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مقدمة

قــاد االحتقــان الســيايس يف اليمــن، علــى خلفيــة احتــكار الســلطة والرغبــة يف توريثهــا 

ــات  ــرب 1994م، إىل مواجه ــات ح ــا تداعي ــايض وخصوص ــات الم ــات تداعي ــدم معاجل وع

مســلحة يف املناطــق الشــمالية التابعــة لشــمال اليمــن مــع جماعــة احلــويث 2004-2010 وىف 

ــة  ــ�ة مــع العناصــر املتشــددة؛ تســببت يف ضــرب مؤسســات الدول بعــض املناطــق اجلنوبي

وإضعــاف تمثيلهــا، وفتحــت البــاب أمــام املطامــع اإلقليميــة والدوليــة الــي كان حضورهــا 

ــاب  ــك إىل انق ــى ذل ــى انته ــ�ة، ح ــات اليمني ــن املكون ــات ب ــدة الصراع ــا زادت ِح يــزداد كلم

املتمرديــن احلوثيــن علــى الرئيــس املنتخــب توافقيــا »عبدربــه منصــور هــادي« ومخرجات 

احلــوار الوطــي الشــامل والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة يف ســبتمرب مــن العــام 2014م، 

وهــو مــا دفــع الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي إىل الطلــب مــن مجلــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــ�ة وجامعــة الــدول العربيــ�ة تقديــم الدعــم بــكل الوســائل املمكنــة بمــا فيهــا 

العمــل العســكري، ومســاعدة حكومتــه يف اســتعادة ســيطرتها علــى املناطــق واملؤسســات، 

ل التحالــف العــريب بقيــاد اململكة العربيــ�ة الســعودية لدعم الشــرعية  وبنــ�اء علــى ذلــك تشــكَّ

وكســر االنقــاب، لكــن ذلــك لــم يتحقــق حــى اآلن، بــل دخــل اليمــن يف صراعــات متعــددة 

األوجــه يف الشــمال واجلنــوب، وبعــد خمــس ســنوات مــن احلــروب )2014-2019( لــم 

تســتطع حكومــة الرئيــس هــادي العــودة ملمارســة عملهــا مــن األرايض اليمنيــ�ة، حيــث 

ــا  ــا، فيم ــاء ومحيطه ــة صنع ــى العاصم ــيطرون عل ــران ( يس ــاء إي ــون ) حلف ــزال احلوثي الي

ــو  ــارات يف )ماي ــة اإلم ــه دول ــكلته ومولت ــذي ش ــايل( ال ــايل  )االنفص ــس االنتق ــيطر املجل يس

ــدن.  ــة ع ــة املؤقت ــى العاصم 2017( عل

يقــف اليمــن اليــوم أمــام مفــرق طــرق، محفوفــة باملخاطــر واالنقســامات، ويســهم الــدور 

اخلــاريج اإلقليــي والــدويل يف التأثــر عليهــا، ويبــ�دو الصــراع فيــه قــد حتــول مــن حــرب بــن 

ــع إيــران،  ــ�ة م ــة اليمني ــعودية واحلكوم ــن الس ــة، ب ــرب بالوكال ــن إىل ح ــلطة واملتمردي الس

وبــن احلكومــة اليمنيــ�ة ودولــة اإلمــارات مــن جهــة أخــرى. 

ــرية  ــة والبش ــا الطبيعي ــ�ة وثرواته ــة اليمني ــراتييج للجمهوري ــرايف االس ــع اجلغ ــد املوق يع
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ركائــز نهضــة، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه تشــكل حتديــات ومخاطــر، إذ إنهــا تشــكل عوامــل جذب 

للقــوى اإلقليميــة والدوليــة، إذا لــم تتمكــن الدولــة مــن حمايتهــا وتوظيفهــا.

ن�اقــش هــذه الدراســة يف مباحثهــا الثاثــة طبيعــة الصــراع يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة 
ُ

ت

والشــرقية مــن اجلمهوريــة اليمنيــ�ة، حيث يركــز املبحــث األول )بعد التمهيــد( على خارطة 

الفاعلــن املحليــن يف املناطــق اجلنوبيــ�ة والشــرقية، مــن حيــث التواجــد اجلغــرايف للقــوى 

الفاعلــة فيهــا، ونقــاط القــوة والضعــف، وارتب�اطاتهــا اخلارجيــة وأهدافهــا السياســية، فيما 

يركــز املبحــث الثــاين، وهــو مجــال الدراســة الرئيــي، علــى الفاعلــن اإلقليميــن والدوليــن 

ــك  ــداف تل ــد أه ــث حتدي ــن حي ــن، م ــرق اليم ــوب وش  يف جن
ً
ــدا ــ�ة، وحتدي ــاحة اليمني يف الس

وتعزيــز  سياســتها  تنفيــذ  يف  وأدواتهــا  إمكاني�اتهــا  وحجــم  والدوليــة،  اإلقليميــة  القــوى 

نفوذهــا يف جنــوب وشــرق اليمــن، ومســتوى عاقتهــا باألطــراف املحليــة، وفاعليــة تأثرهــا 

يف التفاعــات اجلاريــة، ويف املبحــث الثالــث تســعى الدراســة إىل استشــراف املســتقبل 

ــات. ــض التوصي ــم بع وتقدي
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تمهيد 

املحليــة  األســباب  مــن  مجموعــة  بوجــود  الدراســة،  بدايــة  يف  اإلقــرار  الضــرورة  مــن 

ــ�ة  ــات اجلنوبي ــا، ويف املحافظ ــن عموم ــة يف اليم ــات اجلاري ــتمرار الصراع ــة الس واملوضوعي

ن مــا كان ُيعــرف بـــ »جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة  ــوِّ
َ

ك
ُ

، والــي كانــت ت
ً
والشــرقية خصوصــا

)30 نوفمــرب 1967 – 21 مايــو 1990(، ولتلــك الصراعــات جــذور وخلفيــات-
الشــعبي�ة«)*( 

ــل دون معاجلتهــا جذريــا خــال العقــود األخــرة ســواء قبــل الوحــدة اليمنيــ�ة يف  رحَّ
ُ

ظلــت ت

ن  كــوُّ
َ
22 مايــو 1990 أو بعدها-تعــود إىل فــرة االحتــال الربيطــاين جلنــوب اليمــن، وفــرة ت

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة بعــد التحريــر حــى قيــام الوحــدة، وتعــود كذلــك 

إىل املحطــات السياســية الــي مــرت بهــا اليمــن ومــا ختللتهــا مــن صراعــات، حــى عــام 

2019م.

يف  تؤثــر  كبــرة  خطــورة  الماضيــة  العقــود  خــال  لــة  املرحَّ الصراعــات  قضايــا  ــل 
ِّ
مث

ُ
وت

ــري  ــماله؛ إذ جي ــن أو يف ش ــوب اليم ــات يف جن ــك الصراع ــت تل ــواء كان ــن، س ــتقبل اليم مس

اســتدعاؤها وتوظيفهــا بــن فــرة وأخــرى، ويضاِعــف تأثرهــا األزمــات االقتصاديــة، ونظــام 

املركزيــة الشــديدة، وضعــف كفــاءة مؤسســات الدولــة، وتــدين الوعــي الديمقراطــي، 

زيــادة  يف  ــل 
َّ
تتمث املــرة  هــذه  اخلطــورة  لكــن  السياســية،  بالشــراكة  القناعــة  وانعــدام 

ــ�ة  ــة اليمني ــه الدول ــر في ــت تم ــي، يف وق ــل اليم ــات الداخ ــة يف تفاع ــدول اإلقليمي ــر ال تأث

واملكونــات السياســية بظــروف بالغــة التعقيــد، وقــد تكــون الطــرف األضعــف، يف ظــل 

تصــدر اجلماعــات املســلحة-املدعومة خارجيا-املشــهد العــام يف جنــوب اليمــن وشــماله.

حكمــت بريطانيــ�ا مناطــق جنــوب اليمــن وشــرقه الــذي كان يعــرف بـــ )اليمــن اجلنــويب( 

ــرْبَ حكومتهــا يف الهنــد وفرعهــا يف عــدن، وأبقــت الســيطرة علــى مناطــق املهــرة وأرخبيــ�ل  َع

* جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبي�ة: كان يطلق عليها يف الفرة الي أعقبت التحرر من االحتال الربيطاين 
ِر إىل 

ُ
وني�ل االستقال يف 30 نوفمرب 1967 و1 ديسمرب 1970 جمهورية اليمن اجلنوبي�ة الشعبي�ة، حى غ

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبي�ة أو اليمن اجلنويب، كانت دولة اشراكية سابقة بنظام احلزب الواحد 
يف املحافظات اجلنوبي�ة والشرقية يف اجلمهورية اليمني�ة، وكان يطلق عليها يف الفرة بن 30 نوفمرب 1967 و1 

ِر إىل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبي�ة.
ُ

ديسمرب 1970 جمهورية اليمن اجلنوبي�ة الشعبي�ة حى غ
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ســقطرى حتــت حمايتهــا، واســتطاعت حكومــة الهنــد الربيطانيــ�ة أن تســيطر علــى اليمــن 

اجلنــويب دون صعوبــات كبــرة ودون احتــال فعلــي لــأرايض، وإنمــا بواســطة أســلوب 

 مــن 1838م إىل 1914م، وعلــى هــذا 
ً
، َبــْدءا

ً
االتفاقيــات واألحــاف الــي امتــدت عقــودا

ســت بذلك  رَّ
َ

النحــو أخضعــت الســلطات الربيطانيــ�ة صغــار األمــراء املحليــن لســلطتها، فك

الصراعــات املناطقيــة وعمقــت الزناعــات القبليــة، بــل ذهبــت أكــر مــن ذلــك إىل حــد إعطــاء 

زعمــاء القبائــل صفــة اإلمــارة والســلطنة واملشــيخة، ووضعهــم علــى رأس دول مصطنعــة؛ 

ــد  ــت تتوال ــات، كان ــن املحمي ــرة م ــة كب ــاين مجموع ــال الربيط ــل االحت ــت يف ظ ــك قام لذل

ــن،  ــاء آخري ــل زعم ــن قب ــا م ــم توقيعه ــة ت ــدة للحماي ــدات جدي ــدت معاه ــا عق ــر كلم وتتكاث

ــة)1(. ــ�ات إقطاعي ــن دول ذات تكوين ــات ب ــة إىل صراع ــات القبلي ــت الصراع فتحول

تعــددت الــدول اليمنيــ�ة الــي حكمــت اليمــن املعــروف تاريخيــا، ســواء بصــورة منفــردة أو 

بصــورة متعــددة، حيــث كانــت تتعــدد الــدول يف فــرات الضعــف، وتِقــل يف فــرات القــوة، 

نتيجــة ســيطرة دولــة واحــدة، ولــم تكــن هنــاك حــدود ثابتــ�ة لهــذه الــدول، وإنمــا كغرهــا مــن 

الــدول، كانــت حــدود قوتهــا الماديــة وحتديــدا العســكرية هــي مــن ترســم حــدود ســيادتها 

ونفوذهــا. وعلــى عكــس املناطــق املجــاورة لهــا يف شــبه اجلزيــرة العربيــ�ة لــم ينقطــع وجــود 

الدولــة يف اليمــن عــرب التاريــخ، فقــد اســتمر اليمنيــون باالنتمــاء للهويــة الواحــدة وإن 

تعــددت الــدول الــي حتكمهــم. 

، وإن كان بــا حــدود واضحــة. ويعــود 
ً
 مســتقا

ً
 تاريخيــا

ً
 جغرافيــا

ً
ــل اليمــن كيانــا

ّ
ويمث

تاريــخ احلــدود الشــطرية الــي ُرســمت بــن دولــي شــطري اليمــن قبــل إعــان الوحــدة عــام 

ــا  ــ�اء احتاله ــام 1904م أثن ــن ع ــع العثماني ــ�ا م ــا بريطاني ــي وقعته ــة ال 1990؛ إىل االتفاقي

.

ــل)2( ــلطنات القبائ ــة س ــدن، وحماي لع

 منذ 1937 وحى قيام جمهورية اليمن 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
1        محمد عمر احلبيش، اليمن اجلنويب: سياسيا

اجلنوبي�ة الشعبي�ة، ترجمة: خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بروت، الطبعة: األوىل، مارس/
آذار 1968، ص 16-17.

2        نويل بريهوين وسعود السرحان وهيلن الكرن، إعادة بن�اء اليمن: التحديات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، ترجمة: ماريا املنجد وعبد العزيز السرحان، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية، 
الرياض، الطبعة األوىل 1437هـ، ص 18-19.
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وبعــد مغــادرة األتــراك »العثمانيــن« عــام 1918م، ثــم عــام 1934م، وافــق اإلمــام حيــى 

حميــد الديــن )يونيــو 1869 -17 فربايــر 1948( يف اليمــن الشــمايل علــى هــذه الرتيبــ�ات.

اعتمــدت بريطانيــ�ا سياســة فصــل الشــمال عــن اجلنــوب يف أكــر مــن دولــة، فباإلضافــة 

إىل احلالــة اليمنيــ�ة تــربز احلالــة الســوداني�ة الــي أفضــت يف النهايــة إىل انفصــال اجلنــوب 

عــن الشــمال، فيمــا اليمــن عــاد مــن التجــزؤ إىل الوحــدة، ويــراد لــه العــودة مجــددا للتشــطر؛ 

ــم اثنــي 
َ

حيــث رعــت بريطانيــ�ا تأســيس احتــاد اجلنــوب العــريب عــام 1962م وهــو احتــاد ض

1963، وبعدهــا بعــام  إليــه واليــة عــدن عــام  ثــم انضمــت  عشــرة ســلطنة ومشــيخة، 

انضمــت ســلطنات الواحــدي احلضرميــة عــام 1964، بينمــا لــم تنضــم لــه بــايق ســلطنات 

حضرمــوت إضافــة إىل ســلطنة يافــع العليــا، وانتهــى عــام 1967 عقــب ثــورة 14 أكتوبــر ضــد 

االحتــال الربيطــاين وقيــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة.

 )اليمن اجلنويب( يف عهد االحتال الربيطاين خريطة: املستعمرات والسلطنات واملشيخات واإلمارات 

تضــم اخلريطــة الســابقة: مســتعمرة عــدن، مشــيخة القطيــي، ســلطنة الفضلــي، إمــارة 

ــيخة  ــان، مش ــارة بيح ــوذيل، إم ــلطنة الع ــريب، س ــيخة العق ــوي، مش ــيخة العل ــع، مش الضال

دثينــ�ة، ســلطنة احلواشــب، ســلطنة حلــج، ســلطنة العوالــق العليــا، ســلطنة العوالــق 
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الســفلى، مشــيخة العوالــق العليــا، ســلطنة يافــع الســفلى، ســلطنة يافــع العليــا، مشــيخة 

ــعيب. ــيخة الش ــي، مش ــلطنة الصبي ــي، س املفل

وباســتعراض خريطــة محافظــات اجلمهوريــة اليمنيــ�ة، أو خارطــة دولــي الشــطرين 

، ياحــظ 
ً
)اجلمهوريــة العربيــ�ة اليمنيــ�ة وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة( ســابقا

ــود  ــو وج ــع ه ــرب للواق ــل إن األق ــوب، ب ــمال وجن ــي لش ــرايف حقيق ــود جغ ــه ال وج ــل أن املتأم

)شــرق وغــرب( تمثــل األوىل الغــرب، فيمــا تمثــل محافظــات جمهوريــة اليمــن الديمقراطية 

الشــعبي�ة الشــرق، وقــد تنبــ�ه قــادة التحــرر مــن االســتعمار الربيطــاين لسياســته التمزيقيــة؛ 

فعملــوا علــى تكريــس وتثبيــت اليمننــ�ة يف مختلــف املكونــات واملناســبات، ابتــ�داء مــن اســم 

ــرة يف  ــواهد كث ــي(، والش ــراكي اليم ــزب االش ــم )احل ــزب احلاك ــم احل ــى اس ــة وح الدول

اخلطــاب الســيايس والثقــايف واالجتماعــي.

وقــد شــكلت ثــورة 26ســبتمرب 1962م أهــم منعطــف يف تاريــخ اليمــن، وأول إجنــاز حقيقــي 

حنــو توحيــد الوطــن املجــزأ وبنــ�اء الدولــة اليمنيــ�ة، شــارك فيهــا الكثــر مــن أبنــ�اء املحافظــات 

اجلنوبيــ�ة، ويف طليعتهــم املناضــل الشــهيد راجــح لبــوزة، الــذي عــاد ومــن معــه لتفجــر ثــورة 

14 أكتوبــر 1967م ضــد االحتــال الربيطــاين. 

ــاد  ــن االحت ــم م ــين وبدع ــادة الماركس ــ�ة بقي ــة عربي  قومي
ٌ

ــة ــردت حرك ــام 1968 َط ويف الع

الســوفيايت الربيطانيــن مــن مدينــ�ة عــدن ومــن كل جنــوب اليمــن؛ فغــدت جمهوريــة اليمــن 

ّمــت هــذه 
َ

العــريب، وض العالــم  الديمقراطيــة الشــعبي�ة الدولــة الشــيوعية الوحيــدة يف 

 وإمــارات جنــوب اليمــن الســابقة الــي حكمهــا الربيطانيــون بشــكل 
ً
 أيضــا

َ
اجلمهوريــة عــدن

ــات)3(. ــر كمحمي ــر مباش غ

والتنظيميــة،  واالجتماعيــة  والفكريــة  السياســية  الرافعــة  تاريخيــا  اجلنــوب  ل  ــكَّ
َ

وش

لتبلــور وظهــور خطــاب الوحــدة اليمنيــ�ة، وهــو اخلطــاب الــذي شــاركت وأســهمت يف بلورته 

3        بروس ريدل، اململكة العربي�ة السعودية واحلرب األهلية ضمن حرب اليمن األهلية، مركز بروكنجز 

 https://cutt.us/BkyAv .2019 الدوحة، تاريخ النشر 15 أغسطس 2019، تاريخ االطاع 2 سبتمرب
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ــا)4(. ــاد إىل أقصاه ــى الب ــن أق ــ�ة م ــية اليمني ــة السياس ــه النخب ــه وصياغت وإنت�اج

وبعــد عــدة اتفاقيــات وقعتهــا القيــادات املتعاقبــة لدولــي شــطري اليمــن، يف القمــم الــي 

عقدتهــا يف أكــر مــن عاصمــة عربيــ�ة، جــاء اإلعــان عــن مضمــون اتفاقيــة الوحــدة وإعــان 

ــو 1990م، ولــم تتضمــن اتفاقيــة إعــان الوحــدة بــن  قيــام اجلمهوريــة اليمنيــ�ة يف 22 ماي

، وال كذلــك دســتور دولــة الوحــدة املســتفى عليــه مــن 
ً
حكومــة دولــي شــطري اليمــن ســابقا

الشــعب اليمــي؛ أي مــادة حتتفــظ ألي مــن قيــادة الدولتــن حبــق الراجــع عــن خيــار الوحــدة 

بعــد حتقيقهــا، حتــت أي مــربر كان.

وقــد تكــرر نــص المــادة )األوىل( مــن دســاتر اجلمهوريــة اليمنيــ�ة بــأن »اجلمهوريــة 

اليمنيــ�ة دولــة عربيــ�ة إســامية مســتقلة ذات ســيادة، وهــي وحــدة ال تتجــزأ وال جيــوز التن�ازل 

عــن أي جــزٍء منهــا، والشــعب اليمــي جــزء مــن األمــة العربيــ�ة واإلساميــــة«)5(.

وعقــب األزمــات الــي تســببت بهــا طريقــة اندمــاج املؤسســات احلكوميــة املدنيــ�ة 

الســريعة واالكتفــاء بتحريــك الوحــدات العســكرية واألمنيــ�ة لدولــي شــطري اليمن ســابقا 

4        قادري أحمد حيدر، اليمن يف التحوالت السياسية والواقع )قراءة نقدية يف عاقة الدين بالسياسة 

والسلطة باملجتمع(،  اآلفاق للطباعة والنشر، صنعاء، 2011، ص 197.
5         دستور اجلمهورية اليمني�ة، موقع رئاسة اجلمهورية، املركز الوطي للمعلومات، تاريخ النشر )د ت(، 

https://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php .2019 تاريخ االطاع 1 سبتمرب 
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بــن املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــمالية وبقــاء إدارة تلــك الوحــدات وتبعيتهــا لقياداتهــا 

الســابقة بــذات الهويــة واالنتمــاء املناطقــي واأليديولــويج الســابق والبعيــد عــن مضامــن 

الوحــدة الوطنيــ�ة، إضافــة إىل نتــ�اجئ االنتخابــات الربلمانيــ�ة األوىل عــام 1993م وحصــول 

احلــزب االشــراكي علــى املركــز الثالــث وحــوادث االغتيــ�االت الــي طالــت بعــض كــوادره، 

موقــف  مــن  انزعاجهــا  نتيجــة  املتن�افســة،  اليمنيــ�ة  للقــوى  اإلقليميــة  واالســتقطابات 

ــف 1994م،  ــرب صي ــى ح ــها عل ــت، وانعكاس ــراق للكوي ــزو الع ــ�اء غ ــ�ة أثن ــة اليمني احلكوم

أعلــن نائــب الرئيــس اليمــي أمــن اللجنــة املركــزي للحــزب االشــراكي علــي ســالم البيــض 

ــ�ة ثابتــ�ة يف  االنفصــال وإعــان جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة، وقــد ظلــت الهويــة اليمني

أدبيــ�ات ومواقــف القيــادات اجلنوبيــ�ة، وبــارزة يف تســميات الــدول املتعاقبــة يف جنــوب 

ــن. اليم

وتعــّددت احلــركات اجلنوبيــ�ة املطالبــة باالنفصــال)6(، واخنرطــت فيهــا شــخصيات بــارزة 

مــن القيــادات احلكوميــة يف دولــة جنــوب اليمــن مــا قبــل الوحــدة، وعلــى الرغــم مــن تبــي 

هــدف الكيــان اجلنــويب املســتقل لــدى معظــم هــذه احلــركات، إال أن الزناعــات السياســية 

ــددة  ــات متع ــراف ارتب�اط ــذه األط ــن ه ــر م ــت للكث ــان، وأصبح ــة للعي ــدت واضح ــا ب بينه

ــة.  ــدول اإلقليمي ــة، أو ال ــراف املحلي ــع األط ــواء م س

ؤ الســلطة( إىل تكريــس 
ُّ
ــز

َ
د الــدول وت عــدُّ

َ
وقــد أدت ظاهرتــا التوحــد والتفــكك املتكــررة )ت

الهويــات الفرعيــة ومدهــا بأســباب احليــاة وإبقائهــا حيــة ونشــطة، حيــث قــادت إىل تــزؤ 

الهويــة الوطنيــ�ة وعمقــت احلــدود بــن الهويــات الفرعيــة وحافظــت عليهــا، فانتقــال 

الســلطة وتداولهــا بــن العصبيــ�ات املختلفــة، مثــا، مدهــا بالوقــود الــازم للحفــاظ علــى 

ــرب هــذا التــداول ســوابق تعامــل معهــا العقــل 
ُ

نفســها حيــة ونشــطة سياســيا، كمــا اعت

6        تدر اإلشارة إىل وجود إشكالية تتعلق بالتوصيف القانوين للمطالبن باالنفصال أو فك االرتب�اط أو تقرير 

املصر أو التمردين، حيث حيرص جزء من احلراك اجلنويب على وصف مشروعهم السيايس بفك االرتب�اط 
بدال عن االنفصال، باعتب�ار أن االنفصال يشر إىل انقسام جزء من كل، بينما األول أي فك االرتب�اط مبي على 

 عن 
ً
تراجع خيار قيادة إحدى دولي الوحدة عنها، وهو ما يفرض أن تكون االتفاقيات قد تضمنت�ه ويكون صادرا

قيادات تلك الدولة، ويتبىن آخرون من احلراك اجلنويب املطالبة بتقرير املصر، فيما الدستور اليمي والقوانن 
ترم أي سلوك لتقسيم الدولة اليمني�ة.



12

جنـوب وشــرق اليمن | جغرافيا تتنازعها القوى اإلقليمية

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

الضيقــة  السياســية  فاملشــروعات  مكتســبة،  تاريخيــة   
ً
حقوقــا بوصفهــا  العصبــوي 

الســوابق  تلــك  إىل  تلجــأ  وحضرمــوت،  اجلنــوب  انفصــال  إىل  الداعيــة  تلــك  خصوصــا 

لتســويغ نفســها، وتســتخدم التفــكك املتكــرر للســلطة وقيــام دول مســتقلة يف اجلغرافيــا 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل، عل ــو األص ــن ه ــام اليم ــ�ات أن انقس ــة ألثب ــة حًج ــ�ة واحلضرمي اجلنوبي

عمــر دولــة اجلنــوب )23 ســنة( ال يمثــل إال ومضــة يف التاريــخ الطويــل للبــاد الــي لــم 

يســبق أن انقســمت إىل جنــوب وشــمال علــى النحــو الــذي تأســس بــن االســتقال يف عــام 

.)7(
1990 الوحــدة  وحتقيــق   1967

ــعبي�ة(  ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــ�ة وجمهوري ــ�ة اليمني ــة العربي ــن )اجلمهوري ــطري اليم ــي ش ــة دول خريط

ــو 1990م. ــدة 22 ماي ــل الوح قب

وباســتعراض خريطــة محافظــات اجلمهوريــة اليمنيــ�ة، أو خارطــة دولــي الشــطرين 

، ياحــظ 
ً
)اجلمهوريــة العربيــ�ة اليمنيــ�ة وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة( ســابقا

ــود  ــو وج ــع ه ــرب للواق ــل إن األق ــوب، ب ــمال وجن ــي لش ــرايف حقيق ــود جغ ــه ال وج ــل أن املتأم

)شــرق وغــرب( تمثــل األوىل الغــرب، فيمــا تمثــل محافظــات جمهوريــة اليمــن الديمقراطية 

الشــعبي�ة الشــرق، وقــد تنبــ�ه قــادة التحــرر مــن االســتعمار الربيطــاين لسياســته التمزيقيــة؛ 

7        أحمد علي األحصب، هوية السلطة يف جنوب اليمن: جدل السياسة والتاريخ، املركز العريب 

لأحباث ودراسة السياسات، بروت، الطبعة األوىل، مايو / أيار 2019، ص 183.
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فعملــوا علــى تكريــس وتثبيــت اليمننــ�ة يف مختلــف املكونــات واملناســبات، ابتــ�داء مــن اســم 

ــرة يف  ــواهد كث ــي(، والش ــراكي اليم ــزب االش ــم )احل ــزب احلاك ــم احل ــى اس ــة وح الدول

اخلطــاب الســيايس والثقــايف واالجتماعــي.

عنــد احلديــث عــن الوحــدة اليمنيــ�ة مــن املهــم جــدا التميــز بــن اليمــن احلضــاري الثقــايف 

ــخ يف  ــا والتاري ــل اجلغرافي ــل تفاع ــو حاص ــايف ه ــاري الثق ــن احلض ــيايس، فاليم ــن الس واليم

ــرية  ــة بش ــام جماع ــل قي ــذا التفاع ــن ه ــج ع ــد نت ــن«، وق ــم »اليم ــن العال ــة م ــذه املنطق ه

اســمها الشــعب اليمــي، وملكونات هذا الشــعب قواســم مشــركة كثرة ال تنفــي خصوصية 

كل مكــون، أمــا اليمــن الســيايس فهــو الــدول الــي نشــأت داخــل الفضــاء اجلغــرايف لليمــن 

طــوال مراحــل التاريــخ)8(.

