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 دمةقم

في يوم الثاني والعشرين من  ،االحتفاالت الرسمية نفس -كما هي العادة-ن للوحدة اليمنية والسابعة والعشرشهدت الذكرى  

؛ االرتباط واالنفصال عن الشمال التي سبقتها في يوم الحادي والعشرين مظاهرات جنوبية تطالب بفك    ،2017 يارأمايو/

ثناء حرب صيف أيار الذكرى الثالثة والعشرين لخطاب علي سالم البيض أن من شهر مايو/وحيث يصادف الحادي والعشر

 أيار/مايو 22ارتباطه عن الشمال بعد أربع سنوات فقط من الوحدة الطوعية بين الشطرين في   علن فيه فك  أ، والذي 1994

1990. 

 

غير مسبوق في القضية  اجديد   اصعيد  تتصبح المسألة مجرد ذكرى احتفالية رسمية أو مسيرة احتجاجية ل ، تجاوزتهذا العام

علنه عيدروس الزبيدي في الحادي أا للمجلس االنتقالي الجنوبي، الذي شهدت مظاهرة جنوبية حاشدة تأييد   ؛ إذالجنوبية

بخطاب يؤكد فيه أنه لن يسمح بتقسيم اليمن  ،ربه منصور هادي عبد ،عليها الرئيس فرد   ؛2017أيار /عشر من شهر مايو

 .لدويالت

 

 من يحكم الجنوب اآلن؟

 

ثالث فصااااااائة مساااااالحة كبرى تتحنم بمدينة عدن، أكبرها وألواها لوات الحزام احمني التي تتحنم بمدالة المدينة البرية 

هاني بن  ،بناء لبيلة يافع الجنوبية ويغلب عليهم االنتماء السااالفي، ويقودها القيادي السااالفيأوالبحرية والجوية، ومعظمها من 

فهي  ،ويساااتمد شااارعيته من مشااااركة السااالفيين الفاعلة في معركة الجنوبيين فاااد الحوثيين في عدن. أما القوة الثانية ،بريك

شايع سابق للمدينة، ومعظم  ،لوات أمن مدينة عدن تحت ليادة مدير أمن المدينة، شالل  وحليفه عيدروس الزبيدي المحافظ ال

لطة من شايع وعيدروس في معارفتهما لس   تهما من التاريخ النضالي لنة   هذه القوات من محافظة الضالع، ويستمدان شرعي

 ،، ومن ثم مقاومتهما المساااالحة فااااد الحوثيين في مدينتهما2003منذ نشااااأة الحرام عام  1994حنومة صاااانعاء بعد حرب 

 الضالع. 

 

 مشاعر االنفصال قد تمزق اليمن
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ية المتحدة التي تتواجد عساااااانري  تكل الجنوب لنن درجة لرب كة لوة  ا فيا هاتين القوتين مدعومتان من اإلمارات العرب

ا ىحيث يحظ؛ متفاوتة  ،تأتي لوات الحماية الرئاسااااااية الموالية للرئيس هادي بقيادة ابنه ،الحزام احمني بالدعم احكبر. ألير 

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.

 

ا  كبر تحد   أإعالن المجلس الساااياساااي الجنوبي يعد  حت سااايطرة تتواجهه سااالطة الرئيس هادي في المناطق الوالعة افترافااا 

 ا.ا أو لارجي  الحنومة الشرعية، وهو بمثابة تصدع حقيقي في وفع التحالف الذي تقوده السعودية سواء داللي  

 

عدن وهاني  لمدينةمن عيدروس الزبيدي من منصاابه كمحافظ  كان تشاانية هذا المجلس نتيجة مباشاارة لقرار هادي بةلالة كة   

مزية ، وهو تاريخ شاااااديد الر2017برية/نيساااااان أ 27في  ،حالته للتحقيقإبن بريك من منصااااابه الرسااااامي كوزير للدولة و

