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 يمن ما بعد الحرب.. شراكة أم تعميق االنقسام؟
 كتب: أحمد التالوي

 مصري في شئون التنمية السياسية باحث
 مدخل تأسيسي:

اسيات اطريراا الملتلرية لة مية كان من الحرب الراهنة في الييمن  وأررهيا ىليف تر يير وسي مهما

  من اليمن أو من اإلقليم؛ إال أن اىتبارات الرشادة السياسية تقتضي التر ير والتلطيي،  ومني  اليمنية

اآلن  في مرحلة ما بعد ه ه الحيرب  فيميا يليس مسيتقبل اطواياي السياسيية فيي هي ا البليد العربيي 

 المهم.

ديييد؛ فييؤن سييمات المسييتقبل  وكيييع سيييتم التعامييل ميي  هيي ا فمنيي  اآلن  وفييي هيي ه النقطيية الزمنييية بالتح

السمات  ورسم خططه وتوقُّ  مآالته وصيروراته  هو ال ي سيوا يحيدد شي ل الييمن  سيوام ن اميه  

أو العالقات ما بين ملتلع م وناتيه السياسيية واالمتماىيية  أو حتيف شي ل نطاقيه الجيوسياسيي  بيين 

 استمرار الوحدة أو االنرصات.

من التوايح؛ فؤن الترتيبات التي سوا يتم البدم من اآلن في واعها طميل مسيتقبل الييمن   وللمزيد

سوا ت ون هي أهم ىوامل رسم مستقبل ه ا البلد  فؤنه لو تم التلطي، من اآلن ليمن موحد تيوافقي  

ة قيامم ىليف أسييام المةياركة السياسيية واالمتماىييية  وتةياركية الليروة والسييلطة  وليه ىالقيات مبنييي

ىلف المصالح المةتركة م  ميرانه  يلعب فيها اليمن دوًرا إقليميًّيا يتناسيب مي  تاريليه وأهميتيه وميا 

يمل ه من ىوامل تأرير؛ فؤن ذلك سوا يساىد كليًرا في أمَرْين؛ اطوت  هيو وقيع الحيرب بنيام ىليف 

للياني  هيو تحسيين رؤية وااحة تطرحها القيادات اليمنيية ىليف شيركامها اليداخليين  واإلقليمييين  وا

العالقات السياسية واطمنية واالقتصادية لليمن م  ميرانه فيي اإلقلييم  سيوام فيي مجليع التعياون  أو 

ىبر البحر اطحمر في مصر  أو في بلدان المةرق العربي اطخرى التيي تربطهيا مصيالح وىالقيات 

 تبادلية م  اليمن.

  أو وايي  تصييور مخيير مبنييي ىلييف أسييع مصييالح إسييتراتيجيةأمييا لييو تييم التقيياىمع ىيين رسييم ه يي ا 

مجموىات وقوى سياسية دون اطخرى  أو دون مراىاة مصالح الةعب اليمنيي الةياملة  ورموحاتيه 

وتطلعاته في غد أفضل  ومستقبل اليمن كبلد موحد؛ فؤن الحرب لن تتوقع؛ فعلف أبس، تقيدير؛ كييع 

يمن؟!.. وقتهيا سيوا تتعليل اطريراا التيي سوا تقبل اطرراا اإلقليمية بأوااي غير محددة في ال

تقييود الحييرب ىلييف اليييمن  بأنييه بلييد منقسييم وغييير مسييتقر  ويملييل تهديييدًا لجيرانييه  فييي  ييل انتةييار 
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العناصيير اإلرهابييية  وتييواتر أىمييات العنييع والترجيييرات فيييه  وسيييطرة قييوى  معادييية  للسييعودية 

 واطرراا اللليجية اطخرى  ىلف نصع اليمن.

