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األمناء/ خاص:

نقطة  املالية  اإلمكانات  شــكلت  لقد 

ضعــف يف موكــب الحركــة الوطنيــة 

الجنوبية - التي بــدأت يف العام 2006م، 

مبرشوع التصالح والتسامح، وما تلته من 

امتدادات ثورية اتكأت يف متويل أنشطتها 

وفعالياتها عىل التربعــات التي تأيت من 

ملعظم  داعمني  كانوا  الذين  املهجر  جنويب 

يف  ومســاهمني  والتظاهرات  الفعاليات 

عالج جرحى أعامل القمع التي مارســتها 

قوى سلطة صنعاء ضد شعب الجنوب يف 

العاصمة عدن ومدن الجنوب عسكريًا.

ولكــون املال واالقتصــاد يعد املحرك 

الرئيس لكل يشء، هذا جعل صنعاء تتفوق 

عســكرًيا وسياســًيا ضد شــعب سلبت 

واملهنية  والعســكرية  املادية  حقوقه  كل 

يبق  ومل  واملدنية  والثقافيــة  واألكادميية 

لديه غري إرصاره وعزميته وعدالة قضيته، 

العســكري  ومل تتوقف قوى االســتبداد 

والقبــي املتخلف عند هذا الحــد بل إنها 

أركان ثورة شــعبنا  عملت عــىل خلخلة 

املباركة بأموال العاملة املدنسة التي تدفقت 

إليها عرب أطــراف مينية وعربية وإقليمية 

يف تقسيم الحراك وتفكيكه، لكنها فشلت 

يف القضاء عــىل جوهر القضية الوطنية 

الجنوبية املحمي من قبل الشــعب البعيد 

لذلك  البنكيــة«،  التحويالت  »غــرف  عن 

اقتصاد  دعائم  إىل  الجنوب بحاجــة  كان 

وطني مستقل، حتى ال يتم تفكيك الحركة 

الوطنية وصوال إىل طمس مالمح هويته 

العربية والقضية السياسية العادلة.

لقد كانت أحــداث العام 2011 - بني 

والقبلية  العســكرية  قوى سلطة صنعاء 

واملذهبية واإلخوانيــة - نقطة تحول لكل 

األطراف، فالجنوبيــون أكدوا أن قضيتهم 

منفصلة عن إسقاط النظام يف صنعاء.

إقليميــة عربت عن  أطــراف  وكذلك 

رغبتهــا يف منــع ذهاب الجنــوب نحو 

اســتعادة دولة الســابقة، فمولت مؤمتر 

حوار وطني هدفه السيايس االلتفاف عىل 

الجنوبية«،  الحقيقيــة للقضية  »األهداف 

من خــالل إنتاج مرشوع مــا عرف بدولة 

الســتة األقاليــم التي كان الهــدف منها 

تقسيم الجنوب ورضب مرشوعية القضية 

الوطنية الجنوبية يف مقتل.

وألن الجنوبيــني يعانون األمرين من 

جراء فصلهم من الوظائف العامة، كان ال 

بد من إيجاد خديعة لتطبيق مرشوع رضب 

مرشوعيــة القضية الوطنيــة من خالل 

مرشوع التقســيم القائم عىل فصل عدن 

صندوق  مــرشوع  فكان  حرضموت،  عن 

معالجة القضية الجنوبيــة قد افتتح بعد 

اليمني، وتم  الحوار  االنتهاء من مخرجات 

اإلعالن عن جمــع نحو ثالثة مليار دوالر، 

الذين  الجنوبيني  أوضــاع  معالجة  بهدف 

تم ترسيحهم مــن وظائفهم والذين يزيد 

عددهم عن مائة ألف موظف.

