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النزعة االنفصالية و الحركة الوطنية في جنوب اليمن
0391 -0391م

د .ناصر محمد ناصر
أستاذ العموم السياسية بجامعة الحديدة
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مقدمة
سارت المجتمعات المتقدمة فيي تطورىيا انطالقيا مين بواعيث احتياجاتييا فكانيت مطاليب الترييير ونظرييات الترييير
ومين ميم الترييير نفسيو ييتتي نتيجية لحاجية مويييوعية وبيدون تصيور مسيبم لميا ينبريي أن يكيون عمييو التريييير إذ ال
وجييود ىنييا لنمييوج أو لنميياذج جيياىزة تسييعا ارط يراد الداعييية والدافعيية إلييا التريييير إلييا تبنييييا فييالواق ىنييا المييدفوع
بالحاجة ىو الذي سبم النظرية والنموذج وكان سببا في وجوده كما أن التطور والتريير حدث في ظي معطييات الواقي
المحمي وفي ظ صيرورتو االجتماعية والمقافية واالقتصادية فمم تكن ىنيا عوامي رارجيية أحيدمت قطي فيي مسييرة
ذل التطور فريرت من مساره أو أمرت عميو .ففي أوروبا كان االسيتبداد الممكيي الميؤطر بمعيروعية دينيية يرتكيز عميا
طبقة إقطاعية وعما قاعدة إنتاجيية زراعيية وعنيدما بيدأت الطبقية البرجوازيية فيي الظييور بيدأت تظيير معييا مطالبييا
عما الصعيد النظري المجسد فيي نظرييات العقيد االجتمياعي التيي تيدحض فمسيفة الكنسيية فيي كيون السيمطة حيم إلييي
تمنحييو السييما

عبيير مباركيية الكنيسيية والتييي تنظيير إلييا السييمطة عمييا أنيييا حييم لممجتمي منحييو لمحيياكم عبيير عممييية

تعاقدية بين طرفين ىما الععب مال وميان السيمطة ومصيدرىا والحياكم المريو بممارسية السيمطة لمصيمحة العيعب
وبمقتييييات بنييود وروح العقييد الييذي يحييم لمعييعب إعييادة النظيير فيييو ورمي الحيياكم إذا مييا أري الحيياكم بييذل التعاقييد.
وبدأت تظير معيا مطالبيا في المعاركة السياسية فوجد من مم نظيام الريرفتين إحيداىما لقيو اإلقطياع الممكيي والتيي
تطييورت فيمييا بعييد إلييا مجييالس استعييارية بفع ي تراج ي دور قييو اإلقطيياع الممكييي والمانييية لمطبقيية البرجوازييية التييي
تمكنييت ميين انتيزاع السييمطة الفعمييية ميين أيييادي العييروش وربطييت بييين حييم التصييويت والممكييية وباتييت تمييارس السييمطة
بعك فعمي وحصري عبر أنظمة دستورية قائمة عما مبدأ الفص بين السمطات .وعنيدما نميت الطبقية العاممية وعيبت
عيين الطييوم نمييت معيييا فمسييفتيا االعييتراكية التييي أعييادت صيييامة ميييامين الحرييية والعداليية االجتماعييية وأعطتيييا
ميييامين اقتصييادية وميين مييم تمكنييت ميين كسيير احتكييار الطبقيية البرجوازييية لحييم التصييويت ودرمييت معتيير الحييياة
السياسية وبدروليا ميدان الحياة السياسة درمت معيا كافة العرائ االجتماعية الميعيمة كيالمرأة وارقمييات فتصيب
النظام السياسي يستوعب ك أطياد المجتم  .وحدمت ك ىذه التطيورات بمعيز عين وجيود عامي ريارجي فميم تحيدث
عممية ارترام أو قط لصيرورة تطيور تمي المجتمعيات يمكين أن تيؤمر عميا مسيار تطورىيا أو تحيدث عمميية انحيراد
حادة ترير من توجييا .وىذا ما لم يتوفر لمععوب والدو النامية عامة ومنيا اليمن إذ أن تطورىا تيترر وليم ييتت إال
بعد أن أصبحت في العالم نماذج وتجارب رائدة يسعا الك إلا محاولية تقمييدىا واالحتيذا بييا تبنتييا القيو السياسيية
واالجتماعية وعكمت بالنسبة ليا أساسا نظريا وبرنامجا سياسيا حيث بيدأت مين حييث انتييا اخريرون وىيذه مسيتلة
طبيعيية ومنطقييية سيييما فييي ظي عييدم وجييود بييدائ محمييية .لكين تبقييا المعييكمة فييي قيدرة تمي المجتمعييات عمييا القبييو
والتعام ي والتكيييد م ي تم ي الييرؤ

وتم ي الفمسييفات وتم ي النظريييات التييي لييم تتلفيييا والتييي أتييت ميين رييارج سييياقيا

التيياريري .وعمييا المسييتو التطبيقييي والعممييي وجييدت ىييذه العييعوب نفسيييا وق يد أصييبحت تحييت سيييطرة وسييطوة القييو
ارجنبية التي تتبنا تم النظريات والفمسفات التي أبدعتيا في بالدىا وبنيت منجزىيا الحيياري والعمميي عميا أساسييا
فمم يعد بوس الععوب والدو النامية أن تتعمم وأن تقتبس من ريرة ومن إنجازات ومن تجارب اخرر بحريية بعيد أن
أصييبحت ىييي نفسيييا تحييت سييطوة ىييذا اخريير ب ي بييات عمييييا أن تييتعمم منييو وأن تقاومييو وتعم ي عمييا الييترمص ميين
سطوتو في نفس الوقت وىي عممية معقيدة رمقيت مزيجيا مين اليرؤ والتوجييات المتيياربة فياخرر بالنسيبة لييا ىيو
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مبدع ورائد ومتسمط ومستعمر في نفس الوقيت وفيي ظي ىيذا المنياخ اليدولي بكي تفاعالتيو وتعقيداتيو وليدت ونميت
وتطورت الحركة الوطنية في جنوب اليمن.
معكمة الدراسة:
بمييا أن أبييرز التحييديات التييي تواجييو اليييمن اليييوم ىييي بقييا وحدتييو في ن معييكمة الدراسيية تتركييز حييو

أسييباب

النزعة االنفصالية وكيد وجدت تم النزعة؟ وى ىيي نزعية أصييمة ترتكيز عميا واقي اجتمياعي مرياير؟ وكييد تعامميت
معيا الحركة الوطنية في مراحميا المرتمفة؟.
فريية الدراسة:
يفتييرض الباحييث أن النزعيية االنفصييالية ليسييت أصيييمة فييي واقي المجتمي اليمنييي فييي جنييوب اليييمن وأن ىنييا
مجم عوام محمية ودولية ىي التي أوجدتيا وىي التي تجعميا تبرز بين ك فترة وأرر .
منيج الدراسة:
بما أن استرالص المادة التي تعالج المعكمة مستقاة من أوعية مكتبية ف ن الباحث ير أن المنيج المناسب
الذي يمكن توظيفو ىنا ىو منيج تحمي الميمون عما أن المستلة مرىونة بكيفية توظيد واستردام ىذا المنيج في
تحمي النصوص ويمكن أن يكون استردامو فعاال من رال المعايير التالية:
 -0التفسير :ويعني ق ار ة النص من دار النص نفسو بمعنا معرفة محاور وأطراد النص مم استنباط العالقات
القائمة فيما بينيا .ولدينا حصيمة من المعطيات والمعمومات مستقاة من مصادر متعددة كالتقارير والكتب والتي
يمكن ق ار ة واسترالص ميامينيا ومدلوالتيا مم محاولة استرالص وجود محاور قد تعير أو تنبؤ بو تم الحصيمة
المعموماتية وطبيعة وجود عالقة بين تم المحاور إن وجدت.
 -2التفكي  :ويعني الق ار ة رارج النص بمعنا تفسير النص من رال
والسياسية واالقتصادية التي يرتكز عمييا .بمعنا مد

ق ار ة ارسس المقافية واالجتماعية

تتمر الرطاب السياسي والمواقد السياسية لمقو السياسية

واالجتماعية والكيانات الحزبية بمجم السيام التاريري .فالنعاط السياسي والحزبي في نياية المطاد ىو مررج
ينطمم من رزان البنا االجتماعية والمقافية ويعبر عنيا بطريقة أو بترر

فالق ار ة والتحمي ىنا ترتكز عما الجز

والراص وىو النعاط السياسي ولكن في عالقتو م الك والعام وىو وعا ه االجتماعي والمقافي الذي يمم الحاينة
التي وفرت لو أسباب الوجود والبقا ..
 -9التركيب واعادة البنا  :ويعني إعادة بنا منظومة العالقات التي تم استنباطيا في مرحمة التفسير عما أسس
جديدة ومن منظور جديد ورؤية جديدة ويمكن االستفادة من ىذا البعد في بنا وصيامة النتيجة العامة لمبحث
وىذه الصيامة تكون من منظور عمولي وكمي ينظر إلا الجزئي في عالقتو م الكمي والراص في عالقتو م العام.
فالمواقد السياسية قد يكون منبعيا وعائيا االجتماعي إذ تكون أحيانا معبره عنو وعما يعتم في دارمو من نوازع
وتفاعالت وقد تكون معبرة أحيانا عن تتميرات ومواقد وقتية وعريية كتتمير مواقد وسياسيات ومصال مجم
القو المحمية واإلقميمية والدولية إذا برىن البحث أن البيئة المحمية التي تعم في إطارىا القو السياسية سميمة
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ورالية من المررات فالرم قد يكون من البيئة المحمية نفسيا ومن واقعيا االجتماعي وقد يكون من نتاج معطيات
وعوام عريية ووقتية فريتيا ظرود محمية ودولية واقميمية طارئة.
إن من عتن توظيد ىذه المنظومة المالمية أن يساعدنا عما االقتراب من طبيعة وكنو المعيك اليذي نحين بصيدد
بحمو ومعالجتو بيدد الوقود عما طبيعة وكنو المعكمة قيد البعث وامتداداتيا االجتماعية والمقافية إن وجدت.
أىداد الدراسة:
تييدد ىيذه الدراسيية إليا تقيدير حجييم المعيكمة المتمممية فييي النزعية االنفصيالية ومعرفيية ميد عمقييا فييي
واق المجتم اليمني ومعرفة ما إذا كانت مستلة عريية أم أنيا مستلة مزمنة ذات أبعياد اجتماعيية سيود تظي تطي
برأسيا بين فترة وأرر

تستدعي وي واجتراح الحمو ليا

رطة الدراسة:
تتكون ىذه الدراسة من مقدمة منيجية وتوطئة تمييدية وراتمة ومالمة أج از ىي:
أوال :بداية الحركة الوطنية والتعام م معك التجزئة.
مانيا :تطور الحركة الوطنية وتراج معروع التجزئة.
مالماً :الجبية القومية وصعود اليسار وترحي معروع الوحدة.

تمييد
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سياسة االستعمار البريطاني ومصال القو المحمية وصناعة معك التجزئة
في ىذه الجزئية التمييدية التيي تسيبم مييالد الحركية الوطنيية سييحاو الباحيث معرفية كييد بيدأ معيك التجزئية
وكيد ساىم ك من االستعمار البريطاني ونظام اإلمامة في عما اليمن والقو المحمية في جنوبو فيي مييالد وبيروز
ىذا المعك ؟
ظمت جنوب اليمن منذ أقدم العصور جز ا ال يتج أز مين الييمن الطبيعيية وليم تنفصي عين العيما إال فيي فتيرات
يعد السمطة المركزية وانحالليا نتيجة النزاعيات القبميية والصيراع عميا السيمطة وىيي حياالت نيادرة وانفصيمت ىيذه
المنطقة عين الييمن نيائييا فيي سينة 0128م
ويييياف السيييفما والبيييييا

يييياف العمييييا

()1

عنيدما أعمين سيمطان لحيج اسيتقاللو عين إميام الييمن أسيوة بسيالطين

وأبيييين .وعنيييدما أحتمييييا البريطيييانيون أطمقيييوا عميييييا اسيييم مسيييتعمرة عيييدن

ومحمياتيا وىي التسمية التي استردمت في المراسالت البريطانيية .وفيي عيام 0371م ظيير مسيما الجنيوب العربيي
وقد تبنتيا رابطة أبنا الجنوب العربي ليدفين أوليما القيا عميا النزعية المناطقيية اليذي يميرىيا مسيما تسيمية عيدن
والمحميييات لمييا تتيييمنو ميين معيياني التجزئيية ولمحاوليية إزاليية الحييدود الوىمييية بييين اإلمييارات والتتكيييد عمييا عروبيية
المنطقة

()2

ومانييما رفييا لمبدأ الوحدة م العما  .وكرد فع

عما ىذه التسمية التي تكرس فص الجنيوب عين

العييما اسييتردمت القييو الوطنييية مسييما الجنييوب اليمنييي لتتكيييد وحييدة اررض اليمنييية عمييا الصييعيدين الجررافييي
واإلنسيياني وأييييفت ليييا كمميية محت ي

()3

لمتتكيييد عمييا واقي

االحييتال

ولنييزع المعييروعية عين سييمطة االسييتعمار

البريطاني واعطا معروعية لمقاومتيا.
أرذت بريطانيا تتطمي إليا احيتال مرفيت عيدن منيذ نيايية القيرن السياب ععير رعيية مين أن يقطي الفرنسييون
عمييييا الطريييم إلييا العييرم وعنييدما احتي نييابميون بونييابرت مصيير عييام 0138م قامييت بريطانيييا بيياحتال جزيييرة بييريم
الواقعيية عنييد مييدر بيياب المنييدب عييام 0133م

()4

ولكنيييا مييا لبمييت أن انسييحبت منيييا عقييب انسييحاب الفرنسيييين ميين

مصر( .)5إال أن مراوفيا ما لبمت أن تجددت مي بيد محميد عميي باعيا واليي مصير بالتوسي فيي عيبو الجزييرة العربيية
فيي مالمينييات القييرن الميامن ععيير حييث وصييمت القيوات المصيرية إلييا منطقية الحجرييية فتصيبحت تيييدد بعيك مباعيير
مدينة عدن ارمر الذي دف بريطانيا إلا الطمب من والي مصر سحب جيوعو من اليمن إال أنو رفض

