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تحليل

حتليــل/  »األمنــاء« 
د.عيدروس النقيب:

من الواضح أن مســألة التسوية 

السياســية يف الحرب اليمنية غدت 

أمام  تبقــى  ما  وأن  األبــواب،  عىل 

املعنيــن بها هو الرد عىل األســئلة 

املتصلة بالتفاصيل.

وهذا ما سنتوقف عنده يف هذه 

الوقفة، لكن قبلها نشري إىل حقيقة 

هامة تتصل بهــذه الحرب، وهي أنه 

مل يعد هناك أحٌد أو طرٌف من أطراف 

النــزاع ال يرغب يف التســوية، وأن 

أن تتعلق ببعض  االختالفات ميكــن 

من  والحصص  والتفاصيل  العناوين 

الربح والخسارة.

ال شك أن حالة التكتم التي يجري 

مــن خاللها الحديث عن التســوية، 

وفلســفة الترسيبات الجزئية تطرح 

التسوية،  تفاصيل  حول  األسئلة  من 

أكرث مام تقدم مــن اإلجابات، وأهم 

هذه األسئلة ميكن أن ترتكز يف اآليت:

من هام طرفا أو من هي أطراف 

التسوية؟

من الذي ســيتحمل أعباء رصف 

ســلطة  وموظفي  قــوات  مرتبات 

الحوثيــة(  )الجامعــة  صنعــاء، 

التــي يدور الحديــث عنها يف إطار 

الترسيبات؟

ومســتحقات  مرتبات  عن  ماذا 

املوظفن الجنوبين؟

ما مصري سلطات الرشعية وأين 

موقعها من املعادلة السياسية الراهنة 

واملســتقبلية ومن التسوية السياسية 

عمومًا؟

الجنوبية  القضيــة  عــن  مــاذا 

واستحقاقاتها؟

وســرجئ بقية األسئلة لتناوالت 

الحقة.

وهناك  هنا  املنتــرشة  الترسيبات 

تقول إن التســوية التي يدور الحديث 

عنها ســتتم بن طرفن: هام اململكة 

الحوثية،  السعودية والجامعة  العربية 

وما يرجح هــذا القول هو عدم وجود 

ال رسميا  الرشعية  للسلطة  أي موقف 

وال حتــى غري رســمي، كالترسيبات 

التي تلجأ إليها بعض القوى واألطراف 

والســلطات الرســمية لجس النبض 

واختبار ردود األفعال، حينام ال ترغب 

يف البــوح مبا تنوي أن تقدم عليه من 

قرارات ومواقف.

وضمنا مل نسمع من مصدر رسمي 

عن موقــف ورأي املجلــس االنتقايل 

ممثل الجنوب يف السلطة الرشعية.

هذه الفرضيــة تقودنا إىل البحث 

بــ ”من  املتعلق  الثاين،  الســؤال  يف 

التي  املرتبــات  أعباء دفع  ســيتحمل 

يقال إنها ســتدفع مبوجب كشــوف 

وبيانات 2014م؟ ثم من هم املوظفون 

املقصودون بهذا االستحقاق؟

وألي مدى سيدفع هذا االستحقاق، 

خصوصــا وأن بعــض القطاعات مل 

سنوات؟  من  مســتحقاتهم  يتسلموا 

وحتى متى يستمر هذا الدفع؟

اململكة ورمبا  أن  البعــض  يتوقع 

دول التحالف هي من سيتحمل تكاليف 

املدنين  للموظفــن  املرتبــات  دفع 

والعسكرين، وما يرجح صوابية هذا 

التوقع هو أن الرشعية اليمنية ليست 

أن  ويقيننا  التسوية،  اتفاق  يف  طرفا 

اتفاقات  توقع  ال  السعودية  الشقيقة 

نيابًة عن أحد أو يف غيابه.

ولو كانت السلطة الرشعية ممثلة 

يف النقاشــات التــي دارت أو حتى 

موافقًة عليها دون مشــاركة لكانت 

أصــدرت بيانا أو ترصيحــا أو حتى 

ترسيبا يدل عىل هذا املوقف.

أما فرضيات أن هذه املبالغ سيتم 

تغطيتها من عائــدات مبيعات النفط 

الجنويب فإنها فرضية مستبعدة لعدة 

أسباب، أهمها كام قلنا، غياب الطرف 

الجنويب وكــذا غياب الرشعية كاملة 

عن اتفاق التسوية.

نحن نعلم كام يعلــم الجميع أن 

النفط الجنويب ما يزال منهوبًا من قبل 

جامعة 1994م، لكن هناك فرق بن ما 

ينهب نتيجة لحرب عدوانية كان النهب 

جزًءا أصيال فيها، وبن تسليم املكافآت 

للقتلة ومن دمروا دولة الجنوب ومدنها 

كل  تسليمهم  أهلها،  وقتلوا  ومنشآتها 

هذا باتفاق معلن.