ا جملته والتي لال فيه 1994الشهير لبة حرب  ،علي عبد هللا صالح ،حيث يصادف ذكرى لطاب الرئيس السابق؛ بالجنوب

 "الوحدة أو الموت".  ة:الشهير

 

، 2017براير/شباط ف 12في  ،القرار كان متولع ا منذ االشتبام المسلح بين لوات الحماية الرئاسية ولوات الحزام احمنيهذا 

اساااااية بعد لرار اساااااتمرت هذه االشاااااتباكات ثالثة أيام إثر رفض لائد حماية المطار تساااااليم ليادة المطار لقوات الحماية الرئ

 رئيس على مهبط المطار.رئاسي بةلالته حنه منع نزول طائرة ال

 

ن أالمعروف  شااااالل شااااايع، لنن من ،ن االشااااتباكات لم تنخرط فيها القوات احمنية الموالية للزبيدي ومدير أمن عدنأرغم 

منية يادات احله هادي كة الق ابا عن االجتماع الطارئ الذي دعجانب هاني بن بريك فااااااد الرئيس هادي وتغي  بكليهما ولف 

نتهت االشااتباكات باتشااي اإلماراتية لضاارب القوات الموالية لهادي. واالمساالحة التي تدللت فيها طائرات احبعد االشااتباكات 

تظة لوات لتية الحتواء المولف وانسحاب لوات الحماية الرئاسية من محيط المطار اإمار-بتدلة سعودي، وتسوية سعودية

  ار.ظلت ذات القيادة للمطلد الية للسعودية، هذا وموالية لإلمارات مع انتشار لوة عسنرية سودانية صغيرة مو

 

تي، مما كشااف قبة فيها بفتور وافااح وبدون أي ترحيب إماراتال هذه االشااتباكات زيارة للرئيس هادي لدولة اإلمارات اساات  

لالد  ،ائبهون لالة الرئيس هادي لرئيس الوزراءإحجم حالة التوتر والخالف العميق بين الطرفين والذي بدأ بالظهور منذ 

 .(1)2016في الخامس من أبرية/نيسان عام  ،بحاح

سية لتوتر عاللاته مع اإلمارات، أظة الحضور القوي لحزب اإلصالح اإللواني حول الرئيس هادي هو  حد احسباب الرئي

ود وبالتالي طار الحنومة تتبعها بشاانة مباشاار وتدين لها بالوجإفااافة لسااعي اإلمارات المتواصااة لخلق لوة موازية لار  إ

فه غياب هادي وحنومته عن مدينة عدن منذ هزيمة الحوثيين وانسااحابهم كثر تبعية، في وسااط فراس سااياسااي كبير لل  أتنون 

 .2015من المدينة في يوليو/تموز 

 

 الجنوب مشدود بين كيانين

 

بناء ح ةفي الحرام الجنوبي، وهذا يتضاااح من مؤتمر القاهر اجديد   اة الجنوب ليس أمر  المطالبة بتشااانية منون ساااياساااي يمث   

مجموعة ليادات ومنونات سااااياسااااية جنوبية لبلورة مطالب  ، والذي فاااام  2011 تشاااارين احول/كتوبرأالجنوب المنعقد في 

لمس ساانوات برز مخرجات المؤتمر دعوته لفيدرالية من إلليمين لمدة أ. كان 2011ثناء االنتفافااة الشااعبية في أالجنوبيين 
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يعقبها اسااتفتاء شااعبي لتقرير حق المصااير للجنوبيين، وكذلك طالب المؤتمر بتشاانية مجلس سااياسااي ينسااق بين المنونات 

سلطة سياسية بالجنوب، كما أوفح بيان المؤتمر طبيعة المعايير  ةة الجنوب بالخار  وينون نواة حيالجنوبية المختلفة ويمث   

 .(2جنوبيين في هيئاته التمثيلية والسياسية المفترض تشنيلها)والنسب السنانية التي تمثة ال

 

بة يما عدا تلك المطال  ل مؤتمر القاهرة حبرز مرجعية سااياسااية اتفقت عليها القوى السااياسااية الجنوبية المختلفة فسااتثناء تحو  اب