()6

فطمبيت مين

السمطان محسن في العبدلي عام 0393م ع ار مرفت عدن التيي كانيت عيدن تابعية لسيمطنتو كيي تقييم فييو مسيتودع
لمفحم إال أنو رفض

مم ما لبمت أن طمبت منو تعوييا مجحفا عما سفينة كانت تحمي حجاجيا مين الينيد جنحيت فيي

ساح أبين وقيام ارىيالي بنيبييا

()7

فقاميت بياحتال مرفيت عيدن فيي 03ينياير 0393م بعيد مواجيية ميير متكافئية مي

ق يوات السييمطان العبييدلي سييمطان لحييج .حيييث كانييت الق يوات البريطانييية المياجم ية قييوة نوعييية تتكييون ميين  151جنييديا
 - 1إبراهيم لةرا هبيبمر ال هبةااررط هب طيمرط ر هبجير ا هبميير ل  1967-1945ل جاييرط بدر ه ل بدر ه ل  1979ل ص .19بيزمر يررل هبصيا رمل ةر ل هببيمررط
هبقبةمررط بجير ا هبررميل ر ربررأ هبصرراام ليظرراا ةيرزي ةر بقيررالل صرراام وبا ررل جي ر ا هبررميل ة رراي

ل ط2ل هبجمررل هبج مر يا،ررا لل

ررييا ل  2119ل ص

 228يا بي يا.
 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص .21

 - 3هبيبم ال ص .21
 - 4وةطال يةي هب،يب ل هالسصيياا هببامطاي

ييااصيا هبيابمط

جي ا هبميلل ها هبي ا بةطبا ط هبي،ا هإل اللل هبقايايل ب ل صاام ل ص.24

 - 5إامأ يااا ل هبميل هبداا  1962 -1571ل صياما ةسمل ب ههلل هبيياال ي ا لي اايبي ل بي لل  1978ل ص.51
 - 6ياا ب ميق ال

لل جي ا هبميل

 - 7جا طهل سماسط بامطايما

ية أ هبياال جر1ل ط1ل صاجيط لةي هبي

هة ل ها هبيه ط هبيابمطل ي،قل  1967ل ص .45

جي ا هبميلل ها هبياا هبياب ل هبقايايل  1969ل ص .81
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يالربر والفنيييين العسييكريين قامييت برييوض معركيية راطفيية تمكنييت فييييا ميين سييحم قيوات العبييدلي
مييزودين بالمييداف وبي ا
التقميدية وقت  093من قواتو وجرح 25آررين واعتقا العبدلي نفسو ووييعو فيي السيجن وليم ترسير بريطانييا فيييا
سيو 05فييردا بييين قتيي وجيري مقابي ( .)1وكانييت عييدن وقتيييا قرييية يتييراوح عييدد سييكانيا بييين  511و  911نسييمة

()2

وعقييدت معاىييدة مي العبييدلي بعييد أن فعي فييي طييرد البريطييانيين بيجييوم مييياد تعيييد بموجبيييا بعييدم مقاوميية السييمطات
البريطانية وأن يكون مسئوال عن أمن الطرقات وأال يجري مراسالت أو يوق معاىدات مي أي دولية أو حكومية أجنبيية
إال بعد إطالع الحكومية البريطانيية وأال يقيوم بالتصيرد بيالبي أو اليرىن أو اإليجيار ري مين أرايييو ري دولية أو أحيد
رعاياىا إال بعد التعاور م الحكومة البريطانية مقاب أن تتعيد الحكومة البريطانية بحمايتو وأن تدف لو مرتبيا سينويا
يبم ي  9511لاير

()3

وقامييت بعييدىا بعق يد سمسييمة معاىييدات حماييية ممامميية بينيييا وبييين سييالطين وأم ي ار ومعيياي جنييوب

اليمن التي كانت تتوزع بين  29كيانا( .)4كما أبقت عما تم المحميات في وي متترر فمم تعميم سيكانيا وليم تحياو
تحاو الدف بيا في طريم النمو تحت دعو عيدم التيدر فيي العيؤون الدارميية

()5

فميم يوجيد فيي جنيوب الييمن منيذ

احتاللييو عييام 0393م وحتييا اسييتقاللو عييام 0391م سييو مدرسييتين مييانويتين فييي عييدن واحييدة لمبنييين وأريير لمبنييات
كانت تستوعب بي مئات مين الطيالب وكيان الييدد مين إنعيائيما تيوفير بعيض الكتبية والميوظفين لمسياعدة سيمطات

االحتال في ارعما اإلدارية أما فيي المحمييات فميم توجيد سيو بعيض الميدارس االبتدائيية ارعيبو بالكتاتييب( .)6وفيي
مجيييا الصيييحة كيييان ىنيييا أربييي مستعيييفيات فيييي عيييدن ىيييي مستعيييفا الممكييية اليزابييييث ومستعيييفا سيييالح الطييييران
ومستعفا اإلرسالية االسكتمندية ومستعفا مصافي البترو

أما في المحميات التيي يتيوزع بييا معظيم السيكان البيال

عيددىم نحيو  811أليد نسيمة فميم توجييد بييا سيو أربي عييادات فيي كي مين المكيال وأبيين ولحيج وسييؤن( .)7ووجييدت
عبكة طرم جيدة ولكن في مدينة عدن وحدىا لردمية حركية تميوين السيفن

()8

أميا فيي المحمييات فبقييت وسييمة النقي

الرالبيية ىييي الحيوانييات( .)9ويبييدو أن اليييدد ميين ذلي ىييو اإلبقييا عمييا ويي التبعييية وعمييا النزعيية االسييتقاللية لتمي
المناطم وكانت سياستيا تقوم عما مبيدأ معاىيدة وال

مقرونية بالعطيا

ميم االسيتيال

الموالية عما المعادية فال تحتاج إلا جيش كبير لممحافظة عما واق االحتال

وعميا مبيدأ تحيريض القبائي

وعميا مبيدأ إرافية ارقميية مين اركمريية

وتوظيفييييا لردمييية االحيييتال ( .)10كميييا عميييدت بريطانييييا إليييا محاولييية ترييييير التركيبييية السيييكانية عبييير قيييانوني اليجيييرة

والمواطنة

()11

المذان فتحا أبواب عدن أمام اليجرة ارجنبية وأممقاىا أمام ىجرة أبنا العما

وأبنا المحمييات حييث

اسييتقدمت إلييا عييدن الينييود والباكسييتانيين واإلي يرانيين باإليييافة إلييا اروربيييين والييييود الييذين أمسييكوا بمفاص ي اإلدارة

 - 1جا طهل ي

ا سابقل ص 115ل .127

 - 2م ل جة لل هبميل هبث اصالل هبجيه امصالل هب ة يل ط2ل ها هبج م ل بما ل . 2111ل ص .82
 - 3يرص هبيياير ي هبي ويررط برمل هبةا يرط هببامطايمررط هبسرةطال يةسررل
هببامطاي

ييااصيا هبيابمط

 - 4إامأ يااا ل ي

جي ا هبميلل ي

رل هبيبر ب ل ر  18م يمر  1939ل ر حوةطرال بر هبةطمررا هب،ريب ل هالسررصيياا

ا سابقل ص 34ل 35ح.

ا سابقل ص .111

 - 5جال جاأ بماب ل جزماي هبياال ط1ل صياما يج ي ياجا سيم هبدزل هبياصا هبصجااا بةطبا ط هبص زمع هبي،ال بما ل  1961ل ص .185
 - 6جا طهل ي

ا سابقل ص 375ل .376

 - 7وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 - 8جا طه ل ي

ل هإليا ها ل ها هبي ا بةطبا ط هبي،ا هإل اللل هبقايايل  1962ل ص 69ل .83

ا سابقل ص .377

 - 9وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 - 10إباهيم لةا هبيبم ال ي

ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص .123

ا سابقل ص.33-31

 - 11وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل

ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص .172
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وسيطروا عما مجم النعاط االقتصادي وكانوا أفيي مين يتعياون مي االحيتال ( .)1ورميم ىيذه الجييود فميم تيزد نسيبة
ارجانيب فييي المدينيية عين  ٪05ميين مجمييوع سيكانيا

()2

ويبييدو أنيييا كانيت تيييدد مين محاولية تريييير التركيبيية السييكانية

لمدينة عدن إليا زييادة عيدد سيكانيا مين ميير اليمنييين إليا الحيد اليذي يمكينيم مين المطالبية فيي أن يكونيوا طرفيا فيي
تحديد مستقب المدينة التي كانت بريطانيا تسيعا إليا عزلييا عين الييمن .وليم يعتيرد العمميانيون بياالحتال البريطياني
وقاموا بتجريد عدة حمالت ييد بريطانييا وفيي عيام 0312م تيم تعيكي لجنية معيتركة لتمبييت الحيدود واسيتمرت ىيذه
المجنة في عمميا حتا ميارس عيام 0317م حييث تيم االتفيام بيين الطيرفين عميا ريط الحيدود وتميت المصيادقة عميا
ىذا االتفام في  3مارس 0307م .إال أن اندالع الحرب العالمية ارولا ووقود تركيا إلا جانب ألمانييا ليم ييي ىيذه
االتفاقييية موي ي التطبيييم الفعمييي فانييدلعت المواجيييات بينيمييا وتمكنييت تركيييا ميين اكتسيياح معظييم أرايييي الجنييوب
فاحتمت اليال والحواعيب ولحيج ووصيمت قواتييا فيي  9يولييو 0305م إليا منطقية العيي عمميان .لكين البريطيانيين
كان لدييم في عدن  07ألد جندي جيدي التسمي
يد ارت ار

()3

عر وتتليب القبائي ييد
وكان لدييم الربرة والقدرة المالية عما ا

باإلييافة إليا الظيرود الجويية القاسيية أجبير ارتي ار عميا االنسيحاب .وبعيد ىزيمية بريطانييا فيي الحيرب

ارولا واستقال

عما

اليمن طاليب اإلميام يحيىيا حمييد اليدين ب عيادة عيدن ومحمياتييا باعتبارىيا جيز ال يتجي أز مين
وأنيو ال يعتيرد بالمعاىيدات التيي

التراب اليمني وأكيد أن البريطيانيين امتصيبوىا بيالقوة كميا امتصيبيا ارتي ار مين قبي

عقدىا البريطانيون م العممانيين ومين ييمنيا معاىيدة الحيدود التيي وصيفيا بتنييا تميت بيين طيرفين مرتصيبين

()4

ال

حييم ليم يا فييي التصييرد فييي أرض اليييمن .إال أن البريطييانيين اعتبييروا عييما اليييمن المسييتق وريييث الدوليية العممانييية
وممتزم بك المعاىدات التي وقعتيا الدولة العممانية معيم ووصفوا رالفيم م اإلمام بتنو ريالد حيو تحدييد الحيدود
فييي حييين رفييض اإلمييام ىييذا التوصيييد وأصيير عمييا اسييترجاع كامي تيراب جنييوب اليييمن فييرد البريطييانيون عييام 0308م
بيرب ميوانئ الحدييدة والمحيية والصيميد والمريا فيي العيما

()5

وقياموا بتسيميم مينيا

الحدييدة لعيدو اإلميام وحمييفيم

اإلدريسي .فرد اإلمام بتزويد القبائ في الجنوب بالما والسالح وطالبيم بالتعاون معو لطرد االحيتال واسيتعادة أراييي
الجنييوب

()6

ولقيييت دعوتييو ىييذه قب يوال فييتمكن بمعانيية القبائ ي عييام 0329م ميين السيييطرة عمييا منيياطم واسييعة فييي

المحميات الرربية وبالذات في اليال والعواذ

ولحج( .)7مميا دفي بريطانييا إليا تعيكي وحيدات عسيكرية محميية تحيت

قيييادة يييباط بريطييانيين وتوجيييو يييربات جوييية لق يوات اإلمييام يحيييا والمنيياطم القبمييية المتحالفيية معييو وقصييد مييدن

ومناطم في عما اليمن في الفترة من 0328وحا 0397م( .)8وتزامن م ىذا ارتكاب اإلمام يحيا أرطيا كبييرة حييث
حيث طمب من ارىالي في المناطم المحررة تسميم يريبة الزكاة وكانت بريطانيا ال تطيالبيم بعييئ وال تفيرض عميييم
أي التزامات مالية وطمب من المعائ تسيميم الرىيائن

 . - 1إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص 55ل .56

 - 2وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 . - 3جا طهل ي

ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص .111

ا سابقل ص .341

 . - 4إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 5ييس هبي

()9

وأوكي إدارة المنياطم المحيررة إليا إقطياعيين ورجيا ديين ميا

ا سابقل ص39ل .41

ال ص .41

 - 6ة هب اهال هبميل هبجي ب يل هالسصيياا إبى هب ة يل ط1ل اماض هبا مس بةاصا هبي،ال بي لل  1992ص.38
 - 7إامأ يااا ل ي
-8

ة هب اهال ي

ا سابقل ص .118،117
ا سابقل ص .38

 . - 9ب هبيزمز وا هبيسي ال يياب صاام هبميل هبييا ال 1948 -1915ل ط1ل ياصبط هبسيةاي ل
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ييا ل  1992ل ص .161

لبموا أن سيطروا عما اررض التي كان ارىالي يدافعون عنييا وقياموا باسيترال ارىيالي فتراجي تتيييدىم ليو

()1

ومين

مييم تراجعييت قواتييو التييي أصييبحت تفتقيير إلييا الييدعم العييعبي .ولموازنيية النفييوذ البريطيياني قييام باالتصييا بااليطيياليين عييام
0329م وعقد معيم معاىد اعترفيت بموجبييا إيطالييا باسيتقال سيمطة اإلميام عين تركييا ونظميت التبياد التجياري بيين
البمدين وعقد معاىدة مماممة م االتحاد السوفيتي

