بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال
واقع احلراك اجلنويب وتبعيته
السؤال :ىل احلراؾ اجلنويب ال يزاؿ أمريكيان؟ أك أف عمالة اجمللس قد ربولت لإلصلليز بسبب احتواء اإلمارات لو كأصبح اتبعان
لإلمارات ،كاإلمارات سبثل اإلصلليز يف البلد؟ كبعبارة أخرل :ىل فشلت أمريكا يف احلفاظ على احلراؾ اجلنويب كاستطاعت بريطانيا
عن طريق اإلمارات أف تضمو إىل جانبها؟ أك أنو ال زاؿ يتبع أمريكا يف ربركاتو ككل ما ىنالك أف اإلمارات بسبب قوة جيشها يف
عدف استطاعت أف تؤثر فيو دكف أف يصبح احلراؾ اجلنويب مواليان لإلصلليز؟
اجلواب:
 -1لقد انزعجت بريطانيا عندما أدركت أف أمريكا استطاعت استمالة علي سامل البيض كعلي انصر دمحم بوسائلها ادلباشرة
كغَت ادلباشرة عن طريق مصر كالسعودية يف عهد فهد أكائل التسعينات مع أف بريطانيا ىي اليت شكلت عن طريق عمالئها ما أطلق
عليو اسم "جبهة التحرير القومية يف جنوب اليمن" كدعتها دلفاكضات يف جنيف ابتداء من  1967/11/20كمن مث منحت
بريطانيا االستقالؿ جلنوب اليمن يوـ  1967/11/30بعد رحيل القوات الربيطانية ،كأصبح البيض حاكمان للجنوب بدعم
بريطانيا ،فسَته مع أمريكا اعتربتو بريطانيا نكراانن للجميل! لذلك قررت إزاحتهما عن السلطة كخاصة أف ذلا إمكانية ذلك فرجلها
علي صاحل كاف لو قوة حيسب حساهبا يف الشماؿ ...كىكذا اندلعت حرب بُت قوات الشطرين سنة  1994كمل يكن قد مضى
على توحيد شطرم اليمن سول أربع سنوات! كدلا انتهت احلرب هبزدية الوحدات العسكرية اليت كصفت بػ"اجلنوبية" ىرب علي سامل
البيض ،ككذلك علي انصر دمحم ...كانزكاي بعض الشيء.
مث أخذت حكومة صاحل يف صنعاء ابضطهاد العسكر يف اجلنوب كمالحقتهم ،كاستمر ذلك لسنوات ،لتتأسس الحقان يف
اجلنوب مجعية للمتقاعدين العسكريُت ادلسرحُت من عملهم ،فكانت مجعية ذات مطالب متعلقة ابالضطهاد كادلالحقة كاحلرماف من
احلقوؽ ،كمع استمرار تلك ادلظامل فقد تسربت النزعة االنفصالية لقدامى العسكريُت ادلنخرطُت يف تلك اجلمعية ،فصارت بذلك بؤرةن
انفصالية كنوا نة لتجمع االنفصاليُت الذين اكتسبت ربركاهتم ما ابت يعرؼ اليوـ ابحلراؾ اجلنويب الذم أعلن عن نفسو رمسيان جنويب
اليمن سنة  ،2007ىذا ابإلضافة إىل حركات أخرل أقل أمهية كأد ى فاعلية لن نركز عليها.
