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العالم

على الغالف

«ثورة  14أكتوبر» اليمنية

ّ
تفرق الثوار...
عادت بريطانيا

أربعة وخمسون عامًا على انطالق ثورة جنوب اليمن ضد االستعمار البريطاني .أربعة وخمسون عامًا
وتغيرت الشخصيات ّ
تكاثرت فيها األحداث ّ
وتبدلت املعادالت ،إال أنها عادت لتستقر عند النقطة الصفر:
ّ
اليمن الجنوبي تحت االحتالل من جديد .يبدو األمر أشبه ما يكون بإعادة عرض لشريط ظن كثيرون أنه
بات ّ
«غاز» أمني لسلفه ،مخلص ملصالحه ،حتى
طي الذاكرة .كل ما في تفاصيل واقع اليوم يتحدث عن ٍ
ً
ُ
ّ
منفي ومقصى وعاجز وشريك
مقاومو األصيل فما بني
ليظهر أحيانًا أنه ليس أكثر من وكيل له ،أما ِ
لالحتالل .تتعدد مظاهر عودة «الغازي» البريطاني ،ومعه وريثه األميركي ،عبر «شريكهما» اإلماراتي .ما
ّأسست له بريطانيا من هويات مصطنعة عن طريق دعمها حكم السلطنات الذي كان قائمًا إبان استعمارها
جنوب اليمن ،يعود اليوم في صورة تشكيالت وتسميات تعزز االنتماءات املناطقية واملشيخية .حتى إن
التسمية التي كاد البريطانيون يمنحونها للجنوب أثناء مفاوضات االستقالل (الجنوب العربي) ـ لوال

عودة اإلنكليز :العين على القواعد والجزر
خليل كوثراني
لــم يـخــرج اإلنكليز مــن اليمن راضــن
مرضيني .عام  ،1967أجبرتهم جبهة
ال ـت ـحــريــر وال ـج ـب ـهــة ال ـق ــوم ـي ــة ،بــدعــم
ي ـم ـن ــي ش ـم ــال ــي وم ـ ـصـ ــري ن ــاص ــري،
ع ـل ــى ال ـ ـخـ ــروج ق ـب ــل امل ــوع ــد املـ ـح ــدد،
ت ـح ــت وط ـ ــأة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة،
ومقاومة رفاق راجح لبوزة ،وقحطان
محمد الـشـعـبــي ،وعـبــدالـلــه األصـنــج.
مـقــاومــة تــأخــرت انـطــاقـتـهــا بـصــورة
الـكـفــاح املـسـلــح ال ـشــامــل ،املـتــدفــق من
ج ـبــال ردفـ ــان ف ــي  14تـشــريــن األول/
أك ـت ــوب ــر  ،1962أك ـث ــر م ــن  120عــامــا،
فــي ظــل استعمار هــو مــن األط ــول في
ت ــاري ــخ امل ـن ـط ـق ــة .ق ـ ـ ّـدم ال ـي ـم ــن وقـتـهــا
انتصارًا حاسمًا ملصلحة املعسكرين
االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــري ،إال أن
الجغرافيا االستراتيجية ظلت محل
أط ـمــاع ال ـقــوى الـغــربـيــة ،فــي مقدمها
املستعمر الـقــديــم :بريطانيا نفسها.
ال ـ ـيـ ــوم ،وف ـ ــي ل ـح ـظــة إعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
امل ـن ـط ـق ــة ،ال ي ـك ـت ـفــي ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
ب ـق ــواع ــده ــم ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـخـلـيــج
الـعــربــي .تتطلع اململكة املـتـحــدة إلــى
ح ـجــز م ـكــان ـهــا ،ب ـجــانــب األم ـيــرك ـيــن،
واس ـت ـعــادة مــوطــئ ق ــدم إضــافــي عند
تقاطع املنافذ االستراتيجية املائية
من حول باب املندب.
ت ـت ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة ي ـم ـن ـيــة عــن
مسعى بريطاني حثيث للعب دور في
تلك املنطقة ،وال سيما في ملف املالحة
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،يـ ـك ــون مـنـطـلـقــه
ق ــاع ــدة دائـ ـم ــة ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـج ـنــوب
اليمني ع ــدن .وتــرصــد «أن ـصــار الـلــه»،
وفـ ــق م ـص ــادر ف ــي ال ـح ــرك ــة ،ت ـحــركــات
بريطانية «مشبوهة» ،منذ أشهر ،في
املـيــاه اإلقليمية واملنطقة املـمـتــدة من
البحر األحمر إلى الخليج ،مرورًا ببحر
العرب .تتضافر الــدالالت على اهتمام
بريطاني باستعادة أدوار قديمة عند
املنافذ البحرية االستراتيجية في أكثر
من نقطة ،من بينها اليمن .وفي جنوب
اليمن تـحــديـدًا ،يعتقد البريطانيون،

