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ملخص تنفيذي

بعــد عــام مــن تســلّمه منصــب المبعــوث األممــي إىل اليمن، افتتــح مارتن غريفيــث فرًعا لمكتبه 

فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، والتقــى بطيــف واســع مــن الجهــات الفاعلــة الجنوبيــة، لكنــه حتــى 

اللحظــة لــم يســتثمر منصبــه سياســيًا بشــكل كبيــر فــي المســألة الجنوبيــة، ُمركــزًا جهــوده – 

بــدًل مــن ذلــك – عــى التوصــل لجولــة مفاوضــات سياســية شــاملة بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا 
دوليـًـا وجماعــة الحوثييــن المســلحة لتثبيــت وقــف إطــاق النــار فــي عمــوم البــاد.]1]

ـاض الموّقــع عليــه نهاـيـة 2019، ســاعد فــي خلــق لحظــة مناســبة لدعــم  غيــر أن اتفــاق الرـي

وتحويــل هــذا التفــاق السياســي بهــدف خفــض تصعيــد األعمــال العدائيــة، وتهدئــة التوتــر فــي 

ــر اســتدامة وشــموًل. ــة، وتســوية أكث المحافظــات الجنوبي

ولكــن نجــاح هــذه الفرصــة يقتضــي مــن غريفيــث تبنـّـي مقاربــة جديــدة وفّعالــة تجــاه المســألة 

الجنوبيــة، بهــدف تحقيــق ثاثــة أهــداف رئيســية: ضمــان الدمج السياســي ألبــرز القــوى الجنوبية 

الفاعلــة فــي عمليــة مفاوضــات الســام المزمعــة، ودعــم عمليــة اإلصاح السياســي والمؤسســي 

داخــل المحافظــات الجنوبيــة والمناطــق اليمنيــة الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة المعتــرف بها 

دوليًــا، وفتــح حــوار سياســي جــاد ومســتدام – ضمــن المســارات الموازيــة للوســاطة األمميــة – 

يختــص بالمســألة الجنوبيــة لبنــاء التوافقــات حولهــا.

https:// ،2020 1( “التســوية السياســية لألزمــة فــى اليمــن بيــن اتفــاق الريــاض ومبــادرة جريفيــث”، وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط، 17 مايو/أيــار

www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/8435559
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مقدمة

مطلــع العــام 2018، اتســمت تركيبــة الحــرب فــي اليمــن بمواجهــات عــى خطــوط التمــاس 
المســتقرة نســبيًا، حيــث ســيطرت جماعــة الحوثييــن المســلحة عــى معظــم المناطــق الشــمالية 
ــا درجــات  الشــرقية مــن محافظــة صنعــاء، بينمــا مارســت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليً

متفاوتــة مــن الســلطة عبــر المحافظــات الجنوبيــة.

بــدأ غريفيــث مــع تســلّم مهامــه، برســم إطــار عمــل للمضــي قدًمــا في مســار الســام بعد فشــل 
المفاوضــات التــي ُعقــدت بوســاطة األمــم المتحــدة فــي الكويــت عــام 2016. ولكــن التحــولت 
المفصليــة فــي الصــراع منــذ ذلــك الحيــن أظهــرت ديناميكيــة سياســية لفتــة اجترحــت مســارًا 
بطيئـًـا وثابتـًـا ســمح بــدوره فــي انعقــاد مفاوضــات بيــن حكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
ومنافســها الرئيســي فــي المناطــق الجنوبيــة، المجلــس النتقالــي الجنوبــي. خلــق هــذا فرصــة 
لمعالجــة مــا يعــرف بـ”المســألة الجنوبيــة” بطريقــة هادفــة، وبمــا قــد يُشــكل مدخــًا لتســوية 

سياســية أوســع.

المســألة الجنوبيــة، هــي اختصــار للتداعيــات السياســية والقتصاديــة مــن الحــرب األهليــة عــام 
ــن، مــا أضعــف النســيج الجتماعــي  ــن الجنوبيي ــز بي ــا وشــعورًا بالتميي 1994، التــي خلقــت ظلًم

وعــزز الحــركات النفصاليــة القائمــة عــى الهويــة.

