


 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناتُالسياسيةكوُ المُ   

 فيُ

 جنوبُاليمن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُتعنى بحقلي األبحاث والمعلومات علمّيةمؤسسة  

 

سلسلة البحث الراجع: سلسلة غير دورية تبحث في سياق توثيقي موضوعات محددة، 

 دون التدخل فيها بالتحليل أو بالمناقشة.

 إعداد: مديرية الدراسات االستراتيجية

 االستشاري للدراسات والتوثيق الناشر: المركز

 هـ 1440 ربيع الثانيم الموافق  2018 انون األولكتاريخ النشر: 

 الثالثونالثاني ورقم العدد: 

 سم 29×  21القياس: 

 الطبعة: األولى

 

  حقوق الطبع محفوظ للمركز 

 

 

 

 

 

 األولالطابق  -ناية الورودب -لف الفانتزي وورلدخ -ادة األسدج -العنوان: بئر حسن

 836610/01هاتف: 

 836611/01فاكس: 

 833438/03خليوي: 

Postal Code: 10172010 

P.o.Box:24/47  

Beirut- Lebanon 

E.mail: dirasat@dirasat.net 

http//www.dirasat.net 

 

  

mailto:dirasat@dirasat.nete


 ثبت المحتويات

 5 .................................................................................................................... مقّدمة

 6 ..................................................................................... . المجلس االنتقالي الجنوبي1

 7 .................................................................................................................................. أ. التأسيس

 8 ..................................................................................................................................... ب. البنية

 8 ...................................................................................................... ج. االتجاه األيديولوجي والفكري

 9 ........................................................................................................................ د. مواقفه الداخلية

 10 ..................................................................................................................... . صالته الخارجيةهـ

 13 ................................................................................................................................. . االنتشارو

 15 ..................................................................................................................... . العمق االجتماعيز

 

 17 ................................. . المجلس األعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقالل الجنوب2

 18 ............................... جناح حسن باعوم: -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  .أ

 20 .......................... جناح قاسم عسكر جبران: -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  .ب

 21 ...................................... جناح فؤاد راشد: -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  .ج

 

 22 ....................................................................................... . الحزب االشتراكي اليمني3

 22 .......................................................................................................................... أ. لمحة تاريخية

 24 ................................................................................................................................. ب مواقفه:

 25 ................................................................................................................................ ج. انتشاره:

 

 26 ................................................................................. . حزب التجمع اليمني لإلصالح4

 26 ............................................................................................................................................. أ. التأسيس

 26 ..................................................................................................................................... ب االتجاه الفكري

 27 ................................................................................................................................... ج. مواقفه الداخلية

 28 ....................................................................................................... . صالته الخارجية ونفوذه جنوب اليمند

 30 .................................................................................................................................. . النفوذ واالنتشارهـ

 

 30 ........................................................................................ . مؤتمر حضرموت الجامع5

 30 ............................................................................................................................................. أ. التأسيس

 30 ....................................................................................................................... مواقفه الداخلية وصالته .ب

 31 ...................................................................................................................................... ج. البنية والنفوذ

 

 33 .................................................................................................................. خاتمة:

 



 

 

 

 

 

 



 

 الُمكوِّنات السياسية في جنوب اليمن
 

5 

 

 

  مةمقدّ 

النظِر عن  توارَث اليمنيون الجنوبيون صراعاتهم وانقساماتهم جيالً بعد جيل، بغّض 

التدخالت الخارجية المؤثرة. فمنذ صراع "الجبهة القومية" و"جبهة التحرير" في ستينيات 

ما  القرن الماضي، وصراعات قيادات "الجبهة القومية" بين بعضهم البعض في مرحلة

، مرورًا بـ "حرب جنوب اليمن األهلية" 1967بعد استقالل جنوب اليمن عن بريطانيا عام 

التي انقسم فيها الجنوبيون بين الجبهات، وصوالً إلى يومنا  1994، وحرب عام 1986عام 

هذا، ال تزال الخالفات واالنقسامات السياسية والعسكرية تسيطر على المشهد في الجنوب 

 ه السياسية. ُمكوِّنات اليمني بجميع

تبدو الصراعات واالنقسامات الحالية في الجنوب جزًءا من هذا الصراع الموروث، بحيث      

خصوًصا واليمن عموًما، استغّل تلك  ن التنافس الخارجي على النفوذ في جنوب اليمنإ

اسية جديدة، سي ُمكوِّناتكها، لكنه لم يوجدها. ومع بروز النزاعات الطويلة والمعقدة، وحرّ 

، عادت تلك الصراعات "خالل مرحلة ما بعد "الربيع العربي" والحرب التي أعلنها "التحالف

ياٍت جديدة، فاختلفت العناوين مع بقاء التدخالت الخارجية سمّ إلى الواجهة تحت مُ 

و"الموروثات" على حالها، لكن بوتيرة أكبر تتداخل فيها عوامل االشتباكات اإلقليمية 

ة بين أكثر من ساحة. وإذا أخذنا الخالفات المحتدمة بين "المجلس االنتقالي" المتنقل

وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي كمثل، والتي برزت بشكٍل دموي في "العاصمة 

المؤقتة" عدن خالل األشهر الماضية، سيظهر أن قيادات "المجلس" ومن يدعمها تنتمي 

، والتي 1986مت السلطة بعد الحرب األهلية عام بمعظمها إلى الفئة الجنوبية التي تسل

مع القوى الشمالية وهربت إلى خارج البالد، فيما في حربها  1994ُهزمت في صيف عام 

ينتمي الرئيس هادي ومن معه إلى الفئة الجنوبية التي وقفت إلى جانب الرئيس 

. 1986عام "الشمالي" علي عبداهلل صالح في حربه، والتي كانت غادرت جنوب اليمن 

هذا، وتعود بعض الشخصيات إلى الواجهة محمّلة بتحالفاٍت جديدة، لكنها تحتفظ في 

 بات الصراعات السابقة. الوقت ذاته بترسّ 

                                                           

   كاتب في الشؤون الخليجية –إعداد عباس الزين. 
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السياسية بـ "الفدرالية" بعضها بإقليمين والبعض اآلخر  ُمكوِّناتك بعض التمسّ يوفيما       

السياسية وما تمثله  ُمكوِّنات، فإن معظم البإقليٍم منفصل يطالب طرف ثالثو ةباألقاليم الست

، 1990تتوحد على دعوات "االنفصال" عن الشمال، والعودة إلى ما قبل عام  من حاالت شعبية

واستعادة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية". وظهر ذلك بشكٍل واضح مع بداية التحركات 

في تلفًا عنه في الشمال، حيث ُرفعت ، إذ كان المشهد الجنوبي مخ2011في اليمن مطلع عام 

تّم إنزال جميع  التي "،ن علم "دولة الوحدةمأعالم "الدولة الجنوبية" السابقة بداًل االحتجاجات 

األخيرة عن المرافق الحكومية في محافظات الجنوب، في مشهٍد رسم مالمح مرحلٍة مقبلة  هاأعالم

. 2007راك الجنوبي" الذي تأسس عام م "الحَ سياسية جديدة خرجت من رح ُمكوِّناتتشكلت فيها 

تتوحد حوله الشخصيات السياسية الجنوبية  الكن إذا كان مطلب "االنفصال" عن الشمال هدفً 

ٍن سياسي مستقل تحاول من خالله فلماذا تسارع معظم تلك الشخصيات إلى تشكيل مكوّ 

حرب "التحالف" المعلنة على اليمن؟  نها، ال سيما بعدالهيمنة على القرار الجنوبي واختزاله في مكوّ 

، وتأثيرها على "القضية الجنوبية" بشكٍل عام، مع اقتراب جنوبال في ُمكوِّناتوما هو دور تلك ال

 دخول الحرب عامها الخامس، وأكثر من عقد على تأسيس "الحراك الجنوبي"؟ 

أو التأثير على القرار في الجنوب السياسية اليمنية ذات النشأة  ُمكوِّناتأبرز ال نتناول في هذا البحث

نناقش صالتها و ،اليمني، ونبحث في تأسيسها وبنيتها التنظيمية واتجاهها الفكري واإليديولوجي

 الخارجية انطالًقا من مواقفها الداخلية، مع اإلشارة إلى الصراعات السياسية والعسكرية واألمنية

بدًءا بـ "المجلس االنتقالي" ومن ثم "الحراك فيما بينها، كنتيجة لتلك المواقف والصالت، وذلك 

الثوري الجنوبي" و"الحزب االشتراكي" وحزب "التجمع اليمني لإلصالح" وأخيًرا مع "مؤتمر حضرموت 

 الجامع".

 

 المجلس االنتقالي الجنوبي .1

 2007انبثق "المجلس االنتقالي الجنوبي" عن "الحراك الجنوبي"، الذي تأسس مطلع عام        

ر ويجمع عدًدا من الحركات والقوى والشخصيات الجنوبية المطالبة باالنفصال. وقد رفع ليؤطّ 

"الحراك" في بدايته شعارات مناوئة للنظام الحاكم وداعية إلصالح مسار الوحدة، لكنه لم يلبث 

الذي يعانيه الجنوبيون بشكل أكبر من  ،أن تطور من حركة احتجاجية ضد التهميش واإلقصاء

ضد حكم الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح  الن، إلى حركة تمرد مدنية متعاظمة الشماليي
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. ويعتبر عيدروس الزبيدي، رئيس 1أيًضا ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن فقط بل

بعد مغادرته إياه عام  1996"االنتقالي"، أبرز وأهم وجوه "الحراك". فالزبيدي عاد إلى اليمن عام 

الداعي إلى انفصال الجنوب « حرب التي اندلعت، ووضع أفكار "الحراك الجنوبيعلى إثر ال 1994

عن الشمال بعد تأسيسه "حركة تقرير المصير" التي دشنت مرحلة العمل المسلح في جنوبي اليمن 

ويتجه للعمل السياسي ضمن  2000ضد القوات الحكومية، قبل أن يترك العمل العسكري عام 

التي مثلت القوى السياسية في جنوبي اليمن، وذلك بعد إصدار الرئيس  أحزاب "اللقاء المشترك"

أعلن الزبيدي عن عودة  2011صالح عفوًا عنه، لحكٍم غيابي باإلعدام صادر سابًقا. وفي عام 

"المقاومة  2014النشاط المسلح لحركة "حق تقرير المصير" في جنوبي اليمن وأسس في أوائل 

بالعمليات العسكرية إلى جانب "التحالف"، ضد قوات الرئيس  2015الجنوبية"، ليشارك في عام 

 في المحافظات الجنوبية الضالع ولحج وعدن. الراحل علي عبد اهلل صالح، وحركة "أنصار اهلل"
 

 أ. التأسيس

، بعد أن دعا السياسي 2016أيلول عام  10تأسست نواة "المجلس االنتقالي الجنوبي" في        

راك الجنوبي" اليمني، ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن آنذاك، عيدروس الزبيدي، والناشط في "الح

كافة القوى السياسية واالجتماعية الجنوبية إلى العمل على إنشاء كيان سياسي جنوبي يوازي 

القوى السياسية في شمال اليمن، بحيث يكون هذا الكيان الناشئ الممثل لتطلعات الجنوبيين في 

 اسية من أجل الحل السياسي في اليمن.أي استحقاقات سي

 7ن محافًظا لعدن من قبل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في يِّ عُ وكان الزبيدي قد 

أيار عام  4الذي اغتيل بسيارة مفخخة. وفي  عفر محمد سعد، خلفاً للواء ج2015كانون األول عام 

لزبيدي من منصبه، وإقالة وزير قراًرا بإقالة عيدروس ا ، أصدرت حكومة الرئيس هادي2017

 حيث ة من السخط الشعبي في جنوب اليمنمن منصبه أيًضا، ما كّون حال الدولة هاني بن بريك

زًا على تضحياتهم ومحاولة إلجهاض مشروع التحرير فم  اعتبر كثير من الجنوبيين ذلك "

 واالستقالل". 

