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 الملخص:

حتوالت كبرية يف  م2011شهد اليمن يف العام      

نظامه السياسي ،كما حدث يف اغلب بلدان الربيع 

العربي ،ويف خضم تلك التغريات الدراماتيكية اليت 

ُ طرح مشروع تقسيم األقاليم  حلل  شهدها  اليمن 

ط اىل مشكالته ،واالنتقال  باليمن من النظام البسي

النظام الفيدرالي ،ونظرًا للكثري من العيوب اليت 

اكتنفها نظام التقسيم لألقاليم أدت اىل  فشلة 

،وزيادة حدة الصراع بني القوى السياسية اليمنية ، و 

كان سببًا الندالع احلرب يف اليمن ،وبعد ست سنوات 

من احلرب يف اليمن ،ومبشاركة إقليمية ودولية باتت 

وى واضحة تهدف اىل فرض نوع جديد اجندة تلك الق

من األقاليم ،وتقسيم اليمن  وفقًا ملصاحلها ،ولكن 

تلك االجندة ال ميكن ان يكتب هلا النجاح يف اليمن 

الذى يشهد حراكًا وطنيًا يرفض كل املشاريع 

 اخلارجية .

تقسيم األقاليم، احلرب العدوانية،  الكلمات المفتاحية:

 مناطق النفوذ.الفيدرالية، دول التحالف، 

 

Abstract: 

     Like most Arab countries, 

Yemen witnessed major transformations 

in its political system in 2011. Amidst 

the dramatic changes that Yemen 

witnessed then, a draft proposal of 

dividing Yemen into regions was put 

forward to solve its problems, and to 

move Yemen from a simple unitary 

system to a federal system. As a result of 

the many shortcomings of the territorial 

division system, it had led to failures and 

fueled conflicts among Yemeni political 

                                                             

 

forces. Consequently, war broke out in 

Yemen. After six years of war on 

Yemen, with regional and international 

involvement, the agenda of these forces 

has become obvious, aiming to impose a 

new type of territorial division system of 

Yemen according to their own interests. 

However, this agenda could not succeed 

in Yemen, which is experiencing a 

national mobility that rejects all forms of 

foreign interference. 

 

 تقسيم األقاليم وعالقتها بالحرب ىلع اليمن  
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 مقدمه:   

  نظرًا ،بني خمتلف القوى السياسية يف اليمن يف حينه كبريًا اثار موضوع تقسيم االقاليم جداًل

للقضايا  من توفريه حلواًل وبداًل،والواقعية  ،وعدم املوضوعية،على الكثري من الغموض  إلكنافه

سس لنزاعات بني خمتلف مكونات أالشائكة اليت تعاني منها اليمن، فتح الباب على مصراعيه و

 ،اىل اندالع احلرب من حدة االنقسام والصراع بني القوى السياسية اليمنية، وصواًل اجملتمع اليمين، وزاد

واليت هلا قرابة السبع ،ليمن ىل تعدد أسباب احلرب  على اإومبشاركة اطراف اقليميه ودوليه، وبالنظر 

لدول التحالف  رئيسًا بل انه هدفًا،فيها بقوة  اندالعها ،كان موضوع تقسيم األقاليم حاضرًا ذسنوات من

و كان من  األسباب الرئيسة لقيام احلرب ، وخالل هذه الدراسة سنتناول تاريخ ماراتي ،اال – سعوديال

اليمن يف ليم يف اليمن وأسباب فشله وعالقته باحلرب الدائرة و نظام تقسيم األقا،الفيدرالية يف اليمن 

والفيدرالية يف ،اجندتها يف اليمن، ومستقبل األقاليم معرفة وما عالقة القوى اإلقليمية والدولية بذلك و

والدولي للوصول اىل نتائج ،والتجاذب اإلقليمي ،اليمن يف ظل الصراع العسكري اجلاري يف اليمن 

 ختيار النظام االداري األفضل لليمن .ا من اليمنيونوتوصيات متكن 
 

 مشكلة الدراسة:

 اليمنية، ومكوناتبني القوى السياسية ًحادًا اثار موضوع تقسيم األقاليم يف اليمن انقساما 

عالقته بتفاقم الصراع يف اليمن؟ وهل كان  اليمن، فماهيدي اىل تفاقم الصراع يف أاجملتمع اليمين، و

والدولي يف اذكاء الصراع العامل اإلقليمي احلرب؟ وما هو دور  الندالعرئيسًا  نظام تقسيم االقاليم سببًا

سببًا لدفع  كان نظام تقسيم على واملكونات اليمنيةان عدم توافق القوى السياسية اليمنية  يف اليمن؟

 للحل العسكري االجتاهاإلقليمية والدولية املساندة له إىل  ة، واالطرافاحملليأحد أطراف الصراع 

 كل تلك االسئلة ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عليها. اليمن؟لفرض نظام االقاليم يف 
 

  أهداف الدراسة: 
 إىل اآلتي: هذه الدراسة تهدف

 اليمن.معرفة نظام تقسيم االقاليم الذي مت املوافقة عليه يف مؤمتر احلوار الوطين لتطبيقه يف   -1

معرفة العيوب الذي اكتنفت مشروع تقسيم االقاليم يف اليمن للوصول اىل النظام اإلداري الذي  -2

 يناسب اليمن وخصوصيته.
 يف اليمن.احلرب  واندالعمعرفة الدور االقليمي والدولي يف إذكاء الصراع  -3
 ًارئيسي ًامدروس لنظام تقسيم األقاليم يف اليمن سبب واقعي، والغريمعرفة ما إذا كان االعداد الغري  -4

 لفشل مشروع االقاليم يف اليمن.
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 أهمية البحث:

القوى  فشله، ودورتكمن أهمية البحث كونه سيتناول موضوع تقسيم االقاليم يف اليمن واسباب 

اإلقليمية والدولية يف فرضه اثناء مؤمتر احلوار الوطين، وتهيئته للصراع يف اليمن، ودور القوى اإلقليمية 

املتاحة لدى اليمنيون لتنفيذها  اليمن، واحللولاملستقبلية يف  اليمن، واجندتهاوالدولية يف السعي لتقسيم 

 .يف اليمن
 

 فرضيات البحث:

 النحو التالي:ستكون فرضيات البحث على 

أن نظام تقسيم االقاليم يف اليمن كما اعد يف مؤمتر احلوار الوطين شابه الكثري من العيوب ومل  -1

 يكن احلل االمثل ملشكالت اليمن.

 إلذكاء الصراع واندالع احلرب.  رئيسًا أن نظام تقسيم األقاليم يف اليمن كان سببًا -2
إلقليمية والدولية يف تطبيق نظام األقاليم يف اليمن ان فشل بعض القوى السياسية يف اليمن والقوى ا -3

 العسكري لفرضه يف اليمن. لواالنتقال باليمن اىل النظام الفيدرالي دفعها الستخدام احل
 

 سيتم استخدام منهجني يف هذه الدراسة هما: منهجية الدراسة:

املنهج التارخيي: سيمكننا من تناول املراحل التارخيية للنظام الفيدرالي يف اليمن، واالحداث اليت مر  

املنهج الوصفي التحليلي: فسيمكننا من معرفة نظام تقسيم األقاليم  ، وامام2011بها اليمن منذ العام 

ودوافع القوى السياسة يف  ،يف اليمن، ووصف مواقف القوى السياسية اليمنية، وحتليل أسباب الفشل

 اليمن والقوى اإلقليمية والدولية لفرضه يف اليمن.
 

 الفرتة الزمنية للدراسة:

 .م2020اىل العام  2011حددت الفرتة الزمنية للدراسة من العام 
 

 الدراسات السابقة:

عيوبه، هنالك العديد من الكتابات او املقاالت اليت نشرت حول نظام تقسيم األقاليم يف اليمن و

والنظام الفيدرالي يف اليمن منها دراسة لوضاح العولقي، وماجد املذحجي بعنوان )احلكم احمللي يف 

، وما م2018اليمن يف ظل النزاع واالضطراب( نشرها مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية يف عام 

اليمن، وموضوع تقسيم مييز هذه الدراسة هو انها دراسة علمية منهجيه تناولت تاريخ الفيدرالية يف 

 األقاليم يف اليمن، وعالقته بالصراع واحلرب الدائرة يف اليمن وعالقة األطراف اإلقليمية والدولية بذلك.
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 ماهية النظام الفيدرالي: :أواًل

  federation منهي كلمة مشتقه  الفيدرالية: مفهوم-ا 

معناها االتفاق أو املعاهدة أو التحالف أو النظام االحتادي، والفيدرالية هي احتاد وحدات سياسية و

تتنازل عن سيادتها الفردية للسلطة املركزية، ولكنها حتتفظ بسلطات حكومية حمدودة، كما تعين 

خالل اعتماد من الوحدات اإلقليمية من  مركزية، وعددالفيدرالية عملية توزيع السلطة بني حكومة 

 .(2) الصالحيات املتفق عليها يف الدستور

 دواعي تأسيس النظم الفيدرالية:-ب 

الحتاد دول و كيانات، وقوميات خمتلفة ،او يف حاله  واالحتادات الفيدرالية نتيجًة، تنشا الدول 

تفكك دول موحدة, قد تكون ألسباب تعدد القوميات واألديان واللغات, حبيث يصعب ادارتها مركزيا 

الواليات املتحدة األمريكية أول دولة فيدرالية  الفيدرالي ،وتعد,االمر الذي يتطلب االنتقال الي النظام 

دولة فيدرالية يف العامل تضم  25، وهناك حوالي .م1787امل, حيث نشأت عام معاصرة على مستوى الع

من جمموع سكان العامل، وتتكّون الدولة الفيدرالية من حكومة احتادية مركزية  %40أكثر من 

وحكومات حملية أخرى تتشّكل يف األقاليم الفيدرالية املكّونة ضمن إطار دولة واحدة، وتتنظم وفقًا 

يضمن وحدة الدولة حتدد فيه صالحيات احلكومة املركزية، وحكومات األقاليم اليت  لدستور موحد

ملا يتمتع به من مرونة و  بالغة ويكتسُب النظام الفيدرالي أهمية ، ال تتعارض مع الدستور االحتادي

  (3). واستجابة الحتياجات وخصائص اجملتمعات احمللية

  خصائص النظام الفيدرالي:-ج 

 :( 4) الفيدرالي العديد من اخلصائص منهاللنظام 

 او عوامههههل موضههههوعيةوأي بلههههد اسههههتجابًة ألسههههباب  ينشههههأ يفتنظههههيم إداري للدولههههة انههههه  -

 ثقافية.سياسية أو اقتصادية أو 
 املركز. اوال حيتكره السلطة ُتوّزع بني مستويات إدارية متعددة ان -
وحهههدات الالسهههلطة والثهههروة بهههني  يههههدف إىل توزيهههع الوحهههدة،النظهههام الفيهههدرالي أههه  مهههن أأههها    -

 .لدستورلدارية وفقًا اال

                                                             

 .8م ص2018دراسة مقارنة، المركز العربي: بغداد:-شؤرش حسن عمر، خصائص النظام الفيدرالي  2
شاااااامر يساااااماعيت الفاااااامر، لصااااان د اسةال ش السااااا اسااااا ة، دراساااااة منفااااايرر، المركز الد مقرا ي العربي، لار   الز ارر  .3

 م14/6/2020

 https://democraticac.de/?p=48667الرابط 

 .18ص، 2007الفيدراليااة،  اسنظمةسااين: مقدمااة عاان الفيدراليااة، لرجمااة: مهااا لااكال، كناادا: منتاادى جاايرج أندر  4
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األوىل: تتم بني عدة دول مستقلة اتفقت طوعًا على أن  االحتاد الفيدرالي بإحدى صيغتني: ُيكون -

 اقتصادية أو غري ذلك. سياسية، أوتتّوحد العتبارات 

الصيغة الثانية: أن تقرر دولة ما إعادة صياغة أ  وحدتها باالنتقال من الدولة البسيطة إىل الدولة 

كما حدث  والنماء،ملعاجلة مشاكل قائمة أو رغبة يف حتقيق مزيد من التطور  وذلكالفيدرالية؛ 

 وسويسرا. وماليزيا، واسبانيا، وبلجيكا، الربازيل،ومنها:  الدول،يف جتارب بعض 

خيتلف من دولة ألخرى ، وفقا خلصائص تلك الدولة ،وما يتناسب وجمتمعها، النظام الفيدرالي ان  -

 الواليات املتحدة األمريكية،مثل:  السكان،دول فيدرالية كبرية من حيث املساحة وعدد  فهناك

ل: مث السكان،وعدد املساحة، ويف املقابل هناك دول فيدرالية صغرية من حيث ، وروسيا وغريهما

كما أن هناك دول فيدرالية تتميز بالتعدد والتنوع اجملتمعي املتحدة، العربية  واإلمارات سويسرا،

ويف املقابل هناك دول فيدرالية ال  ،مثل: اهلند وماليزيا متعددة، وأعراقًا، واثنياتوتضم أجناسًا 

 .(5) وأملانيا. كاإلمارات، متعددة،توجد فيها أجناس وأعراق واثنيات 

 

 ثانيًا: خلفية تارخييه عن النظام الفيدرالي يف اليمن: 

 الفيدرالية يف التاريخ القديم:  -أ

الدولة اليمنية القدمية من احتاد قبائلي وفق مفهوم القبيلة املستقرة الزراعية وليس القبيلة  تأسست