اتحــد شــمال وجنــوب اليمــن عــام 1990 لتشــكيل الجمهورـيـة، وأُحبطــت بســرعة مســاعي 
األطــراف الجنوبيــة لانفصــال بعــد أربــع ســنوات مــن ذلــك التاريــخ. بعدهــا، أهملــت الســلطات 
الحاكمــة فــي صنعــاء جنــوب اليمــن وهمشــت الجنوبييــن سياســيًا واقتصاديـًـا. شــكّل الجنوبيون 
عــام 2007 الحــراك الجنوبــي الســلمي بهــدف الحشــد السياســي والمطالبــة بتحقيــق قــدر أكبــر 
مــن المســاواة فــي الوصــول إىل الوظائــف والخدمــات العامــة ودرجــة أكبــر مــن الســتقال 

المحلــي.

ــح فــي النهايــة عــى التنحــي  ــه صال ــي عبدالل ــي الرئيــس عل ــع العرب ــر انتفاضــة الربي بعــد أن أجب
ــة الجنوبييــن الصعبــة رســميًا خــال عمليــة النتقــال السياســي عامــي  عــام 2012، اُعتــرف بحال

.2013-2014

عرقلــت الحــرب المســار السياســي، لكنهــا أحدثــت تغييــرًا جوهريـًـا عــى الســاحة الجنوبيــة مــع 
فــرار حكومــة الرئيــس هــادي مضطــرًة إىل عــدن، وقيــادة القــوات الســعودية واإلماراتيــة تحالــف 
عســكري إلخــراج ســلطات الحوثييــن مــن العاصمــة صنعــاء. وتاليًــا حّفــز الســتياء الشــعبي العام 
ــارزة لتشــكيل  ــة ب ــن الرئيــس وشــخصيات جنوبي ــد بي مــن حكومــة هــادي والتنافــس المتصاع
المجلــس النتقالــي الجنوبــي عــام 2017، وتوحــدت تحــت مظلــة الكيــان الجديــد شــتى فصائــل 
الحــراك الجنوبــي بدعــم مــن اإلمــارات. واســتمر الحتــكاك بيــن القــوات المواليــة لحكومــة 
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هــادي والتابعــة للمجلــس النتقالــي ولكنهــا ظلــت تحــت الســيطرة؛ مــا ســمح لــكا الطرفيــن 
بالقتــال ســويًا ضــد جماعــة الحوثييــن المســلحة.

بحلــول ديســمبر/كانون األول 2018، نجــح التدخــل األممــي والضغــط الدولــي فــي هندســة 
اتفــاق ســتوكهولم الــذي جّمــد المعــارك بيــن قــوات الحوثييــن والقــوات المواليــة للحكومــة عى 
معظــم ســواحل البحــر األحمــر، وأطفــأ بالتالــي مــا وصفــه حينهــا المبعــوث األممــي، الدبلوماســي 

البريطانــي مارتــن غريفيــث “مركــز جاذبيــة الحــرب”.]2]

ــوب  ــق الزخــم السياســي المطل ــم تخل ــة الحديــدة الســاحلية ل ــة الهشــة فــي مدين إل أن التهدئ
إلنعــاش عمليــة الســام، مــع تعثــر تطبيــق المزيــد مــن اإلجــراءات الهادفــة للحــد مــن التصعيــد 
ــف  ــدأ شــركاء التحال ــاق، وطــرأت تحــولت أساســية عــى المشــهد. ب ــا التف ــص عليه ــي ن والت
الدولــي المناهــض للحوثييــن، وأبرزهــم اإلمــارات، بالنســحاب مــن الصــراع اليمنــي، بينمــا انقلــب 
شــركاء التحالــف المحلييــن ضــد بعضهــم البعــض بشراســة متجــددة. وبعــد أن عــززت اإلمــارات 
دعمهــا للقــوات المتحالفــة معهــا، ســيطر النفصاليــون الجنوبيــون بشــكل كامــل عــى عــدن فــي 
أغســطس/آب 2019، وطــردوا قــوات الحكومــة اليمنيــة، وتقدمــوا فــي مناطق أخــرى بالجنوب.

ــي -اتفــاق  ــي الجنوب ــة والمجلــس النتقال ــن الحكومــة اليمني رعــت الســعودية اتفــاق ســام بي
ـاض الــذي ُوقــع فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 -وشــكّل هــذا أول اعتــراف رســمي  الرـي
بالمجلــس النتقالــي مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي الحــرب. ولكــن ســرعان مــا تعثــرت 

محــاولت متابعــة تطبيــق التفــاق لدمــج الطرفيــن سياســيًا وعســكريًا.