ي مّ ض عن تلك التظاهرات ما سُ وتمخّ  تظاهر عشرات اآلالف من الجنوبيين رفًضا لقرارات هادي،

بـ "إعالن عدن التاريخي"، الذي خّول اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء "مجلس سياسي جنوبي"، 

                                                           

  .2011مارس  /آذار 1، "المعارضة اليمنية"موقع الجزيرة،   1

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D

8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/3/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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تم اإلعالن عن  2017أيار عام  11استجابة لتطلعات الجنوبيين وتحقيًقا لما دعا إليه سابًقا. وفي 

د تكليف شخصيات من "الحراك الجنوبي" تشكيل هيئة رئاسة "المجلس االنتقالي الجنوبي"، بع

 .2في اليمن، زعماء المجلس، بتشكيل قيادة سياسية لتمثيل الجنوب وإدارته

 

 ب. البنية

شخصية  26يضّم في قيادته الذي "المجلس االنتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي يترأس       

غالبية  الرئاسية للمجلس. وتجمع الهيئة الشيخ هاني بن بريك نائب الرئيس جنوبية بينهم

محافظي محافظات جنوب وشرق اليمن، وهي المحافظات التي كانت تمثل جغرافًيا ما كان ُيعرف 

ن المجلس من عدة دوائر ويتكوّ إلى الهيئة اإلدارية بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية". 

 ئرة اإلعالمية برئاسةدروس النقيب، والداعي متخصصة مثل دائرة العالقات الخارجية برئاسة

عن تأسيسها،  ة الجنوبية"، التي أعلن الزبيديلطفي شطارة، باإلضافة إلى "الجمعية الوطني

وهي أعلى سلطة  أعضاء من كافة محافظات الجنوب وشرائحه المجتمعية، 303وتتألف من 

هناك  وطنية"تناقش وتقر مشاريع وثائق المجلس. وإلى جانب "الجمعية ال مشّرعة في المجلس

بصالحيات تشريعية ورقابية ومحاسبية مشتركة مع "الجمعية الذي يتمتع  "المجلس االستشاري"

م إنشاء مركز "دعم الوطنية" وفق "معايير تمثيل وطني ونخبوي وفئوي"، كما صّرح الزبيدي. وت

ت. من مجموعة منتقاة من األكاديميين والخبراء المتخصصين في شتى المجاال صناعة القرار"

إلى ذلك، ينص . الدكتور سعيد علي عبيد الجمحي عضًوا، ويرأسه 15 االستشاري يضم المجلس

هيئة الرئاسة، والجمعية، والمجلس  ةلس على عدم جواز الجمع بين عضويالنظام األساسي للمج

للجنة فقرة من قبل ا ُأضيفت جلس في المحافظات. وفي وقٍت الحقاالستشاري، ورئاسة فروع الم

 يصدر من رئيس المجلس. جواز ذلك باستثناءالفنية ب

 

 ج. االتجاه األيديولوجي والفكري

جبهة متقدمة للحزب "االشتراكي" اليمني، المنكفئ عن  عتبر "المجلس االنتقالي الجنوبي"ي        

المشهد الجنوبي، وذلك نظًرا للشخصيات العديدة المنضوية في المجلس والتي تتبنى الفكر 

معظم خطابات "االنتقالي" وينظم حيث يكتب مقاربتها السياسية واالقتصادية،  "االشتراكي" في

دة ضمن المجالس التنفيذية وجمو ادات رفيعة في الحزب "االشتراكي"أعماله حزبيون وقي

يتماهى  هأنبيشي  حزب "االشتراكي" أي قرارات بحقهم. وعدم اتخاذ ال3والتشريعية "لالنتقالي"

                                                           
 .2017مايو /رأيا 11، "الزبيدي يعلن تشكيل مجلس انتقالي إلدارة جنوب اليمن" عربية،“CNN ”موقع   2

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/11/southern-yemen-leaders-launch-body-seeking-split-north 
 .2018أيار/مايو  02، موقع العربي، ". الحزب المتغيِّب عن الجنوب!االشتراكي.."نصر، معاذ،  3

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/11/southern-yemen-leaders-launch-body-seeking-split-north
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 " قيادةلـ "االنتقالي الجنوبي يتيح"االشتراكي" بأن ، فيما تقاطعت األخبار مع "المجلس االنتقالي"

في قاتل  عيدروس الزبيدي وتجدر اإلشارة إلى أنالنشاط السياسي على الساحة الجنوبية. 

ثمانينيات القرن الماضي ضمن ما كان ُيعرف بجيش "جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية" 

واحد. وكانت تعرف قبل الحزب  نظام عتمدتي كانت "دولة اشتراكية" ت)دولة جنوب اليمن(، وال

في  وجود الشيخ السلفي هاني بن بريكغير أن بـ "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية".  لكذ

نائب الرئيس، يطرح تساؤالٍت عديدة عن حقيقة التوجه  نصبه مولي"المجلس االنتقالي"، وت

أن بن بريك يقود قوات "الحزام األمني" التابعة للمجلس سيما  الواأليديولوجي الحقيقي للمجلس، 

صريحات "طائفية" ت بن بريك في العديد من المناسبات نة من أغلبية "سلفية". وقد أطلقوّ والمك

تكفيرية"، كان آخرها تشبيهه لضابط إماراتي بأنه "خالد بن الوليد قاهر و"عدائية" ذات لهجة 

وحلفائها في اليمن. واُتهم بن بريك بالمشاركة  شارة إلى إيرانإ ، في4الفرس والكفار المجوس"

أي، ونقلت فتوى له في هذا لعدم اتفاقهم معه بالر قتل بعض "مشايخ السلفية" في عدن في

أنه "الرجل األول في جنوب اليمن ب"تجيز تصفية المخالفين"، في حين يصفه جنوبيون  السياق

  الذي لديه أفكار متطرفة وعنصرية".

العديد من اللقاءات التي جمعت ابن بريك مع مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات تكفيرية،  دُرِص قد و

هناك  لذلك .5وات "الحزام األمني" التي يقودهابعضهم منخرط ضمن ق "على رأسها "داعش

ب اها "االنتقالي"، وهذا مرّده إلى تشعّ تضارب في الرؤية األيديولوجية والفكرية التي يتبنّ 

الفكر  إلى ه، الذين يتبنونيق تلك المصالح على "الثوابت الفكرية" لمعظم قياديلحه، وتفوّ مصا

 توجهات "سلفية تكفيرية". ييتبعون تنظيمًيا لنائب رئيس، ذ "االشتراكي"، وفي الوقت ذاته

 

 د. مواقفه الداخلية 

بوضوح  لي الجنوبي"عن "المجلس االنتقا البيان الرسمي الصادر ث، تحد2017أيار  21 في       

سس الدولة الجنوبية الكاملة السيادة، فشدد على أن الجنوبيين عن االستقالل وإرساء الفدرالية وأُ 

بكل وضوح وشفافية،  مقد اختاروا طريقهم ومصيرهم وعلى العالم الوقوف إلى جانبه

الية الجنوبية. الفدر موطًنا ودولة وهوية، وإرساء ركائز دولته مفي تحقيق استقالله مومساعدته

ويدعو "االنتقالي" إلى االعتراف بالجنوب اليمني كدولٍة مستقلة، بحدوده الدولية المتعارف عليها 

                                                           

https://al-arabi.com/Issues/22813/ 

 .2018نوفمبر /تشرين الثاني 7، موقع العربي، "الجنوب... وهذا الخطاب المنفلت"السقلدي، صالح،  4

https://al-arabi.com/Read/27708 

 .2016آب/أغسطس  31، "صورة تجمع بين منفذ الهجوم االنتحاري بعدن وهاني بن بريك"يمن برس،  5

https://yemen-press.com/news80685.html 

https://al-arabi.com/Issues/22813/
https://al-arabi.com/Read/27708
https://yemen-press.com/news80685.html
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. 6وهو تاريخ الوحدة مع الشمال 1990أيار  22بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" قبل 

ة "المجلس" وقوفها إلى أكدت قياد لحرب التي تشنها قوات "التحالف"من ا قفموبال تعلقما ي وفي

، وجاء 7جانب دول التحالف في الحرب "ضد المليشيات االنقالبية ومحاربة اإلرهاب أينما وجدت"

في المادة الثالثة من قرار تأسيس "االنتقالي" أن "الجنوب سيستمر في الشراكة مع التحالف العربي 

كعنصر  اإلرهابولي في الحرب ضد في مواجهة المد اإليراني بالمنطقة، والشراكة مع المجتمع الد

 شكيل المجلس، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هاديال في هذا التحالف". وعقب تفعّ 

ى بـ "المجلس االنتقالي الجنوبي"، موضًحا أنه "تنظيم ضد رفضه الكامل للتشكيل الجديد المسمّ 

ع يرفض رفًضا قاطًعا ما سمي القانون". وذكر بيان الرئاسة، عقب اجتماعٍ حكومي، أن "االجتما

بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب"، معتبًرا أن "تلك التصرفات واألعمال 

 2017ا مع المرجعيات الثالث المتفق عليها محلًيا وإقليمًيا ودولًيا". وفي تموز عام تتنافى كليً 

نشاط "جماعة اإلخوان المسلمين حظر  نتقالي خالل فعالية كبرى في عدنأعلن المجلس اال

وتنظيم القاعدة وداعش والحوثيين" وغيرها من الحركات والتنظيمات "اإلرهابية" في المحافظات 

أمن منطقة الجزيرة والخليج "إن يدي، الذي قال مبررًا قراره هذا الجنوبية، وفق تعبير رئيسه الزب

إشارة إلى األزمة الخليجية التي اندلعت ، في "والقرن األفريقي والعالم من أمن الجنوب واليمن

 .8آنذاك
 

 صالته الخارجيةهـ . 

ت رئيس المجلس تبنّ  فقدباإلمارات واضحة منذ البداية،  "المجلس االنتقالي"كانت عالقة        

من الشخصيات المقربة من سلطات  ، فيما يعتبر نائبه هادي بن بريكعيدروس الزبيدي ودعمته

ومع إعالن تأسيس المجلس دفعت اإلمارات عدًدا من محافظي منطقة أبو ظبي بشكل شخصي. 

الزبيدي  ذهببعد اإلعالن عن تشكيل المجلس و. 9جنوب اليمن لالنضمام إلى عضوية المجلس

                                                           
، "2017مايو أيار/ 21كلمة المجلس االنتقالي الجنوبي لمليونية "لرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي، الموقع ا  6

 .2017أيار/مايو  21

http://stcaden.com/news/2566 

تقالي الجنوبي بخصوص التطورات بيان هيئة رئاسة المجلس االن" الموقع الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي،  7

 .2017آب/أغسطس  21، "األخيرة في الجنوب

http://stcaden.com/news/7818 
 .2017تموز/يوليو  8، ا"اإلخوان )وهادي( غير مرّحب بهم جنوبً "صحيفة األخبار اللبنانية،   8

https://al-akhbar.com/Yemen/233047 

 .2017تموز/يوليو  11، "النتقالي الجنوبي... تمرد على الشرعية بدعم إماراتي"اموقع قناة الجزيرة،   9

http://stcaden.com/news/2566
http://stcaden.com/news/7818
https://al-akhbar.com/Yemen/233047
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، وسط تسريباٍت أكدت أن المسؤولين ك إلى السعودية حيث قضيا أسبوًعاونائبه بن بري

لك إلى أبو ظبي حيث قضيا أسابيع، تخللتها زيارة ، ليتوجها بعد ذاالسعوديين رفضوا مقابلتهم

غير معلنة للزبيدي إلى القاهرة. وُنشرت الحًقا صور للزبيدي وبن بريك مع مسؤولين إماراتيين 

في مقدمتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وبرز الدعم اإلماراتي للعلن عقب تفاقم الصراع 

يطر قواتها على مدينة عدن ومدن يمنية جنوبية بين الرئيس هادي وحكومة أبو ظبي التي تس

. 10والتابعة للمجلس االنتقالي المدعومة من اإلمارات" الحزام األمني"أخرى باالشتراك مع قوات 

يتعرض "المجلس" النتقادات جنوبية، حتى من حلفائه ومناصريه، بسبب ارتهانه لإلمارات، و

ما إلى أداة بيد  ماراتاإلتي تأسست بدعم وتحوله عبر التشكيالت المسلحة التابعة له، وال

تستخدمها ألجندتها الخاصة. في حين يرى جنوبيون أن األجندة االنفصالية التي تحددت مالمحها 

عبر سنوات من الحراك السلمي في الجنوب قد تبددت اليوم لصالح المشروع اإلماراتي في 

ذي تدخل عبره اإلمارات، لبسط ، وليس "المجلس االنتقالي" إال "حصان طروادة" ال11اليمن

انتقلت تداعيات األزمة الخليجية التي اندلعت في وقد سيطرتها ونفوذها في الجنوب اليمني. 