ؤن ه ه الورقة  سوا تحاوت وا  معيالم محيددة لمسيتقبل الييمن السياسيي واالمتمياىي  ومن هنا؛ ف

ن اليمنييي كافيية  وفييق أسييع  أ وكيييع يم يين الوصييوت إلييف صيييلة مديييدة للعالقييات الداخلييية بييين الم ييو 

ييد ليييمن مسييتقر يم نييه فييرا نرسييه إقليميًّييا  والمسيياىدة ىلييف وقييع الحييرب   واقعييية ودسييتورية  تمه أ

ادالت اآلفاق الجيوسياسية الملتلرة التي يطل ىليهيا الييمن  بميا فيهيا الترتيبيات اطمنيية ودمجه في مع

 والسياسية في القرن اطفريقي واللليج العربي ىلف حد سوام.

 

 أوالً: التوافق وخيارات الداخل:
 – قييد يبييدو الوايي  السياسييي الييداخلي فييي اليييمن فييي الوقيي  الييراهن  تصييادميًّا ومعقييدًا  وغييير قابييل 

إلف أن ي ون هنيا  أيية إم انيية الترياق الررقيام السياسييين الي ين يحمليون السيال  فيي وميه  –بالتالي 

 بعضهم البعض.

ول ن ه ا اطمر يتلافل ىن نقطتَْين أو حقيقتَْين أساسيتَْين شديدتا اطهمية في تقيييم الواي  فيي الييمن  

 منًا ومستقبالً.

السياسيية  والصييراي الييراهن فييي اليييمن  بييين قييوًى سياسييية  الحقيقيية اطولييف  هييو أنييه ال مسييتحيل فييي

باطسييام  بينمييا ال هييير المجتمعييي  ميين قبامييل وىييامالت وكيي ا؛ ال تقييع ذات الموقييع أمييام بعضييها 

البعض  حتف ولو كان هنا  من يدىم مين القباميل اليمنيية  هي ا الطيرا أو ذا  مين اط مية المسيلحة 

 الراهنة.

يًّييا أو حربًييا أهلييية بييالمعنف المعييروا  وال يعييرا صييدامات بييين م ونييه فيياليمن ال يعييرا شييقاقًا أهل

االمتماىي  ربما باستلنام بعض الرواسب ليدى شيريحة مين أهيل الجنيوب مي  أهيل الةيطر الةيمالي 

 من البالد.

 وهو ما يتحمل مسموليته ررفان  وفق ما هو متعارا ىليه تاريليًّا في ه ا الصدد.

ماركسي الي ي ح يم الييمن الجنيوبي ريلية السينوات التيي تلي  االسيتقالت الطرا اطوت  هو الن ام ال

م مجموىية مين خيالت إىالميه الميمدلج  مجموىية مين المرياهيم  ىن االستعمار البريطاني؛ حيث كرَّ

المللورة ىن أهل الةيمات  باىتبيارهم قيوة هيمنية تسيعف إليف فيرا سييطرتها ىليف الييمن الجنيوبي 

 ته وموقعه االستراتيجي.الضعيع الصلير رمعًا في رروا
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الطرا اللاني  هو ن ام ح م الرميع اطسبق ىلي ىبد هللا صالح؛ حيث إنه فيي مرحلية ميا بعيد 

توحيد شطَرْي اليمن  ىجزت الدولة ىن تحقيق اإلندماج المطليوب بيين اليمنييين  وكاني  ممارسيات 

في منيارق الجنيوب؛ دور   ملل غلبة العنصر الةمالي ىلف ممسسات الدولة واإلدارات المحلية  حتف

 كبير  في ه ا الصدد.

  (1)ومة لة االندماج في اطصل  هي أحد أهم مآسي الدولية القوميية الحديلية فيي العيالم العربيي

ولعب  أسوأ اطدوار في تحقييق فةيل الدولية فيي أكلير مين بليد ىربيي وإسيالمي  وتتضيمن مةي الت 

 م االندماج ملل سوم تو ي  اللروة والسلطة.أخرى تمعتبر بملابة ىوامل حرز مهمة في مواوي ىد
إال أنه تبقف ه ه المة لة قابلة للحل  وال تعبر ىن صراي أهلي بالمعني السياسيي أو العسي ري 

امن المرردات أو المراهيم المتصيلة بحالية الحيرب اطهليية  وتبقيف أنهيا مةي لة امتماىيية وسياسيية 