حل الدنيوية املشرتكة قائمة على املصا  بها،قبيلة يف اليمن  خصوصية تنفرد لل املتنقلة ،وكانتالبدوية 

والتنظيم اإلداري للدولة يف اليمن ،على شكل نظام احلكم السياسي  ذلكانعكس كل ألبنائها ،و

يف الدول اليمنية القدمية نظام احلكم  احلاضر وسادوال يزال تأثريه قائمًا حتى الوقت ،منذ القدم 

يف إدارة شؤون احلكم جملس يسمى  )األقيال( مقيده يشاركه كانت سلطة امللك و ، امللكي

إصدار التشريعات والقوانني اخلاصة يف  ،ويشاركونه زعماء القبائل وكبار امُلالك،ويتكون من 

ملا كان سائد  خالفًامعظم الدول اليمنية القدمية  ، وهو نظام كان سائد يفبالتمّلك والضرائب وغريها

كم مقارنة حب يبنظام شبة دميقراط لى الشورى او أشبه ما يكونقائم ع وهو نظام ،الدول املعاصرة  يف

يقول تعاىل: ) َقاَلْت  (6).،وبابل ومصر وإيران، آشور يف تلك احلقبة من الزمن ك حكموا  امللوك الذين

 فكانت التنظيم اإلداري للدولةواما (7) َتْشَهُدوِن( حتىَيا َأيَُّها اْلَمَلأُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنتُ َقاِطَعةً َأْمًرا 

وهو نظام حكم حملي ،  القيالة(نظام )حيث ساد  ،املمالك اليمنية القدمية  تقوم على أساس احتادي

                                                             

 13ص.  ، IDEA :   ،”2015 السي د   واالنتخابات ،: المؤسسة الدول ة للد مقرا  ة السي د-( الفيدرال ة4

 17/3/2020،الفيدرال ة في ال من ماض ا وحاضرا ،ميةع الحيار المتمدن ،لار   الز ارر  عيبان محمد السامعي ) 6

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid الرابط

 .32( القران الكر ش، سيرر النمت ا ة رةش  7
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وكان ُيطلق على ، أو شبه احتادي يتمتع فيه األمراء احملليون باستقالل ذاتي يقوم على أساس احتادي

 تعلقيفأما املستوى األعلى  يتواله ؛ شؤون املخالف الذيهؤالء األمراء لقب األقيال ويتوىل القيل تدبري 

وتوزيع السلطة يف اليمن القديم يشبه إىل  ،التقسيم اإلداري للدولة، وبشكل عام فان  باملهام السيادية

 .( 8)املعاصر حد كبري النظام الفيدرالي

 الفيدرالية يف التاريخ اإلسالمي:-ب

 انتشار اإلسالم يف ربوع اليمن ُقسّمت إىل ثالثة خماليف تشري املصادر التارخيية إىل أنه وبعد

 ،مركزه مدينة صنعاء صنعاء وكانوخمالف  ،وكان مركزه مدينة اجلند ،هي: خمالف اجلندو

 ،وكان مركزه حضرموت ،وخمالف حضرموت

ان حيث عّين باذ ،( والة على تلك املخاليف)علية افضل الصالة والسالم وعلى اّلهوقد عّين الرسول  

والصحابي اجلليل  ،وزياد بن لبيد البياضي واليًا على خمالف حضرموت ؟،واليًا على خمالف صنعاء

واستمر هذا التقسيم  (9)عامًا على اليمن معاذ بن جبل واليًا على إقليم اجلند باإلضافة إىل تعيينه واليًا

حيث دخلت  ،أن يتحّول احلكم إىل ملك وراثي ارستقراطي  بقيام الدولة األموية اخللفاء، قبل يف زمن

ظّلت اليمن و(10)اليمن يف نفق مظلم ونشأت دويالت صغرية خاضت حروبًا بينية لردٍح طويٍل من الزمن

إذ بقيت تتمتع ، خارجة عن السيطرة الفعلية لإلمرباطوريات اإلسالمية املتعاقبة طوال قرون من الزمن

النصف الثاني من القرن  الدول، ويفمبا يشبه احلكم الذاتي نظرًا لبعدها اجلغرايف عن عواصم تلك 

فقد  طوياًل،يستقر الوضع للعثمانيني  العثمانية ،وملالسادس عشر امليالدي خضعت اليمن للسيطرة 

أخرى عام  ثم عادوا مرة، م1635من اليمنيني اضطرتهم ملغادرة اليمن عام  كبريةمقاومة  واجهوا

عمل العثمانيون على إعادة تقسيم املناطق اليت يسيطرون عليها إىل وحدات إدارية تبدأ  ، ولقدم1872

ثم يليها قضاء وهي ، واحلديدة وإب، وتعز، صنعاء،وهي املدن الكربى: ،بهاأللوية )مفردها: اللواء( 

اتفاق "صلح دعان" عام  عقد مت إىل أن ، ومتتعت هذه الوحدات بصالحيات إدارية واسعة، املديرية

ومبوجبه  ،وبني اإلمام حييى محيد الدين، بني أمحد عزت باشا مندوب السلطان العثماني  م1911

واستمر التقسيم اإلداري يف اليمن كما هو أيام  ،(11)خرج العثمانيون بصورة نهائية من اليمن

فقد خضع للسيطرة الربيطانية ابتداًء من احتالل عدن عام   ، يف جنوب اليمنالعثمانيون ،اما 

وشرعت سلطة االحتالل الربيطانية يف عقد اتفاقيات ومعاهدات مع السلطنات واملشيخات ،م1839

                                                             

 ( عيبان محمد السامعي، مرجع سابق.8
  ا وحاضرا، مرجع سابق  عيبان محمد السامعي، الفيدرال ة في ال من ماض )9

م، 2014ر اض االحمدي، الفيدرال ة في ال من لار   الفكرر ومؤشاااااااارات الففاااااااات، ناااااااانعا : مركز نفاااااااايان الحميري  )10
 . 17ص

 م7/12/2019لار   الز ارر  https://nashwannewsالفيدرال ة في ال من، ميةع نفيان نييز ، الرابط  )11

https://nashwannews/
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 م 1967نوفمرب  30 ال يف وحميات عدن احتاد شكلي مسي مب فيما يسمى،اليت كانت قائمة آنذاك 

 .(12)من جنوب اليمنحتقق االستقالل و رحلت بريطانيا  

 م:1990الفيدرالية بعد إعادة حتقيق الوحدة -ج

 احمللي ، احتّلت المركزية احلكمم1990 //مايو 22يف ( اجلمهورية اليمنية  دولة الوحدة ) قيامب

الالمركزية اإلدارية واملالية يف إطار الدولة البسيطة،  م1991دستور   خاصة حيث تضمنأهمية 

 تذلك انتخاب احملافظني ومدراء املديريات، ومنح مبا يفبكامل هيئاتها،  ة اجملالس احمللّي انتخابو

، ولكن ذلك كان سببٍا رئيسًا من (13)هذه اجملالس صالحية إدارة الشأن احمللي كسلطة مستقّلة

فطرح ،أسباب اخلالف بني طريف الوحدة  حزب املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشرتاكي اليمين آنذاك 

وأسفر اخلالف حول هذه املسألة ومسائل أخرى  ،حالًّ للصراعكالفيدرالية فكرة احلزب االشرتاكي  

بحث عن للع الطرفني دفع مما ،  م1993عام يف اليمن  أزمة سياسية حاّدة اىل حدوث تتعلق باحلكم 

االشرتاكي وحزب املؤمتر الشعيب اىل اتفاق بني طريف الوحدة احلزب التوّصل ذلك  مّت على إثر  ، وحلٍّ 

اجملالس احمللّية  ومبوجبة ُمِنحت مت توقيعه يف األردن ،  (وثيقة العهد واالتفاق)ب  العام  التفاق مسي

قانون السلطة ، وجاء بعد ذلك  مل يتم العمل بذلك م1994وبعد عام  (14) واسعةاملنتخبة صالحيات 

قانوُن السلطة التنفيذّية خيارين، هما: تعيني رؤساء ال منحإذ  ، م2000عام ال الذي مت إصداره يف احمللية

 ويتم منح اجملالسانتخابهم من املواطنني،  يتم ، أواتاملديري راءومد نياجملالس احملّلّية، كاحملافظ

انتخاب احملافظني من ِقبل  مت م2008عام  ويف ور،منصوص يف الدست صالحيات وفقا ملا هو احمللّية

س احمللية، إّلا أن أغلبية أعضاء تلك اجملالس كانوا موالني للسلطة املركزية، مّما يؤدي أعضاء اجملال

 . (15)| ُحكمًا إىل تنصيب احملافظني الذين يقع عليهم خيار رئيس اجلمهورية

 

 ثالثًا: خلفيه عن قرار التقسيم لألقاليم:

، م2011فرباير/ /11بعد دخول اليمن يف ازمة سياسيه ابان ثورات الربيع العربي ، و قيام ثورة 

وتوقيع املبادرة اخلليجية لتنظم االنتقال السلمي للسلطة يف اليمن ،واليت كان من بنودها عقد مؤمتر 

      م25/3/2014 اىل م25/3/2013للحوار الوطين  ، حيث مت عقد مؤمتر احلوار الوطين خالل الفرتة من  

                                                             

 .24ر اض االحمدي، مرجع سابق ص )12
اإلنالح الد مقرا ي في ال من: ضروراله ومعيةاله، ننعا : االفاق للطباعة والنفر -(  احمد محمد علي، التغيير1

18م ص.2011        
 

 .27م، ص1997علي عبد القيي الغفاري، اليحدر ال من ة: الياةع والمستقبت، ننعا : مؤسسة الكتاب المدرسي  (14
مفاااااااااااير العدماني، الفيدرال ة في ال من المتزق ومقترحات الحت، المنظمة العرب ة للقانين الدساااااااااااتيري، لين : نيفمبر  (15

 .18م ص2020
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وكان من ضمن القضايا املطروحة يف املؤمتر  القضية اجلنوبية ،وقضية صعده، ومن ضمن احللول 

اليت طرحت حلل القضية اجلنوبية تقسيم اليمن اىل أقاليم ، ولكن املؤمتر انقضى دون التوصل اىل 

ل اتفاق حول موضوع  تقسيم األقاليم ،وعددها ،وكان من  ضمن خمرجات املؤمتر صدور وثيقة احل

،اليت اكدت  على ضرورة حتول نظام احلكم يف م 23/12/2013للقضية اجلنوبية الصادرة بتاريخ 

اليمن من النظام املركزي البسي  اىل النظام االحتادي الفيدرالي ،وفوضت مكونات مؤمتر احلوار 

شكيل الوطين  رئيس اجلمهورية  آنذاك، ورئيس مؤمتر احلوار الوطين )عبدربه منصور هادي(   لت

جلنه برئاسته لدراسة االنتقال من نظام احلكم املركزي البسي   اىل نظام  فيدرالي احتادي  ، 

وكانت بعض القوى السياسية  قد طرحت عدة خيارات لتوزيع األقاليم يف اليمن ما بني  ستة اقاليم 

زب املؤمتر الشعيب ,وأربعه اقاليم يف الشمال, واثنان يف اجلنوب ،وهذا الطرح تبناه حزب اإلصالح وح

العام ,وخيار االقليمني إقليم يف الشمال ،واخر يف اجلنوب  تبناه احلزب االشرتاكي ،وبعض فصائل 

,او اي خيار ما بني هذه اخليارات واخلروج بقرار ويكون قرار اللجنة نافذًا، (16)احلراك اجلنوبي املعتدلة 

، وقد بدأت اللجنة اوىل  م2014واخر شهر يناير و قد قام  رئيس اجلمهورية  )هادي( بتشكيل جلنه يف ا

، و اختتمت اعماهلا بصدور قرار التقسيم املعلن بتاريخ  م2014يناير//29اجتماعاتها بتاريخ 

 على النحو التالي:(18) وقد مت تقسيم اليمن اىل ستة أقاليم (17) م2014فرباير//10

 عمران(. إقليم أزال، ويضم كاًل من حمافظات )صعده، صنعاء، ذمار، -1
 إقليم سبأ، ويضم كاًل من حمافظات )مأرب اجلوف، البيضاء(. -2
 إقليم عدن، ويضم كال من حمافظات )عدن، ابني، الضالع ،حلج( -3
 إقليم حضرموت، ويضم كال من حمافظات )حضرموت، شبوة، املهرة وسقطرة  -4
 إقليم اجلند، ويضم كال من حمافظات )تعز واب( -5
 ظات )احلديدة، احملويت، ورميه وحجه(إقليم تهامة، ويضم كال من حماف -6
 

 

 

 

 
                                                             

عدنان المقطري، خ ار الدولة االلحاد ة في ال من الخلف ات والمبررات ولحد ات االنتقال مجلة سااا اساااات عرب ة العدد  (16
 .18ص 2018( ييليي 33)

 .25العدماني ،مرجع سابق،صمفير   (17
 .7( انظر جدول ليز ع اسةال ش ص 18
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 أهم ما تضمنه قرار التقسيم:-ا

 م10/2/2014يف فرتة وجيزة ال تتجاوز العشرة ايام صدر قرار التقسيم املعلن لألقاليم املعلن بتاريخ 

بتقسيم اليمن الي ستة اقاليم، وهي اقليم حضرموت، وسبا، وازال، وعدن، واجلند، وإقليم تهامة، 

 :(19) أشار اىل اعتماد اللجنة على االتيحيث 

 املبادئ اليت مت التوافق عليها يف وثائق وادبيات مؤمتر احلوار الوطين. .1

 متتع املواطنني اليمنيني بكافة احلقوق والواجبات مبا حيقق املواطنة املتساوية. .2
 التنافس االجيابي لألقاليم. .3
لتلبيهههههه احتياجهههههات الشهههههعب يف حيهههههاه التجهههههانس لضهههههمان االسهههههتقرار االجتمهههههاعي واالقتصهههههادي  .4

 كرمية.
 القدرة االقتصادية وامكانيه حتقيق كل اقليم لالستقرار االقتصادي .5
 الرتاب  اجلغرايف. .6
 العوامل االجتماعية والثقافية والتارخيية. .7
حتقيهههق املبهههادئ الهههيت اقرهههها اليمنيهههون واالعتمهههاد عليهههها إلنشهههاء الدولهههة االحتاديهههة الهههيت تههههدف          .8

 العادلة يف الثروة والسلطة وللحفاظ على االمن والسلم االجتماعيني.لضمان الشراكة 

جيب ان حيدد قانون االقاليم حدود االقاليم، وباإلمكان مراجعتها بعد دوره انتخابيه وأكثر  .9

 وتنظم بقانون احتادي.
 