لس االنتقالي الجنوبي" مع إلى الجنوب اليمني. وجاء تزامن تأسيس "المج 2017حزيران عام 

المجلس االنتقالي" ". ولعب ليؤكد على الدور اإلماراتي الساعي إلى الهيمنة على الجنوب األزمة

 دوًرا بارًزا في هذا السياق، بعد اتخاذ الرياض "خطوات إرضائية" لإلمارات في الجنوب اليمني مع

لها في أزمتها مع قطر، حيث طرحت  اإلماراتمقابل دعم  ،إعالن تأسيس "المجلس االنتقالي"

 ي" وحكومة الرئيس هادياألزمة بين "المجلس االنتقال السعودية مقترحات واشتراطات لحل

من ضمنها تعيين رئيسه الزبيدي وزيًرا للدفاع. وقد أزعجت تلك وتصب في مصلحة المجلس، 

االقتراحات الرئيس هادي وحزب "اإلصالح" المحسوب على جماعة "اإلخوان المسلمين"، ورئيس 

                                                           

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8

%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A 

 .2017تموز/ يوليو  24، "مآرب أبو ظبي خلف دعم االنفصال باليمن"موقع قناة الجزيرة،   10

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/24/%D9%85%D8%A2%D8%B1%D8%A8-

%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 
 .المصدر السابق   11

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/7/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/24/%D9%85%D8%A2%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/24/%D9%85%D8%A2%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/24/%D9%85%D8%A2%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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ن الجماعة، إال أن اللجنة الثالثية، الموكلة مناقشة األزمة، اللواء علي محسن األحمر، المقرب م

 . 12المسؤولين السعوديين غّضوا الطرف ورفضوا استقبال الرئيس هادي لتبيان مواقفه

عالقاتهما مع قطر حتى خليجية وقطع السعودية واإلمارات تمضي ساعات على األزمة ال دولم تك

اندلعت مواجهات بين قوات حماية مطار عدن، التي يقودها صالح العميري )أبو قحطان(، 

نه وزير داخلية المحسوب على اإلمارات و "المجلس االنتقالي"، وقوات نائبه، الخضر كردة، الذي عيّ 

لقاء عن عالن اإلال إلى "الجناح اإلخواني". وتزامنت تلك االشتباكات مع هادي، حسين عرب، الميّ 

لزبيدي، لجنوبي" عيدروس اجمع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، برئيس "المجلس االنتقالي ا

 .13هاني بن بريك ونائبه

ركات المجلس في دعم "المجلس االنتقالي"، إال أن الرياض تتغاضى عن تح اواضحً  اال دور سعوديً 

لحليف اإلماراتي، فيما يتخذ "المجلس االنتقالي" األزمة الخليجية لإرضاء  السياسية والعسكرية

السياسية والعسكرية المحسوبة على قطر".  ُمكوِّناتكغطاٍء للتوسع جنوًبا تحت ذريعة مواجهة "ال

ـ "التدخالت القطرية في شؤون  وقد هاجم نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، مراًرا، ما وصفه ب

ك لمحاولة قواته السيطرة الجنوب اليمني" متهًما إياها بـ "دعم المخربين" هناك. ومّهد بن بري

 .14مختطفة من قبل الدوحة" بالقول إن حكومة الرئيس هادي "إخوانية على عدن

بصراحة وقوفه إلى جانب "التحالف" لمواجهة ما أسماه بـ  "االنتقالي" أعلنوبالنسبة إليران، 

"المجلس"، عيدروس بـ ى اتهمت رئيس ما يسمّ  لفارسي". لكّن حكومة الرئيس هادي"التمدد ا

لت عن مصدر قد نق رئيس هاديوكالة "سبأ" التابعة للالزبيدي، بأنه من "الموالين إليران". وكانت 

وأنه من خريجي الضاحية الجنوبية"، في اتهام  في حكومة األخير قوله إن "الزبيدي مرتبط بإيران

 ضمني بالعالقة مع "حزب اهلل". 

، وتحديًدا بعد خروج القوات اإلماراتية و"االنتقالي" من جزيرة "سقطرى" 2018وفي أيار العام 

قوى سياسية وعسكرية يمنية مؤشرات عدة لتوجهات إماراتية  تحت الضغوط السعودية، رصدت

إلى التقرب من  فع اإلمارات، حليفها "االنتقالي"جديدة في اليمن. ومن بين تلك التوجهات د

                                                           
 .2017و تموز/يوني 8، موقع العربي، "هادي يشكو بن سلمان لوالده... واللجنة الثالثية في خبر كان"نصر، معاذ، 12

https://www.al-arabi.com/Issues/13331/ 

 .2017حزيران/يونيو  2، "تحالف المحمدين... ال يشمل اليمن؟"صحيفة األخبار اللبنانية،  13

https://al-akhbar.com/Arab/231404 

  .2017سبتمبر أيلول/ 29، موقع تويتر، HaniBinbrekهاني بن بريك، @14

https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1045995072951603200 

https://www.al-arabi.com/Issues/13331/
https://al-akhbar.com/Arab/231404
https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1045995072951603200
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إليران في جنوب اليمن(، فضاًل  استراتيجيً ا االرئيس اليمني األسبق، علي ناصر محمد )يعتبر حليفً 

أن مشروع علي ناصر واضح من الحرب با مً علعبد الرحمن الجفري.  ي المعروف،عن القيادي الجنوب

والقضية الجنوبية نفسها، ومحاولة "االنتقالي" استمالته إلى صفه قد ال تجدي نفًعا، إال إذا دخل 

 . 15االنتقالي تحت المشروع الذي يمثله علي ناصر
 

 االنتشار و. 

ضالع ولحج الجنوبيتين. الفي محافظتي  ساسياالنتقالي الجنوبي" بشكٍل أ ينشط "المجلس        

ويتمتع بوجود مهم في محافظة شبوة وبنسبة أقل في محافظة المهرة، فيما تتمركز قوات "الحزام 

األمني" التابعة له بشكٍل واسٍع في محافظة عدن، بعد أن خاضت، مدعومة من اإلمارات، 

خاللها على مفاصل  هادي سيطرتكات عنيفة مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور اشتبا

الحياة العسكرية واألمنية ومعظم مؤسسات الدولة الخدماتية، في "العاصمة المؤقتة"، على إثر 

 عن الشعب ممثاًل  اتباكات ويعترف بها كيانًا سياسيً توقيعها التفاق مع "التحالف" ينهي االش

مؤخًرا، فرض  من اإلمارات مدعومة ،. وتحاول قوات "المجلس االنتقالي الجنوبي"16الجنوبي

عتبر عصب الجنوب اليمني ومركز الثقل السياسي والعسكري سيطرتها على محافظة أبين التي تُ 

للحكومة الرئيس هادي في البالد، باعتبارها المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، كما أنها 

 2018يسان عام في ن مسقط رأس هادي وآخرين من المسؤولين. وكشفت وسائل إعالم يمنية

ية قيادات في "المجلس التحضير له بدعم وإشراف إماراتي مباشر وبرعا ىعن وجود مخطط جر

. 17لتفتيت محافظة أبين وتفريغها من أي قوة قبلية موالية للرئيس هادي وحكومته االنتقالي"

                                                           
، موقع العربي "جلس االنتقالي... وتتصل بعلي ناصر والجفرياإلمارات تحتاط النهيار الم"سليمان، أسعد،   15

 .2018أيار/مايو  17الجديد، 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%

D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A 

كانون الثاني/يناير  30، "بنود اجتماع التحالف وقيادات االنتقالي الجنوبي في عدن"وكالة سبوتنيك الروسية،   16

2018.  
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-

%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9 

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/ 

 .2018نيسان/أبريل  10، "مساع إماراتية للسيطرة على أبين"موقع قناة الجزيرة،   17

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201801301029610489-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
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لسلطات سعى "االنتقالي" إلى التوسع والتمدد مدفوًعا من ا في أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنيةف

اإلماراتية، قبل أن ينسحب منها تحت الضغوط الشعبية التي رفضت أي وجود عسكري إماراتي 

في الجزيرة، فيما اعتبر "االنتقالي" أن "االحتالل اإلماراتي" للجزيرة مجرد ادعاءات ال أساس لها من 

 . 18الصحة رافضًا تلك االتهامات

بة "للمجلس االنتقالي"، إذ تنادي شخصيات في المقابل، ُتشّكل محافظة حضرموت عقدة بالنس

ـ "حضرموت مستقلة ذاتًيا، عن الشمال والجنوب". ويرفض "مؤتمر حضرموت  بارزة في المحافظة ب

ر عن مطالبها ومواقفها أي "مجلس جنوبي". الجامع"، وهو بمثابة اإلطار الجامع لحضرموت والمعبّ 

، استرضاء "الحضارمة" باعتباره أن الدولة وقد حاول "المجلس االنتقالي" في بيانه التأسيسي

المنفصلة التي يسعى إلعادتها "ستكون فيدرالية"، وذلك لاللتفاف على النزعة الحضرمية 

مع شبوة والمهرة المتمسكة باالستقالل الذاتي، كمحافظة تحتل مساحتها ثلث اليمن، وكإقليم 

سياسية وقبلية في حضرموت يحتل أكثر من نصف مساحة اليمن. واعتبرت شخصيات  وسقطرى

". ورأى بعضهم أن ةليس كافيًا ليطمئن الحضارم حديث عن دولة فيدرالية في الجنوبأن "ال

"الوحدة مع صنعاء أهون منها مع عدن"، فيما يشّكل رفض الحضارمة "للمجلس االنتقالي" ضربة 

ياتها في الجنوب قاصمة لمشروع األخير االنفصالي استناًدا إلى مساحة المحافظة ونفوذ شخص

، يتألف 1990عام  حتى الذي كان دولة ر ذكره أن الشطر الجنوبي لليمن. والجدي19اليمني عموًما

من مركزين. األول هو عدن، ويضم محافظات الضالع، لحج، أبين. واآلخر هو حضرموت )يضم 

 شبوة، والمهرة، وسقطرى إلى جانبها(. 

 

 

                                                           

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-

%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86 

 7، "بيان هام بخصوص مستجدات األزمة في جزيرة سقطرى الجنوبية"س االنتقالي، للموقع الرسمي للمجا 18

 .2018أيار/مايو 

http://stcaden.com/news/8471 

 .2017تموز/يوليو  2، "حضرموت تفرمل مشروع المجلس االنتقالي الجنوبي: لسنا معكم"موقع العربي الجديد،  19

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-

%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/10/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://stcaden.com/news/8471
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/1/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85
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 . العمق االجتماعي ز

تمع اليمني الجنوبي بأغلبيته دعوات االنفصال، استناًدا لما يعتبره "ظلًما" قد طاله يؤّيد المج       

 ، بحيث أن مصدر القرار في صنعاء، وأن الجنوب مجّرد "تابع" للشمال1990بعد الوحدة، عام 

لت تلك العوامل حالة يهّمش الدور التاريخي، "الريادي والتقدمي"، للجنوب وشخصياته. وشكّ 

والتفت حوله. وشّكل ظهور  ظهورهية جارفة أيدت "الحراك الجنوبي" وتطلعاته منذ شعبية جنوب

في األشهر األولى  أمٍل للجنوبيين الستعادة دولتهم وتمّتع "المجلس االنتقالي الجنوبي" بادرة

 بزخٍم شعبي جنوبي، على صعيد القبائل والشخصيات الجنوبية السياسية والثقافية المؤثرة.

نكشاف الدور الحقيقي "للمجلس" وما يخفيه من تحركات إماراتية مشبوهة في لكن مع بدء ا

الجنوب اليمني تحت مظلة "الدعوات االنفصالية" بدأ الزخم الشعبي يتراجع. وعلى الرغم من قبول 

الشارع الجنوبي فكرة "المجلس االنتقالي"، وخروج حشود ضخمة في ساحات المحافظات الجنوبية 

خالل  ي طموح تلك الجماهيرقيادة المجلس لم تقدم على أي فعل سياسي يلبّ لتأييده، إال أن 

سنة ونصف، وظلت قيادات "االنتقالي" تتنقل ما بين عدن وبعض عواصم الخليج دونما نتيجة 

تحت أجندة إماراتية خاصة، في ضرب النسيج ، األسوأ من ذلك أن "االنتقالي" شارك. 20تذكر

على مختلف الصعد واالتجاهات. من جهة سرقة ونهب ثروات  يمنياالجتماعي والحيوي للجنوب ال

اليمن الجنوبي، كما حصل في جزيرة سقطرى ذات الموقع الجغرافي المميز في المحيط الهندي 

مؤخًرا، والتي دخلتها القوات اإلماراتية وعمدت إلى نهب ممنهج لثرواتها الطبيعية في محاولة 

"االنتقالي" اكتفى على سكانها. وعلى الرغم من هذا كله،  تيةاإلماراليها وفرض الهوية إلضمها 

 بالقول إن "االتهامات الموجهة لإلمارات باحتالل سقطرى مجرد ادعاءات وافتراءات غير صحيحة".