 يم ن احتواؤها في اإلرار التوافقي المطلوب.
  وهييو تعبييير (2)لدرميية أن الييبعض ميين المييراقبين والمحللييين  يمسييمي ذلييك بيي" الهيمنة اطخوييية 

داللي شديد اطهمية في ه ا المقام؛ حيث يةير إلف اط مة في اليمن ليس  صيراًىا أهليًّيا  وإن حيوى 

 بعض الم الم والمة الت التي ال يللو منها أي بلد مركزي موحد سياسيًّا ومجتمعيًّا.
ما أن ه ه المة لة التي تتضمن كما تقدم  مة لة تو يي  الليروة بةي ل ىيادت  ال تتوقيع ىليف ك

الةييمات والجنييوب فحسييب؛ بييل هييي مةيي لة ىاميية لليييمن  وهييو ميين حسيين الطييال ؛ طنييه يضييمن ىييدم 

 تسييع القضية  ومعلها في قالب دىوات االنرصات.
ال ي يبديه أبنام الةرق بأن ريرواتهم  ويقوت منير الماوري في ذلك  إن اطمر  أوس  من الت مر

الطبيعييية تيي هب لمصييلحة غيييرهم ليين ينتهييي بمجييرد تليييير هوييية المسييتريد  ميين شييمالي إلييف منييوبي  

والحل اطملل هو إيجاد ن ام ي رل طهل الةرق والليرب والجنيوب والةيمات فواميد متسياوية وتو يي  

م الضيال  وردفيان ويياف  والعيواذت والمياسير بيأن اللروة تو يعًا ىيادالً )..( والتي مر الي ي يبدييه أبنيا

هنا  من ينهب رروات الجنوب سوا يتحوت إليف تي مر ايد أبنيام الضيال  وردفيان ويياف  والعيواذت 

والمياسير بيأنهم ينهبييون ريروات الجنييوب )..( اإلقصيام والتهمييين المرروايان ىلييف محاف يات ملييل 

)مًميا فيي  يل أي ن يام فييدرالي مين إقليميين مأرب والجوا والمهرة في  ل دولة الوحدة  سي ل قا

3). 
                                            

(
1

  )القاومسببات فةل الدولة في العالم العربي واإلسالميدولة ىلف المنحدر  ىوامل في:  الرصل اللالث: الدولة وأ مة الموارنة واالندماج(. التالوي  أحمد: 

 (100:83  ص.ص2014هرة: مركز اإلىالم العربي  الطبعة اطولف  

(
2

 الراب،م  2012يناير  17   المصدر أون الين   إقليمان أم أكلر؟ -( 4اليمن وخيار الريدرالية )(. الماوري  منير: 

(
3

 (. المصدر السابق.

http://almasdaronline.com/article/27818
http://almasdaronline.com/article/27818
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ويقوت ىبد الرحمن أحمد ىبده  في مقات ليه فيي صيحيرة  الللييج  اإلماراتيية فيي هي ا الصيدد  

حادرة اغتيات ومحاولة اغتيات ل يوادر ىسي رية ومدنيية  150إنه في العاَمْين التاليَْين للوحدة  سمجل  

كانيي  مقربيية لقيييادة الةييطر الجنييوبي   -لييم ييي كر هويتهييا  -منوبييية  وأن أمهييزة اسييتلبارات أمنبييية 

أصدرت تح يرات من  نية  القيادة الةمالية   القضام ىلف الةريك الجنيوبي خيالت سيتة أشيهر بعيد 

 إىالن الوحدة .
ويضيع أنه  من المم ن فهيم مسيببات مطاليب االنرصيات المتصياىدة فيي منيوب الييمن وبليو  

يييوم إىييالن صييالح  1994يوليييو   7دة إلييف مييا لحييق بييالجنوب منيي  ذروتهييا مييمخًرا  ميين خييالت العييو

سيطرته ىلف الجنوب بعد حرب دارت قرابة شيهرين  مي  القيوات العسي رية الجنوبيية  فوفقياً لنتيامج 