الجنوب  ثروات  إن  أخرى:  وبعبارة 

منهوبة، باالغتصاب وبدون اتفاق، أما 

أن توقع معهم اتفاقا عىل االســتيالء 

عىل ثروات بالدك فهذا ما يخلو من أي 

اعتبار منطقي.

بقيت اإلشارة إىل أنه سيكون من 

غــري املنطقي أن تتقــاىض الجامعة 

الحوثية مكافآت عىل جرامئها وتبقى 

القوى الوظيفية الجنوبية من مدنين 

ما  وهو  مرتبات،  بدون  وعســكرين 

يعني أن كل القوى الوظيفية العسكرية 

واألمنية واملدنية يف الشامل والجنوب 

مستحقاتهم  عىل  أفرادها  ســيحصل 

كاملًة.

الجنوب ظل شــبه  أن  العلم  مع 

مغيٍب عن كشــوف وبيانات ما قبل 

2014م حينــام كان املتحكم يف كل 

الوظائف واملراكز القيادية والوسطى 

وحتى الدنيا هم أنصار حريب 1994م 

و2015م، وهــو مــا يثــري موجة 

من الســخط بن أوســاط املدنين 

والعسكرين الجنوبين الذين مل يتم 

استيعابهم إال بعد العام 2015م بفعل 

فلسفة اإلقصاء التي ظلت متبعة يف 

التعامل مع الجنوبين طوال سنوات 

ما بعد 1994م.

مصري  ما  األهم:  السؤال  ويبقى 

الرشعية يف ظل مــا يجري الحديث 

عنه من تسوية أو اتفاق هدنة؟

التداعيات  كل  أن  جليــًا  يبــدو 

التسوية  والتجاذبات الجارية باتجاه 

اليمنية  الرشعيــة  تتم مبنــأى عن 

والحكومة  القيــادة  مبجلس  ممثلة 

والربملان، وهو ما يعني أحد أمرين: إما 

أن عىل الرشعية االنتظار حتى اكتامل 

الصيغة ومن ثم تنفيذ ما سيتم االتفاق 

عليه، وإما أن الرشعية ال عالقة لها مبا 

التســوية هي  الحديث عنه وأن  يدور 

بن اململكة والحوثين وعىل الرشعية 

بجميع مكوناتها االنتظار حتى مرحلة 

الحقة ملناقشــة مكانتها ودورها وما 

املطلوب منها خصوصًا وأن وجود هذه 

الرشعية، ما قبل وما بعد مشــاورات 

الرياض مثَّل عبئــا ثقياًل عىل أطراف 

التحالــف، حيــث ظلــت )الرشعية( 

تستهلك ما تســتهلكه دولة وال تنجز 

ما ميكن أن تنجزه منظمة طوعية يف 

حارة من حارات مدينة صغرية.

وهي )أي الرشعية( مل تفشل فقط 

عســكريا وأمنيا وخدميــا، بل وحتى 

إذ  وأخالقيا،  ودبلوماســيا  سياســيا 

بالرغم من آالف الدبلوماسين اليمنين 

املنترشين يف عرشات الدول يف العامل 

ما تــزال هناك بلدان ورؤســاء بلدان 

وحكومات كاملــة وبرملانات ال تعرف 

اليمنية وال تفرق بن  شيئا عن األزمة 

الحكومة الرشعيــة وجامعة الحويث 

يف صنعاء.

أن ما يدور  الواضــح  وأخريًا: من 

الحديث عنه هو مرحلة أولية للتسوية 

دامئا  املقدمات  املرتقبة، وألن  الشاملة 

ما تدل عــىل النتائج؛ فإن ما لدينا من 

مقدمات تشري إىل نوع التسوية وحجم 

السياســية  القوى  األدوار بن  توزيع 

وأسباب اســتحقاق هذا الطرف أو ذاك 

وهو  والخسائر،  املكاسب  من  لحصته 

ما ال يبعث عــىل الكثري من الطأمنينة 

يف ظل الصلف والعجرفة الحوثين.

ولله األمر من قبل ومن بعد.

• األسطول الخامس األمريكي: اعترضنا سفينة صيد بخليج عمان على متنها أكثر من ألفي بندقية هجومية

• ماذا عن مرتبات ومستحقات الموظفين الجنوبيين؟

• من سيتحمل أعباء صرف مرتبات قوات سلطة صنعاء الحوثية وموظفيها؟

• ما مصير سلطات الشرعية؟ وأين موقعها من المعادلة السياسية الراهنة والمستقبلية؟

من هم اأطراف الت�سوية؟
التسوية السياسية وأسئلتها املفخخة


