«الجيش الوطني« كالها من الشاليني، 
أن  اليمني »الشايل«  الســيايس  التاريخ  أثبت  وقد 
الشايل ال ينترص عىل أخيه الشايل بسبب املبادئ.

الثاين: الحصار والخنق: املقصود بذلك االستيالء 
عىل أهم املنافــذ الحيوية: الجوية والربية والبحرية. 
وإذا صح ما نقوله، فإن اإلرساع يف االســتيالء عىل 
ميناء الحديدة، وتســليم منفذ الوديعــة إىل اإلدارة 
املحليــة يف محافظة حرضموت تعترب مهمة عاجلة 
ورضورية. إال أن تطور األحداث قد أســقطت أيضًا 
هذا السيناريو، وذلك عندما تم وقف معارك الساحل 
الغريب، ومن ضمنها وقف معركة إســقاط الحديدة، 
وقد تم ترشيع ذلك من خالل إبرام اتفاق إســتكهومل 
الحوثيني وحكومة رشعية هادي، وبضغط من  بني 

املجتمع الدويل.
ثانيــًا: االســتكال الرسيع لتحريــر ما تبقى 
مــن أرايض الجنوب )وادي حرضمــوت ومكرياس 
وبيحان(: بالعودة إىل التكوين الجغرايف والتاريخي 
للجنوب املعروف حتى 22 مايو1990 م، ســنجد أن 
منطقتي بيحان الشــبوانية، ومكــرياس األبينية ما 
زالتا يف قبضة الشاليني، والحقيقة ال نعرف ما يف 
الحكمة من قبل التحالــف العريب عندما توقف عند 
هاتني املنطقتني، ومل يســاند املقاومة الجنوبية يف 

هاتني املنطقتني من أجل تحريرها.
ويف كل الظروف فإن عودة هاتني املنطقتني إىل 

الجنوب ميكن أن يتحقق عن طريقني:
األوىل: عن طريق املقاومة الجنوبية، ولكن يبدو 
أن ذلك بحاجة إىل قــرار من التحالف العريب، وليس 

بالرضورة مبساعدة طريان التحالف.
أوزارها وتكتب  الحــرب  الثانية: عندمــا تضع 
نهايتها بتفاهــات دولية وإقليمية بغض النظر عن 
هذه النهاية، التي ال نعلم كيف ستكون. وهنا البد أن 
يتم تبادل املناطق بني الطرفني جنوبيني وشاليني، 
الجنوبية )مكرياس  املناطــق  بذلك اســتعادة  فيتم 
الشــالية  األرايض  وبيحان( وغريها، وذلك مقابل 
التي وقعت تحت ســيطرة الجنوبيني خالل الحرب، 
وهي املناطق الواقعة يف الســاحل الغريب، واملناطق 

الشالية الواقعة يف شال الضالع.
ثالثًا: أن يكون الجنوب رشيكًا أساســيًا وفاعاًل 
يف إنهاء هــذه الحرب وقطف مثارهــا: من املمكن 
الدخول إىل هذا املوضوع من خالل اإلجابة عىل طرح 

مجموعة من األسئلة من قبيل:
-1ما هو جوهر الحالة الراهنة التي تعيشها هذه 
املنطقة؟ أو ما هي األسباب الحقيقية للحرب الدائرة 

منذ مارس 2015م؟.
ى إىل إخراج  -2ما هو العامــل الرئييس، الذي أدَّ
الحوثيــني، أو ما يطلق عليهــم بـ«االنقالبيني« من 
غالبيــة مناطق الجنــوب، وحرشهــم يف مناطق 

الشال.
التي  الرئيســية،  العســكرية  القوة  -3من هي 
ساهمت يف انتزاع أهم املناطق الشالية يف الساحل 
الضالع، وصواًل إىل محارصة مدينة  الغريب وشال 

الحديدة الساحلية؟.
ومن املؤكد بأن هناك العديد من األســئلة ميكن 

طرحها يف هذا السياق أيضًا.
وإذا عدنا إىل ما سّطرناه يف القسمني الفائتني 
من هذه الدراسة، سنجد أن الجنوب كان وما زال هو 
حجر الزاوية. فالجنوب هو الذي شّكل جوهر الحالة 
الراهنــة، كا أن الجنوب من خــالل مقاومته، كان 
هو العامل الرئييس يف طرد القوات الشــالية من 
أرايض الجنوب. كا أن الجنوب ومقاومته هو القوة 
الرئيســية التي حررت وطردت القوات الشالية من 

املناطق املذكورة آنفًا.
ويف ضوء هذه اإلجابــات أو الحقائق الدامغة، 
فإن املنطق والواقع يقول، برضورة أن يكون الجنوب 
رشيكًا وفاعاًل أساسيًا يف إنهاء هذه الحرب، وقطف 

مثارها.

كيف ميكن اخلروج من هذا الواقع؟ اأو ما املتطلبات الأ�سا�سية للخروج منه؟

حقائق دامغة جتعل اجلنوب �سريًكا وفاعًل اأ�سا�سًيا باإنهاء احلرب

ما هما ال�سيناريوهان اللذان �سيهزمان احلوثي؟

قصة قصيرة

»األمناء« تنشر دراسة بحثية عن الواقع الراهن ومتطلبات الخروج منه )الحلقة السابعة(