األســبق-أنه  النــواب  مجلــس  األحمر–رئيــس  حســن  بــن  هللا  عبــد  الشــيخ  يذكــر 

التقــى باملبعــوث الــدويل إىل اليمــن أثنــ�اء حــرب 1994م، األخضــر اإلبراهيــي يف يونيــو 

ســنة 2007م يف جــدة الســعودية، وأنــه ذكــر لــه أنــه حينمــا التقــى بعلــي ســالم البيــض يف 

حضرمــوت بعــد أن خــرج مــن عــدن أثنــ�اء احلــرب، بــادر البيــض بقولــه: »مــا الــذي حصــل 

لكــم: كنتــم تمنعوننــ�ا قبــل الوحــدة مــن تســمية اليمــن باليمــن الشــمايل واليمــن اجلنــويب 

وتصــرون علــى شــمال الوطــن وجنــوب الوطــن؟ مــاذا جــرى لكــم اليــوم؟« فنكــس البيــض 

ــم يــرد)9(. ــه ول رأس

فالصــراع لــم يكــن حــول الوحــدة لذاتهــا ويف ذاتهــا، بــل حــول مضمونهــا الســيايس الوطــي 

الديمقراطــي التعــددي، وحــول قضيــة الشــراكة يف الســلطة والــروة، وحــول اخليــارات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة، وحــول الفســاد، ويف القلــب مــن كل ذلــك حــول 

قضيــة بنــ�اء الدولــة الوطنيــ�ة املؤسســية احلديثــ�ة، فاألزمــة يف جوهرهــا قائمــة يف نظــام 

ــة)10(. ــرة ورؤي ــدة كفك ــس يف الوح ــزي ولي ــردي املرك ــوي الف ــم العصب احلك

8       طاهر شمسان، القضية اجلنوبي�ة: اجلذور...املحتوى...احلل. موقع احلزب االشراكي نت، تاريخ النشر 

 https://cutt.us/9PYAa .2019 04 تموز/يوليو 2014، تاريخ االطاع 24 سبتمرب/ أيلول

9        عبد هللا بن حسن األحمر، مذكرات، ص 282-283. 

10      قادري أحمد حيدر، اليمن يف التحوالت السياسية والواقع، مرجع سابق، ص 198-197
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الرئيــس الســابق   
ً
القيــادات السياســية وحتديــدا أبــدت  منــذ إعــادة حتقيــق الوحــدة، 

 وحساســية حــول ضــرورة وجــود شــخصيات جنوبيــ�ة يف 
ً
علــي عبــد هللا صالــح اهتمامــا

ــة، وزاد تمثيلهــا خــال الســنوات األخــرة، إال أن اختيــ�ار غالبيــ�ة  قيــادة مؤسســات الدول

، نظــرا لضعــف قدراتهــم وفشــلهم وعــدم منحهــم 
ً
تلــك الشــخصيات لــم يكــن موفقــا

الصاحيــات، وهــو مــا لــم ينــ�ل رىض املواطنن وخاصــة يف املحافظــات اجلنوبي�ة والشــرقية.

والبــد مــن اإلشــارة إىل املحــاوالت اجلــادة الــي ُبذلــت ملعاجلــة املشــاكل املراكمــة يف 

ــر  ــد مؤتم ــال عق ــر 2011، خ ــورة فرباي ــب ث ــن؛ عق ــرقية لليم ــ�ة والش ــات اجلنوبي املحافظ

ــة  ــت جلن ــويب، وخصص ــراك اجلن ــن احل ــات م ــه مكون ــاركت في ــذي ش ــي ال ــوار الوط احل

القضيــة  )جــذور  هــي:  أربعــة،  محــاور  يف  اجلنوبيــ�ة«،  »القضيــة  ومعاجلــة  ملناقشــة 

اجلنوبيــ�ة، محتــوى القضيــة اجلنوبيــ�ة، كيفيــة حــل القضيــة اجلنوبيــ�ة، ضمــان عــدم تكــرار 

ــع  ــ�ة ومن ــة اجلنوبي ــول للقضي ــم احلل ــايض وتقدي ــة الم ــى معاجل ــزت عل ــدث(، ترك ــا ح م

ــادة  ــت إع ــراءات، كفل ــتورية واإلج ــات الدس ــن التعدي ــة م ــال مصفوف ــن خ ــا، م تكراره

توزيــع الســلطة والــروة بــن األقاليــم اليمنيــ�ة)11(.

وقــد قدمــت مختلــف املكونــات السياســية واجلماعاتيــ�ة الــي شــاركت يف مؤتمــر احلــوار 

الوطــي)*( رؤاهــا ملعاجلــة القضيــة اجلنوبيــ�ة باعتب�ارهــا القضيــة املركزيــة الي اســتمر نظام 

الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح يتجاهــل مضامينهــا ويتعامــل معهــا بــا مبــاالة 

11        مخرجات اللجنة املصغرة لفريق القضية اجلنوبي�ة: اتفاق حل عادل للقضية اجلنوبي�ة، صنعاء 23 

http://www.ndc.ye/ndc- .2019 2013، موقع مؤتمر احلوار الوطي، تاريخ املشاهدة 6 سبتمرب  ديسمرب
 doc/Southern_Question.pdf

 تمثل مجموع أعضاء مؤتمر احلوار، 
ً
 من إجمايل 565 مقعدا

ً
*    احلراك اجلنويب ُخصص له 85 مقعدا

مع العلم أنه تم إلزام مختلف املكونات املشاركة يف مؤتمر احلوار الوطي بضرورة أن تمثل %50 من 
أعضائها من املنتمن للمحافظات اجلنوبي�ة والشرقية، وضم فريق )جلنة( القضية اجلنوبي�ة 40 

عضوا، 15 منهم من احلراك اجلنويب، وتوزع البقية بواقع 6 أعضاء من كل مكون مشارك يف مؤتمر 
احلوار، ويف كل فريق مكون أعضاء من ينتمون للمحافظات اجلنوبي�ة، وقد أسندت رئاسة الفريق إىل 

القيادي اجلنويب محمد علي أحمد.
وخلص املشاركون إىل املوافقة على مشروع الدولة االحتادية، وتب�اينت املواقف حول أن تكون من إقليمن أو 
ستة أقاليم، وباملقابل فقد قرر التي�ار املتشدد يف احلراك بزعامة نائب الرئيس اليمي السابق املقيم يف املنفى 

علي سالم البيض مقاطعة مؤتمر احلوار، ويف ختام املؤتمر تعاظمت االختافات بن مكونات احلراك اجلنويب، 
وحدث انقسام حول قيادة محمد علي أحمد له. 
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ــه،  ــودة عن ــة املعه ــوالءات الفردي ــراء ال ــة ش ــدا سياس ــرى، معتم ــا أخ ــة أحيان ــا وبرعون أحيان

ــم تقريــر  ــص إليه ــن خل ــي األرايض الذي ــن ناه ــا ع ــدا مدافع ــل ب ــا، ب ــج جذوره دون أن يعال

هــال باصــرة.

وقــد اســتعرضت رؤيــة احلــزب االشــراكي اليمــي الســياقات الــي نشــأت خالهــا 

القضيــة اجلنوبيــ�ة وعــربت فيهــا عــن مضامينهــا وطبيعــة التعقيــدات السياســية واألمنيــ�ة 

صــت إىل أن »حــل شــكل الدولــة الــذي 
ُ
واالجتماعيــة واالقتصاديــة الــي أحاطــت بهــا، وخل

يســتوعب احلقائــق واملعطيــات واحللــول ملشــكات القضيــة اجلنوبيــ�ة أن يتــم بدولــة 

ــن«)12(. ــن إقليم ــ�ة م ــة وطني احتادي

دولــة  حاكــم  الســابقة  بصفتــه  اليمــي  االشــراكي  احلــزب  يمثــل  مــا  وخلصوصيــة 

ــككا  ــ�ة مش ــة اجلنوبي ــى القضي ــويص عل ــدا ك ــعبي�ة، ب ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم جمهوري

بأحقيــة مكونــات احلــراك املشــاركة يف مؤتمــر احلــوار الوطــي تمثيــ�ل املحافظــات اجلنوبيــ�ة 

والشــرقية، لكــن رؤيتــ�ه احنــازت مجــددا للهويــة اليمنيــ�ة وواحديــة الشــعب اليمــي، علــى 

ــوب  ــة اجلن ــن لهوي ــويب املتبن ــايل اجلن ــس االنتق ــبي�ه واملجل ــض منتس ــوات بع ــس أص عك

ــريب. الع

ــتور  ــدة دس ــى قاع ــأ عل ــي، تنش ــراكي اليم ــزب االش ــة احل ــا لرؤي ــة وفق ــة االحتادي  فالدول

وطــي احتــادي بآفــاق مســتقبلية حنــو حتقــق تدريــيج موضوعــي ملزيــد مــن االندمــاج الوطــي 

واالجتماعــي، وهــي بذلــك لــن تكــون قائمــة على أســس تعاقديــة بــن شــطرين، وأن اإلقليم 

ــس علــى التكامل بن  ، وأن هــذا احلــق مؤسَّ
ً
 ســياديا

ً
، ال يمتلــك لوحــده حقــا

ً
االحتــادي منفــردا

إقليمــن، وبالتــايل فــان التعبــر عــن الســيادة تمتلكــه بصــورة حصريــة احلكومــة االحتاديــة، 

كمــا ال حيــق ألي إقليــم أن يقــرر بمفــرده وجــوده مــن عــدم وجــوده ضمــن الدولــة االحتاديــة. 

ــل  ــى املي ــم عل ــوره قائ ــدم عص ــذ أق ــه من ــي، وأن ــي اليم ــار التاري ــ�ار املس  يف االعتب
ً
ــذا وأخ

12         نص رؤية احلزب االشراكي اليمي حول شكل الدولة، موقع احلزب االشراكي اليمي، تاريخ النشر 10 

http://aleshteraky.com/emcej-adfhaj/item/3569-fn- .2019 كانون2/ين�اير 2015، تاريخ االطاع 28 نوفمرب
jmiq-adfkb-adamcjaci-adiefi-fhd-mcd-adhhdq
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العــام للتاريــخ حنــو الوحــدة واالندمــاج الوطــي االجتماعــي، فــإن تأســيس الواليــات داخــل 

ــك  ــة، وذل ــة االحتادي ــات الدول ــن مكون ــث م ــتوى الثال ــل املس ــن يمث ــن اإلقليم ــم م كل إقلي

علــى النحــو التــايل:

أ ( يت�ألــف برلمــان كل إقليــم مــن عــدد املقاعــد الــي تتمثــل فيهــا ســكان كل واليــة حبســب 

قانــون االنتخابــات الــذي سيســتفى عليــه، وســيكون هــذا الربلمــان هــو املرجعيــة الرئيســية 

للحكــم يف اإلقليــم، وهــو الــذي َينتخــب احلكومــة املحليــة ويراقــب أداءهــا.

ب ( الربلمان االحتادي ُينتخب إليه ممثلو الواليات مباشرة من دون توسيط اإلقليم.

ج( الواليــات تمثــل األطــر الرئيســية يف األطــر االنتخابيــ�ة املختلفــة، وتتواجــد فيهــا قواعــد 

وهيئــ�ات األحــزاب السياســية واملنظمــات املختلفــة املعــربة عــن املجتمع.

تصدع الوحدة واجلمهورية 

بعــد االنقــاب احلــويث علــى ســلطات الدولــة، وتدخــل التحالــف العــريب بقيــادة اململكــة 

العربيــ�ة الســعودية بنــ�اء علــى دعــوة الرئيــس اليمــي عبدربــه منصــور هــادي، جــرت خــال 

الســنوات الماضيــة محــاوالت لتغيــر هويــة الصــراع اجلــاري يف اليمــن، وقــد جنــح بعضهــا 

 وفــق معادلــة الســلطة واالنقابــن بــن 
ً
بنســب متفاوتــة، فبــدال عــن كــون الصــراع قائمــا

احلكومــة اليمنيــ�ة وجماعــة احلــويث املســلحة وحليفهــا الســابق الرئيــس اليمــي علــي 

ــيعي،   ش
ِّ

ــي ــي ُس ــراع طائف ــراع إىل ص ــل الص ــة لتحوي ــرت محاول ــد ج ــح، فق ــد هللا صال عب

ــي  ــاكات ال ــة االنته ــول نتيج ــض القب ــت بع ــت حقق ــ�ة وإن كان ــد الغالبي ــلت عن ــا فش لكنه

قامــت بهــا جماعــة احلــويث، ورغبــة مقاوموهــا يف تنيــ�د املتدينــن ملواجهتهــا، لكــن التحــول 

األبــرز يف هويــة الصــراع قادتــه دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة إىل صــراع شــمايل جنــويب، 

مــن خــال سياســاتها يف إغــاق املحافظــات اجلنوبيــ�ة الــي تتواجــد فيهــا وتتحكــم بهــا 

أمــام عــودة مؤسســات احلكومــة اليمنيــ�ة، وهــي سياســة طبقتهــا بريطانيــ�ا يف جنــوب 

الســودان، تمكنــت خالهــا مــن إحــداث فــوارق اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة انعكســت 

علــى التب�اينــ�ات السياســية وقابليــة العيــش يف دولــة واحــدة، وإن كانــت هــذه السياســة يف 
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اليمــن تواجــه حتديــات نتيجــة العاقــات التشــابكية بــن مكونــات املجتمــع اليمــي وتنــوع 

ــة. ــم املجتمعي ــمية وحاضناته ــلطات الرس ــويل الس ــات مت خلفي

املبحث األول: خارطة الفاعِلن املحلين يف مناطق جنوب اليمن 

: خصائص الصراع يف مناطق اجلنوب
ً
أوال

ــايف ونمــط احليــاة،  ــق جنــوب اليمــن بالتنــوع االجتماعــي والســيايس والثق تتمــز مناط

فرغــم التشــابه يف األساســيات، إال أنهــا توجــد بعــض اخلصوصيــات الثقافيــة الــي ختتلــف 

يف املحافظــات الشــرقية لليمــن )حضرمــوت واملهــرة وأرخبيــ�ل ســقطرى وشــبوة( عــن 

املحافظــات اجلنوبيــ�ة )حلــج والضالــع وأبــن (، أمــا مدينــ�ة عــدن الــي عرفــت بمدنيتهــا، 

سيفســاء تتواجــد فيهــا كل املكونــات اليمنيــ�ة، ويف حــن أن املحافظــات 
ُ
فهــي بمثابــة ف

الشــرقية يغلــب عليهــا الطابــع االجتماعــي املســالم واالعتمــاد االقتصــادي الــذايت وظاهــرة 

االغــراب يف دول اجلــوار وشــرق آســيا، فــإن املناطــق اجلنوبيــ�ة يكــر فيهــا العســكريون 

ــمالية.  ــات الش ــكان املحافظ ــع س ــر م ــلوكيات أك ــابه الس ــة، وتتش ــى الدول ــاد عل واالعتم

وقــد حــاول نظــام احلكــم يف جنــوب اليمــن التغلــب علــى تداعيــات العصبيــ�ات املناطقية، 

إىل حــد إلغــاء تســميات املحافظــات واعتمــاد األرقــام التسلســلية لتميزهــا، إال أن تلــك 

ـر 1986، بــن مــا يعــرف بالزمــرة املنتمــن  اجلهــود فشــلت وتفجــر الصــراع يف 13 ين�اـي

ملحافظــي أبــن وشــبوة، وبــن الطغمــة املنتمــن ملحافظــي حلــج والضالــع. وقــد تكــرر 

الصــراع يف ين�ايــر عــام 2018 وأغســطس 2019، حتــت مســى املجلــس االنتقــايل اجلنــويب 

ــادي. ــس ه ــادة الرئي ــرعية بقي ــة الش واحلكوم

وقــد انعكســت هــذه اخلصائــص علــى البيئــ�ة السياســية والعســكرية والثقافيــة يف 

تعبــرات الكيانــات اجلنوبيــ�ة، ســواء تلــك الكيانــات اجلهويــة املناطقيــة الــي تنحصــر 

يف حــدود مــا قبــل الوحــدة، أو تلــك املنضويــة يف الكيانــات السياســية املعــربة عــن أطــراف 

د  الصــراع الدائــر حاليــا يف مناطــق جنــوب وشــرق اليمــن، ويذهــب البعــض إىل اعتبــ�ار املحــدِّ

ــ�ة. ــوى اجلنوبي ــن الق ــراع ب ــم للص ــو احلاك ــوي( ه ــي )اجله املناطق
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ــداد  ــا امت ــية الــي له ــزاب السياس ــن: األح ــة ِم ــ�ة احلالي ــوى اجلنوبي ــة الق وتتشــكل خارط

مــع املناطــق الشــمالية باعتب�ارهــا كيانــات قانونيــ�ة، واحلــراك اجلنــويب الســلي بتفرعاتــه، 

نشــئت 
ُ
أ الــي  املســلحة  والكتائــب  اإلرهابيــ�ة،  العنــف  وجماعــات  الســلفية،  والقــوى 

ــح،  ــد هللا صال ــى عب ــابق عل ــس الس ــابق الرئي ــا الس ــويث وحليفه ــة احل ــاب جماع ــد انق بع

ــض  ــب بع ــبواني�ة، وتلع ــة والش ــب احلضرمي ــ�ة والنخ ــة األمني ــة واألحزم ــوات العمالق كق

 تفــوق دور بعــض الكيانــات 
ً
الشــخصيات السياســية واالقتصاديــة يف جنــوب اليمــن أدوارا

ــة. ــا الدولي ــة وربم ــا اإلقليمي ــة بعاقاته ــي، مدعوم ــتوى املحل ــى املس ــة عل م
َّ

املنظ

: احلراك اجلنويب والتحوالت املطلبي�ة
ً
ثاني�ا

ظهــر هــذا املســى ألول مــرة يف يوليــو 2007م، أي: أثنــ�اء مرحلــة االحتقــان الســيايس 

بــن نظــام صالــح واللقــاء املشــرك، وقــد تمثلــت مطالــب احلــراك يف ثــاث قضايــا 

وىل: إعــادة املوظفــن العســكرين واملدنيــن الــذي تــم تســرحيهم عقــب حــرب 
ُ
رئيســية، األ

ــنوات  ــال س ــد أو إكم ــن التقاع ــوغ س ــن )بل ــد األجل ــوا أح ــم يبلغ ــن ل ــف 1994م والذي صي

ــا مــن  ــم البســط عليه ــه ت ــوا إن ــي قال ــكات ال ــاألرايض واملمتل ــ�ة: تتعلــق ب اخلدمــة(. والثاني

ِقبــل شــخصيات نافــذة يف نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح، فيمــا تمحــور 

ــم.  ــل له ــرص عم ــر ف ــة بتوف ــباب واملطالب ــف الش ــة توظي ــول قضي ــث ح ــب الثال املطل

 للدعــوات الــي 
ً
ويف هــذا الســياق البــد مــن التأكيــد علــى أن احلــراك اجلنــويب يمثــل امتــدادا

ظلــت تطالــب بتصحيــح مســار الوحــدة، منــذ مــا قبــل حــرب صيــف 1994، وزادت تلــك 

الدعــوات بشــكل أكــرب، مــع املطالبــة بإزالــة آثــار احلــرب، بزعامــة محمــد حيــدرة مســدوس 

وحســن باعــوم.

لــم يتعامــل نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح مــع االحتجاجــات برؤيــة إصــاح 

اســراتييج، بــل قابلهــا باإلنــكار واملعاجلــات التكتيكيــة واحللــول اجلزئيــ�ة، يف محاولــة 

للمتاجــرة بهــا سياســيا، كمــا فعــل مــع حركــة احلوثيــن، متجاهــا بأنهــا قــد تتجــاوز ُبعدهــا 

املطلــي احلقــويق كمــا بــدأت إىل البعــد الســيايس وإحيــاء الهويــات املفتتــ�ة للدولــة والوحدة، 
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وعلــى الرغــم مــن ثبــ�ات الكثــر مــن قيــادات احلــراك علــى مبــدأ اإلصــاح ضمــن الوحــدة، 

غــر أن هنــاك مــن اســتغل تاهــل نظــام صالــح للملــف؛ فتــم حتويلــه مــن مطلــب ســلي 

إصــايح مــا بــن 2007-2009م إىل مطلــب ســيايس يهــدف إىل تقريــر املصــر، الســيما بعــد 

ظهــور علــي ســالم البيــض يف 2009م-2010م الــذي طالــب بفــك االرتبــ�اط نهايــة عــام 

إىل2012م.  2010

ــي،  ــب األم ــى اجلان ــح عل ــد هللا صال ــي عب ــابق عل ــس الس ــام الرئي ــد نظ ــل اعتم يف املقاب

وسياســة كســب الــوالءات، خاصــة مــع قيــادات الصــف األول والثــاين يف احلــراك اجلنــويب 

املتواجديــن داخــل املحافظــات اجلنوبيــ�ة أو خــارج اليمــن؛ فأغراهــم باملناصــب والوجاهات، 

ُســد( بــن مكونــات احلــراك اجلنــويب، إضافــة إىل تشــكيل جلــان 
َ
ق ت ــرِّ

َ
وكذلــك سياســة )ف

التحقيــق، وكان أشــهرها جلنــة هــال باصــرة.

وقــد أســهمت الظــروف املحليــة والصراعــات اإلقليميــة، يف محاولــة القــوى املحليــة 

توظيــف احلــراك اجلنــويب ضــد نظــام الرئيــس اليمــي الســابق علــي عبــد هللا صالــح، 

وكذلــك إيــران الــي اســتقطبت الكثــر مــن شــباب احلــراك اجلنــويب، الذيــن غــادروا اليمــن 

بهــدوء للتــدرب فيهــا، ويف لقــاء مــع صحيفــة الغارديــان الربيطانيــ�ة 2012م أوضــح قيــادي 

يف احلــراك  اجلنــويب كيــف جــرى لقــاؤه مــع اإليرانيــن يف بلدهــم مــع أماكــن التدريــب، 

عــِرض إيــران علــى شــباب احلــراك اســتعادة الدولــة مقابــل االســتثمار يف البنيــ�ة التحتي�ة، 
َ
وت

ويف حديــث لـــ«وول اســريت األمريكيــة« اعــرف أمــن عام احلراك اجلنويب قاســم عســكر 

بذهــاب املئــات إىل إيــران للتــدرب، وكذلــك اعرفــت قيــادات حوثيــ�ة بت�دريبــ�ات يف جنــوب 

ــابقة  ــة احلــروب الس ــوا يف اليمــن طيل ــ�اين كان ــ�ان وإيــران، وبعناصــر مــن حــزب هللا اللبن لبن

ــة)13(. ــى اللحظ وح

13         إيران وتمويل حرب اليمن!!!، موقَعي: اليمي اجلديد/مسند لأنب�اء، تاريخ النشر 18 يوليو 2016، 

 تاريخ االطاع 5 سبتمرب 2019.
http://www.alyemeny.com/news.php?id=8897#.XZw1j1UzbIV
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: القضية اجلنوبي�ة بن 1995 – 2019م
ً
ثالثا

ــرَّ بهــا احلــراك اجلنــويب إىل أربــع محطــات رئيســية)14(،  يمكــن تقســيم املحطــات الــي َم

ــية. ــب سياس ــة إىل مطال ــب حقوقي ــن َمطال ــه، م ــا َمطالب ــورت خاله تط

املحطة األوىل: 2005-1995 

يف هــه املرحلــة الــي أعقبــت هزيمــة االنفصاليــن يف حــرب صيــف 1994م ظهــرت العديــد 

ح، وتعتمــد علــى العنف 
َّ
مــن احلــركات والفصائــل اجلنوبيــ�ة الــي غلــب عليهــا الطابــع املســل

يف حتقيــق أهدافهــا، حيــث قامــت بتنفيــذ عــدة هجمــات، ومــن هــذه الفصائل واحلــركات:

 -اجلبهة اجلنوبي�ة للمقاومة »حركة موج«.

-حركة تقرير املصر.

م« 1995م.
ْ
 -حركة »َحت

 -تي�ار إصاح مسار الوحدة 1996م.

- اللجان اجلنوبي�ة الشعبي�ة 1998م.

 -ملتقــى أبنــ�اء اجلنــوب بصنعــاء 1999م، وهــي املــرة األوىل الــي يســتخدم فيهــا مصطلــح 

جلنوب. ا

-التجمع الديمقراطي اجلنويب »تاج«، ظهر يف لندن عام 2004م.

املحطة الثاني�ة: 2006 – 2008

ــاب  ــث االنتخ ــن حي ــ�ة م ــية الثاني ــات الرئاس ــع االنتخاب ــا م ــة بزتامنه ــذه املرحل ــزت ه تم

الــي رشــحت خالهــا أحــزاب املعارضــة »تكتــل اللقــاء املشــرك« املهنــدس  املباشــر، 

ــب  ــوت، والغري ــة حضرم ــن محافظ ــدر م ــبق، املنح ــط األس ــمان وزيــر النف ــن ش ــل ب فيص

14         عاء أبوبكر عفارة، مراحل تطور مكونات احلراك اجلنويب من املطالبة بالتغير إىل التحرير واالستقال، 

دمت لندوة القضية اجلنوبي�ة، تنظيم مبادرة مطر للمواطنة املتساوية، صنعاء، نوفمرب 
ُ

ورقة غر منشورة، ق
.2013
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أن بعــض األصــوات املحســوبة علــى احلــراك صوتــت ملنافســه الرئيــس الســابق علــي 

عبــد هللا صالــح، إمــا بدافــع املصلحــة اآلنيــ�ة، أو نتيجــة لسياســة شــراء الــوالءات والتفرقــة 

الــي أجادهــا الرئيــس الســابق علــي صالــح، وباملقابــل قــرر جــزء مــن احلــراك مقاطعــة 

االنتخابــات؛ خشــية مــن احتماليــة أن يعــزز فــوز املهنــدس فيصل بــن شــمان واإلصاحات 

ــدة. ــن بالوح ــدث رىض املواطن ــن أن حْت ــي يمك ال

يف هــذه املرحلــة، وبــوادر انفجــار األزمــة تبــ�دو واضحــة، كان نظــام الرئيــس علــي عبــد 

إدارة  يف  اســتحواذية  سياســة   
َّ

َبــىن
َ
ت حيــث  األزمــة،  تلــك  بوجــود  يعــرف  ال  صالــح  هللا 

 )2006 )عــام  ِنــن  املعيَّ املحافظــن  كل  كان  حيــث  والشــرقية،  اجلنوبيــ�ة  املحافظــات 

ينتمــون إىل محافظــات شــمالية، وأصبــح تعيــن املحافظــن سياســة ترضيــة وكســب والء 

االجتماعيــة.  للشــخصيات 

جدول رقم )1( 

أسماء محافظي املحافظات اجلنوبي�ة والشرقية عام 2006

المحافظة التي ينتمي لها المحافظاسم المحافظةاسم المحافظالرقم
حجةحمافظة عدنأمحد حممد الكحالين1
ذمارحمافظة حلجعبد الوهاب حيي الدرة2
احلديدةحمافظة أبنيحممد صاحل مشالن3
حمافظة املهرةحممد عبد هللا احلرازي4
حمافظة الضالعحممد العنسي5
صنعاءحمافظة شبوةحممد علي الرويشان6

عمرانحمافظة حضرموتطه عبد هللا هاجر7

ويف هــذه املرحلــة بــرز )ملتقــى التصالــح والتســامح( كامتــداد جلمعيــة ردفــان الــي 

ــت  ــي حدث ــابقة ال ــ�ة الس ــات اجلنوبي ــات الصراع ــة تداعي ــدف إزال ــام 2006، به ــت ع تكون

عــد جمعيــة املتقاعديــن أبــرز الفاعِلــن يف تلــك 
ُ

ْمــرة(، وت
ُّ
مــة والز

ْ
غ بــن مــا كان ُيعــرف بـــ )الطُّ

املرحلــة الــي شــهدت فعالياتهــا زخمــا يف 7 يوليــو 2007، ثــم جمعيــة الشــباب العاطلــن عن 
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العمــل.