 -2استغلت أمريكا ىذا الوضع يف اجلنوب حىت يكوف ذلا موطئ قدـ جنويب اليمن ،كما صار ذلا موطئ قدـ آخر مشايل
اليمن عن طريق احلركة احلوثية كالدعم اإليراين ذلا .كهبذا كمن انحية الصراع الدكيل فإف احلراؾ اجلنويب قد ربوؿ من مطالب برفع
الظلم كصار أداةن جديدة ألمريكا للتدخل يف اليمن ادلوالية حكومتو لإلصلليز .كقد درجت الدكؿ الكربل على استغالؿ الوضع
الداخلي كالتوترات يف الدكؿ الصغَتة لكسب النفوذ فيها ،فكانت أمريكا عرب سلابرات ادللك فهد يف السعودية رباكؿ االتصاؿ
ابلعسكر جنويب اليمن خالؿ التسعينات ،أم بعد احلرب األىلية سنة  .1994كمع أف سامل البيض كاف من أتباعها يف ذلك
الوقت إال أف انزكاءه آنذاؾ كدعوتو يف منفاه لألعماؿ ادلادية ضد حكم صاحل مل ذبعل أمريكا ترل يف ذلك كحده صلاحان ،فبدأت
تبحث عن من يتبٌت عمالن سياسيان قواين يكتل أىل اجلنوب فيشكلوف ضغطان مكثفان يؤثر يف حكم صاحل بفعالية ،فوجدت أمريكا
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ضالتها يف الناشط ادلعارض حسن ابعوـ فقد كاف يتحرؾ بشكل كبَت مطالبان ابنفصاؿ جنوب اليمن ،كتنقل مبكران من مدينة إىل
أخرل ،كطاؼ على القبائل بشكل حثيث يدعوىا لدعمو كأتييد مطالبو االنفصالية ،ككاف كل ذلك على كقع ادلعاانة كالتهميش
الذم يتعرض لو أىل اجلنوب ،ككاف ابعوـ يقيم الفعالية تلو الفعالية إلجياد ادلزيد من الرأم العاـ ادلطالب بسلخ اجلنوب عن اليمن،
صدل كأحياانن زمخان يف ادلناطق
ككاف هنجو سلميان كرفض أعماؿ العنف .لقد كاف يالحظ أف ربركات حسن ابعوـ االنفصالية ذبد
ن
اجلنوبية اليت تعمقت فيها فكرة أف التهميش ىو سياسة شلنهجة ...كعندىا صار يتعرض لالعتقاؿ كادلالحقة من حكومة صنعاء فقد
مت اعتقالو مرات عدة كلفًتة تزيد عن السنة ما بُت عامي  2007ك ،2008مث اعتقل مرة أخرل  ،2010كأفرج عنو بعد شهرين
 ،2011كأعيد اعتقالو مرة أخرل يف العاـ نفسو .كىكذا أصبح االنفصايل ابعوـ رمزان كبَتان للحراؾ اجلنويب جلهوده احلثيثة كأتليبو
قدامى العسكريُت كالقبائل كالناشطُت ضد احلكومة ادلركزية يف صنعاء ،كترسيخو ادلطالب االنفصالية كتعميقها ،كابرتباطاتو أبمريكا
كتلقيو الدعم اإليراين فقد كانت خطواتو تتسم ابحلركة ادلتسارعة ،فشكل ابعوـ اجمللس األعلى للحراؾ اجلنويب كأصبح رئيسان لو
(ديثل اجمللس األعلى للحراؾ السلمي لتحرير اجلنوب الفصيل الرئيسي للحراؾ اجلنويب الذم يضم أيضا فصائل من بينها اذليئة
الوطنية العليا الستقالؿ اجلنوب ،كاجمللس الوطٍت األعلى لتحرير كاستعادة دكلة اجلنوب ،كالتجمع الدديقراطي اجلنويب ،كارباد شباب
كطالب اجلنوب ...كتعترب زلافظة الضالع إحدل أكثر مناطق احلراؾ سخونة كنشاطا ...اجلزيرة نت )2011/3/3 .كىناؾ مواقع
كانت تصف ابعوـ صراحة ابلعميل اإليراين كما جاء يف موقع "ىنا عدف  ،"2016/9/13كىكذا فإف احلراؾ اجلنويب بقيادة
حسن ابعوـ الذم تغذل على التهميش ىو حركة سياسية ارتبطت ابلدعم األمريكي ادلبكر ،كأصبح نوا نة ديكن ألمريكا العمل من
خالذلا للنفاذ إىل اليمن من جهة اجلنوب أيضان ،ككانت احلركات كالفعاليات كاإلضراابت اليت يقوـ هبا احلراؾ كمركزىا مدينة الضالع،
على الرغم من أف حسن ابعوـ حضرمي من ادلكال ،كمل يكن من الضالع ،كانت كل تلك احلركات دبثابة التدريب ذلذه الفئة على
األعماؿ السياسية ،كمل تكن حكومة صنعاء يف البداية ترل من ىذه احلركة خطورة ألف األعماؿ البارزة عليها كانت سياسية،
كلذلك كانت تكتفي ابعتقاؿ رموزىا كحسن ابعوـ ،كأمحد بن فريد ،كعلي الغريب ،كعلي مناصر ،لفًتات ،مث تطلق سراحهم.
