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»األمنــاء« حتليــل / عــادل 
العبيدي:

انعــدام مالمح أي مقاومــة تذكر إىل 
اآلن من قبل الرشعية اليمنية اإلخوانية ضد 
الحوثيني يف مديريات بيحان شــبوة التي 
املناطق  تلك  الحوثيون إىل تطبيع  يســارع 
مبعتقداتهم الدينية الشيعية وترديد الرصخة 
يف مختلــف مدارس مديرياتها وترســيخ 
مبادئ نظامهم الكهنويت فيها، هكذا يعتقد 
قادة وسياسيون ما تسمى الرشعية اليمنية 
القابعني يف فنــادق الذل واملهانة بالخارج، 
أنهم وباستمرار خيانتهم للدين والوطن من 
خالل تخابرهم وتخادمهم مع الحوثيني يف 
تسليمهم ما تبقى من مديريات شبوة ووادي  
حرضموت أنهم ســيحققون بذلك حســب 
خبالتهم السياســية عددا مــن االنتصارات 
السياسية والعســكرية ضد الجنوبيني من 
خالل جعل املواجهة العسكرية مبارشة بني 

الحوثيني واالنتقايل، التي منها:
أن الحوثيني سيكونون هم البديل عنهم 
يف الحفاظ عىل ما تســمى الوحدة اليمنية 
يف مواجهــة االنتقايل والقوات املســلحة 

الجنوبية.
عىل  قادرة  ستكون  الحوثيني  قوات  أن 
هزمية االنتقايل والقوات املسلحة الجنوبية 
كيان  ســحق  وبالتايل  تخيلهــم  حســب 

االنتقايل السيايس والعسكري.
أن ســيطرة الحوثيني عــىل كل اليمن 
ســيبقي االعــراف اإلقليمــي والــدويل 
برشعيتهم ولو كان ذلــك صوريا، ومن ثم 
بقاء عائــدات مصالحهم املاديــة التي تعد 
هي جل شــأنهم التي ستكون عىل حساب 

حرمات الدين والوطن.
نعم سيستطيع إخوان اإلجرام واإلرهاب 
)إخوان اليمن( تحقيــق مكيدتهم يف جعل 

واالنتقايل  الحوثيني  بــني  مبارشة  املعركة 
من خــالل أمر ميليشــياتهم املتواجدة يف 
شــبوة ووادي حرضموت لالستعداد برديد 
االلتحام مع  ثــم  الحوثيــة ومن  الرصخة 
ميلشــيات الحوثيني ملعركة حاســمة ضد 
القــوات املســلحة الجنوبيــة، لكنهم لن 
األخرى  الرشيرة  مآربهم  تحقيق  يستطيعوا 

ضد الجنوب.
الصفر  ســاعة  تحني  أن  ومبجرد  هنا 
يف معركة حاســمة وفاصلة يف شــبوة 
بني القوات املســلحة الجنوبية وميليشــيا 
الحوثيني الشــيعية ســيكون هناك تحول 
جوهــري يف املعركــة، يف رشعيــة هذه 
الحرب، ويف عزمية الجيش الجنويب للقتال، 

ويف الــدول الداعمة ضد التمدد الحويث يف 
الجنوب.

حيث ستكون الرشعية الجنوبية بقيادة 
االنتقايل الجنويب هي الرشعية املعرف بها 
يف هذه الحرب القادمة، وســتكون مؤازرة 
القــوات الجنوبية ومســاندتها من جميع 
محافظات  كل  ويف  الجنوبيــني  املواطنني 
االعراف  وســيزيد  أشــدها  عىل  الجنوب 
برشعية االنتقايل يف هذه الحرب عنفوانهم 
ضد الحوثيني الذين أثبتت الشواهد السابقة 
منذ بداية عدوانهم عىل الجنوب إىل اليوم أن 

ال حاضنة لهم يف الجنوب.
الجنوبية  القــوات املســلحة  لن ترك 
الحوثية  امليليشــيات  مواجهة  يف  لوحدها 

اإلخوانيــة دون دعم، بــل إن الدول العربية 
بالرشعية  االعــراف  إىل  ستســارع  التي 
الجنوبيــة يف الحــرب بــني الحوثيــني 
الداعمة  الــدول  هي  ســتكون  واالنتقايل 
لالنتقــايل الجنــويب وتحديدا مــن دولة 
العربية،  العربية وجمهورية مرص  اإلمارات 
فنتيجة للخطر الذي سيداهم أمنهم القومي 
من تقدم الحوثيني واإلخوان نحو السيطرة 
عىل محافظات الجنوب لن تقف هذه الدول 
مكتوفــة األيدي، بل إنها ســتكون هي أول 
الدول يف االعراف بالرشعية الجنوبية ويف 
دعم االنتقايل الجنويب سياســيا وعسكريا 
من  كثري  ودعم  اعراف  تباعا  وســيلحقها 
الدول األخرى، وقد تبلــور ذلك واضحا يف 