املحطة الثالثة: 2011-2009

ــة  ــام للجن ــن الع ــة واألم ــس اجلمهوري ــة الظهــور العلــي لنائــب رئي شــهدت هــذه املرحل

املركزيــة للحــزب االشــراكي علــي ســالم البيــض، بعــد ســنوات مــن االحتجــاب، وكذلــك 

انضمــام عــدد مــن املشــاخي والشــخصيات اجلنوبيــ�ة كطــارق الفضلــي وعبــد الــرب النقيــب، 

وقــد تعــددت الكيانــات اجلنوبيــ�ة الــي ارتفــع ســقف خطابهــا الســيايس، وأبرُزهــا: 

-املجلس األعلى الستعادة دولة اجلنوب

-الهيئ�ة الوطني�ة لاستقال

 -الهيئ�ة الوطني�ة للنضال السلي اجلنويب

-املجلس األعلى للحراك السلي اجلنويب »جناح«

 -مجلس قيادة الثورة السلمية للجنوب

ومــن املفارقــات أن العديــد مــن قيــادات احلــراك يف هــذه املرحلــة قــد احنــازوا خليــار الدولــة 

ــوا مناصــب حكوميــة، وأبــرز هــذه الشــخصيات اللــواء )ناصــر النوبــة( 
َّ
ول

َ
االحتاديــة، وت

 للشــرطة العســكرية العامــة وفرعهــا 
ً
الــذي ُعن-بالقــرار )رقــم )97( لســنة 2018-قائــدا

يف عــدن، واللــواء الركــن )محمــد طمــاح( الــذي صــدر قــرار رئيــس اجلمهوريــة رقــم )107( 

ــتطاع. ــتخبارات واالس ــ�ة االس ــا لهيئ ــ�ه رئيس ــنة 2018م بتعيين لس

املحطة الرابعة 2019-2011

يف هــذه املرحلــة شــهدت ثــورة فربايــر 2011 الــي أســقطت نظــام الرئيــس الســابق علــي 

 نائبــ�ه عبدربــه منصــور هــادي املنتــي ملحافظــة أبــن الرئاســة 
ِّ

ــويل
َ
عبــد هللا صالــح، وت

كمرشــح توافقــي، وقــد شــارك املواطنــون يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة بفاعليــة رغــم محاولــة 

ــض  ــتقطاب بع ــم اس ــة ت ــذه املرحل ــ�ة، ويف ه ــراك اجلنوبي ــر احل ــل عناص ــن ِقب ــم م اعراضه

والتوافــق علــى معاجلــات  الوطــي،  للمشــاركة يف احلــوار  قيــادات احلــراك ومكوناتــه 
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للقضيــة اجلنوبيــ�ة، وتضمينهــا يف مســودة الدســتور، وحتولــت يف هــذه املرحلــة قيــادة 

الــذي  األجهــزة والــوزارات لقيــادات تنتــي إىل املحافظــات اجلنوبيــ�ة، إال أن االنقــاب 

قداتــه جماعــة احلــويث وشــريكها الرئيــس اليمــي الســابق علــي عبــد هللا صالــح واجتيــ�اح 

اليمــن يف  ــل 
َ

دخ
َ
وأ السياســية  التســوية  الشــمالية واجلنوبيــ�ة قــى علــى  املحافظــات 

حــروب وفــوىض مســتمرة.

ويف هــذه املرحلــة بــرزت كيانــات جديــدة مدعومــة مــن دول إقليميــة، وتــم إنشــاء العديــد 

مــن الفصائــل والكتائــب املســلحة يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة.

: أهم التكتات يف املناطق اجلنوبي�ة والشرقية 
ً
رابعا

يوجــد يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة نوعــان رئيســيان مــن املكونــات ذات األهــداف والدوافــع 

ــتورية  ــات دس ــع بإصاح ــى الدف ــل عل ــدة، ويعم ــار الوح ــع خي ــوع األول: م ــية، الن السياس

الكثــر  فيــه  الصنــف  الوحــدة وفوائدهــا، وهــذ  تعالــج األخطــاء وتعــزز قيمــة  وعمليــة 

ل مناصــب حكوميــة، وكذلــك الشــخصيات االجتماعيــة 
َ

شــغ
َ
مــن الشــخصيات الــي ت

واملواطنــن الذيــن تضــرروا أثنــ�اء حكــم احلــزب االشــراكي اليمــي ويدركــون أيضــا طبيعــة 

االنقســامات اجلهويــة. وإشــكالية هــذا الصنــف أن صوتــه غــر مســموع، كمــا أن األحــداث 

الــي مــرت بهــا اليمــن بعــد انقــاب جماعــة احلــويث وحليفهــا الســابق الرئيــس الســابق علــي 

ــآالت  ــا بم ــدم موثوقيته ــا لع ــة، وربم ــف واضح  مواق
ِّ

ــي ــجعها لتَب ــم تش ــح؛ ل ــد هللا صال عب

األحــداث وتطوراتهــا. يف هــذا الصنــف تنــ�درج مواقــف األحــزاب السياســية بمختلــف 

توجهاتهــا حــى اللحظــة، بمــا فيهــا احلــزب االشــراكي اليمــي الــذي تضمنــت رؤيتــ�ه حلــل 

ــت  ــن، وإن كان ــام اإلقليم ــق نظ
ْ
ــة َوف ــة االحتادي ــار الدول ــرنى خي ــا س ــ�ة كم ــة اجلنوبي القضي

ــا اســتفتاء. ــم بعده ــرة انتقاليــة يت ــل لف ــذا احل ــأن يكــون ه ــة ب ــوات مطالب توجــد أص

ــر: هــو الــذي يمــارس الوصايــة علــى تمثيــ�ل اجلنــوب، وفــق ســقف مشــروعه 
َ

والنــوع اآلخ

االنفصــايل، ويركــز ثقلــه وتواجــده يف مناطــق محــددة، وخاصــة يف ردفــان والضالــع واملــكا 

وعــدن، ومــن خــال تتبــع مســرة احلــراك اجلنــويب ومكوناتــه الــي ظهــرت منــذ منتصــف 
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ــرة  ــن ف ــا ب ــا وتأرجحه ــن قواه ــ�ات موازي ــدم ثب ــح ع ــام 2019، يتض ــى الع ــعيني�ات ح التس

وأخــرى، وتكــرار ظاهــرة االنقســامات وظهــور كيانــات جديــدة واضمحــال أخــرى، إضافــة 

إىل إضعــاف دور الشــخصيات املؤسســة للحــراك وتغــرُّ قناعــات بعضهــا لصالــح الوحــدة 

االحتاديــة، وباملقابــل تصــدرت الســاحة اجلنوبيــ�ة كيانــات جديــدة مدعومــة مــن دول 

اإلقليــم، وحتديــدا اإلمــارات وإيــران، ويمكــن حصــر أبــرز املكونــات اجلنوبيــ�ة ذات الطابــع 

الفصائلــي-يف الوقــت احلاضــر-يف املكونــات اآلتي�ة: )املجلــس االنتقايل اجلنــويب، االئت�اف 

الوطــي اجلنــويب، مجلــس احلــراك الثــوري، مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع، ومجلــس اإلنقــاذ 

الوطــي اجلنــويب، وحتالــف القــوى الوطنيــ�ة اجلنوبيــ�ة، إضافــة للتشــكيات املســلحة الــي 

ــوات  ــ�ة وق ــة األمني ــا، األحزم ــا وإدارته ــا وتمويله ــائها وتدريبه ــى إنش ــارات عل ــت اإلم عمل

النخبــة وألويــة العمالقــة(. وفيمــا يــأيت حديــث مفصــل عــن طبيعــة كل مكــون:

1-  املجلس االنتقايل اجلنويب

نشــأ املجلــس االنتقــايل اجلنــويب يف 11 مايــو 2017، كــردة فعــل مباشــرة علــى إقالــة 

ــ�ة،  ــات اجلنوبي ــي املحافظ ــن محافظ  م
ً
ــددا ــادي ع ــور ه ــه منص ــة عبدرب ــس اجلمهوري رئي

)عــدن وحضرمــوت وشــبوة وحلــج والضالــع(، وإقالــة وزيــر الدولــة هــاين بــن بريــك وإحالته 

ــايل  ــس االنتق ــة املجل ــ�ة رئاس ــكيلة هيئ ــى تش ــاالت عل ــك اإلق ــت تل ــد انعكس ــق، وق للتحقي

ــن. ــوب اليم ــدة يف جن ــ�ة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــطته، ودور دول وأنش

يهــدف املجلــس االنتقايل-وفقــا ألدبيــ�ات وأنشــطة قياداتــه-إىل االنفصــال عــن اليمــن، 

وإقامــة دولــة جنوبيــ�ة باســم دولــة اجلنــوب العــريب، وهــي التســمية الــي أطلقتهــا بريطانيــ�ا 

ــيخات الــي كانــت يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية لليمــن، الــي 
ْ

علــى الســلطنات واملش

ن جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة. ــوِّ
َ

ك
ُ

كانــت ت

أ-  تشكيلة املجلس وخلفيات القيادات والهيكلة
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يف اجلدول رقم )2( أسماء هيئ�ة رئاسة املجلس االنتقايل اجلنويب وصفاتهم

توالهآخر منصب حكومي االنتقالي الجنوبيالصفة في المجلس االسمم
لهاالتي ينتمي المحافظة 

1
حمافظ حمافظة عدن رئيس اجمللس االنتقايلعيدروس قاسم الزبيدي

الضالعسابق

انئب رئيس اجمللس هاين بن بريك2
االنتقايل

وزير دولة مبجلس 
عدنالوزراء سابق

حمافظ حمافظة رئيس اجلمعية الوطنيةأمحد سعيد بن بريك3
حضرموت سابق

حمافظ حمافظة شبوة األمني العامأمحد حامد مللس4
شبوةسابق

عضو هيئة رائسة لطفي ابشريف5
اجمللس

وزير االتصاالت وتقنية 
املعلومات سابق 

عضو هيئة رائسة مراد علي حممد احلاملي6
اجمللس

وزير النقل واملواصالت 
سابق

عضو هيئة رائسة انصر اخلبجي7
اجمللس

حمافظ حمافظة حلج 
سابق

عضو هيئة رائسة فضل اجلعدي8
اجمللس

حمافظ حمافظة الضالع 
الضالعسابق

عضو هيئة رائسة سامل عبد هللا السقطري9
اجمللس

حمافظ حمافظة أرخبيل 
سقطرىسقطرى سابق

عضو هيئة رائسة صاحل بن فريد العولقي10
شبوةعضو الربملان اليميناجمللس

عضو هيئة رائسة عبد الرب النقيب11
حلجشيخ قبلياجمللس

عضو هيئة رائسة لطفي شطارة12
اجمللس

عضو هيئة رائسة عبد الرمحن شيخ13
اجمللس

وكيل العاصمة اليمنية 
املؤقتة عدن

عضو هيئة رائسة عبد اهلادي علي شائف14
اجمللس

عضو هيئة رائسة عقيل حممد العطاس15
اجمللس

عضو هيئة رائسة عبد هللا آل عفرار16
املهرةاجمللس
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عضو هيئة رائسة مىن اب شراحيل17
اجمللس

أستاذة يف كلية اآلداب 
عدنجامعة عدن

عضو هيئة رائسة أمحد حممد ابمعلم18
اجمللس

مستشار قائد املنطقة 
العسكرية الثانية

عضو هيئة رائسة نريان سوقي19
اجمللس

عضو هيئة رائسة أمني صاحل حممد20
اجمللس

عضو هيئة رائسة سهري على أمحد21
اجمللس

أستاذة يف كلية احلقوق 
جامعة عدن

عضو هيئة رائسة سامل اثبت العولقي22
شبوةاجمللس

23
انصر أمحد حممد 

السعدي
عضو هيئة رائسة 

اجمللس
ومدير دائرة الشهداء 

واجلرحى

عميد طيار مساعد 
قائد املنطقة الرابعة 

2015م
أبني

عضو هيئة رائسة على انصر الشيبة 24
اجمللس

عضو هيئة رائسة عدانن الكاف 25
وكيل حمافظة عدناجمللس

عضو هيئة رائسة علي عبد هللا الكثريي26
اجمللس

ــ�دي،  ــدروس الزبي ــرار عي ــات بق ــايل يف املحافظ ــس االنتق ــروع املجل ــاء ف ــن رؤس ــم تعي وت

ــراك  ــباقة يف احل ــادات الس ــض القي ــعور بع ــة وش ــة واجلهوي ــتقطابات املناطقي ــار االس أث

بالتهميــش واإلقصــاء، خصوصــا وأن بعــض الشــخصيات املعينــ�ة لــم تكــن لهــا مواقــف أو 

ــا. ــا أو قبائله ــ�ل مناطقه ــروعية تمثي ــد ملش ــراك، وتفتق ــهامات يف احل إس

ب-   دوائر األمانة العامة لهيئ�ة رئاسة املجلس االنتقايل اجلنويب

جدول رقم )3(

مالحظةالصفةاالسمم
رئيس الكتلة الربملانية للحزب رئيس دائرة العالقات اخلارجيةعيدروس نصر النقيب1

االشرتاكي اليمين
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رئيس الدائرة التنظيميةمنصور زيد2
املتحدث الرمسي ابسم اجمللسنزار هيثم3
رئيسة دائرة حقوق اإلنسانذكرى معتوق4

يتبــن مــن األســماء الــي تضمنهــا اجلــدول، انتمــاء الكثــر مــن الشــخصيات يف املجلــس 

الــذي يلعبــه احلــزب  للــدور  اليمــي، وبالتــايل قــد تشــر  االنتقــايل للحــزب االشــراكي 

ــدوي. ــى الوح ــه عل ــايل في ــاح االنفص ــة اجلن ــة، وغلب ــة احلساس ــذه القضي ــراكي يف ه االش

ج-  نقاط القوة والضعف للمجلس االنتقايل: 

تتمثل نقاط القوة يف:

قدر بـ 90 ألف مقاتل.
ُ

-   امتاكه العديد من التشكيات املسلحة الي ت

-   سيطرته على العاصمة املؤقتة عدن، بما تمثله من مكانة سياسية وموارد مالية.

-   وجــود حليــف يدعمــه سياســيا وعســكريا وماليــا، متمثــل يف دولــة اإلمــارات العربيــ�ة 

املتحــدة .

-   ضعف املكونات اجلنوبي�ة األخرى.

وتتمثل نقاط الضعف يف:

-   حداثــة تكوينــ�ه، وعــدم وجــود مواقــف وإســهامات لكثــر مــن قياداته الداعمــة للقضية 

اجلنوبيــ�ة، بــل لقــد عمــل الكثــر منهــم مــع نظــام علــي عبــد هللا صالــح وكانــت لهــم مواقــف 

تعــادي نشــطاء احلــراك اجلنــويب، وأبرزهــم: هــاين بــن بريــك نائــب رئيــس املجلــس االنتقــايل 

وأحمــد حامــد مللــس أمــن عــام املجلــس، وكذلــك أحمــد ســعيد بــن بريــك رئيــس اجلمعيــة 

الوطنيــ�ة وغرهــم الكثر.

ــر  ــز تأث ــن، وترك ــوب اليم ــات جن ــه ملكون ــة تمثيل ــرايف ومحدودي ــه اجلغ ــف تمثيل -   ضع

ــه. ــعي حول ــاف الش ــة االلتف ــى قل ــس عل ــه، انعك ــع في ــع وياف ــة للضال ــادات املنتمي القي
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-   وجود مكونات تن�ازعه دور تمثي�ل القضية اجلنوبي�ة. 

-   ممارساته اإلقصائي�ة حبق بقية املكونات اجلنوبي�ة.

-   تورط العديد من قياداته بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

-   ضعف اخلربة السياسية لقياداته. 

ــغِلها مناصــب حكوميــة قبــل أن 
َ

-   فشــل قياداتــه يف إدارة مؤسســات الدولــة أثنــ�اء ش

ــا. ــيطر عليه ــي يس ــق ال ــه يف إدارة املناط ــط تعامِل بُّ
َ َ
ــال، وخت تق

-   التأثــر الكبــر عليــه مــن قبــل دولــة اإلمــارات، ونظــرة املكونات املحليــة والقــوى الدولية 

للمجلــس كأداة بيــ�د اإلمارات.

2-  االئت�اف الوطي اجلنويب

تــم إشــهار االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب يف )27 إبريــل 2019م( يف ذروة االختــاف بــن 

االنتقــايل  املجلــس  تدعــم  الــي  املتحــدة  العربيــ�ة  اإلمــارات  ودولــة  اليمنيــ�ة  احلكومــة 

اجلنــويب )االنفصــايل(، وبعــد محــاوالت عديــدة انعقــد املؤتمــر األول لـــ »االئتــ�اف الوطــي 

اجلنــويب« 27 إبريــل 2019م، يف العاصمــة املؤقتــة لليمــن »عــدن«، حبضــور نائــب رئيــس 

الــوزراء وزيــر الداخليــة املهنــدس أحمــد امليســري. وكانــت اإلمــارات قــد تدخلــت لــدى 

الســلطات املصريــة يف مــارس المــايض وأفشــلت إشــهار االئتــ�اف وانعقــاد مؤتمــره األول 

يف العاصمــة املصريــة »القاهــرة«.

 حنــو الدولــة االحتاديــة 
ً
وعقــد االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب مؤتمــره، حتــت شــعار »معــا

لتحقيــق اإلرادة الشــعبي�ة ألبنــ�اء اجلنــوب«، وقــال االئتــ�اف: إن مخرجــات مؤتمــر احلــوار 

 حلــل معقــول للكثــر مــن املشــاكل يف البلــد، بينهــا القضيــة اجلنوبيــ�ة 
ً

مــت مثــاال دَّ
َ

الوطــي ق

ــا 
ً
الــي قــال إن مؤتمــر احلــوار جعلهــا يف صلــب مخرجاتــه، وكانــت فرصــة مثلــت مخرًجــا آمن

للكثــر مــن احلريصــن علــى البــاد)15(.

15         اختار هيئ�ة رئاسة من 23 عضًوا...االئت�اف الوطي اجلنويب يعقد مؤتمره األول يف عدن، موقع املصدر 

 https://cutt.us/DsjGW .2019 أوناين، تاريخ النشر 27 أبريل 2019، تاريخ االطاع 30 سبتمرب
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واختتــم املؤتمــر العــام األول لائتــ�اف بانتخــاب أعضــاء رئاســة االئتــ�اف املكونــة مــن 23 

عضــوا، بينهــم وزراء وبرلمانيــون، واختيــ�ار أحمــد صالــح العيــي رئيســا لائتــ�اف.

ــكار  ــى احت ــة، عل ــية احتجاجي ــرة سياس ــرد تظاه ــي مج ــ�اف الوط ــهار االئت ــن إش ــم يك ول

ــِي املجلــس االنتقــايل للمحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية، فقــد بــدأت الشــخصيات  مؤسِّ

ملشــروعها  والرويــج  مســؤولياتها  ممارســة  يف  اجلنــويب،  الوطــي  لائتــ�اف  املؤسســة 

الســيايس، حيــث التقــى الشــيخ أحمــد صالــح العيــي رئيــس االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب 

ــاض«  ــعودية »الري ــة الس ــ�ة بالعصم ــة اليمني ــفارة اجلمهوري ــة بس ــب وزارة اخلارجي بمكت

الســفر الفرنــي »كريســتي�ان تســتو« وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة مجمــل القضايــا 

ــن)16(. ــعبن الصديق ــن والش ــم البلدي ــي ته ــات ال واملوضوع

جدول رقم )4(

أســماء هيئــ�ة رئاســة االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب وصفــات أبــرز الشــخصيات الــي تتوفــر 

عنهــا املعلومــات

الصفةاالسمم

1
رئيس االئتالف. انئب مدير مكتب رئيس اجلمهورية أمحد صاحل العيسي

للشؤون االقتصادية، رجل أعمال انفذ، ينتمي حملافظة 
شبوة

علي عبد الباقي املسلماين2
علي هيثم الغريب3

وزير النقل يف احلكومة وأحد قيادات احلراك سابقا، صاحل اجلبواين4
ينتمي حملافظة شبوة

انئف صاحل البكري5
وزير الشباب والرايضة، وحمافظ عدن األسبق وقائد 

مقاومة حتريرها، حيث كان يشغل وكيل احملافظة، ينتمي 
حملافظة حلج منطقة ايفع

عبد السالم ابعبود6

16        رئيس االئت�اف الوطي اجلنويب يلتقي السفر الفرني لدى اليمن، موقع دني�ا الوطن، تاريخ النشر 7 

 مايو 2019، تاريخ االطاع 1 أكتوبر 2019.
 http://bit.ly/2V4Uf4O
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عضو جملس النواب ورئيس املكتب التنفيذي حلزب إنصاف علي مايو7
اإلصالح يف حمافظة عدن

أشرف علي حممد8
كوثر شاذيل9

أمحد سامل فضل10
عبد الكرمي سامل السعدي11
حممد اب مقا12
وضاح بن بريك13
مقبل لكرش14
كمال الضالعي15
عبد هللا انجي16
مها حسني السيد17
أمحد مجعان السقطري18
بدر كلشات19
علي سعيد األمحدي20
عبد الناصر بن محاد العوذيل21
هاين حممد اليزيدي22
عبد الكرمي قاسم فرج23

3-  مؤتمر حضرموت اجلامع

تأســس املؤتمــر يف إبريــل 2017، ويعــد محصلــة الجتمــاع حلــف قبائــل حضرمــوت)17*( 

ــة الشــعبي�ة« يف 20 ديســمرب 2013.  لـــ »الَهبَّ
ً
يف 4 يوليــو 2013 يف »وادي حنــب«، وامتــدادا

محافظتهــم  بوضــع  اجلامــع،  حضرمــوت  مؤتمــر  وأعضــاء  مؤســي  اهتمــام  يركــز 

»حضرمــوت«، ويتمــز املؤتمــر بضمــه ملختلــف مكونــات املجتمــع احلضــريم بتوجهاتهــم 

توحيــد  إىل  املؤتمــر  ويهــدف  املتنوعــة.  واالجتماعيــة  الثقافيــة  وخلفياتهــم  السياســية 

 
ً
 تســتحقه وفقــا

ً
الصــف احلضــريم علــى رؤيــة موحــدة تضمــن حلضرمــوت مســتقبا

17        *  حلف قبائل حضرموت: حلف قبلي يضم قبائل وعشائر وبادية وحضر حضرموت.
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ــف  ــب تعري ا)18(، وحبس
ً
ــكان ــروة وس ــاحة وث ــا مس ــا وإمكاني�اته ــا وأدواره ــا ومكانته حلجمه

ــ�اء حضرمــوت ظــل  ــأن جمــع شــمل أبن ــوت اجلامــع)19(، ب املوقــع اإللكــروين ملؤتمــر حضرم

 لــدى كل مكونــات املجتمــع “مؤسســات ومنظمــات وشــخصيات 
ً
 وأساســيا

ً
 بــارزا

ً
هدفــا

اجتماعيــة واعتب�اريــة ومشــاخي قبائــل ووجهــاء وأعيــان” منــذ زمــن بعيــد ، وجــاء حلــف قبائــل 

م ســعد بــن حمــد بــن حربيش)20*(-رحمــه هللا-يف   ذلــك مــن قبــل املقــدَّ
ً
حضرمــوت مبينــ�ا

اجتمــاع “وادي حنــب” ملقادمــة القبائــل ومشــاخي حضرمــوت يف 4 يوليــو 2013 ليحقــق هــذا 

ــتعادة  ــل يف اس ــدان األم ــوس والوج ــي يف النف ــريم وحي ــع احلض ــم للمجتم ــروع العظي املش

واالســتقرار  األمــن  دعائــم  وتعزيــز  املشــروعة  باحلقــوق  واملطالبــة  حضرمــوت  مكانــة 

والســام.

عــوا علــى ميثــ�اق شــرف بــن 
َّ

ويتكــون مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع مــن 3001 مشــارك، وق

املكونــات املجتمعيــة احلضرميــة، وكانــت الهيئــ�ة التحضريــة العليــا للمؤتمــر انعقــدت 

ــع املشــاركون علــى وثيقــة 
َّ

يف 15 إبريــل 2019م، يف مدينــ�ة املــكا، مركــز املحافظــة، ووق

ــأن مصلحــة حضرمــوت وحقوقهــا وأمنهــا  ــر، ومنهــا: »االلــزتام ب تضمنــت توجهــات املؤتم

ــا  ــى غره ــة عل م ــع، مقدَّ ــوت اجلام ــر حضرم ــات مؤتم ــات وتوصي  ملخرج
ً
ــا ــتقرارها وفق واس

ــأن  ــا يف ش ــة العلي ــو املرجعي ــع ه ــوت اجلام ــر حضرم ــة«، وأن »مؤتم ــح اخلاص ــن املصال م

مصلحــة حضرمــوت وحقوقهــا وأمنهــا واســتقرارها«، وتريــم »اســتخدام العنــف بكافــة 

ــة«)21(. ــة احلضرمي ــات املجتمعي ــوى واملكون ــة الق ــن كاف ــة ب ــة واملعنوي ــكاله المادي أش

18         لماذا مؤتمر حضرموت اجلامع؟، موقع مؤتمر حضرموت اجلامع، تاريخ النشر )د.ت(، تاريخ االطاع 

27 أكتوبر 2019.

19        نب�ذة تعريفية، موقع مؤتمر حضرموت اجلامع، تاريخ النشر )د ت(، تاريخ االطاع 27 أكتوبر 2019. 

20        **  سعد بن حمد بن حربيش، شيخ قبائل احلموم احلضرمية ومؤسس حلف قبائل حضرموت، الذي 

تل يف نقطة أمني�ة يف مدخل مدين�ة سيئون حاضرة وادي حضرموت يف 2 
ُ

يضم مختلف مكونات حضرموت، ق
ديسمرب 2013. 

، العريب اجلديد، تاريخ 
ً

21         عادل األحمدي، مؤتمر حضرموت اجلامع ينطلق اليوم: حماية املحافظة أوال
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أهداف املؤتمر:)22(

ـمُّ الشمل وتوحيد الكلمة لكل أطياف ومكونات حضرموت
َ
-   ل

-   إعداد رؤية شاملة ترسم خارطة حاضر ومستقبل حضرموت.

