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(فك ارتباط اجلنوب) كيف ي�أتي على طبق من ذهب؟

هل يقود طارق عفا�ش ال�شمال نحو االنف�صال؟ وهل تكون احلديدة عا�صمته؟
األمناء /عبد اهلل جاحب:

مالمح ومعامل تلــوح يف األفق قد
تتجىل صورتها ويفصح عنها يف قادم
ريا
األيام وتزيح وتعصــف وترضب كث ً
من املعطيــات واألحداث عرض الحائط
السيايس والعسكري.
ما قد تفــرزه قــادم املرحلة تلوح
كثري من مؤرشاتها ،وأصبحت حقيقة
حتمية وعامل وقت ليس إال ،قد ُيفصح
أنه قريبا ،فبعد أربع سنوات ونيف من
الرصاع والنــزاع والركود والخمول عىل
أبواب وأسوار الحســم العسكري يف
الشامل وانسداد كل الطرق املؤدية إىل
الحلول واملخارج عــى طاولة الحوار
الســيايس ,قد تســلك قوى سياسية
ً
طرقا بعيــدة كل البعد عن معرتك ونفق
ً
(الحلول) العسكرية وتأخذ ً
وطرقا
سبل
را من عمر
ومنعطفــات تخترص كثــ ً
ومنعطف املرحلة.
وقد يخطط ويرسم يف قادم األيام
فرضية ووقائع عىل أرض الواقع تهدف
إىل قلب التوقعات واملعطيات يف املشهد
والساحة السياســية من قبل قيادات
وشخصيات «الشامل».
وقد يســتخدم الشــطر الشاميل
عمليات برت واســتئصال «ســيايس»
من شــأنها أن تقلب الطاولة السياسية
والعســكرية وترســم مالمح ومعامل
خارطة جديدة تطفو إىل سطح األزمة
اليمنية.
قد يلجأ الشــال إىل قلب التوقعات
والتخمينات ويذهب إىل صلب املشكلة
ً
عالقا طيلة
وحلها النهايئ الذي ظــل
عقود وأزمنة وحقــب وأنظمة ماضية
منذ التوقيع عىل الوحدة اليمنية.
كل املــؤرشات واملعطيــات توحي
بحدوث ما مل يخطر عىل مخيلة وعقلية
كثري من املحللني واملراقبني يف الشأن
واملشهد اليمني.
الكل ذهــب إىل الرتكيز عىل كيفية،
ومتــى ،وتوقيــت انفصــال الجنوب
عن الشــال ،ومل يطــرح أو يدور يف
مخيلة الكثــر انفصال الشــال عن
الجنوب وإمساك الشامل بزمام مبادرة
االنفصــال عــن الجنوب ،تلــك كانت
الجزئية الغائبة عن السواد األعظم يف
الشامل والجنوب.
ولكن اليوم ومع تبعرث أوراق وأدوات
الشــال ،ومع تفرق وتجزئة الشامل،
ومــع خيبة األمل وتقطع الســبل يف
الوصــول صوب الجنــوب بعد وعورة
وتغيري املتغريات واملعطيات العسكرية
والسياســية ,أصبح مل يعــد من خيار
أمام «الشامل» والتخلص واإلفالت من
املــروع اإلمامي الكهنــويت الحويث
الطائفي إال إيجاد حلول بديلة بعيدة عن
الجنوب ،وتلك الحلول تكمن يف حتمية
انفصال الشــال عن الجنوب واإلبقاء
عىل أقل الخســائر املمكنة وحفظ ما
تبقى من شــكل الدولــة والجمهورية
ومؤسســاتها ومرافقها بدعم وإسناد

دويل.
ما يلوح اآلن ويعــد وتفوح روائحه
وتتجــى صورته هو كيفية مســاعدة
ووصول الشــال صوب االنفصال عن
الجنوب بأقل الخســائر وأقل التكاليف
واختصــار الطــرق واملســافات بغية
الوصول إىل ذلك.
فهل يعلن الشــال االنفصال ويأيت
انفصال الجنوب عــى طبق من ذهب
للجنوبيني؟!.
طــارق عفاش يقود الشــال نحو
االنفصال
منــذ أن أفلت من قبضــة انقالبيي
صنعاء واستطاع النفاذ بجلده من موت
محقق بعد أن ترك خلفه عمه (صالح)
ً
وقتــا مؤكدًا
محتوما
ريا
يواجــه مص ً
ً
عىل أيــادي حركة أنصار اللــه ,وبعد
أن تأكــد أن إله «هبل» ســقط رصيع ًا
أرسع طارق «عفاش الصغري» مهرو ًال
ومرسع ًا صوب أحضان التحالف العريب
واالرمتاء يف أماكن الدفء واألمان يف
العاصمة املؤقتة عدن.
ذهب وعمــل «عفاش الصغري» عىل
مللمة «أيتام» و»أرامــل» وبقايا وركام
وأكــوم الهالك «صالح» مــن الحرس
الجمهوري بعد تفاهــات واتفاقيات
مع التحالــف العريب تنص عىل التوجه
صوب جبهات الشــال وحدود الشامل
وتحديدًا الساحل الغريب.
كل الدعم من العتاد والسالح والدعم
اللوجستي واإلسناد املنقطع النظري مل
يشفع للحكومة الرشعية يف استخراج
جــواز وصــك اعــراف مــن عفاش
(الصغري) حيث يرفــض طارق عفاش

