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»األمناء« حتليل/ د.يحيى شــائف 
الشعيبي:

يســمى  ما  مرشوع  إعــان  منذ 

مبصيــدة وحــدة املــوت اليمنية بني 

ثقافتــني متناقضتــني يف الشــال 

التوحيد بينها لهذا  والجنوب يستحيل 

حاولت القــوى القبليــة املهيمنة يف 

الشال أن تخفي حقيقة موت الوحدة 

يف لحظة إعانها بفعل استحالة التوحد 

بني ثقافتني متناقضتني؛ ثقافة الدولة 

املدنيــة يف الجنوب وثقافــة القبيلة 

الطائفية يف الشــال، فــا الجنويب 

قادر  املتساوية  املواطنة  بثقافة  املؤمن 

الطائفية يف  القبيلــة  أن يعيش داخل 

ثقافة تسيد  الشال كونها قامئة عىل 

القبييل عــىل الرعوي وتأليه الســيد 

عىل املتسيد عليه، وال الشايل املقتنع 

بثقافة التايــز االجتاعي بينه وبني 

الحق املكتســب لشــيخه وبينه وبني 

العيش  اإللهي لسيده سيقبل يف  الحق 

داخــل الدولة الجنوبيــة القامئة عىل 

املواطنة املتساوية.

قد يحاول البعض أن يشــكك بهذه 

الحقيقة املوضوعيــة بحجة أن ثقافة 

القبيلة ليست يف الشال فقط ولكنها 

الثقافة  وأن  والجنــوب  الشــال  يف 

املدنية ليســت يف الجنوب فقط بل يف 

الجنوب والشال ويف الوقت الذي نقر 

بهذه الجزئية العرضية غري الدالة إال أننا 

الثقافية؛  الهيمنة  ظاهــرة  بذلك  نعني 

فاملجتمع الجنــويب ال يخلو من بقايا 

اإلرث القبيل ولكن ثقافة الدولة املدنية 

هي الثقافة املهيمنة يف الجنوب وكذلك 

اآلخر ال يخلو  الشــايل فهو  املجتمع 

من معامل الثقافــة املدنية لكن الثقافة 

القبلية الطائفيــة هي الثقافة املهيمنة 

يف الشال.

وبهذه الحرب املصريية انكشــفت 

عنها  املسكوت  الحقيقة  جيل  بشــكل 

بخصوص الحرب املصريية 

التي  والجنوب  الشال  بني 

تم التســر عنهــا وحرف 

الحــروب  يف  مســارها 

السابقة والتي تكمن يف أن 

والسابقة  القامئة  الحروب 

والجنوب  الشال  بني  هي 

ال غري بحكم ما بينها من 

يســتحيل  ثقايف  تناقض 

وعاء  يف  بينهــا  الجمع 

ذلك  عكس  عمل  وأي  واحد 

لــن ينتــج إال الحرب كا 

جيل  بشكيل  اليوم  ترونها 

بني الشال والجنوب.

الحوثيني  إعــان  وما 

الثالثة  للمرة  الجنــوب  الحرب الحتال 

كله  الشــايل  الشــعب  تجييش  بعد 

ضد الجنــوب وبالتزامن مــع تواطئ 

قوى اإلرهاب الشــالية املتواجدة يف 

الجنوبية  املناطق  وتســليمها  الجنوب 

للحوثيــني دون أي حــرب بينها كا 

حــدث يف بيحان مبنتصف ســبتمرب 

٢٠٢١م بالتزامــن مع إثارتها للفوىض 

عــرب خاياها النامئــة يف الجنوب إال 

خري دليل عىل أن الحرب بني الشــال 

والجنوب.