                                                             

 .28عدنان المقطري ،مرجع سابق ،ص )19
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 م .3/2/2020لار   اخر ز ارر   .www.nolc.ye :ميةع المؤلمر الي ني للحيار ، الربط ،  (20

 (20)جدول يوضح عدد األقاليم واحملافظات اليت تتبعها 

 2م كاملساحة  الواليات م اإلقليم الرقم

 إقليم آزال 1

 حمافظة صنعاء 1

38,749 
 حمافظة عمران 3

 حمافظة ذمار 4

 حمافظة صعدة 5

 إقليم اجلند 2

 حمافظة تعز 6

15,560 
 حمافظة إب 7

 إقليم تهامة 3

 حمافظة احلديدة 8

29,615 
 حمافظة رمية 9

 حمافظة احملويت 10

 حمافظة حجة 11

 إقليم حضرموت 4

 حمافظة حضرموت 12

359,944 
 ةحمافظة أرخبيل سقطر 13

 حمافظة شبوة 14

 حمافظة املهرة 15

 إقليم سبأ 5

 حمافظة مأرب 16

 حمافظة البيضاء 17 66,214

 حمافظة اجلوف 18

 إقليم عدن 6

 حمافظة عدن 19

34,440 
 حمافظة أبني 20

 حمافظة حلج 21

 حمافظة الضالع 22

 390 .احتادية عاصمة  صنعاءمدينة  *

 587,881 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%85%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1


166 

 

 

 166 

   . تقسيم األقاليم وعالقتها بالحرب ىلع اليمن
 د. زيد علي حسن الوريث                                                                                          

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو  -إبريل ( 8) ( المجلد43) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

اخلارجية  ويكون لكل إقليم برملان وحكومة واما احلكومة الفيدرالية فتتوىل إدارة الشؤون

 والدفاع.

 (21) ( توضح تقسيم األقاليم يف اليمن1خريطة رقم )

 

  عيوب نظام التقسيم املعلن لألقاليم:-ب 

منذ الوهلة االوىل  الختيار الرئيس )هادي( أعضاء اللجنة ,ووفقًا ألمساء اعضائها  بدت انها ليست  -1

جلنه متخصصة ،ومشكله من ذوي االختصاص, وإأا مت اختيار اعضائها وفقا ملعايري احملاصصة  

ذا خالل علمًا ان صدور قرار التقسيم  جاء خالل فرتة قصرية ،ومن االستحالة تنفيذ عمل هام  كه

تلك الفرتة القصرية  ،واما ما تضمنه القرار من انه مت تشكيل جلنه فنيه ،واالستعانة خبرباء ،فقد 

كان مبثابة التحسني لشكل القرار ،و ما تضمنه  القرار من فقرات كان خمالف للواقع  ، ومقارنًة 

كجنوب افريقيا فلم بتجارب الدول اليت حتولت من نظام احلكم البسي  اىل النظام الفيدرالي ،

تقدم اىل تلك اخلطوة ؛االبعد تشكيل جلنه من اخلرباء واملتخصصني يف هذا اجملال ،واستمرت يف 

                                                             

 الخربطة منفيرر في وث قة مؤلمر الحيار الي ني ،مرجع سابق    (21

م الرابط 22/4/2020 ة، عالج دائش، مقال منفااااااااااااير في ميةع جر در الفاااااااااااارق اسوسااااااااااااط، لار   الز ارر الفيدرال ة ال من
 https://aawsat.com/home/article/ 

https://aawsat.com/home/article/
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أقاليم ،ومل تشهد تغيريًا منذ العام 9عملها لسنوات، وبعدها قررت تقسيم جنوب افريقيا الي  

 (22) م1996

اقليم، وحتقيق التنافس االجيابي بني اكدت اللجنة انها اختذت معايري القدرة االقتصادية لكل  -2

االقاليم ولكنها مل تأخذ إال املسميات، ومل تأخذ االسس اليت تعتمد عليها الدول الفيدرالية يف التقسيم 

لألقاليم، بل ان التقسيم مت بصورة شكليه، ومل تقم بالدراسة الكافية للقدرة االقتصادية ملختلف 

لتقسيم العادل لألقاليم، وآلندري ماهية القدرة االقتصادية اليت مناطق اليمن اجلغرافية، لكي يكون ا

 اعتمدت عليها اللجنة كمعيار للتقسيم،

 :(23) علمًا ان اغلب النظم الفيدرالية تراعي عند التقسيم لألقاليم االتي

 التوزيع اجلغرايف للسكان، والرتاب  اجلغرايف واالجتماعي والثقايف. -أ
اقليم من حيث مصادر املوارد، كاملوانئ واملنافذ البحرية، ومصادر االمكانيات االقتصادية لكل  -ب

الدخل لكي تكفل حتقيق االيرادات لإلقليم، ليتمكن من مواجهه نفقات كل مستوي من 

 مستويات احلكم يف االقليم.
 ضمان حتقيق اعلى مستوى من التنمية يف االقليم. -ت
صراعات بني االقاليم على الثروات،  ضمان االستقرار السياسي واالقتصادي، وعدم حدوث اية -ث

 مبختلف جماالتها.
ضمان االستقرار االجتماعي يف اجملتمع وحتقيق مبدأ العدالة االجتماعية، واملواطنة املتساوية،  -ج

 وعدم وجود هوة بني ابناء اجملتمع يف مستوي دخل الفرد.

ضايا اليت تعاني منها بالدنا من املعلوم انه كان اهلدف الرئيسي لقرار التقسيم هو اجياد حلول للق -3

يف تلك الفرتة منها القضية اجلنوبية، وقضية صعده وتكريس مبدأ احلكم الرشيد والعادل، ولكن 

قرار التقسيم كما مت طرحة بصورته املستعجلة،  مل يشكل حاًل لتلك القضايا ,نظرًا للكثري من 

أقاليم غنيه وفقرية ،فكان من العيوب اليت شابته ، فقد قسم اليمن على أساس مذهيب ،واىل 

املفرتض ان يتم لك يف ظل وجود مؤسسات دوله قويه, وليس كما هو احلال يف اليمن  اليت وصفها 

الكثري من املراقبني السياسيني بالدولة اهلشة.، إضافًة اىل ان اغلب الدول اليت انتقلت للنظم 

يكية ،الربازيل ،املكسيك، وبالرغم من الفيدرالية ذات اقتصاديات قويه كالواليات املتحدة األمر

دوله تأخذ  25ان النظم الفيدرالية تعترب من ارقي نظم احلكم, اال انه  ال يوجد يف العامل سوى

                                                             

الحرب االمل ة في ال من: نااااراق معقد وافاق متباينة ،الدوحة المركز العربي: لثبحار ودراسااااات  الكسااااندر لركسااااي،، 22
 .17م،ص2015الس اسات

م،ص 2018كمال نفا، االزمة الس اس ة ال من ة، أسبابها، ابعادما،  رق لسي تها رسالة ماجستير، الجامعة اللبنان ة  23
36. 
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بالنظام الفيدرالي, واليوجد سوى دولتني عربيتني هي االمارات العربية املتحدة ،والسودان تأخذان 

قوي ،والثانية النظام الفيدرالي فيها شكلي ,والتزال   بالنظام الفيدرالي ، فاألولي تتمتع باقتصاد

فيها سلطه مركزيه متحكمة يف القرار السياسي  ،ومؤخرا العراق اليزال يعاني من عدم االستقرار 

األمين واالقتصادي بسبب اختاذه النظام الفيدرالي ، و ال يوجد سوى مخس دول يف العامل هي 

االرجنتني( انتقلت من النظام السياسي البسي  اىل النظام –سيك املك –اهلند  -الربازيل -)اثيوبيا

السياسي املركب ,وهي يف غالبتها من ذوي االقتصاديات الرائدة يف العامل واملتقدمة صناعيًا 

وتكنولوجيًا ,باستثناء اثيوبيا اليت تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي ,وموارد كبرية ووجود 

 النظام والقانون.ملؤسسات الدولة مشهود هلا ب

جند ان من اسباب عدم اخذ غالبيه دول العامل بالنظام الفيدرالي، ألنها تعتمد على النظام املركب  -4

 الذي يتطلب عمليه معقدة يف توزيع السلطات يف االقاليم، وحلاجته 
 .(24)ملوارد اقتصاديه كبرية ملواجهه ذلك. ولذا فهي تفضل األنظمة البسيطة الالمركزية      

مل يتضمن التقسيم التوزيع العادل لألقاليم مراعاةً حبجم السكان والثروات، فعلي سبيل املثال اقليم  -5

من الثروات % 70من السكان، و% 10حضرموت يشكل ثلث مساحة اليمن، وحيتوي على

النفطية، وهنالك اقاليم اخرى كإقليم ازال، حيتوي على كثافة سكانية وموارد تكاد تكون 

رد نسبيه اىل حد ما يف اقليم اجلند الذي يتميز بكثافة سكانية كبريه، وأما اقليم حمدودة وموا

 (25) سبأ فعدد السكان فيه قليل مقابل املوارد والثروات النفطية اليت يتمتع بها.

مل يتضهههههمن دراسهههههة دميغرافيهههههة واقتصهههههاديه وافيهههههه لكهههههل اقلهههههيم يهههههتم علهههههى ضهههههوئها حتديهههههد    -6

 االيرادات املقرتحة لكل اقليم.
اشار القرار اىل انه يسعى لتحقيق العدالة االجتماعية واملواطنة املتساوية، وهو على العكس متامًا  -7

 كرس لصراعات بني افراد اجملتمع نظرًا لوجود اقاليم غنيه وأخرى فقرية.
اشار القرار الي انه حيق لكل اقليم مراجعه حدود االقليم بعد دوره انتخابيه، وهذا شكل خطورة  -8

 ى الوحدة الوطنية وشرعن للحركات االنفصالية يف اليمن.بالغه عل
ان جل األنظمة الفيدرالية تعتمد على الدخل من الضرائب، فكيف سيتم جباية ضرائب كبرية من  -9

 اقاليم تعاني من عجز يف قدراتها االقتصادية.

                                                             

 من محفز للحرب واةع الحاضاااار والمسااااتقبت، مركز ناااانعا  للدراسااااات، الرابط م سااااا  شااااجاق الدين، الفيدرال ة في ال (24
http://sanaacenter.org/files/Federalism_in_Yemen_ar.pdf  م.18/2/2020، لار   الز ارر 

م، المرند: 2015-م2011في ال من ولداع اله االةتصاد ة واالجتماع ة واالنسان ة (  حيى المتيكت، االنتقال الس اسي 25
 .46م ص2011ننعا  

http://sanaacenter.org/files/Federalism_in_Yemen_ar.pdf
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 مواقف القوى السياسية اليمنية من قرار تقسيم األقاليم:-ج

يف ذلك  يرأ الذي أنصار اهلل،السياسية منها مكون واملكونات ،د من القوى يعدرفضت ال

للسعودية،  احملادينإقليمي )حضرموت وسبأ(  انفراد، وان اإلجراء، ُمخططًا إلضعاف اليمن ومتزيقه

كونه يعطيها مساحة كبرية، قبلية ونفطية، العربية السعودية   خيدم اململكة بالثروة النفطية والغازية

، فقد  ،واما مكون احلراك اجلنوبي اهات القبلية فيهما بعالقات مميزة مع السعوديةحيث تتمتع الوج

مما قد يرتتب على هذه املخرجات من خماطر تؤسس لصراعات ُتهدد  ًامشروع التقسيم، ُمحذر رفض

، وكذا معظم مكونات   هذا املشروعاجلنوبية  قوىال  معظمورفضت االجتماعي، األمن والسلم 

 (26)اجملتمع اليمين انقسمت بني مؤيد ومعارض نظرًا للطريقة الغري مهنيه اليت اعد بها مشروع التقسيم

كان قد أقرتح نظام دولة احتادية من  فقد ابدى انتقاده ملشروع التقسيم ، حيث االشرتاكي احلزباما 

خيار األقاليم الستة ال يقدم حاًل ان  ))م 11/2/2014 خكما جاء يف بيان احلزب الصادر بتاري إقليمني