 -3فرجاؿ أمريكا يف احلراؾ اجلنويب قد حذقوا فكرة االنفصاؿ اليت أصبحت ذلم أيديولوجية ،كتصلبوا عليها ،كأما اآلخركف
الذين اصلرفوا مع نشاطات احلراؾ اجلنويب الذم يغذيو التهميش ،فبعضهم من النشطاء احملليُت ،كآخركف كاقعوف ربت أتثَت اإلصلليز
كرجاذلم يف اليمن ،كأمثاؿ ىؤالء كانوا اترةن مع الوحدة ،كاترة مع االنفصاؿ ،كمل يكن االنفصاؿ أيديولوجيتهم ،فكانت احلكومة يف
صنعاء تستفيد من ىؤالء عن طريق سبييع فكرة االنفصاؿ اليت يتمحور حوذلا عمالء أمريكا ،ككانت تزج ببعض رجاذلا بينهم لذات
الغرض ...ككما قلنا فلم تكن حكومة صنعاء ترل منهم خطورة ،كلكن عندما تبُت حلكومة الرئيس صاحل يف صنعاء كمن كرائو
اإلصلليز أف ىذه احلركة صارت تكتسب زمخان ملموسان ،كأف سلاطرىا تتصاعد خاصة كأف عمالء أمريكا يف صدارة احلراؾ ،فقد
أخذت الدكلة يف صنعاء كمعهم اإلصلليز كأتباعهم اإلقليميوف ابلتعامل مع ىذه احلركة بشكل جدم الحتوائها ،خاصة كقد بدا أهنا
ابتت عصيةن على االستئصاؿ يف ظل ادلشاعر ادلتنامية يف اجلنوب ابلتهميش ،ككانت خطة االحتواء "اإلصلليزية" تتطور حسب تطور
احلراؾ اجلنويب ،فمن زلاكالت جادة لالخًتاؽ إىل ادلالحقة اليت ال تكتفي ابالعتقاؿ بل إىل العنف ...كاستمر ذلك إىل أف دخلت
اإلمارات بران جبيشها مستغلة كوهنا يف التحالف العريب مث بلغت أشدىا بعد مقتل صاحل حيث أصبح نفوذ بريطانيا يف الشماؿ
ضعيفان كخشيت من الفراغ إذا صلح احلوثيوف يف بسط نفوذىم يف الشماؿ كلذلك بدأت تفكر بشكل جدم يف أف يكوف ذلا قوة يف
اجلنوب تكوف عندىا كرقة ضغط ليكوف ذلا كجود يف حكم اليمن فإف مل تستطع ،فعلى األقل يف اجلنوب ،كلذلك بدأت التفكَت جبد
يف تركيز نفوذ ذلا يف اجلنوب كخباصة كأهنا مل تكن تعتمد كليان على ىادم على اعتبار أف السعودية مهيمنة عليو ،كىكذا اىتمت
هبذا األمر عن طريق اإلمارات ابإلضافة إىل بدء قوات الرئيس اليمٍت السابق علي صاحل الذم قتلو احلوثيوف يف هناية السنة ادلاضية

يوـ  2017/12/4تعود إىل اجلنوب كتصطف جبانب قوات اإلمارات يف قتاؿ احلوثيُت .كقد "أكد مصدر حكومي ديٍت أف طارؽ
صاحل ابن أخ علي صاحل موجود يف عدف ربت محاية القوات اإلماراتية ،كذكرت مصادر دبلوماسية أف اإلمارات تبذؿ جهودا كبَتة
من أجل رفع العقوابت ادلفركضة على أمحد ابن علي صاحل من أجل لعب دكر سياسي مستقبال"( ...موقع انس اتديز اليمٍت
 )2018/2/5كقد صرح قائد قوات اجمللس االنتقايل اجلنويب عيدركس الزبيدم قائال( :إننا سندعم طارؽ صاحل كسنقف إىل جانبو
يف الشماؿ كيف كافة األراضي حىت ربرير صنعاء بشكل كامل 2018/1/30 ...فرانس  ،)24فمعٌت ذلك أف بريطانيا تلعب
لعبة يف اجلنوب كتعزز نفوذىا بعمالئها من أقارب علي صاحل ادلتنفذين يف قوات احلرس اجلمهورم اليمٍت ،كحزب ادلؤسبر العاـ،
ككانت قوات االنفصاليُت مدعومة من اإلمارات ،علمان أف اإلمارات تشارؾ بقوات جوية كبرية ،كالسعودية تشارؾ فقط بقوات
جوية.
