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مشاعر االنفصال قد تمزق اليمن

مقدمة

شهدت الذكرى السابعة والعشرون للوحدة اليمنية -كما هي العادة -نفس االحتفاالت الرسمية ،في يوم الثاني والعشرين من
مايو/أيار  ،2017التي سبقتها في يوم الحادي والعشرين مظاهرات جنوبية تطالب بفك االرتباط واالنفصال عن الشمال؛
حيث يصادف الحادي والعشرون من شهر مايو/أيار الذكرى الثالثة والعشرين لخطاب علي سالم البيض أثناء حرب صيف
 ،1994والذي أعلن فيه فك ارتباطه عن الشمال بعد أربع سنوات فقط من الوحدة الطوعية بين الشطرين في  22مايو/أيار
.1990
هذا العام ،تجاوزت المسألة مجرد ذكرى احتفالية رسمية أو مسيرة احتجاجية لتصبح تصعيدا جديدا غير مسبوق في القضية
الجنوبية؛ إذ شهدت مظاهرة جنوبية حاشدة تأييدا للمجلس االنتقالي الجنوبي ،الذي أعلنه عيدروس الزبيدي في الحادي
عشر من شهر مايو/أيار 2017؛ فرد عليها الرئيس ،عبد ربه منصور هادي ،بخطاب يؤكد فيه أنه لن يسمح بتقسيم اليمن
لدويالت.

من يحكم الجنوب اآلن؟
ثالث فصااااااائة مساااااالحة كبرى تتحنم بمدينة عدن ،أكبرها وألواها لوات الحزام احمني التي تتحنم بمدالة المدينة البرية
والبحرية والجوية ،ومعظمها من أبناء لبيلة يافع الجنوبية ويغلب عليهم االنتماء السااالفي ،ويقودها القيادي السااالفي ،هاني بن
بريك ،ويساااتمد شااارعيته من مشااااركة السااالفيين الفاعلة في معركة الجنوبيين فاااد الحوثيين في عدن .أما القوة الثانية ،فهي
لوات أمن مدينة عدن تحت ليادة مدير أمن المدينة ،شالل شايع ،وحليفه عيدروس الزبيدي المحافظ السابق للمدينة ،ومعظم
هذه القوات من محافظة الضالع ،ويستمدان شرعيتهما من التاريخ النضالي لنة من شايع وعيدروس في معارفتهما لسلطة
حنومة صاااانعاء بعد حرب  1994منذ نشااااأة الحرام عام  ،2003ومن ثم مقاومتهما المساااالحة فااااد الحوثيين في مدينتهما،
الضالع.
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كل تا هاتين القوتين مدعومتان من اإلمارات العربية المتحدة التي تتواجد عساااااانريا في الجنوب لنن درجة لرب كة لوة
متفاوتة؛ حيث يحظى الحزام احمني بالدعم احكبر .أليرا ،تأتي لوات الحماية الرئاسااااااية الموالية للرئيس هادي بقيادة ابنه،
ناصاار ،ومعظمها من محافظة الرئيس ،وهي أبين المحاذية لمدينة عدن ،وبالطبع هادي يسااتمد شاارعيته من المجتمع الدولي
وكونه الذي منح الغطاء الشرعي للتدلة العسنري للتحالف الذي تقوده السعودية.
إعالن المجلس الساااياساااي الجنوبي يعد أكبر تحد تواجهه سااالطة الرئيس هادي في المناطق الوالعة افترافاااا تحت سااايطرة
الحنومة الشرعية ،وهو بمثابة تصدع حقيقي في وفع التحالف الذي تقوده السعودية سواء دالليا أو لارجيا.
كان تشاانية هذا المجلس نتيجة مباشاارة لقرار هادي بةلالة كة من عيدروس الزبيدي من منصاابه كمحافظ لمدينة عدن وهاني
بن بريك من منصااااابه الرسااااامي كوزير للدولة وإحالته للتحقيق ،في  27أبرية/نيساااااان  ،2017وهو تاريخ شاااااديد الرمزية
بالجنوب؛ حيث يصادف ذكرى لطاب الرئيس السابق ،علي عبد هللا صالح ،الشهير لبة حرب  1994والتي لال فيها جملته
الشهيرة" :الوحدة أو الموت".