لذلك كان الهدف من جمع هذه األموال 

االلتفاف عــىل القضية الجنوبية، غري أنه 

من حســن الطالع أن األموال هذه ذهبت 

لالستثامر بعد أن اتفق أقطاب نظام عبدربه 

منصور هادي عىل تقاسمها، وهو ما أعاد 

القضية إىل الواجهــة مرة أخرى، ومتكن 

الجنوب من تحقيق نتائج عسكرية متكن 

مــن خاللها من خلق تحالفــات إقليمية، 

دفعتــه إىل أن يتصدر املشــهد بقوة من 

خالل كيان ســيايس )جامع( هو املجلس 

االنتقايل الجنويب الــذي كان الهدف من 

تأسيسه وقف التدخالت اإلقليمية الهادفة 

إىل متزيق الحاضنة السياســية للقضية 

الجنوبية، ومع ذلك ظلت االســتقطابات 

اإلقليميــة تتم وفق منهجيــة »مناهضة 

املجلس االنتقايل الجنويب«.

لعــدن  االقتصاديــة  األهميــة 
وأثرها على االستقرار

عدن العاصمة السياسية لدولة اليمن 

االقتصادية  والعاصمة  السابقة،  الجنويب 

أنقاض حرب صيف  أقيم عىل  الذي  لليمن 

العام 1994م، بني عدن وصنعاء، ظلت منذ 

ثالثة عقود يف فوهة املدفع، واألســباب 

اليمن  دولة  عــودة  من  مخاوف  الظاهرة 

الجنويب.

يف الـــ22 مــن مايو )أيــار( العام 

اتفاقية وحدة  1990م، وّقعت يف عــدن 

هذه  كانت  وقد  اســتفتاء،  دون  )هشة(، 

الوحــدة قد ســلبت عدن مــن صفتها 

كعاصمة سياسية لليمن الجنويب، لتصبح 

صنعاء هي العاصمة.

يف العــام األول للوحدة أعلنت مدينة 

عدن منطقة حــرة، وعقبها بعامني صدر 

العام  الحرة يف  باملناطق  الخاص  القانون 

1993م. وترى حكومة عي عبدالله صالح 

املنترصة يف الحرب أن املنطقة الحرة تكمن 

أهميتها االســراتيجية مــن ميزة املوقع 

الخاص مليناء عــدن الجغرايف كونه يقع 

الرئييس  التجاري  الطريــق  مبارشة عىل 

العــامل ومن الرشق األوســط إىل  حول 

أوروبا وأمريكا ويتميــز بإمكانية توفري 

خدمات الرانزيت إىل رشق أفريقيا والبحر 

األحمر وشــبه القارة الهنديــة والخليج 

العريب. 

ومتثــل منطقــة تخزيــن وتوزيع 

والخليج  األحمر  والبحر  ألفريقيا  مناسبة 

وتوزيع  تخزين  منطقــة  ومتثل  العريب، 

مناسبة ألفريقيا والبحر األحمر والخليج. 

وقبل الوحدة، كانــت عدن متثل أهم 

منفــذ طبيعي عىل بحــر العرب واملحيط 

بطريق  تحّكمهــا  عــن  فضاًل  الهنــدي 

البحر األحمر، وتشــكل أمنوذجــًا متميزًا 

وتنوع  االقتصــادي  النشــاط  لتكامــل 

البنيان اإلنتاجي، إذ جمعت بني األنشــطة 

الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية 

كونها  مــن  أهميتها  وتنبع  والخدميــة، 

املوانئ يف املنطقة،  ا من أهم  ميناًء تجاريًّ

ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.

وعانت عدن من حروب شتى وتدمري 

ممنهج خاصة بعد انطالق الحركة الوطنية 

الجنوبيــة الســلمية الرافضــة للوجود 

العســكري اليمني يف الجنوب، وقد توعد 

نظام عي عبدالله صالح بتحويل عدن اىل 

»قرية«، حتى ال يساعد ازدهار املدينة، من 

عىل  باالنفصاليني  النظــام  يصفهم  كان 

استعادة امجاد واثر دولتهم السابقة.

ومل ميــضِ عــىل ازدهــار الحركة 

الوطنية الجنوبية ويف العام الثاين للحراك 

الجنويب 2008م، قــام نظام عي عبدالله 

بتأجري ميناء عــدن لصالح رشكة  صالح 

موانئ ديب العاملية، وقد اسامه وزير النقل 

حينها خالد إبراهيم الوزير )وهو سيايس 

ميني من صنعاء(، أن إنشــاء رشكة ديب 

وعدن لتطوير املوانئ التي سيكون مقرها 

العاصمة االقتصادية والتجارية عدن.