 -4كىكذا بدأت بريطانيا تنشط يف اجلنوب عن طريق اإلمارات الخًتاؽ احلراؾ اجلنويب األصلي أك هتميشو بصنع حراؾ
جديد يتصدر الساحة ...كقد بدأت اإلمارات جبناح علي سامل البيض كذلك على الرغم من أف بريطانيا كانت تدرؾ حجم
احملاكالت األمريكية لدعم علي سامل البيض كعلي انصر ،كمن تلك احملاكالت األمريكية عرض الدعم اإليراين ،ككذلك التسهيالت
ادلصرية مثل اجتماع احلراؾ اجلنويب يف القاىرة بزعامة علي انصر دمحم سنة  ،2014كأيضان التسهيالت اللبنانية ،فقد كفرت بَتكت
لعلي سامل البيض ملجأن كمنربان إعالميان كاف زلركمان منو يف عماف منذ جلوئو إليها سنة  ،1994مث كمع اندالع عاصفة احلزـ
السعودية سنة  2014انتقل إىل الرايض اليت أغدقت عليو األمواؿ ...كعلى الرغم من ذلك كما قلنا آنفان فقد بدأت اإلمارات
دبحاكلة التأثَت يف جناح البيض كانصر ...أما دلاذا بدأت هبذا اجلتاح فلسببُت :األول :أنو يتبٌت العنف ،والثاين :خلفيتو السابقة يف

مواالتو لإلصلليز فقد كانوا كراء تشكيل جبهتو القومية كتسليمو حكم جنوب اليمن فأرادكا أف حييوا يف ذاكرتو تلك احلقبة فيعيدكه
فتحسنوا لو ...كبعد بدء عمليات التحالف العريب يف اليمن عاـ  2015نقلوه من السعودية إىل اإلمارات
إليها أك يقربوه منها
َّ
حيث يقيم يف "أبو ظيب" حاليان ،كذلك أف البيض كاف يتنقل يف البالد ادلوالية ألمريكا فقد مكث حوايل سنتُت (2012
ك )2013يف لبناف مدعومان من قبل إيراف كحبماية حزهبا ىناؾ ،مث انتقل إىل السعودية كمن مث استمالتو اإلمارات ابعتبار أهنا يف
التحالف كنقلتو كما ذكران آنفان إليها حيث يقيم يف أبو ظيب كأحاطتو هبالة من االحًتاـ ...كمن ادلعركؼ أف سامل البيض متقلب
فقد كاف كالؤه لإلصلليز كىو رئيس اليمن اجلنويب مث يف أكائل التسعينات استمالتو أمريكا كبقي على ىذا الوالء كىو يتنقل بُت البالد
ادلوالية ألمريكا ،مث ىو اآلف يف اإلمارات حياكلوف استقطابو كال يستبعد أف يتقلب مرة أخرل كإف حدث فقد تتوتر األمور بينو كبُت
اإلمارات ...على كل ،موقفو أقرب إىل اجمللس االنتقايل فقد أثٌت عليو( :فقد أعلن انئب الرئيس اليمٍت األسبق ،علي سامل البيض،
أتييده كمباركتو دعوة تشكيل "كياف جنويب سياسي" ،بعد يوـ من أتييد ثالثة زلافظُت يف زلافظات جنوبية دعوة زلافظ عدف،
عيدركس الزبيدم ،لتشكيل الكياف .كأكد البيض ،يف بياف حصل "العريب اجلديد" على نسخة منو أنو سيدعم ىذه الدعوة "بكل ما
ديكن" ،كحث سلتلف القول السياسية اجلنوبية كالشخصيات ادلستقلة على "التفاعل اإلجيايب مع ىذه الدعوة ،كاخلركج من حالة
االنتظار كالالمباالة كاالتكالية ذباه مرحلة جديدة" ...كجاء بياف البيض بعد يوـ من انضماـ ثالثة زلافظُت ،ىم زلافظ أبُت ،اخلضر
السعيدم ،كزلافظ حلج ،انصر اخلبجي ،كزلافظ الضالع ،فضل اجلعدم ،إىل دعوة زلافظ عدف ،عيدركس الزبيدم ،بتشكيل "كياف
جنويب" ....العريب اجلديد  ،)2016/9/16كيشبهو يف ذلك صاحبو علي انصر دمحم فهو أحياانن يؤيد االنفصاؿ كأحياانن أخرل
يريد حكومة كاحدة يف اليمن كلكن ابشًتاطات يراىا! فلدل سؤالو عن احلل يف اليمن  ،2017/10/4أم قبل ىبة علي صاحل
ضد احلوثيُت هناية  ،2017قاؿ (تشكيل حكومة كحدة كطنية توافقية .كاستبعاد العناصر األساسية ادلتسببة يف احلرب من الطرفُت
"احلوثيُت كحكومة ىادم" من أم مناصب رمسية خالؿ ادلرحلة االنتقالية .سحب السالح من كل األطراؼ كاألحزاب كتسليمها

إىل كزارة الدفاع ،ألف اليمن حباجة إىل رئيس كاحد كحكومة كاحدة ككزير دفاع كاحد كاالحتكاـ إىل صندكؽ االنتخاابت ىف ادلرحلة
ادلقبلة ...األىراـ العريب  ).2017/10/4ككاضح من كل ىذا أف اإلصلليز قد صلحوا عن طريق اإلمارات يف النفاذ إىل درجة مؤثرة
يف كال الرجلُت كجناحهما ،فلم يتخذكا االنفصاؿ أيديولوجية اثبتة ال يتزحزحوف عنها كما نشأ عليو احلراؾ اجلنويب أصالن ،بل كفق
الظركؼ اليت ربيط هبما.