إعادة إنتاج  للقضية ،ويعتربحقيقيًا للقضية اجلنوبية، بقدر ما ُيمثل هروبًا من استحقاقات احلل العادل 

 (27)((1963ملشكلة الصراع يف اجلنوب عرب استحضار واقع التجزئة االستعمارية ملا قبل ثورة أكتوبر 

 املطاف إضافةً اىل حزب املؤمتر الشعيب العام وحزب اإلصالح.  اال انه وافق يف نهاية

 رابعًا: تأثري قرار التقسيم لألقاليم على االستقرار السياسي يف اليمن:

 قرار تقسيم األقاليم وتهيئته لبيئة متصارعة يف اليمن: -أ

هيأ قرار التقسيم لألقاليم بيئة مناسبة لعدم االستقرار السياسي يف اليمن، وأسس لكيانات  

وهويات ضيقه حيث مت تقسيم اليمن على أساس مذهيب ، واىل أقاليم غنيه وفقرية وفقًا لرغبات قوى 

ا القرار سياسيه كانت مهيمنه على السلطة آنذاك، خاصًة اذا ما استقرئنا ردود الفعل اليت لقيها هذ

من قبل مكونات هامه يف اجملتمع اليمين ،ورفضه من قبلهم ،ومن قبل العديد من ابناء احملافظات 

اليمنية، فالظروف السياسية واالقتصادية اليت كانت متر بها اليمن, وضعف مؤسسات الدولة ، 

كالت اليت تعاني فمعاجله القضايا الوطنية  ال يكون باهلروب للنظام الفيدرالي ،ومل ولن حيل املش

منها اليمن، ووفقا ملا كان خمط  له من قبل القوى اخلارجية للوصول بالصراع  بني القوى السياسية 

يف اليمن اىل أوجه ،و للكثري من التوقعات اليت رأها اغلب املراقبني السياسيني للوضع يف اليمن ، فقد 

ر  النهائية املتضمنة تقسيم اليمن اىل أقاليم أدى اعالن قرار التقسيم لألقاليم ، وإعالن مسودة الدستو

،واالنتقال باليمن من الدولة  البسيطة اىل دولة احتاديه  فيدرالية اىل زيادة حدة الصراع بني خمتلف 

                                                             

لار   اخر  ، /https://yemenat.netجالل حداد ، العدوان على ال من من زاو ه مختلفة، ميةع  منات ، ،الرابط  )26
 م.19/8/2020ز ارر 

العدد  ، ناانعا  :الحزب االشااترا ي،نااح فة الديري ، منفااير في  2014 /فبراير 11بتار   /الحزب الصااا در ن ب ا (27
 .2م،.ص14/11/2014 ( لار   1233رةش )   

https://yemenat.net/
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االماراتي  واضحًا -األمريكي السعودي  -القوى السياسية اليمنية ، وكان التدخل اإلقليمي والدولي

اليمن ،ويتضح  ذلك جلياً من خالل القراءة املتأنية لتصريح ما يسمى برئيس لتنفيذ اجندته و مصاحله يف 

حكومة الشرعية  حالياً   )معني عبدامللك(  حول قرار التقسيم  والذي كان عضوا يف جلنة األقاليم ، 

مؤمتر احلوار الوطين فشل يف حسم  بأن)) حيث صرح قائاًل م 2014مبؤمتر احلوار الوطين  يف فرباير

إن جلنة األقاليم مل يكن هلا و ، وع عدد األقاليم طوال جلسات أعماله اليت استمرت عشرة أشهرموض

أقاليم كونها غري خمولة من الشعب باختاذ قرار كهذا،  6احلق يف اختاذ قرار تقسيم اليمن إىل 

 إضافة اىل، (28)((باإلضافة إىل أن مجيع أعضاء اللجنة مل يعرفوا بالقرار إال بعد اإلعالن عنه يف املؤمتر

وهو صاحل باصرة  الوطين  ما أكده أيضًا أهم شخصية كانت مرتبطة بلجنة األقاليم يف مؤمتر احلوار

إن نظام الستة االقاليم مل يكن من خمرجات املؤمتر،  )) حيث صرح قائاًل عضو اللجنة الفنية باملؤمتر

هو  ثما حدان م ،وإىل ستة أقالي بإقليمنيواللجنة املكلفة بهذا الشأن أوصت ،مؤكدًا إن املؤمتر 

انه من غري املنطقي ان وتشكيل الرئيس للجنة خرجت لنا بعد عشرة ايام فق  بفكرة الستة االقاليم، 

أن أبناء اجلنوب كانوا رافضني لفكرة ،و.لةتقرر اللحنة بهذه السرعة ما هو الشكل املناسب للدو

، اريخ تعترب حضرموت وعدن جزء واحد وهما مفتاح اجلنوبعلى مدى التوتقسيم اجلنوب إىل إقليمني، 

أن املهرة أيضًا لن تقبل بأن تضم مع حضرموت يف إقليم واحد، باإلضافة إىل ذلك اإلخوة يف الشمال  و

اليت سبقت مؤمتر احلوار  ت، و اذا ما ربطنا  ذلك باألحداث او الرتتيبا (29)((مل يقبلوا بفكرة األقلمة

اغلبها مقرتحات خارجيه ،ومل تكن نابعه من رؤية وطنيه واضحه للحل ، بل ان الوطين اليت كان 

يف اليمن )جريالد ستاين( ومت اضافته   يمؤمتر احلوار الوطين كان مبقرتح من قبل السفري األمريك

قدمت مؤسسات ،كما ان التدخل االمريكي واضح حيث  (30) لأللية التنفيذية للمبادرة اخلليجية

طة ارورمست خ الوطين،الدعم اللوجسيت لرعاية مؤمتر احلوار ” جورج سورس ” امللياردير األمريكي 

،وكان قد سبق دالك العديد من  (31)اليمن االحتادي واألقاليم يف السفارة األمريكية بصنعاء

حيث شهدت اليمن  االرهاصات واملقدمات لزيادة حدة للصراع ،واالعداد للحرب يف اليمن وتقسيمه،

العديد من االحداث على املستوى السياسي واالقتصادي ،وكان هنالك تدخل واضح  م2011منذ العام 

للقوى لإلقليمية والدولية ،وبالتنسيق مع بعض القوى السياسية يف اليمن ،وقد شكلت يف جمملها بيئة 

                                                             

لار   الز ارر press.net?2017-http://masa  الفيدرال ة في ال من، منفير في ميةع المسا  برس ، الرابط   28
 . م 22/8/2020

 الفيدرال ة في ال من، ميةع المسا  برس، مرجع سابق 29 

 ابااااط:نااااااااااااااااعاااااادر باااارس ، الاااار (  الساااااااااااااااافااااياااار اسماااار ااااهااااي ،مااااؤلااااماااار الااااحاااايار نااااحاااان ماااان  اةااااتاااارحاااانااااااا  ، 30

 -net/news/newshttp://www.saadahpress.   م24/9/2020لار   الز ارر 
 السفير األمريكي: نحن من اقترحنا مؤتمر الحوار، موقع صعده برس مرجع سلبق(  31

http://masa-press.net/?2017
http://masa-press.net/?2017
http://www.saadahpress.net/news/news-
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مبثابة التهيئة  فة اهلاوية ،وكانتمواتية لوصول اخلالف السياسي بني القوى السياسية اليمنية اىل حا

 الندالع احلرب يف اليمن نوجزها يف االتي:

للالزمة  ل، كحم2011 /نوفمرب 23املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، املوقعة يف الرياض يف تضمن  -1

والغري ، العديد من املواد الغامضة بالطرق السلمية يف اليمن   ةاليمنية وتنظيم االنتقال السلمي للسلط

أن "يشكل الرئيس  من املبادرة  نصت النقطة السادسة التوافق عليها، حيث  نواضحة واليت ال ميك

وإعداد دستور جديد صيغة مفتوحة ،  اجلديد جلنة دستورية لإلشراف على إعداد دستور جديد" 

 اقرتح سفري من اجل ذلكو(32) على كل اخليارات باعتباره الوثيقة الناظمة للدولة، شكاًل ومضمونًا

ورد يف اآللية ، كما  الواليات املتحدة االمريكية يف اليمن)جريالد ستاين(  عقد مؤمتر حوار وطين

مرجعية لصياغة الدستور وتكون خمرجاته    ضمن العملية االنتقالية، اخلليجية التنفيذية للمبادرة

دون التمكن من اغالقها منية فتح أعقد امللفات الي ، و قد مت يف مؤمتر احلوار الوطين اجلديد   

ومت اختتام مؤمتر احلوار  ،بالفعل حيث مت ترحيل اكثر القضايا الشائكة يف اليمن لوهو ما حص

 (33) ومل يتم حسمها

دخول البالد يف أزمات اقتصاديه وعدم قدرة احلكومة على دفع الرواتب وتنصل الدول الراعية  -2

كما كان يروج له من اجل رعاية جتربة فريدة لالنتقال السلمي للسلطة عن دعم احلكومة، 

 لالنتقال السلمي للسلطة يف اليمن، كتجربة ميكن تعميمها على بلدان الربيع العربي.

متادي تدخل القوى اإلقليمية والدولية، وانتزاعها للقرار السياسي اليمين، حيث أصبحت الدول  -3

كوسي  وميسر للتوفيق بني خمتلف القوى  الراعية للمبادرة اخلليجية هي املسيطرة، وجتاوز دورها

 السياسية اليمنية اىل متحكم بدفة القرار السياسي اليمين.
ترويج القوى الدولية املسبق للفيدرالية يف اليمن وفقًا ألجندة اقليميه ودوليه قبل انعقاد مؤمتر احلوار  -4

 الوطين باعتباره احلل األمثل لقضييت اجلنوب وصعدة.
، شطريهثنائية مكونات يف مؤمتر احلوار قائمة على إلجياد  عية للمبادرة اخلليجيةتدخل القوى الرا  -5

، بتقسيم مقاعد احلوار    اىل اليمن آنذاك  )مجال بن عمر( قام املبعوث األممي حيثمشال وجنوب، 

  %30سوى  نال يشكلو  يةاجلنوب احملافظات سكانعلمًا  ان الوطين مناصفة بني الشمال واجلنوب 

اليمن حبجة  إرضاء أبناء احملافظات اجلنوبية واحلفاظ على الوحدة ،وهو يف الواقع تهيئة من سكان 

الفوضى اخلالقة  -لتنفيذ اجنده اقليميه ودوليه لتقسيم اليمن ضمن مشروع امريكي صهيوني 

 باجليل الثالث من احلروب . فوالشرق األوس  اجلديد لتقسيم الدول العربية ، او ما يعر
                                                             

انظر المبادرر الخل ج ة، الرابط  (32
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/gcc_initiative_arabic.pdf 

الحهش المحلي في ال من في ظت النزاق واالضاااااااطراب، نااااااانعا : مركز نااااااانعا   وضااااااااح العيلقي وماجد الم حجي، (33
 .23م، ص2018للدراسات االسترال ج ة 
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 و اجلنوبية  للقضية مت الرتويج لتقسيم اليمن إىل أقاليم باعتباره احلل األمثل لى املستوى الدوليوع -6

مثلني لصعدة، و"احلراك ، كمنصار اهللإال أن ا ؛للحوارستطرحان  كأبرز قضيتني  صعدةقضية 

 (34) .أقاليم احتادية  6اجلنوبي"، كممثل للجنوب، كانا أول من رفض تقسيم اليمن إىل 

تنظم ل   )مجال بن عمر(أعدها املبعوث األممي اليت  وثيقة ضمانات حل القضية اجلنوبية  تضمنت -7

وضعت ما غري قابلة للتنفيذ، بقدر  فقراتنتقال من الدولة املركزية إىل الدولة االحتادية  المرحلة ا

يف الدستور  الشمال واجلنوب ،  حيث مت وضع مصطلح  للتفرقة بني أبناء الشعب الواحدأسسًا 

االحتادي إضافًة اىل تقسيم املناصب العليا يف الدولة والربملان واجليش باملناصفة بني أبناء الشمال 

م كل املناصب العليا والربملان واجليش يتقس نفيذيف الدستور لت مت وضع بنود ملزمة ،و  ،واجلنوب

وهذا أسس لدستور طائفي يشابه الدستور االحتادي الذي وضعه ، (35)بني الشمال واجلنوب مناصفًة

حيث فتت نسيج اجملتمع العراقي  ه)برمير( احلاكم العسكري األمريكي يف العراق بعد احتالل

 الواحد.
مسهههبقة قبهههل تطبيهههق قهههرار التقسهههيم يف    ،مناطقهههة نزاعهههات أدى نظهههام تقسهههيم األقهههاليم اىل ظههههور  -8

خمتلهههف احملافظهههات اليمنيهههة حفاظهههًا علهههى مصهههاحلها، فقهههد رفهههض القهههرار أبنهههاء سهههقطرة واملههههرة   

 (36)وتعز كونه مل يكن مشروع جامع لكل اليمنيني. 