هذا القرار كان متولعا منذ االشتبام المسلح بين لوات الحماية الرئاسية ولوات الحزام احمني ،في  12فبراير/شباط ،2017
اساااااتمرت هذه االشاااااتباكات ثالثة أيام إثر رفض لائد حماية المطار تساااااليم ليادة المطار لقوات الحماية الرئاساااااية بعد لرار
رئاسي بةلالته حنه منع نزول طائرة الرئيس على مهبط المطار.
رغم أ ن االشااااتباكات لم تنخرط فيها القوات احمنية الموالية للزبيدي ومدير أمن عدن ،شااااالل شااااايع ،لنن من المعروف أن
كليهما ولف بجانب هاني بن بريك فااااااد الرئيس هادي وتغيبا عن االجتماع الطارئ الذي دعا له هادي كة القيادات احمنية
بعد االشااتباكات المساالحة التي تدللت فيها طائرات احباتشااي اإلماراتية لضاارب القوات الموالية لهادي .وانتهت االشااتباكات
بتدلة سعودي ،وتسوية سعودية-إماراتية الحتواء المولف وانسحاب لوات الحماية الرئاسية من محيط المطار لتظة لوات
موالية لإلمارات مع انتشار لوة عسنرية سودانية صغيرة موالية للسعودية ،هذا ولد ظلت ذات القيادة للمطار.
تال هذه االشااتباكات زيارة للرئيس هادي لدولة اإلمارات اسااتقبة فيها بفتور وافااح وبدون أي ترحيب إماراتي ،مما كشااف
حجم حالة التوتر والخالف العميق بين الطرفين والذي بدأ بالظهور منذ إ لالة الرئيس هادي لرئيس الوزراء ونائبه ،لالد
بحاح ،في الخامس من أبرية/نيسان عام .)1(2016
ظة الح ضور القوي لحزب اإل صالح اإللواني حول الرئيس هادي هو أحد اح سباب الرئي سية لتوتر عاللاته مع اإلمارات،
إفااافة لسااعي اإلمارات المتواصااة لخلق لوة موازية لار إطار الحنومة تتبعها بشاانة مباشاار وتدين لها بالوجود وبالتالي
تنون أكثر تبعية ،في وسااط فراس سااياسااي كبير للفه غياب هادي وحنومته عن مدينة عدن منذ هزيمة الحوثيين وانسااحابهم
من المدينة في يوليو/تموز .2015

الجنوب مشدود بين كيانين
المطالبة بتشااانية منون ساااياساااي يمثة الجنوب ليس أمرا جديدا في الحرام الجنوبي ،وهذا يتضاااح من مؤتمر القاهرة حبناء
الجنوب المنعقد في أكتوبر/تشاااارين احول  ،2011والذي فاااام مجموعة ليادات ومنونات سااااياسااااية جنوبية لبلورة مطالب
الجنوبيين أثناء االنتفافااة الشااعبية في  .2011كان أبرز مخرجات المؤتمر دعوته لفيدرالية من إلليمين لمدة لمس ساانوات
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يعقبها اسااتفتاء شااعبي لتقرير حق المصااير للجنوبيين ،وكذلك طالب المؤتمر بتشاانية مجلس سااياسااي ينسااق بين المنونات
الجنوبية المختلفة ويمثة الجنوب بالخار وينون نواة حية سلطة سياسية بالجنوب ،كما أوفح بيان المؤتمر طبيعة المعايير
والنسب السنانية التي تمثة الجنوبيين في هيئاته التمثيلية والسياسية المفترض تشنيلها(.)2
باسااتثناء تحو ل مؤتمر القاهرة حبرز مرجعية سااياسااية اتفقت عليها القوى السااياسااية الجنوبية المختلفة فيما عدا تلك المطالبة
"باالسااااتقالل" الفوري ،فةنه لم ينجح في تطبيق تصااااوراته بساااابب االنقسااااامات التي حلت به؛ حيث نجح الرئيس هادي في
استقطاب بعض لياداته وإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في مارس/آذار .2014
كان عيدروس الزبيدي تحدث في ولت سابق في سبتمبر/أيلول  2016عن فرورة تشنية كيان سياسي يمثة الجنوبيين(،)3
كة هذا يقول :إن الفنرة كانت حافرة؛ حنها تعبر عن مطلب سياسي جنوبي بسبب احتياجه لجهة تمثله في التفاوض ،على
ساابية المثال كانت احمم المتحدة وغيرها من وسااطاء يجدون صااعوبة في التواصااة مع الحرام الجنوبي بساابب تعدد تياراته
وتصارع لياداته.