 -5أما جناح حسن ابعوـ فقد كاف سياسيان أيديولوجيا انفصاليان للعظم ...فأدرؾ اإلصلليز أف أية حلوؿ ترضية أك إغراء أك
ىيمنة ال ذبدم فحاكلوا أف حياصركه يف عماف ابإلقامة اجلربية بطريقة ملتوية أم دكف قرار رمسي ،ككاف ىو قد جلأ إليها ألهنا كانت
تظهر على احلياد ككأنو مل يعلم أبهنا تسَت مع بريطانيا كفق الدكر ادلرسوـ ذلا! كعن طريق عمالئها يف عماف مت تضييق اخلناؽ على
حسن ابعوـ كفرض إقامة جربية عليو يف مدينة صاللة العمانية مدة طويلة ...كهبذا التغييب الطويل لرجل أمريكا األكؿ يف احلراؾ
اجلنويب فقد ضعفت إىل حد ما الفصائل ادلوالية ألمريكا يف احلراؾ ،فاغتنم اإلصلليز عن طريق اإلمارات الفرصة كركزكا اجلهود إلجياد
حراؾ جنويب مواز جلناح ابعوـ يزايد عليو يف قضية اجلنوب ،ككجدكا ضالتهم يف عيدركس الزبيدم ،فهو من القيادات ادلعركفة يف
احلراؾ اجلنويب ،كىو مؤسس حركة تقرير ادلصَت "حتم" االنفصالية سنة  ،1996كلقربو من مجاعة اإلصلليز فقد عينو الرئيس ىادم
 2015/12/7زلافظان لعدف ،كذلك بعد انطالؽ عاصفة احلزـ السعودية (آذار  )2015أبشهر ،فكاف ذلك مؤشران قواين على ثقة
عمالء اإلصلليز بو ،كقد أحاطت بعيدركس الزبيدم ىالة كبَتة يف عدف ،فكاف زلافظان انجحان للمدينة كقد أعاد إليها الكهرابء كطرد
العصاابت ادلسلحة ،كحارب احلوثيُت ،كانىض مقًتحات مبعوث أمريكا األشلي كلد الشيخ ،كل ذلك بدعم مايل كعسكرم علٍت
كمباشر من اإلمارات ،كلكونو مقاتالن يف احلرب األىلية سنة 1994كقائدان منخرطان يف احلركة االنفصالية منذ كقت مبكر ،كمطاردان
من نظاـ علي صاحل احلاكم يف صنعاء منذ منفاه إىل جيبويت سنة  ،1994كلكونو ابن منطقة الضالع ،مركز احلراؾ اجلنويب كثقلو،
ابإلضافة إىل صلاحاتو كمحافظ لعدف كحربو ضد احلوثيُت ،فقد اشتدت إليو األنظار يف اجلنوب كشخصية سياسية مرموقة تنافس
القيادة التارخيية حلسن ابعوـ يف احلراؾ اجلنويب ...كعسكراين يعتمد عيدركس الزبيدم على ىاين بن بريك مؤسس قوات "احلزاـ
اجلنويب" كالذم يوصف على نطاؽ كاسع برجل اإلمارات يف اجلنوب (ىاين بن بريك الذم ظهر على الساحة اليمنية كمقاتل يواجو
احلوثيُت ،مث على الساحة السياسية كوزير تفرضو القوة اإلماراتية ،كذلك بسبب نفوذه احملقق بفضل الدعم السخي من أبو ظيب،
كأسس ما يعرؼ بقوات «احلزاـ األمٍت» ،كىي ادلليشيا ادلدعومة علننا من دكلة اإلمارات يف جنوب اليمن ...ساسة بوست
 ،)2017/11/2كىكذا فالزبيدم كبريك كاف ذلما شأف يف اجلنوب ،كلكن ألهنما كاان يف حكومة ىادم ككالؤىا مكشوؼ
لإلصلليز كىذه ال ِ
توجد ذلما شعبية يف الدعوة للحراؾ اجلنويب فكانت اخلطوة األكىل إخراجهما من حكومة ىادم بطريقة تظهرمها،
كخاصة الزبيدم ،على خالؼ قوم مع معسكر ىادم كمن مث يلتف حولو اجلنوبيوف لتشكيل احلراؾ اجلديد كىكذا كاف...