مت تفكيك اجليش وتدمري أسلحته احلساسة حتت ذريعة اهليكلة، واجليش كما هو معروف يف  -9

لة مؤسسية هو الضامن الستقرار أي بلد، كما مل يتم حسم موضوع توحيد املؤسسة أي دو

 .هو الوضع املثالي لتمزيق أي دولةالعسكرية يف مؤمتر احلوار، وهذا 
إعادة توزيع الوحدات العسكرية وفقاً لرغبة احدى القوى السياسية ووفقاً الماكن الثروة النفطية،  -10

املناطق، وتركيز تواجد الوحدات العسكرية املوالية هلا يف تلك  وكثافة تواجداها احلزبي يف تلك

املناطق كتخطي  مسبق لفرض سيطرتها على تلك املناطق قبل تسمية األقاليم وقبل ان يتم تدشني 

 مؤمتر احلوار الوطين.
                                                             

 م،2/11/2020( فيدرال ة ال من عنيان لبنا  الدولة ام لالنه ار، ميةع الجز رر للدراسات، لار   اخر ز ارر 34

 https://www.aljazeera.net/opinions/2014الرابط 
عرض لتجارب فيدرال ة حيل العالش، نااانعا : المؤساااساااة ال من ة  -الح الفق ه، الفيدرال ة  كحت لالزمه ال من ة،احمد نااا )35

 19م ،ص 2017للتنم ة الدقاف ة
م ولش 2003بر مر كان الحا ش العسااااااااااااهري اسمر هي للعراق بعد احتالله من اليال ات المتحدر اسمر ه ة في العام   )36

ق ولغيير نظام الحهش الى فيدرالي ولش ليز ع الساالطات على أساااس  ائفي بين الساانة والفاا عة ناا ا ة دسااتير جديد للعرا
 واال راد

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/10/4/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
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وههههي اتفاقيهههه وطنيهههه خالصهههه وقيهههام الهههرئيس )ههههادي(      (  37) رفهههض وثيقهههة السهههلم والشهههراكة   -11

بههههذلت لثنيهمهههها رغهههم كههههل اجلهههههود الهههيت    اح( باالسههههتقالة يف ان واحههههدورئهههيس حكومتههههه )حبههه  

  ،وذلك بغرض إرباك الساحة الوطنية. 
 

  يف اليمن واجندة دول التحالف: عتفجر الصرا -ب

وصلت االزمة السياسية اىل اوجها بني القوى السياسية اليمنية بسب موضوع فرض تقسيم األقاليم 

السياسية اليمنية ،واملكونات املشاركة يف مؤمتر احلوار ،وإزاء والدستور دون موافقة اغلب القوى 

استمرار اخلالفات بني خمتلف القوى السياسية حزب اإلصالح ،وحلفاه من اللقاء املشرتك ،واملؤمتر 

بالدستور  قالشعيب العام وحلفائه، ومكون انصار اهلل حول خمرجات مؤمتر احلوار، وخاصة ما يتعل

ما تضمنه من فقرات مل حتظى بقبول اغلب القوى السياسية  اليت أبدت تنصلها من األقاليم، و موتقسي

تنفيذ خمرجات مؤمتر احلوار الوطين، وبدا كل طرف يتهم الطرف االخر بالتلكؤ يف تنفيذ خمرجات 

مؤمتر احلوار الوطين، ووصلت اخلالفات بني القوى السياسية اليمنية اىل اوجها، من جانبه قام املبعوث 

الممي مجال بن عمر بإجراء مفاوضات متعددة  للتوفيق بني األطراف  اليمنية وتوصل اىل تفاهمات ا

بقيادة زعيم انصار اهلل م 2014من سبتمرب  21معينه، ولكن االحداث تسارعت وأدت إىل قيام ثورة ال 

وقد حظيت بتأييد شعيب ، (38)السيد عبدامللك احلوثي ،وحتالفت معه معظم القوى الوطنية والشباب/

كبري نتيجًة لألوضاع املرتدية اليت وصلت اليها اليمن آنذاك ،واليت بدورها غريت مسار االحداث يف 

اليمن، وخارطة التحالفات السياسية، و قد مت اسقا  حكومة باسندوة، وسيطرت القوى الثورية 

ذلك واصل مبعوث األمم املتحدة  سبتمربعلى العاصمة صنعاء ،والعديد من احملافظات ، ويف ظل  21ل

للتوفيق بني القوى السياسية اليمنية حتى التوقيع مت على اتفاق  هاىل اليمن )مجال بن عمر( بذل جهود

ولكن ذلك االتفاق مل يكتب له النجاح ،ومل يتم تنفيذه  م2014بتاريخ /نوفمرب/  (39)السلم والشراكة

يف خطوة خطرية خالد حباح  رئيس احلكومة  مع استقالة استقالته تزامنًا وقام الرئيس هادي بتقديم 

 وإحداث فراغ يف السلطة يف ظل اختالالت أمنية خطرية كان يعيشها البلد، ،إىل إرباك املشهد تهدف

للخروج  اليمنية واملكونات السياسية ، مجال بن عمر رعاية حوار بني القوىواصل املبعوث االممي فيما 

طوال فرتة احلوار اليت استمرت  حباح وحكومة، يت تفاقمت بعد استقالة هاديحبل لألزمة السياسية ال

                                                             

      الرابط detail.php.710=70461          \news\info-nice-Yemenاتفاق السلم والشراكة (  37

 

تنفي ، ناااحف ه الديرر ال من ة، نااانعا : جا ت لتغيير نيعي وةدمت نميذجًا مختلفًا لل رسااابتمب 21( احمد المالكي، ثيرر 38
 (.  7م نا)25/6/2020( 595453مؤسسة الدير  للصحافة والنفر العدد )

 7detail.php.710\news\info-nice-Yemen=        انظر الفاق السلش والفرا ة، الرابط  (39
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على تعطيل هذا احلوار من خالل  عملت جاهدةالسعودية لكن  و املتحدة ؛شهرين حتت رعاية األمم 

هادي لرفض هذا حلفائها يف الداخل لتطويل احلوار وافشاله، كما دفعت الرئيس إيعازها إىل بعض 

عدولة عن االستقالة ومغادرته عدن اىل السعودية ،وطلبه مساعدة مغادرة صنعاء إىل عدن وو ،احلوار

دول التحالف الدولي بقيادة السعودية ، واالمارات إلعادة احلكومة الشرعية اىل اليمن وقيام الدولة 

 . ( 40) االحتادية

 خامسًا: احلرب على اليمن وعالقتها بتقسيم األقاليم:

البيئة املناسبة لتفجر الصراع يف اليمن بني القوى املتنازعة على السلطة ،وتسارع  بعد ان مت تهيئة

االحداث يف اليمن اندلعت احلرب يف اليمن ، وبتدخل إقليمي ودولي واضح لدعم أحد أطراف الصراع 

ا بدء يف اليمن ، ومت اعالن التحالف الدولي بقيادة السعودية واالمارات، وعدد من الدول املتحالفة معه

حبجة إعادة احلكومة الشرعية )حكومة هادي(  م25/3/2015عملياته العسكرية على اليمن بتاريخ 

اىل اليمن ،وقيام دولة احتادية من ستة أقاليم ، واندلعت احلرب بني األطراف املتصارعة يف اليمن 

،وبدعم إقليمي ودولي ، وكان موضوع تقسيم األقاليم سببًا رئيسًا الندالع احلرب والعدوان على اليمن  

سكرية بعد ان فشلت القوى اخلارجية يف فرضه بالطرق السلمية واتضح لفرض تقسيم األقاليم بالقوة الع

ذلك من خالل خارطة املعارك العسكرية ،وتوزيع مناطقها اجلغرافية بنفس خارطة توزيع األقاليم 

،وبدا ان هنالك اجندة خفية لدول التحالف الدولي، والدول الراعية للمبادرة اخلليجية لفرض تقسيم (41)

وة العسكرية ، ويتضح ذلك جليًا من  خالل االطالع على خارطة املعارك العسكرية منذ األقاليم بالق

،وبالرغم ان الغارات اجلوية  (42)بدايتها ،حيث تركزت يف املناطق اجلغرافية وفقا لتقسيم األقاليم

حنسرت سنوات  او ا 6لدول التحالف بقيادة السعودية مشلت معظم مناطق اليمن ؛اال انها ظلت قرابة ال 

 .  (43)م1990يف حدود تلك األقاليم ويف احلدود الشطرية ملا قبل حتقيق الوحدة عام 

 

 

                                                             

احمد التالوي، لداع ات االزمة ال من ة على النظام الساااااااااعيدي، القامرر: المعهد المصاااااااااري للدراساااااااااات السااااااااا اسااااااااا ة  (40
 17م، ص 2016واالسترال ج ه

 التي ليضح المنا ق الجغراف ة للمعارك العسهر ة 2انظر خار ة رةش  (41
ناانعا : مؤسااسااة الديرر للصااحافة والنفاار   ( يبراه ش االشااميري ، اةلمة ال من مفااروق خل جي بامت از ، نااح فة الديرر42

 .4م،ص14/12/2018( لار   584321العدد )
م الرابط     لار   اخر ز ارر 2016ناميد ال منين  هفاا اليجه الحق قي لمفاروق لقسا ش اسةال ش، ميةع النجش الداة   (43
 م                     11/2/2020
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وسنننننتناول يف االتنننني تقسننننيم األقنننناليم، واملوقننننع ايغننننرايف لكننننل اقلننننيم مننننن حيننننث موقعننننه مننننن املعننننارك    

 العسكرية:

 إقليم سبا: -أ

مارب -على سبيل املثال تركزت املعارك العسكرية يف إقليم سبا الذي مشل )حمافظات 

والبيضاء(، على حدود اإلقليم وحتديدًا يف حدود حمافظات كل من حمافظة صنعاء وحدود -واجلوف

حلج الضالع(، وكانت هنالك حماوالت –حمافظة البيضاء مع مارب، ومع احملافظات اجلنوبية )شبوة 

 الرياض( للسيطرة على حمافظة البيضاء ولكنها فشلت. -قبل قوات التحالف )هادي  حثيثة من

 إقليم ايند: -ب

وكذلك احلال يف إقليم اجلند الذي يتكون وفقًا لقرار التقسيم من حمافظيت )تعز واب( حيث  

الرياض( املتكررة –شهدت حمافظة تعز، والتزال تشهد معارك عنيفة، وحماولة حكومة )هادي 

 طرة على حمافظة اب وبذلك يكتمل فرض إقليم اجلند.للسي

 إقليم تهامة: -ج

، (44)وكذلك احلال بالنسبة إلقليم تهامة الذي مشل حمافظات) احلديدة وحجة واحملويت ورمية(

حيث شهدت حمافظيت حجة ، واحلديدة معارك عسكرية شرسة حيث تسيطر قوات )هادي الرياض( 

دعمت االمارات قوات طارق صاحل للسيطرة على أجزاء من حمافظة على أجزاء من حمافظة حجه بينما 

احلديدة ،وسواحلها والسيطرة على ميناء املخا وجزيرة ميون وغريها من اجلزر اليمنية ،وانشاء قواعد 

الغربي بداًل من إقليم تهامة او  لعسكرية يف مدينة املخا وجزيرة ميون واطالق مسمي جديد هو الساح

(، حيث تتحكم قوات طارق صاحل بإدارة املناطق 45وذلك لفرض مسمى إقليم جديد) حمافظة احلديدة

الرياض(  وذلك يف –باحلكومة الشرعية )حكومة هادي  ياليت حتت سيطرتها بعيدًا عن ما يسم

املوقع بني طريف  (46)تكريس واضح لالقلمة ،وبالرغم ان حمافظة احلديدة تضمنها اتفاق إستكهومل

الرياض(؛اال ان االتفاق مل ينفذ بالكامل كما كان يراد له كاتفاق سالم يكون –و)هادي  –صنعاء 

مدخال إلعادة حتقيق السالم يف اليمن بشكل كامل ،واأا  نفذ جزء منه وأوجد  هدنه هشة بني 

 الطرفني  وضمن بقاء قوات كل طرف يف موقعها والتزال هنالك مناوشات بني الطرفني من وقت آلخر.

 

 

                                                             

 يبراه ش االشميري مرجع سابق  (44
ييم من العدوان على ال من الساااااالم بعيد المنال بقرار امر هي، ميةع ناااااح فة الديرر 2000ك الفااااارعبي، بعد عبدالمل (45

 م.2/11/2020لار   الز ارر    /http://althawrah.ye/archivesال من ة، الرابط 
    https:osesgy.unmission.org    ( الفاق يستكهيلش الخاص بالحديدر، الرابط 46

http://althawrah.ye/archives/
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 أزال:إقليم -د

واما يف إقليم أزال الذي يشمل كال من )حمافظة صنعاء وذمار وصعدة عمران( فاهلدف املعلن 

 6لقوات التحالف السعودي االماراتي هي استعادة العاصمة صنعاء، ولكن املعارك استمرت قرابة ال 

اجلوف )مع سنوات على حدود إقليم سبا، وحتديدًا يف منطقة نهم وبعض املناطق احملاذية حملافظة 

  وجود معارك مستمرة على احلدود السعودية مع حمافظة صعده وحجة(.

 

 إقليم عدن وإقليم حضرموت: -ه

واما بالنسبة للمحافظات اجلنوبية او ما مسي بإقليم عدن الذي مشل كل من حمافظة )عدن وابني 

ارك على حدود أصبحت املع م2015وحلج والضالع( فبعد انسحاب قوات صنعاء من عدن يف شهر يوليو 

، حيث انشات االمارات قوات م1990حتقيق الوحدة عام  لاويف احلدود الشطريه ما قب، (47) اإلقليم

موالية هلا مسيت باجمللس االنتقالي وأصبحت هي املتحكمة يف اغلب احملافظات اجلنوبية واالقاليم اليت 

 مت تسميتها فيها.