هادي في  حيث نجح الرئيس؛ هت بلم ينجح في تطبيق تصااااوراته بساااابب االنقسااااامات التي حل   فةنه"باالسااااتقالل" الفوري، 

 . 2014شراكهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في مارس/آذار إاستقطاب بعض لياداته و

 

(، 3ين)ة الجنوبيعن فرورة تشنية كيان سياسي يمث    2016سبتمبر/أيلول في كان عيدروس الزبيدي تحدث في ولت سابق 

على  لتفاوض،ر عن مطلب سياسي جنوبي بسبب احتياجه لجهة تمثله في اعب   حنها ت؛ إن الفنرة كانت حافرة :كة هذا يقول

د تياراته ساابية المثال كانت احمم المتحدة وغيرها من وسااطاء يجدون صااعوبة في التواصااة مع الحرام الجنوبي بساابب تعد

  وتصارع لياداته.

 

نن وليدة تتدعته مطالب الشاااارع الجنوبي لم هذه الفنرة المطروحة على السااااحة الجنوبية واالساااتحقاق الساااياساااي الذي اسااا

 ة. اللحظة، لنن طريقة تطبيقها كانت وليدة اللحظة وغلب عليها الطابع االنفعالي بغالف فيه لدر من الشعبوي

 

الي، بالطبع ض عيدروس بتشنية المجلس االنتقلالة محافظ عدن تمت الدعوة لحشد جماهيري يفو   بةهادي  لرارمباشرة بعد 

ياساااي وحيد ة، فلم يحضااار ساااوى جمهور تيار واحد لفصاااية ساااج  ت على ع  حن الدعوة إليه تم  ؛ ا فعال  الحشاااد كبير  لم ينن 

السااياسااي المتاحة  ا لنة أدوات العمةبناء الضااالع، وكان هذا اللجوء للشااارع تجاوز  عد المناطقي حبالجنوب، وغلب عليه الب  

من معاني التسااليم  فااافة لنلمة تفويض بما تحملهإادات والتيارات الجنوبية، مثة عقد مؤتمر أو اجتماع للتنساايق مع بقية القي

 الجماهيري لقيادة مطلقة. 

 

الساااياساااي  ى من مطالب عالقة لزمن طوية، فالمتها حالة االساااتقطابطبيعة االحتقان والغضاااب في الشاااارع الجنوبي تتغذ  

لتاريخي بعنس بيان بةعالن عدن ا ىسااام  ة وعدائية لغة ما ي  حد  منانية الحشاااد، مما يفسااار إة من والمناطقي الحاد الذي يساااه   

 مؤتمر القاهرة. 

م لطة عمة في لغة سياسية هادئة، حرصت على د بيان مؤتمر القاهرة على مطالب الجنوبيين وحقهولهم المهضومة ولد  شد  

شمال سوى التفويض لعيدروس ا فعلي  شيئ   معالن عدن التاريخي لم يقد   إلنن  ،ذكر المشاعر احلوية مع اليمنيين بال شنية با  ت

عالن الحرب من إشار لداللة تاريخ لرار هادي المتصادف مع ذكرى أ ،ففي البداية ؛مجلس سياسي بخطاب سياسي عدائي

طبيعة عدوانية شاااركاء عن ا لالة كاشاااف  ، واعتبر البيان التيار ذلك التاريخ لقرار اإل1994في  ،لبة الرئيس الساااابق صاااالح

ن على السااااالطة بقوى اإلرهاب يشاااااارة لدور الرئيس هادي في تلك الحرب. كما وصاااااف البيان المهيمنإ، في 1994رب ح

 ؛لوان المسلمينف من لبة جماعة اإلحن القرار السياسي مختط   ؛برز لوى المقاومةأصدرت لرارات بحق أالسياسي التي 

 لوان المسلمين.رهاب السياسي مقصود بها جماعة اإلن مفردة اإلأمما يعني 

 