وقوف دولة اإلمــارات إىل جانب االنتقايل 
والجنوب بشــكل عام طيلــة فرة عاصفة 
الحزم إىل اليوم، كام جاء ذلك الدعم مقدما 
من مرص العروبة عىل لسان وزير خارجيتها 
أثناء األحداث اإلرهابية األخرية التي شهدتها 
مدينــة كرير، قائال: “لن نســمح بزعزعة 
اليمن من قبل  األمن واالستقرار يف جنوب 

الجامعات اإلرهابية اإلخوانية«.
كــام أن االعــراف األممــي برشعية 
املجلس االنتقــايل الجنويب يف حال الحرب 
أو يف حال الســالم مع الجامعات الحوثية 
اإلخوانية قد ترجمت ضمنيا بزيارة املبعوث 
األممي هانز جرودنبريج إىل مكتب الرئيس 
عيدروس الزبيدي ولقاءه به، حيث كشــف 
املتحدث الرســمي لالنتقايل الجنويب عيل 
الزيارة عىل  تفاصيل هــذه  الكثريي عــن 
صفحته يف فيســبوك، إن: “زيارة املبعوث 
األممــي إىل العاصمة عدن ولقائه بالرئيس 
القائد عيــدروس الزبيدي حملت العديد من 
الرسائل، من ضمنها اعراف املبعوث األممي 
يف  الجنويب  االنتقايل  مشاركة  اهمية  عىل 
أي محادثات ســالم قادمة بل وشدد مؤكدا 

عىل رضورة ذلك”.
كام رصح نائب رئيس الدائرة اإلعالمية 
املبعوث  زيارة  عىل  صالح  منصور  باملجلس 
العاصمة عــدن يف اتصال مع  األممي إىل 
الزيارة يعد تأكيدا  »ســبوتنيك« أن: “نجاح 
عىل محوريــة القضية الجنوبية، وكذا عىل 
أهميــة دور االنتقايل كحامــل لها ومعرب 

عنها، ال ميكن وال ينبغي تجاوزه”.
من خالل هذه املؤرشات ألي حرب قادمة 
بني ميليشــيا الحوثيني والقوات املســلحة 
الجنوبية وما يحــدث فيها من تغيريات عن 
حرب عاصفة الحزم يتبني أنه يف حال اندالع 
هذه الحرب أو يف حال االتفاق عىل الســالم 
الشامل  أن  هكذا،  املتوقعة  نتائجها  ستكون 
ســيكون للحوثيني، وأن الجنوب ســيكون 

لالنتقايل الجنويب.

»األمناء« متابعات:
أن  الجنويب  االنتقايل  املجلس  استطاع 
يفرض رؤيته للحل الســيايس يف الجنوب 
اليمنية  القوى  إرهاب  اســتعار  من  بالرغم 
املحتلة، األمر الذي ظهر واضًحا خالل الزيارة 
املتحدة  التي قام بها مبعوث األمم  الناجحة 
هانز جروندبــرج إىل العاصمة عدن والتي 
حملت تأكيدا عىل نفــس األهداف واملبادئ 

التي يتمسك بها املجلس االنتقايل للحل.
وأكد املبعوث األممي يف بيان صحايف 
له - بعد ساعات من لقاء الرئيس عيدروس 
الُزبيدي رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب 
يف منتصف األســبوع املــايض  - رضورة 
تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، وهي نفس 
مطالــب االنتقايل التي يرفعهــا االنتقايل 
ضغوطا  ومارس  االتفاق،  عىل  التوقيع  منذ 
حثيثة عىل الرشعيــة إلرغامها عىل تنفيذ 
بنوده ومّهــد الطريق أمام نجــاح االتفاق 
وعمل عىل تحصــني العاصمة عدن من أي 
محــاوالت إرهابية تقــوض عمل حكومة 

املناصفة.
وتحدث املبعــوث األممي عىل رضورة 
العمل نحو تســوية سياسية تشمل الجميع 
وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح بالتعايف 

والنمــو، وهي أيًضــا نفس الرؤيــة التي 
يطرحهــا االنتقايل ويصمــم عليها، بل أن 
الرئيس عيــدروس الُزبيدي أكد عىل الحاجة 
إىل تشكيل الوفد التفاويض املشرك للعملية 
السياســية الشــاملة، رافًضــا أي تجاوز 
للقضية الجنوبية، وممثلها الرشعي املجلس 