ــن القــوات المناهضــة  ــال مــن جديــد بشــكل متقطــع بي ــع القت ــوب، اندل وللســيطرة عــى الجن
للحوثييــن، واســتغلت األخيــرة هــذا النقســام لتصعيــد حملتهــا العســكرية فــي محافظتــي 

مــأرب والجــوف مطلــع 2020.

ـاض أن يكــون ذو فعاليــة سياســية لســببين رئيســيين. أوًل:  ومــع ذلــك، يمكــن لتفــاق الرـي
وضــع التفــاق الســعودية صاحبــة النفــوذ السياســي والعســكري، وحاميــة التحالــف المناهــض 
الطرفيــن. وثانيًــا: عالــج  الوســيط لضبــط ســلوك  فــي مركــز  المركزـيـة،  للحوثييــن وقوتــه 
التفــاق جملــة مــن القضايــا الجوهريــة الكامنــة التــي تغــذي الصــراع اليمنــي -أهــم مــا نــص عليــه 
التفــاق تحديــد حصــة الجنوبييــن مــن الســلطة بشــكل رســمي، باإلضافــة إىل التطــرق للمبــادئ 
العامــة فيمــا يخــص اإلصــاح السياســي والمؤسســي لهيــاكل الدولــة. نــص التفــاق عــى منــح 
الجنوبييــن 12 مقعــًدا وزاريًــا مــن أصــل 24، عــى أن تُقســم بيــن األطــراف الفاعلــة الجنوبيــة 
ــدًل مــن أن يختارهــم هــادي وحــده. كمــا قضــى التفــاق أن تعمــل الحكومــة مــن  المختلفــة ب
داخــل اليمــن، وليــس مــن الريــاض كمــا هــو الحــال خــال معظــم فتــرة الحــرب، وفــرض إجــراءات 

لمعالجــة الفســاد والهــدر الحكومــي.]3]

2( مارتــن غريفيــث، “نــص احاطــة المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة اىل اليمــن، اىل مجلــس األمــن، 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، 

https://osesgy.unmissions.org/ ،2018 مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة اىل اليمــن، 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي

security-council-briefing-special-envoy-yemen-16-november-2018-text-delivered

https:// ،2019 3( “نــص اتفاقيــة الريــاض الُموقَّعــة بيــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي”، المصــدر أون اليــن، 5 نوفمبر/تشــرين الثانــي

almasdaronline.com/articles/173797
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ارتبطــت مقترحــات وتحــركات غريفيــث بمــا يعتبــر قاعدتــه الذهبيــة: “لكــي تكــون التســوية 

السياســية مســتدامة، يجــب أن تكــون شــاملة”.]4] وكان غريفيــث قــد قّســم جهــود وســاطته 

إىل ثــاث مراحــل متعاقبــة: الســتماع لجميــع األطــراف الفاعلــة، وعقــد مفاوضــات ســام ثنائيــة 

إىل وقــف دائــم إلطــاق النــار، وأخيــرًا، الدخــول فــي المرحلــة النتقاليــة.]]]  بهــدف التوصــل 

وأضــاف غريفيــث أنــه “يجــب أن يتحقــق الحــل العــادل” للمســألة الجنوبيــة خــال هــذه الفتــرة 
النتقاليــة التــي ســتقودها حكومــة شــاملة.]6]

اعتمــد غريفيــث فــي بعــض األحيــان نهًجــا موازيـًـا لمعالجــة التطــورات الميدانيــة والتعقيــدات 

ــة  ــل كيفي ــي تطــرأ عــى الســاحة. وفــي هــذا اإلطــار، بحــث ملفــات متفرقــة مث السياســية الت

التعامــل مــع إيــرادات مينــاء الحديــدة، وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء، والتهدئــة فــي تعــز، واإلفــراج 

عــن األســرى والمعتقليــن، وهــي قضايــا تتعلــق بالنزاع الرئيســي بيــن حكومة هــادي والحوثيين. 