وصف  حينها  عــدن  محافــظ  امام 

)التأجري( بالرشاكة وهي الرشاكة التي مل 

يستفد منها امليناء ألسباب تتعلق بالنظام 

اليمني يف صنعاء الذي حاول االســتفادة 

من األرباح املالية دون أي تطوير يف امليناء 

كام كان مقررا ومعلنــا من قبل محافظ 

عدن عدنان عمر الجفري.

االحتالل  ثالثة عقود من عمر  وخالل 

العسكري للجنوب، سلبت عدن من صفتها 

كعاصمــة سياســية أو اقتصادية، وظل 

يطلق عليها يف اإلعالم مسمى مدينة عدن 

أو محافظة عدن.

2011م تعرضــت عدن  العــام  ويف 

ألبشع عملية تدمري ممنهجة، فقد سقطت 

املدينة يف أتون الفوىض عىل غرار سقوط 

مدن جنوبية أخرى كزنجبار أبني والحوطة 

يف لحــج، وأســقطت يف أتــون تنظيم 

عدن  سقوط  عن  ناهيك  اإلرهايب  القاعدة 

يف قبضة فوىض تنظيم اإلخوان اإلرهايب.

انقالب الحويث عىل الرئيس هادي 

الحوثيون  انقلب  2015م،  العام  ويف 

عىل نظام عبدربــه منصور هادي، ليفر 

األخري إىل عدن، التي اقرح اإلخوان عىل 

هادي إعالنهــا عاصمة مؤقتة، ولكن مع 

ذلك رفضت إدارة هادي اإلخوانية التعامل 

مع عدن عىل أنها عاصمة ولو مؤقتة.

مل يســتمر احتــالل الحوثيني لعدن 

كثريًا، فقد نجحت قوات املقاومة الجنوبية 

تحرير  مــن  إماراتية  بقوات  مســنودة 

العاصمة بعد نحو ثالثة أشهر من القتال، 

ولكن عمليــة التحرير وطرد الحوثيني مل 

تكن الحرب األخرية، فقد وجد الجنوبيون 

أنفســهم يف مواجهة مــع حرب أخرى، 

وهذه املرة باســم داعش والقاعدة وهام 

انتقامية  تنظيامن إرهابيان نفذا عمليات 

ضد القــوات الجنوبية وقــوات التحالف 

العريب اإلمارتية عىل وجه التحديد.

مل تــرَض حكومة هادي التي يهيمن 

عليهــا اإلخــوان اعتبار عــدن عاصمة 

مؤقتــة، فالتلفزيون الذي يحمل اســم 

القناة بات يبث بنســختني األوىل بإدارة 

الحوثيني  بإدارة  واألخرى  اإلخوان  تنظيم 

والصحف  املغلقــة  اإلذاعة  عــن  ناهيك 

الرسمية التي مل تفتح إىل اليوم.

يربر اإلخوان عدم عودة بث تلفزيون 

عدن من العاصمة إىل خشــيتهم من أن 

يستحوذ عليه الجنوبيون ويعلنون البيان 

رقم واحد.

محاربة االستثمار اجلنوبي 
لكن الحرب السياسية مل تقترص عىل 

اإلعالم ومحاربة السلطة التي جاءت عقب 

الزبيدي-  عيدروس  ســلطات   - التحرير 

االنتقايل  للمجلــس  الحــايل  الرئيــس 

الجنويب، فالحروب االقتصادية واألزمات 

التــي واجهت عدن، كان املــربر الرئيس 

الحوثيني  وتحكم  املركزي«،  البنك  »غياب 

به، فقام هادي بإصــدار قرار جمهوري 

بنقل البنك املركزي إىل عدن، عىل أمل رفع 

الحرب االقتصادية عن املدينة.

لكن هــذا القرار قوبــل برفض من 

قبل ســلطات االخوان املحليــة وأبرزها 

إىل  املــوارد  توريد  التــي رفضت  مأرب 

البنك املركزي يف عدن وفضلت أن تكون 

مواردها لها، باســتثناء عدن التي كانت 

مواردها تذهب لدفــع مرتبات موظفني 

وتنظيم  الحوثيني  ســيطرة  مناطق  يف 

اإلخوان خاصــة يف مدينة تعز اليمنية، 

وتعزيــز بنك مأرب الذي يســتحوذ عىل 

موارد ميناء الوديعة الربي.