على ما يبدو ،أنها اللحظة «املثالية»
الستعادة شيء من املكاسب السابقة.
فــي املـعـلــن ،تـبــرز بـعــض األخ ـبــار التي
ت ـعــزز امل ـخ ــاوف الـيـمـنـيــة م ــن املـطــامــع
الـبــريـطــانـيــة وإم ـكــان ـيــة ب ـنــاء الـقــاعــدة
الـعـسـكــريــة .منها زي ــارة وفــد عسكري
بريطاني ،برفقة آخر سعودي ،لعدن،
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،وق ـي ــام ـه ـم ــا ب ــ«ج ــول ــة

تظهر المقارنة
التاريخية استعادة
اإلماراتيين األوراق
البريطانية نفسها

اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة» .حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،لـ ـ ــم ت ـق ـنــع
الكثيرين تصريحات رسمية خرجت
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان قـ ــائـ ــد ال ـ ـقـ ــوى ال ـب ـح ــري ــة
والــدفــاع الساحلي في القوات املوالية
ل ـلــرئ ـيــس امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ع ـب ــد رب ــه
منصور هادي ،عبدالله سالم النخعي،
وضعت الجولة في إطار تقديم الدعم
العسكري الــازم وإعــادة بناء وتأهيل
وت ــدري ــب مـنـتـسـبــي الـ ـق ــوى ال ـب ـحــريــة
«وخ ــاص ــة املـجـنــديــن ال ـج ــدد املــرقـمــن
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،والـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــم ق ــراب ــة أل ــف
مـجـنــد ،للقيام بمهمات تــأمــن خليج
عــدن وبــاب املـنــدب واملـيــاه اإلقليمية».
وأكــد الجنرال النخعي «تلقي القوات
الـبـحــريــة الـيـمـنـيــة وعـ ــودًا بــالــدعــم من
بريطانيا» ،مضيفًا أن «وفـدًا عسكريًا
من اململكة املتحدة زار القوى البحرية
مطلع الشهر املــاضــي ،وع ــرض تقديم
مساعدات إلعادة بناء وتأهيل القوات
البحرية اليمنية».
ب ــال ـع ــودة إل ــى املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة ،فــإن
القوات املشار إليها يراد لها أن تكون

جزءًا من ترتيبات أمنية وعسكرية على
طول املنطقة البحرية االستراتيجية،
تـخـضــع إلدارة بــريـطــانـيــة ي ــرج ــح أن
تـعـمــل مــن مـقــر الـبـحــريــة الـيـمـنـيــة في
منطقة الـتــواهــي بـعــدن .وفــي األخـبــار
املعلنة كذلك ،تحرص بريطانيا على
الـتـحــذيــر مــن «الـخـطــر امل ـتــزايــد» على
سفن الشحن التجاري في باب املندب
وخ ـل ـيــج عـ ــدن .أح ــد ه ــذه ال ـت ـحــذيــرات
ت ـض ـ ّـم ــن عـ ـب ــارة ت ـل ـ ّـم ــح إلـ ــى امل ـســاعــي
البريطانية تلك ،عبر القول إن «هناك
حاجة إلــى تخطيط صــارم للعمليات
في املياه املحيطة باليمن».
هذه األطماع ،إن صحت املساعي إليها
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ظـلــت عـلــى الـ ــدوام
مطلبًا بريطانيًا حتى لحظة الخروج
مــن الـيـمــن .يـقــال إن البريطانيني غــداة
خ ــروج ـه ــم م ــن ال ـي ـم ــن ال ـج ـن ــوب ــي قبل
 50ع ــام ــا (ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
 ،)1967ألـ ـ ّـحـ ــوا ع ـلــى ال ـ ـثـ ــوار بـتــوقـيــع
ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى إب ـ ـقـ ــاء قـ ــواعـ ــد ع ـس ـكــريــة
«ولـ ــو رم ــزي ــة» ،مـقــابــل خـمـســة مــايــن
دوالر ل ـخ ــزي ـن ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـش ـك ـلــة
حــديـثــا م ــن ق ـي ــادات جـبـهــة الـ ـث ــورة .إال
أن مـطـلـبـهــم أج ـه ــض وق ــوب ــل بــرفــض
ص ــارم مــن حـكــومــة «جـمـهــوريــة اليمن
الديموقراطية الشعبية» كما ستعرف
الحقًا .وظلت العني على الجزر اليمنية
االسـتــراتـيـجـيــة ،مــع م ـحــاوالت النـتــزاع
بعضها من اليمن ،كما تؤكد الوثائق
التاريخية (منها :جزيرة كمران وجزر
بريم وكوريا موريا).
ي ـ ـصـ ــر س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــون ي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــون ع ـل ــى
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـب ــاده ــم ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
التقسيم ،ويؤكدون أن اإلنكليز لديهم
«تـ ــركـ ــات» ف ــي ال ـي ـم ــن ،أب ــرزه ــا رعــايــة
بعض الزعامات السياسية أو القبلية
التي كانت متعاونة معهم ،وللمفارقة
أن من بني هؤالء والد الرئيس اليمني
امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
الشيخ القبلي النافذ في أبني (الالفت
أن مـ ـ ـص ـ ــادر تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن م ـس ــاع ــدة
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـه ــادي فــي