()2

فرد البريطانيون عام 0328م بقصيد ميدن تعيز وييريم واب

واب والمناطم المجاورة ليا .وتزامنت ىذه السياسة م تزايد الييروط العسيكرية السيعودية مين العيما

فريي اإلميام

لألمر الواق ووق معاىدة م بريطانيا عام 0397م اعترد بموجبيا ببقيا المحافظيات الجنوبيية تحيت حمايية بريطانييا

لمدة أربعين عاما مقاب أن تعترد بريطانيا بسمطتو عما عما اليمن(.)3

وباإليافة إليا دور بريطانييا وأرطيا اإلميام يحييا فيي صيناعة معيك التجزئية في ن المصيال اليييقة لمسيالطين
وارمي ار والمعيياي كانييت تكييرس ىييذا الواقي

فعنييدما تريييرت سياسيية بريطانيييا تجيياه الجنييوب فييي مرحميية مييا بعييد الحييرب

العالمييية ارولييا بيييدد الترفيييد ميين أعبائيييا المالييية وتتىي ي الجنييوب لممسيياىمة فييي مواجييية التحييديات العسييكرية
المحدقة بالمنطقة قاوم ىذا التوجو السالطين وارم ار رعية أن يؤدي دمجيم في كيان أكبر إلا الحد مين صيالحياتيم
فييي التعامي مي رعاييياىم وأن يمتييد نفييوذ ىييذا الكيييان إلييا عييؤون منيياطقيم الدارمييية .ففييي عييام 0325م عنييدما طييرح
المقيم في عدن البريطاني يرورة دمج المحميات تحت مطا تسيي إدارتيا

()4

وكيرر ىيذا الطيرح عيام 0391م لقييت

الفكيرة معارييية مين قبي ارمي ار والسييالطين رعيية إيييعاد نفييوذىم .وظميت ىييذه المعاريية قوييية إليا أن جييا احييتال
إيطالييا لمحبعية عيام 0391م وتزاييد المرياود مين أن تنعير بريطانييا بصيراعاتيا اركمير أىميية داري القيارة اروربيية
حيث كانت القارة عما أبواب الحرب العالمية المانية فتصب جنوب اليمن المفككة إلا كيانيات صيريرة محي أطمياع مين
قب إيطاليا وبالتالي رفت المعارية وأصدرت بريطانيا مرسوما ممكيا يقيي بتحويي السيمطنات والمعييرات واإلميارات

إلا محميتين ىما المحمية الرربية والمحمية العرقية وتيم ك منيما رمسة كيانات( .)5وفي أوائي الرمسيينيات قيدم
قدم مستعار المحمية الرربية معروعا يقيي بتعكي حكومة ومجمس تعيريعي لكي مين المحميتيين العيرقية والرربيية
عما أن يكونا معينين ويتبعان المندوب السامي العام فيي مدينية عيدن وعقيد ميؤتمر لييذا الريرض حييره ممانيية ععير
حاكما من حكيام المحمييات
عام 0357م

()7

()6

إال أن ىيذا المعيروع لقيي مقاومية مين قبي السيالطين وارمي ار

فتعييد طرحيو ميرة أرير

ولكنو ظ مح مقاومة من قب السالطين وارم ار ولنفس ارسباب.

ولم تصب فكرة االتحاد أكمر قبوال إال بعد عام 0359م حييث بيرزت عوامي جدييدة جعميت فكيرة االتحياد أكمير قبيوال
من ذي قب

منيا انتيا العزلة التي كانيت تعياني منييا اليبالد بفعي حركية اليجيرة العائيدة إليا الجنيوب وبفعي انتعيار

جياز الراديو وقييام ميورة يولييو فيي مصير عيام 0352م وفعي العيدوان المالميي عميا مصير عيام 0359م وقييام ميورة
يوليو تموز في العرام عيام 0358م واكتسياح الميد القيومي لممنطقية العربيية واسيتمرار مطالبية عيما الييمن باسيتعادة

 - 1ة هب اهال ص .38
 - 2يص هبيياي صمل هبمييمرط هإلمطابمرطل هبي ويرط ر  21لاصر با را  1926ل هبيياير ي هبمييمرط هبا سرمط هبي ويرط ر هن ل يرل ير يبا  1927ر ح  .سرم
ي طيى ساب ل صا مل هبميل هبة مثل  1948 -1914ل ط4ل ها هنيمل بةي،ا هبص زمعل هبقايايل  1993ل ص 526ل 527ل
 - 3يص يياي ي هب

هوط هبصيا ل هبيصبا ل بمل هبميل بامطايما

 - 4ل .ابا ال هبسماسط هالسصيياامط
-5

ح  .سم ي طيى ساب ل ي

جي ا هبميلل صاجيط يا هبجا ال ها هبهي هي ل

ة هب اهال ص .42،41،41،51

 - 6إامأ يااا ل ي
 - 7ل .ابا ال ي

ا سابقل ص .212
ا سابقل ص .24

9

ا سابقل ص 541ح.

لل  1984ل ص .23

 536ةى هبص هب ح.

أراييي الجنييوب( .)1فيرأت بريطانيييا أن قيييام كيييان اتحييادي سييي حييدا ليييذه المطالييب باإليييافة إلييا إد ار بريطانيييا أن
وقييت االسييتعمار التقميييدي قييد أزد وأن ميين مصييمحتيا قيييام دوليية تييرتبط معيييا بمعاىييدة صييداقة وتيييمن بقييا قاعييدتيا
العسكرية في عدن و أر السالطين أن بقيا ىم فيي حالية تفتيت قيد ييؤدي إليا ابيتالع وتيذويب كيانياتيم ييمن معياري
أكبر .وبالتالي أقر المعيروع االتحيادي بصيفة نيائيية فيي  00فبرايير عيام 0353م وجعميت رئاسية االتحياد دوريية بيين
السييالطين

()2

وع يكمت حكوميية اتحادييية

()3

وعقييدت معاىييدة حماييية وتعيياون م ي بريطانيييا فييي العييام نفسييو( .)4ودرمييت

االتحاد ست إمارات من أص إحد ععر ىي بيحان واليال

والفيمي والعيوذلي ويياف السيفما والعواليم العمييا

وفي فبراير عام 0391م انيمت إلا االتحاد العوالم السفما والعقربي ودمينية وفيي أبريي عيام0390م انييمت إميارة
الواحييدي

()5

وفييي ينيياير 0399م انيييمت مسييتعمرة عييدن

()6

وعميييو ف ي ن النزعيية االنفصييالية ىييي نتيياج عوام ي طارئيية

ودريمة تمممت في االستعمار واإلمامة وسالطين وأم ار المناطم المتمسكين بسمطاتيم المطمقة عما مناطقيم.

أوالً :بداية الحركة الوطنية والتعام م معك التجزئة
سيحاو الباحث في ىيذه الجزئيية الوقيود عميا طبيعية الظيرود والمالبسيات التيي وليدت فيييا الحركية الوطنيية
وكيد تعاممت تم الحركة الوليدة م معك التجزئة؟

ا سابقل ص .52

 - 1ة هب اهال ي

 - 2وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 - 3ة يا ا يةي ل

ل هبصاام

 - 4يص هبيياي ي هبي ويط بمل
 - 5ل .ابا ال ي
 - 6ة هب اهال ي

ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص .225

هبة اايل ط2ل هزاي هبثقا طل

ييا ل  2111ل ص .276

بمل ةا يط بامطايما

ح وةطال يةي هب،يب ل

بط هالصةا

ا سابقل .29
ا سابقل ص .57
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ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص  141يا بي ياح.

في بداية المالمينيات من القرن الععرين بدأت ظاىرة تجمي اردبيا والممقفيين ونقاعياتيم فيي المقياىي العامية
مم ما لبث ىؤال أن أسسوا نوادي أدبية ومقافية ومن ىذه النوادي نادي اإلصالح الحييرمي والنيادي المقيافي ونيادي

اإلصييالح اإلسييالمي ونييادي عييباب الت يواىي( .)1ولكيين سييرعان مييا تحييو نعيياطيا ميين نعيياط مقييافي وأدبييي إلييا نعيياط
سياسييي حيييث أرييذت تطالييب سييمطات االحييتال بتوظيييد اليمنيييين فييي الوظييائد الحكومييية المقصييورة عمييا االنجميييز
وارجانب وأرذت تجم تبرعات لممورتين الفمسطينية والجزائريية ميم أريذت ترفي عيعارات مناوئية لالسيتعمار ممي أرض

العييرب لمعييرب( .)2مييم أرييذت الجمعيييات فييي الظيييور وميين أبييرز الجمعيييات التييي ظيييرت فييي مالمينيييات القييرن الععييرين

جمعية ارروة والمعاونة وجمعية التعارد الحيرمية وجمعية الفيائ اإلسالمية وجمعيية الحيم وكيان ىيدفيا نعير
التعمييم ومحيو ارميية وانعيا المعيياري االقتصيادية الصيريرة إال أن نعياطيا ميا لبييث أن أريذ أبعيادا سياسيية فترييذت
تطاليب باإلصيالح السياسيي وانعيا مجيالس تعيريعية فيي السيمطنات وتحدييد نسيبة الرسيوم والييرائب ورفي ارجيور
والمرتبييات( .)3وبعييد الحييرب العالمييية المانييية ظيييرت جمعيييات أكميير تييتمي ار مم ي الجمعييية اإلسييالمية والجمعييية العدنييية
وارولا أسسيا محمد عبد اهلل المحامي عام 0371م وىو باكستاني ارص

وكان ليا طاب دينيي قواميو عيعار ارريوة

اإلسالمية وبدأ اىتماميا أوال بقيية كعيمير إال أنييا ميا لبميت أن رفعيت مطاليب مناوئية لموجيود االسيتعماري .والمانيية
تتسست كرد فع عما تتسيس ارولا عام 0371م ومؤسسيا ىو محمد عميي لقميان وىيو ىنيدي ارصي

ووصي عيدد

أعيائيا إليا مالمية أليد عييو وأصيدرت صيحيفتي فتياة الجزييرة والقميم العيدني واسيتقطبت تجيار الجالييات مين ىنيود
وصييوماليين وميييرىم( .)4ورفعييت الجمعييية عييعار عييدن لمعييدنيين وكانييت تطالييب سييمطات االحييتال بعييدم ميين الجنسييية
العدنية إال لموالييد مدينية عيدن ورعاييا الكومنوليث البريطياني وعيدم منحييا ربنيا العيما

وأبنيا المحمييات وأريذت

تطالب باستقال مدينة عدن وفصميا عين محيطييا العربيي وربطييا بالكومنوليث البريطياني بحجية عيدم وجيود تجيانس
مقافي وحياري بين مدينة عدن ومحيطيا العربي

()5

وكانت الجمعيية ترعيا مين أن ييتم تيذويب الجالييات ارجنبيية فيي

محييط عربييي مالييب فيي حاليية دمييج المدينية فييي كيييان أكبير .مييم مييا لبميت أن انحمييت وقييام عميا أنقاييييا حييزب المييؤتمر
الععبي الدستوري برئاسة عمي محمد لقمان والحزب الوطني االتحادي برئاسة حسن البيومي واستمر ارو فيي تبنيي
أفكار الجمعية التي انبمم عنيا فترميت عنيو بريطانييا بعيد أن أصيبحت تؤييد فكيرة دميج عيدن فيي كييان أكبير وانحيازت
إلا الماني الذي كان يطالب بيرورة دمج عدن في االتحاد المزم قياميو مي االحتفياظ لعيدن بويي ممييز كميا وافيم
عما بقا القاعدة العسيكرية البريطانيية فيي عيدن
الكفاح المسم ووصفو بالنعاط اليدام

()7

()6

التيي كيان يتواجيد بييا نحيو  75أليد جنيدي وعيارض بعيدة مبيدأ

وكان لو صحيفتان ناطقتان باسمو ىما الكفاح واليقظة

()8

وقيد تالعيا كيال

كال الحزبين الحقا م تقدم الحركة الوطنية.
 . - 1إبراهيم لةرا هبيبمر ال ي ر ا سررابقل ص  .113،112،111مصراب يررايياملل هبجبهرط هبق يمررط ر هبايرراا يرل لجررل هسرصقالل هبررميل هبجي بمرطل صاجيررط
ها هبصق ل ها هبصق ل ي سا ل  1984ل ص.38
 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ص..113،112،111
 - 3ييس هبي

ال ص .115،114

 -4ة هب اهال ي

ا سابقل ص .78

 . - 5سما ة يقبلل يل صاام هبةااط هب طيمط هبمييمطل يااز با ا بة اهسا
 - 6ة هب اهال ي
 - 7يةير سرريم

هبي،ال

ييا ل  2114ل ص 125ل ..126

ا سابقل ص .79

بر ههللل ر ل ايرراا ،رريا يزميررط إيباهط امررطل ها هبررل لة ر لل بمررا ل  1989ل ص .65

ص .156 -154
 . - 8سما ة يقبلل ي

ا سابقل ص .146
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 .إب راهيم لةررا هبيبمر ال ي ر ا سررابقل

كما قامت بريطانييا مين جانبييا باليدف بجنيوب الييمن فيي طرييم التطيور الدسيتوري طبقيا لحسياباتيا وفيي ىيذا
اإلطييار قامييت بريطانيييا عقييب الحييرب العالمييية المانييية وتحديييدا فييي عييام 0371م باسييتحداث أو مجمييس تعييريعي ك ي
أعيائو معينين من قب الحاكم البريطياني

()1

ميمتيو مسياعدة الحياكم العيام البريطياني فيي إدارة عيؤون المسيتعمر .إال

أن المجمس كان يصدر توصيات وكان يحم لمحاكم العام رفييا عريطة إبدا أسباب الرفض ليوزير المسيتعمرات فيي
الحكومة البريطانية .وكان المجمس محدود العدد ويتكون تحديدا مين  00عييوا مينيم الميدعي العيام وأميين الماليية
وقادة القوات البريطانية ورؤسا الجاليات ارجنبية وبعض الميوظفين العميوميين وفيي عيام 0355م سيمحت سيمطات
االحتال بانترياب أربعية أعييا مين إجميالي عيدد أعييا المجميس