. 21تورط العديد من قيادي "االنتقالي" بملفات فساد، في المحافظات الجنوبية لى جانبهذا إ 

رغم حكم "الحزب  ،اتي تمتع بها الجنوب اليمني سابقً ثقافية الومن جهة التعددية الفكرية وال

فإن تلك التعددية ُتضرب وُتهّمش لصالح "جماعات سلفية" شّرعها "االنتقالي" وغذتها ، الواحد"

بالسالح والمال، ويقودها نائب رئيس "المجلس االنتقالي" هاني بن بريك، الذي يتمتع  راتاإلما

ُترجمت بالعديد من االغتياالت ضد  ظبي، ويتبنى أفكاًرا "تكفيرية"و بمعاملة خاصة من قبل أب

                                                           
 .2017سبتمبر/أيلول  22، الجمعة "ُمجّمد: موت سريري؟ االنتقاليالمجلس "موقع العربي،   20

https://www.al-arabi.com/Issues/16506/ 

تشرين  3، موقع العربي، "اد!خالفات الشرعية واالنتقالي تفضح المستور: الكل متورط بالفس"الحسني، أحمد،   21

 .2017األول/أكتوبر 

https://www.al-arabi.com/Issues/16825/ 

https://www.al-arabi.com/Issues/16506/
https://www.al-arabi.com/Issues/16825/
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متعارضين مع توجهاته الفكرية والسياسية. ويشكل ظهور "الجماعات السلفية"، ال سيما في عدن، 

مع الثوابت الفكرية التي قامت عليها دولة  ًياجوهرة "مشاريع االنفصال"، تعارًضا تحت مظلّ 

تراجع التأييد وقد أّدى الماضي، والتي يّدعي "االنتقالي" العودة إليها. الجنوب اليمني في القرن 

 ة أخرىسياسي ُمكوِّناتأمام  لذي التف حول "االنتقالي" سابًقاالشعبي، وانكشاف العمق االجتماعي ا

دفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات إلى لديها رؤى انفصالية مختلفة وبعيدة عن "التحالف" وأجنداته، 

تعتبر خطوة إلى الوراء في مسيرة "االنفصال" عن المعلقة والتي حوالت في األهداف تشي بت

الشمال. فقد استحدث المجلس، مؤخًرا، أمانة عامة، ودوائر سياسية وإعالمية في المحافظات 

الجنوبية. وذهب العديد من تعليقات السياسيين اليمنيين إلى اعتبار تلك الخطوة "المؤشر األبرز 

على أن المجلس يمضي نحو القبول باألمر الواقع"، وهو أّنه "قوة أو هيئة سياسية واألحدث 

تكتسب صفات أقرب إلى حزب أو مكّون سياسي" منه إلى إطار تنظيمي يدير "الدولة" الجنوبية 

  . 22المنشودة

ه في فشل "االنتقالي" في تحقيق تطلعات الجنوبيين، وتعّثرإلى  السبب األبرز لهذا التحول زىعويُ 

يتولى إدارة الجنوب اليمني وتمثيله، إذ اصطدمت أهدافه وتطلعاته المعلنة،  اكيانً  كونهإثبات 

برغبات "التحالف العربي"، وضرورة بقاء حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولو بصورة شكلية 

إلمارات، ، أما من جهة ا23كغطاء لتدخل "التحالف" في البالد، هذا من جهة السعودية على األقل

إلى الهيمنة على ثروات الجنوب اليمني  بالنسبة لها مجرد جسر تعبر من خاللههو فإن "االنتقالي" 

 2018وموقعه االستراتيجي والحيوي. وقد حاول "المجلس االنتقالي" في مطلع تشرين األول عام 

دول الجنوبية، حول االنفصال وال ه، عبر استجرار الخطابات السابقةاستعادة الزخم الشعبي حول

وذلك بدعوة الجنوبيين إلى انتفاضة شعبية ضد الحكومة اليمنية والسيطرة على كافة المؤسسات 

ارتدت سلًبا، وكشفت التراجع الحاد الذي أصاب العمق االجتماعي  تلك الدعوات .24في الجنوب

 ن الجنوببوا بانسحاب "التحالف" مطال بحيث أن المشاركين في االحتجاجاتوالشعبي للمجلس، 

                                                           
 .2018آذار/مارس  18موقع العربي الجديد، "االنتقالي الجنوبي" اليمني: من مجلس إلدارة "الدولة" إلى حزب،  22

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D

9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-1 
23

 .المصدر السابق  

تشرين  3، "اا هامً ا سياسيً لمجلس االنتقالي الجنوبي يصدر بيانً "االموقع الرسمي للمجلس االنتقالي،  24

 .2018األول/أكتوبر 

http://stcaden.com/news/8845 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-1
http://stcaden.com/news/8845
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رافعين شعارات منددة بالوضع االقتصادي، ولم َيْقصروا هتافاتهم الغاضبة على جهة بعينها من 

بين الجهات المتصارعة على النفوذ، بل وّزعوها في أنحاء متضادة من بينها "المجلس االنتقالي 

 . 25ةوتجييرها لمصلحة تحقيق أهداٍف سياسي الذي حاول ركوب موجة االحتجاجات الجنوبي"

 

 . المجلس األعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقالل الجنوب2

شكلت عدة فصائل في "الحراك الجنوبي"، الذي تأسس مطلع عام  2008في نهاية العام        

كر آنًفا، ما عرف باسم "المجلس األعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب". ترّأس ، كما ذُ 2007

ا برعاية نائب الرئيس السابق، علي سالم البيض. وظل الرجالن معً  المجلس حسن باعوم، وحظي

برزت الخالفات بينهما، واتهم كل طرف اآلخر بالعمل لصالح  ن، حي2012حتى مطلع أيلول عام 

حين أصّر باعوم على  2012ها في مطلع تشرين األول عام طرف خارجي. ووصلت الخالفات ذروت

عتراض البيض. وعندما أصّر باعوم على المضي في عقد عقد المؤتمر العام للمجلس، رغم ا

لى" نظًرا لعدم "للمجلس األع رئيسكالمؤتمر أصدر البيض بياًنا أعفى فيه باعوم من مهامه 

مهامه وإخفائه للعديد من المعلومات أثناء زيارته للخارج وعدم التزامه بـ  ةقدرته على ممارس

للهيئات والعمل المؤسسي والتنظيمي وإقدامه على وتجاوزه  ،"وثيقة رمضان" المتوافق عليها

في  .عقد مؤتمر انشقاقي داخل المجلس و "شخصنة القضايا وممارسة العمل الفردي والعائلي"

، وبعد اجتماعات عدة، توصلت ثالثة فصائل رئيسية في "الحراك الجنوبي"، إلى اتفاق 2013عام 

الحراك الجنوبي للتحرير  ُمكوِّناتيق ى "مجلس تنسسمّ على تشكيل تحالف يجمعها، تحت مُ 

من "الحراك" هي:  ُمكوِّناتواالستقالل"، برئاسة حسن أحمد باعوم. ويجمع المجلس ثالثة 

القيادة  -"المجلس األعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب"، و"التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي 

نان أعلن مكوّ  2014ألول/أكتوبر عام في تشرين االجنوبية المؤقتة"، و "مؤتمر القاهرة". و

يقودهما البيض وباعوم، وهما "المجلس األعلى للثورة السلمية لتحرير واستقالل الجنوب" 

)البيض(، و "المجلس األعلى للحراك السلمي لتحرير واستقالل الجنوب" )باعوم(، التوحد. وجرى 

الثوري السلمي لتحرير  ى "المجلس األعلى للحراكسمّ اإلعالن عن مجلس مشترك، تحت مُ 

"رئيس شرعي للجنوب"، وحسن  هو على أن البيض تم االتفاق خالل اللقاءوواستقالل الجنوب"، 

 نائب له.  هو ن الجديد وقائًدا للثورة، وصالح يحيى رئيس للمكوّ  باعوم

                                                           
أيلول/سبتمبر  6، يمن برس، "هل سيفلح التحالف بركوب موجة االنتفاضة الشعبية في الجنوب"األشول، جمال،   25

2018. 

http://msdernet.xyz/m/muta1.php?d_no=381&no=1747162 

http://msdernet.xyz/m/muta1.php?d_no=381&no=1747162
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لس" "المج ُمكوِّناتعصفت االنقسامات بين  2015مع بدء "التحالف" حربه على اليمن عام إال أنه 

أجنحة، لكل جناح مواقفه الداخلية والخارجية وصالتها أيًضا. وبعد  ثالثةلينقسم مؤخًرا إلى 

تشكيل "المجلس االنتقالي الجنوبي"، انقسمت شخصيات "المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير 

يض، التيار المقّرب من نائب الرئيس السابق، علي سالم الب أعلن واستقالل الجنوب" على نفسها

عدد من القيادات في هيئة رئاسته، في حين رفض التيار  ه لـ "المجلس االنتقالي"، وانخرطتأييد

 .26المقرب من الزعيم الجنوبي حسن باعوم فكرة تشكيل "المجلس االنتقالي"

 

 :جناح حسن باعوم -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  . أ

لمرحلة جديدة من منذ انطالقته جناح حسن باعوم،  -الثوري"  أسس "مجلس الحراك        

تواجد قوى "التحالف" في الخطاب السياسي في الجنوب اليمني، من خالل رفضه بشكل مطلق 

جناح حسن باعوم، مؤتمره األول  -التي يعتبرها "احتالاًل". وعقد "مجلس الحراك الثوري"  الجنوب

ليلة على تشكيل "المجلس االنتقالي". وفي البيان الصادر ، بعد أشهٍر ق2017آب  17في تاريخ 

عن المؤتمر أعلن "مجلس الحراك الثوري" )باعوم(، رفضه الوصاية اإلمارتية على الجنوب، ورفضه 

ر عن الجنوب وثورته التحررية. دعم أبو ظبي للمليشيات وتغذية المناطقية، وإنشاء كيانات ال تعبّ 

ارجية، كدولة اإلمارات الجنوب اليمني من سباق محموم بين قوى خواستنكر البيان ما يجري في 

وتتحكم بمصير الشعب وتوجهاته،  تستحوذ على منافذ الجنوب وخيراتهالتي أصبحت العربية، 

وتأتي لتمنح ثلة ممن اتخذتهم أتباًعا لها قلياًل من الفتات الحقير، وتؤسس لمستقبل متناحر 

. ويتمسك "مجلس الحراك الثوري" فق تعبير بيان المجلسو متشرذم تصنعه من خيرات الجنوب

 وينادي السعي إلقامة دولة جنوبية مستقلة)باعوم( بـ "تحرير واستقالل الجنوب". ويشدد على 

ا، ورفض ا أو سياسيً ا، وعدم السماح بتجزئتها جغرافيً بوحدة األرض الجنوبية وعدم التفريط به

تشرين  11مؤتمره الثاني في  (باعوم) لحراك الثوري". وعقد "مجلس ا27كافة أشكال المناطقية

                                                           
، موقع العربي الجديد، "المجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن... عقبة وجودية في حضرموت"بامؤمن، عارف،  26

 .2017أيار/مايو  17

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-

%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA 

آب/أغسطس  17، "مجلس الحراك الثوري الجنوبي: اإلمارات أصبحت محتلة لجنوب اليمن"موقع العربي الجديد،   27

2017. 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
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. وفي البيان الصادر عن المؤتمر، وصف المجلس الذي يترأسه باعوم "التحالف" 2017الثاني عام 

المجاالت العسكرية البالد في مختلف وضع المسؤولية عن  ملكااًل إياهم بـ "دول احتالل"، محمّ 

من نتائج سلبية. وشدد  ليهادية والمالية، وما يترتب عواألمنية والصحية والتعليمية واالقتص

 الن يكتب له ينالبيان على أن أي مفاوضات أو حلول تستثني القضية الجنوبية وممثليها الشرعي

الممثلين الشرعيين هم من قاد الحراك منذ يومه األول وليس من خلقتهم "النجاح"، وذلك ألن 

والذي وصفه  اإلماراتالذي تدعمه  "لمجلس االنتقاليى "اإل، في إشارة "الصدفة أو صنعهم المال

ـ "حكومة صنعاء". وأعلن "المنشق" باعوم بـ . أما الموقف اآلخر، والالفت في المؤتمر فهو االعتراف ب