ا بعد هذا البيان العدائي أن يتعرض مقر حزب اإلصااااالح في عدن للحرق، وهو اسااااتعداء غير مفهوم لفصااااية لم ينن مفاجئ  

 ،هذا .سااياسااي موجود بالجنوب وشااارم في مقاومة الحوثيين مثة فصااية القيادي نايف البنري الذي كان محافظ عدن سااابق ا
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ا بالنامة للحرام الجنوبي، بة بعض ليادات اإلصااااالح الجنوبية مثة محساااان صااااالح بالجنوب ولم ينن حزب اإل معارفاااا 

 باصرة كانت فمن الحرام منذ البداية.

 

ارع الجنوبي، ا عن مطلب للشاااااافعة على لرار هادي أكثر من كونه تعبير   هذا الطابع االسااااااتقطابي للبيان يجعله يبدو كرد   

حيث  ؛وبيةسبوع وبشنة يخلو من التنسيق مع النثيرين من القيادات الجنأ ن: سرعة تشنية المجلس لاللاوينشف هذا أمر

ضااااوا (، وآلرين رف4بعضااااهم بالخطوة، بينما تذبذبت موالف البعض بين الرفض والقبول مثة محافظ حضاااارموت) أ  تفاج  

تشاااااانية كيان ة أولى لظ بالمجلس كنواعلن حيدر العطاس عن لبوله المتحف   أ(، بينما 5المجلس مثة القيادي ناصاااااار النوبة)

  .(6ة الجنوبيين)سياسي يمث   

 

 المجلس حيث يرفض؛ ن لطوة المجلس االنتقالي تعاملت بقدر كبير من االنتهازية أو االزدواجية مع حنومة هاديأكما 

ها في لرار ة شااارعيتن ا في شااارعيتها بهذه الحالة، بينما يتقبلطة ويساااتننر حقها في اتخاذ لرار بعزل الزبيدي مشااان   هذه السااا  

مة الشرعية عضاء المجلس محافظون وليادات سياسية لديها مناصب فمن الحنوأتعيين الزبيدي بالمقام احول، ويوجد بين 

فاااد الجنوب. كذلك يعطي للمجلس صاااالحيات تتعارض مع  1994التي يرفضاااون شااارعيتها ويصااافونها بشااارينة حرب 

 الجنوب.سلطات الحنومة الشرعية مثة تقديم الخدمات وإدارة 

 

 

 انقسامات الجنوب

 

ضاارموت حصاادره مؤتمر أيتجاهة المجلس والع الجنوب المنقساام، ويقع في إعالنه في تنالضااات مثة ترحيبه بالبيان الذي 

ت يتنالض ن بيان حضاارموألالة عيدروس. التنالض ينمن في حقيقة إأيام من  ةبرية/نيسااان، أي لبة لمسااأ 22في  ،الجامع

عرف باسااتعادة ي   ن يساايران في اتجاه لط مايعالن عدن التاريخي والمجلس االنتقالي الذي تمخض عنه واللذإا مع طبيعة كلي  

 .1990الدولة الجنوبية التي كانت موجودة لبة الوحدة عام 

 

ا إذا كان بيان حضااارموت يتحدث عن حضااارموت كوحدة ساااياساااية مساااتقلة عن الجنوب فااامن الفيدرالية التي يتعامة معه

لبيان الحضرمي االرتباط عن الشمال. وهذا ا عالن عدن يتجاوز الفيدرالية ويتحدث عن االنفصال وفك   إاسي، فةن كخيار سي

بناء والتي تلت مؤتمر القاهرة ح 2011في عام  "الرؤية والمسااااااار :حضاااااارموت"لم ينن وليد اللحظة بة ساااااابقته وثيقة 

ا (، وهي وثيقة تؤكد7الجنوب)  سية مستقلة ولد تنون دولة منفصلة.على حضرموت كوحدة سيا أيض 

 