()2

ميم اسيتحدمت مجميس وز ار معيين

()3

ميير أن

الكممة الفاصمة ظمت لممندوب السامي البريطاني
ولم تكن مم ىذا التوجو المناطقي والتعطيري يحظا بععبية في جنوب الييمن بيين امميب السيكان اليذين فعيت
بينيم التطمعات الوطنية والقوميية بحكيم انتعيار جيياز الرادييو وعيودة الطيالب المبتعميين مين الريارج ووجيود الممقفيين
والمعاريين لحكم اإلمامة من أبنا العما

حيث لجيت إليا عيدن الكميير مينيم فيي عيام 0379م نتيجية مالحقية اإلميام

ليم وأسسوا حزب ارحرار اليمنيين عيام 0377م كميا عيكموا الجمعيية اليمنيية الكبير

وأصيدروا صيحيفة صيوت الييمن

وفي عام 0379م وص إلا عدن سيد اإلسالم إبراىيم ابين اإلميام أحميد وأعمين تتيييده لمطاليب اليوطنيين اإلصيالحية.
وكانت بريطانيا في البدايية تير فيي استييافة المعاريية العيمالية ورقية تييرط بييا عميا الحكيم االميامي فيي العيما
ورفيت طمبا لإلمام بطردىم بحجة أنيم لم يتعدوا حدود التعبير عن آرائيم لكن تبنييم رفكار وطنيية وقوميية وتحرريية
أسيم في بمورة ىذه ارفكار المعادية لالستعمار فترذت بريطانيا تتبرم من وجودىم ولما رد اإلمام عما بريطانيا بيدعم
إنيذار
ا
القبائ المناىية لمجود االستعماري قامت بريطانيا بالتوص مي اإلميام إليا صيفقة تيم بموجبييا توجييو بريطانييا
إلا الصحد التي تنتقد حكم اإلمام تيدد فيو بي مالم مين ليم يمتمي منييا منييا مقابي أن يكيد اإلميام عين دعيم قبائي
الجنوب وأن يقوم بمن عيوخ القبائ الذين يستييفيم فيي العيما مين تحيريض القبائي فيي الجنيوب ييد االسيتعمار

وىو ما رمم قناعة لد أبنا العما والجنوب بييرورة توحييد جييودىم تجياه االسيتعمار واإلمامية( .)4وبعيد فعي ميورة

0378م فييي العييما قييام معاريييو اإلمييام ميين أبنييا العييما بتتسيييس حييزب االتحيياد اليمنييي وعنييدما انبمقييت الجبييية
الوطنييية المتحييدة انيييم إلييييا ومييارس نعيياطو ميين رالليييا فتسيييم فييي بمييورة ارفكييار الوحدوييية بييين أبنييا العييما
والجنوب(.)5

وفي ىذا اإلطار بدأت تظير أحزاب تدعو إلا الوحدة ومنيا حزب الوحدة الحييرمية وحيزب الرابطية الحييرمية
وحيزب السيادة وىيئيية وحيدة حيييرموت وأريذت تييدعو إليا وحييدة حييرموت المكونيية مين سييمطنتي القعيطيي والكميييري
والا يميا بعد توحيدىا م العما

وعقدت عدة مؤتمرات لييذا الريرض منييا ميؤتمر اإلصيالح الحييرمي ارو عيام

0321م ومييؤتمر اإلصييالح الحيييرمي الميياني عييام 0328م .إال أن سييمطاني السييمطنتين رفيييا مبييدأ دمييج السييمطنتين
 - 1ل .ابا ال ي

ا سابقل ص .35

 . - 2جا طهل ي

ا سابقل ص .361

 - 3مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص 15ل 16

 . - 4إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص .111

 . - 5إباهيم لةا هبيبم ال ص .121
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حيييث اعييترط سييمطان السييمطنة القعيطييية درييو سييمطنة الكميييري تحييت سيييادتو وأسييس الحييزب الييوطني القعيطييي عييام
0379م ويييم إليييو لفيييد ميين كبييار التجييار والمييال والمييوظفين وجع ي ىدفييو الييدفاع عيين العييرش

()1

واتيييم سييمطان

السييمطنة الكميرييية االنجميييز بالتييرمر عمييا سييمطتو باسييم الوحييدة( .)2وفييي عييام 0351م تتسسييت رابطيية أبنييا الجنييوب
العربييي لمواجييية الحركيية االنفصييالية التييي تبنتيييا وروجييت ليييا الجمعييية العدنييية

()3

وانظييم إليي يا لفيييد ميين رريجييي

الجامعات العربية وبعض النقيابيين وكيان مين مؤسسيي الرابطية عبيد اهلل باذييب ذو التوجيو الماركسيي وقحطيان محميد
الععبي ذو التوجو القيومي ومحميد عميي الجفيري قاييي قيياة لحيج وريريج جامعية ارزىير واليذي تيرأس الرابطية

()4

فكانت تيم أوائ البعيث والقيوميين وأوائي اليسيار وأييدىم أصيحاب رؤوس ارميوا فيي المحمييات( .)5وحيددت الرابطية

ىييدفيا ب نعييا دوليية مسييتقمة فييي جنيوب الجزيييرة العربييية تعييم عييدن والمحميييات

()6

وأن الوسيييمة لتحقبييم ىييذا اليييدد

تتمم فيي النييا السيممي عبير تحريي الجمياىير وتنظييم المظياىرات وعقيد االجتماعيات وتقيديم العيرائض لسيمطات

االحييتال ( .)7وكانييت الرابطيية فييي ىييذه المرحميية عمييا رأس الحركيية الوطنييية ونجحييت فييي تعبئيية الييرأي الع يام يييد اإلدارة
البريطانية واليرط عما اإلدارة البريطانية لجع المرة العربية المرة الرسمية بدال من االنجميزيية واليدعوة إليا تتسييس
النقابات العمالية لمدفاع عن حقوم العما

والقيا عما الحركة التبعيرية( .)8إال أن الرابطية بقييادة الجنياح التقمييدي

التقميدي فيو لم تستط المحام بالحركة الوطنية التي أصب مطمب الوحدة م العما عما رأس مطالبيا وبالتيالي ليم
تحييظ بمقيية ال القييوميين وال الييوطنيين بسييبب موقفيييا المتنيياقض ميين الوحييدة اليذي يؤكييد عمييا عروبيية الجنييوب ويييرفض
يمنيتو فقد كانت ترف ععار الوحدة العربية العاممة وفي الوقت نفسو ترفض مبدأ الوحدة م عما اليمن .وفيي عيام
0355م درمت االنترابات التعريعية التي لم تعار فييا سو الجمعية العدنيية

()9

وكيان قرارىيا ىيذا ميير مقبيو عميا

اإلطالم من قب كافة القو الوطنية فالمجمس التعيريعي المزمي انترابيو يتكيون مين  02عييوا إال أن أربعية مقاعيد
فقييط ىييي التييي تعيير باالنتريياب والبقييية معينييين ميين قبي الحيياكم البريطيياني .كمييا أن السييمطات البريطانييية قصييرت حييم
االنترياب عمييا موالييد مدينيية عييدن والصيوماليين والينييود وحرميت أبنييا المحميييات وأبنيا عييما الييمن ميين المقيمييين
فيييا ميين حيم االقتيراع

()10

وكيان أبنييا العيما يتواجييدون بكمافية فييي المحمييات وكييان تركيزىم أكميير فيي مدينيية عييدن

كوني يا منطقيية جييذب لميييد العامميية .وبالتييالي أصييب ميين يحييم ليييم حييم االقت يراع بعييد ىييذا االسييتبعاد الجييائر  2015ألييد
عرص من أص  081ألد عيرص اليذين ىيم فيي السين القانونيية مين سيكان المدينية وفيي ظي ىيذا الويي درميت
الرابطة االنترابات التي وصمت نسبة المقاطعة فييا إليا  ٪19وحصيمت عميا مالمية مقاعيد مين أصي أربعية
 - 1سما ة يقبلل ي

ا سابقل ص .118

 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 3هييس هبي
 - 4سةطال لةي

()11

فكيان

ا سابقل ص .76

ال ص .113
صط ا هبيجصيع هبميي ل ط1ل ها هبطةميط بةطبا ط هبي،ال بمرا ل  1969ل ص 231ل مصراب يراي ياملل ي ر ا سرابقل

يال يظاي

ص .43
 . - 5إباهيم لةا هبيبم ا ل ص .114
 . - 6سما ة يقبلل ي
 - 7مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص .135
ا سابقل ص .44

 . - 8إبراهيم لةررا هبيبم ر ال ي ر ا سررابقل ص .116،115بييا ررط هبيزم ر
هبق يمط

هبميلل هبي،أيل هبصط ال هبي ا ال هآل اق بةطبا ط هبي،ال

 . - 9إباهيم لةا هبيبم ال ي
 . - 10جا طهل ي
 - 11ييس هبي

ررل هباهبطررط هنة رزها هبص ر صيا ر

ييا ل  2111ل ص 24ل يا بي يا.

ا سابقل ص .121

ا سابقل 161ل .162

الل ص 161ل .162
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ييهررا ليظرراا وررا اا لةي ر ةم ر ال هنة رزها

الك مجم أن العممية االنترابيية برمتييا مسيتلة عبميية ال مين حييث إدارتييا فقيط وانميا مين حييث جيدو وجودىيا مين
حيييث ارسيياس وبالتييالي أدت تمي المعيياركة إلييا انييييار عييعبيتيا فتصييبحت قيييادة بييدون قاعييدة .كمييا أن قادتيييا أرييذوا
يسعون إلا جم الما حيث استولت قيادتيا عميا المعونية التيي منحييا اتحياد العميا العيرب لمميؤتمر العميالي والبالرية
ععييرة ماليييين جنيييو مصييري

()1

ممييا زاد ميين تييدىور مكانتيييا .وبييدال ميين أن تتالفييا قيادتيييا ىييذا الوي ي وترييير ميين

سياستيا أصدرت عام 0359م بيانا أكدت فيو عما نيجيا ومطالبييا المتمممية فيي مين أبنيا الجنيوب حقييم فيي تقريير
المصير وانعا دولة مستقمة ذات سيادة في جنوب اليمن مما أد إلا ريروج مين بقيي فيييا مين اليوطنيين وليم يبيم
فييا بعد ىذا التاري سو السالطين والزعما التقميديين .وانتيا وجودىا فيي جنيوب الييمن بعيد أن نفيت بريطانييا عيام

0359م رئسيا محمد عمي الجفري الذي افتت مكتبا لمرابطة في القياىرة ركيز نعياطو فيي المجيالين العربيي واليدولي(.)2
إال أن إنجازىا تمم في تجاوز االنتما ات المحمية الييقة التي ح محميا ععار وحدة الجنوب اليمني.
والمالحييظ ىنييا أن ى يذه المرحميية قييد بييدأت بحركيية مقافييية مييا لبمييت أن تطييورت إلييا حركيية سياسييية سييارت فييي
مسارين متيادين ارو ينادي بالتجزئية عميا أسياس تبنيي الكيانيات الصيريرة والمياني ينيادي بالوحيدة ييمن معياري
أكبر وانتيت ىذه المرحمة بيتفو المعياري الصيريرة لمصيمحة كييان أكبير ىيو الجنيوب اليمنيي اليذي كانيت ترتمير فيي
دارمو قو تنادي بمعاري تتعد حدود ىذا الكيان.

مانيا :تطور الحركة الوطنية وتراج معروع التجزئة
سيحاو الباحث في ىذه الجزئيية تتبي بدايية وتطيور ومسيار القيو الجدييدة كالقوميية والبعيث واليسيار التيي
رفدت مسار الحركة الوطنية وكيد تعاممت م معك التجزئة؟
بدأت ارفكار الماكسيية تتسيم إليا الييمن منيذ مطمي الرمسيينيات عبير الطمبية العائيدين مين الريارج والقييادات

النقابية التي أتاحت ليا الميؤتمرات العربيية والدوليية فرصية االحتكيا بقييادات ماركسيية( .)3وفيي نيوفمبر 0355م أسيس
 - 1وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 3ييس هبي

ل هإليا ها ل ي

ا سابقل ص .223

ا سابقل ص .121،119
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الجناح اليساري المنعم عن الرابطية واليداعي إليا وحيدة مي العيما الجبيية الوطنيية المتحيدة وذلي قبيي اال نترابيات
التعيريعية التييي جيرت فييي نفيس العييام وانييم إليييو عرصييات ميين النقابيات العمالييية والنيوادي العييبابية

()1

وكيان ميين

أبرز ىؤال عبيد اهلل باذييب ومحميد سيالم عميي اليذي تيولا رئاسيتيا ومحميد عبيده نعميان اليذي تيولا ارمانية العامية
وعيييوية زييين صييادم وحسيين بيياوزير وعبييدو رمي ي نعمييان ومحمييد سييعيد مس يواط وعبييد العزيييز بيياوزير وبعييض
النقابيين أمما عبد اهلل عبد المجيد ارصنج وبعض أعيا االتحاد اليمنيي اليذين كيانوا ينياوئون اإلمامية فيي العيما

( .)2وبما أن المؤسسين يدركون طبيعة الواقي المحميي والعربيي المعيادي لمعييوعية فقيد فييموا تسيمية الجبيية الوطنيية

عمييا مسييما الحييزب العيييوعي ولييم يتبن يوا مبييادئ الماركسييية ص يراحة ب ي كانييت مطييالبيم أقييرب إلييا المطالييب الوطنييية
والقومية حيث طالبيت الجبيية بالقييا عميا االسيتعمار ورفييت مبيدأ إنعيا كييان مسيتق فيي الجنيوب وقاليت بيتن
الوحدة واق قائم ال يمكن إنكاره كون قيوام الطبقية العاممية فيي الجنيوب ىيم أساسيا مين أبنيا العيما