وإذا ما نظرنا إىل الحرب االقتصادية 

التي تتعرض لها عدن منذ توقيع اتفاقية 

الوحدة الهشــة يف مايو )أيار( 1990م، 

إال إن التدمري الذي طال عدن كان كإجراء 

انتقامي بعد احداث ربيع اخوان اليمن يف 

العام 2011م، حيــث تعرضت ممتلكات 

الدولة يف عدن للســطو مــن قبل قوى 

نفوذ سياســية وتجارية، حتى إن بعض 

املجموعات التجارية باتت لديها مساحات 

شاسعة من األرايض وكله باسم مشاريع 

االستثامري )غري املوجودة(.

واقترصت مشــاريع االستثامر يف 

عدن عىل رؤوس أموال »مينية شاملية«، 

يف حني حرم املستثمرين الجنوبيني الذين 

تصاريح  أي  منحهم  الســلطات  رفضت 

للعمل، وميكن وضع اسم »رشكة بلحس 

الشــاملية  الضواحي  لالســتثامر« يف 

الرشقية للعاصمة عدن، والذي اغلق بفعل 

ان الســلطات اليمنية يف صنعاء ارادت 

»النصف من األرباح«، مقابل السامح له 

بالعمل يف عدن، يف حني ان هناك أراض 

شاســعة رصفت لنافذين موالني للنظام 

وابرزهم مجموعة هائل سعيد انعم، التي 

بها، ومجموعة عي  متتلك ميناء خاص 

درهم التجارية، باإلضافة اىل مستثمرين 

يف  شــامليون(،  مينيون  )كلهم  أخرين 

حني ان املستثمر الجنويب ابعد اىل خارج 

البلد منذ ما قبل الوحــدة اليمنية، بفعل 

التجربة االشراكية التي أىت بها الرئيس 

إســامعيل،  عبدالفتاح  للجنوب  اليمني 

لكن األخري فضل اإلبقاء عىل هائل سعيد 

أنعم، وكالهام ينتميــان إىل مدينة تعز 

اليمنية.

قانون  صــدر  1993م،  العــام  يف 

املنطقة الحرة يف عــدن، بهدف تحقيق 

للنقل والعمل، وجذب  مركز عاملي شامل 

وخدمة مســتثمرين إقليميني وعامليني، 

االقتصاد  ازدهار  يف  بقوة  واملســاهمة 

وانتصار  الحــرب  بعد  لكــن  الوطني«؛ 

النظام، دمرت عــدن اقتصاديا ملصلحة، 

حتى ان نظام عــي عبدالله صالح توعد 

بجعل عدن »قرية«، وهو ما اتضح فعليا 

الشوارع  النظام تحديث  من خالل رفض 

والطرق يف املدينة، ناهيك عن فتح الباب 

عىل مرصاعيه لتغيري التخطيط العمراين 

يف املدينة من خالل البناء العشوايئ الذي 

ادىل اىل تغيري منط املدينة ملا كانت عليه، 

وكل ذلك خشــية ان ال تكون عدن مدينة 

اســتقرار تســاعد عىل بروز أصوات ما 

باالنفصاليني،  حينهــا  النظام  وصفهم 

وقد تكرر ذلك يف العام 2018م، حني كرر 

وزير الخارجية عبدامللك املخاليف أن عدم 

استقرار عدن هدفه عرقلة أي مساٍع تقود 

أن  مبعنى  أي  االنفصال،  نحو  الجنوبيني 

استهداف عدن وتدمري البنية االقتصادية 

هدفه عرقلة العودة إىل الدولة السابقة.

كيف متكن اجلنوب من خلق حتالفات اإقليمية دفعته اإىل ت�شدر امل�شهد وبقّوة؟

عدن يف مواجهة حرب القت�شاد الأ�شد اإنهاكًا وتدمريًا )احللقة الأوىل(
دراسة حتليلية اقتصادية خاصة بـصحيفتي »األمناء« و«اليوم الثامن«..