 -6لقد أصدر الرئيس اليمٍت يف  27نيساف/أبريل  2017قر نارا إبقالة عيدركس الزبيدم ،زلافظ عدف ،ككزير الدكلة ىاين بن
بريك ،مع إحالة األخَت للتحقيق ،كخرج اآلالؼ من اليمنيُت يف مظاىرة يف مدينة عدف اجلنوبية تنديدا بقرارات ىادم ،كأعلنت
فصائل من احلراؾ اجلنويب يف "إعالف عدف"  4أاير/مايو  2017أهنا قررت تفويض عيدركس الزبيدم بتشكيل كرائسة تكتل يتوىل
إدارة كسبثيل اجلنوب لتحقيق أىدافو كتطلعاتو ،ابإلضافة إىل زبويلو بكامل الصالحيات الزباذ ما يلزـ من اإلجراءات لتنفيذ بنود
اإلعالف ...كبعد أسبوع من تكليف احلراؾ اجلنويب للزبيدم بتشكيل قيادة سياسية إلدارة كسبثيل اجلنوب ،أعلن الزبيدم عن رائستو
ذليئة رائسة اجمللس االنتقايل اجلنويب يف مدينة عدف يوـ  11أاير/مايو  ،2017كتعيُت بن بريك انئبنا لو ،ابإلضافة إىل عضوية 26
شخصان .كمن ابب ادلزايدة على ابعوـ كاف خيطب كىو كاضع علم اليمن اجلنويب السابق جبانبو (قاؿ الزبيدم ،يف كلمة تلفزيونية،
اخلميس ،كاضعا علم دكلة اليمن اجلنويب السابقة ،إنو دبوجب "إعالف عدف التارخيي" ،مت إنشاء "قيادة سياسية جنوبية عليا تسمى

ىيئة رائسة اجمللس االنتقايل اجلنويب" كأضاؼ أف ىاين بن بريك سيكوف انئبان لرئيس اجمللس ابإلضافة إىل عضوية  26شخصان،
كأكضح أف "ىيئة رائسة اجمللس االنتقايل اجلنويب تتوىل استكماؿ إجراءات أتسيس ىيئات اجمللس االنتقايل اجلنويب ،كإدارة كسبثيل
اجلنوب داخليا كخارجيا" CNN ...ابلعربية  ،)2017/5/11كهبذا فقد أصبحت للزبيدم كبن بريك كمن خلفهما
اإلمارات/اإلصلليز صالحيات تشكيل قيادة اجلنوب ابلكامل ،فمحافظو احملافظات ىم من تعيُت الرئيس اليمٍت ،أم أهنم من رجاؿ
الدائرة اإلصلليزية يف اليمن ،ككذلك ابقي القيادات من أعضاء اجمللس االنتقايل فهم من مؤيديو ،بل استطاع أف يضم جمللسو بعض
رجاالت جناح ابعوـ مثل علي السعدم كانصر اخلبجي حىت كإف كاف إىل حُت ،فإذا انكشفت احلقيقة خرجوا أك أخرجوا ،كقد
يكوف طريقان الستقطاهبم ،فناصر اخلبجي كيف ظل "تغييب" ابعوـ عن الساحة فقد أصبح مؤيدان بشكل مبكر للزبيدم!
كهبذه السيطرة شبو احلامسة للمجلس االنتقايل برائسة عيدركس الزبيدم يف عدف ،كامتالكو لقوات عسكرية كبَتة نسبيان بقيادة
بن بريك يف زلافظات جنوبية أخرل ،بل كيف مأرب ،كابلتفاؼ زلافظي احملافظات حوؿ قيادة عيدركس الزبيدم ،ككذلك أتييد
قدامى رجاؿ "دكلة اجلنوب" سابقان من "االشًتاكيُت" مثل علي سامل البيض الذم أعلن أتييده للزبيدم مبكران ،كأتييد طارؽ الفضلي
كتياره ذم الصبغة اإلسالمية ادلضافة إىل كضعو القبلي القوم يف أبُت ،ككقوؼ دكلة اإلمارات إىل جانبو ماليان كسياسيان كعسكراين،
يكوف اإلصلليز قد حسموا مسألة احلراؾ اجلنويب حوؿ عميلهم عيدركس الزبيدم بدرجة كبَتة .كإذا ما استمرت الظركؼ السياسية
على ما ىي عليو ،خاصة كجود ثقل اإلمارات يف اجلنوب فإف ىذه السيطرة مرشحة لالستمرار.
