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تقرير

كيف أصبحت قضية اجلنوب حاضرة بقوة؟

»األمناء« قسم التقارير:

كان الحلم الذي يــراود الجنوبيني 
االنتقايل  املجلــس  تأســس  عندمــا 
2017، هو تحقيق نقالت  الجنويب يف 
نوعية يف مسار قضية الشعب العادلة 

نحو استعادة الدولة وفك االرتباط.
وبضعة  سنوات  خمس  وبعد  اآلن، 
أشــهر، يقــف الجنوب عــى أرضية 
قوية رمبــا مل يكن يتوقعها شــعبه، 
غري  بوترية  عســكرية  انتصارات  عرب 
حارض  ســيايس  ووضع  مســبوقة، 
وبقوة للتعبري عن تطلعات الشعب نحو 

استعادة دولته.
غــرّيت قــوة االنتقــايل نظــرة 
املجتمعــني اإلقليمي والدويل بشــكل 
شــعبه،  وقضية  للجنوب  للغاية  كبري 
وحدث تطوٌر رسيــع للغاية تجى يف 
النظر إىل الجنوب عى أنه رشيك قوي 

نحو تحقيق األمن واالستقرار.
هذه الرشاكة هي عامد اســتعادة 
الدولة، وباتت حارضة عى صعيد واسع 
املواقف  مختلف  يف  عنها  التعبري  ويتم 
وعرب عديد املنصات، ال سّيام أن قناعة 
اإلقليمي  املجتمعني  لدى  كبرية تشكلت 

والدويل حول أهمية دور الجنوب.
من  الكثري  األهميــة  هذه  ودفعت 
القــوى الدوليــة واإلقليميــة للتأكيد 
عــى أهميــة الرشاكة مــع الجنوب، 
ت  ودوره القــوي واملؤثــر، وقــد عجَّ
الفرتات املاضيــة بالعديد من الجوالت 
الدبلوماســية التي جمعت بني القيادة 

الجنوبية والقوى الدولية واإلقليمية.
السياســية  قيادته  عــرب  الجنوب 
املتمثلة يف املجلــس االنتقايل الجنويب، 
حارض يف مختلــف الفعاليات والجوالت 
التسوية  نقاشات حول رسم  التي تشهد 

السياسية.
ولعل املوقف األمرييك األخري الذي 
عرب عنه املبعوث تيــم ليندركينج بحق 
الجميع يف التعبــري عن رأيه، هو جزء 
من موقف ســيايس مهــم يلمح بكل 
وضوح إىل منح الشعب الجنويب حقه 

يف التعبري عن رأيه.
هذا األمر رســخ الكثري من اآلمال 
لــدى الجنوبيــني بإحــداث مزيد من 
عى  العمل  ملســار  النوعية  النقــالت 
اســتعادة الدولة، وهو ما يضيف املزيد 

من املكاسب الحيوية والجوهرية.

متاسك سيايس جنويب وحسم 
عسكري

لتفاصيل  بدقة  املطلــع  املتابع  رمبا 
واضح  علم  عى  سيكون  الراهن،  املشهد 
والتطورات  املتســارعة  التغريات  بحجم 
املتالحقة التي تفرض نفسها عى املشهد 
تكون  رمبا  بوترية  والعسكري  السيايس 

غري مسبوقة.
عــى الصعيــد العســكري، يبدي 
الجنــوب العريب حســام وحزما يبعث 
بالكثري من الطأمنة للشعب الجنويب بأن 
هناك قدرة كاملة عى دحر اإلرهاب مهام 
التي يحركها االحتالل  تكالبت قوى الرش 

اليمني للمساس بأمن الجنوب.
إذا كان الحسم العسكري أمرا راسخا 
ومتوقعــا ومســتقرا لــدى الجنوبيني 
اســتنادا ملــا كان قد تحقــق عى مدار 
الفــرتات املاضية من نجاحــات ملهمة 
جعلت من الجنوب رقام صعبا يف املعادلة 
يبدو  السيايس  املســار  فإن  العسكرية، 

متناغام مع هذا الحسم بشكل كبري.
ميكن  حاليا  الســيايس  الوضــع 
وصفــه بأنه متامســك بشــكل كبري 
للغايــة، اســتنادا إىل أن حجم املكانة 
املتمثلة  الجنوبية  القيادة  تحذوها  التي 
الرئيس  بقيادة  االنتقــايل  املجلس  يف 
الُزبيــدي، الذي نجح بفضل  عيدروس 
حكمته يف وضــع الجنوب يف مكانة 
سياســية الئقة بحجــم وقيمة دولة 
يسعى شــعبها الستعادتها ولن يتخى 

عن ذلك.
الجنويب إىل  التامسك  ويستند هذا 
متســك واضح ورصيح مبسار قضية 
شــعب الجنوب، فظهر جليــا أنه مع 

التصاعد  يف  اآلخــذة  التطورات  حجم 
عى الســاحة طوال الفــرتة املاضية، 
مل تحــد القيادة الجنوبيــة ُمطلقا عن 
وفك  الدولة  استعادة  عى  العمل  مسار 

االرتباط.
لعل هذا األمر دفع خصوم الجنوب 
وأعدائه إلثارة بعض العراقيل أو بتعبري 
السياسية،  الساحة  عى  الخالفات  آخر 
ليس فقط لعرقلة املسار السيايس لكن 
أيضا بهــدف زرع عراقيل أمام تحركات 
الجنوب العســكرية الرامية إىل تحرير 

أراضيه من خطر اإلرهاب.
عى  السياســية  التطورات  أحدث 
األرجــح تتمثــل يف الزيــارة الحالية 
للرئيس الُزبيدي إىل الســعودية، وهي 
زيارة تأيت يف توقيت فارق وبالغ الدقة 

واألهمية.
ويثق الجنوبيون يف حنكة وحكمة 
الرئيس الُزبيــدي يف تجاوز أي عراقيل 
قد توضع أمام مســار قضية شــعب 
الطريق  إمتام  عــى  وقدرته  الجنوب، 
 ،2017 الذي بدأه املجلس االنتقايل منذ 
وهو تاريــخ مل يكن مجرد تأســيس 
املجلس االنتقايل الجنويب بقدر ما كان 
بداية ســري الجنوب العريب عى مسار 

استعادة الدولة.