ولكنــه حتــى اآلن، ابتعــد عــن الخــوض فــي “المســألة الجنوبيــة” رغم أنــه اعتــرف أن ديناميكيتها 

ضروريــة لضمــان ســام طويــل األمــد، وحــذر مجلــس األمــن فــي األمــم المتحــدة مــن “أن هنــاك 
عمــل لــم يتــم النتهــاء منــه فــي جنــوب اليمــن”.]7]

ــي  ــة خــال مؤتمــر الحــوار الوطن وفــي الواقــع، عكســت محــاولت معالجــة الشــكاوى الجنوبي

عامــي 2014-2013 حجــم المشــكلة، ولكــن الحلــول المقترحــة اُعتبــرت فاشــلة، ل ســيما فــي 

ــوري. ــال الف ــن بالنفص ــر المطالبي نظ

بعــد مــرور ســنوات مــن بــدء التدخــل اإلقليمــي فــي الحــرب األهليــة باليمــن فــي مــارس/آذار 

إذ اصطفــت بعــض األطــراف الجنوبيــة مــع  ]201، ظهــرت مراكــز قــوى جديــدة فــي الجنــوب، 

الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا والســعودية، ومــع المجلــس النتقالــي الجنوبــي واإلمــارات، 

وغيرهــم مــن أصحــاب النفــوذ اإلقليمييــن والمحلييــن، مــا لعــب دورًا هاًمــا فــي عســكرة الصــراع 

األهلــي.  

تنافســت بعــض مراكــز القــوى هــذه عــى تمثيــل الجنوبييــن المنزعجيــن مــن ســلطة الحكومــة 

المركزيــة، والذيــن ل يفضلــون النفصــال بالضــرورة، كمــا ظهــرت مجموعــات تشــمل مختلــف 

4( المصدر نفسه.

https:// ،2018 5( “مســتقبل جهــود المبعــوث األممــي الجديــد إلحيــاء التســوية السياســية فــي اليمــن”، مركــز اإلمــارات للسياســات، 15 مايو/أيــار

epc.ae/ar/brief/a-matter-of-momentum-challenges-facing-the-uns-new-envoy-to-yemen

6( مارتــن غريفيــث، “نــص احاطــة المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة اىل اليمــن، اىل مجلــس األمــن، 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، 

https://osesgy.unmissions.org/ ،2018 مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة اىل اليمــن، 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي

security-council-briefing-special-envoy-yemen-16-november-2018-text-delivered

7( المصدر نفسه.

استغالل الفرصة
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أصحــاب النفــوذ السياســي والقبلــي فــي حضرمــوت التــي انطــوت بشــكل فضفــاض تحــت 

مظلــة مؤتمــر حضرمــوت الجامــع، باإلضافــة إىل مجموعــة واســعة مــن الجماعــات الصغيــرة 
ــة التــي تشــكل قــوى الحــراك الجتماعــي فــي محافظــة المهــرة المجــاورة.]8] المماثل

ــي. يعــد  ــي الجنوب ــس النتقال ــع مــع المجل ــم يصطــف الجمي ــي، ل ــا فــي المعســكر النفصال أم

المجلــس األعــى للحــراك بقيــادة فــادي باعــوم أكبــر منافــس سياســي للمجلــس النتقالــي 

ــع باعــوم بنفــوذ سياســي ل ســيما فــي عــدن والمــكا،  ــة، ويتمت مــن بيــن الحــركات النفصالي

ويرفــض المجلــس األعــى للحــراك النفــوذ الســعودي واإلماراتــي والتدخــل فــي شــؤون الجنــوب.

كمــا تشــمل الفصائــل الجنوبيــة األخــرى المجلــس األعــى للحــراك الثــوري بقيــادة فــؤاد راشــد، 

وهــي فصائــل نشــطة بشــكل رئيســي فــي المــكا وشــبوة وعــدن، وتســعى لانفصــال ولكنهــا 

حاليًــا تصطــف مــع الريــاض وحكومــة هــادي.

وفــي الوقــت نفســه، أصبــح الجنــوب ملعبًــا جيوسياســيًا مفتوًحــا لعــدد مــن القــوى القليميــة، 

تحديــًدا عمــان واإلمــارات والســعودية، التــي عملــت بشــكل مباشــر لزيــادة نفوذهــا السياســي 

ــر نفــوًذا  ــر دعــم مــادي وتســليح مراكــز القــوى األكث ــرام تحالفــات وتوفي إب ــر  ــوب عب فــي الجن

وأهميــة.