وطالبيت بتوحييد

الجنييوب مي العييما ( .)3ونجحيت الجبييية فييي إفعييا انترابييات 55م و53م التييي لييم يعييار فييييا سييو مرعييحي اإلدارة
البريطانية والرابطة والجمعية العدنية كما نجحيت فيي تتسييس أو تنظييم نقيابي فيي الييمن عيام 59م بجمي النقابيات
العمالية والتي وص عددىا إلا  92نقابة تيم في صفوفيا نحو  2017ألد عام جمييم مين أبنيا العيما

فيي نقابية

واحدة( .)4وقامت بقيادة سمسمة ناجحة من اإليرابات مما أقمم البريطانيين فحاولوا احتوائيا أو عيقيا بعيرض تسيعة
مقاعييد ميين مقاعييد المجمييس التعييريعي البييال عييددىا  08مقعييدا والرييا قييانون الجنسييية الريياص بمدينيية عييدن مقابي
تناز الجبية عن حم أبنا العما في ممارسة حقوقيم السياسية فيي مدينية عيدن فتحيدث ذلي ارتالفيا بيين أعييا

الجبييية إذ أر بعييييم فييي العييرض فرصيية لييدرو المجمييس التعييريعي والعم ي ميين دارمييو فييي حييين أر آرييرون أن
الحقوم السياسية ربنا العما في عدن مبدأ أساسي لمجبية ال ينبري التناز عنو .ولمحيمولة دون حيدوث االنعيقام
اتفقوا عما عرض القييية مويي الريالد عميا اإلميام أحميد حمييد اليدين فيي العيما

واتفقيوا عميا أن يقبميوا العيرض

البريطياني فيي حالية ترميي اإلمييام عين دعمييم وأرسيموا ليييذا الريرض كيال مين محميد عبييده نعميان وحسيين بياوزير إلييا
صنعا

وقابموا اإلمام أحمد الذي أكد ليم عما دعمو ليم وأعطاىم وميقة تؤكيد ذلي

وتؤكيد بيتن الجنيوب جيز ال يتجي أز

ميين اليييمن .ارميير الييذي أمييار حنييم بريطانيييا فقامييت بسييجن عبييد اهلل باذيييب الييذي تمكيين ميين الفيرار إلييا العييما
ارمين العام لمجبية محمد عبده نعمان إلا العما

()5

ونفييي

وقامت بي مالم صيحيفة البعيث وقييدت حريية الصيحافة وجعميت

أعيائيا عرية لممالحقة واالستيداد .وتمكنت بيذه اليروط من تفكيي الجبيية وتفرقيت قياداتييا بيين حيزب االتحياد

الععبي الديمقراطي الذي أسسو عبد اهلل باذيب والمؤتمر العمالي(.)6

والمحصمة أن الجبية قد عكمت نقطة تحيو ميمية فيي مسيار الحركية الوطنيية فقيد أفعيمت جييود بريطانييا فيي
الدف بالجنوب في طرييم التطيور الدسيتوري طبقيا لرؤيية وحسيابات بريطانييا وطرحيت قييية الوحيدة مي العيما بقيوة
ورو مرة منذ انفصيا الجنيوب عين العيما

الربطية والجمعيية العدنيية ودفعيت
وأييعفت القيو المناوئية لموحيدة ممي ا

بيا في طريم التفك واالنييار.
ا سابقل ص .153

 . - 1سما ة يقبلل ي

 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 3ة هب اهال ي
 - 4مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص .96
ا سابقل ص .51

 . - 5إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 6ييس هبي

ا سابقل ص 122ل مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص .124

ال ص .126
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ا سابقل ص .47

ورمم التعددية السياسية الكبيرة في عدن حييث بمي عيدد ارحيزاب  05حزبيا فيي مدينية ال يزييد عيدد سيكانيا عين
 211ألييد نسييمة فييي السييتينيات

()1

إال أن بريطاني يا كانييت تيير فييي التعددييية الكبيييرة عام ي إيييعاد وتعييتيت لموحييدة

الوطنية وكانت ال تتردد في التيييم عما ارحيزاب التيي تير أنييا تييدد مصيالحيا وتعيك رطي ار عميا وجودىيا .وأميام
ىذا التيييم برز دور العم النقيابي فيي قييادة الحركية الوطنيية رصوصيا بعيدما أصيبحت عيدن عقيب الحيرب العالميية
المانية ىي قاعدة قوات العرم اروسيط البريطانيية حييث تيم توسيي المينيا

وانعيا مصيافي الينفط بالتيالي أصيبحت

عدن ىي المحطة ارولا في العرم لتزويد السفن بالوقود فزادت عمميات العحن والتفري والترزين فيييا حييث كانيت
عدن تستقب ستة آالد باررة سنويا تحم نحو  2919ممييون طين مين البييائ

()2

وبالتيالي ازدىيرت الحركية التجاريية

فزاد الطمب عما قوة العم التي نمت من  8211عام عام 0379م إلا ما يقارب  81ألد عامي فيي مطمي السيتينات.
ورمم أن السمطات البريطانية قد أصدرت قانون العم عام 0378م الذي حدد ساعات العم والحد اردنيا لألجيور إال
أن مسائ التتمينات الصحية واالجتماعية ومن صاحب العم حم االسترنا عن العام دون إبدا ارسيباب والتميييز
بين العمالة ارجنبية واليمنية حييث تمتعيت اروليا بكافية الحقيوم

()3

جعي ىنيا حاجية ممحية إلنعيا نقابيات عماليية

تيداف عين حقيوم العميا اليمنييين فوليدت أو نقابية عيام 52م وىيي نقابية عميا الطييران الميدني ميم تناميت فوصي
عددىا في  21مارس 0359م حين تكون مؤتمر عدن لمنقابات إلا  25نقابة

()4

ميم ارتفي عيددىا عيام 92م إليا 92

 92نقابة وفي مارس  92تم تتسيس االتحاد العام لمنقابات برئاسة سيالم زيين وعييوية عبيد اهلل ارصينج اليذي تيولا
ارمانيية العاميية لإلتحيياد وعبييده رمي ي سييميمان وعمييي عممييان جريييرة ومحمييد سييعيد مس يواط وآرييرين .وعق يب تتسيس يو
مباعرة قاد سمسمة من اإليرابات بمريت  99إييرابا اسيتمرت سيتة أعيير وأدت إليا عي الحيياة االقتصيادية فيي مدينية

عدن( .)5مم تحولت اإليرابات إلا مظاىرات ترف مطالب سياسية انيم إليييا الطيالب ميم الجمييور بعيك عيام .وفيي
عام 55م طالب الميؤتمر العيام لمنقابيات بمقاطعية االنترابيات التعيريعية المزمي إجراؤىيا ورفيض حرميان أبنيا العيما
ميين المعيياركة السياسييية ورفييض حييم اليينقض الممنييوح لممنييدوب السييامي البريطيياني ورفييض تعيييين عييدد ميين أعيييا
المجمس التعريعي

()6

وبالتالي أصب االتحاد ىو رأس القياطرة التيي تقيود الحركية الوطنيية مميا دفي سيمطات االحيتال

إلا العم عما تحجيم العم النقيابي فتصيدرت قانونيا عيام  53يحظير حيم اإلييراب ويمني تعيكي لجيان لمفصي فيي
وىيددت بحي الميؤتمر العميالي بحجية أنيو ترميا عين دوره النقيابي وأصيب يميارس

النزاعات بيين العميا وأربياب العمي

العم السياسي .ارمر الذي دف الحركة النقابية إلا السعي إلا تتسيس حزب يعبر عن الطموحيات والتطمعيات الوطنيية
لمحركة العمالية ويجنب المؤتمر العمالي مواجية مراطر الح .
وفييي عييام0392م تمكنييت الحركيية العمالييية ميين تتسيييس حييزب العييعب االعييتراكي برئاسيية عبييد اهلل ارصيينج
وعيييوية محمييد سييالم عمييي وعبييده رمي ي سييميمان وآرييرين ميين أقطيياب الجبييية الوطنييية التييي تراجي نعيياطيا بسييبب
اليروط البريطانية والرالفات العرصية والتنافس بين قياداتيا وتمكن الحيزب مين التميدد ريارج الطبقية العاممية إليا

 - 1وةطال يةي هب،يب ل جي ا هبميلل
 - 2ل .ابا ال ي

ل هإليا ها لي

ا سابقل ص .217

ا سابقل ص .15

 . - 3إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 4ب ههلل ة يا ،ل ي،
 . -5إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 6مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص231ل .227
صط ا هبةااط هبيقابمط

هبميلل  1981 -1935ل ط1ل ها هبل لة لل بما ل  1981ل ص 129ل .131

ا سابقل ص 224ل 234ل .237

ا سابقل ص .53
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ع يرائ المييوظفين والطييالب وصييرار التجييار( .)1وطييرح الحييزب مطالييب منيييا أن إقميييم اليييمن الطبيعييي جييز ميين الييوطن
العربي وأن الععب العربي في اليمن جز من ارمة العربية

()2

وأن عما اليمنيين تحرير اليمن الطبيعي مين االسيتعمار

والرجعييية وتوحيييده عمييا أسييس اعييتراكية وديمقراطييية وأن الحركيية العمالييية ىييي ركيييزة وأسيياس التطييور االقتصييادي
واالجتماعي ورف ععارات من قبي حرب حرية وحدة اعتراكية( .)3إال أن موقد الحزب من الكفاح المسيم والوحيدة
م العما عابيا بعض الرموض بسيبب تذبيذب موقيد قيادتيو فيرمم أنيو تبنيا موقيد الكفياح المسيم إال أن ذلي ليم

يمنعو من االعتراض عميو بحجة رفييا لسف الدما وتررييب اررض( .)4ميم ميا لبيث أن عيد موقفيو وقيا إنيو ييؤمن
ولكن كوسيمة لموصو إلا حميو سياسيية ولييس كيتداة لطيرد االسيتعمار( .)5كميا أن موقفيو مين

بفكرة الكفاح المسم

الوحييدة ظ ي متذبييذبا فتحيانييا كييان يييربط الوحييدة بتحرييير العييما والجنييوب ميين اإلماميية واالسييتعمار دون تفسييير ليييذا
الموقد وأحيانا كان يرفض إنعا ما يسميو بكييان مزييد فيي الجنيوب تياب لممسيتعمر ويطاليب بيدمج المحمييات مي
العما

()6

مم ما لبث أن عد سياستو من قيية الوحدة بوي سمم من مالث درجيات ىيي حصيو الجنيوب عميا حيم

تقرير المصير يعقبييا الوحيدة مي العيما باعتبياره جيز مين اليوطن العربيي كرطيوة نحيو الوحيدة العربيية العياممة(.)7

والواق أن الحزب ظ يراىن عما تقمبات السياسة البريطانية ووصو حزب العما البريطاني إليا السيمطة اليذي أعمين
انو سيعطي المحميات في جنوب اليمن حم تقرير المصير ولذل

تباينت وتقمبت مواقفو وقيد ذىيب إليا حيد الموافقية

عما بقيا القاعيدة الحربيية البريطانيية فيي عيدن مميا أميار عمييو انتقيادات واعتراييات كمييرة فتراجعيت عيعبيتو إال أن
ذل لم يمنو عن مواقفو بي إنيو اقتيرب مين رابطية أبنيا الجنيوب واتريذ مواقيد معاديية مين الحركية العييوعية العربيية

وعك في جدو اإليرابات ييد االسيتعمار( .)8وأريي ار انيدمج فيي منتصيد السيتينيات مي رابطية أبنيا الجنيوب بقييادة
محمد عمي الجفري ومنظمة تحرير الجنوب اليمني بقيادة عبده نعمان ومعيم بعيض السيالطين كالسيمطان عميي عبيد

الكريم سمطان لحج وأحميد عبيد اهلل الفييمي سيمطان أبيين وبعيض المعياي ممي محميد عييدروس الييافعي وأبيو بكير
فريييد العييولقي فييي منظميية تحرييير جنييوب اليييمن المحت ي
الجفري وعبد اهلل ارصنج والسمطان عمي عبد الكريم

()9

التييي تعييكمت ليييا قيييادة ميين  20عرصييا أبييرزىم محمييد عمييي
بالتالي تالعا حزب الععب وليم يحقيم ميا كنيت تطمي إلييو

الحركة العمالية.
وفي أكتوبر 90م تتسس حزب االتحاد العيعبي اليديمقراطي بقييادة عبيد اهلل باذييب اليذي كيان يطمي أن يصيب
الحييزب وعييا بييديال لمحركيية العمالييية عويييا عيين حييزب العييعب االعييتراكي الييذي فقدتييو والييذي طييرح مطالييب ميين قبي ي
التحرر الوطني والوحدة اليمنية والوحدة العربية العياممة والعمي عميا ييرب ركيائز االسيتعمار الممممية فيي السيالطين
واإلقطياعيين

()10

والسييير عمييا مبيادئ االعييتراكية العممييية وقيييام تعياون عييام مي االتحياد السييوفيتي ومنظوميية الييدو

 . - 1إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 2ة هب اها ي

ا سابقل ص .178

ا سابقل ص .119
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 . - 5إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 6ييس هبي

ال ص.184

 - 7ة هب اهال ي
 - 8مصاب ياي ياملل ي
 - 9ة هب اهال ي
 - 10ييس هبي

ا سابقل ص .188

ا سابقل ص.117
ا سابقل ص 61ل .61
ا سابقل ص .112

ال ص .118
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االعتراكية

()1

وفي عام 90م أنعت منظمة عبابية تابعة لمحزب باسم المنظمة المتحيدة لمعيبيبة اليمنيية ترأسييا عبيد اهلل
()2

اهلل السمفي وفي عام 95م أسس صحيفة ارم وجعميا منب ار لمدفاع عن المورة المسمحة  .وابتيدا مين عيام 99م بيدأ
بيدأ أعييا الحيزب بيالتعرض لموجية اعتقياالت ومالحقيات أمتيي عميا إمرىيا عبيد اهلل السيمفي