املرة  أحــدث هذه  الذي  األمر  وهو 

وعيــا جديدا يف بنيــة العقل الجمعي 

الحرب  بأن  يــدرك  الكل  الجنويب جعل 

الحقيقيــة هــي حرب بني الشــال 

والجنــوب؛ فألول مرة منــذ أن وطأة 

الحرب أوزارهــا يف نهاية عام ٢٠١٥م 

نلحظ اصطفافا جنوبيا جامعا بأساليب 

وأشــكال مختلفة علنية منها أو رسية 

بشكل  شاما  شاليا  اصطفافا  يقابله 

علني واضح.

املتسارع  الجنويب  االصطفاف  هذا 

مل يكن وليد الرغبة ولكنه نتاجا طبيعيا 

لحركــة الزمن وإفــرازات األمر الواقع 

لطبيعة ونوعيــة الرصاع الحقيقي بني 

ثقافة الدولة املدنية يف الجنوب وثقافة 

القبلية الطائفية يف الشال وال غرابة أن 

بدأت عجلت التقارب التوافقي والتعالق 

الجنوبية  القــوى  التاحمي بــني كل 

املقتدر  الحقوقية  تبايناتها  كانت  مها 

عليها بعكس خافاتها االســراتيجية 

مع القوى الشــالية التي تهيمن عىل 

الحق السيادي للجنوب وترفض أي حق 

وجــودي للجنوبيني وال ميكن حلها إال 

باستعادة الدولة الجنوبية.

وبعــد أن وصل العــامل إىل قناعة 

باســتحالة التوحيد بني الثقافة املدنية 

للدولــة الجنوبية والثقافــة الطائفية 

اللغم  انتــزاع  قرر  الشــالية  للقبيلة 

املصدر  مبثابــة  يعد  الــذي  الوحدوي 

الحقيقي لتهديد األمن والسلم الدوليني 

يف أهم موقع يف العــامل وما صمود 

لســنوات  الســلمية  الجنوبية  الثورة 

التي مل  العربية  الثورات  طويلة بخاف 

تصمد أكرث من ســبعة أشــهر إال خري 

الجنوبية  القضية  مرشوعية  عىل  دليل 

الدويل  الرضاء  وعدالتها ما كســبها 

العام كا أن الضــوء األخرض من قبل 

حامل  بقيــام  الدويل  األمــن  مجلس 

سيايس للثورة الجنوبية ممثا باملجلس 

حوله  تلتف  الــذي  الجنويب  االنتقايل 

وهو  الجنوبيني  من  الساحقة  األغلبية 

مــا تريده الدول الكــربى كونه الوعى 

الجنــويب الذي تكون مــن كل رشائح 

املجتمــع الجنــويب ويف مقدمتهــا: 

املكونات الثورية واألحزاب السياســية 

والقبلية  االجتاعيــة  والشــخصيات 

وغريها  املــدين  املجتمع  ومنظــات 

وهي ميزة ال توجد يف أي كيان جنويب 

آخر أضــف إىل منح رئاســة املجلس 

الزبيدي  قاســم  عيدروس  القائد  لألخ 

بتفويض شــعبي جامع نظرا ملا يتمتع 

به هذا القائد من كاريزما قيادية جعلته 

يحظى باحرام الكل لعقانيته وحكمته 

ونضاله الطويل وتحليه بالصرب والعفو 

والتسامح يف أشــد اللحظات وأكرثها 

إياما كل ذلك خري دليــل عىل الرضاء 

الدويل باملرشوع السيادي للجنوب.

أضــف إىل ذلك متكــني االنتقايل 

امتاك مصادر  بضوء دويل أخرض من 

القوة ونجاحه يف هذه املهمة الجسيمة 

عىل األرض من خال النجاحات الكبرية 

التي حققها يف الدفاع عىل الجنوب من 

االحتال الشايل بقيادة الحوثيني وكل 

حليفا  ليصبح  اليمنيــة  اإلرهاب  قوى 

اإليراين  الحــويث  املرشوع  ضد  عربيا 

وحليفا دوليــا يف اجتثاث اإلرهاب من 

الجنوب كأهم موقع اســراتيجي يف 

العامل ما جعل الدول الكربى تسهل من 

وإقليميا  وعربيا  محليا  رشعنته  مهمة 

ودوليا واالعراف بــه يف كل القنوات 

الدبلوماسية والسياسية والتعامل معه 

بشكل رسمي عرب مكاتبه الرئيسية يف 

مختلف دول العامل.

