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«األمناء» كتب /بدر العرابي :

قــراءة يف التهــاوي التدريجــي
للمنطلقــات القانونيــة والرشعية لـ
(اتفــاق الوحدة اليمنية بني الشــال
والجنوب يف اليمــن) منذ (30نوفمرب
1989حتى أغسطس .)2019
حيث م َّثل اتفاق (30نوفمرب 1989
وتتويجه يف /22مايــو )1990/يني
حكومتي الشــطر الجنــويب ،ممثلة
بالرئيس الجنويب (عيل سامل البيض)
والحكومــة الجنوبيــة ،مــن جهة،
وحكومــة الجمهورية العربية اليمنية،
ممثلة بالرئيس (عــي عبدالله صالح)
والحكومة الشاملية ،من جهة أخرى _
م َّثل الصيغة الوليدة للجمهورية اليمنية،
بغــض النظر عــا رافــق والدة هذه
الصيغة الجديدة من أخطاء اسرتاتيجية،
جنى وما يزال اليمنيون جنوب ًا وشام ً
ال،
يجنون عواقبها املرتاكمة حتى اللحظة
الراهنة.
ولعل الثغرات العميقة ،التي رافقت
االتفاق ،قد حطت ظاللها بشكل مزامن
للحــدث ،من خالل بــروز الخالف بني
الطرفني يف عــام 1991م ،أي بعد أقل
من سنة ،عىل الظهور التاريخي لصيغة
الجمهورية اليمنية ،التي مثلت محصلة
الندمــاج دولتني مســتقلتني ،ولهام
تاريخهــا املمتد منذ مئات الســنني،
بــل وتتمتعان برشعيتني مســتقلتني
يف أدبيــات األمم املتحدة وتاريخ الدول
الكائنة يف العامل ،حتى (مايو .)1990
مل متض صيغة الجمهورية اليمنية
عامهــا األول بســام ،وقــد أدى ذلك
(عــى األقل) لرضبــة عنيفة تعرضت
لها الرشعية القانونية للصيغة الوليدة
تلك ،بعد اشتداد الخالف بني الرشيكني
السياسيني ،قياد ًة سياسية وعسكرية
وعىل املستوى الشعبي ،وقد أفىض هذا
الخالف إىل تعطيل الصيغة الســلمية
التفاق (/22مايو1990/م) واستبدال
االتفاق السلمي بقوة السالح واإلخضاع
للطرف الجنويب ملنطق القوة والحرب،
الذي تتوج يف /7يوليو1994/م،الذي
ســبقه إعالن تخيل الطــرف الجنويب
عن الوحدة وعن اتفاق مايو ،مبرسوم
ســيايس كمخاض الجتــاع طارئ
للقيادة السياســية الجنوبية دعا إليه
(عيل ســامل البيض) يف عــدن ،بعد
انسحاب القوى السياســية الجنوبية
من صنعاء ،وقد خرج االجتامع بإعالن
دســتوري اســتدرايك ،تضمــن قرار
الطرف الجنــويب بحل عقد الجمهورية
اليمنية ،وعودة دولة الجنوب بصيغتها
وحدودها الجغرافية الســابقة؛ وتكلل
ذلك مبباركة شــعبية ،من خالل خروج
الشــعب الجنويب للشــارع وبشــكل
ســلمي للتأييد امليداين املبارش ،لقرار
قيادته السياســية ،املعلــن يف /21
مايــو2019/م ،والــذي تبعــه إعالن
وتسمية الحكومة الجنوبية ،الذي القى
تأييد ًا شعبي ًا ،وإقليمي ًا وعربي ًا ،من خالل
عدد من املواقف الدولية التي متثلت
يف موقف األشــقاء العرب الذي تكلل
بـ (وثيقة العهد واالتفاق بني الطرفني
يف األردن) التــي وافق عليها مبا فيها
من إعادة الصيغة السياسية للجمهورية
اليمنية ،إىل (اليمن الفيدرايل االتحادي
،أي إقليم يف الشامل وإقليم يف الحنوب
وحكومتني فيدراليتــن) وبعد توفيق
االتفاق وبــإرشاف الجامعة العربية،
يعود الوفدين للتنفيــذ،؛ لكن تم إعالن
الشامل النكث باالتفاق املنقذ بصيغته
الرشعيــة والقانونية البديلة،املتجاوزة