 انصار اهلل(، داعيً أالمجلس استعداده للتفاوض مع من وصفها بـ "حكومة صنعاء القائمة اليوم" )

حوار الثنائي بما يضمن للثوري" في السيادة على الجنوب، وس الحراك الإياها لالعتراف بحق "مجل

 . 28"1994"تصفية تركة احتالل الجنوب في عام 

رفض حسن باعوم  الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومع انطالق معارك السيطرة على مدينة

النسحاب من لجنود وضباط وصف ضباط الجنوبيين زج أبناء الجنوب في تلك المعارك، داعًيا 

ورفض أي أوامر للزج بهم خارج تلك الحدود من قبل  1990جبهات القتال إلى حدود ما قبل عام 

( واإلماراتعلى أن "احتالل اليوم )السعودية  ناته ولقاءاتها"التحالف". ويشدد باعوم في معظم بي

-للمشروع الغربي هو امتداد الحتالل األمس)بريطانيا(، فكال االحتاللين هما تعبير أو امتداد

المجلس "االتهامات التي تطاله من قبل  نفى باعوم . وفي أكثر من مناسبة29الصهيوني"

بعمالته إليران وقطر. أّما موقفه من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فقد عّبر  "االنتقالي

هادي  عنه بقوله إن دعوة الزبيدي )زعيم المجلس االنتقالي( لفتح صفحة جديدة مع الرئيس

إلى "والشراكة معها ال تستقيم مع دعوة تحرير الجنوب واستقالله، داعًيا "المجلس االنتقالي" 

                                                           

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D

8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA 

%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86 

، "ني للمجلس األعلى للحراك الثورينص البيان السياسي الصادر عن المؤتمر العام الثا"موقع المشهد الجنوبي،   28

 .2017تشرين الثاني/نوفمبر  12

http://www.salmashhad.com/news/25392 

 15، صحيفة األخبار اللبنانية، "حسن باعوم: رئيس المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي"الحسني، أحمد،  29

 .2018األول/أكتوبر  تشرين

https://al-akhbar.com/Yemen/259706 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.salmashhad.com/news/25392
https://al-akhbar.com/Yemen/259706


 

 الُمكوِّنات السياسية في جنوب اليمن
 

20 

 

. وتتوزع "الوقوف إلى جانب شعب الجنوب أو البحث عن مناصب الشرعية وامتيازاتها بين االختيار

حيث شعبية الزعيم الجنوبي حسن باعوم بين محافظاٍت جنوبية عديدة أهمها حضرموت وعدن، 

قاد مظاهرات واحتجاجات جمعت عشرات اآلالف من الجنوبيين ضد "التحالف"، وسوء الوضعين 

اف جنوبية مدعومة من دوٍل جنوب اليمن. وعلى الرغم من سعي أطرفي السياسي واالقتصادي 

ه على أنه مدعوم من إيران ومتحالف مع حركة "أنصار يرصووتإلى إفشال حسن باعوم  خارجية

الرجل لم يحمل شعارات تؤيد أطراًفا حصل على تأييد جنوبي كبير، وبشكٍل تدريجي  هوألناهلل"، 

يرى  للذينومتسارع بعكس األطراف الجنوبية األخرى التي تحمل صوًرا لهادي أو التحالف، 

 2018هما أساس المشكلة وأساس متاعبهم وليس الحل. وبدأ واضًحا في عام  هماأنالجنوبيون 

 الجنوببي "للتحالف" والرئيس هادي وحتى األطراف الجنوبية األخرى في تقلص التأييد الشع

نتيجة عدم توفر الخدمات وارتفاع غالء المعيشة، وهو ما  ،لصالح شخصيات مثل حسن باعوم

، الذي ال ينتمي ألي طرف من األطراف المتواجدة على باعومأفضى إلى نجاح شخصيات مثل 

 .30واليمنية ككل -الساحة الجنوبية 

 

 :جناح قاسم عسكر جبران -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  .ب

يترأس قاسم عسكر جبران، المقّرب من علي سالم البيض )آخر رئيس لدولة جنوب اليمن      

وموّقع اتفاقية الوحدة(، هذا الجناح داخل "المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل 

لمجلس االنتقالي" مايو". ويعتبر جناح عسكر نفسه، جزًءا من "ا 4لمعروف بمجلس "الجنوب" وا

منضوًيا في صفوفه، تحت قيادة عيدروس الزبيدي. إذ يتولى قاسم عسكر جبران، إضافة إلى 

منصب رئيس "المجلس الثوري"، منصب عضو الجمعية الوطنية، ورئيس لجنة العالقات الخارجية، 

على  كر جبران داخل المجلس في بياناتهيشدد جناح قاسم عسوجنوب. للمجلس االنتقالي لل

كه المطلق بحق شعب الجنوب بتحرير أرضه ونيل حريته واستقالله واستعادة دولته تمسّ 

. ويؤكد 1990أيار  22 ا قبلالمستقلة ذات السيادة على كامل ترابه بالحدود المعترف بها دوليً 

المجلس االنتقالي"، المدعوم إماراتًيا، ا إلى جنب مع ال جنبً سيواصل النض"جناح عسكر جبران أنه 

من أجل "إيقاف التوسع اإليراني ومكافحة التطرف واإلرهاب بكل أشكاله". ويقدم هذا الجناح 

تأييده ودعمه الكاملين لدول "التحالف" بقيادة السعودية واإلمارات. ويعتبر أن شعب الجنوب 

                                                           
 .2018أيلول/سبتمبر  24، موقع عدن الغد، "عودة باعوم.. حسم أم وداع"اهلل، محمد الجنيدي،  جاحب عبد 30

http://adengd.net/news/338743/ 

 

http://adengd.net/news/338743/
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 شريك أساسي مع"هو  " وقوات الحزام األمني )انتقالي(ة الجنوبيةممثاًل بـ "الحراك" و "المقاوم

 .31"لتحقيق استقالل الجنوب والعودة إلى الدولة الجنوبية دول "التحالف"

جناح عسكر جبران نفسه الممثل الوحيد عن "المجلس يعتبر  كما هو الحال مع األجنحة األخرىو 

، وأن باعوم انتحل صفة رئاسة المجلس بطريقة األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب"

 .32غير قانونية

 

 جناح فؤاد راشد: -المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب  .ج

فؤاد راشد رئيًسا  الثوري لتحرير واستقالل الجنوب" انتخب "المجلس األعلى للحراك        

صالح سعيد من قيادات  . ويعدّ 201833ذار عام آ 31لصالح سعيد يحيى، بتاريخ  "للمجلس" خلًفا

لمجلس" قد اتهم، وأحد مؤسسيه. وكان جناح حسن باعوم في "ا لـ "الحراك الجنوبي" الصف األول

دون و بصورة مخالفة ألسس ومبادئ المجلسبانتحال صفة رئيس المجلس  صالح يحيى سعيد

جود أي تكليف لصالح يحيى السعيد باعوم، و حسنكما نفى جناح  .الرجوع إلى الهيئات المعتبرة

من قبل المجلس األعلى أو هيئاته القيادية للذهاب ولقاء شخصيات من حكومة هادي، وذلك 

سك جناح فؤاد راشد داخل . وفيما يتم34بعد عدة لقاءات عقدها يحيى السعيد مع الرئيس هادي

وقت ذاته ُيعتبر من أكثر باستقالل جنوب اليمن، وعودة الدولة الجنوبية، فإنه في ال "المجلس"

تأييًدا للسعودية، وله أيًضا عالقة جيدة مع حكومة الرئيس  لالنفصال الداعيةالجنوبية  ُمكوِّناتال

ليحيى سعيد، في  افؤاد راشد، خلفً حالًيا عبد ربه منصور هادي. ويؤكد الجناح الذي يتزعمه 

نوب"، على عالقته مع حكومة "المجلس األعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقالل الج

                                                           
المجلس األعلى للحراك الثوري لتحرير واستقالل الجنوب يحدد موقفه من مؤتمر حراك "موقع األمناء نت،  31

   .2017تشرين األول/أكتوبر  12، "باعوم

https://omanaa.net/news65830.html 

 .بقالمصدر السا 32

 .2018آذار/مارس  31، "المجلس األعلى للحراك الثوري ا لـعدن: فؤاد راشد رئيًس "موقع العربي،   33

https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-

%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7 

%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A 

 .2017كانون الثاني/يناير  27، "حراك باعوم: صالح يحيى سعيد منتحل صفة"موقع العربي،  34

https://www.al-arabi.com/Movement/9942/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-

%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81 

https://omanaa.net/news65830.html
https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%20%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%20%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%20%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%20%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.al-arabi.com/Movement/21863/%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%20%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.al-arabi.com/Movement/9942/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81
https://www.al-arabi.com/Movement/9942/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81
https://www.al-arabi.com/Movement/9942/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%81
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مع حكومة  منصور هادي، إذ يعتبر راشد أن عالقة "المجلس" الذي يتزعمهالرئيس عبد ربه 

هادي، عالقة استراتيجية، وأن جناحه داخل "المجلس" متمسك بهذه العالقة. ويرى راشد أن 

راشد، ودعا  .ة"الخاسر األكبر من إبعاد هادي عن عدن هو شعب الجنوب، و "المحافظات المحرر

أن يقوم بإقصائها ويتولى "التحالف"  وألحكومة الشرعية" تمارس عملها ترك "اإلى "التحالف" إما 

معلًنا أنه كممثل عن "المجلس األعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقالل الجنوب"  مهامها،

قالبية" مدعومة من بأنها حركة "ان . وفيما يصف حركة "أنصار اهلل"35سيرضى بأحد الخيارين

ال يعترف بتمثيل  من، فإن جناح راشد داخل "المجلس"تعرقل الحل السياسي في اليوإيران، 

عن  ادعوم إماراتًيا، تم إعالنه بعيدً "االنتقالي" للجنوب. ويرى أن "المجلس االنتقالي الجنوبي" الم

هذه تصريحاته و. 36حزب الواحد"وأنه يعيد الجنوب إلى "ال الجنوبية الثورية ُمكوِّناتالحوار مع ال

شن راشد في أكثر  وقد، النتقالي"ا"عالقة متوترة مع اإلمارات التي تدعم بتشي  حول "االنتقالي"

ن "سمعتها في الجنوب تتهاوى". وبعد أشهٍر من أمن مناسبة هجوًما عنيًفا على اإلمارات معتبًرا 

"واهلل مدري اختلط علّي األمر جيتوا  :ائاًل قاالنتقالي" خاطب راشد أبو ظبي تشكيل "المجلس 

 .  37تحررونا وال تحكمونا وتعطلونا"

 

 . الحزب االشتراكي اليمني3

 :أ. لمحة تاريخية

إلى حركة "القوميين العرب" التي تشكلت في بيروت  د جذور "الحزب االشتراكي اليمني"تعو        

مكاتب لها في عدن من أجل نقل اليهود  المعلنة حديًثا"دولة إسرائيل"،  بعد أن فتحت، 1948عام 

تشكلت "الجبهة القومية" في اليمن امتداًدا  1963اليمنيين إلى فلسطين المحتلة. وفي العام 

تقالل للجبهة في العالم العربي، وقادت النضال التحرري ضد االستعمار البريطاني. وبعد اس

                                                           
 .2018تشرين األول/أكتوبر  4، "الجنوب اليمني يحذر من مخاطررئيس الحراك الثوري في "وكالة سبوتنيك،  35

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810041035807423-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/ 

 
 1، موقع عدن الغد، "مجلس االنتقالي أعاد الجنوب لمرحلة الحزب الواحدفؤاد راشد: ال" باعباد، أحمد، 36

 .2018أيار/مايو 

http://adengd.net/news/316085/ 

 
تشرين  22موقع عدن الغد، راشد: سمعة اإلمارات في الجنوب تتهاوى ولن تنفع معها علب الطالء،  37

 .2017نوفمبر /الثاني

http://adengd.net/news/288835/ 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810041035807423-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810041035807423-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810041035807423-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/
http://adengd.net/news/316085/
http://adengd.net/news/288835/
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اسم "جمهورية بم جنوب اليمن، هة القومية" بحكانفردت "الجب 1967الجنوب اليمني في عام 

 ورية اليمن الديمقراطية الشعبية"اليمن الجنوبية الشعبية"، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى "جمه

اتحدت "الجبهة القومية" مع فصائل يسارية )اتحاد الشعب  1975. وفي عام 1970عام 

القومية". وبعد ثالث  في إطار تنظيم سياسي موحد "للجبة ديمقراطي، وحزب الطليعة الشعبية(ال

وضم تحت لوائه  تأسس "الحزب االشتراكي اليمني"، كحزب طليعي، ،1978سنوات، في عام 

وبعض الفصائل اليسارية والقومية المدعومة من الشمال اليمني. وأدار "الحزب  "الجبهة القومية"

شعبية"، سياسًيا االشتراكي"، تحت نظام حكم "الحزب الواحد"، "جمهورية اليمن الديمقراطية ال

 اإلقليمواقتصادًيا وعسكرًيا. وبقي الحزب في الحكم لغاية التصويت على مشروع الوحدة مع 

دخل فصيالن متنافسان من الحزب  ،1986. لكن قبل ذلك، وفي عام 1990الشمالي عام 

نون كا 13بينهما حول توجه الحزب. وفي  "االشتراكي اليمني" في صراع مفتوح إثر تأجج الخالفات

قام عناصر من الحرس الخاص برئيس البالد آنذاك، علي ناصر محمد،  ن العام ذاتهالثاني م

بإطالق النار على الحاضرين في اجتماع للمكتب السياسي للحزب ما أسفر عن مقتل نائب الرئيس 

أدى هذا الهجوم إلى إشعال فتيل صراع مفتوح أودى في ظرف  ووزير الدفاع ومسؤولين آخرين.