شــهدت مــدن الجنــوب اضطرابــات سياســية مــع تبــدل التحالفــات ومناطــق الســيطرة وانــدلع 

دورات العنف المتفرقة عى مدار ســنوات الحرب، ما زاد من تعقيد مســار التســوية السياســية 

الشــاملة فــي اليمــن. وبينمــا عمــل اإلماراتيــون والســعوديون بالتنســيق مــع المجلــس النتقالــي 

الجنوبــي وأنصــار حكومــة هــادي عــى التوالــي، ركــز العمانيــون دعمهــم لخدمــة مصالحهــم فــي 
محافظــة المهــرة التــي تتقاســم ُعمــان حــدوًدا معهــا، فضــًا عــن عاقــات ثقافيــة وعائليــة.]9]

تدعــم ُعمــان الفصيــل النفصالــي الجنوبــي بقيــادة باعــوم -مقــره مســقط -وهــي مؤثــرة بيــن 

القبائــل المحليــة. وعــى عكــس اإلمــارات والســعودية، لــم تتدخــل ُعمــان عســكريًا بشــكل 

إذ تبنــت الدبلوماســية الناعمــة عــى شــكل جهــود الوســاطة والمســاعدات اإلنســانية  رســمي، 

التــي ترســلها عبــر الحــدود.

ومــع ذلــك، ظــل الوضــع السياســي والعســكري في الجنوب يمضــي نحو مزيد من الســتقطاب 

دون تقديــم مبــادرة جــادة لتســوية المســألة الجنوبيــة بكافــة أبعادهــا، هوياتيــة وسياســية 

واقتصاديــة واجتماعيــة.

https:// ،2020 8( حســام ردمــان، “جنــوب مــا بعــد العاصفــة: انقســام حــاد وتســوية مؤجلــة”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 4 مايو/أيــار

sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9847

إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية”،مركز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019،  ــة  9( يحيــى الســواري، “المهــرة اليمنيــة: مــن العزل

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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خــال العــام المنصــرم، شــهد جنــوب اليمــن مســارين تفاوضييــن لــم يكتــب لهمــا النجــاح كمــا 

كان متصــورًا. األول كان اتفــاق الريــاض، حيــث تحــاور جنوبيــو الســلطة مــع جنوبيــي المعارضــة. 

لــم يُحــرز أي تقــدم لتنفيــذ أهــداف التفــاق العســكرية واألمنيــة، ولــم يتفــق الطرفــان إل مؤخرًا 

ــة المحــددة  ــت المهل ــاق الرئيســية، وكان ــود التف ــد أهــم بن عــى تشــكيل حكومــة جديــدة -أح

لتنفيــذه ] ديســمبر/كانون األول 2019.

أمــا المســار الثانــي فُعــرف بالحــوار “الجنوبــي -الجنوبــي”، وقــد جــاء بنــاء عــى دعــوة مــن المجلــس 

النتقالــي الجنوبــي، وُعقــد فــي مايو/أيــار 2019 بعــدن، فــي محاولة للتأثير عــى مؤتمر حضرموت 

الجامــع والمجلــس األعــى للحــراك الثــوري بقيــادة فــؤاد راشــد والــذي يميــل إىل النفصــال، وكان 

ــم  ــرز أي تقــدم حقيقــي. ول ــم يُح الهــدف المعلــن مــن الحــوار رأب الصــدع الجنوبــي.]10] ولكــن ل

يحــَظ هــذا الحــوار ســوى بتأييــد ظاهــري مــن مكتــب المبعــوث األممــي فــي عــدن.

فــي كا الحالتيــن، لــم تلعــب األمــم المتحــدة دورًا ملموًســا فــي دفــع أي من مســارات التفاوض 

قدًمــا. اصطــدم المســاران بعــدة عقبــات، منهــا احتــكار هــادي لتمثيــل الجنــوب فــي الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليًــا، والتأخيــر الــذي ســاد تطبيــق اتفــاق الريــاض، واحتــكار المجلــس النتقالــي 

تمثيــل الجنوبييــن خــال أي مفاوضــات؛ عبــر وضــع نفســه فــي مركــز الممثــل الوحيــد للجنــوب، 

وهــو األمــر الــذي دفــع معظــم القــوى السياســية الجنوبيــة إىل تجاهــل دعوتــه فــي عقــد حــوار 

“جنوبــي -جنوبــي” مفضليــن التحالــف مــع الحكومــة.