تلييك الحييرب ال الميية اغتصييب  أراا ومصييان  و ىهييا الييرميع صييالح كلنييامم حييرب ىلييف قييادة 

في )حيرب االنرصيات( كميا كيان يصيرها صيالح  ناهييك  ىس ريين وسياسيين وقبليين ودينيين ساندوه

ىيين كارريية تصييرية القطيياي العييام فييي الجنييوب وتسييريح اآلالا ميين المييو رين والعمييات المييدنيين 

والعس ريين  بينهم قيادات تمتلك ممهالت ىالية  ميا معيل الجنيوب ىراية للرييد والنهيب وممارسية 

 .(4)د أبنامه شتف أنواي االنتهاكات من إقصام وتهمين ومهانة ا
وي هب البعض إلف أن الدىوة النرصات منيوب الييمن ليم تيأتأ مين فيرا   فهنيا  شي وى داممية 

من قبل الجنوبيين  بأنهم مهمةون  وأن الةمات استحوذ ىلف اللروة والسلطة  وهو أمير يةيتر  فييه 

د ىييدد الةيمات والجنييوب  حيييث كييرم ن ييام ىلييف صييالح للرسياد والمحسييوبية  وتركيييز اللييروة فييي ييي

 .(5)محدود من أبنام اليمن  بعيدًا ىن الصراي اإلقليمي 
وبالرغم من أن ه ا الحيديث قيد ت يون فييه ال ليير مين المبالليات  أو قيد ي يون ميدفوًىا باىتبيار 

المصدر ال ي نةره؛ حيث من المعروا أن اإلمارات من أكلر اطريراا اإلقليميية التيي تيدىم خييار 

؛ إال أنه تبقف أن ه ا الحديث  ال يقع ىند ه ا ال اتب فحسب؛ حييث (6)انرصات الجنوب ىن الةمات 

ا شامعًا نسيبيًّا ليدى ال لييرين مين أهيل الجنيوب   مميا يحيتم إن هنا  دوامر ىدة تردده  ويملل رأيًا ىامًّ

إىادة الدولة لليمن  والتي تبدأ بتحقييق مصيالحات داخليية واسيعة؛ واي  حيل    إستراتيجيةأن تتضمن 

 المة الت. لملل ه ه
                                            

(
4

 الراب،م  2015يناير  26  مقدمات وممشرات انت استها قبل وبعد إىالنها.. الوحدة.. رؤى حل قضية الجنوب لتدار  انرصاله(. 

(
5

 الراب،م  2014ديسمبر  2   24   يمناقتصادية كبيرة تالحق اليمن حات تحقق االنرصاتبعد ىقدين من الوحدة.. تبعات (. 

(
6

 الراب،م  2015مايو  10  بوابة اليمن اإلخبارية  اإلمارات تدىم انرصات منوب اليمن له ا السبب(. 
 ورال  أيًضا:

 الراب،م  2015أغسطع  14   21   ىربياإلمارات قلقة من تطورات اليمن وتدىم انرصات الةمات ىن الجنوب -

http://www.sadaaden.uk/read-news/310028
http://www.sadaaden.uk/read-news/310028
http://yemen-24.com/news4142.html
http://yemen-24.com/news4142.html
http://www.yemennewsgate.net/news17967.html
http://www.yemennewsgate.net/news17967.html
https://arabi21.com/story/851623/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://arabi21.com/story/851623/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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ويم ن فهم أسباب انتةار ملل ه  ا حديث؛ من أنه يأتي من خصيوم سياسييين لليرميع السيابق  

ىلييي ىبييد هللا صييالح  سييوام فييي أوسييار االشييتراكيين وبقايييا القييوى التييي كانيي  حاكميية فييي اليييمن 

 الجنوبي  أو من اإلخوان المسلمين.
الوحيدة  ىليف أن المةي لة الرميسيية  ويرسر بعض القاممين ىلف شمون الح يم فيي يمين ميا بعيد 

كانيي  فييي بعييض الممارسييات اإلدارييية اللارليية  وليييع السياسييية الطيياب   ويقولييون إنهييا مييامت ميين 