()3

وباإلييافة إليا ىييذه

المصاعب في ن الحيزب ليم يجيد بيئية مناسيبة ليو بسيبب سيطوة الميوروث اليديني وانعيدام الفيرز الطبقيي وييرلة حجيم
طبقة الممقفين وبالتالي جوبو بالرفض من قب القيوميين والبعمييين واليوطنيين اليذين ييرون فيي العييوعية بفمسيفتيا
القائمة عما مبدأ الصراع الطبقي عام تعتيت وتجزئة ال تساعد عما وحدة ارمة كما رفض مين قبي القيو التقميديية
كرابطيية أبنييا الجنييوب وحييزب العييعب االعييتراكي ولييم يجييد تعاونييا حتييا ميين قبي مييؤتمر عييدن العمييالي ولييم يكيين ميين
المتوق لو أن يصب حزبا جماىيريا في بيئة دينية طاردة فانتيا باالندماج في الجبية القومية.
وفي منتصد الرمسينيات أريذت أفكيار البعيث تتسيرب إليا الييمن عبير الطيالب العائيدين مين دمعيم وبريداد
فانتعرت ىذه ارفكار في صفود العباب والممقفين .وفي مطم 0359م تعك حزب البعث وبدأ يمارس نعاطو كتنظييم
سري في عدن وحيرموت وأسس لو في العيام نفسيو فرعيا فيي العيما برئاسية محسين العينيي

()4

وتمكين مين ارتيرام
()5

النقابات العماليية والمنظميات الطالبيية إال أنيو عجيز عين االمتيداد إليا الرييد اليمنيي عيتن بقيية ارحيزاب العقائديية .
وأبرز مواقفو ىو دعوتو إلا وحدة التراب اليمني في إطار الوحدة العربية العاممة ومعاريتو مسياعي بريطانييا لتوحييد
محميات الجنوب إذ كيان يير أن بريطانييا تييدد مين توحييد جنيوب الييمن إليا إيجياد كييان منياوئ لعيما الييمن وأن
بقا محميات جنوب اليمن رراج إطار اتحاد عطري لن يبقي أماميا من ريار سو االنييمام إليا عيما الييمن رنييا
ال تمم أيا من مقومات البقا ( .)6إال أن الحزب أرذ في التراج عما رميفة انسحاب سوريا من الوحدة مي مصير عيام

عام 90م

()7

ميم ميا لبيث أن حاقيت بيو انتكاسية عيام 0399م ييربت مصيداقية عيعار الوحيدة عميا الينمط البعميي عقيب

انقسام حزب البعث بين سوريا والعرام الذي أحدث جدال عنيفا في أوساط العبمييين فيي الييمن انقسيموا عميا إميره إليا
مالث مجموعات ارولا أقرب إلا اليسار والتي وصفت القيادة القومية باالنحراد عن أىيداد الحيزب والمانيية تمسيكت
بعيرعية القييادة القوميية والمالمية جميدت نعياطيا السياسيي وانيمكيت فيي البحيث عين مصيالحيا الراصية وقيد تحيو

الجناح اليساري منو الحقا إلا حزب الوحدة الععبية (.)8

والمالحظ أن الحركة الوطنية في ىذه المرحمية قيد تمكنيت مين إفعيا مسياعي بريطانييا مين اليدف بجنيوب الييمن
فييي طريييم التطييور الدسييتوري طبقييا لحسيياباتيا الراصيية وأيييعفت القييو التييي كانييت تنييادي بكيييان مسييتق فييي جنييوب
اليمن ونزعت العرعية الععبية عنيا.

 - 1مصاب ياي ياملل ي
 - 2ة هب اهال ي
 - 3ييس هبي

ا سابقل ص.65
ا سابقل ص .124

ال ص .124

 . - 4سما ة يقبلل ي

ا سابقل ص .155

 . - 5إباهيم لةا هبيبم ال ص .166،165
 - 6ييس هبي

ال ص .167

 - 7ة هب اهال ي

ا سابقل ص .133

 . - 8إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص 179،178ل

هبجي ا هبميي ل ط1ل ها هبهي هي بةطبا ط هبي،ال

 .لةي

ب ههلل

لل  1988ل ص 33
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ابحل ل را ص هبي رال هبر طي

ر هالسرصيياا هببامطراي

ر هبجير ا

مالما :الجبية القومية وصعود اليسار وترحي معروع الوحدة
سيحاو الباحث فيي ىيذه الجزئيية الوقيود عميا بدايية وتطيور مسيار الحركية القوميية وقيو اليسيار وكييد
تعاممت م معك التجزئة؟
بدأت حركة القوميين العرب في اروساط الطالبية فيي كي مين سيوريا ولبنيان ومصير والعيرام .وبيرزت بعيك
ممموس عام 0378م عقب سقوط فمسطين إذ تتسست حينييا كتائيب الفيدا العربيي والعيروة اليومقا عميا ييد كي مين
جورج حبش وىياني الينيدي وجيياد يياحي متيتمرين بكتابيات قسيطنطين زرييم أحيد أسياتذة الجامعية ارمريكيية فيي
بيروت عن الوعي العربي .وتقوم الفكرة المحوريية لمقوميية عميا أن الوحيدة العربيية ىيي الميمية ارساسيية التيي يجيب
النيا من أجميا وأن التناقض ارساسي ىو بين ارمة العربية وأعدائيا وأن أعدائيا اليذين يجيب النييا ييدىم ىيم
19

االستعمار ارجنبي والحكام المتعاونون معو والتنظيمات المعادية لمقومية مم العييوعية( .)1وانتقميت ىيذه الحركية إليا
اليمن عن طريم الطالب العائيدين فيي الفتيرة 73 -78م حييث تيم تتسييس أو رميية لمحركية فيي عيدن فيي عيام 53م

في أوساط المعممين والتالميذ وبعض الموظفين تحت مطا نادي العباب المقافي( .)2وتعكمت النيواة اروليا لتتسيسييا

لتتسيسيا من بعيض الممقفيين والميوظفين اليذين انسيمروا عين رابطية أبنيا الجنيوب وىيم عميي أحميد السيالمي وطيو
وسيد اليالعي وفيص عبد المطيد الععبي مم انيم إلييم قحطان العيعبي وسيالم ربيي عميي وعبيد الفتياح

مقب

إسماعي ( .)3وما يميز حركة القوميين العرب في اليمن عن بقية التنظيمات أنييا وجيدت لييا تربية صيالحة فيي المجتمي

اليمنييي إذ سييرعان مييا انتعييرت فييي أوسيياط المجتم ي المييدني كييالطالب والمييوظفين والممقفييين وترمرمييت فييي منظماتييو
كالنقابات والمنظمات الطالبية والنسائية .مم امتدت جذورىا إليا ارريياد حييث وجيدت لييا مكانيا بيين أبنيا القبائي

()4

ورصوصييا عنييدما تبنييت فكييرة الكفيياح المسييم يييد االسييتعمار وبالتييالي أصييب ليييا عمييم اجتميياعي لييم تحييظ بييو حتييا
التنظيمات المحافظة كرابطة أبنا الجنوب.
وفي ظ ىذا المناخ ولدت الجبية القومية تحت مسما جبية تحرير الجنوب اليمني المحت
بصنعا

فيي قصير السيعادة

في  27فبراير 99م من العناصر التي انيدفعت إليا العيما عقيب ميورة السيادس والععيرين مين سيبتمبر92م

وبدف من الرئيس عبد اهلل السال والقيادة المصرية بعد أن تتكد ليما أن بريطانيا تيزود القيو الممكيية المناوئية لمنظيام

الجميوري بالعتاد والسالح( .)5وكان أبرز مؤسسييا قحطان محمد الععبي اليذي تيولا رئاسية مكتبييا السياسيي اليذي
تكييون ميين  00عييوا وعيييوية كي ميين ناصيير السييقاد وعبييد اهلل المجعمييي ومحمييد الصييوماتي ومابييت المنصييوري

ومحمييد الييدقم وبريييت مم ييط وأحمييد العييولقي وعيييدروس قايييي وعمييي الكيياظمي وعبييد اهلل الصييالحي( .)6وطرحييت

الجبية بتنيا ليست حزبا سياسيا وأنييا مفتوحية أميام كي القيو التيي تيؤمن بييرورة الكفياح المسيم ييد االسيتعمار
وبالتالي انيوت تحت لوائيا ك من الجبية الناصرية والمنظمة المورية رحرار جنوب اليمن والتنظييم السيري لمييباط
والجنييود ارح يرار وجبييية اإلصييالح اليافعي ية وتعييكيالت القبائ ي ( .)7وفييي  03أمسييطس 99م تييم تعييكي قيييادة جديييدة

لمجبية مكونة من  02عرصا ستة من ممممي التيار القومي وستة من مممميي القطياع القبميي .وفيي عيام 95م أعييد
النظيير فييي ىيكي الجبييية فييتم انتريياب مجمييس وطنييي مكييون ميين  72عرصييا يييم جميي ممممييي القييو المحاربيية فييي
الميدان وانترب المجمس الوطني مكتبا تنفييذيا مكونيا مين  3أعيراص برئاسية أميين عيام وأنعيئت أربعية مكاتيب ىيي
مكتب العؤون السياسية ومكتب اإلعالم ومكتب المالية ومكتب التنظيم الععبي(.)8

وكانت قيادة الجبية تر أن مبيدأ الكفياح المسيم بيات ىيو الرييار اركمير عمميية بعيد أن أصيب ىنيا ريبية أمي
واسيعة فيي الجنيوب مين جيدو أسياليب النييا السيممي رصوصيا وأن ىيذا ارسيموب ليم يجيد فيي مقارعية اإلمامية فييي
العما

وأن مستلة الكفاح المسم باتت ممكنة عمميا بعد أن توفر ليا عميم اسيتراتيجي فيي العيما بعييدا عين سيطوة

ا سابقل ص .136

 - 1ة هب اهال ي
 - 2مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص.72

 . - 3إباهيم لةا هبيبم ال ي
 . - 4لةي
 - 5يةي

ب ههلل

ابحل ي

ا سابقل ص .169
ا سابقل ص .34

باس هب ابي ل ةقا ق ج م ي ل هاليطالوط هن بى بث اي  14لاص بال ط1ل ها هباصا هبيايطل

 - 6مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص .83

 . - 7إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 8مصاب ياي ياملل ي

ا سابقل ص .344

 .لةي

ب ههلل

ا سابقل ص .123
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ابحل ي

ا سابقل ص .37

ييا ل  2112ل ص .81

االستعمار .وبعد أن أصب ىنا دعما سياسيا وماديا ولوجستيا تقوم بو كي مين مصير وقييادة الميورة فيي العيما  .وليم
تواجو الحركة أي عقبات أو صعوبات تذكر في العما سو معارية مكتب حزب الععب االعيتراكي اليذي قيام السيال
ب مالقو ومعارية بعض عيوخ القبائ والقو المحافظة في العما
ومساند لمسيال وقيو اليسيار فيي العيما

التيي كانيت ترعيا مين أن تصيب الجبيية ردييد

وكانيت تعيارض وجودىيا فيي العيما بحجية أن استييافة عناصيرىا سييدف

بريطانيا إلا توجيو المزيد من اليدعم لمقيو الممكيية مميا سييزيد مين مصياعب النظيام فيي العيما

إال أن ىيذه الحجية

كانييت باىتيية ومييير مقنعيية فمييا يرعيا منييو وىييو دعييم بريطانيييا لمقييو الممكييية قييد وقي قبي وجييود وميييالد الجبييية وىييو
مستمر وبالتالي ف ن قيادة الجبية مارست عمميا بحرية عبو تامة حيث قامت بفيت معسيكرات التيدريب وعيحن ونقي
العتييياد وارسيييمحة وتيريبييييا إليييا الجنيييوب واسيييتردام إذاعييية صييينعا لمتحيييريض ييييد الوجيييود البريطييياني فيييي الجنيييوب

اليمني(.)1

وفي  07أكتوبر 99م اندل القتا بيين قبائي ردفيان بقييادة العيي راجي بين ماليب لبيوزة العائيدة مين العيما
حيييث كانييت تسيياند ق يوات الجميورييية يييد القييو الممكييية والقيوات البريطانييية عمييا إميير رفييض القبائي لطمييب بريطانيييا
بتسميم السالح ودف مرامة مالية قت نتيجة ليا العي لبوزة

()2

فتعمنت الجبية مسيؤوليتيا عين الميورة التيي قيام بييا

العي لبوزة رمم أنيا ليم تكين طرفيا فيي المواجيية وأرسيمت العيي عبيد اهلل جعبي لقييادة الميورة فيي ردفيان عميا إمير
رالد بين القبائ عما من يرمد العي لبوزة فقبموا بقييادة جعبي ( .)3ميم ميا لبميت أن عيكمت لييا ذراع عسيكري تحيت

مسما جيش التحرير تكون في البداية من 511مقات

كان أبرز قياداتو عمي أحمد ناصر عنتر وعميي ناصير محميد

وصال مصم قاسم ومحمد أحمد البيعي( .)4وعاريت بعض القو نيج الجبية في تبنييا الكفياح المسيم بحجية أن

أن ىذا النيج يصيب فيي مصيمحة العيما ومين رمفييا مصير وال يريدم الجنيوب فحيزب العيعب أر عيدم جيدو القتيا
طالما أن انسحاب بريطانيا أمر مسمم بو وعك في دعيم اليدو العربيية لييذا الينيج وقيا إن حيزب العيعب بوييعيتو
العمنية ال يستطي تبنيي ممي ىيذا الرييار
لمحكم في العما

()5

وأكيد أن الجبيية ال تييدد مين القتيا سيو إقيالم البريطيانيين المنياوئين

وأنيو ال مصيمحة لمجنيوب مين ىيذا القتيا  .ورابطية أبنيا الجنيوب رأت أن القتيا ال ينبي مين الجنيوب