 -7أما أمريكا فقد أدركت أتخرىا ،كأظهرت انزعاجها ،كما يشَت إىل انزعاج أمريكا من تشكيل اجمللس االنتقايل مناىضة
مبعوثها الدكيل كلد الشيخ للمجلس (كجو ادلبعوث األشلي إىل اليمن إمساعيل كلد الشيخ حملافظ عدف ادلقاؿ عيدركس الزبيدم ،رسالة
"هتديد كاضحة"على خلفية إعالنو تشكيل رللس انتقايل النفصاؿ اجلنوب ،حسب مصدر مطلع .كنقل ادلشهد اليمٍت عن مصدر
مطلع أف كلد الشيخ التقى الزبيدم موجها رسالة هتديد كاضحة يف حاؿ إصراره على التمسك ابجمللس الذم أعلنو ،كالذم رفضتو
الرائسة اليمنية كرللس التعاكف اخلليجي كمجاعة احلوثي ككثَت من داخل احلراؾ اجلنويب ،كأنو يف حاؿ سبسكو "الزبيدم" فإف األمم
ادلتحدة كرللس األمن الدكيل سيدرجو ضمن ادلعرقلُت لعملية السالـ يف اليمن كتنفيذ القرار  2216الصادر ربت الفصل السابع،
كسيتم التعامل معهم كاحلوثيُت كصاحل ابعتبارىم "متمردين" ....ركسيا اليوـ  ،)2017/5/14كيبدك أف أمريكا تداركت األمر
فضغطت على عماف إلطالؽ سراح ابعوـ ،كبعد أف أطلق سراحو أخذ حسن ابعوـ ابلتحرؾ القوم ادلناىض للمجلس االنتقايل
الذم دعمتو دكلة اإلمارات يف مظهر كبَت للصراع األصللو-أمريكي على اليمن ،كظهر أف ربركاتو بدعم سعودم كاضح ،فقد عقد
ربت مسعهم كبصرىم ادلؤسبر األكؿ جمللس احلراؾ الثورم بقيادتو يف مدينة عدف  2017/8/17ضم ستمائة من أتباعو ،متهمان دكلة
اإلمارات ابحتالؿ جنوب اليمن ...كقد جاء يف بياف ادلؤسبر( :نرفض رفضان قاطعان استغالؿ محاس شعبنا اجلنويب كضخ األكاذيب
كالتأثَت عليو عاطفيان النتزاع أتييد شعيب كمن مث السَت عكس اإلرادة الشعبية للجنوب ...نؤكد أف الزعيم حسن ابعوـ رئيس اجمللس
األعلى للحراؾ الثورم يعترب الزعيم كالرمز اجلنويب الذم نعتز كنفتخر فيو ...إف ما جيرم الْيَػ ْوَـ يف اجلنوب من سباؽ زلموـ بُت قول
خارجية كدكلة اإلمارات العربية الىت أصبحت تستحوذ على منافذ اجلنوب كخَتاتو كتتحكم دبصَت شعبنا كتوجهاتو مث أتيت لتمنح ثلة
شلن ازبذهتم أتباعان ذلا قليالن من الفتات احلقَت ...عدف الغد  ،)2017/8/17أم أف مجاعة ابعوـ تناصب اإلمارت العداء العلٍت
كتطالبها ابخلركج من اليمن ،كمسى مؤسبر ابعوـ مجاعةَ الزبيدم بػ"أتباع اإلمارات الذين سبنحهم قليالن من الفتات" ...مث كاف ادلؤسبر
الثاين جلماعة ابعوـ الذم انعقد يف  2017/11/11كقد جاء يف بياف ادلؤسبر الثاين اخلتامي جمللس احلراؾ الثورم لباعوـ الذم عقد
يف عدف كحصل العريب اجلديد على نسخة منو "ندعو دكؿ ما يسمى ابلتحالف العريب للحوار ادلباشر بندية مع اجمللس األعلى
للحراؾ بعد سحب كل قواهتا من أراضينا مؤكدين حرصنا على الراكابط االجتماعية كالدينية اليت بيننا" ...ككصف اجمللس الذم

يرأسو ابعوـ التحالف بػ"دكؿ احتالؿ" كاتبع "نؤكد على حقنا الكامل يف التعامل مع االحتالؿ بكافة الطرؽ كالوسائل ادلشركعة يف
الزماف كادلكاف ادلناسبُت كفقا دلصاحلنا الوطنية" كشدد البياف على "أف أم مفاكضات أك حلوؿ تستثٍت القضية اجلنوبية كشلثلها
الشرعي لن يكتب لو النجاح كذلك ألف ادلمثلُت الشرعيُت ىم من قاد احلراؾ منذ يومو األكؿ كليس من خلقتهم الصدفة أك صنعهم
ادلاؿ أك استنسخهم االحتالؿ األجنيب"( ...العريب اجلديد  )2017/11/11كالبياف كإف تكلم عن التحالف العريب لكنو موجو
أساسان ضد اإلمارات ألف ادلؤسبر عقد حبماية سعودية!
