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ي�ش��ّكل فه��م واق��ع جن��وب اليم��ن اأهمي��ة ملّح��ة يف الوق��ت الراهن، 
وعلى الرغم من اأوجه االختالف والتوافق بني اجلنوبيني خالل 
مراح��ل تاريخي��ة خمتلفة، والتاأثري ال�شيا�ش��ي الكبري الذي جنم 
ع��ن العالق��ة البيني��ة، بي��د اأن هن��اك روابط اأعم��ق وحالة ثراء 
وطن��ي وج��دت طريقه��ا يف جمتم��ع متن��وع اخل�شائ���ص ثقافي��ًا 
واجتماعي��ًا واقت�شادي��ًا ويف جم��االت متع��ددة اأخ��رى، وهو االأمر 
الذي ي�شتوجب املحافظة عليه ومراعاته. كما ات�شح اأّن الهوية 
الدينية املتما�شكة يف اجلنوب املبنية على التعاي�ص واالن�شجام، 
مل تتاأث��ر بالُبع��د الطائف��ي احلاد يف حرب اليم��ن االأخرية، الذي 
حت��ّول عل��ى ي��د بع���ص االأط��راف اليمني��ة؛ مث��ل ح��زب االإ�ش��الح 
اليمن��ي - املنتم��ي اأيديولوجي��ًا اإىل جماع��ة االإخ��وان امل�ش��لمني، 
وجماع��ة احلوثي��ني املدعوم��ة م��ن اإي��ران؛ اإىل �ش��راع قائ��م عل��ى 

اأ�شا���ص دين��ي ومذهبي.

الملخص التنفيذي:
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- اإن املنظوم��ة النخبوي��ة يف �ش��مال اليم��ن، م��ن �شيا�ش��يني وخ��راء وباحث��ني وحملل��ني وغريه��م، دائم��ًا م��ا ت�ش��ّور اجلن��وب عل��ى اأنه 
بوؤرة �شراع ال منتهية، واأّن اأي توافق بني قواها ال�شيا�شية لن يكون اإال توافقًا ه�شًا. ودائمًا ما يتم اختزال ال�شورة الالتوافقية 

يف حرب يناير 1986، واال�شت�ش��هاد بها يف كل منا�ش��بة وبدون منا�ش��بة، ب�شورة م�ش��تهلكة ومبالٌغ فيها.

- اإّن ع��دم التف��ات نف���ص النخب��ة يف �ش��مال اليم��ن، للح��روب الت��ي خا�شه��ا ال�ش��مال ابتداًء م��ن االأحداث الع�ش��كرية يف خم�ش��ينيات 
و�ش��تينيات الق��رن املا�ش��ي، اإىل ح��روب املناط��ق الو�ش��طى يف ال�ش��بعينات، وح��رب 1994 الت��ي �ش��نها النظ��ام اليمن��ي ال�ش��ابق عل��ى 
اجلنوب، اأو حروب �شعده ال�شتة، وانتهاًء باحلرب االأخرية منذ 2015 حتى كتابة الورقة. هو من قبيل املراوغة الدعائية التي 
حتاول ت�شوير م�شتقبل اجلنوب يف حال ا�شتعادة الدولة؛ يف م�شهد �شراع متواٍل للو�شول اإىل نتيجة اأّن ا�شتقرار اجلنوب مرهون 
ببقائه يف الوحدة مع ال�ش��مال؛ وهو ما يخالف الوقائع ال�شيا�ش��ية والع�ش��كرية التي ُتثبت اأّن اأ�ش��واأ موجات ال�شراع التي �ش��هدها 

جنوب اليمن، مبا يفوق �ش��وء اأحداث يناير 1986، كانت قادمة من ال�ش��مال اأو ب�ش��ببه.

- اإّن ت�شوي��ر اجلنوبي��ني عل��ى اأنه��م يف خ��الف دائ��م وع��دم وف��اق، �شيا�ش��ة انتهجه��ا النظ��ام اليمن��ي وغ��ذى ه��ذا االأ�ش��لوب الدعائ��ي 
امل�ش��تفيدين م��ن تركت��ه، خا�ش��ة االأح��زاب اليمني��ة والق��وى ال�شيا�ش��ية االأخ��رى املناه�ش��ة مل�ش��روع ا�ش��تعادة اجلنوبي��ني لدولته��م 

ونيله��م ا�ش��تقاللهم، ويف مقدمته��ا ح��زب االإ�ش��الح اليمن��ي - املنتم��ي اأيديولوجي��ًا جلماع��ة االإخ��وان امل�ش��لمني.

- اإن التجرب��ة اجلنوبي��ة بع��د اال�ش��تقالل م��ن اال�ش��تعمار الريط��اين، كان��ت مري��رة ب��ال �ش��ك، وت�ش��وبها بع���ص االأخط��اء، لك��ن م��ن 
غ��ري املنطق��ي اأن ُتق��ّدم اأو تظه��ر ه��ذه املرحلة ب�شورة مليئة باملوؤامرات وال�شغائن ال�ش��خ�شية، دون النظر للواجهة االإيجابية من 

املنج��زات الت��ي حققتها دولة اجلنوب ال�ش��ابقة على خمتلف امل�ش��تويات.

- م��ن املوؤك��د اأن��ه ال ميك��ن غ�ص الطرف عن احلقائ��ق التاريخية الناجمة عن �شراعات عميقة جتذرت يف الذاكرة اجلنوبية، غري 
اأّن ذل��ك لي���ص �ش��ببًا لال�شت�ش��هاد مب�ش��اوئها يف كل منا�ش��بة، وجتاه��ل �ش��ياق اأح��داث توافقي��ة قريب��ة، على �ش��بيل املثال: ال�ش��احات 
اجلماهريي��ة وااللتح��ام اجلنوب��ي ال��ذي مث��ل مطالبهم اجلامعة عر »احل��راك اجلنوبي ال�ش��لمي« يف 2007، اأو التوافق يف روؤيتهم 
ع��ن اخلط��ورة الت��ي ميك��ن اأن ت�ش��كلها تنظيمات مث��ل القاعدة وداع���ص، اأو التوافق الذي جمعهم بعد ح��رب 2015 االأخرية للقتال 
يف خن��دق واح��د �ش��د احلوثي��ني فيم��ا اعت��ره كثري من اجلنوبي��ني »غزوًا ثانيًا« على اجلنوب، يف اإ�ش��ارة اإىل اأّن »الغ��زو االأول« كان 

يف حرب 1994.

- اإن احل��وار اجلنوب��ي البين��ي راهن��ًا، ال��ذي يت��وىل اإدارته املجل���ص االنتقايل اجلنوبي، بادرة جيدة يف �ش��بيل فت��ح اأفق نحو توافق 
اأ�ش��مل واأو�شع على نطاق حمافظات اجلنوب.

- اإّن املقارب��ة االأف�ش��ل الت��ي تتمث��ل يف احلالة اجلنوبية، هو اإيجاد روؤية ح�شارية جديدة تتعامل مع حقيقة التنوع على خمتلف 
االأ�شع��دة، وتوظيفه��ا يف �ش��ياق اإث��راء مفه��وم التعاي���ص وال�ش��لم املجتمع��ي والوح��دة الوطنية ب��ني كل منطقة واأخ��رى، �شمن اإطار 

الكي��ان الكبري اجلامع املتمثل بالدولة.

- اإن قي��ام دول��ة جنوبي��ة م�ش��تقلة عل��ى �ش��كل )احت��اد فيدرايل(، من �ش��اأنه ت�ش��كيل احتواء قان��وين ومنطقي ومتنا�ش��ب مع اأهمية 
ومكان��ة كل حمافظ��ة يف اجلن��وب، بحي��ث ي�شم��ن خ�شو�شيته��ا االجتماعي��ة واالإداري��ة م��ن جه��ة، ويحاف��ظ عل��ى وح��دة ومتا�ش��ك 

الدول��ة من جه��ة اأخرى.

نقاط رئيسية
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ويف �شوء النتائج التي خل�شت اإليها الدرا�شة، مت و�شع ُجملة من التو�شيات:

 -اإن الدخ��ول يف ح��وار )جنوب��ي بين��ي(، وتقري��ب وجه��ات النظ��ر بني الفرق��اء اجلنوبيني، حتى مع الذي��ن ال يوؤمنون 
با�شتقالل اجلنوب كحل، ملح وعاجل يف هذه املرحلة املتاأزمة من تاريخ اليمن واملف�شلية من تاريخ اجلنوب، يف �شبيل 

توحيد �شفوفهم ونبذ اخلالفات فيما بينهم، وا�ش��تبدال لغة احلديث واحلوار عو�شًا عن لغة ال�ش��الح.

 -اإن اخل��روج باإق��رار لروؤي��ة جنوبي��ة موح��دة تتف��ق عليه��ا كاف��ة االأط��راف ال�شيا�ش��ية، ي�ش��كل اأهمي��ة بالغ��ة م��ن اأجل 
ترتي��ب و�شع اجلنوب ال�شيا�ش��ي وا�ش��تقراره وتاأمينه.

 -اإّن ال�ش��كل الفيدرايل لدولة م�ش��تقبلية يف اجلنوب، من �ش��اأنه اأن ي�ش��ّكل احتواًء قانونيًا ومنطقيًا للحالة اجلنوبية، 
وي�شم��ن املحافظ��ة عل��ى مكانة وتاريخ كل حمافظ��ة وخ�شو�شيتها االجتماعي��ة والثقافية وغريها.

 -اإّن ت�ش��كيل ق��وة ع�ش��كرية موح��دة ودم��ج الق��وات اجلنوبي��ة احلالي��ة حت��ت اإط��ار جي���ص جنوب��ي موّح��د، عام��ل مه��م 
لتقوي��ة النف��وذ الع�ش��كري اجلنوبي عل��ى اأرا�شيه.

 -اإن اال�ش��تمرار يف مكافح��ة التنظيم��ات )االإرهابي��ة( القاع��دة وداع���ص، م��ن قب��ل الق��وى الع�ش��كرية اجلنوبي��ة الت��ي 
اأثبت��ت موثوقي��ة يف حماربته��ا، �ش��يحد من تنام��ي عملياتها ون�ش��اطها يف اجلنوب.

 -اإن االإقرار بحق ال�ش��عب اجلنوبي با�ش��تعادة دولته ك�شمانة رئي�ش��ية، �شت�ش��اعد م�ش��تقباًل يف اإعادة توحيد ال�ش��مال 
املمزق بني اجلماعات املتحاربة فيه، اأو على االأقل للم�ش��اعدة يف توجيه اجلهود ال�ش��تعادة الدولة يف ال�ش��مال؛ وبدء 

حوار )�ش��مايل - �ش��مايل( بخ�شو�ص املظلوميات اجلهوية هناك.

أواًل: للجهات الداخلية

 -اإّن ا�ش��تكمال عملي��ة املفاو�ش��ات ب�ش��اأن اإنه��اء احل��رب يف اليم��ن برعاي��ة اإقليمي��ة ودولي��ة، الإن�ش��اج ت�ش��وية �شيا�ش��ية �ش��املة ب��ني 
االأط��راف املتنازع��ة، له��و اأم��ر مل��ح وعاجل جتنب��ًا للدخول يف مرحل��ة اأكرث خط��ورة وتعقيدا.

 -اإن املكان��ة االإقليمي��ة والدولي��ة الت��ي يحتله��ا موقع اجلنوب اجليو�شيا�ش��ي املرتبط بها مثل: القرن االأفريق��ي، والبحر االأحمر، 
والبح��ر العرب��ي، واملحي��ط الهن��دي، تتطلب اإدراكًا اإقليميًا ودوليًا اأو�ش��ع من احلماية واالهتم��ام، جتنبًا الأي تهديدات اأو حتديات 

قد تواجه املنطقة م�شتقباًل.

 -اإّن دع��م الق��وات الع�ش��كرية اجلنوبي��ة الت��ي اأثبت��ت موثوقيته��ا يف حتري��ر مناطقه��ا م��ن احلوثي��ني، وك��ذا تخل�شه��ا م��ن تنظي��م 
القاعدة يف م�شاحات جغرافية وا�شعة من اجلنوب، عر النخبتني يف ح�شرموت و�شبوة، واالأحزمة االأمنية يف حلج وعدن واأبني، 

ي�ش��توجب اهتمام��ًا اإقليمي��ًا ودولي��ًا ودعمًا ملحًا لهذه القوات ال�ش��تكمال مهامها.

ثانيًا: للجهات الخارجية
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-عل��ى املتابع��ني اأو املهتم��ني بال�ش��اأن اليمن��ي �ش��واء م��ن الع��رب اأو االأجان��ب، ق��راءة االأح��داث وتق�ش��ي احلقائ��ق ب�ش��ورة مكتمل��ة، 
غ��ري متحّي��زة اأو منقو�ش��ة، وا�ش��تقاء املعلومات من م�شادرها االأ�شلية و�ش��اهديها احلقيقيني؛ وتعزي��ز املعرفة التاريخية باملنطقة 

وج��ذور ال�شراع��ات فيه��ا ودوافعه��ا واأبعاده��ا؛ واأ�ش��باب ع��ودة وت��وايل دورات العن��ف فيه��ا.



مركز سوث24 لألخبار والدراسات

يتق��ّدم مرك��ز �ش��وث24 لالأخب��ار والدرا�ش��ات ل��كٍل م��ن الباحث��ني 
تعاونه��م  عل��ى  واالمتن��ان  بال�ش��كر  ال�شيا�ش��يني  واخل��راء 
وم�ش��اهماتهم يف دع��م ه��ذه الورق��ة، م��ن خ��الل �شل�ش��لة مقاب��الت 
اأجراه��ا املرك��ز معه��م يف �ش��هري يولي��و واأغ�شط���ص 2021. كم��ا 
ال يتحم��ل االأف��راد امل�ش��اركون امل�ش��وؤولية ع��ن االآراء ال��واردة يف 

الورق��ة، جمي��ع االآراء تع��ّر ع��ن راأي الباحث��ة. 

شكر وتقدير: 
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�ش��هد جنوب اليمن �شل�ش��لة من االأحداث واالأزمات املتالحقة، التي �ش��ّكلت نقطة حتّول فارقة يف تاريخه على خمتلف 
االأ�شع��دة ال�شيا�ش��ية والع�ش��كرية واالقت�شادي��ة واالجتماعي��ة، اإذ ج��اء تركي��ز الدرا�ش��ة عل��ى مرحل��ة قي��ام اجلنوب 
العربي منذ مطلع �شتينيات القرن املا�شي، وما تالها من مراحل تاريخية �شيا�شية، من قيام دولة م�شتقلة يف اجلنوب 
بع��د خ��روج امل�ش��تعمر الريط��اين ع��ام 1967، والدخ��ول يف وح��دة ميني��ة الحق��ًا ع��ام 1990، عل��ى الرغ��م م��ن اأهمي��ة 
الع��روج ملراح��ل ت�ش��بقها، اإال اأن الت�شل�ش��ل الزمن��ي لالأح��داث الالحق��ة الت��ي اأو�شل��ت اجلن��وب اإىل م��ا ه��و علي��ه الي��وم، 
يرتب��ط ب�ش��كل مبا�ش��ر باأغل��ب االأزم��ات املعا�ش��رة، ويف مقدمته��ا االآث��ار الت��ي خّلفتها ح��رب 1994، نتيج��ة تنامي حدة 
اخلالفات وال�شراعات بني �شركاء الوحدة يف االأعوام االأوىل من عمر دولة الوحدة، وهو ما اأدى يف نهاية االأمر اإىل 

انتهائه��ا ب�شورة مرّوع��ة يف نظر اجلنوبيني.

اإّن الب��دء يف ت�شحي��ح امل�ش��ار اجلنوب��ي بع��د ن�ش��وء ق�شي��ة اجلن��وب الناجت��ة ع��ن ح��رب 1994، وم��ا تبعه��ا م��ن مطالبات 
وروؤى قدمته��ا مكون��ات احل��راك اجلنوب��ي، ح��د تطوره��ا ملطالب��ات با�ش��تعادة دول��ة اجلن��وب وا�ش��رداد هويت��ه واأر�ش��ه 
واختيار منط النظام االأن�شب اإليه بعد ح�شوله على ا�شتقالله، ي�شكل جانبًا بالغ االأهمية، خا�شة بعد اندالع احلرب 
االأخرية يف اليمن 2015، التي دمرت ما تبقى من ج�شور بني اجلنوب وال�شمال، عقب �شيطرة احلوثيني على العا�شمة 
�شنع��اء وم��ا تاله��ا م��ن تدخل للتحالف العربي نتيجة ذلك االنقالب، وما انعك���ص من تداعيات الحقة اأثارتها اأطراف 
مينية مناوئة مل�شروع ا�شتعادة اجلنوبيني لدولتهم؛ ويف مقدمتها حزب االإ�شالح اليمني - املنتمي اأيديولوجيًا جلماعة 
االإخوان امل�شلمني، اأثر على م�شارات احلرب لتتحول باجتاه اجلنوب عو�شًا عن االجتاه نحو حترير العا�شمة اليمنية 

�شنعاء.