-   ضمان مستقبل حضرموت تسوده العدالة االجتماعية والرخاء االقتصادي.

-   دعم قوات النخبة احلضرمية باعتب�ارها صمام أمان حضرموت.

-   العمــل علــى نبــ�ذ التعصــب والتطــرف وإشــاعة روح التســامح وقبــول اآلخــر يف أوســاط 

املجتمــع احلضــريم خاصــة واآلخريــن بشــكل عــام.

-   تعزيــز نهــج الوســطية واالعتــدال ملدرســة حضرمــوت بمــا يرســخ مبــدأ التآيخ والســام 

والتعايــش الــذي أوىص بــه ديننــ�ا احلنيف.

ــق 
ْ
ويطالــب مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع بــأن يكــون حلضرمــوت إقليــم مســتقل بذاتــه َوف

جغرافيتــ�ه املعروفــة، يتمتــع حبقوقــه السياســية الســيادية كاملــة، بعيــدا عــن مختلــف 

صنــوف التبعيــة واالنتقــاص واإلحلــاق، بمــا حيقــق العدالــة يف توزيــع الســلطة والــروة 

يف  وتمثيــ�ل  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  املصالــح  يف  بالتــوازن 

ــا 
ً

ــادم، وفق ــتحقاق ق ــ�ل يف أي اس ــوت التمثي ــم حضرم ــون إلقلي ــة، وأن يك ــلطات املركزي الس

لعــدد مــن املعايــر، أهمهــا: معيــار املســاحة، معيــار عــدد الســكان، معيــار اإلســهام يف 

املزانيــ�ة االحتاديــة، معيــار البعــد التاريــي والثقــايف واالجتماعــي.

ياحــظ مــن رؤى وأهــداف وخطابــات مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع، وضوحهــا فيمــا يتعلــق 

بقضايــا ومــا تعتــربه حقــوق حضرمــوت وفــق املعايــر الــي ُيفــرض تطبيقهــا. 

لكــن الوضــوح الســاطع يتحــول إىل غمــوض حيمــل أكــر مــن معــىن، وقابــٍل للتكيــف مــع 

املســتجدات عنــد احلديــث عــن عاقــة حضرمــوت مــع جوارهــا، ســواء علــى مســتوى 

 22         موقع مؤتمر حضرموت اجلامع، تاريخ النشر )د ت(، تاريخ االطاع 27 أكتوبر 2019.

/http://hadic.org/%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%a7
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ــال،  ــدوث انفص ــة ح ــع احتمالي ــ�ة أو م ــدة اليمني ــن الوح ــاء ضم ــة يف صنع ــلطة املركزي الس

ــى  ــا عل ــز خلفيته ــي ترك ــا وال ــيطرة عليه ــوى املس ــدن والق ــوت بع ــة حضرم ــايل عاق وبالت

ــان. ــع وردف ــا ياف ــج وخصوص ــع وحل الضال

أبــرز قيــادات مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع هــم: الشــيخ عمــرو بــن حربيــش العلــي، رئيــس 

مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع، والشــيخ محمــد عــوض البســري، النائــب األول لرئيــس مؤتمر 

حضرمــوت اجلامــع، وطــارق العكــربي، أمــن عــام املؤتمــر، أكــرم نصيــب أحمــد العامــري، 

األمــن العــام املســاعد للمؤتمــر، ورئيــس مكتــب املؤتمــر بالــوادي والصحــراء محافظــة 

ــوت. حضرم

لــدى بعــض مكونــات محافظــات   تــدر اإلشــارة هنــا إىل وجــود حتفظــات مشــركة 

حضرمــوت واملهــرة وأرخبيــ�ل ســقطرى؛ إذ يفضــل املنتمــون لــأوىل الهويــة احلضرميــة 

كإقليــم، يف حــن يعــارض اآلخــرون االنضمــام إلقليــم حضرمــوت بصيغــة الضــم واإلحلــاق 

ختوفــا مــن حجــم املشــاركة، وتعــود بعــض األســباب إىل تب�اينــ�ات مجتمعيــة وثقافيــة مــن 

ــركة. ــرة املش ــبات الذاك ترس

4-  مجلس اإلنقاذ الوطي اجلنويب

علــن عــن تأسيســه وإشــهاره 
ُ
يعــد مجلــس اإلنقــاذ الوطــي اجلنــويب حديــث التكويــن، أ

)أكتوبــر2019( يف محافظــة املهــرة شــريق اليمــن، يف ظــل محــاوالت املجلــس االنتقــايل 

ر واحتــكار تمثيــ�ل املحافظــات  صــدُّ
َ
اجلنــويب املدعــوم مــن دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة ت

ــا  ــ�ة، بينه ــات اليمني ــن الكيان ــة م ــن مجموع ــس م ــكل املجل ش
َ
ــد ت ــرقية، وق ــ�ة والش اجلنوبي

تيــ�ار احلــراك اجلنــويب الــذي يزتعمــه القيــادي حســن باعــوم، واللجنــة املنظمــة العتصــام 

ــرى)23(. ــية أخ ــات سياس ــقطرى، وكيان ــرة وس ــ�اء امله ــام ألبن ــس الع ــرة، واملجل ــ�اء امله أبن

ــابق،  ــرة الس ــة امله ــل محافظ ــي احلريــزي وكي  لـــ عل
ً
ــا ــي، وفق ــاذ الوط ــس اإلنق ــل مجل يمث

 لإلعان عن تشكيل مجلس إنقاذ وطي جنويب، موقع اخبار اليمن اآلن، 
ً
23        حتضرات يف املهرة استعدادا

http://yemennownews.com/article/505809 .2019 تاريخ النشر 4 سبتمرب 2019، تاريخ االطاع 6 أكتوبر
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جميــع الفصائــل واملكونــات يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة يف اليمــن، والعديــد مــن الشــخصيات 

الــي تتــوزع علــى مــدن جنــوب اليمــن، وأبرزهــا: الشــيخ عيــى ســالم الســقطري، والشــيخ 

علــى احلريــزي، واللــواء أحمــد قحطــان، وفــادي باعــوم.

ومــن أهــداف املجلــس: العمــل علــى إنهــاء الوجــود العســكري األجنــي يف البــاد، حبســب 

ــاف  ــوم »، وأض ــادي باع ــوري »ف ــراك الث ــس احل ــيايس ملجل ــب الس ــس املكت ــن رئي عل
َ
ــا أ م

ــع  ــعب م ــات الش ــن كل مكون ــراكة ب ــاء ش ــى إرس ــيعمل عل ــد س ــس اجلدي ــوم أن املجل باع

حتريــم أي إقصــاء، والتأكيــد علــى التصالــح والتســامح، ثــم رفــض أي تدخــل خــاريج مهمــا 

كان، وإعــادة الســلطة للشــعب مــن خــال ممثلــن منتخبــن ومــن خــال االســتفتاء)24(.

بــن  اجلانبيــ�ة  اللقــاءات  مــن  العديــد  املجلــس  يف  القيــادات  بعــض  أجــرت  وقــد 

ــا:  ــة، أبرزه ــية خارجي ــوات دبلوماس ــع قن ــس، وم ــا املجل ــكل منه ــي سيتش ــخصيات ال الش

الــرويس. لــدى اليمــن، ونائــب وزيــر اخلارجيــة  اللقــاء مــع الســفر الربيطــاين 

ف القوى الوطني�ة اجلنوبي�ة
ُ
5-  حتال

علــن عنه يف مدينــ�ة جدة الســعودية 
ُ
 حديــث، أ

ٌ
ــف

ُ
ــف القــوى الوطنيــ�ة اجلنوبيــ�ة، حتال

ُ
حتال

ــ�ة  ــة اليمني ــن احلكوم ــن ع ــن ممثل ــرة، ب ــر املباش ــات غ ــ�اء املفاوض ــبتمرب 2019، أثن يف س

واملجلــس االنتقــايل اجلنــويب، ومؤسســو التحالــف هــم مــن أبنــ�اء وأحفــاد الســاطن 

واحلــكام الســابقن الحتــاد اجلنــوب العــريب ومحميــة حضرمــوت، الــذي أنشــأته بريطانيــ�ا 

خــال الفــرة 1959-1963م، أثنــ�اء احتالهــا لعــدن واملحافظــات املجــاورة لهــا وحضرمــوت. 

ــر  ــابقة غ ــعودية س ــ�ة س ــة العربي ــل اململك ــن داخ ــ�ة م ــوى اجلنوبي ــف الق ــان حتال ــد إع وُيع

 لعادتهــا يف منــع املتواجديــن فيهــا مــن ممارســة أي أنشــطة سياســية.
ً
معهــودة، نظــرا

ويهــدف التحالــف، حبســب نائــب رئيــس التحالــف األمــر عبــد اجلبــار عبــد الواحــد 

األمــري، إىل اســتعادة الهويــة اجلنوبيــ�ة العربيــ�ة الــي اختطفــت يف العــام 1967م)25(.

http://ye- .لإلعان عن تشكيل مجلس إنقاذ وطي جنويب، مرجع سابق 
ً
24        حتضرات يف املهرة استعدادا

 mennownews.com/article/505809
25         األمري لـ»األيام«: ساطن ومشاخي اجلنوب هدفهم استعادة الهوية الوطني�ة ال احلكم، موقع 
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ن التحالــف مــن مجلــس تأســيي، ومجلــس أعلــى، وعــدد مــن اللجــان املتخصصة،  ــوَّ
َ

وتك

، واملجلــس األعلــى ســتة أشــخاص، 
ً
حيــث ضــم املجلــس التأســيي تســعة عشــر شــخصا

وشــكل ثــاث جلــان أساســية: اإلعاميــة والماليــة والسياســية، تتكــون كل منهــا مــن ثــاث 

شــخصيات، غــر مبينــ�ة صفاتهــا. وياحــظ عــدم وجــود أي امــرأة يف مكونــات التحالــف. 

جدول رقم )5( أعضاء املجلس التأسيي لتحالف القوى الوطني�ة اجلنوبي�ة:)26(

الصفةاالسمم
رئيساً للتحالفاألمري علي بن شيخ العولقي1
انئباً للرئيساألمري عبد اجلبار بن عبد الواحد األمريي2
األمني العاماألمري إسكندر بن محود آل هرهرة3
عضوًااألمري حممد بن فيصل احلوشيب4
عضوًااألمري صاحل بن غالب القعيطي5
عضوًااألمري فوزي بن عبد اجمليد الكثريي6
عضوًاالسلطان عبد هللا بن عيسى بن عفرار7
عضوًااألمري عبد هللا بن أمحد العوذيل8
شؤون القبائلاألمري صاحل بن فريد الديويل9

عضوًااألمري انصر أمحد حسني الفضلي10
الشؤون األمنيةالشريف العقيد عادل بن حيدر اهلبيلي11
عضوًاالشيخ سامل بن حممد الديويل12
الشؤون الدولية.األمري عبد الدائم بن عبد الواحد األمريي13
عضوًااألمري حمسن بن عبد الكرمي العبديل14
شؤون الشبابالشيخ وهيب بن فضل آل هرهرة15
عضوًاالسلطان حممد انصر بن عيدروس العولقي16
عضوًااألمري فايز بن علي سعيد الواحدي17

https://www.alayyam.info/ .2019 صحيفة األيام، تاريخ النشر 5 أكتوبر 2019، تاريخ االطاع 6 أكتوبر
 -news/7YG3759E-ODBBAK

26        اإلعان عن أكرب حتالف وطي من أمراء وساطن اجلنوب، موقع صحيفة األيام، تاريخ النشر 17 سبتمرب 

 https://www.alayyam.info/news/7XQBI3N5-AT42CL-D051 .2019 2019، تاريخ االطاع 6 أكتوبر
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الشؤون القانونيةاألمري عبد العزيز بن عبد هللا العولقي18
الشؤون السياسيةالشريف ماهر بن فضل اهلبيلي19

املجلس األعلى للتحالف:

ويتكــون مــن: األمــر علــي بــن أحمــد العبديل.الشــريف فضــل بــن صالــح الهبيلــي.

.األمر محمــد 
ً
الســلطان الذهــب بــن عمــر آل هرهــرة.د. محمــد أبوبكــر املفلــي، مستشــارا

 باملجلــس األعلى.األســتاذ محمــد علــي رشــيد النعمــاين، 
ً
بــن محمــد آل هرهــرة، مستشــارا

ــف. ــي املكل ــدث الرس ــايم واملتح ــار اإلع املستش

ــة  ــة والمالي ــية: اإلعامي ــان أساس ــاث جل ــ�ة، ث ــ�ة اجلنوبي ــوى الوطني ــف الق ــكل حتال وش

ــا. ــ�ة صفاته ــر مبين ــخصيات، غ ــاث ش ــن ث ــا م ــة كل منه ــية، مكون والسياس

اللجنــة اإلعاميــة: األمــر عبــد اجلبــار بــن عبــد الواحــد األمري.األمــر صالــح بــن فريــد 

الديويل.األســتاذ محمــد علــي رشــيد النعمــاين.

اللجنــة الماليــة: األمــر عبــد هللا بــن أحمــد العوذيل.الشــيخ وهيــب بــن فضــل بــن هرهــرة.

األمــر عبــد العزيــز بــن عبــد هللا العولقي.

اللجنــة السياســية: األمــر علــي بــن شــيخ العولقي.الســلطان إســكندر بــن حمــود آل 

هرهرة.الشــريف ماهــر بــن فضــل الهبيلــي.

يتعامــل أعضــاء التحالــف مــع املجلــس االنتقــايل والتفاعــات اجلاريــة وفــق سياســة 

مؤقتــة، يســعى أصحابــه إىل تصحيــح الصــورة الذهنيــ�ة عــن ماضيهــم، واســتعادة شــرعية 

تمثيــ�ل املناطــق الــي حكموهــا ســابقا، وُيتوقــع أن يتطــور خطــاب وحضــور حتالــف القــوى 

اجلنوبيــ�ة ككل، أو بعــض شــخصياته علــى األقــل خــال املرحلــة القادمــة، مســتفيدة مــن 

حالــة االنقســامات يف املكونــات السياســية واالجتماعيــة للمحافظات اجلنوبي�ة والشــرقية، 

إضافــة إىل رغبــة دول اجلــوار وتفضيلهــا للتعامــل مــع الشــخصيات القبليــة واالجتماعيــة 

علــى التعامــل مــع الكيانــات احلزبيــ�ة والسياســية، حيــث يســهل الضغــط علــى األوىل حــد 
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التحكــم بهــا، بينمــا يتعــذر ذلــك مــع الكيانــات املتعــددة االنتمــاء والقيــادة.

املاحظــة املركزيــة مــن خــال عــرض املكونــات يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية، هــي 

اســتمرار ظاهــرة تكاثــر الكيانــات، وعــودة االســتقطابات املناطقيــة واجلهويــة، واســتحالة 

ادعــاء تمثيــ�ل املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية، األمر الــذي ين�ذر بعــودة جديــدة للصراعات 

الدمويــة الــي حدثــت يف 13 ين�ايــر1986، أثنــ�اء اجتمــاع اللجنــة املركزيــة للحــزب االشــراكي 

ومــا أعقبتهــا مــن مواجهــات راح ضحيتهــا عشــرات اآلالف بــن قتيــ�ل وجريــح ومشــرد.
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املبحث الثاين: النفوذ الدويل يف جنوب اليمن

ــم دور الفاعِلــن اإلقليميــن يف اليمــن خــال الســنوات األخــرة، على حســاب الدولة 
َ

تعاظ

ــاطات  ــادة نش ــن، وزي ــيم اليم ــب بتقس ــوات تطال ــاودة أص ــل مع ــيادتها، يف ظ ــ�ة وس اليمني

 
ً
املجموعــات املســلحة )املتمــردة واالنفصاليــة(، وتراجــِع دور األحــزاب السياســية؛ وحتديــدا

ــبتمرب  ــار هللا«، يف 21 س ــلحة »أنص ــويث املس ــة احل ــه جماع ــت ب ــذي قام ــاب ال ــذ االنق من

2014، بدعــم مــن حليفهــا الرئيــس اليمــي الســابق علــي عبــد هللا صالــح، الــذي أطاحــت 

ـر 2011، وهــو مــا دفــع الرئيــس التوافقــي عبدربــه منصــور هــادي إىل  بــه ثــورة 11 فرباـي

الطلــب مــن مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــ�ة وجامعــة الــدول العربيــ�ة تقديــم 

الدعــم بــكل الوســائل املمكنــة بمــا فيهــا العمــل العســكري، ومســاعدة حكومتــه يف اســتعادة 

ســيطرتها علــى املناطــق واملؤسســات.

يف  والشــرقية  اجلنوبيــ�ة  املحافظــات  حتتــل  الــي  والدوليــة  اإلقليميــة  الــدول  تتعــدد 

الســكان  ثــروات ونفــوذ ومســاحات واســعة وعــدد  باعتب�ارهــا مناطــق  اســراتيجياتها، 

محــدود، حيــث تســعى تلــك الــدول إىل بســط نفوذهــا يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية 

ــة  ــن الديمقراطي ــة اليم ــة جلمهوري ــورة اصطفافي ــظ بص ــرة حتتف ــة بذاك ــ�ه، مدفوع وتثبيت

الشــعبي�ة مــع االحتــاد الســوفيي، ومســاعي قيادتهــا لتصديــر الثــورة إىل دول اجلــوار يف ظــل 

ــراكي. ــزب االش ــم احل حك

  ومــن خــال تتبــع أدوار تلــك القوى اإلقليميــة والدولية، ياَحظ تغــر يف أولوياتها للتعامل 

ــر يف  ــل املؤث ــو العام ــي ه ــد األم ــا كان البع ــن، فبينم ــة يف اليم ــات اجلاري ــة الصراع ــع حال م

أجنــدة تلــك القــوى، ســواء حلمايــة أمنهــا القــويم أو بدافــع اإلضــرار بمنافســتها اإلقليميــة، 

جنــد أن تلــك الــدول قــد طــورت مــن اســراتيجياتها حتــت إغــراءات ضعــف الدولــة اليمنيــ�ة، 

وبنــت اســراتيجيات تركــز علــى  اســتغال املجــاالت االقتصاديــة واحليويــة والعمــل علــى 

إضعــاف حضــور احلكومــة اليمنيــ�ة مقابــل تعزيــز حضــور أجهــزة ومؤسســات تلــك الــدول 

ــراء  ــكري وش ــد العس ــال التواج ــن خ ــرقية، م ــ�ة والش ــات اجلنوبي ــى األرض يف املحافظ عل

والءات املواطنــن يف تلــك املناطــق، بواســطة املســاعدات اإلغاثيــ�ة ومشــاريع التنميــة، 
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أو التغريــر اإلعــايم والتحريــض ضــد الــدول املنافســة لهــا وفــرض تعيــن بعضهــم يف 

ــن  ــاين ب ــدن، وه ــا لع ــ�دي محافظ ــدروس الزبي ــن عي ــدث يف تعي ــا ح ــة، كم ــب حكومي مناص

ــن  ــن، الذي ــن االنفصالي ــم م ــدن، وغره ــا لع ــائع محافظ ــال ش ــة، وش ــك وزيــرا للدول بري

ــوى  ــدة الق ــم وأجن ــذ أجندته ــا يف تنفي ــة وإمكاني�اته ــات الدول ــم يف مؤسس ــتغلوا وجوده اس

الدوليــة الداعمــة لهــم.

: محطات الدور اإلقليي والدويل يف اليمن 
ً
أوال

يمكــن تقســيم العاقــات اليمنيــ�ة مــع الــدول اإلقليميــة والدوليــة إىل عــدة مراحــل، 

وفقــا خلصائــص املحطــات الزمنيــ�ة الــي مــرت بهــا اليمــن والســاحة اإلقليميــة والدوليــة، 

وجمهوريــة   ،1990-1962 اليمنيــ�ة  العربيــ�ة  )اجلمهوريــة  دولتــن  اليمــن  كان  أن  منــذ 

اليمــن اجلنوبيــ�ة الشــعبي�ة 1970-1990 الــي كان اســمها جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 

ــ�ايئ  ــا ثن ــي حينه ــام العال ــمرب 1970(، وكان النظ ــرب 1967 و1 ديس ــن 30 نوفم ــعبي�ة ب الش

ــادة  ــوفيي بقي ــاد الس ــة واالحت ــدة األمريكي ــات املتح ــادة الوالي ــو بقي ــف النات ــ�ة، حل القطبي

ــة. ــيا االحتادي روس

يف هــذه املرحلــة حافظــت اجلمهوريــة العربيــ�ة اليمنيــ�ة علــى عاقــات متوازنــة مــع االحتــاد 

الســوفيي علــى الرغــم مــن عاقتهــا املتمــزة بالواليــات املتحــدة، الــي كانــت عاقاتهــا مــع 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة ســيئ�ة، ويعــود ذلــك إىل دعــم االحتــاد الســوفيي للجمهورية 

العربيــ�ة اليمنيــ�ة منــذ تأسيســها يف عــام 1962 عقــب الثــورة الــي أطاحــت بالنظــام امللكــي 

»اإلمــايم«، واســتمرارها يف تدريــب الضبــاط وتقديــم املســاعدات، ويف الفــرة ذاتهــا بــىن 

االحتــاد الســوفيي قواعــد عســكرية يف جنــوب اليمــن، وبالغــت قيــادات جمهوريــة اليمــن 

الديمقراطيــة الشــعبي�ة يف تطبيــق الشــيوعية وشــعارات تصديــر الثــورة، وهــو مــا أثــار قلــق 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومخــاوف دول اخلليــج.

التموضعــات  خلقتهــا   
ً
فرصــا اليمــن  يف  النظامــان  وجــد  البــاردة  احلــرب  فــرة  خــال 

السياســية يف التحالفــات الدوليــة، يف ظــل سياســة االســتقطاب الــي ســادت املرحلــة، وقــد 
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ــوفيي. ــاد الس ــار االحت ــن وانهي ــدار برل ــقوط ج ــة بس ــذه املرحل ــت ه انته

ــدة  ــان الوح ــع إع ــة م ــ�ة اخلارجي ــة اليمني ــات اجلمهوري ــ�ة يف عاق ــة الثاني ــ�دأ املرحل وتب

اليمنيــ�ة يف 22 مايــو 1990م، وتســتمر حــى العــام 2000م، وقــد أّدت األحــداث الــي جــرت 

يف هــذه املرحلــة إىل حتــوالت كبــرة، علــى الصعيــد املحلــي لليمــن، وعلــى الصعيــد اإلقليــي، 

وكان أشــدها تأثــرا احتــال العــراق للكويــت، وحــرب االنفصــال أو حــرب صيــف 1994م، 

وقــد تمكــن احلــزب االشــراكي مــن اســتمالة موقــف دول اخلليــج لصاحلــه باســتثن�اء 

موقــف دولــة قطــر، علــى الرغــم مــن عاقــة احلــزب االشــراكي الســيئ�ة ســابقا بــدول 

ــج. اخللي

ثــم تــأيت املرحلــة الثالثــة 2000-2012، وفيهــا تــم توقيــع اتفاقيــة احلــدود بــن اجلمهورية 

اليمنيــ�ة واململكــة العربيــ�ة الســعودية، وحــدث تطــور يف العاقــات بــن الدولتــن، يف 

 
ً
مختلــف الصعــد. وقــد شــهدت هــذه املرحلــة أحداثــا وتفاعــات سياســية، وانتعاشــا

ــدة  ــروب صع ــا: ح ــدويل، كان أبرزه ــي وال ــد املحل ــى الصعي ــ�ة عل ــات أمني ، وحتدي
ً
ــا اقتصادي

ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــي ضرب ــبتمرب 2001 ال ــات 11 س ــرة 2004-2010، وهجم ــال الف خ

األمريكيــة وتســببت يف غــزو واحتــال أمريــكا ألفغانســتان، ومــن ثــم العــراق عــام 2003.

يف هــذه املرحلــة اســتطاع النظــام اليمــي أن يقــدم ذاتــه شــريكا يف مكافحــة اإلرهــاب، غــر 

أنــه فشــل يف توظيــف املســاعدات الدوليــة واالحتفــاظ بثقــة الماحنــن. وقــد شــهدت أواخــر 

 أدى إىل تأجيــل االنتخابــات 
ً
 سياســيا

ً
 وانقســاما

ً
 وأمنيــ�ا

ً
 اقتصاديــا

ً
هــذه املحطــة تدهــورا

الربلمانيــ�ة مــن عــام 2009 إىل 2011، وهــو مــا لــم يتحقــق حــى عــام 2019.

ــي  ــابق عل ــس الس ــة الرئي ــي صفح ــ�دأ بط ــة 2012-2019: فتب ــة الرابع ــأيت املحط ــرا ت وأخ

ــي  ــس التوافق  الرئي
ِّ

ــويل ــام، وت ــن ع ــر م ــتمرت أك ــعبي�ة اس ــورة ش ــب ث ــح عق ــد هللا صال عب

ــزب  ــا ح ــع عليه ــي وق ــة ال ــادرة اخلليجي ــق املب ــايل وف ــس انتق ــادي كرئي ــور ه ــه منص عبدرب

ــودة  ــم ع ــرك«، ورغ ــاء املش ــة »اللق ــ�اف املعارض ــم« وائت ــام »احلاك ــعي الع ــر الش املؤتم

االســتقرار وحتســن االقتصــاد يف بدايتهــا، فقــد دخلــت البــاد بعــد ذلــك يف فــوىض مســتمرة 
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عقــب انقــاب جماعــة احلــويث وحليفهــا الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح يف 21 

.2014 ســبتمرب 

خــال هــذه املحطــة قــادت الدولــة اليمنيــ�ة شــخصيات جنوبيــ�ة، وزاد تأثــر القــوى 

اإلقليميــة والدوليــة يف اليمــن، علــى حســاب ســيادة الدولــة اليمنيــ�ة، وتراجــع دور األحــزاب، 

وتصــدرت املشــهد اليمــي اجلماعــات املســلحة، وأصبحــت اليمــن معرضــة لانقســامات 

أكــر مــن أي وقــت، وتــكاد مؤسســات الدولــة تت�اىش مــن العاصمتــن الرســمية »صنعاء« 

واملؤقتــة »عــدن«، حيــث تــم التمــرد علــى احلكومــة وإســقاط عــدن يف 10 أغســطس 2019 

مــن ِقبــل مليشــيا املجلــس االنتقــايل املدعــوم مــن اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة.