شييتراكيين المانييب ن ييام امتالفييي  ولييم ي ييون ن اًمييا فرديًّييا أو ن ييام حييزب واحييد  بييل شييار  فيييه ا

 واإلسالميين ىلف حد سوام.
النعرات التي تحاوت بعض اطرراا إرارتها هنا   ييأتي وبالتالي؛ فؤن حل مواوي الجنوب و

مين خييالت الحييوار والتريياهم  وليييع ميين خييالت إشيياىة رقافيية ال راهييية أو المنارقييية بييين أبنييام الييورن 

 الواحد.
ن فييي ييتضييمن التأكيييد ىلييف أن مصييلحة اليمنييي –كمييا سييوا يييأتي فييي موايي  الحييق  –وهييو 

حل القضية الجنوبية كما غيرها من القضايا اليمنية  ال ييتم و التمزيق  وأنرصات إلالوحدة وليع في ا

 سوى ىبر الحوار البعيد ىن التعصب أو اإلمالمات اللارمية.
وال يمعييد هيي ا هييو الومييه الوحيييد لة ميية الداخلييية فييي اليييمن  فهنييا  بطبيعيية الحييات الصييدامات 

هيادي  ومين يوالييه مين قيوًى الحالية بين م ونات الحرب الراهنة  ما بين الرميع ىبد ربيه منصيور 

وقبامييل  وبييين التحييالع القييامم بييين الييرميع السييابق  ىلييي ىبييد هللا صييالح ومماىيية  أنصييار هللا  

 الحوريين  وهم ك لك مدىومون من قبامل وقوى محلية سياسية وامتماىية.
قييد ال ي ييون بيينرع خطييورة مةيي لة  –ممييا قييد يلييير دهةيية الييبعض  –ول ين هيي ا الجانييب اطخييير 

ةيار إليهيا سيلرًا؛ حييث إن الصيراىات الراهنية اال ندماج وغياب العدالة التو يعية لللروة والسلطة المم

التي يمللها الجانب اطخير المةار إليها  إنما هيي سياسيية باطسيام  ويم ين أن تنتهيي إذا ميا توصيل 

 اليمن. أررافها إلف اتراق لوقع إرالق النار وإىادة إرالق العملية السياسية من مديد في
وما يدىم من إم انية ذلك  وسهولته النسيبية  هيو أن حقيامق السياسية فيي النهايية تريرا نرسيها 

ىلف اطرراا المتصارىة  والمصالح حاكمة في ه ا الصدد  وإال ما كان ىليي صيالح  الي ي لعبي  

عربيية ح ومته ىلف مدى ىقيود  أهيم اطدوار فيي ايمان أمين واسيتقرار الحيدود الجنوبيية للممل ية ال

السييعودية  وخيياا الجييين اليمنييي فييي ىهييده صييراىات مريييرة ميي  الحييوريين فييي ىمييران ومنييارق 

شمات اليمن؛ هو اآلن في ذات الجانب م  الحوريين  خصومه القدامف  فيي موامهية الممل ية العربيية 

 السعودية.
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لييمن  وكيان ه ا ال يبرر بطبيعة الحات  تدخل السعودية والتحالع العربي معهيا  ىسي ريًّا فيي ا

أولف بالرياا أن تعمل ىلف فرا حل   سياسي ىلف الررقام اليمنييين  بيدالً مين حيرب ترياقم اط مية 

 بين ه ه اطرراا. 
المهم  أن ه ه التحوالت الدرامية في التحالرات السياسية في اليمن  ميا بيين العقيد اطوت لةلريية 

ا فيي المجيات اطمنيي  ايد تن ييم القاىيدة الجديدة  وحرب صالح اد الحوريين  وتعاونه م  الريا

في شبه الجزيرة العربية  إلف الواي  اليراهن الي ي واي  أىيدام اطميع فيي خانية الحلريام  وحلريام 

وميران اطمع في خانة اطىدام المتقاتلين؛ يقوت إنه من المم ن التوصيل إليف تسيوية  والسييما وأن 

 أن تساىد ىلف ذلك. البنية السياسية واالمتماىية في اليمن يم نها
الحقيقة اللانية  شديدة اطهمية في ه ا اإلرار  وهي أن تصاىد االصراىات الداخلية في اليمن  