وال يصب في مصمحة أبنائو وانما ينب من مصمحة دولة عربية تسعا إليا تصيفية حسياباتيا مي بريطانييا عميا أرض
الجنوب .والحزب الوطني ا التحادي الذي عبر عن موقفو بقولو إنو ال ييؤمن بسيف اليدما وال بحكيم العسيكر وال بحكيم

الحزب الواحد وال بتدر اخررين في عؤون الجنوب حيث ومستلة االسيتقال تريص عيعب الجنيوب العربيي وحيده(.)6

وكانت وجية نظر الجبية من ىذه القيية ىي أن عدن والجنوب في قمب الحسيابات اإلسيتراتيجية البريطانيية رصوصيا
بعييد أن فقييدت قواعييدىا فييي العييرم كافيية وأن بريطانيييا ليين ترييرج بمجييرد المنيياورات السياسييية وأن أي اسييتقال عيين
طريم المفاويات ال بد أن يكيون اسيتقالال منقوصيا ومعيروطا ببقيا القواعيد العسيكرية والمصيال االسيتعمارية ومين
يمممونيا كالسالطين وميرىم وأنو ال فرم بين عما وجنيوب فييرب النظيام الجمييوري فيي العيما مين قبي بريطانييا
وحمفائيا سيجيض حركة المقاومة في الجنوب وىو ما تسعا إليو بريطانيا وأن االستقال الناجز وميير المعيروط ال
 - 1ييس هبي

ال ص .88

 . - 2إباهيم لةا هبيبم ال ي
 - 3ييس هبي

ا سابقل ص .345

ال ص .246

 - 4ة هب اهال ي

ا سابقل ص .169

 . - 5سما ة يقبلل ي

ا سابقل ص 253ل .254

 . - 6إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص .349،348
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يمكن أن يتحقم إال بالكفاح المسم  .وبالتالي رفيت مبدأ التفاوض م بريطانيا من حيث ارساس وجيا فيي الميميام
الوطني لمجبية أن الجبية تييدد إليا تصيفية القواعيد العسيكرية وجيال القيوات البريطانيية وتصيفية حكيم السيالطين
والقيييا عميييا المؤسسيييات االسيييتعمارية وتريييير الواقييي االجتمييياعي ترييييي ار جييذريا بكييي مفاىيميييو وقيميييو وعالقاتيييو
واالستبداد ووحدة الععب العربي في إقميم اليمن عماال وجنوبا عما أسيس عيعبية

االجتماعية القائمة عما االسترال

وسممية والتحرر االقتصادي الكام من سيطرة رأس الما ارجنبي والعركات االستعمارية االحتكارية(.)1

والمالحييظ أنييو رو مييرة يييتم ربييط القيييية االجتماعييية بالقيييية السياسييية وأن الوحييدة وصيييامة أسييس الدوليية
مستقبال سيتم من وجية نظر ماركسية وىيو طيرح يتجاىي الواقي فيي كي مين العيما والجنيوب معيا فكانيت ىيذه أو
عقبة في طريم وحدة الجنوب والعما .
أدركيت ارحيزاب المعارييية لمكفياح المسييم انحسييارىا وتراجعيييا فياجتم كي ميين حيزب العييعب االعييتراكي ورابطيية
أبنا الجنوب وىيئة تحرير الجنوب و وبعض السالطين والمعائ أمما عمي عبيد الكيريم سيمطان لحيج وأحميد عبيد
اهلل الفيييمي سيمطان أبييين والسييمطان محمييد عيييدروس اليييافعي والعييي محمييد أبييو بكيير بيين فريييد العييولقي

()2

وقييرروا

تعييكي منظمييية تحريييير جنييوب الييييمن المحتييي فييي أمسيييطس 0397م إال أن الرابطييية مييا لبميييت أن انسيييحبت منييييا

()3

فتصييبحت تحييت ىيمنيية حييزب العييعب االعييتراكي بقيييادة ارصيينج الييذي أرييذ يطالييب بييالتحرر ميين االسييتعمار البريطيياني
واعطا الجنوب حم تقرير المصير .وفي ىذا الوقيت بيدأ التبياين يظيير بيين الجبيية القوميية والنظيام فيي العيما ومين
رمفييو جميورييية مصيير العربييية بعييد موافقيية مصيير عمييا اتفاقييية جييدة عييام 0395م

()4

وجنييوح بعييض أطيراد النظييام فييي

العييما إلييا البحييث عيين مرييرج سييممي لمحييرب المسييتعرة فييي العييما بييين الجميورييية والقييو الممكييية وميين رمفيييا
السييعودية .وكانييت مصيير وبعييض أط يراد النظييام فييي العييما تيير أن مجم ي معطيييات الظييرد اإلقميمييي والييدولي تجع ي
فاسترمت جبية التحرير ىذا الظرد وأرذت تطاليب بييرورة توحييد العمي اليوطني

مستلة الحسم العسكري بعيدة المنا

في الجنوب بدمج منظمة التحرير م الجبية القومية وىو ما يتوافم م رمبة مصر وبعض أطراد النظام في العيما
وبعض ارطراد العربية في احتوا المد اليساري المتصاعد دار الجبية القومية .ومولت دولية الكوييت تكياليد اليدمج
بمبم ي ممييانون ألييد جنيييو اسييترليني
بعيض قييادة الجبييية القومييية
مقبي

()6

()5

وتمكن يت مصيير بمسيياعدة عبييد اهلل ارصيينج وعبييد القييوي مكيياوي ميين اسييتمالة

ممين كييانوا يسييمون بقيييادة الريارج والمقيمييين فييي القيياىرة أمميا عمييي السييالمي وطييو

وسييالم زييين والييدف بيييم إلييا توقيي اتفاقييية انييدماج الجبييية القومييية مي منظميية التحرييير فييي ينيياير 99م تحييت

مسما جبية تحرير الجنوب اليمني المحتي ( .)7وتيم تعيكي قييادة مين  02عييوا سيتة مين الجبيية القوميية ىيم سيالم

زين وسيد الييالعي وطيو مقبي

وعميي السيالمي وعبيد اهلل المجعميي ورمسية مين منظمية

وعبيد الفتياح إسيماعي

التحرييير ىييم عبييد اهلل ارصيينج وأحمييد عبييد اهلل الفيييمي وجعبي بيين حسييين ومحمييد سييالم باسييندوة وعبييد اهلل عبيييدة
 - 1ييس هبي
 - 2يةي
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وأسندت رئاستيا إلا عرصية مستقمة ىي عبد القيوي مكياوي( .)1ولقييت ىيذه الرطيوة ترحيبيا مين بعيض أطيراد النظيام
في العيما وأييدتيا القييادة المصيرية إال أن ىيذه الرطيوة أحيدمت انعيقاقا عميقيا داري صيفود الجبيية القوميية عميا
مسييتو القاعييدة وعمييا مسييتو القيييادة بييين مييا كييان يسييما بقيييادة الييدار وأبييرز أقطابيييا عمييي عنتيير وعمييي سييالم
البيض وعمي ناصر محميد وقييادة الريارج وأبيرز أقطابييا قحطيان العيعبي وأحميد السيالمي وسيالم زيين وطيو مقبي
()2

فانسحب بعض أعيائيا منييا وجميد بعيض القيادة المييدانيين العمي العسيكري فتصيدر قحطيان العيعبي بيانيا أييد

فيييو موقييد قيييادة الييدار وأكييد أن قيرار الييدمج ميين ارتصيياص وصييالحيات المييؤتمر الييوطني لمجبيية( .)3وذىييب وفييد ميين
الجبية إليا القياىرة ييم بعيض صيقور اليسيار أمميا عميي سيالم البييض وعميي ناصير محميد وعبيد الفتياح إسيماعي
ومعيم سيد اليالعي وطو مقب

وفيص عبد المطيد الععبي وأبمروا القيادة المصيرية صيراحة بيتن الجبيية القوميية

حركة تقدمية وال يمكن أن تندمج م منظمة يتزعمييا سيالطين فيردت القياىرة التيي كيان جيعييا يواجيو صيعوبات كبييرة
في عما اليمن ويوفر الدعم المادي والعتاد لمجبية القومية باحتجياز فيصي العيعبي وعبيد المطييد العيعبي .وفيي ظي
ىذا الوي دعت الجبية إلا عقد ميؤتمر لمجبيية فيي مدينية ح َمير بالعيما لمناقعية قييية اليدمج وميا نيتج عنييا مين
تداعيات واتي من الميؤتمر أن ىنيا انقسياما واييحا وعميقيا بيين التييار اليسياري المعيارض لميدمج والتييار القيومي
المؤيد لو فقررت فص عمي السالمي كونو تجاوز ارطر المؤسسية لمجبية واترذ ق ار ار انفراديا أيير بالجبيية ولكنييا

في نفس الوقت قررت إرسا وفد إلا القاىرة لمعرفة إمكانية الدمج وارسس التي ينبري أن يقوم عمييا(.)4

وفي الوقت نفسيو حيير إليا تعيز كي مين جيورج حيبش ومحسين إبيراىيم وىياني الينيداوي وأقنعيوا بعيض قيادة
الجبييية بييتن الييدمج سيييكون لمصييمحة القيييية الوطنييية فمي يت قييدما وانتييدبت كييال ميين سيييد اليييالعي وعبييد الفتيياح
إسماعي

وطو مقب

وسالم زين لحيور مؤتمر يعقيد فيي اإلسيكندرية لمناقعية أسيس وكيفيية اليدمج( .)5وحيير مين

جانب منظمة التحرير عبد اهلل ارصنج وعبد اهلل المجعميي ومحميد سيالم باسيندوة وعبيد اهلل عميي عبييد وعبيد القيوي
مكاوي وحير أييا عمي السالمي رمم قرار فصمو .وعقيد الميؤتمر تحيت ييروط مصيرية كبييرة فيي  8أمسيطس 99م
ووافم عما مستلة الدمج وقرر تعكي قيادة جديدة وانترياب مجميس وطنيي يممي كي القطاعيات العيعبية والعسيكرية
وارتيار مجمس قيادة لممورة من قب المجمس الوطني وتعكي حكومة منفيا والتفياوض مي بريطانييا إذا قبميت بتحدييد

موعييد لالسييتقال ( .)6إال أن معظييم قواعييد وقيييادات الجبييية عاريييت ىييذا التوجييو ودعييت إلييا عقييد مييؤتمر لمناقعيية قي ار ار
الدمج فعقد مؤتمر جبمة في يونيو 99م الذي برز فيو الجناح اليسياري فيي الجبيية وبيدا فييو الجنياح اليمينيي ميمعيا
والييذي رييرج بالتمسي بمبييدأ الكفيياح المسييم وعييزز ىييذا االتجيياه رفييض القييادة العسييكريين الميييدانيين لمبييدأ الييدمج حيييث
أعمن ك من عبد النبي مدرم وعبود العرعبي ومحمد سعيد صال

وصال باقيس ومحمد سيعيد عبيد اهلل وعبيد اهلل

الرامري رفييم لمبدأ الدمج وعددوا عما يرورة انفصا الجبيية القوميية عين جبيية التحريير وقياموا بتنفييذ سمسيمة
من اليجمات عما المعسيكرات البريطانيية

 . - 1ييس هبي

()7

ولقييت أعمياليم ىيذه تتيييدا عيعبيا واسيعا مميا أحيرج قيادة الجبيية فيدعوا

ال ص .368

 - 2ة هب اهالي

ا سابقل ص .172

 . - 3إباهيم لةا هبيبم ال ي

ا سابقل ص .369

 - 4هييس هبي ال ص 271ل .371
 - 5محمد عباس الضالعي ،لماذا تسلمت الجبهة القومية السلطة في جنوب اليمن المحتل ،مصدر سابق ،ص .65
 . - 6إباهيم لةا هبيبم ال ي ا سابقل ص271ل .372
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إلا عقد مؤتمر لمجبية في مدينة ح َمر في قعطبة في  25نوفمبر 99م طريا عمييو نفيوذ اليسيار وأقير رفيض اتفاقيية
اإلسكندرية وانسحاب الجبية القومية من جبية التحرير وانتراب قيادة جديدة( .)1وبالتالي أصيب لمجبيية بعيد الميؤتمر
منحا أكمر يسارية وأصبحت أكمر بعدا عن تصورات كمير من أقطاب القيادة فيي عيما الييمن وعميا رصيومة واييحة
م مصر الداعم ارو لمنظيام الجمييوري فيي العيما

التيي قطعيت عين الجبيية اليدعم الميالي والعسيكري و حاصيرتيا

إعالميا( .)2ولكن الجبية عويت عن ذل بتكميد عممياتيا العسكرية في الدار

وقاميت بسمسيمة مين االمتيياالت ييد

بعض العرصيات البريطانية وبعض وز ار حكومة االتحاد المتعاونة م سمطات االحيتال

وتمكنيت فيي سيبتمبر 91م

من السيطرة عما  09إمارة ومنطقة وفي عير أكتوبر تمكنت من إحكام قبيتيا عما كافية أراييي الجنيوب اليمنيي
اليمني

()3

الذريرة(.)4

()3

مم تمكنت من ميد نعياطيا إليا قميب مدينية عيدن بقصيد القاعيدة العسيكرية البريطانيية ونسيد مسيتودعات

أدركت جبية التحرير رطيورة سييطرة الجبيية القوميية عميا اررض وعيدم جيدو الرىيان عميا اليدعم السياسيي
المصري وحده فقررت الترمي عن رطابيا الداعي لمنيا السممي والمحام بالجبية القوميية فتسسيت جنياح عسيكري
تاب ليا تحت مسما التنظيم الععبي انظم إليو فيي البدايية نحيو  0111مقاتي

أرسيمت مينيم  511مقاتي إليا سيينا

في حرب 91م لم يعيد مينيم إليا اليدار أحيد .وافتتحيت معسيكرات فيي العيما بتمويي وتيدريب مصيري وأريذت تتبنيا
العمميات التي تقوم بيا الجبية القومية يد قوات االحتال
يد قوات االحتال

()5

وأريذت تتبنيا العممييات التيي تقيوم بييا الجبيية القوميية

إال أن وجود السالطين المعروفين بتعاونيم م سمطات االحتال في قيادتيا عك ليا نقطية ييعد

بييارزة .ولييم يصييدم الكمييير أن السييالطين المييرتبطين باالسييتعمار يقومييون بعمميييات يييد قيوات االحييتال

فقييررت الجبييية

فصميم والترمي عنيم تحت مبرر أنو تبين ليا أنييم عميا اتصيا بحكومية االتحياد الممالئية لالسيتعمار فيي اليدار

()6

.