للثغرات القانونية والرشعية يف االتفاق
الســابق،وإعالن الطــرف الشــايل
الحرب،كوسيلة إلعادة فرض
الوحدة بني الشــطرين بالقوة،يف
(مساء /27إبريل 1994/م
وبإعالن الحرب مــن قبل الطرف
الشاميل،تم تقويض الصيغة القانونية
البديلة لرشعية الوحدة اليمنية،وصيغة
(الحمهورية اليمنية الوليدة).
أيض ًا يف بيــان (مجلس التعاون
الخليجي) يربز عدم االعرتاف بـ (وحدة
تفرض بالقــوة) يف اجتامعه الطارئ
حينها والخاص ببلورة املوقف الخليجي
حول ما وصل إليه الخالف بني رشييك
اتفــاق (/30نوفمــر 1989م و/22
مايــو )1990 ،/الذي بلــغ ذروته يف
تعنت الطرف الشاميل ورفضه استعادة
وتهذيــب االتفــاق الســلمي الثنايئ،
الذي مخض عنه صيغــة (الحمهورية
اليمنيــة)؛ إذ دفع الطرف الشــايل
الخــاف لذروته ،بإعــان الحرب عىل
الجنوب.
أكد بيان (مجلس التعاون الخليجي)
عىل رفض الحرب عىل الجنوب و(رفض
الوحدة بالقــوة والحرب) ودعا للعودة
لطاولة املفاوضات بني الرشيكني.
لكن الطرف الشــايل رفض تلك
الدعوة ومىض قدم ًا بالنار والســاح
والحرب ،الستعادة الجنوب (الجغرافيا
واألرض) بالقوة.
مرســوم وبيان مجلــس التعاون
الخليجــي ،ميلــك الصفــة الرشعية
اإلقليمية ،بعد تعطل الرشعية الداخلية
لقيام (الجمهوريــة اليمنية) ،وقد تاله
موقف وبيــان الكيان العريب القانوين
الكبري وهو (موقف الجامعة العربية)
يف اجتامعها الطــارئ حينها ،والذي
خرج أيض ًا ببيان رسمي فحواه (رفض
الوحدة بالقوة والحرب) وإيقاف الحرب
والعودة لطاولــة املفاوضات بإرشاف
الجامعة العربية.
بيــان الجامعة العربيــة أيض ًا ،مل
يذعن له الطرف الشــايل ،واســتمر
يف أداة اســتعادة الوحدة بقوة السالح
والحرب .
وميثل بيــان الجامعــة العربية،
حينها مدخ ً
ال قانوني ًا لالعرتاف الرسمي
بانفــراط عقد رشعيــة (الجمهورية

اليمنيــة) إىل جانب االعرتاف الخليجي
بذلك ،عرب (مجلــس التعاون الخليجي
وبيانه
وتتــوج تقويض رشعيــة صيغة
(الجمهورية اليمنية) مبخرجات جلسة
(مجلس األمــن) وقرارها الرســمي
الدويل ب(عدم رشعية وقانونية صيغة
(الجمهوريــة اليمنية) من خالل القرار
الذي قىض ب(وقف الحرب املعلنة عىل
الجنــوب)،إال أن الطرف الشــايل مل
يذعن يف تحدي واضح لكل املســندات
القانونية
الداخلية (إعــان 21مايو،من قبل
الطرف الجنويب الرشيك،وبيان مجلس
التعــاون الخليجي،وقــرار الجامعــة
العربية،ثم قرار مجلس األمن).
انتهت الحــرب بإخضاع الجغرافية
واألرض الجنوبية،بالقــوة ،دون أي
متثيــل للطرف الجنــويب يف الصيغة
املقوضــة (الجمهوريــة اليمنيــة)
واســتمرت الوحدة دون غطاء قانوين
أورشعي،مع استمرار الرفض الشعبي
الجنويب
وامتداده قدم ًا حتى جاءت ما عرف
ب(ثورة التغيري)يف صنعاء
وما نتج عنهــا من تقويض مركب
لرشعيــة الجمهورية اليمنية،من خالل
موافقة كل القوى السياسية الناشطة
آنذاك عىل (املبادرة الخليجية).
ومثلت املبادرة الخليجية،وبنودها
إعادة صياغة،مل تكن مدفوعة من الثورة
الســلمية (ثورة التغيري)وحســب،بل
مدفوعة مبرجعيات التقويض لرشعية
(الجمهورية اليمنية) التي سبقت (ثورة
التغيري) واألزمــة الجهوية املمتدة منذ
تعطيل اتفــاق الوحــدة اليمنية؛ولعل
تســمية الثــورة ( التغيري)؛إمنا كانت
موجهة للوعــي الجنويب،الذي مىض
ينادي بالعــودة إىل ماقبل ،1990منذ
اإلرهاصات األوىل مــن _1990حتى
.)2011
حاولــت املبــادرة الخليجيــة،
وضــع برنامــج الســتعادة رشعية
صيغة(الجمهوريــة اليمنية)كمرشوع
وثيقة،يتطلــب تنفيــذ عــدد مــن
البنود،وبشكل مرحيل:
انتخابات رئاســية جديدة (مرحلة
أوىل).