ال تعيييود إليييف ىواميييل يمنيييية يمنيييية باطسيييام  وإنميييا اط مييية مرتبطييية باطسيييام بيييأرراا إقليميييية 

 السعودية وبين إيران.وبصراىات إقليمية  وىلف رأسها الصراي الراهن بين الممل ة العربية 
بييدالً ميين أن يعمييد الةييركام اللليجيييين إلييف  –وهييي حقيقيية مييرة  ول نهييا تبقييف حقيقيية  –ول يين 

معالجة مة الت اليمن  السياسية واالقتصادية  ىمل  ىلف تعميق أ ماته من خالت إدخاله فيي متيون 

 في اليمن.حرب  أدت بدورها إلف مراقمة االنقسامات الجهوية والسياسية الداخلية 

 

 ىلف الطريق إلف الحل
ال يم ن بطبيعة الحات أن تستمر الحرب في اليمن إلف اطبد؛ حيث إن هنا  ال لير مين العواميل 

التييي سييوا ترييرا انتهامهييا ىلييف رأسييها إنهييا  ممييي  أررافهييا  ىلييف اطقييل اطرييراا التييي بييدأت 

ي  التحيالع الي ي بيدأها ىليف المسيتوى  الحرب  فيي  يل وميود أ ميات بينيية بيينهم أدت إليف تضعضم

اإلقليمي  م  تبايمن مقاصد وأهداا أرراا هي ا التحيالع  باإلايافة إليف اط ميات االقتصيادية التيي 

 توامه السعودية ودوت اللليج اطخرى التي تدىم التحالع الراهن ال ي يحارب في اليمن.
اليية بطيوت اط مية  ول ن  في  ل ىامل استمرار الصراي السعودي اإليراني؛ فؤن هنيا  احتم

 ما لم تتحر  اطرراا الداخلية في اليمن لطر  مبادرات تتجاو  بها حتف حالة الحرب الراهنة.
بمعنف  أن تعميل صينعام فيي الوقي  اليراهن ىليف التحير  فيي المسيار السياسيي اليداخلي  مين 

ن دون الن يير الىتبييار الحيييرب القامميية  وبييدم اتصييياالت ميي  ملتلييع اطريييراا السياسييية وا أ لم يييو 

 االمتماىي في اليمن.
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وبعييد سلسييلة االتصيياالت هيي ه  يييتم االتريياق ىلييف بنييود إىييالن مبييادل  يييتم تعميمهييا ىلييف كييل 

اطرييياا السياسييية واالمتماىييية اليمنييية  والحصييوت ىلييف توقيعييات ىليهييا  تتضييمن تعهييد ممييي  

ىليف مبيدأَْي التوافيق  اطرراا اليمنية  بالعمل ىلف الوصوت إلف صيلة ح م مديدة فيي الييمن  تقيوم

والمةاركة  وفق معايير العدالة المرىية فيي قواىيد الح يم الرشييد المتعيارا ىليهيا  والتيي تتضيمن 

اإلىالم من قيمة دولية القيانون وحقيوق اإلنسيان والةيرافية  وت يريع مبيدأ المحاسيبة والمةياركة فيي 

 اللروة والسلطة.
ضمن ه ه الرؤية  ترصيالً في كيرية التعامل مي  وفي ه ا الصدد  فؤنه من اطهمية بم ان  أن تت

يل بحييث تبيدو الحليوت قابلية للتطبييق  القضية الجنوبية  والمنارقية بةي ل ىيام  بةي ل موسي   ومرصَّ

 ىلف أرا الواق .
وي ون ذلك أوالً من خالت التعهد باستعادة الدولة طدوارها  م  اىتماد الن يام الرييدرالي  الي ي 

الحييل اطملييل للمةيي الت الجهوييية فييي اليييمن  ملييل القضييية الجنوبييية  وقضييية  –م كمييا تقييدَّ  –يمعتبيير 

صييعدة  واطقيياليم المهمةيية بةيي ل ىييام  والتعهييد بواييعها مميعًييا ىلييف خريطيية التنمييية والتطييوير 