اإن اختي��ار الدرا�ش��ة حت��ت ه��ذا العن��وان، ج��اء ملح��ًا نظ��رًا لطبيع��ة االأو�ش��اع احلالي��ة بع��د ال�ش��راع االأخ��ري يف اليم��ن 
2015، كما اأّن عملية تفاو�ص طويلة بني فرقاء االأزمة اليمنية، ووجود حكومة معدومة الفعالية، �شبب خيبة اأمل 
كبرية بالن�شبة للكثري من اجلنوبيني، الذين يرون اأن اإنهاء الو�شع املتفاقم الذي و�شل اإليه اليمن وتاأثر به اجلنوب، 
ل��ن يب��داأ اإال بالب��دء يف ترتي��ب الو�ش��ع ال�شيا�ش��ي للبي��ت اجلنوب��ي اأواًل، عر فتح اآفاق �ش��املة للحوار بال�ش��راكة مع كل 

االأط��راف اجلنوبية املعنية والفاعلة بال ا�ش��تثناء.

وق��د مت تق�ش��يم الورق��ة البحثي��ة اإىل ثالثة حماور رئي�ش��ية: حي��ث اخت�ص املحور االأول باإعط��اء ملحة تاريخية عما 
حدث يف اجلنوب منذ �ش��تينيات القرن املا�شي حتى نيله اال�ش��تقالل من اال�ش��تعمار الريطاين، ون�ش��وء دولة اجلنوب 
املعروفة بجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية، و�شواًل اإىل دخولها يف وحدة مع اجلمهورية العربية اليمنية عام 
1990. اأم��ا املح��ور الث��اين: فاخت���ص بالتطرق للواقع ال�شيا�ش��ي واأثره على االختالف والتواف��ق بني اجلنوبيني خالل 
حمط��ات خمتلف��ة. اأم��ا يف يخت���ص باملح��ور الثال��ث واالأخ��ري: فتناول املجتمع يف اجلن��وب وما احتواه م��ن تنوع هوياتي 
واجتماع��ي وثق��ايف، اإىل جان��ب التكوي��ن القبل��ي والهوي��ة الدينية، وما �ش��كله من عامل ا�ش��تقرار مه��م للجنوب، خا�شة 

بعد حرب 2015.

ل��ذا، يتمح��ور النقا���ص يف ه��ذه الورق��ة ح��ول اإ�ش��كالية رئي�ش��ية تتعل��ق باالأثر الذي اأحدث��ه الواق��ع اجلنوبي مبختلف 
اأبعاده التاريخية وال�شيا�شية واالجتماعية على التوافق واالختالف بني اجلنوبيني، واإىل اأي مدى ميكن خلق نقاط 

التقاء م�ش��ركة بني الفرقاء ت�ش��اعد على بناء م�ش��تقبل اأكرث ا�شتقرارًا واأمنًا يف اجلنوب.
ه��ذه االأ�ش��ئلة وغريه��ا �ش��تحاول الورق��ة االإجاب��ة عليه��ا، م��ن خ��الل اعتم��اد الباحث��ة املنه��ج الو�شف��ي التحليل��ي ال��ذي 

يق��وم عل��ى درا�ش��ة الظاهرة كما ه��ي يف الواقع.

المقدمة: 
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موقع جنوب اليمن )1967 - 1990(:

هو املنطقة الواقعة جنوب غرب �ش��به اجلزيرة العربية، وت�ش��مل اأرا�شي ح�شرموت واملهرة املتاخمة ل�ش��لطنة عمان �ش��رقًا حتى باب 
املندب غربًا، وتتكون من �شت حمافظات، هي: عدن، وحلج، واأبني، و�شبوة، وح�شرموت، واملهرة. وم�شاحتها حوايل 360 األف كيلو مر 
مرب��ع. يحده��ا م��ن ال�ش��مال اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية و�ش��مال اليمن، ومن الغ��رب م�شيق باب املن��دب، ومن اجلنوب خلي��ج عدن وبحر 

العرب، ومن ال�ش��رق �شلطنة عمان )1( . 

ويتب��ع جن��وب اليم��ن ع��دد م��ن اجل��زر، اأهمه��ا: جزي��رة �ش��قطرى التي يبل��غ طولها 125 ك��م وعر�شها 42 ك��م. اإ�شاف��ة اإىل جزيرة ميون 
اأو جزي��رة )ب��رمي( الواقع��ة عل��ى مدخ��ل م�شي��ق باب املندب، اإذ تبلغ م�ش��احتها 13 كم، باالإ�شافة اإىل عدة ج��زر اأ�شغر يف خليج عدن.

وم��ن الناحي��ة اال�ش��راتيجية، فموق��ع جنوب اليمن يتمتع باأهمية بالغة، نظ��رًا الرتباطه مب�شيق باب املندب التي متر عره خطوط 
املالحة الدولية بالقرب من �شواطئ عدن وحلج، ف�شاًل عن ترّكز الرثوات النفطية والغازية يف �شبوة وح�شرموت.

)1( موسوعة المقاتل 

خلفية عامة 
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قب��ل ع��ام 1990، بل��غ ع��دد �ش��كان جن��وب اليمن 3.3 ماليني ن�ش��مة. وعقب اإعالن الوحدة مع اليمن ال�ش��مايل، ووفقا للتعداد ال�ش��كاين 
الر�ش��مي للعام 2021، بلغ عدد �ش��كان حمافظات اجلنوب نحو 5 ماليني ن�ش��مة.

ويف ح��ني بل��غ �ش��كان اجلن��وب وال�ش��مال قراب��ة 30 ملي��ون ن�ش��مة يف الع��ام 2020 وفق��ا الأرق��ام البن��ك ال��دويل، ف��اإّن ن�ش��بة الركيب��ة 
ال�ش��كانية للجن��وب، البالغ��ة 29 %، توؤّك��د اأن احلج��م الفعل��ي لل�ش��كان االأ�شلي��ني يبل��غ 8.7 ملي��ون ن�ش��مة حت��ى ع��ام 2020. 

ومع تزايد اأعداد الالجئني القادمني من القرن االأفريقي، وارتفاع حاالت النزوح اجلماعية من �ش��مال اليمن، التي �ش��ببتها ال�ش��نوات 
االأخرية من احلرب، فاإن العدد التقديري لل�شكان داخل جنوب اليمن، يناهز 10 مليون ن�شمة.

ُيطل��ق ا�ش��م اجلن��وب العرب��ي �شيا�ش��يًا عل��ى املنطق��ة املمت��دة م��ن ب��اب املن��دب وخليج ع��دن غربًا، حت��ى حدود ُعم��ان �ش��رقًا، ويحدها من 
ال�شمال اليمن واململكة العربية ال�شعودية، ومن اجلنوب بحر العرب. وهي ت�شمل منطقة عدن واملحمية الغربية وال�شرقية واجلزر 

التابع��ة لها )1( . 

تبن��ت رابط��ة اأبن��اء اجلن��وب ه��ذا امل�ش��مى من��ذ ع��ام 1947، ب��داًل م��ن الت�ش��مية الت��ي كان��ت متداول��ة وه��ي م�ش��تعمرة ع��دن وحممياته��ا 
تاأكيدًا النتماء املنطقة للعروبة. وتذكريًا لل�شعب بذلك والق�شاء على معاين التجزئة وتوحيد م�شاعر اأبناء اجلنوب وانتمائهم اإىل 

ُقط��ر واح��د، واأن عل��ى اجلمي��ع اأن يواجهوا نظامًا يجب انهاوؤه ه��و احلكم الريطاين )2(. 

كان التق�شيم االإداري للجنوب العربي ي�شمل اإىل جانب م�شتعمرة عدن؛ واليات عدن الغربية وال�شرقية.

عدد سكان جنوب اليمن باالستناد لحسابات تقديرية ألرقام شاملة للبنك الدولي )سوث24(

)1(  تاريخ األسر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية، موسوعة المقاتل – الموقع اإللكتروني
)2(  نفس المرجع السابق.

عدد سكان جنوب اليمن:

أواُل: لمحة تاريخية عن الجنوب 
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وه��ي �ش��لطنة حل��ج )ال�ش��لطنة العبدلي��ة( وه��ي الوالية الرئي�ش��ية يف حممية ع��دن الغربي��ة، وعا�شمتها احلوطة. وقبائ��ل ال�شبيحة 
الت��ي اأ�شبح��ت فيم��ا بع��د ج��زءًا م��ن �ش��لطنة حل��ج. وال�ش��لطنة الف�شلي��ة؛ وكانت ت�ش��مل قراب��ة ن�شف منطق��ة اأبني اخل�شب��ة وعا�شمتها 
زجنب��ار. وم�ش��يخة العقرب��ي وه��ي والي��ة �شغ��رية مال�شق��ة مل�ش��تعمر ع��دن وعا�شمته��ا ب��ري اأحم��د. و�ش��لطنة العوال��ق العلي��ا وعا�شمته��ا 
ال�شعيد، و�شلطنة العوالق ال�شفلى وعا�شمتها اأحور. واإمارة بيحان وعا�شمتها بيحان. و�شلطنة يافع ال�شفلى وعا�شمتها جعار، و�شلطنة 
يافع العليا التي كانت تنق�شم اإىل عدة اأق�شام فرعية م�شتقلة، متتلك اأغلبها معاهدات منف�شلة مع احلكومة الريطانية. وال�شلطنة 
العوذلي��ة وعا�شتها لودر. و�ش��لطنة احلوا�ش��ب وعا�شمتها امل�ش��يمري، وم�ش��يخة العلوي. واإم��ارة ال�شالع وعا�شمتها ال�شال��ع، وكانت اإمارة 
ال�شال��ع ت�ش��مل منطق��ة جب��ل جحاف وبالد القطيبي وردفان وم�ش��يخة ال�ش��عيب، وعا�شمتها العوابل. ودثين��ة وعا�شمتها مودية )1(. 

كان��ت ت�ش��م �ش��لطنة ال�ش��حر وامل��كال )ال�ش��لطنة القعيطي��ة(، و�ش��لطنة �ش��يئون )ال�ش��لطنة الكثريية( وعا�شمتها �ش��يئون، و�ش��لطنة ق�ش��ن 
و�شقطرى واإقليم ق�شن الواقع يف الر الذي تقطنه قبيلة املهرة وعا�شمتها حديبو، الواقعة على ال�شاطئ ال�شمايل ل�شقطرى. و�شلطنة 

الواح��دي؛ وكان يوج��د به��ا �ش��لطانان اأحدهما يف بلحاف واالآخر يف ب��ري علي ولكليهما معاهدات مع احلكومة الريطانية )2( . 
وق��د ج��اء م�ش��روع )احت��اد اإم��ارات اجلنوب العربي(، كاأول م�ش��روع احتادي من �ش��اأنه توحي��د القبائل اجلنوبية وتعزي��ز دورها، و�شواًل 
اإىل حتقيق اال�ش��تقرار واالأمن، وحتى تتمكن االإمارات اجلنوبية من ر�ش��م روؤية م�ش��ركة مل�شريها ال�شيا�ش��ي واالقت�شادي مبا يتنا�ش��ب 

مع و�شعها اجلديد. 

)1(   د. صادق عبده علي قائد، الخبرة السياسية البريطانية في عدن 1967-1955م، دراسة وثائقية السلطة التنفيذية، ص372, مركز عبادي للدراسات والنشر، ط1, صنعاء, 2007م. 
)2(  د. صادق عبده علي قائد، ص373, مرجع سابق. 

واليات عدن الغربية:

واليات عدن الشرقية:
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 )1( اليمن الجنوبي
)2( ثورة اليمن -1962 1970)1/2(:11 قرناً من الدماء ال تروي عطش األئمة، الجريدة الكويتية، منشور بتاريخ: 28 أغسطس 2011.

كم��ا اأن اأك��ر خط��ر كان يل��وح يف االأف��ق بالن�ش��بة للحكوم��ة الريطاني��ة ه��و امت��داد الزخ��م الث��وري يف الكث��ري م��ن البل��دان العربي��ة، ويف 
مقدمتها جمهورية م�شر وما �شدرته من حما���ص اإىل بقية الدول من بينها �ش��مال اليمن واجلنوب العربي. وفعاًل بداأت اال�ش��راتيجية 
الريطاني��ة تنكم���ص م��ع ب��روز امل�ش��روع الوطن��ي الثاين، وهو تاأ�شي���ص )احتاد اجلنوب العرب��ي( يف بداية عام 1963، بع��د ان�شمام عدن 
اإىل احت��اد االإم��ارات ال��ذي وّح��د املنطق��ة من��ذ اأواخر اخلم�ش��ينات. بعد مبادرة ملجموعة من ح��كام املحميات، هم �ش��ريف بيحان ونائب 
الف�شلي وال�ش��لطان العوذيل و�ش��لطان يافع ال�ش��فلى واأمري ال�شالع و�ش��يخ العوالق العليا، باإجراء مباحثات حول م�ش��روع االحتاد، والذين 

تو�شل��وا على اإثره اإىل �شيغ��ة نهائية الإقراره.

ميك��ن الق��ول اأّن م�ش��روع )احت��اد اجلن��وب العرب��ي( ج��اء م��ن اإدراك قادة وم�ش��ائخ قبائ��ل املناطق اجلنوبية، ب��اأن مناطقهم رغ��م مكانتها 
واأهميتها؛ �شتبقى �شعيفة طاملا بقيت منف�شلة عن بع�شها البع�ص، وكان ال�شبيل الوحيد حلماية ا�شتقاللها من اليمن املجاور على املدى 
البعي��د ه��و االحت��اد، م��ع املحافظ��ة عل��ى مكانة وخ�شو�شي��ة كل منطقة، خا�شة واأن االحت��اد كان يتعر�ص لبع�ص الغ��ارات واالعتداءات 

عل��ى املحمي��ة من وقت الآخر، وباالأخ�ص املناطق احلدودية مع اليمن.

وق��د دفع��ت خمتل��ف الظ��روف اخلارجي��ة والداخلي��ة يف �ش��تينيات الق��رن املا�ش��ي، ب��اأن يت��م ت�ش��كيل حرك��ة حت��رر وطن��ي تق��ود الن�ش��ال 
�ش��د اال�ش��تعمار الريط��اين، فت��م ت�ش��كيل جبه��ة التحري��ر القومي��ة ع��ام 1963. وق��د �ش��مل ن�ش��اط اجلبهة معظ��م مناط��ق اجلنوب. ويف 
عام 1966، مت تكوين جبهة مناف�ش��ة للجبهة القومية، ف�ش��كلت جبهة حترير اجلنوب، املوؤلفة من: حزب ال�ش��عب اال�ش��راكي، ورابطة 

اجلن��وب العرب��ي، وهيئ��ة حترير اجلن��وب )1( .

مل تتواف��ق اجلبهت��ان )اجلبه��ة القومي��ة، وجبه��ة التحري��ر(، ودخلت��ا يف خالف��ات عميق��ة اإىل اأن ُح�ش��مت النتيج��ة ل�شال��ح اجلبه��ة 
القومية، بقيادة حممد قحطان ال�ش��عبي، ثم اعرفت بريطانيا ر�ش��ميًا بها، ودعتها الإجراء مفاو�شات يف جنيف ابتداًء من 20 نوفمر 
1967، وحتقق اال�شتقالل يف 30 نوفمر. واأُعلن عن قيام جمهورية اليمن اجلنوبية ال�شعبية، جمهورية عربية م�شتقلة وُعّدل اال�شم 
يف عه��د الرئي���ص �ش��امل ربي��ع اإىل جمهوري��ة اليم��ن الدميقراطي��ة ال�ش��عبية يف 1971. وب��داأ اليم��ن اجلنوب��ي بتطبيق برنام��ج اقت�شادي 

ي�ش��اري بدعم وا�ش��ع من قبل االحتاد ال�ش��وفييتي ال�ش��ابق.