ا وجود تباينات  ليساات حضاارموت ذات التطلعات المسااتقلة عن الجنوب هي فقط العقبة الوحيدة في مواجهة المجلس بة أيضاا 

سي   سيا سالم  :ا إلى عدة تياراتجنوبية متعددة، فالحرام الجنوبي ينقسم  تيار التحرير واالستقالل بزعامات متعددة مثة علي 

يمثله حيدر العطاس ومحمد ووناصر الخبجي، وتيار الفيدرالية وتقرير المصير  ةيض وعيدروس الزبيدي وصالح شنفرالب

ا يقترب من تبني ليار الحزب االشتراكي علي أحمد وعلى ناصر محمد، وهو التيار الذي عب   ر عنه مؤتمر القاهرة وهو أيض 

شااااتراكي تبنيه ليار االسااااتفتاء الشااااعبي لتقرير المصااااير. كما يوجد تيار من الفيدرالية من إلليمين دون أن يعلن الحزب اال

ثناء فترة االحتالل أة ساااالطين ومشاااايخ الجنوب الرابطة الذي يتحدث عن دولة الجنوب العربي وليس اليمني وهو تيار يمث   

في الجنوب  ابريطاني   اع  حيث كان الجنوب العربي مشاااااارو؛ الرحمن الجفري وأحمد عمر بن فريد برزهم عبدأالبريطاني و

اشااتعلت ثورة االسااتقالل في الجنوب فااد هذا النيان  ،اا منه، وتاريخي  اسااتمر لمدة ساابع ساانوات ولم تنن حضاارموت جزء  
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صااااالح والرئيس هادي الذي يدعو فااااافة لوجود تيار من حزب اإلإمتبنية ليار الهوية اليمنية وهدف الوحدة مع الشاااامال. 

 لفيدرالية من عدة ألاليم. 

 

كبير الضاااالع،  ة بشااانةيمث    -امناطقي  -ر عن فصاااية واحد من تيار الحرية واالساااتقالل، وهو عالن عدن التاريخي يعب   إكان 

اب تيار الرابطة لط ىن  ا أحد ليادات الحرام وهو الزبيدي، إفااااافة إلى أن هذا االعالن تبويافع بدرجة ألة، ويتبع سااااياسااااي  

ع الهوية المنادي بالجنوب العربي، وهو ليار ينقلب على ثورة االساااااتقالل في الجنوب ويحشااااار القضاااااية الجنوبية في مرب

 الضيق مستعدي ا الشمال بدرجة كبيرة.

 

 

 راتايقظة الث

 

عالن إلى ارة اإلشااااإففي  ؛التاريخية بالجنوبرات ار عن حقيقة يقظة الثإعالن عدن التاريخي في لغته االسااااتقطابية كان يعب   

نازع السااالطة ا يتحيث كان تاريخي   ؛الجنوبية-رات الجنوبيةاطبيعة الثل ازساااتفزابهذا الشااانة وفي هذا الساااياق  1994حرب 

شمال الجنوب و ضالع في ألصى  شرلها ومحافظة ال معقة  صبحتأبالجنوب مركزا لوة، محافظة أبين المحاذية لعدن وتقع 

 الحرام الجنوبي فيما بعد.

 

كانت  حنها؛ بين حنومة صنعاء والحزب االشتراكي بالجنوب، ال يمنن وصفها بحرب بين االنفصال والوحدة 1994حرب 

 التخلص منإلى ر عن صاااراع وافاااح على السااالطة بين منظومتين اساااتبداديتين، وساااعت حنومة صااانعاء بشااانة دائم تعب   

ال بصف صفها بحرب بين الشمال والجنوب في ولت دللت لوات جنوبية مشاركة في القتشرينها الجنوبي، كما ال يمنن و

 .1994 تموز/يوليو 7حنومة صنعاء إلى مدينة عدن يوم 

 

وات فالق ؛ر عن مأزق الجنوب وانقساااااامه الذي اساااااتثمره الرئيس الساااااابق علي صاااااالحتعب    1994كانت حرب  ،في الوالع