حوار وطني مزمن تكون (القضية
الجنوبية)قضية عتبة فيه.
نجحت املبادرة الخليجية،يف بندها
األول (انتخــاب رئيس)بشــكل غــر
قانوين أو رشعي.
لكنها فشلت يف البند الثاين ،كأحد
املرجعيات الرضورية ،الستعادة قانونية
ورشعيــة الجمهورية اليمنية ،وبالذات
اســتعادة صيغة (الدولــة االتحادية /
األقاليم)بحسب وثيقة الحوار الوطني،
وفيام يخص حل األزمة بني الشــال
والجنوب،التــي امتــدت ،منذ تقويض
اتفــاق الوحدة اليمنيــة ،بني الطرفني
الجهويني ،حتى عام ،2015وإســقاط
صنعاء ،الذي كان سببه الرئيس ،رفض
ما خرجت بــه وثيقة لجنــة الثامنية
املصغــرة ،للقضية الجنوبيــة) والتي
وضعــت الحل يف (ســتعادة الرشاكة
الثنائية بني الشامل والجنوب،من خالل
االعتذار للشــعب الجنويب يف مرسوم
معلن،من جهــة،ويف إجراء مصفوفة
مــن التعويضات املادية،والسياســية
واملعنوية،واقتســام الرثوات وامليزانية
العامــة للدولة بني الجنوب والشــال
ب(املناصفة)
50باملئة للشامل و50باملئة للجنوب.
وافــق ماتــم عدَّهم( اعتســاف ًا
عــى اإلرادة الشــعبية الجنوبيــة)_
ممثلني للقضيــة الجنوبية يف الحوار
الوطنــي ،عــى الوثيقــة الخاصــة
بالقضية الجنوبية؛ بينام رفض ممثلو
الشــال من القوى املقابلة ،يف لجنة
الثامنية املصغرة بنــود وثيقة القضية
الجنوبية،ورفضوا التوقيع.
وبذلك تــم تعطيل آخــر محاولة
إلصالح واســتعادة قانونية ورشعية
صيغــة (الجمهوريــة اليمنية)وتــم
املرحلة،
القضاء عىل آخر رمق للرشعية
َّ
التفاق (30نوفمــر  1989و/22مايو
دولتي الشامل والجنوب.
1990/م) بني
ّ
ثم يأيت مايســمى (أنصــار الله)
ليسقطوا صنعاء ،كطرف جهوي مقابل
لعدن (الجنــوب) يف معادلة (الوحدة
اليمنية)
فيسقط الطرف السيايس الجهوي
الشــايل(،نظام صالح ورشكاه) من
صيغة الرشاكة الثنائيــة ،للجمهورية
اليمنيــة؛ بعد إلغاء الرشيــك الجهوي

الجنــويب مــن قبــل (صالــح) ،يف
يوليو 94م،وفشل املســاعي الداخلية،
واإلقليمية والقومية والدولية الرسمية،
يف استعادة الرشاكة الثنائية ،واستعادة
رشعية وقانونية الحضــور التاريخي
ملخاض االندماج الثنايئ بني الشــال
والجنوب.
ولعل الواقع الراهن شام ً
ال (املجلس
الســيايس)،والواقع الراهــن جنوب ًا
(املجلس االنتقــايل) هو الواقع البديل،
وهو الواقع الذي يعلــن(إذا مل يكن قد
أعلن وبشــكل درامتييك) زوال طريف
ورشعية وقانونية صيغة (الجمهورية
اليمنية)؛وتتــوج ذلك مــع عدم قبول
الشــعب الجنويب بوجــود آخر طيف
ديكوري للرشعية اليمنية ،بل وطردها
نهائي ًا مــن الفضاء الجغرايف وامليداين
جنوب ًا وشــا ً
ال؛ يف الوقت الذي حاول
اإلقليــم واملجتمع الــدويل الدفع بها
الستعادة الهامش الرشعي والقانوين
لوجودها ،ثم وجود الهامش القانوين
املرحــل لصيغــة الوحدة
والرشعــي
َّ
اليمنية ،من خالل إعادة سيطرتها عىل
الجغرافية اليمنية ،وإســقاط االنقالب
الحويث؛ إال أنها مل تستطع ،بل وذهبت
إىل أبعد من الغياب امليداين ،من خالل
انقالبها املقنع عىل الرئاسة ،وتسليمها
إدارة هامشــها الرشعي لفئة سياسية
وحيدة عىل عالقة مقنعة مع الجامعات
اإلرهابيــة املتطرفــة ،األمــر الذي ال
يفقدها الرشعية والقانونية ،وحسب،
بــل يضعهــا يف دائرة حمــراء ،فيام
يخص الرأي املحيل واإلقليمي والدويل،
ويفاقم رضورة مقاضاتها يف القانون
الــدويل ،وإعادة النظــر يف توصيف
تاريخ النشاطات اإلرهابية يف الجزيرة
العربية ،ولرمبــا أبعد من ذلك ،كالبحث
التاريخي يف آليــات الرصاع الجهوي،
بني الشــال والجنوب ،حول رشعية
وقانونية صيغة (الوحدة اليمنية).
والقوى املتطرفــة واإلرهابية التي
اتكأ عليها الطرف الشاميل يف إخضاع
الجنوب بقوة الســاح والحرب ،وآليات
الحفاظ عىل الوحدة اليمنية؛ من خالل
احتــواء الطرف الشــايل للجامعات
اإلرهابيــة واملتطرفة والدفع بها جنوب ًا
،وإحياء نشــاطها اإلرهايب بشكل من
الرشعية املق َّنعة.