مل يك��ن اليم��ن ال�ش��مايل اأف�ش��ل ح��ااُل قب��ل ث��ورة 1962 اإب��ان حك��م االإمام��ة، اإذ ظ��ل بل��دًا مع��زواًل اجتماعي��ًا واقت�شادي��ًا وثقافي��ا لوق��ت 
طوي��ل، لدرج��ة اأن��ه حت��ى الع��ام 1950� ح��ني كان الع��امل يدر���ص اإمكاني��ة الو�ش��ول اإىل القم��ر � مل يك��ن يف اليم��ن ال�ش��مايل ال كهرباء وال 
اإذاعة حتى بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، حيث اأن�ش��اأ الريطانيون حمطة بث يف عدن عام 1946، ومل يكن ي�ش��معها �ش��وى ثالثة 
اأ�ش��خا�ص فق��ط، يوج��د لديه��م ثالث��ة اأجه��زة راديو، ه��م: االإمام اأحمد وويل العهد الب��در والقا�شي اأحمد احل�ش��راين )2( . وبعد ثورة 
1962، متت االإطاحة باأول رئي�ش��ني جمهوريني يف اليمن ال�ش��مايل  عبد اهلل ال�ش��الل وعبد الرحمن االإرياين بني عامي 1967 و1974 
على الرتيب. ثم ُاغتيل الرئي���ص اإبراهيم احلمدي الذي خلف االإرياين عام 1977، واغتيل خلفه اأحمد الغ�ش��مي بعد توليه من�شبه 

مل��ا يق��ارب ت�ش��عة اأ�ش��هر، وه��و ما هياأ الحقًا ل�شع��ود علي عبداهلل �شالح لتويل ال�ش��لطة عام 1978.

كما اأن حروب املناطق الو�ش��طى يف �ش��مال اليمن اأو ما ُتعرف ب� )حرب اجلبهة( يف ثمانينات القرن املا�شي؛ كانت من اأ�ش��د احلروب فتكًا 
بني نظام �شنعاء وعنا�شر اجلبهة القومية الدميقراطية املناه�شة للنظام، وقد امتدت ملا يقارب اخلم�ص �شنوات بني الطرفني. اإذ كان 

احلزب اال�شراكي يف جنوب اليمن يدعم اأفراد اجلبهة؛ نتيجة تدهور االأو�شاع املعي�شية وتف�شي الظلم يف املناطق الو�شطى.
وبالع��ودة لليم��ن اجلنوب��ي، وحتدي��دًا يف 13 يناي��ر ع��ام 1986، اندل��ع �ش��راع ب��ني جناح��ي احل��زب اال�ش��راكي اليمن��ي احلاك��م، انته��ى 
ب�شيطرة اجلناح الذي كان يقوده على �شامل البي�ص �شد اجلناح االآخر بقيادة الرئي�ص علي نا�شر حممد الذي جلاأ اإىل اخلارج؛ كما جلاأ 
على اإثر ال�شراع املئات من املدنيني والع�شكريني ل�شمال اليمن، منهم الرئي�ص احلايل لليمن؛ عبدربه من�شور هادي. اإذ عًد هذا ال�شراع 

نقطة �ش��وداء يف التاريخ ال�شيا�ش��ي للجنوب.

ينبغ��ي الق��ول، اأن ال�شراع��ات الداخلي��ة يف اليم��ن ال�ش��مايل واليم��ن اجلنوب��ي م��ن حي��ث الروؤي��ة ال�ش��مولية، اختلف��ت ح�ش��ب طبيع��ة 
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)1( أزمة الدولة في اليمن: الخلفيات والمحددات، هاني موسى، مجلة سياسات عربية، ص50, العدد37, مارس 2019.
)2(  بين الذاكرة السياسية وصحيفة االتهام، هناك ما يمكن قوله، د. ياسين سعيد نعمان، عدن الغد، منشور بتاريخ: 14 اغسطس 2021. 

)3( كيف تأسس حزب التجمع اليمني لإلصالح بحسب شهادة مؤسسه الشيخ عبد هللا بن حسين األحمر؟ شبوة برس، منشور بتاريخ: 13 سبتمبر 2018, 
)4(  تاريخ الصراع اليمني في 50 نقطة، محمد متولي وحسن بيرم، الوطن، منشور بتاريخ: 21 سبتمبر 2014,

 )5( القضية الجنوبية وأثرها على األمن القومي، مشير عبد القوي العثماني، ص38, المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، ط1, 2016. 

حمركاته��ا اأو تراكماته��ا �ش��واء �شيا�ش��ية اأو اجتماعي��ة، وح�ش��ب املكون��ات الداخلي��ة لتل��ك املجتمع��ات. فل��م يك��ن ال�ش��راع مقت�ش��ر عل��ى 
اجلنوب وحده بعيدًا عن ال�شمال، اأو العك�ص. بل رمبا اأن اليمن ال�شمايل تفّوق يف �شراعاته على اجلنوب العتبارات عديدة منها دينية 

ومذهبي��ة وجهوي��ة، �ش��نتطرق له��ا الحقًا يف �ش��ياق الورقة.

يف 22 ماي��و ع��ام 1990، تو�ش��ل االأم��ني الع��ام للح��زب اال�ش��راكي اليمن��ي لدول��ة جمهورية اليم��ن الدميقراطية ال�ش��عبية حينها علي �ش��امل 
البي�ص، مع الرئي���ص علي عبد اهلل �شالح رئي���ص اجلمهورية العربية اليمنية، اإىل اتفاق اإقامة وحدة اندماجية بني الدولتني، وهو ما مت 
التوقي��ع علي��ه يف العا�شم��ة ع��دن اآن��ذاك، والذي اعتر الكثري من ال�شيا�ش��يني اليمنيني على اجلانبني ال�ش��مايل واجلنوب��ي االتفاق؛ مفاجاأة 

�شريعة غري متوقعة.
اإذ متثل��ت اأب��رز االدع��اءات بذه��اب اجلنوبي��ني للوحدة الأ�ش��باب تتعل��ق بانهيار االحتاد ال�ش��وفيتي، الداعم لالقت�شاد اجلنوب��ي، وهذا االأمر 
وح��ده غ��ري دقي��ق، فال�ش��ريك ال�ش��مايل كان��ت له مطامع الإقامة وح��دة مع اجلنوب، )نظرًا للتط��ور االقت�شادي امللح��وظ يف البنية التحتية 
واملجاالت االإنتاجية كافة؛ الزراعية وال�شناعية والتجارية. وحدث هذا التطور بفعل الدعم ال�شوفياتي اال�شراكي، الذي كان على �شكل 
معون��ات وامتي��ازات وا�شت�ش��ارات وخ��رات، وكذل��ك بفع��ل ترك��ز ال��رثوة يف اجلن��وب. اإذ مثلت هذه امل�ش��تجدات دافع��ًا اإ�شافيًا لتوجه ال�ش��مال 

يف ال�ش��عي للوحدة مع اجلنوب()1(.

كم��ا اأن دول��ة اجلن��وب حقق��ت جوان��ب كث��رية م��ن االأم��ن، والعدال��ة االجتماعي��ة، وبن��اء االن�ش��ان، ومعهما توفري فر���ص العمل ل��كل القادرين 
علي��ه، وفتح��ت فر���ص التاأهي��ل والتدري��ب والتعليم من االبتدائي حتى اجلامعي جمانًا، وان�ش��اأت نظامًا متكامال للتعلي��م الفني والتقني؛ وهو 
م��ا كان ي�ش��مى )البوليتكني��ك(، واهتم��ت بالثقاف��ة والفن والريا�شة وال�ش��باب وبن��اء املعرفة، وكفلت للمراأة حقوقه��ا االجتماعية واملدنية 
وال�شيا�ش��ية كامل��ة، وكان قان��ون االأ�ش��رة مث��ااًل للتق��دم االجتماع��ي على هذا الطريق. وكف��ل القانون الرقي الوظيفي ح�ش��ب املوؤهالت لكل 
املواطن��ني دون متيي��ز، واأقام��ت نظام��ًا �شحي��ًا �ش��مل كل املواطن��ني. باالإ�شاف��ة الإن�ش��ائها �ش��بكة طرق��ات حديث��ة عل��ى ط��ول وعر���ص الب��الد 
مب�ش��احات وا�ش��عة، واإقامته��ا للج�ش��ور وال�ش��دود خل��زن املياه وتوزيعها لالأرا�ش��ي الزراعية، وتوفري مياه ال�ش��رب النقي��ة والكهرباء وخدمات 
الريد واالت�شاالت. وان�ش��اأت نظام للتجارة الداخلية، وطورت ميناء عدن تطويرًا �ش��اماًل، ووفرت اخلدمات ال�ش��احلية لل�شيادين، وان�شاأت 
املط��ارات املدني��ة يف ح�شرم��وت وامله��رة و�ش��بوة اإىل جان��ب تطوي��ر مط��ار ع��دن، واأخ��ذت تت��درج يف بن��اء م�ش��اكن للمواطن��ني )2( . كل ه��ذه 

االأ�ش��باب وم��ا �ش��بقها، كانت دوافع��ًا مهمة لتحقيق الوح��دة مع اجلنوب.

وعل��ى �ش��وء قي��ام وح��دة 1990، مت ت�ش��كيل جمل���ص رئا�ش��ي ح�ش��ب اتفاقي��ة الوح��دة التي ن�شت عل��ى اأن يتم انتخاب رئي���ص ونائب للرئي���ص 
عر جل�ش��ة برملان م�ش��ركة بني ال�ش��مال واجلنوب. وبالفعل مت انتخاب علي عبد اهلل �شالح رئي�ش��ًا للمجل���ص، وعلي �شامل البي�ص نائبًا. غري 
اأن االنق�ش��ام ب��دى وا�شح��ًا عل��ى م�ش��تويات ع��دة منه��ا امليزاني��ات املالي��ة وبع���ص الق��رارات امل�ش��تقلة، ف�ش��اًل عن بق��اء القوات امل�ش��لحة واالأمن 

والعم��الت الر�ش��مية يف كيان��ني منف�شلني هيكليًا.

وخالل تلك الفرة، حدثت �شدامات وتوترات بني الطرفني، ما �شمح لعلي عبد اهلل �شالح باأن يعيد حتالفاته مع القوى القبلية والدينية 
متمثل��ة يف ح��زب التجم��ع اليمن��ي لالإ�شالح  فرع االإخوان امل�ش��لمني يف اليم��ن، ليكونوا ثقاًل موازنًا للحزب اال�ش��راكي، وليكونوا رديفًا حلزب 
املوؤمت��ر ال��ذي يتزعم��ه عل��ي عب��د اهلل �شال��ح، يف ظاه��ره معار�ش��ة، لكن��ه �ش��كل يف باطن��ه كتل��ة واح��دة؛ ح�ش��ب مذكرات ال�ش��يخ عب��د اهلل بن 
ح�شني االأحمر عن تاأ�شي�ص احلزب )3( . كما اأّن القوى الدينية ال�شمالية مل تكن من�شجمة مع فكرة الوحدة اليمنية، اإذ كانت ترى اليمن 
اجلنوبي مارك�ش��ي وامتدادا لالحتاد ال�ش��وفيتي. اإىل اأن بداأ من�ش��وب التوتر يعلو حد البدء يف �شل�ش��لة اغتياالت لكوادر �شيا�ش��ية وع�شكرية 
جنوبية و�شلت ل� 158 حالة اغتيال؛ ما بني عامي 1991 و1993 )4( ، اتهمت بارتكابها بع�ص العنا�شر اجلهادية؛ خا�شة واأن تلك الفرة 
�ش��هدت عودة جماميع من اجلهاديني العائدين اإىل اليمن من اأفغان�ش��تان. غري اأنها مل تكن اجلهة الوحيدة املتورطة بتلك الت�شفيات، اإذ اأن 

تعقي��دات الف��رة االنتقالي��ة جعلت من ال�شعوبة حتديد اجلهات ال�شالعة يف تلك االأعمال )5( .

وحدة على طريق النهاية
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مركز سوث24 لألخبار والدراسات

)1( حفاظا على الوحدة.. على الرئيس أن يعلن االنفصال فورا؟، محمد العالئي، المصدر أونالين، منشور بتاريخ: 28 إبريل 2009, 
)2( فتوى رجل الدين عبد الوهاب الديلمي في حرب 1994, بالنص والصوت.

)3( نص مشروع حزب الرابطة )رأي( للتحرير، موقع يمرس، منشور بتاريخ: 25 إبريل 2013,  
)4( القضية الجنوبية وأثرها على األمن القومي، مرجع سابق. 

)5( الرفض الجنوبي لهذا الواقع وثيقتي للتوحيد 4-3, سلسلة مقاالت لـ د. محمد حيدرة مسدوس، منشورة بتاريخ: 2 ديسمبر 2011,

ج��اءت االنتخاب��ات الرملاني��ة ع��ام 1993، يف ظ��ل اأج��واء متوترة تبادل��ت فيها االأطراف االتهام��ات بالتزوير والتالعب بالنتائ��ج بني االأحزاب 
املتناف�شة، على اعتبار اأّن هناك تعاون بني حزب املوؤمتر وحزب االإ�شالح �شد احلزب اال�شراكي اليمني، ب�شبب تقل�ص عدد النواب اال�شراكيني 

يف الرملان مقابل عدد نواب املوؤمتر الذين ا�شتحوذوا على اأكرثية املقاعد، يليهم حزب االإ�شالح ثم اال�شراكي.
واإثر ت�شاعد اخلالفات والف�ش��ل يف حل االأزمة ال�شيا�ش��ية واعتكاف عدد من قادة اال�ش��راكي من بينهم نائب الرئي���ص علي �ش��امل البي�ص يف عدن، 
بع��د ذل��ك؛ انته��ت االأزم��ة، موؤقت��ا، بالتوقي��ع على وثيقة العهد واالتفاق يف يناير 1994، لكن �ش��رعان ما بداأت ال�شدامات من جديد خالل االأ�ش��هر 
االأوىل من التوقيع، اإىل اأن تطورت للدخول يف حرب ع�شكرية بني القوات ال�شمالية واجلنوبية، كانت اأوىل �شرارتها يف 28 اإبريل/ني�شان 1994، 
واأح��د اأه��م �ش��عاراتها الت��ي ُرفع��ت م��ن جان��ب القوات ال�ش��مالية )الوح��دة اأو املوت(، بعد خط��اب ناري األقاه الرئي���ص علي عب��داهلل �شالح يف ميدان 
ال�ش��بعني، واأبدى فيه ا�ش��تعداده ب�ش��خاء غريب تقدمي مليون �ش��هيد حفاظًا على الوحدة، وهاجم ب�شراوة من اأ�ش��ماهم )دعاة االنف�شال( )1( . 
ا�ش��تعان �شال��ح يف احل��رب، اإىل جان��ب حليف��ه ح��زب االإ�شالح  فرع االإخوان امل�ش��لمني يف اليمن، بالعنا�شر اجلهادية، واعتروها حربًا مقد�ش��ة بني 
م�ش��لمني وكف��ار، واأفت��ى ع�ش��و ح��زب االإ�ش��الح ورجل الدين عبد الوه��اب الديلمي، بقتل املدنيني والن�ش��اء واالأطفال يف اجلنوب، وا�ش��تباح دماءهم 
واأمواله��م )2( . وق��د اأث��ارت الفت��وى ردود فع��ل حملي��ة وعربي��ة عري�ش��ة وا�ش��تنكرها ع��دد م��ن العلماء امل�ش��لمني؛ م��ن بينهم حممد �ش��يد طنطاوي 
مفتي الديار امل�شرية، الذي قال: )اإن الفتوى ت�ش��عل نار احلرب وت�ش��اهم يف قتل االأبرياء مع اأن االإ�ش��الم ينهي عن قتل امل�ش��لم حتت اأي ظرف من 

الظ��روف( )3( . باالإ�شاف��ة ال�ش��تنكارها م��ن قب��ل ال�ش��يخ ال�ش��عودي عب��د العزيز ب��ن باز بقوله: ) اإن من اأفتى بها لي���ص اأه��اًل للفتوى(.
كان له��ذه احل��رب مزي��ج متداخ��ل ومت�ش��ابك م��ن االآث��ار والتداعي��ات الكارثي��ة املعق��دة واملركب��ة عل��ى دول��ة الوح��دة، ووقعه��ا كان اأ�ش��د عل��ى 
حمافظ��ات اجلن��وب، مم��ا اأدى اإىل مي��الد الق�شي��ة اجلنوبي��ة )4( . ثم انطالق احلراك اجلنوبي احلا�شن واملعر ع��ن الق�شية يف 7 يوليو 2007، 
عر جمعيات املتقاعدين الع�شكريني اجلنوبيني، وقبله ظهور حركات ومكونات منذ 1994، للتعبري عن �شوء ماآالت الو�شع واالآثار والنتائج التي 
خلفته��ا احل��رب، والنم��ط اجلدي��د ال��ذي اأدي��رت به البالد بعد ذلك يف ظل احل��زب الواحد احلاكم الأكرث من ثالثني عام��ًا، رغم وجود التعددية 

ال�شيا�شية ظاهريًا. 