 

 (48) ومواقعها ايغرافية( توضح سري املعارك العسكرية 2خارطة رقم )

 

                                                             

 .14م ص2018ييم ات العدوان ، مركز البحير والمعليمات ،ننعا : وكالة سبا لإلنبا   )47

 https://arabic.rt.com/middle_eastخر طة منفيرر في ميةع ةنار أي ار لي الروس ة، الرابط  )48

 16ه ص 1432بالل محمد الحه ش، اسسباب الحق ق ة للعدوان السعيدي اسمر هي على ال من، ننعا : المجل  الز دي اإلسالمي 
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وشبوة، وبالرغم انها  واما يف إقليم حضرموت الذي يشمل حمافظة حضرموت واملهرة وسقطرة

بعيدة عن املناطق اليت بها معارك عسكرية؛ اال ان حدود اإلقليم مع احملافظات األخرى شهدت معارك 

عسكرية يف حمافظة شبوة، وهذا يوحي ان خارطة املعارك العسكرية موزعه على مناطق حدود 

دول التحالف لتنفيذ تقسيم األقاليم اليت مت تقسيمها سلفًا يف احياء واضح اىل التدخل الواضح ل

 (49) األقاليم بالقوة العسكرية

 االماراتي لفرض سياسة االمر الواقع:-ممارسات دول التحالف السعودي  -أ

لتكريس تقسيم  نوجز يف ااّلتي بعض املمارسات اليت مارستها دول التحالف بقيادة السعودية واالمارات

 االرض: األقاليم يف اليمن وفرض سياسة االمر الواقع على

باجمللس االنتقالي اجلنوبي  يانشاء االمارات لقوى عسكرية موالية هلا يف احملافظات اجلنوبية ما مس-1

ودعمها بالتدريب والتسليح وتسهيل سيطرته على حمافظات عدن وحلج والضالع وأجزاء كبرية من 

واجزاء كبرية من حمافظة  حمافظيت ابني وشبوة وكذا متكينها من السيطرة على حمافظة سقطرة

بالنخبة الشبوانيه يف  يحضرموت ،وخاصة املناطق الساحلية فيها كاملكال وغريها، وانشاء ما مس

شبوة والنخبة احلضرمية يف حضرموت ،ومتكني تلك القوى من السيطرة على القرار اإلداري ،وكافة 

حكومة )هادي( واحتفاظها بأجزاء  –باحلكومة الشرعية  يموارد تلك احملافظات وتقليص نفوذ ما مس

 (50) من حمافظيت ابني وشبوة

تشجيع تلك النخب ألثارة املناطقية سوآءًا على مستوى أبناء احملافظات اجلنوبية وترحيل أبناء  .2

الوحدة )مجهورية اليمن الدميقراطية(،  لاحملافظات الشمالية، ورفع أصوات استعادة دولة ما قب

 افظات لتكريس فجوة جمتمعية ومتزيق النسيج االجتماعي اليمين.وفرض امر واقع يف تلك احمل

توفري الغطاء السياسي والدعم الدولي لتك القوى كاجمللس االنتقالي اجلنوبي لتكون املمثل الوحيد  .3

 احملافظات اجلنوبية، وتهميش اغلب قوى السياسية يف احملافظات اجلنوبية. ءال بنا

ة ، وجعل موارد النف  والغاز واملوانئ بيد القوى التابعة هلا حيث مت تشتيت املوارد االقتصادية  للدول .4

رئيسيه مستقله للبنك  -نقل البنك املركزي من العاصمة صنعاء، وأصبح عملياً يف اليمن ثالثة  بنوك

املركزي  بنك يف صنعاء تابع حلكومة اإلنقاذ صنعاء ،وبنك املركزي  يف عدن خاضع لسيطرة 

وريا ومن يتحكم به اجمللس االنتقالي واالمارات والسعودية ،وبنك مركزي احلكومة الشرعية ص

 تيف مارب يتبع صوريا البنك املركزي عدن ،لكنه يتبع قوى حزب اإلصالح يف مارب و اغلب إيرادا

                                                             

ماااحااامااااااد شاااااااااااااارل ، لاااقساااااااااااااا اااش الااا ااامااان الاااماااؤامااارر الاااكااابااارى ،مااايةاااع نااااااااااااااحااا ااافااااااة الااادااايرر الااا ااامااانااا ااااااة،  الاااراباااط  )49
h.ye/archives/61805http://althawra     م.18/3/2020لار   الز ارر 

 فرض ساااا اسااااة االمر الياةع ،ميةع كر تر سااااهاي، الرابط   -عدن حضاااارميت -لقساااا ش ال من الى ثالثة أةال ش ناااانعا  )50

 https://cratersky.net/posts/    م.  29/9/2020لار   الز ارر 

http://althawrah.ye/archives/61805
https://cratersky.net/posts/
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النف  والغاز يف مارب يتم توريدها للبنك املركزي  يف مارب باستثناء نسبه تودع يف البنك املركزي  

صيص موارد املوانئ الربيه والبحرية لتك القوى لتعزيز ثقافة تقسيم األقاليم حيث تسيطر يف عدن وخت

على حمافظه مارب قوى سياسيه معينه  وهي على النقيض متامًا مع القوى املسيطرة على احملافظات 

 اجلنوبية ومواردها كاجمللس االنتقالي اجلنوبي.

تشكيل وحدات جيش وامن متعددة الوالءات وعلى أسس مناطقيه ودينية، وليس جيش موحد إلعادة  .5

حبكومة الشرعية )حكومة هادي( كاملقاومة التهامية يف حمافظة احلديدة، واملقاومة  يما مس

اجلنوبية يف عدن واجليش الوطين يف مارب وكل وحدة من تلك الوحدات وزعت على األقاليم اليت 

 سيمها.مت تق
تفتيت مؤسسات الدولة وانشاء مؤسسات مناظرة للمؤسسات احلقيقية املتواجدة يف العاصمة صنعاء  .6

 لتتوزع بني الرياض وعدن مبا فيها رئاسة الربملان.

النف  وتشغيل -قيامها بعقد اتفاقيات ثنائية مع تلك القوى والنخب فيما خيص الثروات السيادية .7

 املوانئ.

 األقاليم: 6وراق وتزيح تقسيم ال حكومة صنعاء ختلط األ -ب

مع استمرار املعارك العسكرية بني طريف الصراع حكومة اإلنقاذ صنعاء ،وحكومة هادي 

 م2019العامالرياض  استطاعت قوات صنعاء  ان تتقدم يف املناطق احملاذية حملافظة صنعاء بعد منتصف 

ضاء واغلب مديريات  مارب ،حيث ،وسيطرت على مناطق نهم وحمافظة اجلوف، وكامل حمافظة البي

حمور كتاف  تأصبحت مدينة مأرب قاب قوسني او ادنى من سيطرة قوات صنعاء عليها ،كما استعاد

صعده ،وهي بذلك خلطت األوراق على التحالف السعودي اإلماراتي ، وسيطرت على احملافظات 

مارب ،وهي بذلك افشلت موضوع واحلديدة و ةالشمالية باستثناء بعض املديريات من حمافظات تعز وحج

 .(51)التقسيم خبارطة توزيعه للسته أقاليم وغريت الواقع على األرض

 

االماراتي ورسم خارطة جديده لألقاليم -توزيع مناطق النفوذ بني دول التحالف السعودي  ةسادسًا: إعاد

 وتقسيم اليمن: 

طموحاتها يف اليمن و دفعها  ذلك مع تغري الواقع على األرض خفضت دول التحالف  من سقف  

اىل أعاد رسم خارطة نفوذها يف اليمن  بعد متكن حكومة اإلنقاذ )صنعاء(  من افشال خططها او 

حتقيق اهدافها  يف اليمن  ،وذلك بعد شنها حرب على اليمن جتاوزت الست سنوات ، ومل تتمكن من 

) حكومة هادي( اىل صنعاء ،بل فقدت الكثري من األراضي اليت  ةباحلكومة الشرعي ىإعادة  ما يسم

                                                             

   https://www.alalamtv.net/newsميةع ةنار العالش، مارب ةاب ةيسين او ادنى من التحرر الكامت ، الرابط  )51    

 م.30/10/2020لار   اخر ز ارر 

https://www.alalamtv.net/news
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كانت حتت سيطرتها  ،وانتهت فكرة األقاليم السته عمليًا ،و نظرا لسيطرة حكومة اإلنقاذ صنعاء 

على كامل احملافظات الشمالية ،االمر الذي دفع السعودية واالمارات إلعادة  رسم خططها واختاذ 

نوبية لتقاسم مناطق النفوذ  بني الطرفني بشكل واضح ،وإعادة رسم خارطة إجراءات يف احملافظات اجل

من خالل خلق نفوذ هلا يف تلك احملافظات لتكون تلك القوى على ارض  (52)لألقاليم في اليمن جديدة

الواقع  تابعه هلا يف الوقت الراهن ،ويف املستقبل  حتى وان مت إعادة حتقيق السالم يف اليمن تظل تابعه 

ا بطريقة غري مباشرة ، فبعد ان قامت االمارات بإنشاء وتشكيل اجمللس االنتقالي وتأسيس قرابة هل

الف كقوات عسكرية تابعه له  قامت بتدريبها وتسليحها  مت توزيع تلك  القوات على ما مسي  150

قامت  باألحزمة األمنية  يف حمافظات )عدن وحلج وابني والضالع وشبوة وحضرموت وسقطرة ( ،كما

بإنشاء قواعد عسكرية هلا يف  الساحل الغريي  مبحافظة احلديدة يف مدينة املخا و اخلوخة وجزيرة 

ميون الواقعة يف باب املندب البحر األمحر، وسقطرة  ، وسيطرت على أجزاء كبرية من حمافظة شبوة 

ان كانت القيادات شبوة ، ويف ساحل حضرموت ومدينة املكال ،و –يف بلحاف   زومنشاة  تصدير الغا

 الظاهرة تتبع اجمللس االنتقالي اجلنوبي ؛اال ان القيادات الفعلية هلا إماراتية يف اغلب تلك املناطق .

 اتفاق الرياض وتبادل األدوار بني طريف التحالف:-أ

م اىل اختاذ قرار 2020عمدت  دول التحالف اىل دفع اجمللس االنتقالي اجلنوبي يف شهر فرباير

؛االمر الذي ادى اىل حدوث مصادمات ( 53) بإعالن اإلدارة الذاتية ،واحلكم الذاتي للمحافظات اجلنوبية

تدخلت السعودية بني تلك القوى، و حكومة هادي وتدخلت االمارات لدعم اجمللس االنتقالي بالطريان ،و

للضغ  على طرف )هادي ( لوقف تلك االشتباكات العسكرية كتبادل لألدوار بني السعودية 

  (54)باتفاق الرياض يواالمارات  ،وضب  إيقاع الصراع بني الطرفني املتصارعني  ،ودفعهما لتوقيع ما مس

اسم السلطة بينهما ،ومل م بني اجمللس االنتقالي اجلنوبي ،وحكومة هادي  لتق 2019نوفمرب/  /5يف 

،ومت عودة احلكومة اىل عدن، ومل يتم دمج القوات العسكرية  م2021ينايريتم تنفيذه ؛اال يف شهر 

كما تضمنه االتفاق ،وبالرغم من اعالن االمارات انسحابها من اليمن ولكن يف حقيقة االمر كان 

عالنها بانسحاب قواتها من اليمن االنسحاب شكلي ،واليزال هلا تواجد كبري يف اليمن ،وما كان ا

؛اال لذر الرماد على العيون ،ومت استبدال القوات اإلماراتية املتواجدة يف عدن بقوات سعودية ، واما 

                                                             

،  الرابط ميةع العربي الجااااديااااد ،حلفااااا  االمااااارات  فااااااااااااعلين حربااااا جاااادياااادر ضااااااااااااااااد الفاااااااااااارع ااااة في سااااااااااااقطرر  (52
    https://www.alaraby.co.uk/    م13/4/2020لار    اخرز ارر 
( ميةع البي بي سااااااااااي العربي، حرب ال من الحهيمة لرفج اعالن المجل  االنتقالي الجنيبي اإلدارر ال ال ة ولصاااااااااافه 53

 م،15/3/2020اخر ز ارر  ، https://www.bbc.com/arabic/middleeastبالتمرد العسهري ، الرابط 
خطة  المخا لار   الز ارر -العربي الجديد ،  االمارات لقسااااااااش ال من  اةتصاااااااااد ا –فياز الفاااااااارجبي ، الميةع بيساااااااات  (54
 /https://almawqeapost.net/newsم الرابط 20/1/2020

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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سيئون ،  -بالنسبة للسعودية فلقواتها حضور وتواجد واضح  يف حمافظة املهرة ، ويف وادي حضرموت 

كرية هلا يف تلك احملافظات بالرغم من بعدها عن وقد قامت بعمل قواعد عس( 55)ويف حمافظة مارب

مناطق الصراع او احلرب إضافًة لعدم وصول قوات اجليش واللجان الشعبية التابعة حلكومة اإلنقاذ 

 اليها . )صنعاء (

 تقسيم مناطق النفوذ بني طريف التحالف:-ب 

االمننننناراتي علنننننى  –بنننننني طنننننريف التحنننننالف السنننننعودي   (56) لقننننند م تقسنننننم منننننناطق النفنننننوذ يف النننننيمن   