 -8كاخلالصة :بعد ىزدية علي سامل البيض ،كعلي انصر دمحم سنة  1994كاستيالء علي صاحل على مقدرات اليمن اجلنويب
كهتميش أىل اجلنوب كاضطهاد الكثَت من عسكر اجلنوب ...فقد تسبب كل ىذا يف نشوء حركات معارضة متعددة منذ ذلك

التاريخ حىت اليوـ ...وأبرزها ثالث حركات:

 احلراؾ اجلنويب جناح علي سامل البيض كىو متقلب :اترة مع أمريكا كعمالئها ،كاترة يوافق بريطانيا كعمالءىا... احلراؾ اجلنويب جناح حسن ابعوـ كىو مدعوـ من أمريكا كعمالئها كخاصة إيراف... احلراؾ اجلنويب جناح الزبيدم كىو مدعوـ من بريطانيا كعمالئها كخاصة اإلمارات... ككما بيَّنا أعاله فقد ألقينا الضوء على أىم مواقفها ذباه القضااي اليمنية اجلارية ...كإنو دلن ادلؤمل أف قضاايان يعبث هبا الكفارادلستعمركف أبدكات صدئة من بٍت جلدتنا! فتسفك دماؤان يف اليمن كغَت اليمن دلصلحة الكفار أبدكات زللية ...كنسي ىؤالء أك
تناسوا أموران لو عقلوىا لبكوا دمان من سوء ما فعلوا:
َّ ِ
َّار
ين ظَلَ ُموا فَ تَ َم َّ
س ُك ُم الن ُ
فاهلل القوم العزيز قد هنى هنيان جازمان عن أف يركن ادلسلم إىل الكفار الظادلُت َ
﴿وَل تَ ْرَكنُوا إِ َل الذ َ
ون َِّ ِ ِ
وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
ص ُرو َن﴾ ،كرسوؿ هللا  يقوؿ عن سفك الدماء اليت تزىق بغَت حق إهنا أعظم عند هللا
اء ُثَّ َل تُ ْن َ
ََ ْ ْ
اّلل م ْن أ َْوليَ َ
الدنْ يا أ َْهو ُن علَى َِّ
من زكاؿ الدنيا ،أخرج الًتمذم عن عب ِد َِّ
اّلل بْ ِن َع ْمرك أ َّ
اّلل ِم ْن قَ ْت ِل َر ُجل ُم ْسلِم»
َّيب  قَ َاؿ« :لََزَو ُ
ال ُّ َ َ َ
َف النِ َّ
َ ْ َْ

كأخرجو ابن عساكر يف معجمو كقاؿ ىذا حديث حسن ،فكيف كىي تزىق دلصلحة الكفار ادلستعمرين؟! إهنا جلردية فوؽ اجلردية
صيب الَّ ِذين أَجرموا صغَار ِع ْن َد َِّ
ِ
اّلل َو َع َذاب َش ِديد ِِبَا َكانُوا َيَْ ُك ُرو َن﴾.
َ ْ َُ َ
َ
﴿سيُ ُ
كمع ذلك فإف اليمن اليت كصفها رسوؿ هللا  ببلد اإلدياف كاحلكمة ال زبلو من رجاؿ مؤمنُت صادقُت سللصُت سيقفوف
ابدلرصاد ألكلئك الذين يركنوف للكفار ادلستعمرين ...كسيعيدكف اليمن إبذف هللا دار إسالـ تستظل براية اإلسالـ يف خالفة راشدة
َّيب « :أ َََت ُك ْم أ َْه ُل الْيَ َم ِن
اّلل َعْنو َع ْن النِ ِ
تعيد ذلا العزة فتكوف كما قاؿ  فيما أكرده البخارم يف صحيحو َع ْن أَِيب ىَريْػَرةَ َر ِض َي َّ
ْي قُلُوب ِْ
اْلَيَا ُن ََيَان َوا ْحلِ ْك َمةُ ََيَانِيَة».
ُه ْم أ ََر ُّق أَفْئِ َدة َوأَل َُ
الثامن من مجادل اآلخرة 1439ق
2018/02/24ـ