اإن االإق�ش��اء والتهمي���ص ال��ذي تعر���ص ل��ه �ش��ريك الوح��دة ال�شيا�ش��ية واخراج��ه م��ن معادل��ة احلك��م، وم��ا نتج��ت عن��ه ح��رب 1994، من 
تبع��ات واآث��ار مدم��رة عل��ى خمتلف امل�ش��تويات ال�شيا�ش��ية واالقت�شادية واالجتماعية، كل ذل��ك؛ فر�ص واقعًا �شيا�ش��يًا جديدًا. وقد بداأ 
الرف�ص اجلنوبي لهذا الواقع بعدة حركات وف�شائل جنوبية، من بينها؛ حركة موج، وتيار اإ�شالح م�شار الوحدة يف احلزب اال�شراكي، 
وحركة حتم، التكتل الوطني، ثم اللجان ال�شعبية، وملتقى اأبناء حمافظات اجلنوب، وتيار امل�شتقلني، ثم حركة تاج، واأخريًا جمعيات 
املتقاعدي��ن الع�ش��كريني واملدني��ني. حت��ى ت��ّوج كل ذل��ك باحل��راك الوطن��ي ال�ش��لمي اجلنوب��ي ال��ذي انخ��رط في��ه ال�ش��عب بكام��ل فئات��ه 
املجتمعي��ة، وذاب��ت في��ه كل ه��ذه املكون��ات مب��ا يف ذل��ك اأغل��ب املنحدري��ن من اجلن��وب يف االأح��زاب اليمنية. وقد �ش��كّلت حركة الت�ش��امح 
والت�شال��ح الت��ي انطلق��ت م��ن جمعي��ة ردف��ان اخلريي��ة االأر�شي��ة اخل�شب��ة واملنا�ش��بة لذل��ك )5( . باالإ�شاف��ة اإىل تو�ش��ع ن�ش��اط مكون��ات 
احل��راك وف�شائل��ه وفعاليات��ه داخ��ل جن��وب اليم��ن وخارج��ه، كان اأهمها املجل���ص االأعل��ى للحراك ال�ش��لمي لتحرير وا�ش��تقالل اجلنوب، 

واملجل���ص االأعل��ى للث��ورة ال�ش��لمية وغريه��ا م��ن املكون��ات االأخ��رى. اإذ اأدى كل مكون منه��ا وظيفة ت�شب يف م�شلح��ة ق�شية اجلنوب.

ج�ّش��د التكات��ف والتما�ش��ك اجلنوب��ي يف الف��رة من��ذ 2007 حت��ى احل��رب االأهلي��ة االأخ��رية يف اليم��ن 2015، �ش��ورة حقيقي��ة للتع��اون 
يف مواجه��ة االأزم��ة املعق��دة وال�ش��ائكة الت��ي م��ر به��ا اجلن��وب. رغم حماول��ة ال�شغط على قياداته م��ن قبل احلكومة اليمني��ة اإبان حكم 
الرئي���ص �شال��ح، م��ن خ��الل االعتقاالت التع�ش��فية والتعذيب، و�شرب املتظاهري��ن بالر�شا�ص احلي وقتل املئات م��ن اجلنوبيني العّزل يف 
االحتجاجات ال�ش��عبية، التي بداأت باملطالبة بتعديل م�ش��ار الوحدة. بيد اأّن الرد القا�ش��ي والعنيف من قبل النظام، �شّعدها للمطالبة 
بدعوات اال�شتقالل وا�شتعادة الدولة اجلنوبية ال�شابقة اإىل حدود ما قبل 1990، املعروفة ب� جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية.

ثانيًا: تأثير الواقع السياسي على الجنوب
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مركز سوث24 لألخبار والدراسات

)1( التصالح والتسامح.. الدوافع واالنتكاسة والمصير، إياد الشعيبي، يعقوب السفياني، مركز سوث24, منشور بتاريخ: 13 يناير 2021, 
)2( التصالح والتسامح.. الدوافع واالنتكاسة والمصير، نفس المرجع السابق،

)3( جنوب اليمن والثورة: سيناريوهات الوحدة واالنفصال، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ الزيارة 23 ابريل 2019م.
)4( بيان انضمام علي محسن األحمر وعدد من القادة العسكريين إلى الثورة،

ب��رزت حم��اوالت متك��ررة لتاأجي��ج اخلالف��ات ب��ني اجلنوبي��ني م��ن خ��الل االإع��الم الر�ش��مي احلكوم��ي، واتهامات لق��ادة احل��راك اجلنوبي 
بانتماءات خارجية، كما برز ا�ش��تح�شار ال�شراع امل�ش��لح يف 13 يناير 1986، بني اأجنحة احلزب اال�ش��راكي يف كل منا�ش��بة ر�ش��مية. اإذ 
كان اله��دف م��ن ت�ش��ليط ال�ش��وء عليه��ا اإف�ش��ال اأي توافق اأو تقارب جنوب��ي، وعلى وجه اخل�شو�ص )عملية الت�شالح والت�ش��امح، التي متت 
يف 13 يناي��ر م��ن ع��ام 2006، لتك��ّون االأر�شي��ة ال�شلبة وعام��ل الثقة الذي يرتكز عليه احلراك اجلنوبي. على �ش��بيل املثال، يقول اأحد 
امل�ش��اهمني يف تاأ�شي���ص م�ش��روع الت�شالح والت�ش��امح، اأحمد عمر بن فريد، عن ذلك: )عقب االجتماع بجمعية ردفان يف 2006 التي رعت 
فعالية الت�شالح والت�شامح، قامت ال�شلطة بت�شميع اجلمعية، وحدث هجوم اإعالمي ر�شمي �شد م�شروع الت�شالح والت�شامح، وهي ظاهرة 
غريب��ة ج��دًا لكّنه��م فعل��وا ذل��ك الأنه��م يُدركون اأّن هذا امل�ش��روع خط��ري يف بعده الوطني وما ميثل��ه من اأر�شية النط��الق تهديد الأهدافهم 

ومطامعهم()1(. 

وجد اجلنوبيون، اأنه من ال�شروري تاأ�شي���ص حراكًا �ش��لميًا قويًا، يطوي معه �شفحة املا�شي التي كانت اأحد اأ�ش��باب اندفاع قادة النظام 
اال�ش��راكي نح��و )وح��دة غ��ري حم�ش��وبة)، �ش��هّلت للنظ��ام اليمن��ي يف �شنع��اء، اجتي��اح الدول��ة التقّدمي��ة الفري��دة يف جن��وب اجلزي��رة 
العربي��ة بالق��وة الع�ش��كرية يف ع��ام 1994، م�ش��تغاًل اخل��الف ال��ذي كان حديث��ًا بني نخبها ال�شيا�ش��ية اآن��ذاك، وطرد حّكامه��ا اإىل املنفى، 

وم�ش��ى بتفكي��ك موؤ�ش�ش��ات الدولة وال�ش��يطرة عليها ب�ش��كٍل كامل )2(.

يف فراير 2011، وبعد اندالع االنتفا�شة ال�شعبية �شمن ثورات الربيع العربي، اأعلنت بع�ص القوى اجلنوبية ان�شمامها خليار الثورة، 
مبا فيها بع�ص ف�شائل احلراك التي اعترت الثورة امتداًدا متطوًرا لن�شالهم. مع تباين ات�شح الحًقا بني هذه القوى، يف مدى اندفاعها 
ا للتغيري واإ�ش��الح االأو�ش��اع، كاالأحزاب ال�شيا�ش��ية والق��وى ال�شيا�ش��ية االأخرى  خل��ف خي��ار الث��ورة، ب��ني م��ن اعتره��ا خي��اًرا ا�ش��راتيجيًّ
املوجودة يف ال�شمال، وتلك التي نظرت اإليها كخيار تكتيكي مرحلي الإ�شقاط النظام اأو اإ�شعافه مبا ي�شهل حتقيق هدفها الحًقا )3( . 

غ��ري اأن ان�شم��ام اجل��رال عل��ي حم�ش��ن االأحم��ر للث��ورة )4( ؛ م��ع ع��دد م��ن الق��ادة الع�ش��كريني، وت�ش��در ح��زب االإ�ش��الح اليمن��ي م�ش��هد 
�ش��احات الث��ورة، جع��ل م��ن االأ�ش��وات اجلنوبي��ة الداعم��ة للث��ورة اليمني��ة اأن تراج��ع وتن�ش��حب، مقاب��ل ارتف��اع اأ�شواته��ا وعودته��ا اإىل 
�ش��احات احلراك اجلنوبي، م�ش��تقلًة متامًا عن �ش��احات ثورة 2011، حيث اعترت اأن علي حم�ش��ن االأحمر الرجل الثاين بعد �شالح يف 
البالد، وهو من قاد حرب 1994 على اجلنوب، باالإ�شافة للعداء التاريخي بني معظم اجلنوبيني وحزب االإ�شالح الذين كانوا اأع�شاوؤه 

حلف��اء �شال��ح الرئي�ش��يني يف ح��رب 1994، اإىل جان��ب االأحمر والعنا�ش��ر اجلهادية.

كان��ت اأب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه الق�شي��ة اجلنوبية بع��د 2007، هو عدم وجود حامل �شيا�ش��ي بارز ميثل خمتل��ف املكونات اجلنوبية 
بالتوافق، لتقدمي الق�شية العادلة اأمام اجلهات الدولية املهتمة بال�شاأن اليمني. وهي حالة طبيعية ن�شاأت مع الوقت؛ يف ظل حماوالت 
نظ��ام عل��ي عب��د اهلل �شال��ح �ش��رب احل��راك م��ن الداخ��ل، ف�ش��اًل ع��ن حماوالته الفا�ش��لة ال�ش��تقطاب قي��ادات احل��راك بامل��ال، باالإ�شافة 
للخالف��ات الت��ي ن�ش��اأت بع��د ذل��ك ح��ول الزعام��ة والتمثي��ل واالأحقي��ة باالأقدمي��ة، اأو حت��ى بع���ص اخلالف��ات يف اإط��ار االأ�ش���ص النظرية 
له��ا البع���ص بق�شي��ة ذات ج��ذور تاريخي��ة تع��ود ملا بع��د 1967، بينم��ا يعترها البع���ص االآخر باأنها ن�ش��اأت  للق�شي��ة اجلنوبي��ة، الت��ي يوؤ�شّ

نتيج��ة عن ح��رب �شيف 1994.

غ��ري ذل��ك، عان��ت مكون��ات احل��راك اجلنوب��ي م��ن عزل��ة اإقليمي��ة ودولي��ة من حيث ع��دم التفاعل معه��ا اأو التعام��ل مع قياداته��ا، كما ظل 
احلّيز االإعالمي مغلقًا يف وجهها على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والدويل اأي�شًا، �شوى عن بع�ص التغطيات اخلجولة من وقت الآخر عندما 

محطات بين االختالف والتوافق
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مت��ادت �ش��لطات �شنع��اء يف قم��ع احل��راك، غ��ري اأن ذل��ك مل يك��ن كافيًا اأو من�شفًا بالن�ش��بة للجنوبي��ني. ومن اأجل ك�ش��ر التعتيم االإعالمي؛ 
اأطلقوا قناة ف�شائية من لندن يف 11 فراير 2009 حتت م�شمى )عدن( بجهود ومتويل ذاتي من بع�ص اأبناء اجلنوب يف اخلارج، االأمر 
ال��ذي مل ي�شتح�ش��نه نظ��ام �شال��ح، وا�ش��تطاع ال�ش��طو عل��ى نف���ص ت��ردد القناة، وق��ام بتغيريه��ا اإىل م�ش��مى )ميانية(. وبعد جه��ود حثيثة 
متوا�شل��ة بذله��ا م�ش��وؤولو القن��اة؛ متكن��وا يف 27 ماي��و 2010، م��ن اإط��الق قناة )ع��دن اليف( باإمكاني��ات اأف�شل، وغطت معظ��م الفعاليات 

االحتجاجي��ة يف اجلنوب )1(.

يف مقاب��ل ذل��ك، كان��ت الث��ورة اليمني��ة يف 2011؛ حتظ��ى بدعم وتغطي��ة اإعالمية على امل�ش��تويات االإقليمية والدولي��ة، نتيجة ارتباط 
�شياقاتها بثورات دول املنطقة مثل تون�ص وم�شر وليبيا، التي حظيت هي االأخرى باهتمام دويل كبري، كلحظة تاريخية فارقة ومهمة 
يف منطقة ال�ش��رق االأو�ش��ط، والعامل ككل. بيد اأن ذلك مل ي�ش��فع للثورة يف اليمن اأو مثيالتها يف الدول العربية، على اأن حتظى بقيادة 
موح��دة جتمعه��ا اأو متث��ل حركته��ا، اإذ كان��ت مت�ش��ظية ومنق�ش��مة عل��ى نف�ش��ها. وق��د كان��ت املكون��ات اليمنية تت�ش��ارع فيما بينه��ا البني يف 
ال�ش��احات؛ عل��ى م�ش��توى التمثي��ل والزعام��ة واملن�ش��ات، م��ا يعن��ي اأن تل��ك احلال��ة الت��ي خلقته��ا الظ��روف اللحظي��ة، مل تكن ح�ش��رًا على 

احل��راك اجلنوب��ي، ال��ذي ت�شت�ش��هد بتعدد ف�شائله وخالفاته النخب ال�ش��مالية يف كل منا�ش��بة اأو بدون.

غ��ري ذل��ك، كان��ت املكون��ات اليمني��ة املتع��ددة واملنق�ش��مة عل��ى نف�ش��ها؛ تتح��رك بدع��م م��ن املمول��ني اخلارجي��ني، اإذ كان��وا ميار�ش��ون نفوذًا 
كب��ريًا عليه��م م��ن حي��ث فر�ص االأجندات ال�شيا�ش��ية واالإن�ش��انية املرتبط��ة بالثورة. فعلى �ش��بيل املثال؛ حتولت توكل كرم��ان، وهي اأحد 
اأه��م ن�ش��طاء الث��ورة اليمني��ة يف 2011؛ وع�ش��و يف ح��زب االإ�شالح اليمني، وح�شلت الحقًا على جائزة نوبل لل�ش��الم، حتولت من �ش��خ�ص 
يع��اين م��ن اأزم��ات مالي��ة يف 2010، اإىل مليون��رية تدي��ر موؤ�ش�ش��ات تنفق مالي��ني الدوالرات بتمويل قط��ري )2( . اإذ اأ�شبح��ت بعد الثورة 
تدير �شبكة وا�شعة من النا�شطني اليمنيني الفقراء يف اأكرث من دولة. واأحد االأدلة التي تثبت اأي�شًا دعم قطر ملكونات الثورة يف اليمن، 
املكاملة الهاتفية امل�شربة بني �شابط املخابرات القطري )نا�شر املري(، وهو يطلب من ح�شني االأحمر، اأحد اأبناء ال�شيخ القبلي املعروف 
عبد اهلل بن ح�شني االأحمر، واأحد الذين ان�شموا للثورة اليمنية الحقًا، يطلب منه التحرك الإف�شال املبادرة اخلليجية التي جاءت من 

اأج��ل ح��ل االأزم��ة يف اليم��ن )3( ؛ و�ش��ّور ح�ش��ني االأحم��ر للقطريني خالل املكاملة اأنه ي�ش��يطر على �ش��احات الثورة.

وباحلدي��ث ع��ن املب��ادرة اخلليجي��ة، فه��ي مل تك��ن ره��ان مر�ش��ي بالن�ش��بة للكث��ري م��ن ق��وى احل��راك اجلنوب��ي، اإذ اأنه��ا مل تذك��ر الق�شي��ة 
اجلنوبي��ة واحل��راك اجلنوب��ي �ش��وى يف فقرت��ني: االأوىل، حت��ت بن��د موؤمت��ر احل��وار الوطن��ي. والثاني��ة، يف الوق��وف اأم��ام الق�شي��ة 
اجلنوبي��ة مب��ا يف�ش��ي حل��ل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته وا�ش��تقراره واأمنه)4( . مبعنى اأنه��ا ح�شرت حل الق�شية اجلنوبية حتت 
�ش��قف الوحدة، الذي يرى الكثري من اجلنوبيني اأن االأ�شا���ص الذي قامت عليه غري �ش��ليم، وانتهت م�ش��روعيته باندالع حرب 1994 على 
اجلنوب. وكان ترير الرف�ص اأي�شًا؛ اأن ق�شية اجلنوب يفر�ص اأن يتحاور على اأ�شا�ش��ها )طرفني �شيا�ش��يني(، ولي���ص جمموعة اأطراف، 
وما ميثله احلوار الوطني مل يكن منا�شبًا لهذه اخل�شو�شية. وهو االأمر الذي عّرت عنه معظم قوى احلراك اجلنوبي الحقًا باأنها غري 
معنية باحلوار الوطني، الذي بداأت اأوىل جل�ش��اته يف 13 مار���ص 2013، وا�ش��تمرت ملدة ع�ش��رة اأ�ش��هر؛ حتى 25 يناير 2014. اإذ �ش��اركت 
قيادات جنوبية حمدودة العدد؛ من بينها القيادي حممد علي اأحمد، الذي ان�شحب الحقًا من املوؤمتر ب�شكل كلي، احتجاجًا على قيام 

رئا�ش��ة املوؤمت��ر )بخل��ق ان�ش��قاقات داخل مكون احلراك اجلنوبي امل�ش��ارك يف احلوار(، عل��ى حد قوله )5( .