  :النحو التالي

 الساحل الغربي حملافظة احلديدة واجلزر تسيطر عليه االمارات -1
 جزيرة سقطرة تسيطر عليها االمارات. -2
 عدن والضالع وحلج ابني وجزء من شبوة االمارات. -3
 املهرة السعودية. -4
 املكال واملدن الساحلية األخرى. –حضرموت الساحل االمارات  -5
 سيئون واملدن األخرى يف الوادي.-السعودية حضرموت الوادي  -6

 

 (57) ( توضح مناطق توزيع النفوذ وتواجد القوات السعودية واالماراتية يف اليمن3خارطة رقم)

                                                             

ه ص 1432بالل محمد الحه ش، اسسباب الحق ق ة للعدوان السعيدي اسمر هي على ال من ، ننعا : المجل  الز دي اإلسالمي  )55
16 
 م ،8/3/2020ميةع  من شباب ، ما ال ي  لر د  االمارات من الس طرر على السياحت، اخر ز ارر بتار     )56

   /https://yemenshabab.net/hot%20files      الرابط 
  https://www.saba.yeالخر طة منفيرر في، ميةع وكالة سبا لإلنبا   الرابط     )57

https://yemenshabab.net/hot%20files/
https://yemenshabab.net/hot%20files/
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وذلك يف تناغم واضح وتقاسم ملناطق النفوذ يف اليمن وإعادة رسم خارطة جديدة لألقاليم ولليمن  

توقع فرض السيطرة الكاملة املبعد تقليص تواجدها يف حمافظيت مارب واجلوف  بشكل عام خاصًة

باتت مدينة مارب حماصرة، و مبا يضمن  حيثمن قبل حكومة اإلنقاذ صنعاء على حمافظة مارب 

بل عمدت اىل ،استمرار سيطرتها وضمان تواجدها  يف اليمن حتى بعد إعادة حتقيق السالم يف اليمن 

تجاوز األقاليم واملطالبة بفك االرتبا  تىل رفع سقف املطالب لدى تلك القوى التابعة هلا  لدفع تلك القوى ا

اال ان هنالك رفض  ؛(58)لضمان تواجدها وبقاء نفوذها( جبمهورية اليمن الدميقراطية )وإعادة ما مسي 

حمافظة املهرة شعيب يف احملافظات اجلنوبية ملشاريع التحالف ،وهنالك حراك شعيب مستمر ومقاومة يف 

وكذلك احلال يف حمافظة سقطرة ورفضها للتواجد ،ضد التواجد السعودي ومشاريعه يف احملافظة 

ولكن ذلك احلراك يواجه بالقمع من قبل قوات التحالف يف تلك احملافظات وحلفائها من  (59)االماراتي

 اجمللس االنتقالي اجلنوبي وحكومة هادي.

 

 السالم:سيناريوهات مستقبليه والتسويق ألقاليم فيما بعد سابعًا: 

بعد ان وصلت احلرب يف اليمن اىل عامها السابع وفشل مساعي األمم املتحدة يف إعادة حتقيق  

السالم يف اليمن باستثناء التنفيذ البسي  التفاق استوكهلم اخلاص باحلديدة الذي يعد مبثابة فرض 

وجود  املتحدة، ومعات تبادل لألسرى اليت رعتها األمم قصف يمن، وبعضالهدنه بني طريف الصراع يف 

لفرض اجندتها ونفوذها  االماراتي، وسعيهاالتدخل الواضح اإلقليمي والدولي املتمثل بالتحالف السعودي 

فان السيناريوهات املتوقعة ملسار االحداث يف  يف اليمن ونظرا لتغري خارطة السيطرة والنفوذ على األرض

 اليمن ستتجه على النحو التالي:

 اليمن:وقف احلرب وإعادة حتقيق السالم يف  سيناريو-1

على حمافظة مارب اليت بات قاب قوسني او  (صنعاء )االنقاذ  لرمبا بعد فرض سيطرة حكومة

حنو حكومة صنعاء  من توجه  االماراتي-ة دول التحالف السعودي وخشي ،ادني من السيطرة عليها 

للدفع بعملية السالم يف  االدولية املساندة هلاإلقليمية ووالقوى   ااسرتاتيجيتهاجلنوبية ان تغري  احملافظات

 مع وصول  وخاصًة،وتفقد كل شيء ،اليمن للحفاظ على مصاحلها يف اليمن قبل ان تتسارع االحداث 

،واليت من املتوقع ان تكون اكثر  الواليات املتحدة األمريكية اىل احلكمالدميقراطي يف احلزب 

                                                             

ميد ابيراس ،ال من :السااااااااااااعيد ة واالمارات مصااااااااااااير مجهيل وانه ار ةادم القامرر :المعهد المصااااااااااااري للدراساااااااااااااات  )58
 21م،ص2020

حمااااد جاااااسااااااااااااش محمااااد، يةل ش حضاااااااااااارميت ماااادل العاااادوان السااااااااااااعيدي على ال من، ميةع مركز الفرات الرابط  (59
http://fcdrs.com/polotics/  م12/5/2020لار   الز ارر 

http://fcdrs.com/polotics/
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وإعادة حتقيق السالم يف ،البحث عن صيغة توافقيه للحل حيث سيتم  (60) مرونة من اإلدارة السابقة

وخاصة فيما يتعلق باحملافظات ،اليمن مع إجياد صيغة توافقية  للحكم احمللي بطريقة سليمة وعادله 

كالتوافق على قبول احلكم ،ى السياسية يف اليمن حتظى بتوافق مجيع القومع مراعاة  ان  اجلنوبية 

احمللي الكامل الصالحية لفرتة من الزمن حتى تستقر األوضاع يف اليمن وهو االسلم لوضع اليمن 

 . (61)الراهن

 :سيناريو فرض تقسيم اليمن اىل ثالثة أقاليم وفرض نظام وصاية من نوع جديد-2

االماراتي يف اليمن وتقامسها مناطق النفوذ يف اليمن خاصًة  -بعد وضوح اجندة دول التحالف السعودي 

يف احملافظات اجلنوبية  ،ويف ساحل تهامة واجلزر اليمنية وفرضها ودعمها ألطراف حملية تكون تابعة 

خاصًة يف ظل  جديد نظام وصاية من نوعهلا حتى لو مت حتقيق السالم يف اليمن ويكون  ذلك مبثابة 

الرياض( واجمللس االنتقالي اجلنوبي –فشل  التطبيق الكامل التفاق الرياض بني حكومة )هادي 

حبيث يتم تقسيم اليمن اىل ثالثة   او اربعه أقاليم أقاليم هي : إقليم يضم  املدعوم من االمارات ،

قليم يكون خاص باجمللس االنتقالي احملافظات الشمالية  اليت حتت سيطرة حكومة اإلنقاذ )صنعاء(، وإ

اينوبي ويضم حمافظة عدن والضالع وحضرموت الساحل وسقطرة وإقليم خاص حبكومة الشرعية  

وإقليم رابع يضم حمافظة   (62))هادي( التابعة للرياض ويضم حمافظة ابني وشبوة وحضرموت الوادي

االماراتي  -ل التحالف السعودي ذلك دووتكون ب، احلديدة وسواحلها وايزر املطلة على البحر األمحر

قد حافظت على نفوذها وضمنت مصاحلها ،وتستطيع استكمال تنفيذ اجندتها ومشاريعها يف اليمن 

وعمليًا هذا التقسيم قائم على ارض الواقع وبدأت  تسوق له دول ،عن طريق مجاعات حملية تابعه هلا 

وقد تسعى للضغ  على حكومة اإلنقاذ  ألمم املتحدةاالماراتي  دوليًا، ولدى ا -التحالف السعودي 

عليه من حمافظة احلديدة وسواحلها  حلكومة اإلنقاذ  رصنعاء لفرض ذلك مقابل إعادة ما تسيط

لسلخة من حمافظة  مسمى إقليم الساحل الغربي )صنعاء(،علمًا ان االمارات بدأت تروج  لذلك حتت

السالم يف اليمن ،ولكن ذلك سيواجه بالرفض  من قبل  احلديدة ،واضافة اجلزر الية  كشر  إلحالل

،وقد طرحت مبادرة  (63)ان تقبل باي تواجد اجنيب يف اليمن ناليت تؤكد انه ال ميك  ذحكومة اإلنقا

                                                             

 24م،ص2020سينار يمات المستقبت، مؤسسة فر د رش ايبرت اسلمان ة، مهت  ال من،  2020ال من  (60

عبد النانار الميدق، خم  سانيات من الحرب: ساينار يمات االساتقرار والفيضاى، مركز دراساات الجز رر لار   اخر  (61
 /https://studies.aljazeera.net/ar/articleم الرابط 14/5/2020ز ارر 

لدول العرب ة لار    اخر ز ارر علي ال م  ، السااااااااااينار ي اسرجح لل من حهش الحادي بتقساااااااااا ش جديد لثةال ش ،ميةع ا  )62
 /https://www.aa.com.tr/ar م الرابط 4/10/2020

 م9/7/2020 /لار   الز ارر //http://assafirarabi.com/ar أةال ش ال من السته ، ميةع السفير العربي ، الرابط  )63

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
http://assafirarabi.com/ar/
http://assafirarabi.com/ar/
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ً ان موازين القوى قد تغريت -مل تلق قبواًل لدى طرف )هادي  (64)للحل الشامل الرياض ( ،وخاصة

بها ،وهي يف تنامي مستمر خاصًة يف جمال  ن،وأصبحت حكومة اإلنقاذ متتلك قوة عسكرية ال يستها

 الطريان املسري والصواريخ البالستيه وزيادة  فرض سيطرتها على األرض.

 لنفوذ والتقسيم لليمن:سيناريو إبقاء الصراع وتكريس ا-3

االماراتي خاصًة بعد فشلها يف حتقيق اهداف  -من احملتمل ان تصر دول التحالف السعودي 

عدوانها ،وتدخلها يف اليمن واحنسار القوى اليت تدعمها حمليًا اىل مزيد من إذكاء الصراع بني القوى 

اصًة يف فشلها يف تطبيق اجلانب التابعة هلا كاجمللس االنتقالي اجلنوبي ،وما يسمي  بالشرعية خ

العسكري ، ودمج القوات األمنية والعسكرية ،بالرغم من عودة احلكومة اىل عدن والتنفيذ الشكلي 

التفاق الرياض ؛اال ان التناقضات الكبرية التزال بني القوى التابعة وحتاول جاهدًة اىل ضب  إيقاع 

التابعني للسعودية واالمارات حبسم الصراع  الصراع بينهما ،وعدم السماح ألي طرف من الطرفني

علية فهو يشكل بالنسبة هلا  ووإبقاء الوضع على ما ه، ،والسيطرة مبفردة على احملافظات اجلنوبية

،وبناء قواعد جديده هلا  (65)بيئة مناسبة لشرعية بقائها يف اليمن الستكمال تنفيذ مشاريعها يف اليمن

سياسة التمين للقوى التابعة هلا باالنفصال   يف اجلزر ويف حمافظة حضرموت وعدن واملهرة  وتكريس

ويف املقابل إبقاء ايبهات العسكرية مشتعلة على ، االقاليم املستقلة عن احملافظات الشمالية وحتقيق

نهاك إلمنها  لقتال ضد حكومة اإلنقاذ صنعاء سعيًابا هلا التابعة ودفع القوى، طرية سابقًاشالاحلدود 

على ضبط إيقاع املعارك العسكرية هلا فهي غري قادرة  ىال يتأتولكن ذلك قد ، مجيع القوى يف اليمن

مع تنامي قوتها  خاصًة وقد حتدث الكثري من املفاجآت الغري متوقعه،مع حكومة اإلنقاذ صنعاء 

وعدم وجود استقرار امين او ،ضد تواجدها  اجلنوبيةاىل زيادة التذمر يف احملافظات  العسكرية إضافًة

يف ظل تفاقم  خاصًة تغري قناعة القوى الدولية الداعمة هلا احتمالو يف تلك احملافظاتأي خدمات عامه 

 .(66) املأساة اإلنسانية يف اليمن

 

 

 

 

 

                                                             

 https://almeshkah.net/newsانظر مبادرر الحت الفامت المطروحة من حهيمة اإلنقاذ ننعا  ،الرابط   )64
 عبدالنانر الميدق، مرجع سابق.  )65
خطة  المخا الرابط -لقسااااااااااااش ال من  اةتصاااااااااااااد ا  العربي الجديد ،  االمارات–فياز الفاااااااااااارجبي ، الميةع بيساااااااااااات   )66
 https://almawqeapost.net/news/  م.20/1/2020لار   الز ارر 
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 اخلامتة:

الندالع  رئيسًا األقاليم يف اليمن كان سببًا والدراسة اتضح ان مشروع تقسيم،من خالل البحث 

وانتقال ، حيث كان هنالك إصرار إقليمي ودولي على تنفيذ مشروع تقسيم األقاليم ،احلرب يف اليمن 

ولكن ،ليمن يف االيمن اىل النظام  الفيدرالي كحل ناجع ملشكالت اليمن واضفاء االستقرار السياسي 

وجتاهله لواقع اليمن  موضوع التقسيم لألقاليم، صيغ بهاُاليت  ةمدروسوالغري  و،الطريقة الغري علمية  

واجملتمع اليمين كونه مشروع خارجي من الدول الراعية للمبادرة اخلليجية وان كانت صياغته متت 