: دوافع التدخل اخلاريج يف اليمن
ً
ثاني�ا

ــة  ــوى اإلقليمي ــة للق ــات، أولوي ــدد الكيان ــد أو متع ــان واح ــن، ككي ــى اليم ــر عل ــد التأث يع

إمكاني�اتــه  يف  طمعــا  نفوذهــا،  وتوســيع  مواردهــا  بتنويــع  الراغبــة  الصاعــدة،  والدوليــة 

ــي  ــرة ال ــا الكث  للمزاي
ً
ــرا ــرى؛ نظ ــرة أخ ــه م ــات نهوض ــن تداعي ــا م ــي، أو خوف ــره اإلقلي وتأث

يتمــز بهــا، كاملوقــع اجلغــرايف، والكثافــة الســكاني�ة، وتنــوع الــروات واملعــادن املتواجــدة 

عــد عوامــل جــذب 
ُ

فيــه، وخصوصيتــ�ه الثقافيــة والسياســية، وغرهــا مــن املمــزات الــي ت

 
ً
وإغــراء جعلــت اليمــن يف طليعــة اهتمامــات القــوى اإلقليميــة، بــل وجعلتــه مســتهَدفا

ــام  ــرف بانتق ــا يع ــخ، فيم ــرب التاري ــا ع ــيع نفوذه ــوارده وتوس ــة يف م ــوى الطامع ــل الق ــن قب م

ــخ. ــام التاري ــل وانتق ــا، ب اجلغرافي

1-  املوقع االسراتييج لليمن

يعــد املوقــع اجلغــرايف للدولــة عنصــر قــوة لهــا أو عنصــر ضعــف، فبقــدر مــا يعــزز مكانــة 

الدولــة يف الســاحة اإلقليميــة والدوليــة، فإنــه، أي: املوقــع اجلغــرايف، قــد يشــكل نقــاط 

جــذب الســتهدافها مــن قبــل القــوى اإلقليميــة والدوليــة، الــي ختــى مــن أن تتمكــن قيــادة 

ــة. ــية واالقتصادي ــا اجليوسياس ــد مصاحله ــن تهدي ــة م ــك الدول تل

تقــع اجلمهوريــة اليمنيــ�ة يف جنــوب شــبه اجلزيــرة العربيــ�ة يف اجلنــوب الغــريب مــن قــارة 
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آســيا. حيدهــا مــن الشــمال اململكــة العربيــ�ة الســعودية-ويبلغ طــول الشــريط احلــدودي 

ــدن،  ــج ع ــريب وخلي ــر الع ــوب البح ــن اجلن ــوايل 1,458 كم-وم ــعودية ح ــن والس ــن اليم ب

ــى  ــن عل ــل اليم ــر، وتط ــر األحم ــرب البح ــن الغ ــم، وم ــان 288 ك ــلطنة عم ــرق س ــن الش وم

ــرب. ــر الع ــر وحب ــر األحم البح

ن جمهوريــة اليمــن  وتبلــغ مســاحة املحافظــات اجلنوبيــ�ة والشــرقية الــي كانــت تكــوِّ

ــاحة  ــدر مس ــا تق ، فيم
ً
ــا  مربع

ً
ــرا ــو م ــف كيل ــتن أل ــة وس ــعبي�ة، ثاثمائ ــة الش الديمقراطي

.
ً
 مربعــا

ً
اجلمهوريــة اليمنيــ�ة الكليــة حبــوايل خمســمائة وخمســن ألــف كيلــو مــرا

يتمتــع اليمــن بموقــع اســراتييج مطــل علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن وحبــر العــرب، 

ويتحكــم بمضيــق بــاب املنــدب االســراتييج، البوابــة اجلنوبيــ�ة للبحــر األحمــر، ويبلــغ طول 

الشــريط الســاحلي لليمــن )2500 كــم(، وتقــع أطــول الســواحل يف اجلهــة اجلنوبيــ�ة، 

وضاعــف مــن أهميــة موقــع اليمــن انتشــار جــزره البحريــة يف مياهــه اإلقليميــة، واإلشــراف 

علــى خطــوط املاحــة البحريــة بــن الشــرق والغــرب.

، وأمــن 
ً
 ال يتجــزأ مــن األمــن القــويم العــريب عمومــا

ً
ولطالمــا ُعــّد أمــن البحــر األحمــر جــزءا

، غــر أن االهتمــام األمــي لــم يعــد هــو املحــرك الرئيــي، يف التعامــل 
ً
دول اخلليــج خصوصــا

مــع املنطقــة، خصوصــا بعــد أن بــرز االهتمــام يف االســتثمارات االقتصاديــة املمكنــة يف 

ــا  ــي أعلنته ــدة ال ــة العدي ــاريع االقتصادي ــن املش ــك م ــى ذل ــر، يتجل ــر األحم ــواحل البح س

الســعودية، مثــل مشــروع )نيــوم( وهــو مشــروع اســتثماري ضخــم أعلنــه ويل العهــد 

ــة 2023()27(. ــة اململك ــن )رؤي ــلمان ضم ــن س ــد ب ــر محم ــعودي األم الس

 
ً
وتــرى اإلمــارات يف مينــ�اء عــدن واملــوائن علــى الســواحل اليمنيــ�ة تهديــدا اســراتيجيا

ملصاحلهــا االقتصاديــة، تــرىق عندهــا إىل تهديــد أمنهــا القــويم، يف حالــة تــم اســتثمارها، وقد 

تســبب إلغــاء احلكومــة اليمنيــ�ة اتفاقيــة تشــغيل شــركة مــوائن ديب ملينــ�اء عــدن عــام 2013، 

يف دعــم انقــاب جماعــة احلــويث حبســب مــا كشــف اجلــرنال الســعودي أنــور عشــقي لقنــاة 

27        إلهام احلدايب، البحر األحمر صراع النفوذ: هل يتحول إىل حرب إقليمية، مركز الفكر االسراتييج 

 http://cutt.us.com/s5dY .20 للدراسات، أوراق سياسية، العدد )38(، 2019، ص
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ــ�ة  ــة إمكاني ــن القــوى الدولي ــر م ــرى كث ــاح. وت ــرب حــزب اإلص ــة ض ــوم، حبج ــيا الي روس

ســمت.
ُ

ضعفــت الدولــة أو ق
ُ
اســتفادتها مــن ثــروات ومزايــا املحافظــات اجلنوبيــ�ة يف حــال أ

2-  اإلمكاني�ات البشرية والمادية

يتمتــع اليمــن بكثافــة ســكاني�ة تركــز يف املناطــق اجلبليــة يف شــمال ووســط اليمــن، ويقــل 

ــكان  ــدد س ــغ ع ــا، ويبل ــ�ة عموم ــات اجلنوبي ــاحلية واملحافظ ــق الس ــكان يف املناط ــز الس ترك

 ،2015 لعــام  الســكاين  اإلســقاط  حســب  نســمة،   )26,687,000( اليمنيــ�ة  اجلمهوريــة 

 بمعــدل )3.0%( ويمثــل الســكان الذكــور)10.036.953( نســمة 
ً
وينمــو الســكان ســنويا

وبنســبة 50.99% مــن إجمــايل الســكان، كمــا يمثــل الســكان اإلنــاث )9.648.208( نســمة 

وبنســبة 49.01% مــن إجمــايل الســكان. 

ويمثــل تعــداد الســكان الكبــر يف اليمــن مقارنــة بــدول اخلليــج العربيــ�ة واإلمكانيــ�ات 

الماديــة عناصــر حتــٍد علــى مســتوى الداخــل اليمــي، ســواء يف فــرات الضائقــة االقتصاديــة 

أو الوفــرة، نظــرا لتأثــر ضغــط الســكان علــى صانــع القــرار اليمــي ومــا يثــره مــن هواجــس 

ــس  ــ�ة، وينعك ــبه اجلزيــرة العربي ــرايف لش ــب الديمغ ــن القل ــد اليم ــث يع ــوار، حي ــدول اجل ل

ثقــل الــوزن الديمغــرايف له-مقارنــة باألوضــاع الديمغرافيــة يف اخلليــج العريب-عامــل قلــق 

وتهديــد إقليــي لــدى بعــض األقـطـــار الـمـجـــاورة لليمــن يف اخلليــج العــريب)28(.

وأســهمت تضاريــس اليمــن اجلبليــة املراميــة األطــراف يف إضعــاف احلكومــة املركزيــة 

وزيــادة أهميــة الكيانــات القبليــة واجلماعــات االنفصاليــة وأضعفــت الوحــدة)29(.

اليمن-بشــطريه-ودول  بــن  احلدوديــة  املناطــق  يف  النفــط  عــن  التنقيــب  أدى  وقــد 

اجلــوار، إىل صدامــات مــع اململكــة العربيــ�ة الســعودية وســلطنة ُعمــان، حــول حقــوق 

احلفــر يف مناطــق احلــدود، يف أواخــر الثمانينيــ�ات. واســتمرت الصدامــات مــع اململكــة 

28         أحمد محمد أبو زيد، معضلة األمن اليمي-اخللييج، دراسة يف املسّبب�ات واالنعكاسات والمآالت، 

بروت، مركز دراسات الوحدة العربي�ة: مجلة املستقبل العريب، العدد 414، آب/أغسطس 2013، ص 80-81.
29         روبرت د. كابان، انتقام اجلغرافيا: ما الذي ختربنا به اخلرائط عن الصراعات املقبلة وعن احلرب ضد 

املصر، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي، املجلس الوطي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سلسلة عالم 
املعرفة، ين�اير 2015، العدد 420، ص 18.
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العربيــ�ة الســعودية، بينمــا تمكــن الشــطر اجلنــويب، مــن االتفــاق علــى تســوية اخلافــات 

مــع ســلطنة ُعمــان، وقــد أرســلت اململكــة العربيــ�ة الســعودية خطابــات إىل ســت شــركات 

، منحتهــا اليمــن لشــركات النفــط 
ً
نفــط يف اليمــن، ادعــت فيهــا أن 12 مــن 20 امتيــ�ازا

تعمــل يف منطقــة متنــ�ازع عليهــا، وأن الســعودية تؤكــد حقوقهــا، وقــد أثــر ذلــك يف عمليــات 
االستكشــاف لشــركات النفــط الربيطانيــ�ة )BP(، وشــركة فيليبــس)30(.

3-  طبيعة النظام السيايس

تعــد اليمــن الدولــة الوحيــدة يف شــبة اجلزيــرة العربيــ�ة الــي يقــوم نظامهــا الســيايس 

»اجلمهــوري« علــى التعدديــة السياســية، والتبــ�ادل الســلي للســلطة، قبــل الوحــدة 

وبعدهــا علــى حــد ســواء، جبــوار دول اخلليــج العربيــ�ة ذات النظــم األســرية القائمــة علــى 

الوراثيــ�ة.

وتســعى دول اجلــوار إىل التأثــر علــى السياســة اخلارجيــة للجمهوريــة اليمنيــ�ة، وقاومــت 

محــاوالت اليمــن يف اســتقال سياســتها اخلارجيــة، ومواقفهــا يف أزمــة اخلليــج، إضافــة إىل 

انضمامهــا إىل مجلــس التعــاون العــريب، علــى غــرار مجلــس التعــاون اخلليــيج، وتوجســت 

 مــن الســودان وأثيوبيــ�ا 
ً
مــن تشــكيل تمــع صنعــاء للتعــاون، الــذي ضــم إىل جــوار اليمــن كا

والصومــال وجيبــويت. 

وقــد جــددت ثــورات الربيــع العــريب خــال عــايَم 2011-2012 مخــاوف دول اخلليــج 

ــى  ــدول عل ــذه ال ــت ه ــا، فعمل ــدور حوله ــا ي ــعوبها بم ــر ش ــة تأث ــول احتمالي ــها، ح وهواجس

ــوى  ــة الق ــادة هندس ــة، وإع ــادرة اخلليجي ــه يف املب ــراف علي ــن واإلش ــر يف اليم ــط التغي ضب

ــا. ــا وجهوي ــوة جغرافي ــز الق ــ�ة، وترك ــة اليمني ــية واالجتماعي السياس

وُيعــد  الديمقراطيــة،  واملمارســات  اليمنيــ�ة  بالوحــدة  األحــزاب  مختلــف  وتتمســك 

مخططــات  أي  وإفشــال  والســكان(  )األرض  اليمنيــ�ة  الدولــة  وحــدة  علــى  احلفــاظ 

30         عبد القادر علي عبده البن�ا، األبعاد االقتصادية التفاقات الوحدة وممهدات تأسيس وإصاح النهج 

االقتصادي، مركز الدراسات والبحوث اليمي، دراسة مقدمة لندوة: الوحدة اليمني�ة واملتغرات يف الدولة 
واملجتمع صنعاء،28-27 مایو 2000، ص12.
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أو  للتقســيم واالنفصــال ســواء كانــت علــى خلفيــة جغرافيــة أو مناطقيــة أو مذهبيــ�ة 

طائفيــة مرتكــز التحالفــات السياســية، وأحــد ثوابــت التجمــع اليمــي لإلصــاح)31(. ويــرى 

كثــر مــن املراقبــن أن ضعــف نتــ�اجئ أداء التحالــف خــال اخلمــس ســنوات، ال يعــود لعجــز 

ــاع اىل  ــادة األوض ــب بإع ــة، ال ترغ ــة ودولي ــاوف إقليمي ــا مخ ــم به ــا تتحك ــدر م ــف بق التحال

املربــع الســيايس األول.

4-  محاربة اإلرهاب

ظاهــرة محاربــة اإلرهــاب باملفهــوم الغــريب أو اجلماعــات املتشــددة، حتولــت إىل أحــد 

األســباب الرئيســية الــي تعتمــد عليهــا الــدول الغربيــ�ة يف التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى 

ــدة  ــا األجن ــي تتصدره ــرة ال ــذه الظاه ــرزت ه ــد ب ــع، وق ــة الدواف ــن حقيق ــر ع ــرف النظ بص

االحتــاد  ســقوط  بعــد  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  بقيــادة  الغربيــ�ة  وحتديــدا  الدوليــة 

الســوفيي مطلــع العقــد األخــر مــن األلفيــة الثانيــ�ة، وعــودة بعــض املقاتلــن العــرب 

مــن أفغانســتان إىل دولهــم، وقــد أدت هجمــات 11 ســبتمرب 2001، يف الواليــات املتحــدة 

ــو اس اس  ــة )ي ــرة األمريكي ــتهداف املدم ــدود، واس ــرة للح ــة العاب ــات املقاتل ــروز اجلماع وب

ــا  ــن،  مم ــى اليم ــة عل ــا األمريكي ــ�ة ويف طليعته ــات الغربي ــز احلكوم ــول( يف عــدن، إىل ترك ك

جعلهــا ضمــن الــدول املســتهَدفة يف محاربــة اإلرهــاب، لكــن احلكومــة اليمنيــ�ة اســتطاعت 

االتفــاق مــع األمريــكان علــى التعــاون يف مكافحــة اإلرهــاب، وتقديــم تســهيات بمــا فيهــا 

ــدون  ــرة »ب ــرات  املس ــات الطائ ــن ضرب ــايض ع ــة والتغ ــرات األمريكي ــب للمخاب ــح مكت فت

ــى  ــاون عل ــب التع ــن بموج ــت اليم ــريك دويل، حصل ــن إىل ش ــت اليم ــايل حتول ــار«، وبالت طي

الدعــم اللوجســي وتدريــب القــوات املختصــة، واملســاعدات االقتصاديــة، واألهــم الدعــم 

ــاب يف  ــة اإلره ــف مكافح ــف مل ــه يف توظي ــبب احراف ــذي تس ــي، ال ــام اليم ــيايس للنظ الس

فقــدان ثقــة الــدول الغربيــ�ة، األمــر الــذي دفعهــا لتكثــف اعتمادهــا علــى أدواتهــا اخلاصــة، 

ــ�ة.  ــؤون اليمني ــر يف الش ــل املباش والتدخ

31        جنيب سعيد غانم، التجمع اليمي لإلصاح والتحالفات السياسية، مركز أمية للبحوث والدراسات، 

https://cutt.us/rlkRG  .2019 تاريخ النشر 19 ديسمرب 2017، تاريخ االطاع 29 اغسطس



46

جنـوب وشــرق اليمن | جغرافيا تتنازعها القوى اإلقليمية

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

: الفاعلون اإلقليميون والدوليون
ً
ثالثا

هنــاك العديــد مــن الــدول اإلقليميــة والدولية الفاعلــة يف الســاحة اليمني�ة وجنــوب اليمن 

خاصــة، تتب�ايــن دوافــع وأهــداف هــذه الــدول وفاعليــة تأثرهــا، وفقــا لعــدة عوامــل أمنيــ�ة 

وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة، تت�أثــر باملوقــع اجلغــرايف لليمــن وخصائصــه الســكاني�ة 

والطبيعيــة، ونظامــه الســيايس.

وتتصــدر اململكــة العربيــ�ة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة واجلمهوريــة 

ــة قطــر يف  ــان ودول ــن اإلقليميــن يف اليمــن، فيمــا تــأيت ســلطنة عم ــة الفاعل ــ�ة قائم اإليراني

املرتبــ�ة الثانيــ�ة، بينمــا شــهد دور جمهوريــة مصــر العربيــ�ة تراجعــا كبــرا، أمــا الفاعلــون 

الدوليــون فتــأيت اململكــة املتحــدة » بريطانيــ�ا« والواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف املقدمــة، 

ثــم جمهوريــة روســيا االحتاديــة وجمهوريــة الصــن وجمهوريــة فرنســا وألمانيــ�ا االحتاديــة، 

بــأدوار سياســية محــدودة، وفيمــا يلــي ســيتم التعــرف علــى طبيعــة نفــوذ الــدول املذكــورة:

أ- الفاعلون اإلقليميون 

1-  اململكة العربي�ة السعودية

ترتبــط اململكــة العربيــ�ة الســعودية مــع اجلمهوريــة اليمنيــ�ة بأطــول حــدود مشــركة 

 ونفــوذا يف 
ً
ــة األكــر تداخــا ، وتعــد الدول

ً
قــدر حبــوايل ألــف وأربعمئــة وســبعن كيلــو مــرا

ُ
ت

اليمــن، وتقيــم يف الســعودية أكــرب جاليــة يمنيــ�ة يف اخلــارج، ويف حــن احتفظــت الســعودية 

ــد  ــ�ة، فق ــدة اليمني ــل الوح ــ�ة قب ــ�ة اليمني ــة العربي ــة اجلمهوري ــع حكوم ــ�ة م ــات إجيابي بعاق

جّســدت عــدن )جنــوب اليمــن( أســوأ كوابيــس الســعودية: دولــة شــيوعية عنــد حدودهــا 

ــوفيايت)32(. ــاد الس ــع االحت ــة م ــ�ة متحالف اجلنوبي

أثنــ�اء  اليمنيــ�ة  احلكومــة  موقــف  لكــن  اليمنيــ�ة،  بالوحــدة  الســعودية  رحبــت  وقــد 

ــراج  ــكري إلخ ــدويل العس ــل ال ــح التدخ ــت لصال ــض التصوي ــت ورف ــراق للكوي ــال الع احت

Bruce Riedel         32، اململكة العربي�ة السعودية واحلرب األهلية ضمن حرب اليمن األهلية، مركز بروكنجز 

https://cutt.us/BkyAv .2019 الدوحة، تاريخ النشر 15 أغسطس 2019، تاريخ االطاع 2 سبتمرب
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ــزب  ــتطاع احل ــ�ة، واس ــعودية اليمني ــات الس ــبب�ه العاق ــاءت بس ــوة، س ــا بالق ــراق منه الع

االشــراكي اليمــي توظيفهــا لصاحلــه أثنــ�اء خافــه مــع شــريكيه يف احلكومــة حــزيب املؤتمــر 

الشــعي العــام والتجمــع اليمــي لإلصــاح يف حكومــة االئتــ�اف الثــايث 1993، ومحاولتــه 

االنفصــال عــام 1994، وهــو مــا انعكــس يف دعــم دول اخلليــج باســتثن�اء دولــة قطــر للحــزب 

ــي. ــراكي اليم االش

 غــر أن موقــف الســعودية مــن دعــم االنفصــال، لــم يكــن ثابتــ�ا، حيــث ينقــل الشــيخ عبــد 

هللا بــن حســن األحمــر عــن امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز، أثنــ�اء توديعــه وبعــد أن خــرج األمــر 

ســلطان بــن عبــد العزيــز وزيــر الدفــاع الســعودي حينهــا، والدكتــور عبــد الكريــم اإلريــاين 

وزيــر اخلارجيــة اليمــي، مســكه امللــك فهــد بيــ�ده وقــال لــه: »إذا كنتــم قادريــن علــى دخــول 

ــع  ــر واق ــام أم ــع أم ــوا اجلمي ــرج وتضع ــن احل ــا م ــادروا، لتخرجون ــف فب ــم املوق ــدن وحس ع

.)33(
وتفوتــوا الفرصــة علــى أي تدخــل«

وبعــد توقيــع اتفاقيــة جــدة لرســيم احلــدود اليمنيــ�ة الســعودية عــام 2000م، حتســنت 

ــاون. ــاالت التع ــعت مج ــ�ة وتوس ــات الثن�ائي العاق

وقــد رعــت الســعودية اتفــاق نقــل الســلطة مــن الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح 

إىل الرئيــس التوافقــي االنتقــايل عبدربــه منصــور هــادي، بموجــب املبــادرة اخلليجيــة أثنــ�اء 

ــل  ــعودية، ب ــع الس ــ�ة م ــة اليمني ــة اخلارجي ــيق يف السياس ــر 2011م، وزاد التنس ــورة فرباي ث

واستشــارتها يف ترتيــب الشــؤون الداخليــة املدنيــ�ة والعســكرية بمــا فيهــا تعيــن املســؤولن 

وإدارة بعــض امللفــات، وتعاظــم تأثــر الســعودية بعــد )عاصفي احلــزم واألمــل(. ومنذ عام 

2015م تســتضيف الرئيــس واحلكومــة اليمنيــ�ة وتمــول مزانيتهــا التشــغيلية واحلربيــ�ة يف 

اليمــن، غــر أنــه يؤخــذ علــى الســعودية ضعــف اإلصــرار علــى عــودة احلكومــة إىل العاصمــة 

عــدن وتمكينهــا مــن ممارســة مهامهــا والقيــام بواجباتهــا، وغــض الطــرف علــى ممارســات 

اإلمــارات الداعمــة لانفصــال.

33        مذكرات الشيخ عبد هللا بن حسن األحمر، مرجع سابق، ص 284.
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تتواجــد الســعودية عســكريا يف العديــد مــن املحافظــات اليمنيــ�ة، حيــث يركــز وجودهــا 

العســكري يف املحافظــات الشــمالية والشــرقية اليمني�ة املجــاورة حلدودهــا، وتكتفي حبضور 

رمــزي يف املناطــق الــي تتواجــد فيهــا اإلمــارات يف العاصمــة املؤقتــة عــدن واملحافظــات 

املجــاورة لهــا.

تثــ�ار بــن فــرة وأخــرى قضيــة رغبــة الســعودية يف مــد أنبــوب نفــط يصلهــا بالبحــر العــريب 

عــرب محافظــة حضرمــوت أو املهرة-لتتجــاوز حتــدي احتمــال إغــاق مضيــق هرمز-وفــق 

ــرص  ــل حت ــة؛ ب ــابقة دولي ــد س ــي ال تع ــة، فه ــة الرغب ــال صح ــة، ويف ح ــر عادل ــ�ازات غ امتي

 لنقــل الطاقــة، وفــق معايــر حتقــق مصالــح 
ً
قيــادات الدولــة اليمنيــ�ة أن تكــون اليمــن شــريانا

الدولتــن، لكــن كثافــة التواجــد العســكري يف محافظــة املهــرة البعيــدة جــدا عــن ســاحات 

احلــرب، حبجــة مكافحــة التهريــب وعــدم االعتمــاد علــى اجليــش وقــوات األمــن اليمنيــ�ة، 

أثــار حساســية املواطنــن والقــوى السياســية يف تلــك املحافظــة، وتســاؤالتهم عــن حقيقــة 

األهــداف الســعودية ومســتقبل تواجــد قواتهــا هنــاك كصــورة مصغــرة قــد تكشــف أهداف 

الســعودية يف جنــوب اليمــن.

وعلــى الرغــم مــن وجــود خــربة كبــرة لــدى الســعودية يف التعامــل مــع اليمــن تمتــد 

لعقــود مــن الســنوات، لكنهــا تعرضــت لعــدة إخفاقــات، نتيجــة تنــوع القــوى املوجــودة يف 

ــا،  ــل معه ــى يف التعام ــة املثل ــر الكيفي ــاءة يف تقدي ــدم الكف ــا، وع ــدات عاقته ــن وتعقي اليم

ــيايس  ــي والس ــس األم ــا الهاج ــم به ــن، يتحك ــاه اليم ــعودية ت ــة الس ــة اخلارجي فالسياس

األمــي وينعكــس الهاجــس األمــي علــى تفاعــل الســعودية مــع مختلــف امللفــات، دون 

ــبة،  ــة املناس ــا بالكيفي ــل معه ــة التعام ــدات وأولوي ــتويات للتهدي ــد مس ــى حتدي ــدرة عل الق

وهــو مــا يتســبب بإخفاقــات متواليــة حتولــت إىل تهديــدات جيوسياســية ألمــن الســعودية 

ــا  ــلحة، طالم ــات املس ــل اجلماع ــن ِقب ــعودية م ــي للس ــد األم ــتمر التهدي ــد يس ــويم، وق الق

ــمة. ــة أو مقس ــات ضعيف ــ�ة بمؤسس ــة اليمني ــت الدول بق
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اتفاق الرياض

اليمنيــ�ة واملجلــس  بــن احلكومــة  الســعودية إىل مشــاورات  العربيــ�ة  اململكــة  دعــت 

االنتقــايل اجلنــويب، عقــب التمــرد الــذي قامــت بــه فصائــل املجلــس املســلحة املدعــوم مــن 

ــة  ــن العاصم ــ�ة م ــة اليمني ــراج احلكوم ــن إخ ــن م ــهر 8 /2019، وتمك ــارات يف ش ــة اإلم دول

املؤقتــة عــدن واســتوىل علــى القصــر الرئــايس ومعســكرات احلمايــة الرئاســية، وخــال 

األســابيع التاليــة حــاول املجلــس االنتقــايل إســقاط محافظــة شــبوة بعــد محافظــة أبــن إال 

أن اجليــش الوطــي حســم املواجهــات لصالــح احلكومــة اليمنيــ�ة، وخــال ثاثــة أيــام وصل 

إىل نقطــة العلــم يف مدخــل العاصمــة املؤقتــة عــدن، األمــر الــذي دفــع الطــران اإلمــارايت إىل 

شــن ضربــات جويــة 2019/8/28 ضــد كتائــب اجليــش الوطــي تســببت بقتــل وجــرح 300 

حبســب مصــادر احلكومــة اليمنيــ�ة الــي صعــدت خطابهــا تــاه اإلمــارات وطالــب عــدد مــن 

الــوزراء إخراجهــا مــن التحالــف الداعــم للحكومــة الشــرعية.