عل��ى ه��ذه اخللفي��ة، ميك��ن الق��ول، اأن حماول��ة اإب��راز اخلالف��ات اجلنوبي��ة )اجلنوبي��ة با�ش��تمرار، م��ن قب��ل النخب��ة يف �ش��مال اليم��ن، 
وا�ش��تدعائها اأم��ام االإع��الم املحل��ي واالإقليم��ي وال��دويل، ويف ذات الوق��ت؛ التغا�ش��ي ع��ن اخلالف��ات ال�ش��مالية ( ال�ش��مالية املتج��ذرة؛ مبا 
فيه��ا ق�شي��ة �شع��دة وحروبه��ا ال�ش��ت الت��ي تط��ورت الحق��ًا النق��الب عل��ى ال�ش��لطة يف �ش��بتمر 2014. اأو جتاه��ل مظلومية اأبن��اء تهامة؛ 
وغريها من الق�شايا، كان يوحي اإىل تعمد وا�شح يف اإبهات ال�شوت اجلنوبي، وهو رديف للقمع الذي كان ميار�شه نظام �شالح يف بدايات 
انطالقت��ه، ولك��ن عل��ى هيئ��ة اأخ��ف، كما ي��راه جنوبيون، مما األغى معه اأي فر�ش��ة حمتملة للتغيري. لوال انتباه القلة من ال�ش��ماليني على 
اأهمية عدم جتاهل الق�شية اجلنوبية واحلراك اجلنوبي الذي عّد وليدها االأ�شا�ص، واإعطاء الق�شية حقها من التف�شري الوا�شح ملن ال 
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)1( القضية الجنوبية في الصحافة اليمنية، علي سالم بن يحيى، ص147, دار الكتب اليمنية، ط1, 2021. 
)2( وكيل إعالم اليمن: توكل كرمان مشروع قطري ترتزق من الثورة، العربية نت، منشور بتاريخ: 14 أكتوبر 2018. 

)3( تسجيل مسرب للمكالمة الهاتفية بين الضابط القطري وحسين األحمر
)4( نص المبادرة الخليجية واأللية التنفيذية المزمنة لحل أزمة اليمن، موقع شهاره نت، منشورة بتاريخ: 22ابريل 2019م،

)5( اليمن.. انسحاب “الحراك” من الحوار الوطني، محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، منشور بتاريخ: 27 نوفمبر 2013.



مركز سوث24 لألخبار والدراسات

يدركه��ا، اأو مواجه��ة م��ن يحاول��ون ت�ش��ويهها وح��رف م�ش��ارها.

وه��و االأم��ر ذات��ه بالن�ش��بة للمجتم��ع ال��دويل، ال��ذي يتم تاأطري اجلنوبيني في��ه ب�شورة �شراع ال منتهي��ة، اإذ تعيق هذه املقاربة امللتب�ش��ة 
التعامل مع اجلنوبيني يف اأ�ش��د امللفات ح�شا�ش��ية يف اليمن )ق�شية اجلنوب(، لقاء ت�شدير روؤى واأفكار غري دقيقة، متار�ش��ها العديد من 
النخ��ب ال�ش��مالية ع��ر مراكزه��ا البحثي��ة اأو اإعالمه��ا اأو ع��ر املوؤثري��ن املنحازين على من�ش��ات التوا�شل االجتماع��ي. خا�شة تلك التي 
تتعار�ص م�شاحلها ال�شيا�شية واال�شراتيجية مع م�شالح اجلنوبيني؛ الذين يطالبون با�شتعادة دولة اجلنوب اإىل ما قبل حدود 1990. 

ه��ذه ال��روؤى تلتقطه��ا جه��ات اأجنبي��ة اأو خ��راء غربيني على اأنها حقائق مطلق��ة وم�شادر قطعية ميكن االعتماد عليه��ا؛ على الرغم من 
ع��دم دقته��ا. اإذ اأثب��ت اجلنوبي��ون اأن هن��اك حمط��ات تواف��ق عديدة فيما بينهم الب��ني، بغ�ص النظر عن اخلالف��ات يف املا�شي اأو احلالية 
الت��ي خلقته��ا ظ��روف احل��رب، ال��ذي ال تخل��و من��ه اأي مرحل��ة م��ن مراح��ل تاريخ اليم��ن احلديث على م�ش��توى ال�ش��مال واجلن��وب، بيد اأن 
اأوىل حمطات التكاتف والتوافق اجلنوبي كانت اإبان انطالق احلراك اجلنوبي والعمل ب�ش��كل متواٍز بني مكونات الداخل واخلارج على 

ال�ش��واء يف خط واحد وان�ش��يابي، معرًا عن وحدة الهدف وامل�شري، واإن اختلفت و�ش��ائله. واإن مل يكن هناك كيان واحد يوّحدهم. 

كم��ا ي�ش��رك اجلنوبي��ون يف منظوره��م ع��ن اخلطورة التي ميكن اأن ي�ش��كلها وج��ود اجلماعات )االإرهابية(يف اليم��ن، والذين يوؤكدون من 
خالل��ه دوم��ًا اأن اجلن��وب بيئ��ة ط��اردة للقاع��دة وداع���ص واأي جماع��ات ديني��ة قائمة عل��ى العنف. خا�ش��ة واأن اأغلب ما يزي��د عن 70 % 
من عنا�شر تنظيم القاعدة يف اليمن؛ هم من جن�ش��يات عربية واأوروبية واأخرى )1( . ويرى اجلنوبيون اأنهم اأكرث من اأثبت جدية يف 
حمارب��ة القاع��دة، حت��ى اأولئ��ك الذي��ن كان��وا ينتمون للحكومة اليمنية ال�ش��ابقة قب��ل )االنقالب(احلوثي على الدول��ة يف 2014. على 
�ش��بيل املثال: قاد اللواء الركن �ش��امل علي قطن، قائد املنطقة الع�ش��كرية اجلنوبية، حربًا ناجحة �شد تنظيم القاعدة يف 2012، مما 
دف��ع م�ش��لحيها اإىل الف��رار م��ن معاقلهم يف حمافظتي اأبني و�ش��بوة، خ�شو�ش��ًا زجنبار عا�شمة حمافظة اأبني ومدين��ة جعار املجاورة، وهو 
االأمر الذي اإىل اأفقده حياته اأثناء تعر�شه لتفجري انتحاري يف عدن، نفذه انتحاري �شومايل من اأع�شاء التنظيم )2( . كما قاد اللواء 
حمم��ود ال�شبيح��ي، قائ��د املنطق��ة الع�ش��كرية الرابعة، حمل��ة ناجحة اأخرى �شد تنظيم القاعدة يف مديري��ة املحفد مبحافظة اأبني يف 

2014، وتعر���ص الأك��رث م��ن حماولة اغتيال على اإثرها )3( . وكال القائدان الع�ش��كريان ينتميان ملحافظات جنوبية.

وعل��ى �شعي��د التواف��ق واالخت��الف، ي��رى جنوبي��ون  اأن ال��كل متف��ق عل��ى اأن اجلن��وب ُاحت��ل وُنه��ب وُا�شطه��د و�ُش��ردت كفاءات��ه وُهم�ش��ت؛ 
و�ُشوه تاريخه وُجّهلت اأجياله واأُفقر وُحرم من كل حقوقه االإن�شانية، كما اأن الغالبية تتفق على حق ال�شعب اجلنوبي با�شتعادة دولته 
وهويت��ه وتاريخ��ه ومكانت��ه ب��ني ال�ش��عوب وموؤ�ش�ش��اته، لك��ن اجلمي��ع يتخ��وف من اجلميع �ش��يما ال�شيا�ش��يون. وعل��ى ذلك ميكن الق��ول باأن 
اأهم االأدوات التي يجب الركيز عليها ل�شمان تقارب اأكر بني اجلنوبيني وحتقيق م�شالح م�ش��ركة اأكر، تبداأ ببناء موؤ�ش�ش��ات الدولة 

وتزويده��ا بالكف��اءات الوطني��ة ذات اخلرة والروؤية والق��درة على االإجناز )4( .

كم��ا ي��رى اآخ��رون اأن��ه )عل��ى الرغ��م من حجم ال�ش��رر الذي حلق باجلنوب طوال ال�ش��نوات املا�شي��ة، جعل من نقاط التواف��ق يف اأن تكون 
االأقوى واالأكرث ح�شورًا، وذلك نتيجة طبيعية لال�شتحقاقات ال�شيا�شية واالقت�شادية التي ينتظرها اأبناء اجلنوب يف املرحلة املقبلة، 
ونتيجة حتمية حلجم املوؤامرة واخلذالن والغدر الذي تعر�شوا له يف املا�شي؛ عندما فكروا وب�ش��كل عاطفي التم�ش��ك مب�ش��اريع قومية 

واإن كان على ح�شاب هويتهم االأ�شلية( )5(.
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)1( الرئيس هادي يؤكد أن 70 % من االرهابيين في اليمن أجانب، وفاق برس، منشور بتاريخ: 1 سبتمبر 2014,
)2( اغتيال قائد عسكري يمني بارز في تفجير انتحاري، البيان, 19 يونيو, 2012,

)3( عشرات القتلى والجرحى في مواجهات الجيش اليمني مع تنظيم القاعدة، جريدة الجزيرة، منشور بتاريخ 1 مايو 2014
)4( أسامه عدنان، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 10 أغسطس 2021.
)5( ياسر اليافعي، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 11 أغسطس 2021.
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ن�ش��اأت العدي��د م��ن املكون��ات ال�شيا�ش��ية بع��د احلرب االأخرية يف اليمن 2015، على م�ش��توى ال�ش��مال واجلنوب، فبع��د انقالب احلوثيني يف 
21 �ش��بتمر 2014 على الدولة، وموا�شلتهم الهجمات لل�ش��يطرة على مناطق يف اجلنوب بعد �ش��قوط مناطق عدة يف �ش��مال اليمن، وبعد 

قيام عا�شفة احلزم يف 25 مار���ص 2015.

اأوج��دت مع��ارك التحري��ر يف العا�شم��ة ع��دن وحمافظ��ات اجلن��وب واقع��ًا جدي��دًا، واأف��رزت معه��ا قي��ادات ميداني��ة م��ن اأن�ش��ار احل��راك 
اجلنوبي وبع�ص املنتمني للجماعات ال�شلفية اإىل جانب جماميع مدنية خمتلفة؛ للقتال يف �شف واحد �شد ما اأطلقوا عليه )االحتالل 
الثاين( للجنوب، بعد حرب 1994. وقد �شكل ان�شمام قوى احلراك اجلنوبي مك�شبًا �شيا�شيا مهما حلكومة هادي، اأمام املجتمع الدويل 

الإقناعه بقدرتها ال�شيا�ش��ية على ا�ش��تيعاب جميع الفرقاء ال�شيا�ش��يني وتعزيز متا�ش��ك اجلبهة الداخلية.

غ��ري اأن واق��ع الق��وى الع�ش��كرية وديناميته��ا يف غالبي��ة املناط��ق اجلنوبي��ة ب��داأت تتغ��ري، وهو االأمر ال��ذي خلق معه دورات م��ن االأحداث 
املتتالية، مما مّكن بع�ص القوى اجلنوبية الحقًا من ت�ش��كيل اأهم مكّون �شيا�ش��ي ن�ش��اأ بعد احلرب ممثاًل ب� )املجل���ص االنتقايل اجلنوبي(، 
ال�ش��اعي ال�ش��تقالل جن��وب اليم��ن، ح�ش��ب م��ا اأعل��ن يف اأدبيات��ه، ويراأ�ش��ه عيدرو���ص الزبي��دي. اإذ ي�ش��كل االنتق��ايل اجلنوب��ي عام��ل ق��وة 
مهم يف ميزان القوى على االأر�ص، ومن ال�شعب جتاوز ح�شوره ال�شيا�ش��ي والع�ش��كري كطرف اأ�شا���ص يف معادلة احلرب اليمنية. وت�ش��تند 
قوت��ه الرئي�ش��ية االأك��ر عل��ى القاع��دة ال�ش��عبية الوا�ش��عة التي يحظى به��ا يف حمافظات اجلنوب، وه��ي ميزة مّكنت��ه يف اأن يكون واحدًا 
من اأف�شل املكونات ال�شيا�شية على امل�شتوى التنظيمي واالإداري يف الداخل واخلارج. اإ�شافة ل�شيطرته على جغرافية وا�شعة يف جنوب 

اليمن، منها العا�شمة عدن وح�شرموت ال�ش��احل و�ش��قطرى واأجزاء من �ش��بوة واأبني وكامل حمافظتي ال�شالع وحلج )1( .

ع��الوًة عل��ى ذل��ك، فاملجل���ص االنتق��ايل اجلنوب��ي، كي��ان �شيا�ش��ي ميّث��ل مطال��ب قط��اع وا�ش��ع م��ن اجلماه��ري اجلنوبي��ة الت��ي كان��ت بداي��ة 
حركته��ا يف 2007، ممثل��ة باحل��راك اجلنوب��ي. وعل��ى الرغ��م من اأّن احل��راك اجلنوبي ين�شوي حتت مظلته عدد م��ن املكونات اجلنوبية 
االأخرى، بيد اأن االنتقايل اجلنوبي امتلك القاعدة ال�ش��عبية االأو�ش��ع واالأكرث قبواًل وتفاعاًل مع الق�شية ال�شيا�ش��ية بعد احلرب، نظرًا 
لو�ش��وح روؤيت��ه واأهداف��ه، باالإ�شاف��ة اإىل الق��وة الع�ش��كرية التي ميتلكها؛ ممثل��ة باالأحزمة االأمنية يف عدن وحل��ج واأبني، والنخبتني يف 
ح�شرموت و�شبوة. والتي اأثبتت جناحها يف حفظ االأمن واال�شتقرار؛ يف االأماكن الواقعة حتت نفوذها. على �شبيل املثال: اأ�شاد تقرير 
فري��ق اخل��راء الدولي��ني ع��ام 2019، بدور قوات احلزام االأمني والنخبتني ال�ش��بوانية واحل�شرمية يف مكافح��ة االإرهاب، وا�شفًا اإياها 
»باأن�ش��ط الق��وات يف مكافح��ة تنظي��م القاع��دة وداع���ص يف �ش��به اجلزي��رة العربي��ة)2( «. وهذه مي��زة اأخرى تعّزز م��ن موقف االنتقايل 

اجلنوب��ي ال��ذي يح��اول فر���ص �ش��لطة اأمنية قوية؛ �ش��اعيًا بذلك لتحييد اجلنوب عن الفو�شى وال�شراع - ح�ش��ب ما يعلنه با�ش��تمرار-.