 المحلي.
ويقضي ذلك الن ام  بأن تتحوت كل محاف ة من المحاف ات اليمنية  الف إقلييم فييدرالي  تمعطيف 

مالية وإدارية كاملة في مجات الح م المحلي  م  رب، ه ه اطقياليم مي  بعضيها اليبعض  له صالحيات

م فييي المقابييل أييية دىييوات أو خطييوات  بمن وميية تةييريعية وتنري ييية تحييافد ىلييف وحييدة اليييمن  وتجيير أ

 نرصات أي إقليم تح  أي باىث منارقي أو م هبي.ال
ار الورني الةامل ال ي ىقد في الرترة ميا ولقد كان ه ا اطمر مطروًحا بالرعل ىلف ممتمر الحو

م  ول ين لييم ييتم التعاميل ميي  هي ه المقترحيات بالجدييية 2014ينياير  25م إلييف 2013ميارم  18بيين 

ال املة  نتيجة رغبة بعض اطرراا في تعطيل العملية السياسية في الييمن  لحسياب أريراا أخيرى 

من دوامر السياسة والح يم  بأنيه كيان تعطييالً  داخلية وخارمية  فيما أرلق  ىليه أوسار يمنية مقربة

 لمجرد  الم ايدة السياسية !
وبييالعودة إلييف السييياق العييام للحييديث؛ فؤنييه يجييب ان تةييمل هاتَييان المرحلتييان  اييرورة وايي  

الم الت اإلقليمية والدولية في صورة ه ه االتصاالت وإىالن المبادل ه ا  والسيما مجلع التعاون 

لدوت العربيية  ومن مية التعياون اإلسيالمي  باإلايافة إليف اطميم المتحيدة  ول ين اللليجي  ومامعة ا

من خارج إرار المبعوث الحالي لليمن  إسماىيل ولد الةيخ أحمد  الي ي ليم يبيدأ حياديية وموايوىية 

 كاملة في اط مة  وتعراه لضلور كبيرة من اطرراا اإلقليمية التي تحارب في اليمن.
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حتييف إذا مييا اسييتمرت الحييرب؛ يييتم اإلىييالن ىيين هيي ه الوريقيية بعييد االتريياق بعييد هيي ه المرحليية  و

النهامي ىلف بنودها  ويتم ذلك من خالت ممتمر صحري فيي العاصيمة اليمنيية صينعام  لميا لي لك مين 

رمزييية سياسييية مهميية  ميي  اإلىييالن بةييرافية كامليية ىيين اطرييراا التييي رفضيي  االنضييمام إلييف هيي ا 

 طلق ىليه اسم  إىالن مبادل.. يمن واحدة .اإلىالن  ال ي يم ن أن يم 
ىلف أن يتم رر  اإلىيالن بيالتزامن مي  إىيالن صينعام لوقيع إلريالق النيار  ييتم تلبيتيه مهميا 

كانيي  االسييترزا ات ميين الطييرا اآلخيير  إلبييدام حسيين النوايييا  وكسييب الموقييع الييداخلي  والموقييع 

ن السياسيي واالمتميياىي اإلقليميي واليدولي  مي  تةيي يل لجنية ح ميام مترييق ىليهيا مين  أ ملتلييع الم يو 

 اليمني  تتاب  ه ه المراحل مميعًا.
في المرحلة التالية؛ يتم البدم فيي تنريي  ميا ميام فيي هي ا اإلىيالن  والي ي يم ين أن يتضيمن فيي 

 أرره العامة  التأكيد ىلف المبادل التالية:
 أو ديني أو م هبي.اليمن ورن واحد لجمي  أبنامه  من دون أي تمييز ىلف أسام مهوي  -
ممييي  أبنييام اليييمن شييركام فييي صييناىة مسييتقبله  وفييق مبييدأ المةيياركة فييي اللييروة والسييلطة   -

 وىلف أسع العدالة الوامبة.
يتم اإلىداد لدستور مديد للبالد  يتضمن ش ل ن ام الح يم المقتير   ىليف أن ييتم العميل ىليف  -