ــن  ــد ب ــن بع ــاورات ع ــهرين مش ــدى ش ــى م ــعودية وعل ــت الس ــرة نظم ــذه الف ــال ه خ

ــب  ــلمان نائ ــن س ــد ب ــارات خال ــا زي ــايل، ختللته ــس االنتق ــ�ة واملجل ــة اليمني ــدي احلكوم وف

وزيــر الدفــاع الســعودي لإلمــارات للقــاء ويل عهــد أبــو ظــي محمــد بــن زايــد؛ تكللــت باتفــاق 

وقــع يف العاصمــة الســعودية الريــاض يف 2019/11/5، حضــره رئيــس اجلمهوريــة ونائبــ�ه، 

املكونــات  وممثلــو  والقضــاء(  والــوزراء  )النــواب  الثــاث  اليمنيــ�ة  الســلطات  ورؤســاء 

ــية.  السياس

وقــد اعرضــت خمســة مكونــات جنوبيــ�ة علــى آليــة املشــاورات بــن احلكومــة اليمنيــ�ة 

االنتقــايل  “املجلــس  يكــون  أن  رفضهــا  وأكــدت   ،
ً
إماراتيــ�ا املدعــوم  االنتقــايل  واملجلــس 

اجلنــويب” املكــون احلصــري للجنــوب، واملكونــات هــي: مجلــس احلــراك الثــوري، ومؤتمــر 

الوطــي  واالئتــ�اف  حضرمــوت،  وادي  قبائــل  حلــف  ومرجعيــة  اجلامــع،  حضرمــوت 

اجلنــويب، وتكتــل احلــراك الســلي املشــارك يف احلــوار الوطــي)34(.

 https://cutt.us/hrv3m .2019 34        ضول، تاريخ النشر 25 أكتوبر، 2019، تاريخ االطاع 27 نوفمرب
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حاولــت الســعودية مــن خــال اتفــاق الرياض أن تســتعيد التحكــم بتفاعــات الصراعات 

يف املناطــق املحــررة مــن ســيطرة جماعــة احلــويث وتعالــج آثارهــا، لكــن مؤشــرات جنــاح 

االتفــاق مشــكوك فيهــا نتيجــة مــي الفــرات الزمنيــ�ة الــي حددهــا لتنفيــذ اســتحقاقاته 

ــة.  ــية واالقتصادي ــكرية والسياس ــق العس يف املاح

ــية  ــ�ات السياس ــق للرتيب ــة إىل ملح ــية إضاف ــود رئيس ــى بن ــاق عل ــودة االتف ــتمل مس تش

واالقتصاديــة، وملحــق للرتيبــ�ات العســكرية وآخــر للرتيبــ�ات األمنيــ�ة بــن الطرفــن الــي 

 للســيطرة علــى عــدة مــدن 
ً
شــهدت قواتهمــا خــال الفــرة الماضيــة نزاعــا عســكريا وتبــ�ادال

جنوبيــ�ة، خاصــة عــدن)35(.

أكــد االتفــاق علــى عــدد مــن البنــود، مــن أبرزهــا: تفعيــل دور كافــة ســلطات ومؤسســات 

ــادة  ــاع، وإع ــادة وزارة الدف ــت قي ــكرية حت ــوات العس ــم الق ــادة تنظي ــ�ة، وإع ــة اليمني الدول

تنظيــم القــوات األمنيــ�ة حتــت قيــادة وزارة الداخليــة، كمــا شــدد علــى االلــزتام حبقــوق 

املواطنــة الكاملــة لكافــة أبنــ�اء الشــعب اليمــي ونبــ�ذ التميــز املناطقــي واملذهــي ونبــ�ذ 

الفرقــة واالنقســام، وإيقــاف احلمــات اإلعاميــة املســيئ�ة بكافــة أنواعهــا بــن األطــراف، 

وتوحيــد اجلهــود حتــت قيــادة حتالــف دعم الشــرعية الســتعادة األمــن واالســتقرار يف اليمن، 

ومواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــ�ة، كمــا نــص علــى تشــكيل جلنــة حتــت إشــراف حتالــف دعــم 

ــق  ــذ وحتقي ــة وتنفي ــص بمتابع ــعودية ختت ــ�ة الس ــة العربي ــادة اململك ــن بقي ــرعية يف اليم الش

أحــكام االتفــاق وملحقاتــه، كمــا تضمــن االتفــاق مشــاركة املجلــس االنتقــايل اجلنــويب 

35         كما ينص االتفاق على:

- تشكيل حكومة كفاءات سياسية ال تتعدى )24( وزيرا، يعن الرئيس )اليمي( أعضاءها بالتشاور مع رئيس 
الوزراء واملكونات السياسية على أن تكون احلقائب الوزارية مناصفة بن املحافظات اجلنوبي�ة والشمالية.

- عودة جميع القوات الي حتركت من مواقعها ومعسكراتها األساسية باتاه محافظات عدن وأبن وشبوة منذ 
بداية شهر أغسطس 2019 إىل مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وحتل محلها قوات األمن التابعة 

للسلطة املحلية  يف كل محافظة خال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا االتفاق.
- توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات الازمة، وتوزيعها وفق اخلطط 
املعتمدة حتت إشراف مباشر من قيادة حتالف دعم الشرعية يف اليمن، خال ستن يوما من تاريخ توقيع هذا 

االتفاق.
- إعادة تنظيم القوات اخلاصة ومكافحة اإلرهاب يف محافظة عدن واختي�ار العناصر اجلديدة فيها من قوات 

الشرعية والتشكيات التابعة للمجلس االنتقايل، والعمل على تدريبها، وتعين قائد لها، وترقم كقوات أمني�ة 
تابعة لوزارة الداخلية.
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ــ�ة  ــيا احلوثي ــاب امليليش ــاء انق ــايئ إلنه ــيايس النه ــل الس ــاورات احل ــة ملش ــد احلكوم يف وف

ــام اإليــراين. ــن النظ ــة م املدعوم

ــادي  ــور ه ــه منص ــي عبدرب ــس اليم ــرئ للرئي ــأداء امله ــة ل ــاض محصل ــاق الري ــد اتف ويع

ــن  ــعودية ع ــادة الس ــف بقي ــراف دور التحال ــية، واحن ــزاب السياس ــان األح ــه، وتيه وحكومت

ــتورية  ــة الدس ــن الناحي ــاق م ــد االتف ــن. ويع ــكري يف اليم ــه العس ــرِعنة لتدخل ــه املش أهداف

 للســيادة، وقــد يشــرِعن لتمــزق كيــان الدولــة، وعنــد هــذه احلالــة يتحــول االتفــاق 
ً
انتهــاكا

ــ�ة. ــة وطني إىل خيان

ــن  ــر م ــارات، أك ــعودية واإلم ــن الس ــن اإلقليمي ــة احلليف  لرغب
ً
ــا ــاق انعكاس ــ�دو االتف يب

 عــن قناعــات احلكومــة اليمنيــ�ة واملجلــس االنتقــايل، ولذلــك ســيبقى توظيــف 
ً
كونــه تعبــرا

 لطبيعــة العاقــات بــن الدولتــن، علــى الرغــم 
ً
االتفــاق وتفســر بنــوده وتنفيذهــا مرهونــا

مــن تفــرد الريــاض باملهمــة حبســب نصــوص االتفــاق.

ــرر الــذي  ــارات، حيــث تــدرك األوىل حجــم الض  للســعودية واإلم
ً
ــل االتفــاق مخرجــا

َّ
مث

ــارات رأت  ــا اإلم ــا، بينم ــف نت�اجئه ــف وضع ــا للتحال ــ�اك قيادته ــة ارتب ــا نتيج ــق بمكانته حل

 لصفحــة انتهاكاتهــا يف اليمــن، ومنصــة لتســويق املجلــس االنتقايل ومشــروعها 
ً
فيــه تبييضــا

لتقســيم اليمــن.

نقاط القوة 

قوة عاقتها باحلكومة اليمني�ة، وقدرتها يف توظيفها لصالح تواجدها يف اليمن.

نفوذهــا القــوي يف الشــؤون اليمنيــ�ة السياســية واالقتصاديــة وحــى االجتماعيــة ورهــان 

كثــر مــن القــوى السياســية عليهــا يف ترجيــح موازيــن الصــراع مــع إيــران.

تنفيــذ  مــن  تمكنهــا  الــي  الدوليــة  وعاقاتهــا  واالقتصاديــة  السياســية  إمكاني�اتهــا 

لهــا. الــدويل  الغطــاء  وتوفــر  سياســاتها 
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نقاط الضعف

ــف  ــى األرض وضع ــاتها عل ــة أداء مؤسس ــمية، وطبيع ــا الرس ــن مواقفه ــن ب ــود تب�اي وج

ــا. فاعليته

املجــال  وتــرك  »عــدن«  لليمــن  املؤقتــة  العاصمــة  يف  العســكري  تواجدهــا  ضعــف 

ــارات. ــح اإلم ــوب، لصال ــعودية يف اجلن ــر الس ــ�ة وتأث ــة اليمني ــف احلكوم ــارات، أضع لإلم

اســتمرار تبــي مواقــف مشــركة مــع دولــة اإلمــارات، املتهمــة بدعــم طــرف انفصــايل 

محــدد مــن اجلنوبيــن، يضعــف موقــف الســعودية ويضــر بصــورة تدخلهــا يف اليمــن.

تراجــع الثقــة بمركزيــة الــدور الســعودي يف جنــوب اليمــن، وضعــف الزتامــه بمحــددات 

ــن. ــف يف اليم ــل التحال تدخ

2-  اإلمارات العربي�ة املتحدة

تتصــدر دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة الفاعِلــن اإلقليميــن يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة 

اليمنيــ�ة، علــى الرغــم مــن أنهــا ال ترتبــط حبــدود جغرافيــة مباشــرة مــع اليمــن، ولكنهــا 

ــت  ــا تدخل ــيايس، عندم ــكري والس ــا العس ــت بثقله ــر، ورم ــكل كب ــه بش ــا ب ــدت اهتمام أب

ضمــن التحالــف الداعــم للحكومــة اليمنيــ�ة، ويرجــع كثــر مــن الباحثــن الســبب الرئيــي 

يف التدخــل اإلمــارايت يف شــؤون اليمــن، إىل دوافــع اقتصاديــة ترتبــط باملــوائن والســواحل 

ــ�اء عــدن االســراتييج الــذي ختــى مــن تداعيــات تفعيلــه علــى  ــ�ة ويف مقدمتهــا مين اليمني

مــوائن ديب وأنشــطة اإلمــارات االقتصاديــة ومكانتهــا السياســية، ومــن جهــة أخــرى يذهــب 

البعــض إىل أن دوافــع السياســة اإلماراتيــ�ة يف اليمــن مكنونة باملخــاوف السياســة واألمني�ة، 

املتعلقــة بصعــود األحــزاب اإلســامية وخاصــة بعــد ثــورات الربيــع العــريب منــذ عــام 2011، 

ولتســويق دورهــا كشــريك دويل يعــزز مكانتهــا الدوليــة، غــر أن اعتمادهــا علــى اجلماعــات 

العبــاس يف  أبــو  قائــد كتائــب  تنفيــذ سياســتها، ويف مقدمتهــم  املتشــددة وتني�دهــا يف 

محافظــة تعــز والــذي صنفتــه اخلزانــة األمريكيــة كشــخص إرهــايب، يشــر إىل أن اإلمــارات 

تتعامــل مــع مكافحــة اإلرهــاب كورقــة تســتغلها إعاميــا وتســاوم بهــا املجتمــع الــدويل. 



53

جنـوب وشــرق اليمن | جغرافيا تتنازعها القوى اإلقليمية

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــا  ــظ حرُصه ــعيني�ات ياَح ــ�ات والتس ــذ الثمانيني ــة من ــارات اخلارجي ــة اإلم ــع سياس وبتتب

علــى تمــز عاقاتهــا مــع اليمــن الشــمايل، ومعارضتهــا للوحــدة اليمنيــ�ة، وقــد تلــى موقفهــا 

أثنــ�اء حــرب صيــف 1994، حيــث دعمــت سياســيا ولوجســتي�ا قيــادات احلــزب االشــراكي 

الــي حاولــت االنفصــال، واســتضافت الكثــر مــن القيــادات العســكرية والسياســية، 

بهــدف توظيفهــم يف عاقاتهــا مــع اليمــن.

وكانــت وســائل اإلعــام اإلماراتيــ�ة أثنــ�اء حــرب 1994م بدأت تطلــق لفظ فخامــة الرئيس 

علــى علــي ســالم البيــض نائــب الرئيــس اليمــي بعــد إعانــه االنفصــال، وينقل الشــيخ عبد 

هللا بــن حســن األحمــر عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات، أن 

موقفــه »كان واضًحــا يف دعــم االشــراكي فــكان طرحنــا لــه صرحًيــا وواضًحــا وقوًيــا، وإجابت�ه 

 بشــكل فظيــع ما كنــا نتصــوره«)36(.
ً
 وصراحــة وتعصبــا

ً
لنــا كانــت أكــر وضوحــا

ــوذا  ــ�ة ونف ــات اجلنوبي ــكريا يف املحافظ ــدا عس ــر تواج ــا األك ــة حالي ــارات الدول ــد اإلم ع
ُ

وت

علــى االنفصاليــن، واملتحكمــة علــى العاصمــة املؤقتــة للجمهوريــة اليمني�ة »عــدن«، ومنذ 

ــا  ــذ أجندته ــارات يف تنفي ــرعت اإلم ــف، ش ــن التحال ــكري ضم ــا العس ــوم األول لتدخله الي

اخلاصــة، ووظفــت إمكاني�اتهــا العســكرية والناعمــة يف تثبيــت تواجدهــا علــى حواضــر 

ــج  ــدن وحل ــات ع ــة محافظ ــة وخاص ــروات النفطي ــق ال ــاحلية ومناط ــوب الس ــدن اجلن م

ــا  ــارات قبضته ــت اإلم ــقطرى، وأحكم ــة إىل جزيــرة س ــاحل إضاف ــوت الس ــبوة وحضرم وش

علــى املطــارات واملــوائن، وشــرعت يف فــرض أمــر واقــع علــى احلكومــة اليمنيــ�ة والســعودية 

علــى حــد ســواء، حــى ولــو أوهمــت الســعودية أنهــا مصالــح مشــركة؛ فقــد كونــت األحزمــة 

األمنيــ�ة والنخــب املناطقيــة وســلحتها وفرضــت تعيــن مســؤولن يف مؤسســات الدولــة، 

ــواحل  ــب س ــم بأغل ــت تتحك ــن، وأصبح ــة واإلعامي ــخصيات العام ــرت والءات الش وش

اليمــن ومنافــذه اجلويــة.

ــل  ــرارات داخ ــى الق ــعودي عل ــتحواذ الس ــرة االس ــع فك ــاق م ــى وف ــارات عل ــن اإلم ــم تك ل

ــل ســوى املصلحــة الســعودية، بــل صــارت 
ّ
حكومــة هــادي، إذ أصبــح صــوت الشــرعية ال يمث

36         مذكرات الشيخ عبد هللا بن حسن األحمر، مرجع سابق، ص 285.
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ــد  ــل ح ــارات، وص ــع اإلم ــن م ــراع معل ــت يف ص ــن دخل ــا ح ــًدا حقيقًي ــادي تهدي ــة ه حكوم

ــا باملطالبــة خبروجهــا مــن اليمن، وشــكواها 
ً
اتهــام أبــو ظــي باحتــال جزيــرة ســقطرى، مقرون

ــن)37(. ملجلس األم

ــم  ــت أن عده ــد ادع ــة، وق ــيات االنفصالي ــب املليش ــ�اء وتدري ــى بن ــارات عل ــت اإلم وعمل

، واألخطــر مــن ذلــك أنهــا أنشــأت املجلــس االنتقــايل اجلنــويب)38(، 
ً
وصــل إىل تســعن ألفــا

ليكــون رافعــة سياســية محليــة، تســتخدمه يف تنفيــذ سياســتها، يف وجــه احلكومــة اليمنيــ�ة 

ــ�ة،  ــات اجلنوبي ــ�اء املحافظ ــايل ألبن ــس االنتق ــ�ل املجل ــاء تمثي ــال ادع ــن خ ــعودية، م والس

ــوب. ــارايت يف اجلن ــد اإلم ــدة للتواج ــرات املؤي ــراج املظاه وإخ

نقاط القوة

وجــود اســراتيجية واضحــة لمــا تريــده يف اليمــن ومــا ال تريــده وخاصــة يف جنــوب اليمــن، 

تعمــل وفقهــا وتكيــف عاقاتهــا تبعــا ملصاحلهــا.

املواطنــن  مــن  اآلالف  عشــرات  وتميــع  األرض،  علــى  عســكرية  تشــكيات  وجــود 

اليمنيــن وتدريبهــم وتشــكيلهم يف معســكرات تشــرف علــى إدارتهــا وحتركهــا وفــق أهدافهــا

إدراكهــا ألهميــة الغطــاء الســعودي يف تنفيــذ أجندتهــا، وشــرعية تدخلهــا ضمــن التحالــف 

ــرعية. الداعم للش

اســتغال الرغبــة الدوليــة يف مكافحــة اإلرهــاب، لتســويق تدخلهــا يف اليمــن وتعزيــز 

ــاب. ــة اإلره ــم يف محارب ــريك مه ــة كش ــة والدولي ــاحة اإلقليمي ــا يف الس ــرعيت�ه ومكانته ش

تتمتع بنفوذ قوي على الفصائل االنفصالية وبعض األحزاب والشخصيات اليمني�ة.

37         أحمد نايج، هل من صراع إمارايت-سعودي؟ مركز كارينغي للشرق األوسط، تاريخ النشر 22 آب/

 https://carnegie-mec.org/diwan/79708 .2019 أغسطس 2019، تاريخ االطاع 1 أيلول/ سبتمرب
38        املجلس االنتقايل اجلنويب: تشكل يف 11 مايو/أيار 2017، يف مدين�ة عدن حتت مسى »هيئ�ة رئاسة 

املجلس االنتقايل اجلنويب« إلدارة املحافظات اجلنوبي�ة، ويرأس املجلس محافظ عدن السابق عيدروس 
الزبي�دي، ونائب�ه يف املجلس هو وزير الدولة املقال هاين بن بريك، وشكل املجلس بعد حنو أسبوعن من إقالتهما 

من طرف الرئيس عبدربه منصور هادي، وقد ضم املجلس محافظي حضرموت وشبوة املقالن أحمد سعيد 
بن بريك وأحمد مللس، إضافة إىل عدد من الشخصيات.
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نقاط الضعف

عاقتهــا الســيئ�ة مــع احلكومــة اليمنيــ�ة، والعديــد مــن مكونــات الشــعب اليمــي، تعــل 

تواجدهــا العســكري ونفوذهــا يف اليمــن غــر مضمــون البقــاء.

اعتمادهــا علــى جنــاح وحيــد يف احلــراك اجلنــويب األشــد تطرفــا، وتغييبهــا لبقيــة املكونــات 

جلنوبي�ة. ا

ــائرها  ــات خس ــل تداعي ــى حتم ــدرة عل ــف الق ــدودة وضع ــة مح ــرية املقاتل ــا البش قدراته

البشــرية.

العربيــ�ة الســعودية  اليمــن علــى فاعلــن أساســين كاململكــة  تعتمــد يف تواجدهــا يف 

األمريكيــة.  املتحــدة  والواليــات 

حداثــة تربتهــا العســكرية خــارج حدودهــا وال تســتطيع تغطيــة مســاحات التدخــل مــن 

الناحيــة الكميــة وال النوعيــة.

اعتمادهــا الســيايس والعســكري علــى فصيــل واحــد مــن احلــراك اجلنــويب، ووجــود 

تب�اينــ�ات جهويــة بــن مكوناتــه.

3-  سلطنة عمان

ــرة  ــة امله ــرب محافظ ــ�ة، ع ــة اليمني ــع اجلمهوري ــركة م ــدود مش ــا ح ــة تربطه ــاين دول ــي ث ه

، وقــد تــم ترســيم احلــدود بــن اجلمهوريــة 
ً
 مربعــا

ً
شــرق اليمــن، وتبلــغ حــوايل 288 كيلــو مــرا

ــن  ــد م ــد العدي ــرب 1992م، وتوج ــن نوفم ــر م ــاين عش ــرا يف الث ــان مبك ــلطنة عم ــ�ة وس اليمني

األســر والروابــط املشــركة مــع أبنــ�اء محافظــي املهــرة وســقطرى اليمنيتــن.

ــ�ة  ــة العربي ــكلته اململك ــذي ش ــدويل ال ــف ال ــام اىل التحال ــان االنضم ــلطنة عم ــت س رفض

الســعودية اســتجابة لطلــب احلكومــة اليمنيــ�ة ملســاعدتها يف وأد انقــاب جماعــة احلــويث 

املســلحة بدعــم مــن القــوات املواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح، حيــث فضلت 

احليــاد والقيــام بــدور الوســاطة، خاصــة مــع جماعــة احلــويث واجلمهوريــة اإليرانيــ�ة.
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لــدى ســلطنة عمــان الكثــر مــن املخــاوف مــن ســيطرة االنفصاليــن علــى جنــوب اليمــن 

ــدا  ــربه تهدي ــ�ة وتعت ــه بريب ــر ل ــي تنظ ــة، فه ــل االنفصالي ــم للفصائ ــارايت الداع ــدور اإلم وال

بالتواجــد العســكري واخلــديم يف  بــدأت اإلمــارات  القــويم، خصوصــا بعــد أن  ألمنهــا 

محافظــة املهــرة اليمنيــ�ة البعيــدة عــن مناطــق املواجهــات العســكرية بمئــات الكيلــو مرات، 

وهــي ذات املخــاوف الــي تتعامــل بهــا مــع التواجــد العســكري للســعودية يف محافظــة املهــرة 

بعــد إخــراج اإلماراتيــن منهــا.

ــن  ــويب لليم ــطر اجلن ــم الش ــذي كان حيك ــيايس ال ــام الس ــان بالنظ ــلطنة عم ــات س فعاق

قبــل 22 مايــو 1990م، بقيــادة احلــزب االشــراكي اليمــي، الــذي عمــل علــى تقديــم الدعــم 

ــدود  ــة للح ــ�ة املتاخم ــم الُعماني ــلحة يف األقالي ــة املس ــة املقاوم ــيايس حلرك ــكري والس العس

اليمنيــ�ة، وكذلــك عاقــة ســلطنة عمــان مــع دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة ليســت 

إجيابيــ�ة، وحتتفــظ بذاكــرة ســيئ�ة نتيجــة االتهامــات املتكــررة لإلمــارات بالتدخــل يف شــؤونها 

ــ�ة  ــة إماراتي ــاف خلي ــلطنة اكتش ــت الس ــا أعلن ــام 2011 عندم ــت ع ــدها كان ــة، أش الداخلي

ــان. ــلطنة عم ــلطة يف س ــى الس ــاب عل ــتهدف االنق تس

حفــز املخــاوف الُعمانيــ�ة ســعي اإلمــارات لبنــ�اء معســكرات خــارج ســلطة احلكومــة 

ــاتها  ــر سياس ــان إىل تغي ــلطنة عم ــت س ــورات دفع ــذه التط ــرة، ه ــة امله ــ�ة يف محافظ اليمني

املتصفــة بالهــدوء، ومقاومــة ســلطنة عمــان ملخططــات اإلمــارات والتواجــد الســعودي 

ــادة  ــض ق ــع بع ــل م ــح التواص ــويث وفت ــة احل ــا جبماع ــز عاقته ــال تعزي ــن خ ــن، م يف اليم

ــز. ــة تع ــد مقاوم ــايف قائ ــود املخ ــيخ حم ــة، كالش املقاوم

وقــد أعلنــت دول التحالــف بقيــادة الســعودية عــن ضبــط شــحنات أســلحة مهربــة 

ــرر  ك
ُ

ــا ت ــو م ــان، وه ــلطنة عم ــواحل س ــة وس ــاه اإلقليمي ــرب املي ــلحة ع ــويث املس ــة احل جلماع

الســلطنة نفيــه. ويــرى مراقبــون أن احلــرس الثــوري اإليــراين يقــف وراء التهريــب، دون أن 

يكــون للســلطات الرســمية يف ســلطنة عمــان دور يف ذلــك.
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نقاط القوة

تتمتــع ســلطنة عمــان بعاقــات اجتماعيــة إجيابيــ�ة مــع الســكان يف محافظــات املهــرة 

وشــبوة وأرخبيــ�ل ســقطرى، يمكنهــا مــن ممارســة نفوذهــا بمــا حيافــظ علــى أمنهــا القــويم، 

وقــد حفــزت تلــك العاقــة املواطنــن يف محافظــة املهــرة علــى تنظيــم الفعاليــات املســتمرة 

للمطالبــة خبــروج قــوات التحالــف مــن املحافظــة.

عاقاتهــا القويــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة، تشــكل لهــا ضمانــات 

ألمنهــا القــويم.

عدم التورط املباشر يف احلرب يف اليمن.

نقاط الضعف

ــات  ــة املكون ــع بقي ــا م ــف عاقته ــلحة، أضع ــويث املس ــة احل ــع جماع ــة م ــا القوي عاقاته

السياســية، رغــم محــاوالت الســلطنة ربطهــا بدورهــا احليــادي وإســهامها يف التهيئــ�ة 

للســام.

غيــاب األدوات الصلبــة يف السياســة اخلارجيــة العمانيــ�ة، رغــم التواجــد األجنــي يف اليمن 

علــى حدودهــا الغربيــ�ة، والــذي قــد يتحــول إىل الديمومــة، يف ظــل رؤيتهــا لــه كتهديــد ألمنهــا 

قويم. 

4-  دولة قطر

ــ�ة  ــات األجنبي ــة التدخ ــم كثاف ، رغ
ً
ــ�ا ــ�دو ثابت ــ�ة، يب ــدة اليمني ــم للوح ــر الداع ــف قط موق

ــر  ــة قط ــرى دول ــة، وت ــاريعها الضيق ــرص مش ــة وف ــوى املحلي ــن الق ــاالت يف موازي واالخت

 باعتب�ارهــا الدولــة الثانيــ�ة يف اجلزيــرة 
ً
 اســراتيجيا

ً
عتــرب عمقــا

ُ
أن اجلمهوريــة اليمنيــ�ة ت

ــة يف  ــة اخلليجي ــهمت األزم ــة، وأس ــاحة اجلغرافي ــكان واملس ــدد الس ــث ع ــن حي ــ�ة م العربي

تعزيــز القناعــات القطريــة بضــرورة احلفــاظ علــى الدولــة اليمنيــ�ة املوحــدة، ككتلــة وازنــة، 

ــدُّ مــن ثقــل جرانهــا، إلدراك دولــة قطــر، بت�داعيــات انفصــال جنــوب اليمــن علــى أمنهــا  ُ َ
حت
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ــا. ــع نفوذه ــدة وتوس ــ�ة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــر دول ــادة تأث ــل يف زي ــويم، واملتمث الق

ورغــم أن قطــر كانــت مشــاركة يف التحالــف الــدويل الداعــم للحكومــة اليمنيــ�ة يف اســتعادة 

ســيطرتها علــى املؤسســات، وكانــت املندوبــة العربيــ�ة يف مجلــس األمــن الــي تقدمــت 

بمشــروع القــرار املشــرِعن لتدخــل التحالــف يف اليمــن بنــ�اء علــى دعــوة الرئيــس اليمــي عبــد 

ــا  ــة ملنظومته ــة اإلعامي ــة والتغطي ــة اخلارجي ــهدت السياس ــد ش ــادي، فق ــور ه ــه منص رب

اإلعاميــة يف تن�اولهــا األحــداث يف اليمــن حتــوال عقــب إخراجهــا مــن التحالــف يف مايــو عــام 

2017، حيــث زادت تغطيــة أنشــطة جماعــة احلــويث املســلحة وإبــراز فاعليــة هجماتهــا علــى 

ــعودية. األرايض الس

نقاط القوة

تبنيهــا سياســة انفتاحيــة وتنســيق مواقفهــا مــع ســلطنة عمــان والكويــت يف محاولــة 

إحــداث تــوازن يف املوقــف اخلليــيج، والتأثــر علــى القــوى الدوليــة، يف تبــي سياســات 

معتدلــة تراعــي مصاحلهــا.