خمرجات مؤمتر  مما أدى اىل فشله وعدم تنفيذ انه مل يكن واقعيًا اال؛دي القوى السياسية اليمنية ابأي

مما دفع القوى اإلقليمية والدولية للبحث عن طرق بديلة من  خالل الدفع بالصراع يف ،احلوار الوطين 

التحالف الدولي بقيادة السعودية  زوبر،اليمن اىل أوجه وتفجر احلرب بني القوى السياسية اليمنية 

اليمن وكان مشروع تقسيم األقاليم ى حلرب علوشن ا،القوى السياسية اليمنية  إلحدى داعمًاواالمارات 

اجندة دول التحالف وتنفيذ  العسكرية  لفرضه بالقوةبقوة  كان حاضرًابل انه  ًا فيها،رئيسي سببًا

خلصت  وقد ....السعودي اليت تهدف اىل تقسيم اليمن واجياد مناطق نفوذ هلا دائمة  يف اليمن -االماراتي 

  الدراسة اىل النتائج التالية:

معينه ان عدم االكرتاث لرؤى العديد من مكونات اجملتمع اليمين، واألخذ برؤية حمددة جلهة  -1

ملخرجات لعدم التنفيذ السلس ًوكان سببا  سياسي،اسست لصراع فيما يتعلق بتقسيم األقاليم 

 اليمين.على التوافق بني خمتلف مكونات اجملتمع ًاملبنية اساسا  مؤمتر احلوار الوطين
األقاليم بالطريقة اليت اعد بها املنافية للمعايري العلمية واملهنية أدى اىل عدم قبوله من ان تقسيم  -2

 .الوطينمؤمتر احلوار  اغلب القوى السياسية اليمنية املشاركة يف
 وامنيًا ًاواقتصادي وإجياد بيئة مستقرة سياسيًا ،كان من املفرتض اعادة بناء الدولة وهياكلها اواًل  -3

ن ثم االنتقال مبراحل زمنية معينه ومدروسة لنظام االقاليم كما عملت العديد من يف اليمن، وم

يف االنتقال من  والشروعاخلوض،  مستقرة وقوية قبلالدول، فهو ليس باألمر اهلني، وحيتاج لدوله 

 الفيدرالي.  اىل النظام يالبسنظام احلكم 
يف اليمن وواقع  ًاجديد قعًاان افرازات احلرب على مدى أكثر من ست سنوات قد فرضت وا -4

  .جديدًا األقاليم وخلق واقعًا 6تقسيم ال د مشروع أو مت قداألرض اختلف، والسيطرة على 
االماراتي إلعادة رسم خارطة اليمن وإعادة -التحالف السعودي دول من قبل  حثيثًاًان هنالك سعيا  -5

تقسيم جديد ألقاليم ما بعد السالم وفرض نظام وصاية من نوع جديد على  اليمن، واجيادتقسيم 

 وبعض احملافظات الشمالية.احملافظات اجلنوبية والشرقية 
ان التعويل على اخلارج لتقديم مشاريع حلل القضايا الوطنية او املشكالت اليت يعاني منها أي  -6

مرتبطة مبشاريع واجندة الدول الكربى يف  ما تكون فغالبًا مثاليًا جمتمع ال ميكن ان متثل حاًل

 .منطقة الشرق األوس  واملنطقة العربية على وجه اخلصوص
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ان االتيان مبشروع الفيدرالية وتقسيم األقاليم كوصفة جاهزة حلل مشكالت اليمن املرتاكمة  -7

اقعية يف خمتلف اجلوانب السياسية واالقتصادية كان مبثابة اهلروب اىل االمام دون وجود رؤى و

اجملتمع اليمين وكان يفرتض من القوى السياسية اليمنية  اليمن، وواقعوحقيقة متوافقة مع واقع 

 .البحث عن حلول وطنية واحليلولة دون انزالق اليمن اىل احلرب اليت دمرت كل مقدراته
 على العكس متامًا اليمن، ولكنان تقسيم األقاليم جاء حلل املشكالت اليت كانت تعاني منها  -8

لتفجر احلرب والتدخل الواضح واملباشر  رئيسًا سببًاكان ساهم يف اذكاء الصراع يف اليمن و

 .للقوى اإلقليمية والدولية يف اليمن
موحدًا لكن ان تقسيم األقاليم جاء ليحل اهم القضايا اليمنية القضية اجلنوبية واإلبقاء على اليمن  -9

د القضية اجلنوبية وتشظي احملافظات اجلنوبية م يف تقسيم اليمن وتعقيهسا ًاعلى العكس متام

 .تنفيذ اجندتها يف اليمنلمن للقوى اإلقليمية والدولية ّا وجعلها مالذًا
مت تسويق القوى الدولية واألمم املتحدة ملوضوع الفيدرالية يف اليمن كمخرج وحيد حلل قضايا   -10

ة قنشر الفوضى اخلالقة يف املنطتنفيذ اجندتها يف اليمن ولكن يف حقيقة االمر انه مت طرحه ل

 خدمًةتنتهي وذلك وخلق صراعات وحروب داخلية ال  للدول العربية، العربية وإعادة تقسيمها

 الصهيوني.ملصاحلها ومصاحل الكيان 
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  التوصيات:

عههدم التعويهههل علههى املشهههاريع املقدمهههة مههن اخلهههارج واألخهههذ بههها كمههها ههههي، وإأهها ينبغهههي االخهههذ         -1

  ا وما يتوافق مع املصلحة الوطنية العليامبا هو مفيد لبالدن

 عاألقاليم مل يعد مناسبًا لليمن فقد قدرت الكلفة لالنتقال لنظام األقاليم قبل اندالتنفيذ نظام  ان  -2

مليار دوالر إلحداث أو يف األقاليم حسب الدراسات االقتصادية وجيب البحث 70احلرب يف اليمن ب 

للحكم احمللي ميكن تطبيقه يف اليمن بعد التوافق علية من كل مكونات  نظام إداريل عن بدائل

 اجملتمع اليمين.
ينبغي على القوى السياسية، واملكونات الوطنية يف اليمن ان تواجه املشاريع املطروحة من قبل  -3

التحالف السعودي االماراتي اليت تهدف اىل تقسيم اليمن اىل مناطق نفوذ هلا حتت اية مربرات، 

فرض نظام أقاليم جديده تؤثر على االستقرار السياسي يف اليمن مستقباًل وتضفي علية مزيد من و

 الصراع والتقسيم.
جيب الرتكيز من قبل القوى السياسية اليمنية على إعادة حتقيق السالم يف اليمن، وانهاء احلرب  -4

ة ال تناسب اليمن وجتاوزتها بداًل من التفكري يف مشاريع خارجيوإجياد برامج فاعلة إلعادة االعمار

 الوقائع على األرض.
على القوى السياسية اليمنية ان تدرك ان القوى اإلقليمية والدولية تسعى اىل إطالة امد الصرع  -5

واحلرب يف اليمن وان تسعى إلنهاء احلرب يف اليمن الن بقائها سيزيد من حجم املعاناة اإلنسانية يف 

 من التمزق والتقسيم. اليمن وجيعل اليمن عرضًة ملزيد
ان القانون احلالي للسلطة احمللية يف اجلمهورية اليمنية قد تضمن صالحيات لو مت تطبيقها كنظام  -6

للسلطة احمللية بشكل كامل للصالحيات للمحافظات لكان مبثابة فيدرالية والمركزية كامله 

 يت مير بها.للنظام اإلداري للدولة، وهو االصلح لليمن يف ظل الظروف الراهنة ال
االماراتي ان تدرك بعد حرب استمرت قرابة السبع سنوات انها فشلت -على دول التحالف السعودي  -7

يف حتقيق أهدافها يف اليمن، وان امرباطوريات كبرية فشلت يف السيطرة على اليمن، وعليها ان 

مثل للحفاظ على تراجع سياساتها يف اليمن، وتدعم السالم واالستقرار فيه، وهذه هي الطريقة األ

مصاحلها يف املنطقة الن استمرار تغذيتها للصراع واحلرب يف اليمن سيؤثر على االمن واالستقرار 

 .يف بلدانها ويف منطقة اجلزيرة العربية بشكل عام
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  قائمة املراجع:

 .32سورة النمل اية رقم  ،القران الكريم

 :الكتب

عرض لتجارب فيدرالية حول العامل، -امحد صاحل الفقيه، الفيدرالية كحل لالزمه اليمنية،  -1

 .19، ص م2017الثقافيةصنعاء: املؤسسة اليمنية للتنمية 
 .13 ص IDEA ،”2015 ”واالنتخابات: املؤسسة الدولية للدميقراطية السويد-الفيدرالية -2
اليمن: ضروراته ومعوقاته، صنعاء: االفاق  اإلصالح الدميقراطي يف-امحد حممد علي، التغيري -3

 .18م ص.2011للطباعة والنشر 
امحد التالوي، تداعيات االزمة اليمنية على النظام السعودي، القاهرة: املعهد املصري للدراسات  -4

 17صم،  2016السياسية واالسرتاتيجيه

،الدوحة املركز العربي: الكسندر تركسي,، احلرب االهلية يف اليمن: صراع معقد وافاق متباينة  -5

 17صم،2015لألحباث ودراسات السياسات
بالل حممد احلكيم، األسباب احلقيقية للعدوان السعودي األمريكي على اليمن ، صنعاء: اجمللس  -6

 .16ص  هه1432الزيدي اإلسالمي 
 ألنظمةاجههورج أندرسههون: مقدمههة عههن الفيدراليههة، ترمجههة: مههها تههكال، كنههدا: منتههدى  -7

 .18ص، 2007الفيدراليههة، 
 م2018دراسة مقارنة، املركز العربي: بغداد:-شؤرش حسن عمر، خصائص النظام الفيدرالي  -8

  .8ص
علي عبد القوي الغفاري، الوحدة اليمنية: الواقع واملستقبل، صنعاء: مؤسسة الكتاب املدرسي  -9

 .27ص، م1997
الفكرة ومؤشرات الفشل، صنعاء: مركز نشوان رياض االمحدي، الفيدرالية يف اليمن تاريخ -10

 17صم، 2014احلمريي 

 2011حييى املتوكل، االنتقال السياسي يف اليمن وتداعياته االقتصادية واالجتماعية واالنسانية -11 

 .46صم 2011م، املرصد: صنعاء 2015-م
العربية للقانون الدستوري،  مشري العثماني، الفيدرالية يف اليمن املأزق ومقرتحات احلل، املنظمة- 12

 .18ص م2020تونس: نوفمرب 
وضاح العولقي وماجد املذحجي، احلكم احمللي يف اليمن يف ظل النزاع واالضطراب، صنعاء: -13

 23ص، م2018مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 

ة: املعهد املصري هود ابوراس، اليمن: السعودية واالمارات مصري جمهول وانهيار قادم القاهر-14

 21ص، م2020للدراسات 
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 14ص م2018يوميات العدوان، مركز البحوث واملعلومات وكالة سبا لإلنباء، صنعاء -15

 

 رسائل املاجستري:

كمهههال صهههفا، االزمهههة السياسهههية اليمنيهههة، أسهههبابها، ابعادهههها، طهههرق تسهههويتها رسهههالة ماجسهههتري،         

 36، ص م2018بريوت: اجلامعة اللبنانية 

   وريات والصحف:الد

تاريخ  (584321)إبراهيم االمشوري، اقلمة اليمن مشروع خليجي بامتياز صحيفة الثورة العدد  -1

 .4ص م14/12/2018

جاءت لتغيري نوعي وقدمت أوذجًا خمتلفًا للتنفيذ، صحفيه الثورة  سبتمرب 21امحد املالكي، ثورة  -2

 (.7صه) م25/6/2020( 595453)اليمنية، العدد 

املقطري، خيار الدولة االحتادية يف اليمن اخللفيات واملربرات وحتديات االنتقال، جملة عدنان  -3

  18ص 2018( يوليو 33سياسات عربية العدد )
صحيفة الثوري الصادرة عن احلزب االشرتاكي: صنعاء،  2014فرباير  11احلزب الصا در يف ربيان  -4

 .3ص م14/11/2014( تاريخ  1233العدد رقم )   
 

  يات ووثائق:اتفاق

 Yemen-nice-info\news\detail.php.710=70461                 اتفاق السلم والشراكة

 https:osesgy.unmission.org/AR                              اتفاق ستوكهلم اخلاص باحلديدة

 www.nolc.ye                        مؤمتر احلوار الوطين

          املبادرة اخلليجية

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/gcc_initiative_arabic.pdf       

 وثيقة احلل الشامل املقدمة من صنعاء الرابط

                                      https://almeshkah.net/news-2506.htm 

 

 مواقع النت:

 /1https://www.aljazeera.net       مركز دراسات اجلزيرة -1

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ad    احلوار املتمدن   .2

 /http://fcdrs.com/polotics                       مركز الفرات .3

 /https://www.aa.com.tr/ar                        الدول العربية -5

http://www.nolc.ye/
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/gcc_initiative_arabic.pdf
https://almeshkah.net/news-2506.htm
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ad
http://fcdrs.com/polotics/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
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   /https://aawsat.com/home/article            موقع جريدة الشرق األوس  -26

       https://democraticac.de/?p=48667    املركز الدميقراطي العربي برلني -27

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid                 احلوار املتمدن -28

 https://arabic.rt.com/middle_east/1102150       موقع قناة أي ار تي الروسية -29
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