، 1986 وب عامهلية بالجنه منصور هادي هي القوات الجنوبية التي انهزمت في الحرب احالجنوبية المشاركة بقيادة عبد رب

صر مما ثر الحرب وتعرفت لعملية انتقام واسعة من الطرف المنتإردت وهي معظمها لوات من محافظتي أبين وشبوه، ط  

 ف من عناصرها للهرب لليمن الشمالي.الافطر النثير من القيادات واآل

صاااالح وغيره من منونات إساااالمية وجهادية فااامن ساااياق ممتد ، حزب اإل94 برز شاااركاء صاااالح في حربأكذلك كان 

 ثناء فترة الحزب.أللحرب اإلسالمية فد الشيوعية وكان فمنها إصالحيون من الجنوب تعرفوا الفطهاد شديد 

بدأ الحرام والعسنري للتقاعد المبنر، وحية معظم كادره الوظيفي المدني أعملية تهميش واسعة للجنوب و 1994تال حرب 

صاااابح أم ث، 2003لت هيئة العساااانريين المتقاعدين بالجنوب عام حتى تشاااان   1997بتحرم العساااانريين المتقاعدين منذ عام 

ا عن حالة غليان شعبي وظاهرة مستمرة في الشارع الجنوبي الذي كان يشهد دومعب    2006الحرام منذ عام  ا مظاهرات ر  م 

 ت احتجاجية فد ممارسات سلطة صنعاء.وفعاليا

 

لجنوبي من محافظة الضالع التي كان ينتمي لها معظم جيش اليمن ا 1994من الوافح أن ينون الطرف المهزوم في حرب 

لجنوب رات اايقاظ لثإهو  1994لطة حرب من ساااا   اشااااارة لهادي بصاااافته جزء  اإلف ،السااااابق وبدرجة ألة محافظة لحذ. لذا

 ا بالجنوب.قية والتي تتجسد فمن توزيع القوى السياسية المسلحة حالي  وصراعاته المناط
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 مستقبل الجنوب في ظل المجلس

 

 ،ئيس المجلسرتتحنم بمساااتقبة هذا المجلس طبيعة التفاعالت اإللليمية تجاه اليمن وانعناساااها على الشاااأن الداللي. لطاب 

راتي في الجنوب، وفي هذه ا، وال يمنن تجاهة تأثيرات النفوذ اإلمامباشر   اا حي  بثته القنوات اإلماراتية بث   ،عيدروس الزبيدي

لس تجاهلت القنوات السااااعودية المج ،الخطوة بالذات لاصااااة في سااااياق الخصااااومة والتصااااعيد فااااد اإللوان. في المقابة

ا طار كالهمساااابوع في السااااعودية أوساااارعان ما اسااااتدعت السااااعودية عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك لزيارتها، وبعد 

به بعدن وسرعان ما لطا ىألق ،العزيز المفلحي عبد ،لإلمارات التي يقيمان فيها حتى اآلن. بينما المحافظ الجديد لمدينة عدن

ني، وشاااالل حن معظم القوة احمنية في يد لصاااومه من الحزام احم ؛على تحمة مهامه الجديدة ساااافر للساااعودية غير لادر

 شايع مدير أمن المحافظة.

 

تها لدعم حيث تمية السااعودية في سااياساا ؛سااوف ينتهي احمر بتسااوية بين طرفي التحالف السااعودية واإلمارات ،في الغالب

النفصاااالية في اتبدو شاااديدة الحسااااساااية تجاه التيارات  ،الحنومة الشااارعية بدون اتخاذ أية لطوات رادينالية في اليمن، لذا

النقسام، وطبيعة االية في الجنوب وتدلة في دائرة االستقطابات في بيئة شديدة الجنوب، بينما تألذ اإلمارات توجهات رادين

حتى نهاية  أولوياتها مختلفة عن السااعودية حيث ترى هادي واإللوان لصاامها احول بينما تؤجة السااعودية كة هذه احمور

 الحرب في الشمال فد الحوثيين.