نار  كل ذلك وغريه تــم ويتم عىل 

اســتعادة  من  متكينه  بهــدف  هادئة 

الدولــة الجنوبية بحلة جديدة تتســع 

الجنوبيني دون استثناء أحد مها  لكل 

كانت األسباب حتى اإلصاحيني بعد أن 

يتخلوا عن برامجهم اإلرهابية.

لهــذا ينبغي عىل قيــادة املجلس 

االنتقايل الجنويب الذي اكتسب رشعيته 

وهو  حوله  الساحقة  األغلبية  بالتفاف 

األمر الذي تريده الدول الكربى؛ أن تدرك 

بأن الجاهري ال تريد األغلبية الساحقة 

فقط بــل تريــد كل الجنوبيني؛ فطاملا 

والدفاع عنه  الجنوبيــني  لكل  الجنوب 

وتحريره مسؤولية كل الجنوبيني فابد 

مــن مشــاركة كل الجنوبيني يف هذا 

املفتوح  الحواري  مرشوعه  عرب  الكيان 

بهدف استعادة الدولة الجنوبية.

كل  مــن  نطلــب  املقابــل  ويف 

إطار  أي  ويف  كانــوا  أينا  الجنوبيني 

املجلس  بالتوافق واالصطفاف مع  كان 

برضاء  الــذي وجد  الجنويب  االنتقايل 

دويل لكل الجنوبيني دون استثناء أحد 

ذلك االصطفاف رضورة والســيا يف 

لحظات الحرب بني الشــال والجنوب 

القوى يف  تعمــل كل  كــا 

الشال بكل أشكالها املتناحرة 

واالصطفــاف  التوافــق  يف 

مع الحوثيــني رغم ما بينهم 

جوهريــة  خافــات  مــن 

بعكس  عميقة  واسراتيجية 

الذيــن ال توجد  الجنوبيــني 

بينهم أي خافات اسراتيجية 

وأن وجــدت بينهــم فهــي 

فقط  حقوقية  تباينات  مجرد 

ومقتدر عليهــا ألنهم جميعا 

وقعوا تحــت االحتال اليمني 

باســتعادة  مطالبون  وكلهم 

الكل  ليعيش  الجنوبية  الدولة 

يف ظلها بشكل متساوي.

وخاصة القــول: )إن هذه الحرب 

املصريية بني الشال والجنوب قد بدأت 

الجنوبية  الدولة  باستعادة  إال  تنته  ولن 

املســتقلة أو بقاء الشــال والجنوب 

واملنطقــة كلها يف حالــة حرب ترض 

قبل غريها  الكــربى  الــدول  مبصالح 

وال تخــدم إال قوى اإلرهــاب اليمنية 

وحلفاؤها يف املنطقة والعامل(.

تقرير

كيف مت الت�سرت عن احلرب امل�سريية بني ال�سمال واجلنوب؟ وكيف ُحرف م�سارها؟

ما مدى التناق�ض الثقايف بني البلدين؟ وهل يجتمعان يف وعاء واحد؟

ما الذي جعل اجلنوبيني ي�سطفون �سفا واحدا ملواجهة الغزو ال�سمايل الثالث؟

احلوثي يفجر حرًبا م�سريية بني ال�سمال واجلنوب
 حتليل لـ«األمناء« يبحث يف االختالفات املدنية والقبلية بني اجلنوب والشمال واحلرب املصيرية بني البلدين..

ما �سر �سمود الثورة اجلنوبية ال�سلمية ل�سنوات طويلة بخالف الثورات العربية التي مل ت�سمد؟