نقاط الضعف

ضعف عاقتها باحلكومة اليمني�ة.

تراجع التأثر السيايس والدعم االقتصادي، بعد إخراجها من التحالف عام 2017.

زيــادة عاقتهــا مــع جماعــة احلــويث، علــى حســاب عاقتهــا بالقــوى السياســية الداعمــة 

للشــرعية، أضعــف عاقتهــا البينيــ�ة رغــم تقديــر الطرفــن لطبيعــة الظــروف الــي تمــر بهــا.

تأثر سياستها يف اليمن بالظروف الي تتعرض لها.

5-  اجلمهورية اإليراني�ة

إيــران دولــة إقليميــة، تعمــل علــى مــد نفوذهــا الســيايس واملذهــي يف دول املنطقــة العربي�ة، 

ــن  ــف ع ــي تكش ــع ال ــن الدواف ــة م ــة بمجموع ــم، مدفوع ــة املعال ــراتيجية واضح ــق اس وف

ـران يف اليمــن، ويف مقدمتهــا البعــد التاريــي حلضارتهــا وتواجدهــا يف  اســباب اهتمــام إـي
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املنطقــة، والرغبــة يف اســتعادة املكانــة التاريخيــة واملزايــا االقتصاديــة والسياســية لهــا، 

ــة األحــق بتمثيــ�ل املنطقــة أمــام القــوى العامليــة كمــا تــرى هــي. ــ�ار أنهــا الدول باعتب

وقــد حفــزت إيــران األحــداث الــي واجهتهــا عقــب تبنيهــا سياســة تصديــر الثــورة )1979(، 

ووقــوف نظــام اجلمهوريــة العربيــ�ة اليمنيــ�ة مــع العــراق أثنــ�اء احلــرب اإليرانيــ�ة العراقيــة يف 

ــال  ــارك والقت ــاركت يف املع ــكرية ش ــة عس ــدة ألوي ــاله ع ــايض، وإرس ــرن الم ــ�ات الق ثمانيني

علــى األرض، إضافــة لرغبــات إيــران يف التأثــر واســتهداف اليمــن والســعودية عــرب جماعــة 

احلــويث املســلحة شــمال اليمــن، وبعــض فصائــل احلــراك اجلنــويب يف جنــوب اليمــن.

 يف الســاحة 
ً
ـران بعــد الثــورة اخلمينيــ�ة مــن أقــدم الفاعلــن اإلقليميــن تدخــا تعــد إـي

اليمنيــ�ة، فهــي تــدرك أهميــة موقــع اليمــن وخصوصيــة تركيبتــ�ه الســكاني�ة يف توســع 

نفوذهــا اإلقليــي، وعينهــا علــى األرايض املقدســة مكــة املكرمــة واملدينــ�ة املنــورة، والتحكــم 

ــة  ــخصيات العام ــاب والش ــتقطاب الط ــى اس ــت إيــران عل ــد عمل ــة، وق ــق البحري باملضاي

وتعبئتهــا ثقافيــا وسياســيا وتدريــب بعضهــا عســكريا، وتوفــر اإلمكانــات لهــا لزيــادة 

ــا. تأثره

ـران علــى اســتقطاب قيــادات احلــراك  وعلــى مســتوى جنــوب اليمــن، فقــد عملــت إـي

ـران  ـران، ويف املجــال اإلعــايم وفــرت إـي اجلنــويب وتدريبهــا يف لبنــ�ان واســتضافتهم يف إـي

المــال والتدريــب والتقنيــ�ات واملعلومــات واإلمكانــات الازمــة إلنشــاء وتشــغيل قنــاة 

)عــدن( التابعــة لفصيــل علــي ســالم البيــض، يف احلــراك املطالــب باالنفصــال يف اجلنــوب 

ُبــث قنــاة عــدن مــن الضاحيــة اجلنوبيــ�ة يف العاصمــة اللبن�انيــ�ة بــروت الواقعــة 
َ
اليمــي، وت

ــزب هللا)39(. ــيطرة ح ــت س حت

 توســعت أنشــطة إيــران تــاه املحافظــات اجلنوبيــ�ة، فقــد تزايد 
ً
فمنــذ العــام 2000 تقريبــ�ا

دعمهــا المــايل والســيايس لفصائــل احلــراك االنفصاليــة، وتولــت دعــم القنــوات الفضائيــ�ة 

39        عاتق جار هللا، النفوذ اإليراين يف اليمن...والفرص املوهوبة، مركز الفكر االسراتييج، تاريخ النشر 2018، 

 http://cutt.us.com/8IiVvdUX  .16 تاريخ االطاع 20 سبتمرب 2019، ص 
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الناطقــة باســمهم، وتكثــف الدعــم اإليــراين لفصائــل احلــراك اجلنــويب خــال عــايم 2010 

ــان  ــق ردف ــن مناط ــويب م ــراك اجلن ــطن يف احل ــل الناش ــى نق ــل عل ــال العم ــن خ و2011 م

ــي دورات  ــوريا، لتلق ــ�ان وس ــران ولبن ــرات إىل إي ــدة م ــفرهم ع ــدن، وس ــج وع ــع وحل والضال

إعاميــة وسياســية، وتدريبــ�ات عســكرية علــى أيــدي خــرباء إيرانيــن ومــن حــزب هللا 

ــن  ــراك الذي ــطاء احل ــرز دور نش ــد ب ــى األرض، فق ــال عل ــذ أعم ــم لتنفي ــ�اين، وتوجيهه اللبن

ــات الرئاســة الــي جــرت يف 21 فرباير/شــباط 2012، حيــث  ــوا يف إيــران، خــال انتخاب تدرب

ــع  ــق يف الضال ــدن ومناط ــراع يف ع ــز االق ــتهدفت مراك ــلحة اس ــ�ة مس  ختريبي
ً
ــاال ــذوا أعم نف

وحلــج، ومنعــوا بقــوة الســاح الناخبــن مــن الوصــول إىل مراكــز االنتخابــات، وقطعــوا 

الطرقــات، وهاجمــوا نقــاط التفتيــش وقــوات األمــن)40(.

ـران حالــة ضعــف الدولــة اليمنيــ�ة، واالختــاف الســيايس الداخلــي،  وقــد اســتغلت إـي

 عــن الدعــم 
ً
وغيــاب املشــاريع االســراتيجية للــدول املجــاورة، ال ســيما دول اخلليــج، فضــا

 الرئيــس أوباما وســلفه جورج 
َ

الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة لهــا يف أثنــ�اء واليــي

دبليــو بــوش، إضافــة إىل عوامــل أخــرى ســاعدت إيــران يف الوصــول إىل العمــق االســراتييج 

لليمــن، يف وقــت قيــايس وبإمكانــات ال تتن�اســب مــع حجــم اإلجنــاز املتمثــل يف الســيطرة علــى 

ــعودية  ــ�ة الس ــة العربي ــويب للمملك ــد اجلن ــول إىل احل ــا، والوص ــاء ومحيطه ــة صنع العاصم

ــارين  ــاندة مستش ــوري بمس ــرس اجلمه ــة احل ــويث وألوي ــة احل ــلي جماع ــال مس ــن خ م

وخــرباء تابعــن لطهــران)41(.

اليمنيــ�ة  الســلطة  ضــد  املســلحة  احلــويث  جماعــة  قادتــه  الــذي  االنقــاب  وعقــب 

واجتي�احهــا للمحافظــات اجلنوبيــ�ة، وســيطرتها علــى عــدن عــام 2015، وبتواطــؤ مــن قبــل 

ــك  ــن ِن ــيد حس ــن »س ــدى اليم ــفر اإليــراين ل ــام الس ــويب، ق ــراك اجلن ــادات احل ــض قي بع

نــام« بزيــارة مدينــ�ة عــدن ومين�ائهــا االســراتييج)42( مطلــع العــام 2015، وحتــدث عــن 

40        ناصر محمد الطويل، إيران والثورة اليمني�ة، املركز اليمي للدراسات االسراتيجية، 1 مايو 2016، ص 17. 

http://cutt.us.com/8IiV- .8 41        عاتق جار هللا، النفوذ اإليراين يف اليمن...والفرص املوهوبة، مرجع سابق، ص

 vdUX 

42        سفر إيران يزور مين�اء عدن االسراتييج بدعوة من احلكومة اليمني�ة ومحافظ عدن يطلعه على فرص 
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رغبــة بــاده يف توســيع مجــاالت التعــاون مــع اليمــن، يف خطــوة هــدف منهــا شــرعنة انقــاب 

جماعــة احلــويث، وبســط نفوذهــم وتواجدهــم يف املحافظــات اجلنوبيــ�ة وحتديــدا عــدن، 

ــدب. ــاب املن ــق ب ــة إىل مضي إضاف

يف 15 مايــو/ آيــار 2016، نشــرت صحيفــة »مشــرق اإليرانيــ�ة« الناطقــة بالفارســية، 

ــداد«،  ــع »بغ ــرب م ــان احل ــران« إب ــم »طه ــر« يف دع ــي ناص ــن دور »عل  ع
ً
ــعا  موس

ً
ــا حتقيق

ــي  ــر كان »عل ــت التقري ــاد، وق ــل يف الب ــرذم احلاص ــن التش ــن م ــص اليم ــه مخل ــة أن زاعم

ناصــر« يتقــدم بمبــادرة شــبيهة باملبــادرة اإليرانيــ�ة حلــل األزمــة اليمنيــ�ة مكونــة مــن عشــر 

نقــاط، فيمــا املبــادرة اإليرانيــ�ة مقدمــة مــن أربــع نقــاط فشــلت إيــران يف عرضهــا يف أبريــل/

ــك   بتل
ً
ــورا ــران ف ــت طه ــد، ورحب ــزى واح ــان يف مغ ــا تصب ــام، لكنهم ــس الع ــن نف ــان م نيس

املبــادرة)43(.

نقاط القوة

وجــود اســراتيجية واضحــة تعمــل مختلــف مؤسســاتها وأجهزتهــا الدينيــ�ة واملدنيــ�ة 

والعســكرية لصالــح تنفيذهــا.

ــم،  ــري عليه ــر الفك ــا، والتأث ــويب واخراقه ــراك اجلن ــادات يف احل ــر لقي ــتقطاب املبك االس

ــيع. ــالية التش ــاء س ــ�ة، وإحي ــج املذهبي وتروي

ــة  ــن ممارس ــا م ــن، تمكنه ــن يف اليم ــن االقليمي ــى الفاعِل ــوة عل ــاط ق ــود نق ــع بوج تتمت

ضغــوط علــى منافســيها ومقايضتهــم، ويف املقدمــة دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة.

استمرار عاقة إيران ببعض قيادات احلراك اجلنويب واعتمادهم عليها لوجستي�ا.

 يف اســتمرار نفوذهــا يف بعــض 
ً
عاقتهــا املتمــزة مــع ســلطنة عمــان، وفــرت لهــا فرصــا

اجلنوبيــ�ة. املحافظــات 

االستثمار املتاحة، وكالة تسنيم اإليراني�ة، تاريخ النشر 2 ين�اير 2015، تاريخ االطاع 20 سبتمرب 2019. 
 https://0i.is/kcAh

http://www.alyemeny.com/news.php?id=8897#.XZw- .43        إيران وتمويل حرب اليمن!!!، مرجع سابق

1j1UzbIV
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ضعــف التحالــف الداعــم للحكومــة اليمنيــ�ة، وتن�اقــض النتــ�اجئ على األرض مــع األهداف 

املعلنــة، عوامــل دفعــت البعــض للمطالبــة بالتفاهــم مــع إيــران وجماعــة احلــويث للمحافظــة 

ــى اليمن. عل

اخراقهــا للمجلــس االنتقــايل اجلنــويب وحتالفــه مــع اإلمــارات، بواســطة الشــخصيات 

الــي دربتهــا وقدمــت لهــا الدعــم اللوجســي ويف مقدمتهــا رئيــس املجلــس االنتقــايل اجلنــويب 

عيــدروس الزبيــ�دي، إذا اســتثنين�ا فرضيــة عــدم التنســيق بــن الدولتــن.

نقاط الضعف

اعتمادها الكبر على جماعة احلويث، ودعمها يف اجتي�اح املحافظات اجلنوبي�ة.

التعامــل مــع جنــوب اليمــن بأهــداف تكتيكيــة، يغلــب عليهــا املقايضــة مــع القــوى املحليــة 

واإلقليميــة يف ملفــات أخــرى لصالــح مصاحلهــا اخلاصة.

تقلص تعاملها يف اجلنوب مع بعض قيادات احلراك اجلنويب.

ب- الفاعلون الدوليون 

 كبــر مــن التوافــق، تــاه األحــداث الــي 
ً
ــْدرا

َ
يظهــر الفاعلــون الدوليــون )مجلــس األمــن( ق

يمــر بهــا اليمــن، بعكــس كثــر مــن قضايــا دول املنطقــة العربيــ�ة الــي تشــهد خافــات دوليــة 

ــاع،  ــن باإلجم ــس األم ــدر يف مجل ــة تص ــرارات الدولي ــت الق ــث ظل ــة، حي ــرة وبالوكال مباش

ولــم حتــدث إال حــاالت محــدودة، تمثلــت يف املماطلــة مــع الشــكوى الــي تقدمــت بهــا اليمــن 

ــل  ــطس 2019، فه ــة أغس ــدن نهاي ــل ع ــي يف مدخ ــش الوط ــارايت للجي ــف اإلم ــد القص ض

صــدور تلــك القــرارات كان نتيجــة لرتيبــ�ات ماليــة مــع الريــاض؟

ــا »  ــس، وتأكيده ــن اخلم ــس األم ــاع دول مجل ــة بإجم ــرارت الدولي ــدر الق ــا تص ــادة م ع

العلــي » علــى وحــدة أرايض اليمــن واســتقاله، وهــي مــن احلــاالت النــادرة الــي ال يوجــد 

حولهــا انقســام يف املواقــف الدوليــة املنســجمة مــع القوانــن الدوليــة، الــي تشــكل ضمانات 

ــة يف  ــات اإلقليميــة والدولي ــه التدخ ــم ب ــة حتاك قانونيــ�ة للحكومــة اليمنيــ�ة، وأداة إضافي
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اليمــن. 

ــب  ــان 2015، بموج ــوم 14 أبريل/نيس ــدويل »2216« ي ــن ال ــس األم ــرار مجل ــدر ق ــد ص وق

الفصــل الســابع مــن ميثــ�اق األمــم املتحــدة، الــذي يشــر إىل سلســلة قراراتــه الســابقة 

وإحاطــات مســؤوليه وممثلــي الــدول، املؤكــدة جميعهــا علــى وحــدة اليمــن ودعــم شــرعية 

ــرار: ــن الق ــرة م ــي فق ــا يل ــادي، فيم ــور ه ــه منص ــس عبدرب الرئي

» إن مجلــس األمــن إذ يشــر إىل قراراتــه 2014 )2011( و2051 )2012( و2140 و2201 

)2015(، وإىل بي�انــات رئيســه املؤرخــة 15 فرباير/شــباط 2013 و29 أغســطس/آب 2014 

و22 مــارس/آذار 2015، وإذ حييــط علمــا بالرســالة املؤرخــة 24 مــارس/آذار 2015 املوجهــة 

مــن املمثــل الدائــم لليمــن لــدى األمــم املتحــدة، الــي حييــل بهــا رســالة من رئيــس اليمــن يبلغ 

ــ�ة  ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــن مجل ــب م ــد طل ــه ق ــن أن ــس األم ــس مجل ــا رئي فيه

وجامعــة الــدول العربيــ�ة تقديــم الدعــم علــى الفــور، بــكل الوســائل والتدابــر الازمــة، بمــا 

فيهــا التدخــل العســكري، حلمايــة اليمــن وشــعبه مــن اســتمرار عــدوان احلوثيــن، وإذ 

يؤكــد )املجلــس( مــن جديــد الزتامــه القــوي بوحــدة اليمــن وســيادته واســتقاله وســامته 

اإلقليميــة، والزتامــه بالوقــوف إىل جانــب شــعب اليمــن، وإذ يكــرر دعوتــه كل األطــراف 

والــدول األعضــاء أن تمتنــع عــن اختــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض وحــدة اليمــن 

وســيادته واســتقاله وســامته اإلقليميــة، واملــّس بشــرعية رئيــس اليمــن«)44(.

1-   اململكة املتحدة “بريطاني�ا“

تلعــب بريطانيــ�ا دورا محوريــا يف اليمــن، يركــز دورهــا يف املجــال الســيايس واجلهــود 

ــة  ــ�ا خبلفي ــع بريطاني ــراع، وتتمت ــية للص ــوية سياس ــاق تس ــل إىل اتف ــتهدف التوص ــي تس ال

سياســية عــن اليمــن نتيجــة لماضيهــا االســتعماري يف جنــوب اليمــن.

وكشــفت صحيفــة »ديلــي ميــل« الربيطانيــ�ة يف تقريــر نشــرته يف نوفمــرب 2017 عــن دور 

44        القرار 2216 )2015(، موقع األمم املتحدة – مجلس األمن، تاريخ النشر 14 إبريل/نيسان 2015، تاريخ 

 االطاع 24 سبتمرب/أيلول 2019.
https://undocs.org/ar/S/RES/ )2015( 2216
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لنــدن يف احلــرب يف اليمــن وأطلقــت عليهــا تســمية »احلــرب القــذرة«.

وأفــاد التقريــر بــأن جهــات عديــدة انتقــدت بريطانيــ�ا لبيعهــا أســلحة بمليــارات اجلنيهــات 

خدمت يف الغــارات اجلوية علــى اليمن)45( 
ُ

للســعودية، وُيعتقــد أن القنابــل الربيطانيــ�ة اســت

خــال الســنوات الماضيــة، عملــت اخلارجيــة الربيطانيــ�ة علــى بلــورة العديــد مــن مبــادرات 

الســام، وأبــدت قــدرة علــى التحكــم يف ســقف املفاوضــات ومخرجاتهــا، كمــا حــدث يف 

اتفاقيــة اســتكهولم.

قــد تكــون لربيطانيــ�ا أهــداف اســراتيجية غــر معلنــة حــى اللحظــة، خاصــة بعــد خروجهــا 

ــى  ــر عل ــة التأث ــ�ة، ومحاول ــؤون اليمني ــا بالش ــع اهتمامه ــر دواف ــاد األورويب؛ تفس ــن االحت م

مضمــون التســوية السياســية.

نقاط القوة

تأثرهــا الفعــال علــى أطــراف الصــراع ودول التحالــف، وعاقتهــا اإلجيابيــ�ة مــع ســلطنة 

عمــان واحلوثيــن. 

تصدرهــا الــدول املهتمــة بإجيــاد تســوية سياســية للصــراع يف اليمــن، ودعم جهــود املبعوث 

الــدويل »الربيطــاين« مارتــن جريفت.

تأثر صوتها يف مجلس األمن.

إمكانيتها السياسية ومعرفتها خبصائص جنوب اليمن وكيفية توظيفها.

نقاط الضعف

ماضيها االستعماري جلنوب اليمن، يسبب حساسية وشكوك يف أهدافها.

ضعــف قدرتهــا علــى مراعــاة مصالــح حلفائهــا اإلقليمــن وخاصــة ســلطنة عمــان ودولــة 

اإلمــارات. 

45        ياسن بوتيي، صحيفة تكشف دور بريطاني�ا يف حرب السعودية يف اليمن، روسيا اليوم ودايلي ميل، تاريخ 

 http://cutt.us.com/P18Yvl4 .2019 النشر 27 نوفمرب 2017، تاريخ االطاع 7 سبتمرب
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انشغالها خبروجها من االحتاد األورويب.

محدوديــة إمكاني�اتهــا الماديــة، ووجــود العبــن دوليــن منافســن لهــا، يمكنهــم توســيع 

نفوذهــم يف حالــة االنفصــال ويف مقدمتهــم روســيا وإيــران.

2-   الواليات املتحدة األمريكية

نــة، فيمــا يتعلــق بوحــدة اليمــن وتطلعــات 
َ
مواقــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة املعل

االنفصاليــن، ثابتــ�ة، إذ أكــددت مــرارا علــى لســان ســفرائها املتعاقبــن لدى اليمــن ويف ذروة 

األزمــات الــي مــرت بهــا احلكومــة اليمنيــ�ة، علــى دعمهــا لوحــدة اليمــن واســتقالها، وقــد 

فشــلت الشــخصيات االنفصاليــة يف انــزتاع أي تصريــح يتســاير مــع آمالهــا االنفصاليــة.

ويتمــز املوقــف األمركــي يف حــال اســتمر على ثبوتــه، يف كون الواليــات املتحــدة األمريكية 

الدولــة األوىل تأثــرا يف العالــم، واســتخداما حلــق النقــض الفيتــو، وهــي الدولــة الــي تعتمــد 

عليهــا دول التحالــف يف حربهــا يف اليمــن، مــن النوايح السياســية واللوجســتي�ة.

تبــ�دي الواليــات املتحــدة اهتمامــا كبــرا بمحاربــة مــا تصنفهــا جماعــات إرهابيــ�ة يف اليمــن، 

وتواصــل عمليــات اســتهدافها، كمــا تدفــع الواليــات املتحــدة إىل حــوار بــن جماعــة احلــويث 

املســلحة واململكــة العربيــ�ة الســعودية، وتتبــىن الواليــات املتحدة تســوية سياســية تشــرك 

فيهــا مختلــف املكونــات السياســية والعســكرية يف اليمــن، وعلــى الرغم مــن إعانها احلرب 

علــى املشــروع اإليــراين وتصنيــف حــزب هللا كمنظمــة إرهابيــ�ة إال أنهــا تســعى إىل ترســيخ 

ـراين، حيــث تمنــع الواليــات األمريكيــة  حكــم احلوثيــن املحســوبن علــى املشــروع اإلـي

ــى  ــن عل ــيطرة احلوثي ــة س ــرت عملي ــد يس ــاء، وق ــة صنع ــاه العاصم ــكري ت ــدم عس أي تق

العاصمــة اليمنيــ�ة صنعــاء.

نقاط القوة

تتمتــع بنفــوذ قــوي علــى الــدول اإلقليميــة الــي تدخلــت لدعــم احلكومــة الشــرعية، 

وخاصــة اململكــة العربيــ�ة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة.
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املشــاركة يف التحالــف الداعــم للحكومــة وتزويــده بدعــم لوجســي، وتتــ�داول معلومــات 

عــن مشــاركة رمزيــة جلنودهــا يف اليمــن جبــوار القــوات اإلماراتيــ�ة، ولديهــا وجــود عســكري 

يف امليــاه اإلقليميــة لليمــن.

نقاط الضعف

ــس  ــد الرئي ــة يف عه ــتها اخلارجي ــذب سياس ــة تذب ــي، نتيج ــدور األمريك ــة بال ــع الثق تراج

ــن. ــراع يف اليم ــع الص ــا م ــى تعامله ــها عل ــب، وانعكاس ــد ترام دونال

طغيــان البعــد األمــي يف السياســة اخلارجيــة األمريكيــة علــى حســاب البعــد الســيايس 

وتقويــة مؤسســات الدولــة واملمارســات الديمقراطيــة وحمايتهــا، أدى إىل تاهــل احنرافــات 

دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة يف اليمــن عــن أهــداف التحالــف.

3-  جمهورية روسيا االحتادية

لروســيا االحتاديــة باعتب�ارهــا وريثــ�ة االحتــاد الســوفيي عاقــات تاريخيــة مــع اليمــن 

بدولتيــ�ه يف الشــمال واجلنــوب، وتواجــد عسكري-ســابقا-وثقايف تغلغــل يف جمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبي�ة الــي كانــت حتصــل علــى تمويــل ســنوي مــن موازنــة االحتــاد 

الســوفيي. 

ــتطاعت روســيا أن حتافــظ علــى عاقــات متوازنــة بــن دولــي الشــطرين الشــمايل  اس

واجلنــويب، ودعمــت الوحــدة اليمنيــ�ة، واســتمرت عاقتهــا ممــزة مــع احلكومــات اليمنيــ�ة، 

وفضلــت التعــاون مــع بقيــة الــدول ولــم تنفــرد بموقــف منحــاز للنظــام أو حلفائها الســابقن 

كمــا فعلــت يف ســوريا، وبعــد انقــاب جماعــة احلــويث بدعــم الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا 

ــفر  ــية، وكان الس ــاد تســوية سياس ــط إلجي ــت التوس ــه، وحاول ــراف ب ــت االع ــح رفض صال

الــرويس آخــر ســفر غــادر صنعــاء بعــد أشــهٍر مــن تدخــل التحالــف العــريب وقصــف صنعــاء.

ملواقــف روســيا فيمــا يتعلــق جبنــوب اليمــن أهميــة لتأثــر صوتهــا يف مجلــس األمــن، 

ومواقــف روســيا داعمــة للوحــدة اليمنيــ�ة، وكانــت الدولــة الوحيــدة الــي اســتنكرت قصــف 

ــتعادة  ــه اس ــ�اء محاولت ــدن أثن ــل ع ــي يف مدخ ــش اليم ــ�ة للجي ــ�ة اإلماراتي ــرات احلربي الطائ
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الســيطرة عليهــا يف 28 أغســطس 2019 بعــد التمــرد الــذي نفذته مليشــيا املجلــس االنتقال 

عــد الدبلوماســية الروســية يف اليمــن مــن أنشــط 
ُ

بدعــم دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة، وت

الدبلوماســيات وهــي مــن ضمــن الــدول الـــ 19 الراعيــة للســام يف اليمــن.

4-  جمهورية الصن 

الصــن دولــة صاعــدة يف الســاحة الدوليــة، لديهــا خطــط اقتصاديــة كبــرة، تقــع اليمــن 

ــق احلريــر،  ــروع طري ــا يف مش ــدارة اهتماماته ــرايف يف ص ــا اجلغ ــم موقعه ــدن حبك ــدا ع وحتدي

الــذي تهــدف مــن خالــه إىل زيــادة صادراتهــا التجاريــة وتعزيــز عاقاتهــا وحضورهــا يف دول 

املنطقــة.

 مــع احلكومــة الصينيــ�ة عــام 2013 لتطويــر 
ً
وكانــت احلكومــة اليمنيــ�ة وقعــت اتفاقــا

وتشــغيل مينــ�اء عــدن، بعــد أن ألغــت اتفاقهــا مــع شــركة مــوائن ديب، الــذي يعتقــد أنــه كان 

ــن. ــارايت لانفصالي ــم اإلم ــبب األول وراء الدع ــن الس ــم يك ــية إن ل ــباب الرئيس ــدا األس أح

وللصــن حساســية تــاه الدعــوات االنفصاليــة، فهــي عــادة مــا تؤكــد مواقفهــا املســاندة 

ليمــن موحــد، وهــي مواقــف مهمــة، لثقــل تأثــر صوتهــا يف مجلــس األمــن، وُيعــد ســفرها 

لــدى اليمــن مــن أنشــط الســفراء األجانــب يف التواصــل مــع املســؤولن والشــخصيات 

ــاض.   ــة يف الري ــا املقيم ــ�ة خصوص اليمني
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املبحث الثالث: مستقبل األحداث يف مناطق جنوب وشرق اليمن

ــن  ــة، وموازي ــد متحرك ــه التحدي ــى وج ــ�ة عل ــة واجلنوبي ــ�ة عام ــاحة اليمني ــت الس ــا زال م

القــوى املحليــة السياســية والعســكرية فيهــا غــر ثابتــ�ة، حيــث تــكاد بعــض القــوى املحليــة 

تضمحــل مؤسســاتها وبنيتهــا التنظيميــة يف ظــل إصرارهــا علــى املحاصصــة وفــق موازيــن 

قوتهــا الســابقة، يف حــن بــرزت قــوى جديــدة علــى حســاب تلــك القــوى املتاشــية.