هـ ــروبـ ــه مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ع ــام
 ،2015والجدير بالذكر أن هادي درس
في بريطانيا بعد حصوله ،إبان عهد
االستعمار ،على منحة دراسة عسكرية
ه ـن ــاك ،ب ـعــد أن ع ـمــل مــراف ـقــا لـضــابــط
عسكري بريطاني في اليمن).
الواقع األمني والسياسي في الجنوب
اليمني ال ـيــوم ،يـشـبــه ،بحسب حديث
س ـي ــاس ـي ــن ي ـم ـن ـي ــن ،ت ـم ــام ــا خــري ـطــة
األوضــاع إبــان االستعمار البريطاني.
وتظهر املـقــارنــة التاريخية استعادة
اإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــن األوراق ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
نـفـسـهــا فــي تـلــك الـحـقـبــة ،وخـصــوصــا
أسلوب تفريخ التشكيالت العسكرية
ومـجــالــس الـحـكــم املـنــاطـقـيــة املـتـفــرقــة،
وإح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــزر
االستراتيجية .وتجزم مصادر يمنية
أمنية بصحة معلومات حــول وجــود
ضباط ومستشارين في عدن ،يلعبون
دور الــدعــم اللوجستي واالسـتـشــاري
واإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ن ـش ــاط «ال ـت ـح ــال ــف»
الـسـعــودي اإلم ــارات ــي ،وال يـصــرح عن
نشاطهم علنًا كما هــي حــال املشاركة
األميركية في الحرب.
ب ــن  14أك ـت ــوب ــر  ،1962و 14أكـتــوبــر
 ،2017م ـت ـشــاب ـهــات وفـ ـي ــرة ،وف ـ ــوارق
شــاسـعــة فــي آن .انقلبت ال ـصــورة في
الـيـمــن ال ـج ـنــوبــي ،وانـقـلـبــت مـفــاهـيــم،
وت ـب ــدل ــت أدوار ،وب ـق ــي امل ـش ـت ــرك بني
زمنني :الخاصرة الجنوبية للجزيرة
الـعــربـيــة ،بما تـتــوافــر عليه مــن موقع
اسـتــراتـيـجــي وثـ ـ ــروات ،ســاحــة لعبث
ال ـغ ــرب ــاء ،وم ـس ــرح ــا ل ــأط ـم ــاع ونـهــب
املهيمنني ،القدماء والجدد.
«ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل» آلخـ ـ ـ ــر ج ـب ـه ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــر وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـ ــن أط ـ ـ ـ ــول
االستعمارات في املنطقة ( 128عامًا)،
ذهـ ــب م ــع ان ـح ـس ــار امل ــدي ــن ال ـي ـس ــاري
وال ـن ــاص ــري .مــا بـقــي مــن تـلــك الحقبة
مـسـمـيــات وش ـع ــارات ونـجـمــة ح ـمــراء،
أعيد «تــدويــرهــا» الـيــوم تحت املسمى
نفسه« :املقاومة الجنوبية» ،ولو كانت
«مقاومة» من خندق املحتلني الجدد.
وامل ـح ـت ـلــون هـ ــؤالء «م ـ ـحـ ـ ِّـررون» ،وفــق