هذه الفنرة المطروحة على السااااحة الجنوبية واالساااتحقاق الساااياساااي الذي اساااتدعته مطالب الشاااارع الجنوبي لم تنن وليدة
اللحظة ،لنن طريقة تطبيقها كانت وليدة اللحظة وغلب عليها الطابع االنفعالي بغالف فيه لدر من الشعبوية.
مباشرة بعد لرار هادي بةلالة محافظ عدن تمت الدعوة لحشد جماهيري يفوض عيدروس بتشنية المجلس االنتقالي ،بالطبع
لم ينن الحشاااد كبيرا فعال؛ حن الدعوة إليه تمت على عجة ،فلم يحضااار ساااوى جمهور تيار واحد لفصاااية ساااياساااي وحيد
بالجنوب ،وغلب عليه البعد المناطقي حبناء الضااالع ،وكان هذا اللجوء للشااارع تجاوزا لنة أدوات العمة السااياسااي المتاحة
مثة عقد مؤتمر أو اجتماع للتنساايق مع بقية القيادات والتيارات الجنوبية ،إفااافة لنلمة تفويض بما تحمله من معاني التسااليم
الجماهيري لقيادة مطلقة.
طبيعة االحتقان والغضاااب في الشاااارع الجنوبي تتغذى من مطالب عالقة لزمن طوية ،فالمتها حالة االساااتقطاب الساااياساااي
والمناطقي الحاد الذي يساااهة من إمنانية الحشاااد ،مما يفسااار حدة وعدائية لغة ما يسااامى بةعالن عدن التاريخي بعنس بيان
مؤتمر القاهرة.
شدد بيان مؤتمر القاهرة على مطالب الجنوبيين وحقهولهم المهضومة ولدم لطة عمة في لغة سياسية هادئة ،حرصت على
ذكر الم شاعر احلوية مع اليمنيين بال شمال ،لنن إعالن عدن التاريخي لم يقدم شيئا فعليا سوى التفويض لعيدروس بت شنية
مجلس سياسي بخطاب سياسي عدائي؛ ففي البداية ،أ شار لداللة تاريخ لرار هادي المتصادف مع ذكرى إعالن الحرب من
لبة الرئيس الساااابق صاااالح ،في  ،1994واعتبر البيان التيار ذلك التاريخ لقرار اإللالة كاشااافا عن طبيعة عدوانية شاااركاء
حرب  ،1994في إشاااااارة لدور الرئيس هادي في تلك الحرب .كما وصاااااف البيان المهيمنين على السااااالطة بقوى اإلرهاب
السياسي التي أ صدرت لرارات بحق أبرز لوى المقاومة؛ حن القرار السياسي مختطف من لبة جماعة اإللوان المسلمين؛
مما يعني أن مفردة اإلرهاب السياسي مقصود بها جماعة اإللوان المسلمين.
لم ينن مفاجئ ا بعد هذا البيان العدائي أن يتعرض مقر حزب اإلصااااالح في عدن للحرق ،وهو اسااااتعداء غير مفهوم لفصااااية
سااياسااي موجود بالجنوب وشااارم في مقاومة الحوثيين مثة فصااية القيادي نايف البنري الذي كان محافظ عدن سااابقا .هذا،
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ولم ينن حزب اإلصااااالح بالجنوب معارفااااا بالنامة للحرام الجنوبي ،بة بعض ليادات اإلصااااالح الجنوبية مثة محساااان
باصرة كانت فمن الحرام منذ البداية.
هذا الطابع االسااااااتقطابي للبيان يجعله يبدو كرد فعة على لرار هادي أكثر من كونه تعبيرا عن مطلب للشااااااارع الجنوبي،
وينشف هذا أمران :سرعة تشنية المجلس لالل أ سبوع وبشنة يخلو من التنسيق مع النثيرين من القيادات الجنوبية؛ حيث
تفاجأ بعضااااهم بالخطوة ،بينما تذبذبت موالف البعض بين الرفض والقبول مثة محافظ حضاااارموت( ،)4وآلرين رفضااااوا
المجلس مثة القيادي ناصاااااار النوبة( ،)5بينما أعلن حيدر العطاس عن لبوله المتحفظ بالمجلس كنواة أولى لتشاااااانية كيان
سياسي يمثة الجنوبيين(.)6
كما أ ن لطوة المجلس االنتقالي تعاملت بقدر كبير من االنتهازية أو االزدواجية مع حنومة هادي؛ حيث يرفض المجلس
هذه السااالطة ويساااتننر حقها في اتخاذ لرار بعزل الزبيدي مشاااننا في شااارعيتها بهذه الحالة ،بينما يتقبة شااارعيتها في لرار
تعيين الزبيدي بالمقام احول ،ويوجد بين أعضاء المجلس محافظون وليادات سياسية لديها مناصب فمن الحنومة الشرعية
التي يرفضاااون شااارعيتها ويصااافونها بشااارينة حرب  1994فاااد الجنوب .كذلك يعطي للمجلس صاااالحيات تتعارض مع
سلطات الحنومة الشرعية مثة تقديم الخدمات وإدارة الجنوب.