ميك��ن الق��ول اأّن تن��وع االأطي��اف ال�شيا�ش��ية حتت مظلة االنتقايل اجلنوبي، من قادة االأحزاب اليمنية كاال�ش��راكي والرابطة واملوؤمتر، 
وغريه��ا م��ن ال�ش��خ�شيات االجتماعي��ة والقبلي��ة يف اجلنوب، ميزة حُت�ش��ب لالنتقايل اجلنوبي، وهي حقيق��ة ت�شعف دعاوى عدم قبوله 
للتن��وع. يف املقاب��ل، ي��رى بع���ص اجلنوبي��ني اأن االنتق��ايل اجلنوب��ي لي���ص املمث��ل الوحي��د للجن��وب، واإن كان يت�ش��در امل�ش��هد ال�شيا�ش��ي اأو 
يتعر�ص لل�شغوطات وحده. اإذ يعترون اأن )حماولة املجل���ص االنتقايل اجلنوبي احتكار متثيل اجلنوب عر ف�شيل �شيا�ش��ي بعينه، هو 
عني امل�شكلة التي اأو�شلت اجلنوب منذ تاأ�شي�شه لالحراب وعدم اال�شتقرار، واأن اجلنوب وطن للجميع ولي�ص من حق اأحد فر�ص خيار 
�شيا�ش��ي على البقية( )3(. ويرى جنوبيون اآخرون، )اأن االنتقايل مكّون مقبول �ش��عبيًا، مقارنة باملكونات التي ن�ش��اأت لظروف حلظية، 
باالإ�ش��ارة ل��� االئت��الف الوطن��ي اجلنوب��ي، اإذ ن�ش��اأ اأثن��اء ف��رة حما�ش�ش��ة �شيا�ش��ية بع��د التوت��ر ال�شيا�ش��ي ال��ذي ح�ش��ل يف اأواخ��ر يناي��ر 
2018 يف العا�شم��ة املوؤقت��ة ع��دن، ب��ني حكوم��ة بن دغر واملجل���ص االنتق��ايل اجلنوبي، اإذ كان االئتالف يتوقع اإقالة بن دغر من رئا�ش��ة 
احلكوم��ة، يف ظ��ل ف�ش��لها امل�ش��تمر وتع��رث اأدائه��ا، ل�شم��ان حج��ز مقاع��د يف اأي ت�ش��كيل يتك��ّون م��ن ن�شيب اجلن��وب يف احلكوم��ة اجلديدة( 
)4(. فيما يتعلق بو�شع املكونات اجلنوبية، قد يبدو اأن طريقة الت�ش��كيل والن�ش��اأة ال ت�ش��كل اأهمية؛ بالقدر الذي ت�ش��ّكله اأهمية االأداء 
والتاأث��ري ال��ذي حتدث��ه، �ش��واء عل��ى م�ش��توى الداخ��ل اأو اخل��ارج، اإذ اأن الق��درة والتاأث��ري داخلي��ًا يتحق��ق بتوف��ري امل�شال��ح للمجتم��ع، ويف 

مكونات ما بعد الحرب في اليمن 2015:
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)1( على مشارف نهاية الحرب في اليمن: من يفرض شروط السالم؟ فريدة أحمد، مركز سوث24 لألخبار والدراسات، منشور بتاريخ: 29 يونيو 2021,

)2( على مشارف نهاية الحرب، نفس المرجع السابق. 
)3( علي األحمدي، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 4 أغسطس 2021. 

)4(  سعيد سالم، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 29 يوليو 2021.
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مقدمته��ا توف��ري اخلدم��ات االأ�شا�ش��ية الت��ي متّك��ن املجتم��ع يف اجلن��وب م��ن اأداء وظائف��ه، باالإ�شافة اإىل حف��ظ االأمن واال�ش��تقرار. فهذا 
التاأثري هو من يفر�ص احل�شور ال�شعبي لهذا املكون اأو ذاك تلقائيًا. اأما التاأثري اخلارجي، يتحقق بالقدرة على التخاطب مع املجتمعني 
االإقليمي والدويل باأ�ش���ص قائمة على الدبلوما�ش��ية والذكاء وح�ش��ن العر�ص؛ للم�شالح التي ميكن لقادة اجلنوب حتقيقها للخارج حال 

ا�ش��تعادتهم لدولته��م، واإن اأخذن��ا تقديريًا مطالب الن�ش��بة االأعل��ى يف اجلنوب لهذا احلل.

ي�ش��كل املجتم��ع يف جن��وب اليم��ن مزي��ج متن��وع م��ن الهوي��ات املحلية واالأف��كار والثقافات، التي اكت�ش��بها م��ن ح�شاراته ال�ش��ابقة يف جنوب 
�ش��به اجلزي��رة العربي��ة. واملجتم��ع اجلنوبي بطبيعة احلال، يعر عن نف�ش��ه كما تع��ر املجتمعات العربية االأخ��رى؛ بعاداته وتقاليده 
واأعرافه التي ن�شاأ عليها واكت�شبها، والتي تتغري اأحيانًا بتغري الظروف املحيطة به والعوامل املرتبطة بها؛ �شواء �شيا�شية اأو اقت�شادية 

اأو اجتماعي��ة اأو دينية وغريه.

وقد اأ�شهمت �شيا�شات ال�شهر الق�شري والتهمي�ص الذي تعر�ص له اجلنوب بعد الوحدة اليمنية عام 1990، وما �شاحب تلك ال�شيا�شات 
من ا�شتفراد بال�شلطة وممار�شات عنيفة، اأ�شهم باإذابة الهوية اجلنوبية وخ�شو�شيتها، وغيب معها روح االنتماء ملوروثاتها االجتماعية 
والفكرية والثقافية. وهذا االأمر مل يقت�شر على الفرة التي تلت الوحدة اليمنية فقط، بل مبا �شبقها؛ نظري احلالة ال�شيا�شة العامة 
يف الع��امل العرب��ي مطل��ع خم�ش��ينيات الق��رن املا�ش��ي، وامل��د القوم��ي ال��ذي بل��ور مع��ه واق��ع جدي��د يف املنطق��ة، تاأث��ر به اجلن��وب مبختلف 

اأنظمته ال�شيا�ش��ية للحكم كما تاأثرت به كثري من الدول العربية.

ثالثًا: المجتمع في الجنوب

ترتب��ط الهوي��ة مبجم��ل ال�ش��مات الت��ي متي��ز االأ�ش��خا�ص واجلماع��ات، كم��ا ترتب��ط بن�ش��ق م��ن االأح��داث التاريخي��ة الت��ي بدورها حتدد 
االأدوار االجتماعية والثقافية لكل جمتمع. اإذ اأنه لن يتقدم جمتمع ما؛ اإال اإذا وعى فيه الفرد باأهمية الذات واالنتماء لهذه الهوية.

)ويعت��ر تن��وع الهوي��ات املحلي��ة يف اأي جمتم��ع، مي��زة ت�ش��اعده عل��ى التناف���ص لتحقي��ق اأك��ر ق��در م��ن النجاح��ات يف خمتل��ف االأ�شع��دة، 
باالإ�شاف��ة اإىل اأن التن��وع الهويات��ي يع��د املدخ��ل الرئي���ص للح��د م��ن العن�شرية بكل اأ�ش��كالها واأنواعه��ا، اإذ كلما تاألف املجتم��ع من اأعراق 

واأجنا���ص واأل��وان واأدي��ان وطوائ��ف خمتلف��ة اأ�ش��هم ذل��ك يف بناء اأجي��ال اأكرث ن�شجا وتقب��ال لالآخر( )1(.

كم��ا اأن )الهوي��ات املتنوع��ة يف اأي بل��د، تع��د عامل اإثراء وتن��وع، فتعدد اللهجات والعادات واملناخات اجلغرافي��ة والزراعية، كلها تعتر 
جانب اإيجابي اإذا ح�شرت دولة ت�شمن العدالة وامل�شاواة، اأما اخلالفات؛ فغالبًا ما يكون �شببها غياب العدالة و�شعف موؤ�ش�شات الدولة 
الت��ي ت�شم��ن احلق��وق ()2(.يف جن��وب اليم��ن، تتمي��ز كل حمافظ��ة بخ�شائ���ص خمتلف��ة ع��ن االأخ��رى، لك��ن ال�ش��عور اجلمع��ي باالنتم��اء 
لالأر���ص وامل�ش��ري الواح��د امل�ش��رك؛ يبق��ى هو الرابط االأق��وى. وال يعني اأن تنوع الهوي��ات املحلية وخ�شائ�شها املختلف��ة، هو عامل يقود 
اإىل ن�ش��بة اأق��ل يف التواف��ق، ب��ل عل��ى العك���ص؛ اإن ه��ذا االأم��ر هو اأكرث ما مييز البني��ة الداخلية لكل منطقة يف اجلن��وب، اإذ يجب مراعاة 
ه��ذا التماي��ز واملحافظ��ة علي��ه. خا�ش��ة واأن ح��ل الق�شاي��ا الوطني��ة وغريها تكم��ن نتائجه يف م�ش��اعي االأفراد، وهو ما ي�ش��توجب وجود 
هذا التنوع واالختالف يف الروؤى واالأفكار، املبني على تنوع اخل�شائ�ص الثقافية واالجتماعية يف املجتمع اجلنوبي؛ مما يرجم حلواًل 

ت�ش��ب يف �شال��ح تلك الق�شايا، وقبل كل �ش��يء ل�شالح املجتمع ككل.

اإن الهوي��ات واخل�شائ���ص املحلي��ة املتع��ددة يف اجلن��وب والت��ي ك�ش��بها اأبن��اوؤه ع��ر التاري��خ؛ كان��ت انعكا�ش��ا حقيقي��ا مل��ا يتمت��ع ب��ه اأبن��اء 
اجلنوب من موروث ثقايف وتاريخي اكت�شبوه نتيجة انفتاحهم على العامل، حيث ا�شتهروا بالتجارة والتنقل بني دول العامل، وعلى وجه 
اخل�شو���ص دول �ش��رق اآ�ش��يا. وبالت��ايل تاأث��روا واأث��روا يف الثقاف��ات االأخ��رى )3( . كم��ا اأن املي��زة الت��ي ميتلكه��ا اجلن��وب من��ذ ق��رون ه��ي 

الهويات المحلية وتنوعها
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)1( أسامه عدنان، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 10 أغسطس 2021.

)2(  علي األحمدي، مرجع سابق. 
)3(  ياسر اليافعي، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 11 أغسطس 2021.
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التن��وع العرق��ي والدين��ي والفك��ري؛ وه��ي من �شنعت معظم النجاحات التي حتققت يف اجلنوب؛ �ش��واء على �شعيد ال�ش��لطنات واالإمارات 
اجلنوبي��ة ما قبل اال�ش��تقالل وحت��ى ما بعده )1(.

وق��د كان��ت العا�شم��ة ع��دن اأمنوذجا حيا ووا�شحا لفكر التنوع العرقي والديني والفكري، فعرقيات مثل اليمنيني واحل�شارم وال�شومال 
والفر�ص والهنود والباك�شتانيني اإلخ...، واأديان كاالإ�شالم وهو ال�شائد؛ ومعه اليهودية وامل�شيحية والبوذية والطوائف املختلفة لكثري 
من االأديان، باالإ�شافة اإىل االأفكار ال�شيا�ش��ية والثقافية والدينية املختلفة، التي كونت ن�ش��يجًا متنوعًا ومتما�ش��كًا يف اآن واحد ا�ش��تطاع 
يومًا ما بف�شل القوانني ال�شائدة والوعي املرتفع، اأن يجعلها مناف�شًا قويًا الأقدم دول التح�شر والثقافة على م�شتوى املنطقة مثل م�شر 

والعراق واجلزائر وغريها )2( .

ويف اإط��ار التن��وع اللغ��وي يف اجلن��وب، فامله��رة و�ش��قطرى عل��ى �ش��بيل املث��ال، اأكرث ما مييزهم��ا اإىل جانب املوق��ع اال�ش��راتيجي والطبيعة 
اخلالب��ة، ه��ي اللغ��ة ال�ش��امية القدمي��ة غ��ري املكتوب��ة، )رغ��م اأن اأ�شل اللغة واحد بالن�ش��بة لهما، لك��ن اللغة املهرية بداأت ت�ش��ق طريقها 
يف اجت��اه وال�ش��قطرية يف اجت��اه م��ع م��رور ال�ش��نني واالنع��زال، لك��ن تبق��ى اللغت��ني حت��ت املظلة العام��ة التي تنتم��ي اإىل اللغ��ات العربية 

اجلنوبي��ة القدمية( )3(.

بناًء على ما �شبق، ميكن القول اأن الرويج لالنق�شامات وال�شراعات املناطقية يف اجلنوب، القائمة على اختالفات �شيا�شية بني النخب؛ 
وربطها بالبعد التاريخي والتنوع االجتماعي والثقايف متعدد اخل�شائ�ص؛ الذي يعتر ميزة كما �شبق ومت االإ�شارة اإليه، وب�شورة تقلل 
م��ن منطق��ة ع��ن االأخ��رى اأو ت�ش��تنق�ص م��ن مكانته��ا، في��ه خط��ورة بالغ��ة عندم��ا يت��م ت�شليل ال��راأي الع��ام وت�ش��كيل الوعي اجلمع��ي بهذه 

ال�ش��ورة، الت��ي تغ��ذي ال�شراع��ات واالأحقاد؛ وهو االأمر املق�شود من ورائه اإحداث انهيار جمتمعي مع الوقت ثم عدم ا�ش��تقرار.

كما ينبغي القول، اأّن احلديث عن االنق�شامات اجلنوبية بهذه ال�شورة املبالغ بها؛ دون النظر لل�شورة ال�شاملة خلالفات جممل اأطراف 
االزم��ة اليمني��ة وتعقيداته��ا؛ الت��ي �ش��كلت عالقة ارتباطية طردي��ة؛ خا�شة بعد اندالع حرب 2015، والتي ظه��رت بناًء على متغريات 
عديدة، من بينها غياب الدولة، والتغذية املالية، واال�شتقطابات اخلارجية وغريها، وقيا�ص هذه االنق�شامات على جهة دون االأخرى؛ 

غري منطقي وغري عادل.

يف كتاب��ه الدميقراطي��ة التوافقي��ة يف جمتم��ع متع��دد، اأ�ش��ار اآرن��ت ليبه��ارت، اأن��ه )بع��د حك��م الدكتاتورية، تظه��ر االنق�ش��امات العميقة 
بني قطاعات ال�شكان وغياب االإجماع املوحد لها، كما ترتفع االأ�شوات التي تطالب بتحقيق التوازن وامل�شاواة، وتتعلق تلك االإ�شكاليات 
واملطالب التي تنادي بها املكونات املجتمعية ب�ش��كل رئي���ص بالهوية وب�ش��كل الدولة واملطالب ال�شيا�ش��ية واالقت�شادية ( )4(. اإذ يبدو 

ه��ذا االأم��ر طبيعي��ًا، ويحدث يف اليمن االآن نتيجًة للنمط املركزي ال�ش��ابق يف احلكم.

وعل��ى �شعي��د الروؤي��ة اجلنوبي��ة بالن�ش��بة للغالبي��ة منه��م؛ فه��م يطرح��ون ت�شوراته��م ع��ن احل��ل لق�شي��ة اجلنوب وفق��ًا ملا يرونه منا�ش��بًا 
له��م، عل��ى نح��و م�ش��تقل عم��ا تطرح��ه النخ��ب ال�ش��مالية. وه��ذا احلل ل��ه عالقة بالتن��وع االجتماع��ي يف اجلن��وب، اإذ يفر���ص اأن ي�شمن 
حل )دولة فيدرالية جنوبية(، اال�ش��تقالل االإداري لكل حمافظة، بحيث ت�شمن ممار�ش��ة �ش��وؤونها ب�شورة قانونية تتعلق بخ�شو�شيتها 
االجتماعي��ة والثقافي��ة. ويف نف���ص الوق��ت ي�ش��مح للكي��ان االأكر ممثاًل بدول��ة اجلنوب اأن ميار���ص �شالحياته وفقًا للم�شالح امل�ش��ركة. 
وقد عرت قيادات جنوبية كثرية عن روؤيتها للحل يف االأخذ بالنظام الفيدرايل �ش��ابقًا، وذلك �شمن �ش��ياق عدة خطابات مت بثها لكل 
من ال�شيد علي �شامل البي�ص، وعبد الرحمن اجلفري يف مهرجان اأقيم مبدينة املكال يف 27 اإبريل 2014 )5(. باالإ�شافة اإىل خطابات 
األقاه��ا رئي���ص املجل���ص االنتق��ايل اجلنوب��ي عيدرو���ص الزبي��دي، يف اأك��رث م��ن منا�ش��بة، عن اإقام��ة دولة فيدرالي��ة جديدة بعد ا�ش��تقالل 

اجلن��وب، حتق��ق العدال��ة يف توزي��ع ال�ش��لطة وال��رثوة وال�ش��راكة الوطني��ة يف �شناع��ة الق��رار)6( .
اإن احتفاظ كل حمافظة بهويتها الثقافية واالجتماعية، وما يت�شمنه ذلك من عادات واأمناط �ش��لوك وقيم، ي�ش��كل اأهمية يف ال�ش��ياق 
ال��ذي يحف��ظ ل��كل حمافظ��ة خ�شو�شيته��ا، على �ش��بيل املثال: كانت هن��اك اعرا�شات على خمرج��ات موؤمتر احلوار الوطن��ي التي اأقرت 
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االأقالي��م، عندم��ا ق�ّش��مت اجلن��وب اإىل اإقليم��ني، اإقلي��م ع��دن واإقلي��م ح�شرموت. اإذ اأن التق�ش��يم مل ي��راع البعد التاريخ��ي لكل حمافظة 
ومكانته��ا؛ عندم��ا مت �ش��م بع���ص املحافظ��ات اجلنوبي��ة اال�ش��راتيجية اإىل االإقليم��ني، كم��ا اأن��ه ح�ش��ر املحافظ��ات النفطي��ة م��ع بع�شه��ا 
البع�ص، وترك املحافظات فقرية املوارد وكثرية ال�شكان يف اإقليم منف�شل، وهو االأمر الذي قد ميهد ل�شراعات يف امل�شتقبل اإن مت االأخذ 
به��ذا ال�ش��كل م��ن النظ��ام. ل��ذا غل��ب الط��رح عل��ى ل�ش��ان كثري م��ن الق��ادة اجلنوبيني، عن �ش��كل الدول��ة امل�ش��تقبلية يف اجلنوب ب��� )النظام 
الفي��درايل( القائ��م عل��ى �ش��ت حمافظات، وت�شاف اإليها جزيرة �ش��قطرى حمافظة �ش��ابعة، كحل عادل يحفظ ل��كل منطقة خ�شو�شيتها 

وانتمائه��ا، يف اإط��ار دولة واحدة.