االعرتاف بهــادي وحكومته ورشعيته
عىل عرش الحكم.
كل ذلك فتح أمام الكثري من املراقبني
واملحللني حتمية قيــادة طارق عفاش
ملرشوع يهدف إىل فصــل الجنوب عن
الشامل والسيطرة عىل الشامل عسكريا
بعيدا عن الجيــش الوطني الذي يقوده
هادي ,وتســليم الشــال إىل(طارق)
وفقــ ًا لتفاهــات واتفاقيات تعصف
وتبعــر أوراق الرشعية وحلفاءها يف
الشامل.
وأصبحت فرضية قيادة طارق عفاش
ملرشوع انفصال الشــال هي الحقيقة
الحتميــة التــي تطفو عىل الســطح
وتتجىل صورتها يف املرحلة الراهنة.
فهل يقود طارق عفاش مرشوع فك
االرتباط وانفصال الشامل عن الجنوب
بدعم وإســناد «مبطن» دويل وإقليمي
من تحت الطاولة السياسية يف األزمة
اليمنية؟!.
هل تكون الحديدة عاصمة للشامل؟
يبدو أن الحديــدة هي مربط الفرس
بالنســبة للشــال ومفتاح الخارطة
الجديدة التي يرتسم معاملها ومالمحها
من سواحل وشواطئ الخوخة.
وقد تكون الحديدة هي القشــة التي
تقســم ظهر انقالب صنعاء وتعود به
إىل الكهوف والثغور بحث ًا عن املرشوع
والدولة التي يبحث عنها والعودة إليها.
قــد تكــون الحديدة هــي عاصمة
الشامل الجديدة ومنها ينطلق االنفصال
العفايش وفك االرتباط مع الجنوب.
أصبح ذلك جلي ًا مــن خالل العرض
والحفل العسكري لقوات الحرس التابعة

لطارق عفــاش يف منطقة «الخوخة»
إحــدى مديريات الســاحل الغريب يف
محافظة الحديدة.
ما أكد ذلك االحتــال وتلك الحتمية
والحقيقة املتوقعة التي فقد تلعب عىل
عامل الوقت.
تلــك التــي يف العــرض والحفل
العســكري ،تدعو ودون مجال للشــك
عــن بزوغ مرشوع يقود الشــال إىل
االنفصال واتخــاذ من الحديدة عاصمة
بديلــة للعاصمة صنعــاء ينطلق منها
االنفصال الشاميل.
رســائل عديدة من أهمهــا حتمية
وشــيكة النفصال الشــال ,وهناك
ترتيبات لذلــك االنفصال وضوء أخرض
دويل وإقليمي عن إعالن رســمي عن
عودة دولة الجمهورية العربية اليمنية
بقيادة عفاشية يف قادم األيام.
ومن هنــا يتضح ويتجــى عن أن
الحديدة هي منبــع ومهبط وعاصمة
الدولة العفاشية القادمة وذلك ما سوف
تفرزه قادم األيام.
هل أرغــم الجنوب الشــال عىل
االنفصال؟
أصبحــت الصــورة أكــر وضوح ًا
بعــد حالة الضبابية التــي كانت تخيم
عىل األوضاع قبــل العام 2015م حيث
عىل ما يبدو أن الجنوب أرغم الشــال
وأوصله إىل خيار االنفصال عىل الرغم
مــن محاوالت مســتحرضات التجميل
السياسية التي استخدمت يف التضليل
عىل األوضاع والواقع بعد العام 2015م.
حيث فرض الجنوب خيار االنفصال
عىل الشــال وجعله يذهــب إليه بعد

التمكني واالســتحواذ والسيطرة عىل
األرض وفرض سياســية األمر الواقع
عىل األرض سياسي ًا وعسكري ًا وتغيري
مجريات ومعطيــات وبوصله ومؤرش
اللعبة.
فقــد وضعــت سياســية الجنوب
الشامل يف خندق املبادرة واإلمساك يف
زمام الذهــاب إىل االنفصال ً
بدل من أن
يذهب إليه الجنوب.
فكانت املحصلة بــأن الجنوب أرغم
الشامل عىل خيار االنفصال بعد إغالق
جميع النوافذ والطرق عليه سياســيا
وعسكريا.
ورقة التحركات الدولية
إن كل املعطيــات واملؤرشات الدولية
توحــي باقرتاب وشــيك واتفاق دويل
إقليمي يفــي يف نهايــة األمر إىل
إيقاف الحرب الدائرة رحالها وترحالها
اليمــن ،وتجنيــب املنطقــة والرشق
األوســط كوارث ومعطيات قد تعصف
وتؤثر يف املنطقــة دول ًيا وإقليمي ًا قبل
أن تقيض عىل األخرض واليابس داخلي ًا.
ويســعى املجتمع الدويل واإلقليمي
وبخطوات متسارعة إىل إرساء خارطة
ســام يف أرسع وقت ,ونرش مراقبني
دوليني ,وقوات حفظ سالم دولية عىل
خطوط التامس بني الشطرين.
تلك الورقة الدولية املتمثلة بالتحرك
الدويل واإلقليمي مــن نرش قوات بني
الحدود ومراقبني قد تعطي صك وجواز
االنفصال عــى أرض الواقع يف قادم
املرحلة ،وسوف تفرض ترسيم ورسم
الجغرافيا بني الشــطرين واالستسالم
إىل خيار االنفصال يف نهاية املطاف.