مـقـتـضـيــات انـ ـق ــاب امل ـفــاه ـيــم وت ـبــدل
األدوار .بــالـعــودة إلــى عــام  ،1962عام
ان ــدالع الـثــورة اليمنية ضــد املستعمر
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،يـ ـتـ ـك ــرر م ـش ـه ــد الـ ـي ــوم
املتمثل بـطــابــور طــويــل مــن املنتفعني
واملـ ـه ــادن ــن لـلـمـسـتـعـمــر م ــن إمـ ـ ــارات

أين «رفاق» األمس؟
ّ
مـ ـش ــتـ ـت ــا ي ـ ـبـ ــدو جـ ـي ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ضــد
االس ـت ـع ـم ــار ال ـبــري ـطــانــي ف ــي جـنــوب
اليمن .وجوهه التي حاربت كتفًا إلى
كتف لنيل االستقالل ،تقف اليوم في
مـعـسـكــرات مـتـضــادة يـمـثــل بعضها
ان ـقــابــا ج ــذري ــا وكـلـيــا عـلــى الـثــوابــت
الـتــي ُبـنـيــت عليها «الـجـبـهــة القومية»
ومن ثم «الحزب االشتراكي» .نموذج
مــن هــذا األخـيــر يجليه بــوضــوح تيار
الرئيس الجنوبي السابق علي سالم
البيض .قـ َـاد البيض ،في خمسينيات
القرن املاضي ،مجموعة من املتطوعني
والـفــدائـيــن وأب ـنــاء القبائل ،ضمن ما
سـ ّـم ـيــت «املـيـلـيـشـيــا الـشـعـبـيــة» الـتــي

يقبع البيض
في اإلمارات شبه
ممنوع من الحركة
والعمل السياسي

ّ
شــك ـلــت الـ ـق ــوة الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـك ـفــاح
املـسـلــح ضــد االسـتـعـمــار البريطاني،
قبل أن تتحول إلى النواة األولى لجيش
دولة الجنوب السابقة.
وعقب جالء االستعمارُ ،عـ ّـن البيض
كـ ــأول وزيـ ــر ل ـلــدفــاع ف ــي «جـمـهــوريــة
الـيـمــن الـجـنــوبـيــة الـشـعـبـيــة»ُ ،لي ّ
سجل
ل ــه ،خ ــال ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ،أن ــه ك ــان أول
من رفــض مـحــاوالت بريطانيا البقاء
ف ــي ال ـج ـن ــوب ع ـبــر ق ــواع ــد عـسـكــريــة
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـقـبــع
الـ ـبـ ـي ــض ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ش ـبــه
ممنوع مــن الـحــركــة ومـمــارســة العمل
السياسي (باستثناء بضعة بيانات

يصدرها برضى اإلمــارات ـيــن) ،فيما
م ـس ـت ـش ــاروه يـقـتـصــر دورهـ ـ ــم على
ً
تـمـلــق أب ــو ظـبــي أم ــا فــي نـيــل حصة
م ــن «ال ـك ـع ـكــة» .وع ـلــى ض ـفــة الـجـنــاح
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أي
«املجلس االنتقالي الجنوبي» ،يظهر
الـجـمــود والـعـجــز سـيـ َـدي املــوقــف ،من
دون أن يتمكنا ،على ضخامتهما ،من
تبديد أوهام «االنتقالي» بأن اإلمارات
تتعامل معه بما يتجاوز حدود كونه
«ورقة للتداول».
في املقابل ،يبرز تيار الزعيم الجنوبي
حـســن ب ــاع ــوم ،ال ــذي ك ــان ل ــه ب ــاع في
املعارك ضد االستعمار ،قبل أن ُي ّ
عي

فــي عـهــد الــرئـيــس الـجـنــوبــي الـســابــق،
ســالــم ربـيــع عـلــي (س ــامل ــن) ،محافظًا
ل ـش ـب ــوة .ي ـم ـكــث ب ــاعـ ــوم ،ح ــال ـي ــا ،فــي
سـلـطـنــة ع ـم ــان ،م ــن دون أن ت ـبــرز له
م ــواق ــف أو ت ـحــركــات سـيــاسـيــة ،لكن
الـشـخـصـيــات وامل ـجــالــس «الـحــراكـيــة»
املحسوبة عليه ،وكذلك القوى ّ
املقربة
من تيارهّ ،
تصعد حاليًا نشاطها ضد
اإلم ــارات والتيارات املوالية لها ،سواء
عبر الفعاليات الجماهيرية أو العمل
اإلعالمي والدبلوماسي.
َ
ما بني َ
املتقدمني يقف الرئيس
التيارين
الجنوبي السابق علي ناصر محمد،
ال ـ ــذي ت ــول ــى ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،إلــى