على هذه اخللفية ميكن القول، اأن اال�ش��تفادة من هذا التنوع واخل�شو�شية االجتماعية لن تتاأَتى، اإال اإذا ُبنيت على عدة اأ�ش���ص )اأولها 
د�شتور مينح احلقوق الكاملة وال�شاملة لكل فئات املجتمع دون متييز اأو حتيز لفئة دون غريها، باالإ�شافة اإىل موؤ�ش�شات توعية حقيقية 
ت�شتخدم منابر الدين والربية واالإعالم، خلدمة الفكرة وبناء االأجيال على اأهميتها وقدرتها على خدمة االأفراد واجلماعات داخل 
املجتمع، باال�شتفادة من مهارات وقدرات ومواهب كل فئة من الفئات التي يتكون املجتمع منها، مع ا�شتخدام اأمثلة حيوية يف املجتمعات 

املتنوعة التي ا�شتطاعت من خالل تنوعها اأن تت�شدر جمتمعات ودول العامل ( )2(.

ل��ذا، ف��اإن املقارب��ة االأف�ش��ل الت��ي تتمث��ل يف احلالة اجلنوبي��ة، هو اإيجاد روؤية ح�شاري��ة جديدة تتعامل مع حقيق��ة التنوع على خمتلف 
االأ�شع��دة، وتوظيفه��ا يف �ش��ياق اإث��راء مفه��وم التعاي���ص وال�ش��لم املجتمعي والوحدة الوطني��ة بني كل منطقة واأخرى، �شم��ن اإطار الكيان 
الكبري اجلامع املتمثل بالدولة. فزمن اإلغاء اخل�شو�شيات ال�شغرى و�شهرها �شمن خ�شو�شية كرى وبو�شائل قهرية وقمعية، قد م�شى. 
وه��ذه الروؤي��ة اجلدي��دة املبني��ة عل��ى جت��ارب املا�شي يف اجلنوب، هي على االأرجح ما ي�ش��عى اجلنوبيون العمل وفقه��ا، عر اإيجاد اأر�شية 

م�ش��ركة من �ش��اأنها اإن�ش��اء دولة فيدرالية مفر�شة يف امل�ش��تقبل، حتفظ لكل منطقة خياراتها ومكانتها واأهميتها.

ظه��رت القبيل��ة يف املجتم��ع اجلنوب��ي والعرب��ي ب�ش��كل ع��ام قبل ظه��ور التكوينات القطري��ة احلديثة واحل��دود اجلغرافية وال�شيا�ش��ية، 
حيث كانت متثل الكيان اجلامع لكل جمموعة اأو جتمع ب�شري متجان�ص يتزعمه �شيخ قبلي، وقد لعبت القبيلة اأدوارًا مهمة عر التاريخ 
كاأحد جماعات ال�شغط املوؤثرة على االأنظمة ال�شيا�ش��ية املتعاقبة يف اجلنوب بكافة جوانبها ال�شيا�ش��ية واالقت�شادية واالجتماعية. 
كم��ا اأن احلوكم��ة القبلي��ة يف اجلن��وب، اأظهرت مدى اأهميتها وجدواه��ا يف تاأمني مناطقها وخف�ص تاأثري ال�شراع على جمتمعاتها املحلية 

بع��د قيام احلرب االأخرية يف اليمن 2015.

وبالن�ش��بة للف��رة التاريخي��ة اإب��ان الوج��ود الريط��اين يف اجلن��وب، كان طاب��ع ال�شيا�ش��ة الريطاني��ة املبا�ش��ر م��ع القبائ��ل طاب��ع م��رن، 
يعتم��د عل��ى عق��د املعاه��دات وال��والءات م��ع ال�ش��الطني واالأم��راء وزعم��اء القبائ��ل، بالق��در ال��ذي يتنا�ش��ب ومكان��ة كل منه��م، لك�ش��ب ود 
القبائ��ل وا�ش��تقطاب زعماءه��ا. لك��ن عل��ى الرغ��م من ذلك، كان الريطانيون يعتمدون يف �شيا�ش��تهم على مبداأ )فرق ت�ش��د( بني القبائل، 
الأنهم راأوا اأن فائدة هذه ال�شيا�ش��ة كبرية يف تعميق الفجوة ون�ش��ر اخلالفات بني القبائل، حتى ال يقوموا بت�ش��كيل جبهة وطنية قوية 

موح��دة ته��دد وجودهم هناك.

اأم��ا ف��رة حك��م جمهوري��ة اليم��ن الدميقراطي��ة ال�ش��عبية، فلم يكن للقبائل تاأثري يذك��ر بالقدر الذي كان التاأثري القبل��ي كبريًا يف اليمن 
ال�شمايل، ومع ذلك فقد ا�ُشتغلت القبائل اجلنوبية من قبل النظام يف املراحل االأوىل لال�شتقالل، من اأجل تثبيت �شلطتها اآنذاك )2(. 
كما عمل النظام على حتجيم دورها واأفقدها جزء من كياناتها و�شلطتها مل�شلحة اأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها. وهذا يبدو اأتاح حالة من 

اال�شتقرار الن�شبي يف املجتمع اجلنوبي، واأحدث تقدمًا ن�شبيًا يف املجالني االقت�شادي واالجتماعي )3(.

التكوين القبلي الجنوبي
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بع��د الوح��دة اليمني��ة ع��ام 1990، عم��ل نظ��ام الرئي���ص ال�ش��ابق عل��ي عب��د اهلل �شال��ح، لعقدي��ن م��ن الزم��ن عل��ى �ش��راء والءات قبلي��ة 
وا�ش��عة على م�ش��توى املحافظات اجلنوبية، بعد اأن كان دورها خافتًا يف دولة اجلنوب ال�ش��ابقة؛ وهو ما اأتى على ح�ش��اب وحدة الن�ش��يج 
القبل��ي واملجتمع��ي كه��دف م��ن اأهداف �شمان فر�ص �ش��يطرة وهيمنة نظام احلكم الفردي، اإ�شاف��ة اإىل �شمانه عدم الوقوف اأمام جرائم 
الف�ش��اد الت��ي كان ميار�ش��ها. اإذ عم��ل نظ��ام �شال��ح على ن�ش��ر الفو�شى واجله��ل وال�شراعات واإحي��اء الثارات بني اأبن��اء حمافظات اجلنوب 
املختلفة، وبني اأبناء املحافظة الواحدة نف�شها، للت�شوي�ص عليهم واإ�شغالهم عن متابعة �شوؤون حمافظاتهم وتلبية احتياجاتهم، خا�شة 
املحافظات النفطية، واإعاقة اأي تغيري اأو تقدم من �شاأنه النهو�ص بها. اإذ كان ي�شتفيد منها وي�شتنزف مقدراتها وثرواتها عر ا�شتغالل 

رج��ال القبائ��ل واإ�ش��راك بع�شه��م يف عمليات النهب وتاأمني املواقع النفطية والغازية ل�شالح �ش��لطاته.

وعل��ى الرغ��م م��ن حماول��ة نظ��ام �شنع��اء ت�شدي��ر ثقافة مغايرة يف اجلن��وب، )اإال اأن املجتمع القبل��ي كان مييل اإىل حبه لل�ش��كينة وميله 
للنظ��ام والقان��ون، نتيج��ة عوام��ل ثقافي��ة واجتماعي��ة كث��رية، فباالإ�شاف��ة اإىل ال��وازع الدين��ي ودور املذه��ب ال�شويف امل�ش��امل البعيد عن 
ال�شيا�ش��ة والت�ش��دد الدين��ي؛ ف��اإن هن��اك عوام��ل اأخرى من بينها احتكاك �ش��عب اجلنوب بال�ش��عوب والثقافات االأخ��رى نتيجة الهجرات 
املتع��ددة؛ وتعّرفه��م عل��ى االأنظم��ة يف دول االغ��راب، وحماول��ة تطبيقه��ا يف مناطقه��م، وه��ذا االأم��ر �ش��اعد اجلنوبي��ني يف الق��درة عل��ى 

الف�ش��ل ب��ني القبيل��ة كنظ��ام اجتماعي تكافل��ي، وبني الدولة كنظ��ام حكم ( )1(.

على �ش��بيل املثال: )حمافظة �ش��بوة، رغم تركيبتها االجتماعية والقبلية املعقدة؛ ورغم �شراعاتها القبلية القدمية، اإ�شافة للعوامل 
املذك��ورة �ش��ابقًا؛ ع��ن حم��اوالت نظ��ام �شنع��اء العم��ل عل��ى تفتي��ت الن�ش��يج االجتماع��ي واإث��ارة النع��رات املناطقي��ة والقبلي��ة، غ��ري اأن 
ال�شراع يف �ش��بوة حتول اليوم اإىل �شراع بني )م�ش��روعني(، م�ش��روع جنوبي حترري؛ وم�ش��روع �ش��مايل ي�ش��تكمل ما بداأه النظام ال�ش��ابق 
م��ن )احت��الل(؛ كم��ا يطل��ق علي��ه كث��ري م��ن اجلنوبي��ني. واأن��ه على الرغم م��ن حماول��ة ا�ش��تدعاء املناطقي��ة والع�شبية القبلي��ة نحو هذا 
ال�ش��راع، فه��ذه الدع��وات ال تتج��اوز املواق��ع االإلكروني��ة ومن�ش��ات و�ش��ائل التوا�ش��ل وال�شحاف��ة ال�شف��راء، فالعالق��ات االجتماعية يف 

�ش��بوة واأوا�ش��ر القرب��ى ب��ني القبائل ه��ي الغالبة ( )2(.

عل��ى �ش��وء م��ا �ش��بق، ميك��ن الق��ول، اأن حتقي��ق اال�ش��تقرار وتعزيز وح��دة ال�شف اجلنوبي يج��ب اأن تاأخذ بع��ني االعتبار اأهمي��ة التكوين 
القبل��ي للمجتم��ع، لتحوي��ل ه��ذا العن�شر الذي ي�ش��كل اأ�شا���ص املجتمع يف اجلن��وب، اإىل ميزة اإيجابية حتقق االأه��داف الوطنية املرجوة، 
وتقط��ع الطري��ق عل��ى امل�ش��اريع املناه�ش��ة للتما�ش��ك القبل��ي الت��ي ت�ش��عى ال�ش��تغالل الف��راغ القائ��م يف العالق��ة ب��ني املكون��ات ال�شيا�ش��ية 
والقبلية؛ بهدف حتويل القبيلة اإىل موؤثر �ش��لبي على امل�ش��اريع الوطنية؛ خا�شة ال�ش��اعية خللق وفاق وا�شطفاف جنوبي، وحرفها عن 

امل�ش��اركة االيجابي��ة يف حتقي��ق تطلعات واآم��ال اجلنوبيني.

ويمكن العمل في هذا اإلطار على عدة جوانب:

- العم��ل عل��ى تاأم��ني املحافظ��ات يف اجلن��وب وحمايته��ا، وه��و الدور ال��ذي قامت به القبائ��ل اجلنوبية للحد من تاأثري �ش��يطرة احلوثيني 
عق��ب �ش��قوط الدول��ة يف 2014، اإذ حافظ��ت القبائ��ل عل��ى متا�ش��ك جمتمعاتها املحلي��ة واأدارت مناطقها بنف�ش��ها.

- دف��ع القبائ��ل يف اجلن��وب وتوعيته��م بخط��ورة اجلماع��ات )االإرهابي��ة(، ويف مقدمته��ا )تنظيم��ي القاعدة وداع���ص(، الت��ي تتواجد يف 
مناط��ق مث��ل اأب��ني و�ش��بوة، وحمافظ��ات �ش��مالية اأخ��رى، واالإب��الغ ع��ن هذه اجلماع��ات من اأج��ل معاقبة كل من يت�ش��ر عليه��ا اأو ياأويها اأو 

يحميها.

- التن�ش��يق م��ع املنظم��ات الدولي��ة لتاأم��ني القواف��ل االإغاثي��ة وم��رور امل�ش��اعدات اخلارجي��ة وامل�ش��اركة يف اإي�شاله��ا للم�ش��تهدفني دون 
التقط��ع له��ا اأو عرقلته��ا.

22
)1( د. فيصل البعسي، إجابة ضمن سلسلة مقابالت أجراها مركز سوث24 لألخبار والدراسات، مع عدد من السياسيين والباحثين والخبراء، بتاريخ: 13 أغسطس 2021.

)2( د. فيصل البعسي. مرجع سابق. 
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الهوي��ة الديني��ة ه��ي من��ط يت�ش��كل عل��ى قاع��دة االنتم��اء اإىل معتق��د دين��ي، يتمث��ل بطائف��ة ديني��ة اأو فرق��ة اأو مذهب، اإذ يعت��ر الدين 
ه��و العام��ل احلا�ش��م يف بن��اء وتكوي��ن ه��ذا النوع من الهوية، وتتمدد عالق��ة الهوية الدينية بالدين من خالل الن�شو�ص املقد�ش��ة )1( .

يف اليمن �شمااًل وجنوبًا، وعلى الرغم من اأن الدين ال�شائد هو االإ�شالم، اإال اأنه مل يعرف اخلالفات الدينية القائمة على املذهبية؛ اإال 
بعد الثورة االإ�شالمية يف اإيران التي �شعت اإىل ت�شدير ثورتها على الطريقة اخلمينية املت�شددة اإىل الدول العربية؛ مطلع ثمانينيات 
القرن املا�شي. ف�شمال اليمن ت�شكل فيه الطائفة الزيدية ن�شبة كبرية؛ اإىل جانب ن�شبة اأقل ممن يتبعون املذهب ال�شافعي، اأما اجلنوب 
فيتبع اأهله املذهب ال�شافعي ككل، وعلى الرغم من ظهور هذه الفروقات والع�شبيات املذهبية ب�شورة اأخف ن�شبيًا؛ اإال اأنها مل تتبلور اأو 
تظه��ر يف �شورته��ا اخلط��رية؛ اإال بع��د الربي��ع العرب��ي ال��ذي ع�ش��ف باملنطقة العربي��ة عام 2011. وتط��ورت معه االنق�ش��امات الطائفية 

اإىل حد االقتتال، وكان اليمن ممن تاأثر بذلك.

بالن�ش��بة للجن��وب، واإن كان��ت مقوم��ات الهوي��ة فيه��ا مبنية على تنوع ثق��ايف واجتماعي وعرقي ولغوي، غري اأن مقوم��ات الهوية الدينية 
كانت اأعمق واأوثق يف العالقات؛ خا�شة واأن االإ�شالم هو ال�شائد كدين اإىل جانب اأديان اأخرى بن�شب اأقل مثل: امل�شيحية والهندو�شية 
يف ع��دن واليهودي��ة الت��ي كان��ت يف حب��ان �ش��بوة؛ قب��ل اختفائه��ا م��ع هج��رة اليه��ود اإىل فل�ش��طني فيم��ا ع��رف بعملي��ة )ب�ش��اط الريح( يف 

.1948

اإذ اأن الت�ش��امح والتعاي���ص الدين��ي يف اجلن��وب قب��ل اال�ش��تعمار الريط��اين وبع��ده، هو اأكرث م��ا كان مييز اجلنوبيني، حت��ى اأن ال�شراعات 
البينية التي اندلعت بعد اال�ش��تقالل الحقا، مل تكن دوافعها دينية، بل كانت لتفاوتات �شيا�ش��ية اأو قبلية اأحيانًا. كما اأّن )احل�شارمة 
قبل ذلك؛ بهجراتهم اإىل جنوب �ش��رق اآ�ش��يا وجزر اإفريقيا وغريها، تركوا ب�شمات بارزة يف ن�ش��ر الدعوة االإ�ش��المية ال�ش��محة والعمل 
يف التج��ارة ( )2(. ينبغ��ي الق��ول، اأّن التواف��ق اجلنوب��ي كان عل��ى اأ�شا���ص القب��ول به��ذا املزي��ج والتن��وع الديني على اأر�ش��ه، وبعد احلرب 
االأخرية يف اليمن 2015؛ كان على اأ�شا���ص واحدية الهوية الدينية ال�ش��ائدة، املتمثلة باالإ�ش��الم ال�ش��افعي؛ مقابل املد ال�ش��يعي )االإثنى 
ع�ش��ري(  )3( ال��ذي حت��ّول اإلي��ه احلوثي��ني عل��ى اجله��ة املقابل��ة. عل��ى الرغ��م م��ن اأن اجلنوبي��ني يف االأ�شا���ص خا�شوا حربه��م دفاعًا عن 
اأر�شهم بعيدًا عن االعتبارات الدينية الطائفية التي اتخذتها جماعات واأحزاب دينية اأخرى يف مواجهة احلوثيني. بيد اأنهم دخلوا 
يف حربه��م ه��ذه مكره��ني واإن كان البع���ص اعتره��ا حرب��ًا طائفي��ة، فه��ي بالن�ش��بة له��م باملق��ام االأول وطني��ة وم�شريية، ول��ن يحل حمل 
ال��والء الوطن��ي؛ والء للجماع��ة الديني��ة كم��ا تفع��ل بقي��ة االأط��راف املتحارب��ة يف اليم��ن عل��ى اجلانب��ني؛ �ش��واء م��ن احلوثي��ني اأو ح��زب 

االإ�ش��الح اليمن��ي- املنتمي اإيديولوجيًا جلماعة االإخوان امل�ش��لمني.