أن أنصار الرئيس علي ناصر محمد  ةكانت النتيجآالف شخص. و 10عين بحياة ما يقارب أسبو

ومن بينهم علي ناصر محمد نفسه ومعه الرئيس  –خسروا هذه الحرب، واضطر الكثيرون منهم 

إلى الفرار من جنوب اليمن. في السنة ذاتها، تولى علي سالم  –اليمني عبد ربه منصور هادي 

اليمن، عن "الحزب االشتراكي"، وسرعان ما بادر بالدفع في اتجاه تحقيق  البيض رئاسة جنوب

لم ونائًبا لرئيس الجمهورية اليمنية الجديدة.  ن البيض في فترة ما بعد الوحدةالوحدة، وقد ُعيِّ 

نزعة "شيوعية"، حيث  ذيعلى تماسكه بعد الوحدة، كحزٍب يتمكن "االشتراكي" من الحفاظ 

وتسّلمت زمام قيادة دولة الوحدة، من تفكيكه  ،تي كانت تحكم شمال اليمنتمكنت قوى اليمين ال

بعض قيادات االشتراكي تتعرض للتصفية في صنعاء كانت  ماوتقسيمه إلى تيارات ووالءات، وفي

" على يد قوى تابعة لحزب "اإلصالح"، كانت بعض قياداته 1994عبر االغتياالت قبيل "حرب 

ي ذ" و "المؤتمر" )الحزب الحاكم( القوى صنعاء، وخصوًصا "اإلصالح األخرى قد وقعت في "حبائل"

وبعدما رفض الحزب  . وهكذا أدرك البيض أن فكرة الوحدة كانت خطًأ.38تمكنت من تدجينه تماًما

                                                           
حزيران/يونيو  4، صحيفة األخبار اللبنانية، "هكذا ارتمى االشتراكي اليمني في أحضان السعودية"جاحز، علي،  38

2015. 

https://al-akhbar.com/Yemen/21983 

 

https://al-akhbar.com/Yemen/21983
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أعلن "انفصال الجنوب"، لتندلع  السكوت عن ممارسات "قوى صنعاء" "االشتراكي" بقيادة البيض،

 بهزيمة القوى الجنوبية تلك، وفرار معظمها خارج البالد. تنتها "، التي1994بعد ذلك "حرب 
 

 مواقفه: .ب

 وذلك األمين العام "للحزب االشتراكي" منصب ى الدكتور عبد الرحمن عمر السقافحالًيا، يتول       

شارك الحزب "االشتراكي" في الحوار قد ، خلفًا للدكتور ياسين سعيد نعمان. و2014منذ عام 

 /أيلول 21اليمن في في ى اتفاق السلم والشراكة الوطنية يمني، وكان من الموقعين علالوطني ال

 .  2014سبتمبر 

أعلن "االشتراكي" احترامه لحق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره السياسي رافًضا فكرة "األقاليم 

سيم اليمن المتعددة" التي طرحت )مشروع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني يهدف إلى تق

أييده لعودة بت"االشتراكي" إدارًيا إلى ستة أقاليم، ولكل إقليم حكومة وبرلمان(. وفيما ال يجاهر 

دولة اتحادية تتكون من قيام يكمن في  يعتبر أن حل القضية الجنوبية هإنف"الدولة الجنوبية"، 

لجة واقعية ومسؤولة فدرالية، بإقليمين فقط، إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، من أجل معا

الحفاظ على وحدة الجنوب ووحدة الشمال  إمكانية، وتحقيق 1994ثار حرب آألزمة الوحدة، و

 . 39والوحدة اليمنية عموًما

، فّضل "االشتراكي" كحزب، البقاء في المنطقة 2015بعد إعالن "التحالف" حربه على اليمن، عام 

، قبل أن يشارك القيادي في الحزب، التحالف اتين أيدت قيادات االشتراكي عمليالرمادية، في ح

. 40ورئيسه السابق، ياسين نعمان، في "مؤتمر الرياض" بصفته إحدى الشخصيات المؤيدة للتحالف

وفي حين لم يصدر عن "االشتراكي" أي بيان باسم "اللجنة المركزية"، اكتفى موقعه اإللكتروني 

ث فيه عن "رفض الحزب للغة الحرب بشكل الرسمي بنشر تصريح على لسان أحد قياداته يتحد

بدعوة دول "التحالف"  اليه األمور، مكتفيً إعام"، لكنه لّمح إلى مسؤولية "أنصار اهلل" فيما وصلت 

 . 41إلى دعم الحوار ومساعدة اليمن على تجاوز األزمة أعلنت الحرب التي

                                                           
كانون  10، "نص رؤية الحزب االشتراكي اليمني حول شكل الدولة"اليمني،  "االشتراكي"الموقع الرسمي للحزب  39

 .2015الثاني/يناير 

http://aleshteraky.com/emcej-adfhaj/item/3569-fn-jmiq-adfkb-adamcjaci-adiefi-fhd-mcd-adhhdq 

 .صحيفة األخبار اللبنانية، مصدر سابق 40

 18، "نقاط 6االشتراكي يوضح موقفه من األحداث الراهنة في " الموقع الرسمي للحزب االشتراكي اليمني، 41

 .2016حزيران/يونيو 

http://aleshteraky.com/adeedl-adfkbi-2014/item/9756-adamcjaci-ihof-ehbag-ef-adpfhad-adjagfq-ai-6-fbap 

 

http://aleshteraky.com/emcej-adfhaj/item/3569-fn-jmiq-adfkb-adamcjaci-adiefi-fhd-mcd-adhhdq
http://aleshteraky.com/adeedl-adfkbi-2014/item/9756-adamcjaci-ihof-ehbag-ef-adpfhad-adjagfq-ai-6-fbap
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ي" لـ "االنتقالي الجنوبي" عن ترك الفرصة من قبل "االشتراك تتحدث المصادر السياسية الجنوبية

في قيادة النشاط السياسي على الساحة الجنوبية، باعتبار أن "الحزب االشتراكي" موجود بقوة 

إال جبهة متقدمة "لالشتراكي"، فيما يذهب البعض العتبار  مجلس االنتقالي"في الجنوب، وليس "ال

غ مواقف وخطابات وات التي تصن معظم القيادإ"االشتراكي" الجناح السياسي "لالنتقالي"، إذ 

ن وقيادات رفيعة في و"االنتقالي" منضوية في "االشتراكي"، وينظم أعمال "االنتقالي" حزبي

أن ب"االشتراكي" أيًضا. وعدم اتخاذ الحزب االشتراكي أي قرارات فصل بحق تلك القيادات يشي 

الذي يتواجد فيه أيًضا  شكٍل عاملي" "والحراك الجنوبي" ب"االشتراكي" يناور بمواقفه بين "االنتقا

. ويبدو الحزب االشتراكي اليمني راضًيا ومؤيًدا لفكرة 42العديد من الشخصيات التابعة "لالشتراكي"

أن قيادات الحزب تظهر في واجهة المجلس، فيما لم يتخذ ال سيما و"المجلس االنتقالي الجنوبي"، 

الحزب أي موقف أو قرار بفصلها. وقد كشفت أحداث عدن هذا األمر، فالحزب "االشتراكي"، كان 

لألحزاب اليمنية، والرافض للتصعيد  رفض التوقيع على البيان المشترك الحزب الوحيد الذي

ضد حكومة الرئيس هادي  جنوبي المدعوم من اإلماراتلي" الالعسكري الذي بدأه "المجلس االنتقا

يدعو إلى "احتواء المواجهات" و"دعم جهود  كتفى "االشتراكي" في حينها ببيان منفردفي عدن. وا

 . 43هادي"

 

 ج. انتشاره: 

برغم تمكنه من "الدخول إلى "، أن "االشتراكي رخون لصحيفة "األخبار" اللبنانيةيقول مؤ        

اهير اليمنية في الشمال بعد الوحدة اليمنية، لم يتمكن من الحفاظ على تماسكه قلوب" الجم

وتسّلمت زمام قيادة  كحزب "شيوعي"، حيث تمكنت قوى اليمين التي كانت تحكم شمال اليمن

من تفكيكه وتقسيمه إلى تيارات ووالءات، حتى انخرطت بعض قياداته في كشوفات  دولة الوحدة

. وتكشف أرقام االنتخابات النيابية الرياضدية"، وباتت تتسلم رواتبها من "اللجنة الخاصة السعو

منذ الوحدة التراجع الحاد في شعبية وانتشار "االشتراكي"، فبعد الوحدة تمثل الحزب "االشتراكي" 

، قبل أن يصبح 1993% في أول انتخابات برلمانية يمنية في عام 26في البرلمان اليمني بنسبة 

                                                           
 .2018أيار/مايو  02ن الجنوب!، موقع العربي، ... الحزب المتغيِّب ع"االشتراكي"منصر، معاذ،  42

https://al-arabi.com/Issues/22813/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A--

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%A8-

%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8 

كانون  29الشتراكي اليمني، االشتراكي اليمني يوضح موقفه من أحداث عدن، الموقع الرسمي للحزب ا 43

 .2018الثاني/يناير 

http://aleshteraky.com/pgbaj-h-cbajij/item/16737-adamcjaci-adiefi-ihof-ehbag-ef-pfhad-rhf 

https://al-arabi.com/Issues/22813/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://al-arabi.com/Issues/22813/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://al-arabi.com/Issues/22813/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://aleshteraky.com/pgbaj-h-cbajij/item/16737-adamcjaci-adiefi-ihof-ehbag-ef-pfhad-rhf
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 2003. وانتخب عام 1997أحد أحزاب المعارضة، من دون أي تمثيل في برلمان  "94بعد "حرب 

% ليصبح بذلك ضمن القوى غير الفاعلة في المشهد السياسي 2.33بنسبة تمثيل ال تتجاوز 

 .44اليمني

 

 ع اليمني لإلصالححزب التجمّ  .4

 أ. التأسيس

جنوبية، فقد تأسس بعد الوحدة بين  نشأة ذا ال يمكن اعتبار حزب "التجمع اليمني لإلصالح"       

، على يد عبد اهلل األحمر، شيخ مشايخ اليمن، ورئيس 1990سبتمبر أيلول/ 13شطري اليمن يوم 

ذلك الحين، بصفته تجمًعا سياسًيا ذا خلفية إسالمية، وامتداًدا لفكر "اإلخوان لمجلس النواب 

ال سيما الحزب وي الجنوب اليمني، المسلمين"، إال أن تأثيره الكبير على القوى السياسية ف

ضم الحزب بعض الشيوخ  ية األساسية جنوًبا. في البدايةالسياس ُمكوِّناتجعله من ال ،"االشتراكي"

هم لتحقيق لقاء سياسي معهم الخارطة السياسية بغية جرّ في السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين 

تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية  وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة الموحدة، وبعد ذلك

كنظام سياسي موحد، لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة 

 .45بمبدأ المناطقية

 

 :االتجاه الفكريب 

على أنه "تنظيم  ية الشعبية والفكريةفي النظام األساسي، يعّرف "اإلصالح" نفسه من الناح      

سعى لإلصالح في جميع جوانب الحياة، على أساس مبادئ اإلسالم وأحكامه، شعبي، سياسي، ي

من بيانه  (3مادة )الويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه". وفي الفصل الثالث 