 إضافــة لذلــك، كانــت الريــاض التــي تفتقــر إىل خبــرة إدارة المفاوضــات، تحتكر عملية الوســاطة 

السياســية؛ مــا صّعــب تنفيــذ اإلجــراءات المتفــق عليهــا، وتاريخيـًـا، الســعودية هــي مــكان توقيــع 

الصفقــات وليــس حيــث تُعقد.

اُنتقــد اتفــاق الريــاض بســبب لغتــه غيــر الدقيقــة وتسلســله غيــر الواضــح،]11] كمــا أن الريــاض 

يتوقــع  لــم  المتفــق عليهــا. فمثــًا  الشــروط  الازمــة لضمــان تنفيــذ  البصيــرة  إىل  افتقــدت 

الســعوديون أن الطرفيــن ســيحاولن اســتغال التأخيــرات فــي تنفيــذ بنــود التفــاق لخلق وقائع 

إعــان المجلــس النتقالــي اإلدارة الذاتيــة فــي  جديــدة عــى األرض قبــل تنفيــذ التفــاق، مثــل 

أبريل/نيســان واســتيائه عــى جزيــرة ســقطرى فــي يونيو/حزيــران أو التحــركات العســكرية 

للحكومــة فــي أبيــن.

https:// ،2019 ــة الثانيــة مــن الحــوار الجنوبي-الجنوبــي”، األميــن بــرس، مايو/أيــار 10( بحضــور دولــي وأممــي.. الرئيــس الزبيــدي يدشــن المرحل

alameenpress.info/news/12753

https://www.washingtoninstitute. ،2020 لتحقيــق الســالم فــي اليمــن”، 29 أبريل/نيســان ً ــا ــا ديلوجــر، “النفــوذ الســعودي ليــس كافي 11( إلين

org/ar/policy-analysis/view/saudi-leverage-not-enough-to-achieve-peace-in-yemen

التحديات أمام رأب الصدع الجنوبي
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ــز مؤسســات  إذ تحــاول عــى الجبهــة السياســية تعزي ــر؛  ــات أكب واآلن، تواجــه الســعودية عقب

الدولــة فــي المحافظــات الجنوبيــة، أمــا عــى الجبهــة العســكرية تســعى إلنهــاء الشــتباكات فــي 

أبيــن، وإعــادة نشــر القــوات العســكرية واألمنيــة فــي عــدن، ودمــج قــوات المجلــس النتقالــي 

الجنوبــي فــي وزارتــي الدفــاع والداخليــة، وكل ذلــك أثنــاء تقديــم جبهــة موحــدة ضــد قــوات 

الحوثييــن فــي الشــمال.
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بــات جمــع المصالــح الجنوبيــة ضروريـًـا لتحقيــق الســام فــي اليمــن. ولكــن يبــدو أن تحفــظ األمم 

المتحــدة عــى التعامــل مــع المســألة الجنوبيــة بشــكل مســتقل وعميــق غيــر متســق مــع دورهــا 

الحيــوي فــي مســار الحــرب والســام فــي اليمــن. وكجــزء مــن سياســته لشــمل جميــع األطــراف، 

اســتمع غريفيــث إىل آراء الجنوبييــن ولكــن دون النخــراط المباشــر فــي حلحلتهــا.

ــوب  ــا يخــص هويــة جن ــن ليســت موحــدة وتشــمل رؤى سياســية متعارضــة فيم آراء الجنوبيي

اليمــن ومســتقبله. العدـيـد مــن الفاعليــن يطالبــون بحقهــم بتمثيــل الجنــوب. ومؤخــرًا، أدى 

الرعــاة اإلقليمييــن، والتــي عانــت  التــي تتعــارض مــع أجنــدات  العــداوات المحليــة  تشــابك 

ـاض، إىل تقليــص نفــوذ وفــرص وســاطة األمــم  الســعودية للســيطرة عليهــا عبــر اتفــاق الرـي

المتحــدة. ومــع ذلــك، مــا يــزال هنــاك مجــال لمشــاركة األمــم المتحــدة فــي الجنــوب، ل ســيما 