تغــر اللهجــة الدوليــة تجاه 
قضية شعب الجنوب

يف تطور ال ميكــن إرجاعه إال إىل 
حققها  التي  الدبلوماســية  النجاحات 
املواقف  ورؤى  نظرات  تغريت  الجنوب، 
الدولية تجاه األزمة الراهنة، مبا يف ذلك 

حق الجنوب يف استعادة دولته.
هــذا التغــري الواضــح تجى يف 
ترصيح مهــم للغاية صدر عن املبعوث 

األمرييك تيــم ليندركينج، الذي تحدث 
عن مســتقبل ما تعرف بالوحدة، وذلك 
بالتزامن مع مطالب الشــعب الجنويب 

باستعادة دولته.
أجــاب الدبلومــايس األمريــيك 
املحنك، قائــالً إن القرار يجب أن يكون 
وذلك يف  إمــالء خارجي،  دون  داخلًيا 
األطراف  كل  إىل منح  إشــارة واضحة 
حرية تحديد قرارها مبا يف ذلك الشعب 

الجنويب.
وأشــار ليندركينج إىل أن هذا األمر 
يجب أن يكون املحدد الرئييس ملستقبل 

ما بعد الحرب.
األذهان  إىل  يعيد  األمرييك  املوقف 
بريطانيا  قــد صدر عــن  كان  موقف 
قبل أشــهر، وذلك عندما دعا الســفري 
الربيطاين لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، 
إىل إيجاد قرار بديــل عن قرار مجلس 
األمن الدويل رقم 2216، علام بأن قرار 
مجلس األمن يتضمن مصطلح ما تعرف 

بالوحدة.
الهدف منه  الربيطاين كان  التوجه 
هو إيجاد صيغــة توافقية انخراطا يف 
التوصل إىل تســوية  العمل عى  إطار 
يعني مراعاة حق  سياسية شاملة، مبا 

الجنوب يف استعادة دولته.
هــذا التغري الواضــح يف اللهجة 
الدولية، ميكن القول إن سبب الرئييس 
حققها  التــي  النجاحات  حجــم  هي 
الفرتات  مــدار  عى  االنتقايل  املجلس 

املاضية.
بقيادة  االنتقايل  املجلس  اتبع  فقد 
سياســات  الُزبيدي،  عيدروس  الرئيس 
الجنوب يف  الحكمة، وضعت  غاية  يف 
وضع سيايس وأمني ومجتمعي شديد 

االستقرار.

يف  العســكرية  االنتصارات  ومع 
للمجتمع  تيقــن  اإلرهاب،  مكافحــة 
حامية  يف  الجنــوب  أهميــة  الدويل 
االستقرار يف املنطقة برمتها، باعتباره 
رأس الحرب القوي والناجع والفعال يف 
بشكل  املنخرط  وهو  اإلرهاب  مكافحة 
حقيقــي وجدي إىل جانــب التحالف 

العريب يف تلك املعركة.
الجنوبية  القيــادة  حرص  أن  كام 
عى تغليب االســتقرار والرتحيب بأي 
خطوة سياسية تساهم يف تحقيق هذا 
االســتقرار، حاز برتحيب كبري من قبل 

كل األطراف الدولية.
الحالة  فــإن  نفســه،  الوقت  يف 
التالحم  وحجم  الجنــوب  يف  الفريدة 
من قبل الشعب وراء قيادته السياسية 
إشارة واضحة  الدويل  للمجتمع  أعطى 
بأن الجنــوب مجتمع متامســك بكل 
استعادة  ما يعضد من مسار  قطاعاته 

الدولة.

محطة الوحدة األخرة
يف ســياق متصل، قال االكادميي 
الجنويب د. حســني لقــور بأن حقبة 
الوحدة بني الجنوب والشامل تصل إىل 

محطتها األخرية.
عى  صفحته  يف  لقــور  وكتــب 
الوحدة  وهم  حقبة  “أوشكت  »تويرت”: 
الذي  واليمن واإليهــام  الجنــوب  بني 
أن تصل إىل  الجنوب  بأذهان غزاة  زرع 
محطتها األخرية ويسدل عليها الستار”.

استقرار تحقق، ال دولة  وتابع: »ال 
أقيمت خالل ثالثة عقود، ما بدأ واضحا 
هو الرصاع عى سلطة غري مستقرة يف 
التنافس بني  املقدس تحت وطأة  املركز 

الديني، القبيل والعسكري«.

 •  كيف غّيرت قوة االنتقالي نظرة المجتمعين اإلقليمي والدولي للجنوب وقضيته؟

 • سياسي: الوحدة بين الجنوب والشمال وصلت إلى محطتها األخيرة

 • كيف وضعت حكمة الرئيس الُزبيدي الجنوب في مكانة سياسية الئقة؟

كان احللم الذي يراود اجلنوبيني عندما تاأ�ض�س االنتقايل حتقيق نقالت نوعية يف م�ضار ق�ضية اجلنوب