انقسامات الجنوب
يتجاهة المجلس والع الجنوب المنقساام ،ويقع في إعالنه في تنالضااات مثة ترحيبه بالبيان الذي أصاادره مؤتمر حضاارموت
الجامع ،في  22أبرية/نيسااان ،أي لبة لمس اة أيام من إلالة عيدروس .التنالض ينمن في حقيقة أن بيان حضاارموت يتنالض
كليا مع طبيعة إعالن عدن التاريخي والمجلس االنتقالي الذي تمخض عنه واللذين يساايران في اتجاه لط ما يعرف باسااتعادة
الدولة الجنوبية التي كانت موجودة لبة الوحدة عام .1990
إذا كان بيان حضااارموت يتحدث عن حضااارموت كوحدة ساااياساااية مساااتقلة عن الجنوب فااامن الفيدرالية التي يتعامة معها
كخيار سياسي ،فةن إعالن عدن يتجاوز الفيدرالية ويتحدث عن االنفصال وفك االرتباط عن الشمال .وهذا البيان الحضرمي
لم ينن وليد اللحظة بة ساااااابقته وثيقة "حضاااااارموت :الرؤية والمسااااااار" في عام  2011والتي تلت مؤتمر القاهرة حبناء
الجنوب( ،)7وهي وثيقة تؤكد أيضا على حضرموت كوحدة سياسية مستقلة ولد تنون دولة منفصلة.
ليساات حضاارموت ذات التطلعات المسااتقلة عن الجنوب هي فقط العقبة الوحيدة في مواجهة المجلس بة أيضاا وجود تباينات
جنوبية متعددة ،فالحرام الجنوبي ينقسم سياسيا إلى عدة تيارات :تيار التحرير واالستقالل بزعامات متعددة مثة علي سالم
البيض وعيدروس الزبيدي وصالح شنفرة وناصر الخبجي ،وتيار الفيدرالية وتقرير المصير ويمثله حيدر العطاس ومحمد
علي أحمد وعلى ناصر محمد ،وهو التيار الذي عبر عنه مؤتمر القاهرة وهو أيضا يقترب من تبني ليار الحزب االشتراكي
من الفيدرالية من إلليمين دون أن يعلن الحزب االشااااتراكي تبنيه ليار االسااااتفتاء الشااااعبي لتقرير المصااااير .كما يوجد تيار
الرابطة الذي يتحدث عن دولة الجنوب العربي وليس اليمني وهو تيار يمثة ساااالطين ومشاااايخ الجنوب أثناء فترة االحتالل
البريطاني وأبرزهم عبد الرحمن الجفري وأحمد عمر بن فريد؛ حيث كان الجنوب العربي مشااااااروعا بريطانيا في الجنوب
اسااتمر لمدة ساابع ساانوات ولم تنن حضاارموت جزءا منه ،وتاريخيا ،اشااتعلت ثورة االسااتقالل في الجنوب فااد هذا النيان
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متبنية ليار الهوية اليمنية وهدف الوحدة مع الشاااامال .إفااااافة لوجود تيار من حزب اإلصااااالح والرئيس هادي الذي يدعو
لفيدرالية من عدة ألاليم.
كان إعالن عدن التاريخي يعبر عن فصاااية واحد من تيار الحرية واالساااتقالل ،وهو -مناطقيا -يمثة بشااانة كبير الضاااالع،
ويافع بدرجة ألة ،ويتبع سااااياساااايا أحد ليادات الحرام وهو الزبيدي ،إفااااافة إلى أن هذا االعالن تبنى لطاب تيار الرابطة
المنادي بالجنوب العربي ،وهو ليار ينقلب على ثورة االساااااتقالل في الجنوب ويحشااااار القضاااااية الجنوبية في مربع الهوية
الضيق مستعديا الشمال بدرجة كبيرة.