ــه مــن صفقــة  ــر اتفــاق الريــاض وتحويل إذا أمكنهــا لعــب دور نشــط فــي ضمــان نجــاح وتطوي

نخبويــة لتقاســم الســلطة بيــن المجلــس النتقالــي والقــوى التــي تشــكل الحكومــة المعتــرف 

ــر شــمول واســتدامة.  ــة أكث ــا إىل تســوية انتقالي ــا دوليً به

يختلــف اتفــاق الريــاض عــن اتفــاق ســتوكهولم فــي أن األخيــر كان محــدًدا جــًدا بأهدافــه، بينمــا 

تجــاوز األول صفقــة خفــض التصعيــد الجزئــي للحــد مــن القتــال المفتــوح بيــن القــوات المحليــة 

المناهضــة للحوثييــن وذهــب نحــو تأســيس بنيــة سياســية جديــدة. ومــع ذلــك، مــا يــزال اتفــاق 

الريــاض أقــل مــن مســتدام أو شــامل.

إىل تســوية انتقاليــة؛ ســيخلق عــى المــدى القصيــر  ومــن شــأن دعــم تحــول هــذا التفــاق 

والمتوســط حكومــة تأسيســية فــي الجنــوب تتمتع بزخم سياســي كاٍف للدخــول إىل مفاوضات 

ســام شــاملة فــي البــاد. كمــا أن هــذا سيســهل دمــج المصالــح الجنوبيــة فــي إطــار العمليــة 

ــة النتقاليــة. السياســية والمرحل

التطلع قدًما
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توصيات لدور استباقي أكثر لألمم المتحدة:

الدعــوة لتحويــل اتفــاق الريــاض وضمــان مفاوضــات ســام شــاملة عبــر توســيع قاعدتــه 	 

ــدر مــن  ــر ق ــي فقــط، ولكــن أكب ــي الجنوب ــس النتقال ــث ل تشــمل المجل ــة، بحي التمثيلي

القــوى الجنوبيــة الفاعلــة غيــر المســلحة. ول داع ألن يكــون ذلــك محصــورًا فــي منــح 

مقاعــد عــى طاولــة التفــاوض، ولكــن مــن الممكــن تحقيقــه أيًضــا مــن خــال اللجــان 

الشــاملة المشــرفة عــى التنفيــذ أو الُمســاِهمة فــي الوســاطة السياســية.

لديهــا 	  التــي  الثــاث  اإلقليميــة  القــوى  واإلمــارات،  والســعودية  عمــان  مــع  التنســيق 

ــح ونفــوذ جيوسياســي فــي جنــوب اليمــن، وحشــد دعمهــا. ومــن دون هــذا، ليــس  مصال

مــن الممكــن ضمــان تهدئــة الصــراع العســكري فــي الجنــوب.

ضمــان التدخــل الدبلوماســي المســتدام مــن خــال رعايــة األمــم المتحــدة لحــوار جنوبــي-	 

إذ يتواجــد هنــاك جميــع الفاعليــن الرئيســيين. جنوبــي، ومقــره المــكا، 

ضمــان اســتدامة هــذا الحــوار وتمثيلــه للنطــاق األوســع مــن أصحــاب المصلحــة 	 
وإعــان  النتقالــي،  والمجلــس  دوليًــا  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  مــع  بالتنســيق 
المــكا عاصمــة للحــوار الجنوبــي كمــا اقتــرح محافــظ حضرمــوت فــرج البحســني.]12] 
ــة  ــة الحضرمي ــا بالســتفادة مــن التجرب وسيســمح انعقــاد الحــوار فــي المــكا أيًض
بــذكاء  الحفــاظ  الحضرميــة  التجربــة  اســتطاعت  إذ  ملهمــة؛  لتكــون  التصالحيــة 
ــا  ــا الســتقالية، كحضرمــوت، والتزاماته ــن مصالحه ــوازن مــا بي ــة عــى الت وواقعي
تجــاه جمهوريــة اليمــن وانحيازهــا للمصالــح الجنوبيــة. وفــي هــذه الحــال، ســيكون 

ــه فــي المــكا. ــا ل ــا دائًم ــح مكتبً عــى المبعــوث األممــي أن يفتت

ويمكن لهذا الحوار أن يشمل ثاث مجموعات رئيسية:	 

ــر المســلحة 	  ــرة ســواء المســلحة أو غي ــة والقــوى السياســية المؤث القــوى النفصالي
مثــل المجلــس النتقالــي الجنوبــي، والحــراك الجنوبــي الــذي شــارك فــي مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي، والمجلــس األعــى للحــراك الثــوري، والمجلــس األعــى للحــراك.