وعقب إعيالن وزيير رارجيية بريطانييا نيية بيالده االنسيحاب مين الجنيوب أعمنيت الجبيية القوميية أنييا المممي العيرعي
الوحيد لجنوب اليمن فاندل القتا بين الجبيتين وتدر الجيش االتحادي ووي حدا لمقتا بينيما فيي سيبتمبر 91م
إال أن القتا ميا لبيث أن تجيدد بيين الطيرفين فيي أكتيوبر 91م فانحياز الجييش إليا الجبيية القوميية بحجية أن الجبيية
القوميييية باتيييت تسييييطر عميييا معظيييم أجييي از الجنيييوب وكانيييت بريطانييييا التيييي أكمميييت انسيييحابيا مييين جنيييوب الييييمن فيييي
23نوفمبر91م

()7

ترمب في تسميم السمطة إليا الجييش إال أن رعيية قيادة الجييش مين اليدرو فيي صيدام مي الجبيية

القومية التي يتعاطد معيا الكمير من جنوده ويباطو جعمتيو يحجيم عين ىيذه الرطيوة( .)8كميا أن دفي الجبيية القوميية

بقحطان العيعبي وىيو مين العناصير المعتدلية إليا رئاسية الدولية وتكميفيو بتعيكي حكومية طميتن الجييش المتيوجس مين
عناصر اليسار في الجبية إال أن الععبي ما لبث أن سقط في  22يونيو 98م ووص اليسار إلا السمطة.
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هبجبهررط هبق يمررط هبسررةطط ر جير ا هبررميل هبيةصررلل ي ر ا

والمحصييمة أن وصييو اليسييار إلييا السييمطة فييي الجنييوب عييك يييربة إيييافية لمسيييرة الوحييدة مي العييما

بعييد

اليربة التي تمقتيا تم المسيرة عقيب سيقوط السيال فيي  5نيوفمبر 91م .فالوحيدة مين وجيية نظير الكميير مين أقطياب
اليسار مستلة مصيرية ولكنيا ال يمكن أن تتم إال عقب تريير الوي في العيما
يد قو اليمين الجميوري التي أطاحت بالسال

حييث أن العيما كيان قيد سيقط فيي

وبالتالي أصب النظام في العيما ينظير إليا النظيام فيي الجنيوب عميا

أنو بات مصدر رطر وتيديد لو ولمنظومة قيمو الحاكمة ومن مم أصبحت قييادة العيطرين عميا طرفيي نقييض ارمير
الذي رح مستلة الوحدة إلا أج مير مسما وجعميا رىنا لتطورات مستقبمية قادمة.
والمالحظ أن الحركة الوطنية في ىيذه المرحمية قيد تصيدرتيا الجبيية القوميية دون منيازع التيي بيدأت موحيدة عميا
قاعدة مواجية وطيرد االسيتعمار إال أن التميايز ميا لبيث أن تبيد بيين جناحيييا عميا قاعيدة اليدمج مي جبيية التحريير
الييذي رفيييو بقييوة جناحيييا اليسيياري وتمكيين ميين إجيايييو مييم امتييدت ىييذا التمييايز إلييا رؤييية كييال الطييرفين حييو مجمي
القيايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية لدولة ما بعد االستقال

بما فييا قيية الوحدة م عما اليمن.

راتمة
والمالحييظ أن ىنييا عييامال ن امنييان كييان اجتماعيمييا بممابيية الباعييث أو الحييافز أو المحيير لميييالد وبييروز لحركيية
الوطنييية وىييذان العييامالن ىمييا الييوعي الييوطني الييذي تبمييور فييي الن يوادي المقافييية والنزعيية المناطقييية الييييقة التييي
جسيدتيا تمسي السييالطين وارمي ار بيييا وجسييدتيا أكميير وبعيك أكميير اسييتفزازية عييعارات الجمعيية العدنييية وقييد سييارت
الحركة الوطنية منذ بدايتيا ارولا عبر أربعة مسارات متوازية ىي :المسار دون اليوطني المتمسي باسيتقاللية الجنيوب
اليمنييي والمسييار الييوطني الييداعي إلييا الوحييدة م ي العييما

والمسييار القييومي الييداعي إلييا الوحييدة العربييية العيياممة

والمسييار ارممييي المتبن يي لمريييار الماركسييي والييذي ال ي يرفض الوحييدة ولكنييو يسييعا إلييا تحقيقيييا عبيير إج ي ار تري يرات
اجتماعييية ومقافييية جذرييية تحقييم الوحييدة ميين موق ي متقييدم طبقييا لرؤييية الفمسييفة الماركسييية .وأن التفاع ي بييين ىييذه
المسارات ارربعة قد سار في رط بياني صاعد حييث تمكين فيي البدايية المعيروع القطيري الرياص بجنيوب الييمن اليذي
قادتو رابطية أبنيا الجنيوب مين تيمييش ومين ميم ابيتالع المعياري الصيريرة المتمممية فيي مطاليب السيالطين وارمي ار
ومطالييب الجمعييية العدنييية .مييم مييا لبمييت الحركيية الوطنييية عبيير مسييارىا المتنييامي أن حققييت ىييدفين امنييين ىمييا إفعييا
المعييروع القطييري الريياص بييالجنوب الييذي تبنتييو الرابطيية عبيير سييحب المعييروعية عنييو وايييمحال ورييروج الحاميي
السياسي لذل المعروع من المعادلة السياسية في جنوب اليمن وىي الرابطة وافعا رديد ذل المعيروع المتممي فيي
السياسييية البريطانييية اليادفيية إلييا الييدف بييالجنوب اليمنييي فييي طريييم تطييور دسييتوري وسياسييي يفي يي إلييا قيييام دوليية
اتحادييية تبقييي عمييا القاعييدة البريطانييية فييي جنييوب اليييمن وتبقييي عمييا الدوليية المزم ي قياميييا يييمن منظوميية النفييوذ
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البريطياني .ميم ميا لبميت الحركية الوطنييية فيي مراحي الحقية أن عيادت إليا التبمييور فتكتميت والتحميت فيي مسيارين امنييين
ىما المسار القيومي ارمميي اليذي مممتيو الجبيية القوميية بتياريييا القيومي والماركسيي واليذي مميب عمييو فيي النيايية
طيياب اليسييار والمسييار دون الييوطني المتممي فييي جبييية التحرييير الداعييية إلييا اسييتقال الجنييوب والتييي اسييتوعبت فييي
إطارىا السالطين والقو التي فقدت معاريعيا المحمية الصريرة ميم تمكين المسيار القيومي ارمميي فيي نيايية المطياد
من إزاحية المسيار المياني والسييطرة عميا الويي فيي جنيوب الييمن وانتيزاع االسيتقال بقيوة السيالح ومين ميم السييطرة
عما دولة االستقال

وىو ما أد في نياية المطاد إلا ترحي وتتجي معيروع الوحيدة إليا أن تتحقيم عيروطيا طبقيا

لرؤيتو وفمسفتو في اإلدارة والحكم.
وبنا عما ما سبم وتتسيسا عمييو في ن فرييية البحيث صيحيحة إذ مين الوايي والجميي أن النزعية االنفصيالية
فيي الجنيوب ليسيت أصييمة ولييس لييا جيذور اجتماعيية أومقافييية وانميا ىيي نزعية دريمية ومفتعمية تسيبب فيي وجودىييا
وبروزىا مالمة عوام ىي السمطات االستعمارية التيي كرسيت واقي اليجيرة ورمقيت معيكمة ارقمييات والتيي كرسيت واقي
التجزئة بيدد رمم تناقيات تحو دون توحد اليمنيين عما معروع وطني موجو نحو الوجيود االسيتعماري .وسياسية
اإلمام مير المدروسة التي نفرت أبنا الجنوب من عممية التوحد مي العيما لميا لمسيوه مين تسيمط واسيترال مين قبي
اإلمام والمسئولين الذين عينيم في المناطم المحررة .والسالطين وارم ار الذين أروا في الوحدة قييدا عميا سيمطاتيم فيي
المناطم التي يديرونيا بحرية تامية بعييدا عين أي تيدر أو أي رقابية وتيدييدا لوجيودىم فيي حالية انتقيا صيالحيات
الحكم واإلدارة إلا سمطة مركزية وعميو ف ن الباحث ير أن النزعة االنفصالية قابمة لالجتماث إذا ما وجدت دولية نظيام
وقانون تس الجمي

إال أن ذل ال يعني عدم رطورتييا فمين عيتن ميياب الحكيم الرعييد أن يفياقم مين رطورتييا وأن

يجع منيا رط ار حقيقيا ييدد كيان ووحدة الدولة.
المصادر
أوال ًَ :الومائم:
 -0نيص بيييان الجبييية القوميية حييو انسييحابيا مين جبييية تحرييير جنيوب اليييمن د المحتي فيي عبييد اهلل عمييي مرعييد
نعو وتطور الحركة النقابية في اليمن 0381 -0395م ط 0دار ابن رمدون بيروت 0380م .
 -2وص المعاهدة الموقعت بيه الحكومت البريطاويت والسلطان محسه فضل العبدلي ،في  08يوويو 0393م،
في"قحطان عبد اللطيف الشعبي ،االستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن دار النصر لمطباعة والنعر
واإلعالن القاىرة بدون تاري .
 -9نصوص المعاىدات اليمنية اإليطالية واليمنية الروسية واليمنية البريطانية في د .سيد مصطفا سالم تكوين
اليمن الحديث 0378 -0317م ط 7دار ارمين لمنعر والتوزي

القاىرة 0339م .

 -7نص المعاىدة الموقعة بين دولة االتحاد وبين حكومة بريطانيا في قحطان محمد الععبي عدن واإلمارات
مطاب دار النصر القاىرة 0392م .
مانيا :الكتب:
 -0بيربي جان جا

جزيرة العرب ط 0تعريب نجدة ىاجر وسعيد الرز المكتيب التجياري لمطباعية والتوزيي والنعير

بيروت 0391م.
 -2جمو

فيص

اليمن المورتان الجميوريتان الوحدة ط 2دار الجديد بيروت 2111م.
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 -9لقمان حمزة عمي تاري قبائ جنوب اليمن وحيرموت ط 2الجي الجديد ناعرون صنعا

2113م.

 -7حيييدر قييادري أحمييد ارح يزاب القومييية فييي اليييمن النعييتة التطييور المصييائر اخفييام لمطباعيية والنعيير صيينعا
2101م.
 -5العييعبي قحطييان محمييد االسييتعمار البريطيياني ومعركتنييا العربييية فييي جنييوب اليييمن دار النصيير لمطباعيية والنعيير
واإلعالن القاىرة بدون تاري .
 -9الععبي قحطان محمد جنوب اليمن عدن واإلمارات مطاب دار النصر القاىرة 0392م.
 -1صال

أحمد عبد اهلل دكتور

رصائص النيا الوطني يد االستعمار البريطاني في الجنوب اليمني ط 0دار

اليمداني لمطباعة والنعر عدن 0388م.
 -8الصراد عمي الييمن الجنيوبي الحيياة السياسيية مين االسيتعمار إليا الوحيدة ط 0ريياض اليرئيس لمكتيب والنعير
لندن 0332م.
 -3اليالعي محمد عباس حقائم جديدة عين االنطالقية اروليا لميورة  07أكتيوبر ط 0دار الكتيب العامية صينعا
2112م.
 -01اليييالعي محمييد عبيياس لميياذا تسييممت الجبييية القومييية السييمطة فييي الجنييوب اليمنييي المحتيي
لمدراسات والنعر صنعا

مركييز عبييادي

2119م.

 -00طو جاد دكتور سياسة بريطانيا في جنوب اليمن دار الفكر العربي القاىرة 0393م.
 -02عبد اهلل محمد سعيد عدن كفاح ععب وىزيمة إمبراطورية دار ابن رمدون بيروت 0383م.
 -09العبيييدي إب يراىيم رمييد دكتييور الحركيية الوطنييية فييي الجنييوب اليمنييي 0391-0375م جامعيية برييداد برييداد
0313م.
 -07ماكرو إري

اليمن والررب 0392 -0510م تعريب حسين عبداهلل العمري ىورت أند كامبني لندن 0318م.

 -05عمر سمطان أحمدل نظرة في تطور المجتم اليمني ط 0دار الطميعة لمطباعة والنعر بيروت 0393م.
السياسة االستعمارية في جنوب اليمن ترجمة عمر الجاوي دار اليمداني عدن 0387م.

 -09فالكوفا

 -01محمد عمي ناصر عدن التاري والحيارة ط 2وزارة المقافة صنعا

2101م.

 -08مرعد عبد اهلل عمي نعو وتطور الحركة النقابية في اليمن 0381 -0395م ط 0دار ابين رميدون بييروت
0380م.

 -03المسيييعودي عبيييد العزييييز قائيييد دكتيييور معيييالم تييياري الييييمن المعاصييير 0378 -0315م ط 0مكتبييية

السنحاني صنعا
 -21مقب

0332م.

سيد عمي دكتور من تاري الحركة الوطنية اليمنية مركز عبادي لمدراسات والنعر صنعا

2117م.

 -20ناؤومكين فيتالي الجبية القومية في الكفاح من أجي اسيتقال الييمن الجنوبيية ترجمية دار التقيدم دار التقيدم
موسكو 0387م.
 -22يعقوب ىارولد عدن جنوب اليمن في ممو العرب جي 0ط 0ترجمة أحمد الميواحي دار النيية العربية
دمعم 0391م.
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