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”األمنــاء” عــن وكالــة تليســكوب 
األردنية بتصرف:

يبــدو أن الجنوب ُمقبــل عىل تحوالت 
سياسية وعسكرية قادمة من شأنها مواجهة 
الشامل نحو  القادم من  العســكري  التوجه 
الحوثيون  يقوده  والذي  الجنوب،  محافظات 
املتغريات  باليمن” يف ظــل  إيــران  “جناح 
السياسية التي تقودها دول التحالف العريب 
واإلمارات  السعودية  العربية  باململكة  ممثلة 
العربية املتحدة مع القوى الحكومية الرشعية 
الرافضة للوجود اإليراين يف املنطقة، والتي 
تتمثل يف مجلــس القيــادة الرئايس الذي 
يرأسه د. رشــاد العليمي واملجلس االنتقايل 
الجنويب الذي يرأسه الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، أحد أعضاء مجلس القيادة الرئايس، 
املســتويني  بــرزت شــخصيته عىل  الذي 
السيايس والعســكري يف الجنوب واملنطقة 

العربية عامة.
ويف ذلك فقد تباينــت الرؤى واألهداف 
واملطامع لقوى الرصاع يف املنطقة وبخاصة 
بجمهورية  ســابقًا  عرف  الذي  الجنوب  يف 
اليمن الدميقراطية الشــعبية التي دخلت يف 
اتفاقية مع الوحــدة اليمنية مع الجمهورية 
اليمنية وفشلت تلك االتفاقية يف حرب صيف 
94م حينــام تم احتالل الجنــوب ومطاردة 
قياداته ومالحقتهم يف الداخل حتى تطورت 
األحداث يف املنطقة أثناء قيام أبناء الجنوب 
باملطالبة يف استعادة دولتهم الجنوبية وقيام 
الثورة التحررية الجنوبية، إال أنه فجأة سقط 
نظــام الوحدة اليمنية الذي يرأســه الرئيس 
الراحل عيل عبدالله صالح وســارعت إيران 

العاصمة  يف  وذلــك  املنطقة،  يف  بأجندتها 
اليمنية صنعاء بتحريك مليشياتها باالستيالء 
عىل العاصمــة اليمنية صنعــاء، وتوجهت 
مليشــياتها الحوثية بالحــرب عىل الجنوب 
ومحاولة الســيطرة عىل العاصمة الجنوبية 
“عــدن” إال أن أبنــاء الجنــوب وبجناحهم 
العسكري )القوات املسلحة الجنوبية( تصدوا 
ألجندة إيران وتــم تحرير الجنوب كاماًل من 

مليشيا الحويث اإليرانية.
حينها فرض الجنوبيون أمر الواقع عىل 
أرضهم وحدود دولتهم الجنوبية ومتســكوا 
بهدفهــم املنشــود يف حق تقريــر املصري 

واستعادة دولتهم.
األمر الذي جعــل الجنوب ينتظر إعالن 
دولتــه هو رشاكتهــم الوطنية مــع قيادة 
التحالف العــريب يف تحرير املد اإليراين من 

اليمن واملنطقة العربية بشكل عام.
حينها أعلن شــعب الجنــوب تفويضه 
ممثاًل  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  الكامل 
بالرئيــس القائد عيدروس قاســم الزبيدي، 
الجنوبية، يف  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
متثيل قضيتهم وقيادة سفينة الجنوب حتى 
ينال الشعب حقه يف تقرير املصري باستعادة 

دولته.
إىل ذلك ســارع الرئيــس الزبيدي يف 
تأســيس هيئة رئاســة االنتقايل الجنويب 
وفتــح مكاتب دوائــره يف الداخل والخارج 
وقاد حراكًا عســكريًا أسس من خالله نواة 
األمنية  الجنويب وأنشــأ مؤسساته  الجيش 
والعســكرية وأنجــز درعًا عســكريًا قويًا 
يتصدى لقــوى اإلرهاب يف مــدن الجنوب 
إضافة إىل حراك ســيايس قادة الزبيدي يف 