قــد تســتمر يف املســتقبل حــاالت عــدم االســتقرار والتب�اينــ�ات يف صعــود وتذبــذب القــوى 

اجلنوبيــ�ة، وبــروز كيانــات جديــدة، نظــرا للحالــة الســائب�ة يف العاقــات اجلنوبيــ�ة اجلنوبي�ة، 

وغيــاب التوافــق فيمــا بينهــا علــى مشــروع محــدد، والصــراع علــى القيــادة واملوروثــات 

ــراع يف  ــن الص ــزء م ــول ج ــد حت ــة، فق ــة وإقليمي ــتقطاب محلي ــ�ة اس ــا يف بيئ ــة، ووقوعه الثأري

ــاوف  ــة املخ ــة، نتيج ــة بالوكال ــرب إقليمي ــة إىل ح ــس الماضي ــنوات اخلم ــال الس ــن خ اليم

ــايل،  ــس االنتق ــارات للمجل ــا اإلم ــذي قدمتهم ــي ال ــم والتب ــتفزها الدع ــي اس ــة ال اإلقليمي

ــ�ة إىل إنشــاء كيانــات جنوبيــ�ة بمســميات جديــدة.  جنوبي
ً
األمــر الــذي دفــع أطرافــا

دات احلاكمــة، تتعلــق بطبيعة  يتوقــف مســتقبل جنــوب اليمــن علــى مجموعــة مــن املحــدِّ

التســوية السياســية أو الكيفيــة الــي قــد تنهــي الصــراع أو حتولــه إىل حروب متعــددة، ومدى 

بقــاء الدولــة اليمنيــ�ة موحــدة، وقــدرة احلكومــة اليمنيــ�ة علــى حتمــل الضغــوط واســتعادة 

د مــدى بقــاء التحالــف  ســيطرتها وبســط نفوذهــا خــال الفــرة القادمــة، وأيضــا محــدِّ

الســعودي اإلمــارايت، وتداعيــات الصراعــات اإلقليميــة. 

يف  األول  املركــزي  والفاعــل  اإلقليــي  الاعــب  اإلمــارايت  الســعودي  التحالــف  أصبــح 

ــيايس  ــتوى الس ــى املس ــك عل ــى األرض وكذل ــوم عل ــكري الي ــع العس ــك فالواق ــن، ولذل اليم

هــو حصيلــة ألداء التحالــف، دون إغفــال دور احلكومــة اليمنيــ�ة، وممــا ال شــك فيــه أن تأثــر 

التحالــف علــى األحــداث اجلاريــة ومســتقبلها مســتمر، خاصــة وأن التحالــف الســعودي 

ــه  ــراق يف أجندت ــاء واالف ــاط االلتق ــن نق ــد م ــه العدي ــد في ــأة، وتوج ــث النش ــارايت حدي اإلم

ــن. ــه يف اليم ومصاحل
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علــى الرغــم مــن ظهــور االنســجام التــام بــن أهــداف الدولتــن يف بدايــة التحالــف، فقــد 

بــدأت معالــم التب�ايــن يف بعــض امللفــات والتن�افــس يف الظهــور، فقــد لوحــظ يف الفــرة 

األخــرة تب�ايــن يف بعــض املواقــف العلنيــ�ة للدولتــن )الســعودية واإلمــارات( خاصــة 

يف البي�انــات الفرديــة، وكــرة البي�انــات املشــركة املتعلقــة باليمــن، وحــرص املســؤولن 

اإلماراتيــن علــى التعبــر عــن متانــة التحالــف، وإن كانــت الشــكوك حــول طبيعــة مواقــف 

الســعودية املتعــددة حاضــرة خاصــة أثنــ�اء هجــوم مليشــيا املجلــس االنتقــايل »االنفصــايل« 

ــايض. ــطس الم ــهر أغس ــدن يف ش ــة يف ع ــات احلكومي ــكرات واملؤسس ــى املعس عل

 يف مقابــل وضــوح مواقــف اإلمــارات الداعــم للفصائــل االنفصاليــة، وحرصهــا علــى 

تثبيــت وجودهــا العســكرية ونفوذهــا يف اليمــن، وبالتــايل قــد تــدل علــى اتســاع الفجــوة بــن 

ــف،  ــة التحال ــ�ة لطبيع ــرة البيني ــح والنظ ــع املصال ــات وتقاط ــدد امللف ــل تع ــن، يف ظ الدولت

ــر.  ــاء األخ ــم ادع ــراتييج رغ ــس االس ــك ولي ــا التكتي ــب عليه ــي يغل ال

فقيــادة الدولتــن تــدرك حاجــة كل منهــا لأخــرى يف هــذه املرحلــة، وتب�ديــان حرصهمــا على 

التكامــل الوظيفــي وتقاســم النفــوذ واملصالــح خاصــة يف املحافظــات الشــرقية واجلنوبيــ�ة 

يف اليمــن، ويتضــح ذلــك مــن خــال التواجــد العســكري للدولتــن وتركــز نفــوذ كل منهمــا، 

فاإلمــارات تــدرك حاجتهــا لغطــاء الســعودية واســتغال مكانتهــا الدينيــ�ة وإمكاني�اتهــا 

االقتصاديــة وثقلهــا الســيايس، يف تنفيــذ أجندتهــا يف الســاحة اإلقليميــة، والســعودية 

حتــرص علــى بقــاء حتالفهــا مــع اإلمــارات حــى ال تكــون وحيــدة، وتــدرك حاجتهــا للــويب 

اإلمــارايت يف الغــرب، خاصــة وأن التحالــف تكــون بالزتامــن مــع تطلــع ويل العهــد الســعودي 

محمــد بــن ســلمان لواليــة العهــد حــن كان ولًيــا لــويل العهــد، ودعــم سياســات بــاده وأولهــا 

تدخلهــا العســكري يف اليمــن بهــدف تأمــن أمنهــا القــويم واســتجابة لطلــب الرئيــس اليمي 

ملســاعدة حكومتــه يف اســتعادة الســيطرة علــى املناطــق ومؤسســات الدولــة الــي أســقطها 

حتالــف االنقابــن. 

ــة إىل  ــن التبعي ــا م ــعودية، وانتقاله ــاه الس ــ�ة ت ــة اإلماراتي ــر السياس ــع أن تتغ ــن املتوق م

تــت اإلمــارات وجودهــا العســكري يف اليمــن  النديــة إن لــم تســَع لتجاوزهــا، يف حالــة ثبَّ
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والقــرن األفريقــي، وتمكــن حلفاؤهــا الذيــن تدعمهــم مــن االنتصــار يف ليبيــ�ا، وتعــززت 

شــراكتها الدوليــة يف مكافحــة اإلرهــاب واملصالــح االقتصاديــة، علــى حســاب الســعودية.

باملقابــل فــإن الســعودية علــى املــدى املتوســط قــد ال تســمح بــأن تن�ازعهــا اإلمــارات النفــوذ 

يف اليمــن الــي تعتقــد أنــه أمــٌن قــويم خالــص، وكذلــك ال تقبــل بدولــة مكافئــة لهــا يف تمثيــ�ل 

دول اخلليــج، والعبــة علــى املســتوى العــريب؛ فالدولتــان تتصــرف كل منهمــا وفــق مصاحلهــا 

اخلاصــة بعيــدا عــن الغــزل اإلعــايم، وقــد تلــى ذلــك يف التقــارب اإلمــارايت اإليــراين وتنِب 

ــا  ــعودية وآخره ــا الس ــرض له ــي تتع ــات ال ــادة الهجم ــل زي ــكري، يف مقاب ــتهدافها العس اس

قصــف معامــل شــركة أرامكــو يف محافظــة بقيــق، الــذي تســبب بوقــف اإلنتــ�اج املقــدر بأكــر 

مــن خمســة مايــن برميــل يوميــا.

 علــى كل مــن احلكومــة اليمنيــ�ة 
ً
هــذه التب�اينــ�ات بــن الدولتــن قــد تنعكــس إجيابــا أو ســلبا

واجلماعــات املســلحة املتمــردة واالنفصاليــة، حيــث تقــع املســؤولية الكــربى علــى احلكومــة 

اليمنيــ�ة، يف توظيفهــا لصالــح عودتهــا وبســط ســيطرتها، أو أن اجلماعــات قــد تن�ازعهــا 

تمثيــ�ل اجلغرافيــا اليمنيــ�ة.
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اخلاتمة

للســلطة،  واحتكارهــا  إدارتهــا  وســوء  املوحــدة  اليمنيــ�ة  الدولــة  قيــادة  ضعــف  أدى 

واســتهتارها باملشــكات، إىل بــروز املطالبــات االنفصاليــة مجــددا، بعــد أن كانــت الدعــوات 

مقتصــرة علــى املطالبــات اخلدميــة، وقــد أســهمت عوامــل جمــة يف الثــورة علــى نظــام علــي 

ــادي يف  ــور ه ــه منص ــي عبدرب ــس التوافق ــب الرئي ــح يف فربايــر 2011، وتنصي ــد هللا صال عب

ــن.  ــم اليم ــ�ة حيك ــات اجلنوبي ــي للمحافظ ــس ينت ــد أول رئي ــذي يع فربايــر 2012، ال

تســبب انقــاب جماعــة احلــويث املســلحة بالشــراكة مــع حليفهــا الســابق الرئيس الســابق 

ــ�اح  ــادي واجتي ــور ه ــه منص ــي عبدرب ــس التوافق ــة الرئي ــى حكوم ــح عل ــد هللا صال ــي عب عل

املحافظــات اجلنوبيــ�ة يف زيــادة األصــوات املطالبــة باالنفصــال، وعلــى غــرار ســلفه الرئيــس 

ِلهــا يف الشــؤون اليمنيــ�ة. 
ُّ

َدخ
َ
الســابق فقــد زاد يف دور الــدول اإلقليميــة وت

ومــع اإلقــرار بوجــود مطالبــات انفصاليــة، إال أنهــا كانــت محــدودة، ومــا كان لهــا حضــور 

قــوي يف بعــض املحافظــات اجلنوبيــ�ة لــوال دعــم دولــة اإلمــارات العربيــ�ة املتحدة، الــي تعمل 

وفــق اســراتيجية خاصــة بهــا، حيــث عملــت علــى تميــع العناصــر االنفصاليــة وحــى الــي 

ــا  ــلفية، وتدريبه ــات الس ــض اجلماع ــل بع ــة، مث ــوات االنفصالي ــع الدع ــق م ــن تتف ــم تك ل

وتشــكيلها يف جماعــات مســلحة، بســطت بواســطتها ســيطرتها علــى مؤسســات الدولــة يف 

العاصمــة اليمنيــ�ة املؤقتــة عــدن، واملحافظــات املجــاورة، ومنعــت رئيــس اجلمهوريــة مــن 

ــة،  ــات احلكومي ــت املؤسس ــا، وأضعف ــواب فيه ــس الن ــاد مجل ــت انعق ــا ومنع ــودة إليه الع

وجعلــت مدينــ�ة عــدن طــاردة لــكل القيــادات الوحدويــة.

ــ�ة  ــة اليمني ــدة الدول ــع وح ــه م ــررة بوقوف ــه املتك ــم تأكيدات ــدويل رغ ــي وال ــف اإلقلي املوق

ــاه  ــا ت ــ�دو ضعيف ــه يب ــادي، إال أن ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــة الرئي ــرعية حكوم ــيادتها وش وس

الــدور الــذي تمارســه اإلمــارات العربيــ�ة املتحــدة اخلــارج عــن املرجعيــات الدوليــة الــي 

ــل التحالــف العــريب يف اليمــن؛ ملســاعدة حكومتــه يف اســتعادة ســيطرتها علــى 
َّ

بموجبهــا تدخ

ــابع. ــل الس ــب الفص ــدويل 2216 بموج ــن ال ــس األم ــرار مجل ــا ق ــة، وأهمه ــات الدول مؤسس
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دات، أهمهــا بقــاء وثبــ�ات حكومــة  مســتقبل جنــوب اليمــن يتوقــف علــى مجموعــة محــدِّ

الرئيــس اليمــي عبدربــه منصــور هــادي وتمســكها بالثوابــت الوطنيــ�ة، ومــدى الــزتام 

ــك املجتمــع الــدويل بتنفيــذ  ــل التحالــف يف اليمــن، وتمسُّ
ُّ

املواقــف الســعودية بأهــداف تدخ

ــياقات  ــن س ــ�دو م ــن. ويب ــدة اليم ــظ وح ــاب وحيف ــي االنق ــا ينه ــي 2216، بم ــرار األم الق

األحــداث وتطــور مســاراتها أن معانــاة الدولــة اليمنيــ�ة ستســتمر يف الضعــف واالنقســامات 

خــال الســنوات القادمــة، وضعــف االســتقرار مهمــا كانــت التســويات، إىل أن يصــل 

اجلميــع إىل قناعــة بضــرورة الشــراكة يف الســلطة والــروة، والعيــش املشــرك، واحلــد مــن 

ــة. ــات اخلارجي التدخ

التوصيات

1-  ينبغــي علــى احلكومــة اليمنيــ�ة أن تعمــل علــى إعــادة ضبــط العاقــة بينهــا ودول 

التحالــف العــريب الداعــم لهــا الســتعادة الدولــة مــن ســيطرة االنقابــن، وفــق قــرار مجلــس 

ــؤولية  ــى مس ــد عل ــي تؤك ــة ال ــ�ة واإلقليمي ــات الوطني ــم 2216، واملرجعي ــدويل رق ــن ال األم

ــيادته. ــن وس ــدة اليم ــى وح ــة عل املحافظ

ــل وإدارة  ــم وح ــم عاقاته ــي، وتنظي ــم الوط ــتعادة قراره ــن اس ــى اليمني ــب عل 2-  يتوج

ــم. ــق مصاحله ــا حيق ــول م ــاق ح ــم واالتف خافاته

ــات  ــة مؤسس ــع تقوي ــي، م ــوار الوط ــر احل ــا مؤتم ــي أقره ــم ال ــام األقالي ــاد نظ 3-  اعتم

ــة. ــان الدول ــى كي ــظ عل ــروة وحياف ــلطة وال ــع الس ــن توزي ــن م
ِّ

ــا يمك ــيادية، بم ــة الس الدول

4-  منع أي تشكيات عسكرية وميليشاوية خارج مؤسسات الدولة.

5-  منع أي دعٍم دويل عسكري للفصائل املتمردة.

6-  تطوير السياسة اخلارجية وتفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية.  

ــويم،  ــا الق ــاه أمنه ــرة ت ــؤولية كب ــعودية مس ــ�ة الس ــة العربي ــق اململك ــى عات ــع عل 7-  تق

تدفعهــا إىل إعــادة االســتقرار إىل اليمــن واإلســهام يف حــل اخلافــات بــن اليمنيــن.
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قائمة املصادر واملراجع

أ- الكتب املطبوعة:

أحمــد علــي األحصــب، )مايــو / أيــار 2019(، هويــة الســلطة يف جنــوب اليمــن: 	 

ــروت،  ــات، ب ــة السياس ــاث ودراس ــريب لأحب ــز الع ــخ، املرك ــة والتاري ــدل السياس ج

الطبعــة: األوىل.

أحمــد محمــد أبــو زيــد، )آب/أغســطس 2013(، معضلــة األمــن اليمــي اخلليــيج، 	 

دراســة يف املســّبب�ات واالنعكاســات والمــآالت، بــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

ــدد: )414(. ــريب، الع ــتقبل الع ــة املس ــ�ة: مجل العربي

النفــوذ: هــل يتحــول إىل حــرب 	  البحــر األحمــر صــراع   ،)2019( إلهــام احلــدايب، 

.)38( العــدد:  سياســية،  أوراق  للدراســات،  االســراتييج  الفكــر  مركــز  إقليميــة، 

روبــرت د. كابــان، )ين�ايــر 2015(، انتقــام اجلغرافيــا: مــا الــذي ختربنــا بــه اخلرائــط 	 

ــم  ــد الرحي ــاب عب ــة إيه ــر، ترجم ــد املص ــرب ض ــن احل ــة وع ــات املقبل ــن الصراع ع

عالــم  سلســلة  الكويــت،  واآلداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطــي  املجلــس  علــي، 

املعرفــة، العــدد: )420(.

ــدة 	  ــات الوح ــة التفاق ــاد االقتصادي ــ�ا، )2000م(، األبع ــده البن ــي عب ــادر عل ــد الق عب

وممهــدات تأســيس وإصــاح النهــج االقتصــادي، مركــز الدراســات والبحــوث 

ــع  ــة واملجتم ــرات يف الدول ــ�ة واملتغ ــدة اليمني ــدوة: الوح ــة لن ــة مقدم ــي، دراس اليم

صنعــاء،27-28 مایــو.

 	 
ً
 واقتصاديــا

ً
محمــد عمــر احلبــيش، )مــارس/آذار 1968(، اليمــن اجلنــويب: سياســيا

 منــذ 1937 وحــى قيــام جمهوريــة اليمــن اجلنوبيــ�ة الشــعبي�ة، ترجمــة: 
ً
واجتماعيــا

خليــل أحمــد خليــل، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بــروت، الطبعــة: األوىل. 

اليمــي 	  املركــز  اليمنيــ�ة،  والثــورة  ـران  إـي  ،)2016 )مايــو  الطويــل،  محمــد  ناصــر 

االســراتيجية. للدراســات 

نويــل بريهــوين، وســعود الســرحان، )1437هـــ(، إعــادة بنــ�اء اليمــن: التحديــات 	 
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العزيــز  وعبــد  املنجــد  ماريــا  ترجمــة:  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 

الريــاض،  اإلســامية،  والدراســات  للبحــوث  فيصــل  امللــك  مركــز  الســرحان، 

األوىل. الطبعــة: 

ب- التقارير واملواقع اإللكروني�ة:

ــط، 	  ــرق األوس ــي للش ــز كارينغ ــعودي؟ مرك ــارايت س ــراع إم ــن ص ــل م ــايج، ه ــد ن أحم

تاريــخ النشــر 22 آب/أغســطس 2019، تاريــخ االطــاع 1 أيلــول/ ســبتمرب 2019. 

79708/https://carnegie-mec.org/diwan

اختــار هيئــ�ة رئاســة مــن 23 عضًوا...االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب يعقد مؤتمــره األول 	 

ــاع  ــخ االط ــل 2019، تاري ــر 27 أبري ــخ النش ــن، تاري ــدر أوناي ــع املص ــدن، موق يف ع

 https://cutt.us/DsjGW .2019 30 ســبتمرب

ــة 	  ــع صحيف ــوب، موق ــاطن اجلن ــراء وس ــن أم ــي م ــف وط ــرب حتال ــن أك ــان ع اإلع

https:// .2019 األيــام، تاريــخ النشــر 17 ســبتمرب 2019، تاريــخ االطــاع 6 أكتوبــر

AT42CL-D051-7XQBI3N5/www.alayyam.info/news

ــويب 	  ــايل اجلن ــس االنتق ــة املجل ــ�ة رئاس ــى “هيئ ــ�ة تس ــية جنوبي ــادة سياس ــان قي إع

األعلــى، موقــع املجلــس االنتقــايل اجلنــويب، تاريــخ النشــر )د.ت(، تاريــخ االطــاع 

 4/https://stcaden.com/pages .2019 10 ســبتمرب 

األمــري لـ»األيــام«: ســاطن ومشــاخي اجلنــوب هدفهم اســتعادة الهويــة الوطني�ة 	 

ــاع  ــخ االط ــر 2019، تاري ــر 5 أكتوب ــخ النش ــام، تاري ــة األي ــع صحيف ــم، موق ال احلك

-7YG3759E-ODBBAK/https://www.alayyam.info/news  .2019 أكتوبــر   6

 8FA7

لأنبــ�اء، 	  مســند  اجلديــد،  اليمــي  موقعــي  اليمــن!!!،  حــرب  وتمويــل  ـران  إـي

http://  .2019 ســبتمرب   5 االطــاع  تاريــخ   ،2016 يوليــو   18 النشــر  تاريــخ 

 XZw1 j1Uzb IV .#8897 =www.a l yemeny. com/news .php? id 

بــروس ريــدل ، اململكــة العربيــ�ة الســعودية واحلــرب األهليــة ضمــن حــرب اليمــن 
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2019، تاريــخ  15 أغســطس  األهليــة، مركــز بروكنجــز الدوحــة، تاريــخ النشــر 

https://cutt.us/BkyAv  .2019 ســبتمرب   2 االطــاع 

 لإلعــان عــن تشــكيل مجلــس إنقــاذ وطــي جنــويب، 	 
ً
حتضــرات يف املهــرة اســتعدادا

موقــع أخبــار اليمــن اآلن، تاريــخ النشــر 4 ســبتمرب 2019، تاريــخ االطــاع 6 أكتوبــر 

505809/http://yemennownews.com/article  .2019

دســتور اجلمهوريــة اليمنيــ�ة، موقــع رئاســة اجلمهورية، املركــز الوطــي للمعلومات، 	 

https://www.yemen-nic. .2019 تاريــخ النشــر: د.ت، تاريخ االطــاع 1 ســبتمرب

info/yemen/ dostor.php

رئيــس االئتــ�اف الوطــي اجلنــويب يلتقــي الســفر الفرنــي لــدى اليمــن، موقــع 	 

.2019 أكتوبــر   1 االطــاع  تاريــخ   ،2019 مايــو   7 النشــر  تاريــخ  الوطــن،   دنيــ�ا 

 2V4Uf4O/http://bit.ly

طاهــر شمســان، القضيــة اجلنوبيــ�ة: اجلذور...املحتوى...احلــل، موقــع احلــزب 	 

 24 االطــاع  تاريــخ   ،2014 تموز/يوليــو   04 النشــر  تاريــخ  نــت،  االشــراكي 

9PYAa/https://cutt.us  .2019 أيلــول  ســبتمرب/ 

الفكــر 	  مركــز  املوهوبــة،  اليمن...والفــرص  يف  ـراين  اإلـي النفــوذ  هللا،  جــار  عاتــق 

http://cutt. .2019 ــاع ســبتمرب ــر 2018، تاريــخ االط ــراتييج، تاريــخ النش االس

 8IiVvdUX/us.com

 	 ،
ً
عــادل األحمــدي، مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع ينطلــق اليــوم: حمايــة املحافظــة أوال

ــر 2019.  ــاع 1 أكتوب ــخ االط ــل 2019، تاري ــر 22 إبري ــخ النش ــد، تاري ــريب اجلدي الع

 https://cutt.us/DeisT

عــاء أبوبكــر عفــارة، مراحــل تطــور مكونــات احلــراك اجلنــويب مــن املطالبــة بالتغيــر 	 

ــ�ة،  ــة اجلنوبي ــدوة القضي ــت لن ــورة، قدم ــر منش ــة غ ــتقال، ورق إىل التحريــر واالس

تنظيــم مبــادرة مطــر للمواطنــة املتســاوية، صنعــاء، نوفمــرب 2013.

ــر 	  ــع التغي ــا، موق ــة معاجلته ــ�ة وكيفي ــة اجلنوبي ــة القضي ــارة، أزم ــر عف ــاء أبوبك ع

https:// .2019 نــت، تاريــخ النشــر 1 يوليــو 2013، تاريــخ االطــاع 7 ســبتمرب
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html.sahafahnet.net/news1116176

قــادري أحمــد حيــدر، اليمــن يف التحــوالت السياســية والواقــع )قــراءة نقديــة يف 	 

عاقــة الديــن بالسياســة والســلطة باملجتمــع، اآلفــاق للطباعــة والنشــر، صنعــاء، 

.2011

عاء أبوبكر عفارة، أزمة القضية اجلنوبي�ة وكيفية معاجلتها. 	 

قــادري أحمــد حيــدر، اليمــن يف التحــوالت السياســية والواقــع )قــراءة نقديــة يف عاقــة 	 

الديــن بالسياســة والســلطة باملجتمــع.

القــرار 2216 )2015(، موقــع األمــم املتحــدة، مجلــس األمــن، تاريــخ النشــر 14 	 

https://undocs.  .2019 إبريل/نيســان 2015، تاريــخ االطاع 24 ســبتمرب/أيلول

)2015(2216/org/ar/S/RES

حضرمــوت 	  مؤتمــر  موقــع  اجلامــع؟  حضرمــوت  مؤتمــر  لمــاذا 

.2019 أكتوبــر   27 االطــاع  تاريــخ  د.ت،  النشــر  تاريــخ   اجلامــع، 

/86%ad%d9%d8%86%d9%-86%d9%85%http://hadic.org/%d9

املجلــس االنتقــايل اليمــي يعلــن تشــكيلة »الربلمــان اجلنــويب« ويعــن قيــادات 	 

جديــدة، موقــع إرم نيــوز، تاريــخ النشــر 1 ديســمرب 2017، تاريــخ االطــاع 5 ســبتمرب 

 1091143/https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen  .2019

مخرجــات اللجنــة املصغــرة لفريــق القضيــة اجلنوبيــ�ة: اتفــاق حــل عــادل للقضيــة 	 

تاريــخ  الوطــي،  احلــوار  مؤتمــر  موقــع   ،2013 ديســمرب   23 صنعــاء  اجلنوبيــ�ة، 

http://www.ndc.ye/ndcdoc/Southern_  .2019 ســبتمرب   6 املشــاهدة 

 Question.pdf

نبــ�ذة تعريفيــة، موقــع مؤتمــر حضرمــوت اجلامــع، تاريــخ النشــر: د.ت، تاريــخ 	 

االطــاع  27 أكتوبــر 2019

http://hadic.org/%d%86%9d%8a%8d%8b%0d%8a%-9d%8aa%d

%8b%9d%8b%1d8%9a%d%81%9d8%9a%d%8a9/

جنيــب ســعيد غانــم، التجمــع اليمــي لإلصــاح والتحالفــات السياســية، مركــز 	 
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أميــة للبحــوث والدراســات، تاريــخ النشــر 19 ديســمرب 2017، تاريــخ االطــاع 29 

https://cutt.us/rlkRG  .2019 اغســطس 

وثيقــة ميثــ�اق شــرف بن املكونــات املجتمعيــة احلضرميــة، موقع مؤتمــر حضرموت 	 

https:// .2019 اجلامــع، تاريــخ النشــر 29 أبريــل 201، تاريــخ االطــاع 27 أكتوبــر

 3Cd1p/cutt.us

ياســن بوتيــي، صحيفــة تكشــف دور بريطانيــ�ا يف حــرب الســعودية باليمن، روســيا 	 

اليــوم ودايلــي ميــل، تاريــخ النشــر 27 نوفمــرب 2017، تاريــخ االطــاع 7 ســبتمرب 

 http://cutt.us.com/P18Yvl4  .2019



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خال اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.
- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 
- درا�صات الفكر الإ�صامي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:
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