لرييدرالي الي ي يرضيله اليبعض  ول ين بعييدًا رسمه وفق الواق  الجهوي الراهن  ىلف أسام الطر  ا

م انرصييات الجنييوب مجيددًا ىيين الييمن  واليينس ىليف أن ي ييون ن ييام  ىين مبييدأ اإلقليَميْين  اليي ي ي ير أ

الح م ممهوري رماسي فيدرالي  وأن ي يون ليرميع الجمهوريية نامبيان  يمليل كالهميا مجموىية مين 

 في اليمن. القوى السياسية واالمتماىية  المتمايزة ىن اطخرى
اإلىداد النتلابات رماسية وتةريعية مديدة بعد ستة أشهر من إقرار دستور البالد الجدييد فيي  -

 المنارق التي يم ن أن يجري فيها االسترتام واالنتلابات.
ولن يم ن أن ينجح كل ذلك  ما لم ترافقه ايلور إقليميية ودوليية سيوا توليد مباشيرة فيي  يل 

حسيين نوايييا اطرييراا الداخلييية فييي اليييمن  ورغبتهييا فييي وقييع الحييرب  هيي ه اإلمييرامات التييي تمكييد 

واالنييدماج اييمن المن وميية اللليجييية اطمنييية واالقتصييادية والسياسييية  ميي  التلييويح فييي هيي ا اطميير  

بقدرة اليمن ىلف المساهمة في م افحة اإلرهاب  وإرسيام اطمين اإلقليميي بملتليع موانبيه  بميا فيي 

 دب  سوام من مهة اليمن  أو في خليج ىدن والقرن اطفريقي.ذلك امان أمن باب المن
ويم ن في ه ا اإلرار  أن تلعب مصر واطردن وسلطنة ىممان  أهم اطدوار  سيوام مين خيالت 

الجامعة العربية  أو من خالت المسارات الدبلوماسية اللناميية  بيين هي ه اليدوت  وبيين البليدان المعنيية 

ل منسَّق وفق رؤية وااحة  يررا فيي النهايية ىليف الجميي  التوصيل بالحرب في اليمن  ول ن بة 
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إلف وقع  إلرالق النار في اليمن  وملوم مميي  اطريراا السياسيية معًيا  للبيدم فيي تنريي  مصيالحة 

 ورنية شاملة  يجب اإلصرار ىليها  طنها الضمانة الوحيدة الستقرار اطوااي في اليمن.
هيي ه التحركييات ليين تييتم  بسييرىة  أو بسييهولة  ول يين إذا مييا ميي  الوايي  فييي االىتبييار أن ملييل 

ييرا  مبييدمي فييي هيي ا االتجيياه؛ فسييوا تسييير  نجحيي  اطرييراا الداخلييية اليمنييية الحالييية فييي إرييالق حأ

اطمور بالة ل المالمم  حتف ولو اسيتلرق  المرحلية االنتقاليية ىياَمْين  وهيو أقيل تقيدير لهيا فيي  يل 

 ه  ا  روا سياسية وأمنية.
قابل ذلك؛ فؤن التبيارم مين مانيب اطريراا اطقيدر ىليف الرعيل فيي اليداخل اليمنيي  يعنيي في م

المزيد مين معانياة اليمنييين  وابتعياد فيرص الحيل السيليم  وهيو ميا يعنيي تعمييق االنقسيام الحيالي فيي 

 اليمن  وقد يقود إلف انرصات فعلي للجنوب  يتم تأريره بعد ذلك بة ل قانوني ودستوري  السيما مي 

ومود أرراا إقليمية كبيرى تدىميه مليل اإلميارات  وقيد تنيدف  السيعودية خلريه رغبيةً فيي الحصيوت 

ىلف أية م اسب من الحرب العبلية الحالية فيي الييمن  ومحاصيرة خصيوم الريياا فيي صينعام مين 

 الجنوب  وتحميلهم إىالميًّا مسمولية أ مات اليمن بال امل!
*.*.*.*.*.*.* 

 تعالف..؛؛تم بحمد هللا 