تلك املرحلة أوصل من خاللها صوت القضية 
الجنوبية إىل محافــل دول العامل واملنطقة 
وأوجد اعــراف املجتمع الــدويل بالقضية 
يف  الجنويب  االنتقــايل  ورشعية  الجنوبية 

متثيل شعبه.
حينها ُبرزت األحداث يف اآلونة األخرية 
بعد انطالق مشــاورات الرياض وتشــكيل 
مجلس القيادة الرئــايس الذي عني الرئيس 
املجلس  حاليا  ويقــود  فيه،  عضوًا  الزبيدي 
الرئــايس بالرشاكة مــع قيــادة التحالف 
العريب معركة سياســية وعسكرية قد تبدو 
الحاســمة خصوصًا وأن الزبيــدي يتصدر 
املشــهد السيايس والعســكري يف مجلس 

القيادة الرئايس مام جعل املراقب للمشــهد 
يف الجنوب يدرك بــأن الجنوب أصبح رقاًم 
صعبــًا يف املعادلة السياســية بني أطراف 
الرصاع يف اليمن مبا يعني حق تقرير مصري 
أبنــاء الجنوب يف اســتعادة دولتهم أصبح 
أمرًا ال رجعة فيــه واملعركة القادمة هي طي 
صفحة املــد اإليراين من اليمن واســتعادة 
الدولة اليمنية مــن أيدي الجامعات اإليرانية 
ومنح الجنوبيني قيام دولتهم وفق تفاهامت 
القــوى الحكومية الرشعية اليمنية مع قوى 
التي انضمــت جميعها إىل مجلس  الجنوب 

القيادة الرئايس اليمني.
وما يؤكد تلك التباينات التي تشــري إىل 

عــزم الجنوبيني يف قيــام دولتهم هو 
انطالق الحوار الجنــويب الجنويب الذي 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  إليــه  دعا 
الجنوبية  للمكونات  املتسارع  والتجاوب 
يف انضاممهــم إىل الحوار القائم حاليا 
أصبح مؤرشًا حقيقيًا  الجنوب وذلك  يف 
الجنــوب مقبل عــىل والدة دولته  بأن 

املنشودة عام قريب.
ويف هــذا الشــأن أجــرت “وكالة 
تليســكوب األردنية« اتصاال هاتفيًا مع 
الناشط يوسف الحزيبي الذي أكد أن أبناء 
الجنوب اليوم يقفــون صفًا واحدًا نحو 
أفق ســيايس جديد، يتجاوز كل ضغائن 
املايض، مضيفًا بأن الســاحة الجنوبية 
يف ظل اســتمرار الحوار الجنويب الذي 
الجنوبية  املكونــات  يجري حاليــًا بني 
بصدد تغريات قادمة تطوى معها حقبة 
مــن االنقســامات الحادة بــني القوى 
الجنوبية الفاعلة، مشريًا بأن كل األحداث 
واملســتجدات يف املنطقة تقول إن هناك 
تحوالت سياســية حالية وقادمة مبا يخدم 
مطلب شعب الجنوب يف تقرير مصريه وكذا 
إخواننا يف اليمن الشقيق باستعادة دولتهم 
من أيدي الجامعات الحوثية وذلك وفق ما تم 
طرحه يف اتفاق الريــاض الذي يتم االتفاق 
اليوم يف مجلس القيادة الرئايس عىل تنفيذ 
كافة بنوده بدعم دويل وإقليمي لطي صفحة 
إيران من اليمن وإحالل الســالم يف املنطقة 
مع الحل العادل للشــعبني يف اســتحقاق 
شعب الجنوب بتقرير مصريه وكذا استعادة 
رشعية الدولة اليمنية الشــقيقة ونزعها من 

املد اإليراين الذي تقوده جامعة الحوثيني.

مرحلة حاسمة قد تكون األخيرة بني اليمن واجلنوب
كيف يت�سدر الرئي�س الزبيدي امل�سهد ال�سيا�سي والع�سكري باملجل�س الرئا�سي؟

• أبناء الجنوب بوادي حضرموت يوجهون صفعة مدوية لإلخوان


