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»األمناء« حتليل/ د.عيدروس النقيب:

الدعوة الكرمية التــي وجهتها قيادة 

الشــقيقة  الســعودية  العربية  اململكة 

لألخ اللــواء عيدروس الزبيــدي، رئيس 

املجلس االنتقــايل الجنويب، جاءت يف 

وقــت تختلط فيــه الكثري مــن األوراق 

وتتداخل فيه العديد من املالبسات مام 

باملشــهد  يضاعــف املخاطر املحيطة 

يف  واألمنــي  والعســكري  الســيايس 

املنطقة ويزيده تعقيدًا والتباسًا.

لــن نحتاج كثــرًا الســتعراض الرتاجعات 
املتواصلة التي شهدتها الساحة بدًء باالنتكاسات 
الجامعة  وسيطرة  “الرشعية”  لقوات  العسكرية 
الحوثية عىل كامــل محافظتي الجوف والبيضاء 
ومعظــم مديريــات محافظة مــأرب، ووصول 
الحوثيني إىل محافظة شــبوة، مــرورًا باألزمة 
املعيشية واإلنســانية الناجمة عن فساد السلطة 
)الرشعيــة( والتهــاء قادتهــا بالعبــث املايل 
والسيايس، ورسقة الرثوات والعائدات واإلعانات، 
وصــواًل إىل عجز الســلطة عن دفــع مرتبات 
املوظفني واملتقاعدين، يف ما يعتربه البعض حربًا 
معلنة عىل أبناء محافظــات الجنوب عقابًا لهم 
عىل متسكهم بعدالة قضيتهم الجنوبية واستعادة 

دولتهم.
الســؤال هو: ماذا يريد األشقاء يف التحالف 
ويف اململكة عىل وجه الخصوص من دعوة رئيس 
املجلس االنتقايل والوفد املرافق له لزيارة اململكة؟
هل القصد هو استكامل تنفيذ اتفاق الرياض؟

أم أن هناك مبادرة جديدة مام يجري ترسيبه 
يف ضوء تحركات املبعوثني األممي واألمرييك يف 
عواصم املنطقــة، مبا يف ذلك العاصمة الجنوبية 

عدن؟
هل ستتوقف املباحثات عىل  األزمة اإلنسانية 
التي  الخدمــات والتجويع  الجنوب وحــرب  يف 
يتعرض لها الشــعب الجنويب من قبل السلطات 

الرشعية؟
األزمة  القضية وأسباب  أنها ستعالج جذر  أم 
يف ثنائيــة الشــامل-الجنوب، وهــي القضية 
باستعادة  الجنويب  الشــعب  ومطالب  الجنوبية 
دولته وخروجه من دائرة التبعية وسياسات الضم 

واإللحاق املمتدة منذ ثالثة عقود؟
بعيدًا عــن التخمينات والتمنيــات ال بد من 
إيضاح مجموعــة من الحقائــق املتصلة بأزمة 
واالنتقايل”،  “الرشعيــة  ثنائيــات  بني  العالقة 
“الشامل والجنوب”، “الوحدة االندماجية ووضع 

الدولتني”.
وسنبدأ من األخر، فالحديث عن وحدة اليمن، 
مل يعد لــه أي معنى بعد كل الفشــل واإلخفاق 
مرشوع  لــه  تعرض  الــذي  والخراب  والدمــار 
الوحــدة وفكرة الوحدة، وشــعار الوحدة، وبعد 
اآلالم الناتجــة عن الحروب والغــزوات املتكررة 
التي تعرض لها ويتعرض لهــا الجنوب، بدعوى 
التي ماتت وشبعت موتًا  الوحدة”  “الحفاظ عىل 
يف عام 1994من ثــم جاءت حرب 2015م لتؤكد 
البدائل  اســتحالة بقائها، وبالتايل فمهام كانت 
املطروحة، فإنها ال ميكــن أن تصمد أمام عوامل 
الفشــل التي أثبتت رســوخها عىل األرض ويف 
العقول والسياســات واملواقف لدى معظم إن مل 

يكن كل النخب السياسية اليمنية.
ومن هذا املنطلق فإن ثنائية الجنوب والشامل 
هي ثنائية راسخة عىل األرض وال ميكن شطبها 
النزعة اإللحاقية  أو استبعادها ليس فقط بسبب 
واالحتاللية لدى النخب السياسية الشاملية تجاه 

الجنوب، بل يضاف إليها أسباب تاريخية وثقافية 
وجغرافيــة ودميوغرافية تجعل الحديث عن مين 
واحد أشبه بالحديث عن أمجاد ميكن أن يصنعها 
ذلك امليت الــذي فارق الحياة منــذ عقود ولكن 
محبيه يأبون االعرتاف مبوته ألنهم يطمعون يف 

استغالل اسمه ملزيد من الكسب املادي واملعنوي.
التفاصيل يف  املزيد مــن  ولن نغــوص يف 
هــذه الحقيقة، لكننــا نؤكد أن البديــل الوحيد 
القابل للبقاء والحياة يف العالقة بني الشــعبني 
الشــقيقني يف الشامل والجنوب، هو العودة إىل 
وضع الدولتني الشــقيقتني الجارتني املتعاونتني 
واملتعايشتني، وهذا الوضع ميكن أن تبنى يف ظله 
رشاكات ثنائية ال حرص لها بــني الدولتني، تبعا 
ينبغي  الشعبني، وهذا ما  للمصالح املشرتكة بني 