االنتقايل الجنويب.
املحتلة  اليمن  تحاول قوى  املقابل  ويف 
إثناء الجنوب عن أي مباحثات للسالم وتعمل 
هذه القوى التي يتزعمها الحويث والرشعية 
اإلخوانية منذ ســنوات عىل معاداة الجنوب 
وإضعافه حتــى ال يكون جزًءا من أي حلول 
مســتقبلية، األمر الذي نجح االنتقايل يف 
التعامــل معه بحنكة جعلتــه يصل ملرحلة 
يقف فيها عىل أرضية مشركة مع املجتمع 
الدويل بشأن الحل الشامل يف حني تترضر 
القوى اإلرهابية من هذا التوافق وتعمل عىل 

إفشاله بكافة السبل.
وتذهب رؤية االنتقايل للحل السيايس 
الجنوبية وإنهاء  إىل رضورة حل القضيــة 
أهــداف يصعب  اليمنــي وهي  االحتــالل 
تحقيقها يف معزل عن التوصل إىل ســالم 
شــامل ال يســتثني أحــد، يف الوقت الذي 
تنادي فيه قوى إقليمية عديدة برعاية أممية 
لرضورة الوصــول إىل حل يشــمل جميع 

األطراف، األمر الــذي تقابله القوى املحتلة 
بتصعيد إرهابها ضد أبناء الجنوب.

رؤيته  يؤمن  أن  االنتقايل  واســتطاع 
وعبثية  عدائية  محاوالت  أي  من  ويحصنها 
اســتهدفت خلــط األوراق وتجــاوزه يف 
أي عملية سياســية مســتقبلية، ومتكنت 
بطوالت أبنــاء الجنوب البواســل أن تقف 
صامدة يف مواجهة تكتل إرهاب الشــامل، 
االنتقايل خطة دبلوماسية  تبني  تزامًنا مع 

اســتهدفت تعريف املجتمع الدويل بطبيعة 
ما يجري عىل األرض، األمر الذي كان له أثر 
إيجايب عىل مستوى تغري نربة األمم املتحدة 
التي بدت أكرث انفتاحا عىل الحل الشامل يف 

الفرة الراهنة.
ال مينــع ذلك مــن وجــود جملة من 
الصعوبات التي تعرض رؤى االنتقايل نحو 
الدويل  السالم، يف ظل عدم قناعة املجتمع 
كطرفني  والرشعية  الحــويث  مع  بالتعامل 

متحالفني وليــس متضادين، كام أن قضية 
الجنوب واســتعادة الدولة كاملة الســيادة 
مازالت بحاجة إىل دعم دويل وأممي يضمن 
ويخلص  املهدرة  الجنوب  حقوق  اســتعادة 
أبناءه من اإلرهاب الذي يطمع يف السيطرة 

عىل مقدراته.

استعادة دولة الجنوب
ومتّثل اســتعادة دولــة الجنوب وفك 
االرتباط الخيار الوحيد الذي يضمن استقراًرا 
مطلوًبا يف أقــرب وقت، يف ظل التعقيدات 
القامئة عــىل الوضع الســيايس واألمني 

والتي تلقي بظاللها عىل املنطقة برمتها.
هذا الواقع الذي بات مرســًخا بشكل 
غري مسبوق، يصطدم بتحٍد قائم عىل األرض 
وهو عــداء الرشعية للجنوب، فاملعســكر 
الخاضع لســيطرة حزب اإلصالح اإلخواين، 
ُيشهر بوصلة العداء صوب الجنوب وشعبه 

وقضيته.
الرشعية  قاد  “املفضــوح”  العداء  هذا 
الحوثية،  املليشيات  عىل  الحرب  تجاهل  إىل 
وهو ما مّكن “األخرية” من التوســع عىل 
العســكري ومن  األرض وتفاقــم نفوذها 
ثم الســيايس، حتى بات األمر مُيّثل تهديًدا 

متفاقاًم ألمن املنطقة برمتها.

تقرير

حتليل يبحث يف مؤشرات احلرب القادمة بني القوات املسلحة اجلنوبية وميليشيا احلوثي

دول عربية �شت�شارع لالعرتاف بال�شرعية اجلنوبية يف احلرب بني احلوثي واالنتقايل

تفا�شيل حتّول ال�شرعية الدولية للجنوب بقيادة االنتقايل

كيف فر�ض االنتقايل اجلنوبي كلمته على االحتالل اليمني؟