الفــروع الجنوبيــة لألحــزاب السياســية واألطــراف المؤثــرة ضمــن الســلطات، بمــا فــي 	 
ذلــك مستشــاري الرئيــس وقيــادات البرلمــان ومحافظــي المحافظــات.

نقابــات 	  المدنــي،  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  األعمــال  ورجــال  المثقفــون 
واتحــادات وإعــام ومنظمــات حقوقيــة ومراكــز بحثيــة، وكذلــك مجموعــات تمثــل 
المجتمــع المحلــي ذات المطالــب الجماعيــة مثــل أفــراد مــن الحــراك الجتماعــي فــي 
ــذي يدعــم هــادي  ــل حضرمــوت، ال ــف قبائ المهــرة ومؤتمــر حضرمــوت الجامــع وحل
ــر للمحافظــة، والوجاهــات القبليــة والجتماعيــة  ــه يســعى إىل حكــم ذاتــي أكب ولكن

ــة. ــات الجنوبي ــم المحافظ ــي معظ ف

https://www. ،2020 ـام، 5 يونيو/حزيــران 12( “البحســني يدعــو اليقــاف أي تصعيــد عســكري وتوحيــد جهــود مجابهــة كورونــا”، صحيفــة األـي

alayyam.info/news/8863QNHK-QPZYJT-B388
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خلــق توافــق عــام حــول المســألة الجنوبيــة بعيــًدا عن الخطــاب الهوياتــي أو التعبوي 	 
ــل الواســع أو ورش العمــل رفيعــة المســتوى. وبهــذا الشــكل، ســيتم  ــر التمثي عب

تهيئــة الــرأي العــام الجنوبــي للمنــاخ التصالحــي.

ــع العــادل للســلطة 	  ــز عــى الحكــم الامركــزي والحوكمــة الرشــيدة والتوزي التركي
إدارة المــوارد.]13] ــة  ــروة وكيفي والث

العمــل بالتنســيق مــع الريــاض لوضــع نقــاط القــوة لــكل الفرقــاء عــى طاولــة المفاوضــات 	 

وتخفيــف نقــاط ضعــف بعضهــم البعــض. وكمــا يظهــر منحنــى األحــداث منــذ نوفمبــر/

تشــرين الثاني 2019، اتســمت الدبلوماســية الســعودية بعدم الفاعلية عى صعيد ضمان 

مفاوضــات ناجحــة أو تنفيــذ تفاصيــل محــددة مــن اتفــاق الريــاض كــون المملكــة تفتقــد 

إىل الخبــرة فــي صياغــة خطــط ســام وأمــن معقــدة. خبــرة األمــم المتحــدة المؤسســية 

إرادة الريــاض، والقــدرات والمــوارد الماليــة مــن  فــي مثــل هــذا الدبلوماســية مقترنــة مــع 

شــأنها أن تخلــق ترتيبـًـا فعــاًل عــى قاعــدة “الخبــرات مقابــل القــدرات”.

إىل المــوارد، انظــر: رأفــت علــي األكحلــي وزيــد  13( لمزيــد مــن المعلومــات حــول الحاجــة إىل معالجــة النــزاع بشــكل مباشــر فيمــا يخــص الوصــول 

علــي باشــا، “األولويــات االقتصاديــة التفــاق ســالم دائــم فــي اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 2 يونيو/حزيــران 2020.
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مركـــز  هـــو  االســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر اإلنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن واإلقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية واالجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة واإلنجليزيـ العربيـ
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.

ــز  ــي مركـ ــث فـ ــل باحـ ــي وزميـ ــو صحفـ ــان، هـ ــام ردمـ حسـ
ـــراك  ـــى الح ـــه عل ـــز أبحاث ـــتراتيجية تترك ـــات االس ـــاء للدراس صنع
ــن،  ــي اليمـ ــلحة فـ ــامية المسـ ــات اإلسـ ــي والجماعـ الجنوبـ

@hu_rdman ــر ــّرد علـــى تويتـ يغـ

https://www.sanaacenter.org/
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