، يؤكد "اإلصالح" على أن "اإلسالم عقيدة وشريعة، عقيدة ينبثق منها تصور شامل األساسي

 . 46ة تنظم الحياة بمختلف مجاالتها"للكون واإلنسان والحياة، وشريع

 

                                                           
 .صحيفة األخبار اللبنانية، مصدر سابق 44

 .2011آذار/مارس  29موقع قناة الجزيرة، حزب التجمع اليمني لإلصالح،  45

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/29/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD 

 ".البيان األساسي لحزب التجمع اليمني لإلصالح"، "التجمع اليمني لإلصالح"موقع  46

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=15 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/29/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/29/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/29/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=15
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 :ج. مواقفه الداخلية

اعترف الشيخ عبد اهلل بن حسين األحمر، مؤّسس ورئيس حزب "اإلصالح" الذراع السياسّية         

أتى بناًء على  1990أيلول/سبتمبر  13أن تأسيس الحزب في ب"لإلخوان المسلمين" في اليمن، 

اهلل صالح ليقف "اإلصالح" ضّد الحزب "االشتراكي" اليمني،  اتفاق مع الرئيس السابق علي عبد

الذي حكم "الدولة الجنوبية" قبل الوحدة، عندما ال يستطيع صالح وحزبه )المؤتمر الشعبي العام( 

(. 1990أيار/مايو  22القيام بذلك ألسباب أخالقّية باعتباره شريًكا "لالشتراكي" في إعالن الوحدة )

وأصبح الحزب الذي أّسسه اليوم في وضع مغاير تماًما  2007وفي نهاية العام لكن الشيخ األحمر ت

، بدًءا من انضمامه إلى الحزب "االشتراكي"، خصمه السابق، في "اللقاء المشترك" 47لما كان عليه

، ضد حليفه السابق، علي عبد اهلل 2011، وصواًل إلى تصدره ثورة "الربيع العربي" عام 2003عام 

دعا "اإلصالح" جميع أنصاره إلى المشاركة في االعتصامات حتى إسقاط النظام. صالح، حيث 

إلى جانب قوات  1994وفي موقفه من دعوات االنفصال الجنوبية، شارك "اإلصالح" في حرب عام 

على رأسها والجنوبية  ُمكوِّناتليه بعض الي دعت إذالنفصال، الالرئيس علي عبد اهلل صالح ضد ا

ذاك. ويعارض "اإلصالح" بشكٍل قاطع، الدعوات إلى االنفصال، التي تصدح بها "االشتراكي" آن

 الجنوبية وتحارب ألجلها.  ُمكوِّناتال

ابع الفقرة )أ(، من البند وقد عّبر النظام األساسي عن ذلك بوضوح في الباب األول، الفصل الر

تعميق الوحدة اليمنية سيسعى إلى " جمع اليمني لإلصالح"من النظام، بقوله إن "الت الثالث

وضمان استمرارها وحمايتها، والسعي لتحقيق الوحدة العربية واإلسالمية الشاملة". وفي الفصل 

شطته وأهدافه ووسائله من إنه ينطلق في كافة أن من البند الثالث، يقول "اإلصالح"الثالث، 

 تنفصل عن األمة العربية أن "اليمن أرًضا وشعًبا وحدة ال تتجزأ، وهي عربية إسالمية ال المبادئ

. وفيما يخص موقفه من الحرب التي تشنها قوى "التحالف" بقيادة 48واإلسالمية بحال من األحوال"

، فإن "اإلصالح" وقف بقوة إلى جانب "التحالف" وال يزال، ال 2015السعودية على اليمن، منذ عام 

"أنصار اهلل" على حكومة هادي في سيما وأن "اإلصالح" اعتبر أن "االنقالب" الذي نفذته حركة 

في تلك الحكومة.  األكبر، بما أن حزب "اإلصالح" كان وال يزال المشارك اا عليه أيًض صنعاء، انقالبً 

                                                           
47 al-Muslimi, Farea, »Yemen’s Brotherhood: Early Losses and an Unknown Future«, AL-

MONITOR, 25 September 2013. 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/09/yemen-brotherhood-losses-unknown-

future.html#ixzz5Z1OtV62t 

  .، مصدر سابق"التجمع اليمني لإلصالح"موقع  48

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/09/yemen-brotherhood-losses-unknown-future.html#ixzz5Z1OtV62t
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/09/yemen-brotherhood-losses-unknown-future.html#ixzz5Z1OtV62t
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وقد برر "اإلصالح" موقفه المؤيد "للتحالف" في بيان أصدره بعد أسبوعٍ من بداية الحرب بالقول 

واستخدام القوة لفرض رؤيتهم على الشعب اليمني  ت الحوثيين وانقالبهم على الحوارإنه إثر "تعنّ 

وقواه السياسية، حيث وصل بهم الغرور إلى االنقالب على الشرعية... بل )وضعوا( األخ الرئيس 

)عبد ربه منصور هادي( أمام خيارين ال ثالث لهما: إما التسليم بما يريدون، ومن ثم دخول البالد 

بان السوري والعراقي، وإما المواجهة والبحث عن دعم في الحالة المأسوية التي يعيشها الشع

ما كان أمام األخ الرئيس إال استخدام وعسكري يعيد التوازن واالستقرار إلى ربوع الوطن، 

( من ميثاق األمم 51صالحياته الدستورية". وشرح الحزب أّن ذلك جاء "استناًدا إلى المادة )

الدول العربية، واتفاقية الطائف التي تم تجديدها في  المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لجامعة

وذلك لطلب الدعم من األشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول  2000اتفاقية جدة عام 

العربية ومجلس األمن، فاستجاب األشقاء في مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

 . 49للطلب وأطلقوا عملية عاصفة الحزم"

 

 :صالته الخارجية ونفوذه جنوب اليمن .د

تغلب التيارات القبلية والعسكرية والدينية على التيار "اإلخواني" داخل "اإلصالح". فعلى الرغم      

إال أن "االنتهازية" التي يتبعها في  من أن األخير يتبع فكرًيا ونظرًيا لجماعة "اإلخوان المسلمين"

"اإلخوانية" خالل األوقات الذهبية لصعود "اإلخوان" في بالتظاهر بـ صوغ سياساته سمحت له 

مصر وغيرها من الدول العربية بعد ثورات "الربيع العربي". لكن لذات السبب واالنتهازية 

عن ارتباطه بـ "اإلخوان المسلمين"، نافًيا أن يكون فرًعا لها، مع إعالن  ى "اإلصالح"، تخلّ ةالسياسي

ائمة "الجماعات اإلرهابية" وسقوط "اإلخوان" في بعض الدول السعودية ضم "اإلخوان" ضمن ق

العربية كمصر، بمعنى أن "اإلصالح" دائًما ما يقدم عالقته بالسعودية على كل "المبادئ"، 

ويقدمها كذلك على كل األطراف اليمنية، بحيث ال تصغي التيارات الغالبة ضمنه إلى األصوات 

 ُمكوِّناتاإلمارات فقد تحالفت مع  أما. 50ضعف بين تيارات الحزب"اإلخوانية"، لكونها تمثل التيار األ

سياسية جنوبية مطالبة باالنفصال، مثل "المجلس االنتقالي" وبعض تيارات "الحراك الجنوبي"، 

                                                           

 .2015أبريل/نيسان  3، موقع العربي الجديد، "حزب اإلصالح" يعلن تأييده "عاصفة الحزم"األحمدي عادل،  49 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/3/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8

%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-

%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85- 

 .2015نيسان/أبريل  9، صحيفة األخبار اللبنانية، "اإلصالح: أداة سعودية بعباءة إخوانية"السراجي، إبراهيم،  50 

https://al-akhbar.com/Arab/18832 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/3/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/3/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/3/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-
https://al-akhbar.com/Arab/18832
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والهدف األساسي كان إقصاء "اإلصالح" ونفوذه في المناطق الجنوبية. وتعّرض "اإلصالح" 

ليمني لالغتيال أو االعتقال من قبل قوات موالية لإلمارات، كما والعديد من قياداته في الجنوب ا

شّنت اإلمارات عملية إقصاء لشخصيات تابعة "لإلصالح" من المراكز الرسمية في المحافظات 

شّكل مرحلًة جديدة في  الرئيس األسبق علي عبد اهلل صالحالواقعة تحت نفوذها. لكن مقتل 

ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وولي عهد السعودية، محمد المشهد اليمني، توّجت بلقاٍء جمع 

. وقد بررت أبو ظبي 2017بن سلمان، مع قادة حزب "اإلصالح" اليمني في الرياض، أواخر عام 

، فيما 51فك ارتباطه بتنظيم اإلخوان اإلرهابي" ا"حزب اإلصالح اليمني أعلن أخيرً  ذلك بالقول إن

 ين"اإلصالح" و"أنصار اهلل" القوت يما وأن مقتل صالح جعليبدو أنه اجتماع الضرورة، ال س

 على األرض في المحافظات الشمالية.  ينالرئيسيت

وفيما يخص قطر، يحاول "اإلصالح" لعب دور مزدوج إزاء األزمة الخليجية. فبالرغم من تصريح 

يس هادي، األمين العام المساعد للشؤون السياسية في الحزب، وزير التخطيط في حكومة الرئ

الدكتور محمد السعدي، بتأييده لقرار "حكومة هادي" قطع عالقاتها مع قطر، وتأكيده لصحيفة 

"الشرق األوسط" أن "هذا أمر مفروغ منه وال نقاش فيه، ومصيرنا ومصير الشرعية واحد"، إال أن 

صالح" مواقف ناشطيه تربط مصير الحزب بمصير النظام القطري الداعم للتنظيم، إذ يمسك "اإل

العصا من الوسط، ويتمنى نهاية لألزمة الخليجية ال تدفعه إلى اختيار اصطفاف معلن وصريح مع 

ل كرمان بمنشور . تلك السياسة ازاحت الستار عنها القيادية في الحزب توكّ 52الرياض أو الدوحة

ار صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، حيث كتبت: "لمن يسأل عن موقف حزب اإلصالح من حص على

من يقول غير ذلك". ليعود  اقطر أقول: هناك إجماع إصالحي بالتعاطف التام مع قطر وال تصدقو

 بأنهم "عبيد عند أبو ظبي والرياض". يهالحزب وبجّمد عضوية كرمان، بعد أن اتهمت قيادي

 
 

                                                           
  .2017كانون األول/ديسمبر  14تويتر،  AnwarGargashأنور قرقاش، @ 51

https://twitter.com/AnwarGargash/status/941393337852063744 

 12، موقع العربي، "!االنكشافبين الرياض والدوحة... اإلصالح يلتزم التقية ويخشى "األشول، فايز،  52

 .2017حزيران/يونيو 

https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81 

https://twitter.com/AnwarGargash/status/941393337852063744
https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://www.al-arabi.com/Issues/13439/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81


 

 الُمكوِّنات السياسية في جنوب اليمن
 

30 

 

  :. النفوذ واالنتشارهـ

لموالية لإلمارات، والتي تتبنى تراجع نفوذ حزب "اإلصالح" في جنوب اليمن، مع تمدد القوات ا      

المقرات، وقرارات حل  وإحراق ها. وقد أثّرت حمالت االعتقاالت،الخطاب االنفصالي بمعظم

"اإلصالح" في الجنوب، والتي شنها "الحزام األمني" على "اإلصالح"، ليبدأ تواجده ينحسر باتجاه 

أئمة مساجد مقربين من حزب من  15اغتيال أكثر من  2018وسط اليمن وشماله. وقد سجل عام 

تمكن حزب اإلصالح  امقابل هذا التراجع جنوبً لكن  في عدن وعموم محافظات الجنوب. اإلصالح

من االستحواذ على المناصب ومراكز النفوذ في حكومة الرئيس هادي المدعومة من "التحالف"، 

المقّرب من  التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، إلى جانب تولي علي محسن األحمر،و

"اإلصالح"، منصب نائب الرئيس، ليسيطر بذلك على قرار ما يسمى بالحكومة "الشرعية" 

 المدعومة من "التحالف".