يقظة الثارات
إعالن عدن التاريخي في لغته االسااااتقطابية كان يعبر عن حقيقة يقظة الثارات التاريخية بالجنوب؛ ففي إشااااارة اإلعالن إلى
حرب  1994بهذا الشااانة وفي هذا الساااياق اساااتفزاز لطبيعة الثارات الجنوبية-الجنوبية؛ حيث كان تاريخيا يتنازع السااالطة
بالجنوب مركزا لوة ،محافظة أبين المحاذية لعدن وتقع شرلها ومحافظة ال ضالع في أل صى شمال الجنوب وأ صبحت معقة
الحرام الجنوبي فيما بعد.
حرب  1994بين حنومة صنعاء والحزب االشتراكي بالجنوب ،ال يمنن وصفها بحرب بين االنفصال والوحدة؛ حنها كانت
تعب ر عن صاااراع وافاااح على السااالطة بين منظومتين اساااتبداديتين ،وساااعت حنومة صااانعاء بشااانة دائم إلى التخلص من
شرينها الجنوبي ،كما ال يمنن و صفها بحرب بين الشمال والجنوب في ولت دللت لوات جنوبية مشاركة في القتال بصف
حنومة صنعاء إلى مدينة عدن يوم  7يوليو/تموز .1994
في الوالع ،كانت حرب  1994تعب ر عن مأزق الجنوب وانقساااااامه الذي اساااااتثمره الرئيس الساااااابق علي صاااااالح؛ فالقوات
الجنوبية المشاركة بقيادة عبد ربه منصور هادي هي القوات الجنوبية التي انهزمت في الحرب احهلية بالجنوب عام ،1986
وهي معظمها لوات من محافظتي أبين وشبوه ،طردت إثر الحرب وتعرفت لعملية انتقام واسعة من الطرف المنت صر مما
افطر النثير من القيادات واآلالف من عناصرها للهرب لليمن الشمالي.
كذلك كان أبرز شاااركاء صاااالح في حرب  ،94حزب اإلصاااالح وغيره من منونات إساااالمية وجهادية فااامن ساااياق ممتد
للحرب اإلسالمية فد الشيوعية وكان فمنها إصالحيون من الجنوب تعرفوا الفطهاد شديد أثناء فترة الحزب.
تال حرب  1994عملية تهميش واسعة للجنوب وأحية معظم كادره الوظيفي المدني والعسنري للتقاعد المبنر ،وبدأ الحرام
بتحرم العساااانريين المتقاعدين منذ عام  1997حتى تشاااانلت هيئة العساااانريين المتقاعدين بالجنوب عام  ،2003ثم أصاااابح
الحرام منذ عام  2006معبرا عن حالة غليان شعبي وظاهرة مستمرة في الشارع الجنوبي الذي كان يشهد دوما مظاهرات
وفعاليات احتجاجية فد ممارسات سلطة صنعاء.
من الوافح أن ينون الطرف المهزوم في حرب  1994من محافظة الضالع التي كان ينتمي لها معظم جيش اليمن الجنوبي
السااااابق وبدرجة ألة محافظة لحذ .لذا ،فاإلشااااارة لهادي بصاااافته جزءا من ساااالطة حرب  1994هو إيقاظ لثارات الجنوب
وصراعاته المناطقية والتي تتجسد فمن توزيع القوى السياسية المسلحة حاليا بالجنوب.
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مستقبل الجنوب في ظل المجلس
تتحنم بمساااتقبة هذا المجلس طبيعة التفاعالت اإللليمية تجاه اليمن وانعناساااها على الشاااأن الداللي .لطاب رئيس المجلس،
عيدروس الزبيدي ،بثته القنوات اإلماراتية بثا حيا مباشرا ،وال يمنن تجاهة تأثيرات النفوذ اإلماراتي في الجنوب ،وفي هذه
الخطوة بالذات لاصااااة في سااااياق الخصااااومة والتصااااعيد فااااد اإللوان .في المقابة ،تجاهلت القنوات السااااعودية المجلس
وساااارعان ما اسااااتدعت السااااعودية عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك لزيارتها ،وبعد أساااابوع في السااااعودية طار كالهما
لإلمارات التي يقيمان فيها حتى اآلن .بينما المحافظ الجديد لمدينة عدن ،عبد العزيز المفلحي ،ألقى لطابه بعدن وسرعان ما
ساااافر للساااعودية غير لادر على تحمة مهامه الجديدة؛ حن معظم القوة احمنية في يد لصاااومه من الحزام احمني ،وشاااالل
شايع مدير أمن المحافظة.