ع��الوًة عل��ى ذل��ك، مل يوؤث��ر ال�ش��راع ال��ذي اأخذ بعدًا طائفيًا يف �ش��مال اليمن، عل��ى العالقة بني ما ُيعرفون ب� )ال�ش��ادة(  )4( يف اجلنوب 
وب��ني غريه��م م��ن اجلنوبي��ني، اإذ اأن العالق��ة ا�ش��تمرت فيم��ا بينهم من�ش��جمة ومتوافقة. ومل تنح اإىل ال�ش��كل الذي و�ش��ل اإليه الو�شع يف 
ال�ش��مال م��ن تع�ش��ب ومتيي��ز �ش��د غري املنتمني ملا يعرف بال�ش��ادة اأو )الها�ش��ميني(، اأو �ش��د االأقليات )كالبهائيني على �ش��بيل املثال، الذين 

�ش��لبوا حريته��م م��ن قبل احلوثي��ني واعتقلوا بطريقة ال تراعي االأ�ش��ول القانونية ( )5(.

الهوية الدينية
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)1(  الهوية الدينية وسؤال االختالف، د. سعدية بن دنيا، مجلة اإلنسان والمجال، مجلد4, عدد7, يونيو 2014. 
)2(  قطوف من هجرة الحضارم التاريخية، عبد القادر باراس، األيام، منشور بتاريخ 14 سبتمبر 2014, 

ــيعة  ــن الش ــم ع ــزاً له ــت تميي ــرى، وأطلق ــيعية األخ ــف الش ــن الطوائ ــاع بي ــث األتب ــن حي ــرى م ــة الكب ــد الطائف ــالميَّة، إذ تع ــة إس ــة ديني ــم طائف ــة ه ــة أو الجعفري ــرية أو اإلمامي ــى عش ــيعة اإلثن )3( الش
ــده. ــن بع ــاَء م ــاً خلف ــر إمام ــي عش ــى إثن ــصَّ عل ــد ن ــد ق ــي محم ــأنَّ النب ــم ب ــماعيلية، والعتقاده الزيديةواإلس

)4( السادة، اسم يطلق على من ينتسبون بالنسب الصحيح الى أحد أئمة أهل البيت، أي من ينتسبون إلى الرسول محمد عليه السالم. 
)5(  المصدر: رسالة مؤرخة 7 يناير 2017, موجهة إلى رئيس مجلس األمن من فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن. 
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اأظه��رت الورق��ة م��ن خ��الل م��ا مت التط��رق ل��ه يف املح��اور الث��الث، اأن م��ا يح��دث م��ن واق��ع متج��دد يف اجلنوب؛ وم��ا يربطه من م�ش��ارات يف 
املا�شي، �شواء قبل اال�شتقالل من اال�شتعمار الريطاين يف 1967، اأو ما تاله من قيام لدولة م�شتقلة موحدة يف اجلنوب لثالثة عقود، 
وبع��د ذل��ك م��ن قي��ام وحدة �شيا�ش��ية بني دولتي اجلمهورية العربي��ة اليمنية وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�ش��عبية عام 1990، وما 
يرتب��ط به��ذه امل�ش��ارات م��ن اأح��داث تاريخي��ة معا�شرة؛ خا�شة بعد حرب 1994؛ ون�ش��وء احلراك اجلنوبي وما تاله م��ن اأحداث الربيع 
العربي 2011؛ الذي تاأثرت به اليمن وكان اأن �شقطت بعده الدولة ب�شعود احلوثيني يف 2014. كل هذه امل�شارات التاريخية وال�شيا�شية 
واالجتماعية املرابطة واملعقدة، اأثبتت مبا ال يدع جمااًل لل�شك، اأن بقاء الو�شع العام بالن�شبة لليمن �شمااًل وجنوبًا، خا�شة يف و�شع 
احلرب احلايل؛ دون اأي تقدم على امل�شتوى الع�شكري وال�شيا�شي يف اليمن ملا يقارب 7 �شنوات، وحتى على م�شتوى اإيقاف احلرب والبدء 
يف عملية ت�شوية و�شالم �شامل بني فرقاء االأزمة، اأثبتت اأن ما و�شلت اإليه اليمن ينذر مب�شتوى خطري ومتقدم من ال�شراع، والذي اإن مل 
يح�شم بحل من قبل االأطراف املحلية واالإقليمية والدولية، فاإن عواقبه وتداعياته �شتكون وخيمة على �شمال وجنوب اليمن؛ وعلى 

خمتلف فرقاء االأزمة بال ا�ش��تثناء.

كما اأّن مالمح الواقع اجلنوبي واملقاربات احلية للم�ش��ارات التاريخية وال�شيا�ش��ية واالجتماعية؛ التي مت ا�ش��تعرا�شها يف الدرا�ش��ة بني 
ما كان وما هو كائن يف الوقت احلا�شر، والتي ظهرت اأوجهها باالختالف تارة وبالتوافق تارة اأخرى بني اجلنوبيني، ت�ش��ي باأنه بات من 
ال�ش��رورة ت�شحي��ح الو�ش��ع )اجلنوب��ي الداخلي(، من خالل ال�ش��عي لتقري��ب وجهات النظر بني الفرقاء، ب��دون اأي م�شلحة عدا م�شلحة 
اجلن��وب الإخراجه��ا م��ن ه��ذا الو�ش��ع املت��اأزم، وذلك عر ح��وار جنوبي بيني. والذي عل��ى االأرجح؛ اأن فعاليات هذا احل��وار قد بداأت منذ 
حلظة كتابة الورقة، اإذ وجه املجل�ص االنتقايل اجلنوبي دعوة عر جلنة حوار وطني جنوبي اأعلنها يف 28 �شهر يونيو، ملختلف القوى 
اجلنوبي��ة ب��ال ا�ش��تثناء، �ش��واء الت��ي تدع��م ا�ش��تقالل اجلن��وب اأو ال تدعم��ه، وذل��ك للتو�ش��ل اإىل �شيغ��ة عم��ل وقوا�ش��م م�ش��ركة حت��دد 

م�ش��تقبل جن��وب اليم��ن يف ظ��ل التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا.

وتأسيسًا على ما سبق، خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها:

- اإن عدم اإيجاد حل نهائي لالأزمة يف بلد غارق باحلرب كاليمن ب�ش��ماله وجنوبه؛ ملا يقارب �ش��بع �ش��نوات، ينذر مب�ش��توى متطور وخطري 
من ال�شراع.

- بالنظ��ر للم�ش��ار التاريخ��ي وال�شيا�ش��ي، ثب��ت اأن قي��ام ح��رب 1994 ب��ني اليم��ن ال�ش��مايل واليم��ن اجلنوب��ي، وم��ا اأفرزت��ه م��ن تداعي��ات 
خط��رية، اأ�ش��قط معن��ى الوح��دة ال�شيا�ش��ية ب��ني ال�ش��ريكني، وه��و الو�ش��ع الذي �ش��اهم بات�ش��اع رقعة املظ��امل اإىل احلد ال��ذي تطورت معه 

املطالب��ات ب��� ا�ش��تقالل اجلن��وب، وعودته��ا اإىل ح��دود ما قب��ل 1990.

- اإن ال�ش��راع اجلنوب��ي القائ��م عل��ى املناطقي��ة، ال��ذي ت��رّوج ل��ه النخ��ب يف �ش��مال اليم��ن، ال يوج��د عل��ى م��دى تاري��خ اجلن��وب احلدي��ث 
واملعا�ش��ر، اإذ كان��ت ال�شراع��ات ب��ني اجلنوبي��ني �شيا�ش��ية وعل��ى م�ش��توى ال�ش��لطة فقط، ويتم ا�ش��تدعاء النع��رات املناطقية فيه��ا اأحيانًا.
- اإن حمط��ات التواف��ق ال�شيا�ش��ي اجلنوب��ي عدي��دة راهن��ًا؛ مقارن��ة مبحط��ات االخت��الف يف املا�ش��ي، منه��ا عل��ى �ش��بيل املث��ال: االلتح��ام 
اجلنوب��ي يف احل��راك اجلنوب��ي 2007، والقت��ال يف خن��دق واح��د �ش��د احلوثي��ني 2015، وحمارب��ة التنظيم��ات )االإرهابي��ة( مث��ل 

)القاع��دة وداع���ص( الت��ي يتواج��د ج��زء منه��ا يف اجلن��وب، ع��ر الق��وات الع�ش��كرية اجلنوبي��ة.

- اإن الهوي��ات واخل�شائ���ص املحلي��ة املتع��ددة م��ن اجتماعي��ة وثقافي��ة وغريه��ا، التي اكت�ش��بها اجلنوبيون عر التاريخ، ه��ي اأكرث ما ميّيز 

الخاتمة: 
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بني��ة اجلنوب الداخلية، وم��ن االأهمية مبكان املحافظة عليها ومراعاتها.

- اإن اأك��رث م��ن ا�شطل��ع ب��دور حماي��ة املجتمع��ات املحلي��ة بع��د �ش��قوط الدول��ة ب�شعود احلوثي��ني يف 2014، ه��ي القبائ��ل، اإذ اأنها حافظت 
على متا�ش��ك مناطقها من االنهيار واأدارتها بنف�ش��ها.

- اإن الت�ش��امح والتعاي���ص الديني يف اجلنوب قبل اال�ش��تعمار الريطاين وبعده، هو اأكرث ما كان مييز اجلنوبيني، اإذ ثُبت اأن ال�شراعات 
الت��ي اندلع��ت فيم��ا بينه��م يف مراح��ل تاريخية خمتلف��ة، مل تكن دوافعها دينية، بل كانت لتفاوتات �شيا�ش��ية اأو قبلية اأحيانًا.

- اإن اجلنوبي��ني خا�ش��وا حربه��م وح��رروا مناطقه��م يف 2015 وم��ا تاله��ا، العتب��ارات وطني��ة وم�شريي��ة، لي���ص العتب��ارات طائفي��ة اأو 
مذهبي��ة كم��ا فعل��ت بع���ص الق��وى الديني��ة، مث��ل ح��زب االإ�ش��الح اليمن��ي  املنتم��ي اأيديولوجي��ًا جلماع��ة االإخ��وان امل�ش��لمني يف اليم��ن، اأو 

احلوثيون.

وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها الورقة، تم وضع جُملة من التوصيات:

أواًل: للجهات الداخلية

 -اإن الدخ��ول يف ح��وار )جنوب��ي بين��ي(، وتقري��ب وجه��ات النظر بني الفرقاء اجلنوبيني، حتى مع الذين ال يوؤمنون با�ش��تقالل اجلنوب 
كح��ل، مل��ح وعاج��ل يف ه��ذه املرحل��ة املتاأزمة من تاريخ يف اليمن واملف�شلية من تاريخ اجلنوب، يف �ش��بيل توحيد �شفوفهم ونبذ اخلالفات 

فيما بينهم، وا�ش��تبدال لغة احلديث واحلوار عو�شًا عن لغة ال�ش��الح.

 -اإن اخلروج باإقرار لروؤية جنوبية موحدة تتفق عليها كافة االأطراف ال�شيا�ش��ية، ي�ش��كل اأهمية بالغة من اأجل ترتيب و�شع اجلنوب 
ال�شيا�شي وا�شتقراره وتاأمينه.

 -اإن ال�ش��كل الفيدرايل لدولة م�ش��تقبلية يف اجلنوب، من �ش��اأنه اأن ي�ش��كل احتواًء قانونيًا ومنطقيًا للحالة اجلنوبية، وي�شمن املحافظة 
على مكانة وتاريخ كل حمافظة وخ�شو�شيتها االجتماعية والثقافية وغريها.

 -اإن ت�ش��كيل ق��وة ع�ش��كرية موح��دة ودم��ج الق��وات اجلنوبي��ة احلالي��ة حت��ت اإط��ار جي���ص جنوب��ي موح��د، عام��ل مه��م لتقوي��ة النف��وذ 
الع�ش��كري اجلنوب��ي عل��ى اأرا�شي��ه.

 -اإن اال�ش��تمرار يف مكافح��ة التنظيم��ات )االإرهابي��ة( القاع��دة وداع���ص، من قبل القوى الع�ش��كرية اجلنوبية الت��ي اأثبتت موثوقية يف 
حماربتها، �ش��يحد من تنامي عملياتها ون�شاطها يف اجلنوب.

 -اإن االإق��رار بح��ق ال�ش��عب اجلنوب��ي با�ش��تعادة دولت��ه ك�شمان��ة رئي�ش��ية، �شت�ش��اعد م�ش��تقباًل يف اإع��ادة توحي��د ال�ش��مال املم��زق ب��ني 
اجلماع��ات املتحارب��ة في��ه، اأو عل��ى االأق��ل للم�ش��اعدة يف توجي��ه اجله��ود ال�ش��تعادة الدول��ة يف ال�ش��مال؛ وب��دء ح��وار )�شمايل-�ش��مايل( 

بخ�شو���ص املظلومي��ات اجلهوي��ة هن��اك.
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ثانيًا: للجهات الخارجية

 -اإن ا�ش��تكمال عملي��ة املفاو�ش��ات ب�ش��اأن اإنه��اء احل��رب يف اليم��ن برعاي��ة اإقليمي��ة ودولي��ة، الإن�ش��اج ت�ش��وية �شيا�ش��ية �ش��املة ب��ني االأطراف 
املتنازع��ة، له��و اأم��ر مل��ح وعاجل جتنبًا للدخ��ول يف مرحلة اأكرث خط��ورة وتعقيدا.

 -اإن املكان��ة االإقليمي��ة والدولي��ة الت��ي يحتله��ا موق��ع اجلنوب اجليو�شيا�ش��ي املرتب��ط بها مثل: الق��رن االأفريقي، والبح��ر االأحمر، والبحر 
العربي، واملحيط الهندي، تتطلب اإدراكًا اإقليميًا ودوليًا اأو�شع من احلماية واالهتمام، جتنيًا الأي تهديدات اأو حتديات قد تواجه املنطقة 

م�شتقباًل.

 -اإن دع��م الق��وات الع�ش��كرية اجلنوبي��ة الت��ي اأثبت��ت موثوقيته��ا يف حتري��ر مناطقه��ا م��ن احلوثي��ني، وك��ذا تخل�شه��ا من تنظي��م القاعدة يف 
م�ش��احات جغرافية وا�ش��عة من اجلنوب، عر النخبتني يف ح�شرموت و�ش��بوة، واالأحزمة االأمنية يف حلج وعدن واأبني، ي�ش��توجب اهتمامًا 

اإقليمي��ًا ودولي��ًا ودعمًا ملحًا لهذه القوات ال�ش��تكمال مهامها.

 -عل��ى املتابع��ني اأو املهتم��ني بال�ش��اأن اليمن��ي �ش��واء م��ن العرب اأو االأجان��ب، قراءة االأحداث وتق�ش��ي احلقائق ب�شورة مكتمل��ة، غري متحّيزة 
اأو منقو�شة، وا�شتقاء املعلومات من م�شادرها االأ�شلية و�شاهديها احلقيقيني؛ وتعزيز املعرفة التاريخية باملنطقة وجذور ال�شراعات فيها 

ودوافعه��ا واأبعاده��ا؛ واأ�ش��باب ع��ودة وت��وايل دورات العن��ف فيها.
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