 

 . مؤتمر حضرموت الجامع5

 :أ. التأسيس

أشهر من أربعة ، بعد 2017نيسان عام  22عَقد "مؤتمر حضرموت الجامع" أول اجتماعٍ له في      

، عاصمة محافظة كاّل عضو، وذلك في الذكرى األولى لتحرير المُ  3001التحضيرات، بمشاركة 

 دة". عحضرموت، من "تنظيم القا

 

 :مواقفه الداخلية وصالته .ب

ضمن الدولة االتحادية وفق  يدعو المؤتمر إلى أن تكون حضرموت إقليًما مستقاًل بذاته     

ن يتمتع اإلقليم بحقوقه جغرافيتها المعروفة )حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى(، على أ

ع المطالبة بحصة السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، وأن يحق له ترك االتحاد متى شاء م

ئة بالدولة االتحادية المقرر تأسيسها، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار اليمني في الم 40قدرها 

أو تقرير المصير عن  ،الوفيما يمكن اعتباره مطالبة بحق االنفص .53(2014الوطني الشامل )عام 

ن بيان المؤتمر أنه يحق ألبناء حضرموت ترك االتحاد متى الدولة االتحادية في فترة الحقة، تضمّ 

رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُِّفَق عليه، بما يضمن امتالكه كافة حقوقه، ويحفظ الهوية 

                                                           
 .نص البيان الختامي والقرارات والتوصيات لمؤتمر حضرموت الجامع 53

https://www.yemeress.com/yafanews/246999 

https://www.yemeress.com/yafanews/246999
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كما تضمنت قرارات المؤتمر أن  .54الحضرمية، وبخاصٍة الهوية الثقافية واالجتماعية والمدنية

يكون ألبناء حضرموت الحقُّ في اإلدارة الكاملة للسلطة اإلدارية واالقتصادية والعسكرية واألمنية 

على جميع المنافذ والمطارات والموانئ والمياه اإلقليمية داخل اإلقليم"، وكذلك "التمسك بـ 

د وفقًا للبيان "من ديننا اإلسالمي الحنيف الهوية الحضرمية ذات اإلرث الثقافي األصيل، والمستم

. وفيما يخص 55ومدرسته الشافعية التي نشرت منهج الوسطية واإلخاء والمحبة"، حسب البيان

عدوان "التحالف" أشاد المؤتمر بما وصفه "الدور العظيم الذي اضطلعت به المملكة العربية 

ف العربي بدعم اليمن في حربها على قوى السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودول التحال

 .   56الشر والظالم من االنقالبين ومليشيات صالح الغاشمة"، وفق ما جاء في بيانه الختامي

 

 :ج. البنية والنفوذ

له هيئة عليا، ظل األخير كياًنا سياسًيا، وقد تشكلت  بعد اإلعالن عن مخرجات "المؤتمر"        

ظهر حكومة الرئيس هادي احتفاًء واضًحا بانعقاد المؤتمر كما لم تبِد لم تُ ما وهيئة رئاسية. وفي

معارضتها النعقاده، في وضع يعكس حالة من التردد تنتظر نتائج المؤتمر. واألمر ذاته ينطبق 

على دول التحالف المؤثرة في مختلف التطورات التي تشهدها اليمن، وفي مقدمتها اإلمارات 

الذين ينتشرون باآلالف  ةر دعًما سخًيا من رجال األعمال الحضارموالسعودية. ويتلقى المؤتم

، مركز كاّل تنقسم حضرموت إلى جزأين، هما الساحل وأبرز مدنه المُ و. 57داخل البالد وخارجها

المحافظة، واآلخر هو الوادي والصحراء وأبرز مدنه سيئون. وتبعاً لذلك تنقسم المحافظة عسكرياً 

كزها سيئون وتنتشر فيها قوات من الجيش اليمني التقليدي حافظت على إلى المنطقة األولى )مر

نفسها من السقوط(، والمنطقة الثانية )المكال ومحيطها حيث تنتشر قوات النخبة الحضرمية، التي 

تألفت خالل العامين األخيرين من مجندين وعسكريين من أبناء محافظة حضرموت، دون غيرها 

الوثيقة التي أصدرها "مؤتمر حضرموت الجامع" نقطة من  نضمّ تق، تمن المحافظات(. وفي السيا

                                                           
 .المصدر السابق 54

 .المصدر السابق 55

 .المصدر السابق 56

 22، موقع العربي الجديد، "حضرموت الجامع ينطلق اليوم: حماية المحافظة أواًل مؤتمر "األحمدي، عادل،  57

 .2018نيسان/أبريل 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-

%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-1 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-1
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صمام أمان  "المتوقع أن تثير تحفظات بعض القوى، كونها نّصت على أن "قوات النخبة الحضرمية

المادية والمعنوية وتمكينها من أداء  وإمكانياتهاحضرموت وينبغي احترامها، وتعزيز قدراتها 

دي وأمنها واستقرارها، في حين أن القوات المنتشرة في الواواجباتها في حماية حضرموت 

 .58رفض انتشار قوات "النخبة الحضرمية"يزال بعضها يوالصحراء )الجيش اليمني(، ال 

وقد  ات "المؤتمر"من خالل الشخصيات الموالية لها الهيمنة على قرار اإلماراتمؤخًرا، حاولت 

خلفية محاولة البعض تجيير قراراته لصالح "المجلس  تسربت الخالفات بين قيادات "المؤتمر" على

االنتقالي الجنوبي" المدعوم من اإلمارات. وشّكل التقاء األمين العام "للمؤتمر"، عبد القادر بايزيد، 

بالمبعوث األممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات الدولية، 

الذي يطالب  والي "المجلس االنتقالي الجنوبي"ت "المؤتمر"ي لشخصيات قيادية ف إزعاجمصدر 

، فيما يصّر "المؤتمر" 1990باالنفصال الكلي للمحافظات الجنوبية وعودة الحال إلى ما قبل عام 

كمرحلٍة أولى. وترى بمواقفه الرسمية على جعل حضرموت "إقليًما مستقاًل" تابًعا للدولة االتحادية 

اء بايزيد بالمبعوث األممي من شأنه أن يرّوج لمطالب "المؤتمر" التي ال تعّبر أن التق تلك القيادات

تمر" فأطلقت للسيطرة على قرار "المؤ دأت اإلمارات استغالل تلك الثغرةعن مصالح "االنتقالي"، وب

 2018كي يقودوا حرباً إعالمية ضد بايزيد، الذي قدم استقالته في أيلول عام  العنان للموالين لها

اجتماًعا استثنائًيا،  قدت رئاسة الهيئة العليا للمؤتمرحت الضغوط. وبعد تقديم بايزيد الستقالته عت

خرج بثالثة قرارات، تضمنت إعفاء المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، على الكثيري، من منصبه، 

رئاسة وهو إلى جانب ذلك عضو في "المجلس االنتقالي الجنوبي" الموالي لإلمارات، كما قررت ال

بأعمال األمين العام، باإلضافة إلى تشكيل لجنة لتقديم مقترحات  اتعيين طارق العكبري، قائمً 

 .  59وتصورات من شأنها تعزيز نشاط المؤتمر
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 خاتمة:

السياسية جنوًبا، إال أن احتفاظه باالنتشار  ُمكوِّناتيَتصّدر "المجلس االنتقالي الجنوبي" قائمة ال

فإن "المجلس"  الذي إذا ما توقف عم اإلماراتييرتبط بالد ن تراجع شعبيتهألوسع على الرغم ما

سيكون أمام وضٍع جديٍد مختلف كلًيا، ال سيما وأن حضوره الجماهيري باَت مهدًدا مع تعالي 

األصوات المطالبة بانسحاب "االحتالل اإلماراتي والسعودي" من الجنوب، والمنددة بتحول 

نه انكشاف لدور "المجلس" الذي وِجد أة للقمع والنهب، فيما يبدو "المجلس" ألداٍة إماراتي

الحزب  أماالمتصاص الحماس والغضب الجنوبيين بـ "االنفصال" لصالح أجندات "التحالف". 

 ُمكوِّناتفي خلفية المشهد، موزًعا قياداته على ال فيبقى شتراكي" الذي حكم الجنوب سابًقا"اال

يظهر و لسياسية األخرى في الجنوب اليمنيا ُمكوِّناته بين اليكافة. ومع ذوبان معظم قيادي

"االشتراكي" أكثر ضعًفا من أي وقت، على الصعيد الشعبي، في ظِل انكفائه وعدم وجود رؤية 

بين مؤيٍد  هيمودي الذي يطال توجهات معظم قياديواضحة للحزب، بسبب االختالٍف العسياسية 

نفصال ورافٍض له، وهو ما يظهر في البيانات الضبابية للعدوان ورافض له، أو بين مؤيد لال

والرمادية التي يطلقها الحزب بشكٍل رسمي، مع كل حدث، بحيث ال ُيظهر أي موقف واضح، في 

ا من مالوقت الذي تأخذ قياداته مواقف خاصة بها، تحت اسم "الحراك" أو "االنتقالي" أو غيره

ه سياسي ممكن أن محاولة للسير في أي توج ابية أيًضاكن اعتبار تلك الضب، فيما يمُمكوِّناتال

في مرحلٍة الحقة، بعد أن يكون قد وضع قدًما فيه بمرحلة سابقة. وعلى  يحكم جنوب اليمن

كشف ت ه وتوّزع والءاتهم الخارجيةيصعيد "الحراك الثوري الجنوبي" فإن االنقسامات بين قيادي

بعد أكثر من إحدى عشرة سنة على تأسيسه. حجم التضعضع الذي يعيشه "الحراك الجنوبي" 

فمحاولة معظم قيادات "الحراك" إحياء نفسها تحت عناوين االنفصال والعداء "للمجلس االنتقالي" 

يسعى حزب "اإلصالح" الستعادة نفوذ ما قبل  في المقابلتصطدم بالخالفات الدائرة فيما بينها. 

ه بدعم "االنفصال" عن الشمال، لما يبعض قياديالتوسع اإلماراتي، مع محاوالٍت خجولة من قبل 

تشكله تلك الدعوات من رافعٍة ألي مكوٍن سياسي في الجنوب اليمني، مستغاًل التراجع الذي بدأ 

يصيب "المجلس الجنوبي االنتقالي" والحالة الشعبية الداعمة والمتعاطفة معه بعد القمع الذي 

نهم السياسي المتمثل "بالمؤتمر الجامع"، مة" بمكوّ "الحضار يتعرضض له. في المقلب اآلخر، تعرّ 

لضغوٍط متنوعة المصادر للتراجع عن مطالبهم التي تؤسس أرضية الستقالل "إقليم حضرموت"، 

وتعود أسباب تلك الضغوط لما تتمتع به المحافظة )اإلقليم( من ثروات حيوية، شكلت عبر الزمن 

ي حين تحاول اإلمارات الدخول إلى المحافظة عبر مطامع لجهاٍت عديدة على رأسها السعودية، ف

"المجلس االنتقالي". أمام هذا المشهد، ومع عدم تمّثل أيٍّ من القوى الجنوبية المذكورة، في 
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ا قّدم معلى الرغم م، بات من الواضح أّن تلك القوى 2018في كانون األول ات السويد شاورم

على صعيد العديد والعتاد،  عسكرًيا،أو اسًيا سيمعظمها من دعٍم "للتحالف" في حربه، أكان 

تعرضت لتهميٍش مقصوٍد، لم يأخذ بعين االعتبار أن القوات الموالية "للتحالف" كانت بمعظم 

عناصرها من الجنوب اليمني. يأتي ذلك مع تراجع الحماس لدى الجنوبيين في دعم قضية 

أن المشكلة ليست  إلى م يتغّير. ما يشيرسية الجنوبية لالسيا ُمكوِّناتخطاب ال نأاالنفصال، مع 

بل بفقد الجنوبيين ثقتهم بإمكانية تحقيقه، وانزعاجهم من "التحالف"  في الخطاب نفسه

في  ُمكوِّناتاألطراف اليمنية الموالية والداعمة له. فهل يأتي تهميش تلك المن وممارسته، و

" في "القضية الجنوبية"؟ وفي حال المفاوضات كنتيجٍة متوقعة النتهاء استثمار قوى "التحالف

هل هناك ما يؤهله للمشاركة الحرب،  إنهاءمشاركة أي مكوٍن سياسي جنوبي في مفاوضات 

 اإلماراتن سياسي يمني يوالي د مكوّ عن دولة تسعى لالستقالل؟ أم أنه سيكون مجرّ  كممثل

هد الجنوبي مقبل على فإن المش مهاها وانقساوالسعودية؟ وإذا ما استمّرت األوضاع على تأزمّ 

مزيٍد من التعقيدات، في امتداٍد للحال السياسي المتأزم الذي خّيم على جنوب اليمن منذ نيله 

فهل تتجه األمور  .بانتصار عسكري لمكون على آخر إالوالذي لم يهدأ  1967استقالله في عام 

نفصال والعودة إلى دولة إلى حرٍب أهلية جنوبية جديدة، في دولة الوحدة هذه المرة مع تعّذر اال

 "الجنوب"؟
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