في الغالب ،سااوف ينتهي احمر بتسااوية بين طرفي التحالف السااعودية واإلمارات؛ حيث تمية السااعودية في سااياسااتها لدعم
الحنومة الشااارعية بدون اتخاذ أية لطوات رادينالية في اليمن ،لذا ،تبدو شاااديدة الحسااااساااية تجاه التيارات االنفصاااالية في
الجنوب ،بينما تألذ اإلمارات توجهات رادينالية في الجنوب وتدلة في دائرة االستقطابات في بيئة شديدة االنقسام ،وطبيعة
أولوياتها مختلفة عن السااعودية حيث ترى هادي واإللوان لصاامها احول بينما تؤجة السااعودية كة هذه احمور حتى نهاية
الحرب في الشمال فد الحوثيين.
عند وفاااع تصاااورات مساااتقبلية للمجلس يجب احلذ بعين االعتبار عدة أمور في السااااحة الجنوبية إفاااافة لحالة االنقساااام
اإللليمي ،وهما:
ً
أوال :يعاني الجنوب من انقسامات مناطقية وسياسية عديدة ،وللحرام الجنوبي تحديدا ليادات متصارعة ،ولعة مشهد منصة
ما يسااامى بالمليونية ،في  21مايو/أيار  ،2017لدعم تشااانية المجلس صاااورة معبرة عن طبيعة هذا الصاااراع على مساااتوى
القيادات؛ حيث شاااهد تالسااانا ومشاااادة باحيدي بين القياديين الجنوبيين ،شاااالل شاااايع وناصااار الخبجي ،وأتباعهما من جهة
وصااالح الشاانفرة وأتباعه من جهة ألرى( ،)8هذا الصااراع هو على مسااتوى فصااية سااياسااي ومناطقي واحد واحمر يزداد
تعقيدا عند تعدد الفصائة.
األمر الثاني هو أن هذا االنقسام صار مقرونا بالسالح مؤلرا ،وهو سالح ثقية تلقته الفصائة الجنوبية المختلفة من التحالف
أثناء لتالها للحوثي ،لذا ال يمنن إلصاء فصية جنوبي دون تولع انفجار مسلح.
أليرا ،ال يمنن تجاهة حقيقة تقلب الوالءات؛ ،فهاني بن بريك الذي صاااار يمثة الجنوب في المجلس االنتقالي هو ذاته الذي
كان يهاجم الحرام الجنوبي لبة ذلك( ،)9وشااالل شااايع وعيدروس الزبيدي ومعهما علي سااالم البيض وغيرهم كانوا يتلقون
حتى ولت لريب تمويال من إيران( ،)10إ فاااااااافة لقيادات الحرام الجنوبي التي تذبذبت في البداية عندما اجتاحت القوات
الحوثية والحرس الجمهوري الجنوب ولم تحسااااام أمرها باالنحياز للمقاومة إال متألرا .هنذا ،تتقلب الموالف دالة أوسااااااط
ليادات الحرام دون أي انضباط ،ويفالم ذلك االعتماد على البعد الجماهيري ،حنه لحظي ال يحمة ذاكرة حقيقية.
لم تنته معركة التحالف في اليمن بالجزء الشااااامالي حتى دلة في معركة توزيع غنائم بالجنوب ،لذا ،من المرجح أن تصاااااة
السااعودية واإلمارات لتسااوية في الغالب سااوف تميع دور المجلس بحيث ال يتصااادم تماما مع الحنومة الشاارعية لنن ساايظة
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ورلة فاااغط في وجهها .هذا ،ولد بدأ المجلس بالفعة زيارات إلليمية ودولية لشااارعنة وجوده ،لنن هذا لن يساااتطيع تقويض
شاارعية هادي بقدر ما سااوف يؤدي لمزيد من االفااطراب الداللي بالجنوب وتصاااعد حدة االسااتقطاب .ورغم أن اإلمارات
والساااااعودية لد تحققان نجاحا في كساااااب بعض الوالءات المتقلبة بين الصااااافين ،فةن هذا ال يعني نجاح أي منهما في فرض
ساااايطرته أو ساااايطرة أي من حلفائه بالجنوب؛ حيث تظة القضااااية الحقيقية للمواطن الجنوبي هي توفير الخدمات المعدومة
والشعور باحمن وتحقيق الحد احدنى من االستقرار السياسي الذي لن يتم دون صيغة سياسية تشمة الجميع وتبتعد عن حدة
االستقطاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميساء شجاع الدين -باحثة في الشؤون السياسية اليمنية.
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