 

النقساااام فاااافة لحالة اإعتبار عدة أمور في السااااحة الجنوبية االب احلذ بعين جعند وفاااع تصاااورات مساااتقبلية للمجلس ي

 اإللليمي، وهما: 

 

لعة مشهد منصة الجنوب من انقسامات مناطقية وسياسية عديدة، وللحرام الجنوبي تحديد ا ليادات متصارعة، ويعاني : أواًل 

ى مساااتوى طبيعة هذا الصاااراع علعن رة لدعم تشااانية المجلس صاااورة معب    ،2017 أيار/مايو 21في  ،بالمليونية ىسااامما ي  

من جهة  امتباعهأو ،شاااالل شاااايع وناصااار الخبجي ،ومشاااادة باحيدي بين القياديين الجنوبيين احيث شاااهد تالسااان   ؛القيادات

اد على مسااتوى فصااية سااياسااي ومناطقي واحد واحمر يزدهو (، هذا الصااراع 8تباعه من جهة ألرى)أوصااالح الشاانفرة و

 د الفصائة. تعقيد ا عند تعد

اأهو  األمر الثاني وهو سالح ثقية تلقته الفصائة الجنوبية المختلفة من التحالف  ،ن هذا االنقسام صار مقرون ا بالسالح مؤلر 

 لصاء فصية جنوبي دون تولع انفجار مسلح.إثناء لتالها للحوثي، لذا ال يمنن أ

 

ا، ال يمنن تجاهة حقيقة تقلب الوالءات قالي هو ذاته الذي ة الجنوب في المجلس االنتريك الذي صاااار يمث   ، فهاني بن ب؛ألير 

وا يتلقون (، وشااالل شااايع وعيدروس الزبيدي ومعهما علي سااالم البيض وغيرهم كان9كان يهاجم الحرام الجنوبي لبة ذلك)

احت القوات فاااااااافة لقيادات الحرام الجنوبي التي تذبذبت في البداية عندما اجتإ(، 10حتى ولت لريب تمويال  من إيران)

ا. هنذاباالحوثية والحرس الجمهوري الجنوب ولم تحسااااام أمرها  وسااااااط أف دالة تتقلب الموال ،النحياز للمقاومة إال متألر 

 ة.يقيقلحظي ال يحمة ذاكرة حعد الجماهيري، حنه ليادات الحرام دون أي انضباط، ويفالم ذلك االعتماد على الب  

 

من المرجح أن تصاااااة  ،لم تنته معركة التحالف في اليمن بالجزء الشااااامالي حتى دلة في معركة توزيع غنائم بالجنوب، لذا

ا مع الحنومة الشاارعية لنن ساايظة السااعودية واإلمارات لتسااوية في الغالب سااوف تمي    ع دور المجلس بحيث ال يتصااادم تمام 
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ولد بدأ المجلس بالفعة زيارات إلليمية ودولية لشااارعنة وجوده، لنن هذا لن يساااتطيع تقويض  ،هها. هذاورلة فاااغط في وج

ن اإلمارات أالداللي بالجنوب وتصاااعد حدة االسااتقطاب. ورغم  شاارعية هادي بقدر ما سااوف يؤدي لمزيد من االفااطراب

ا في كساااااب بعض الوالءات المتقلبة بين الصااااا نوالساااااعودية لد تحققا هذا ال يعني نجاح أي منهما في فرض ةن فين، فنجاح 

توفير الخدمات المعدومة  يحيث تظة القضااااية الحقيقية للمواطن الجنوبي ه؛ ساااايطرته أو ساااايطرة أي من حلفائه بالجنوب

والشعور باحمن وتحقيق الحد احدنى من االستقرار السياسي الذي لن يتم دون صيغة سياسية تشمة الجميع وتبتعد عن حدة 

 الستقطاب.ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باحثة في الشؤون السياسية اليمنية -ميساء شجاع الدين
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