أن يدركه الرشكاء من األشقاء واألصدقاء.
إن ســر األحداث عىل األرض قد أزاح اتفاق 
الريــاض إىل مؤخرة االهتاممــات والهواجس، 
فالطرف املمثل للرشعية قد عمل كل ما بوســعه 
لعرقلة تنفيذ االتفاق، واضطر ويف ســبيل إرباك 
املشــهد إىل التخيل عن ثالث محافظات شاملية 
ويســتعد للتخيل عن املحافظة الرابعة، محافظة 
شــبوة )الجنوبية(، حتى ال يسمح بتنفيذ اتفاق 
الرياض، وهو ما يعني أن هذا الطرف )الرشعي( 
ال يجد له مصلحة يف تنفيــذ اتفاق الرياض، أما 
الطــرف الجنــويب وهو من قــدم التنازالت يف 
صفقة اتفاق الرياض فقد عمل كل ما عليه، وبعد 
كل ما قدمه الشــعب الجنويب، وبعد كل ما عاىن 

ويعاين من سياســات التعذيب املمنهج من خالل 
تدمر الخدمات ونهــب املرتبات والعبث باملوارد، 
فإن من حق الطرف الجنويب أن يعلن الحداد عىل 
“اتفاق الريــاض”، ويبحث عن بدائل أخرى، ويف 
هذا السياق فإن أوىل األولويات هي تسخر موارد 
الجنــوب إلنقاذ أبناء الجنوب مــن املجاعة التي 
تهددهم مبوجب تقديــرات وتحذيرات العديد من 

املنظامت الدولية.
إن الطرف الجنويب مل يعد لديه من التنازل ما 
يقدمه أكرث مام قدم يف توقيع اتفاق الرياض وقد 
رأينا املواجع التي جناهــا الجنوبيون، ومن أجل 
إبقاء الجنوب طرفا يف رصاع الرشعية واالنقالب 

نْي بال أي طائل. اليمنيَّ
من هنا فإنــه ال بد من البحث عن تســوية 
جديدة تستجيب للمتغرات الجارية عىل الساحة، 
وهو مــا يجعلنــا نؤكد أن حــق الجنوبيني يف 
استعادة دولتهم يبقى حقا أصيال ال يقبل النقاش 
والتســويف أو املامطلة، لكن ما ميكن مناقشته 
واالتفاق عليه بني الطرفني الجنويب والشــاميل 
هو  ورعايتهم  واألصدقاء  األشــقاء  مبشــاركة 
كيفية الوصول إىل هذا الحــل بالتوافق والحوار 

وبالوسائل السلمية واألخوية بني الشعبني.
ويف هذا السياق نرى أنه ميكن االتفاق عىل 
قيام حكمني محليني يف الجنوب والشامل تحت 
سلطة وقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي دون 
سواه، كمرحلة انتقالية عىل طريق الحل النهايئ 
للقضية الجنوبية وفقا إلرادة الشــعب الجنويب، 

إعادة  الجنوب اإلرشاف عىل  بحيث تتوىل سلطة 
اإلعامر وتوفر الخدمــات الرضورية ملحافظات 
الجنوب، وتتوىل ســلطة الشــامل مهمة تحرير 
محافظات الشامل من الهيمنة الحوثية من خالل 
توحيد كل املمكنات العسكرية الرسمية والشعبية 
باتجاه مواقع املواجهة حتى اســتعادة العاصمة 

صنعاء ورفع علم الجمهورية يف جبال مران.
وســيكون عــىل الجنوبيني دعم األشــقاء 
الشامليني يف نضالهم من أجل التحرر والتخلص 
من املليشيات الســاللية املدعومة من إيران كام 
هو الوضــع اليوم يف الســاحل الغريب ومأرب 
حيث تخوض القوات الجنوبية معارك ضارية يف 
مهام  عامال  وستكون  اإليراين  املرشوع  مواجهة 
يف هزمية هذا املرشوع يف الشامل كام كانت يف 

الجنوب منذ عام 2015م.
إن الشــعب الجنويب من أقصــاه إىل أقصاه 
يتطلع إىل النتائج التي سيعود بها رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب من الرياض، ويراهن الشــعب 
الجنويب عــىل إدراك األشــقاء يف التحالف بأن 
الحوثيني  الرهان عىل حلفــاء مصالحهم مــع 
أكرث من مصالحهــم مع التحالف العريب قد أثبت 
الرهانات وتحسني  فشله وهو ما يقتيض تعديل 
الخيارات مبــا يحقق األهداف التي من أجلها جاء 
الرامية  الحزم  وانطلقت عاصفة  العريب  التحالف 
اليمنية مبساحتها وحدودها  الدولة  إىل استعادة 
املتعارف عليهــا دوليا منذ توقيع اتفاقية الطائف 

يف منتصف ثالثينيات القرن املايض.

حتليل يتحدث عن أبعاد ودالالت زيارة الرئيس الُزبيدي إلى اململكة العربية السعودية..

ماذا يريد االأ�شقاء من املجل�س االنتقايل اجلنوبي؟

هل �شتتوقف املباحثات على االأزمة االإن�شانية باجلنوب وحرب اخلدمات والتجويع؟

�شرورة ت�شخري موارد اجلنوب الإنقاذ اأبناء اجلنوب من املجاعة

كيف يكون معاجلة جذر الق�شية واأ�شباب االأزمة يف ثنائية ال�شمال واجلنوب؟

هل �شيتم ا�شتكمال تنفيذ اتفاق الريا�س اأم اأن هناك مبادرة جديدة؟

كيف اأ�شبحت ثنائية اجلنوب وال�شمال را�شخة على االأر�س ُي�شعب �شطبها؟


