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اليمن 
أبعاد الصراع وآفاق السالم الممكن

السيا�سي  البعد  فيها  يتشابك  التعقيد  بالغة  االبعاد  اليمن بصراعات متعددة  تمر  مقدمــــة 
باالقتصادي باالجتماعي وتؤثر فيها التدخالت االقليمية والدولية,وهي نتيجة طبيعية 

إلدارة النظام السابق للدولة بأدوات الصراع التقليدية على حساب بناء دولة القانون, 

ادخل  باإلستراتيجيات مما  دون االهتمام  التكتيكية,  بالحلول  والتعامل مع االزمات 

الدولة في ما يعرف بأزمة الشرعية بتعطيله لالنتخابات البرلمانية, ورغبته في تنصيب 

نفسه حاكما لألبد والسعي لتوريث الجمهورية, والفشل في ايقاف التدهور االقتصادي, 

وتوظيف ملف القاعدة بغية الحصول على مساعدات اقليمية ودولية, هذه كلها اسباب 

ساهمت في تعقيدات ملف االزمة السياسية, واندالع احتجاجات ثورة 2011, وما تال 

ذلك من احداث وضعت لها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خارطة الطريق؛ من 

اجراء انتخابات رئاسية توافقية, وحوار وطني شامل استمر لمدة عام وخرج بمصفوفة 

وأهمها تغيير شكل النظام السيا�سي من نظام  شاملة للعديد من القضايا الوطنية, 

الدولة البسيطة الى النظام االتحادي وهو ايضا ما اكدته مسودة الدستور الجديد التي 

التوافقات  تلك  كل  على  انقلبت  الحوثي  جماعة  ان  لوال  النهائية  صيغتها  في  كانت 

السياسية, وتحالفت مع الرئيس السابق صالح وأدخلت البلد في اتون صراع دولي, وحرب 

األمر الذي يتطلب دراسة متأنية لتوصيف المشكلة وأبعادها توصيفا  اهلية مدمرة, 

دقيقا يتجاوز المظاهر العامة, ويحلل األسباب حتى يمكن اقتراح المعالجات وفتح افاق 

 عن حلول واقعية.
ً
للسالم بحثا

اليمن أبعاد الصراع وآفاق   “ وسنحاول في ورقة السياسات هذه الموسومة بـ      

السالم الممكن” ان نسلط الضوء في المدخل التمهيدي على ابرز المحطات التاريخية 

التي تشكلت خاللها محفزات الصراع في اليمن من عام 1990م الى االحداث الراهنة 

التي تعيشها اليمن, كما سنناقش في المحور االول أبعاد الصراع في اليمن التى تتمثل 

فى البعد السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي وفي المحور الثاني سنتناول آفاق السالم 

الممكن في اليمن حيث سنقوم بتقييم سريع ألبرز جهود عملية السالم ومناقشة ابرز 

السيناريوهات المحتملة لعملية السالم في االطار الدولي واإلقليمي والمحلي ثم عرض 

ألهم النتائج والتوصيات.
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مشكلة البحث:

 يعالج البحث الراهن مشكلة حقيقية, وليست مفترضة تتمثل في اشكالية الصراع في اليمن وأبعاده  بما فيها 

البعد السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي واقتراح معالجات للسالم الممكن. 

فرضية البحث:

تقوم الدراسة على فرضيتين رئيستين هما:

أوال:  المشكلة في اليمن ليست طائفية كما يصورها البعض وإنما سياسية حيث تغول طرف سيا�سي على مقدرات 

الدولة, ونتيجة لضعف الدولة ظهرت النزعة الطائفية التي كانت موجودة, وهو ما يتطلب اعادة النظر في 

هوية النظام السيا�سي بما يتيح مساحة من الحرية للمجتمعات المحلية وإعادة توزيع الثروة والسلطة 

بشكل عادل. 

 ثانيا: هناك عالقة بين النظام االتحادي – الفدرالية – وحل الصراعات البينية في المجتمعات التعددية وهو ما 

يمكن تطبيقه على الحالة اليمنية التي تعيش حالة صراع مسلح ومخاطر تتعلق بالهوية ودعوات تشطيرية 

تغذيها االنقسامات والوالءات المتعددة بين الداخل والخارج.

منهج البحث:

 تماشيا مع طبيعة الموضوع ولتحقيق اهدافه المرجوة سأعتمد على المنهج الوصفي التحليلي ألنه سيساعد 

على عرض الحقائق وتوضيح المتغيرات ألبعاد الصراع التي حدثت في اليمن خالل الفترة الزمنية التي شملتها 

الدراسة, ودراستها بشكل علمي منطقي من اجل استنباط دقيق لألحكام وفهمها.
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 مدخل تمهيدي 

الخلفية التاريخية لألحداث و أطراف األزمة اليمنية

أواًل : تطور األحداث التاريخية باليمن منذ  من 1990م الى 2011م

22مايو 1990م    الوحدة اليمنية االندماجية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية 	 

الشعبية في دولة الجمهورية اليمنية.

2  أغسطس 1990م   العراق تغزو الكويت والمملكة العربية السعودية تطرد اكثر من 800 الف عامل يمني 	 

من على اراضيها.

1992 تأسيس منتدى الشباب المؤمن على يد محمد بدر الدين الحوثي ومحمد عزان كمنتدى ثقافي وفي 	 

عام 1997 تحول الى حركة سياسية على يد حسين بدر الدين الحوثي تحمل اسم تنظيم الشباب المؤمن.

27 ابريل    1993   اليمن تشهد أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة اليمنية.	 

20 فبراير1994    توقيع وثيقة العهد واالتفاق بالعاصمة األردنية عمان، إلنهاءاألزمة.  	 

  27 ابريل 1994  اول قذيفة انفجرت في حرب االنفصال بين الشمال والجنوب.	 

23سبتمبر1999  اول انتخابات رئاسية, بناء على تعديل دستور الجمهورية لعام 1994؛ وإجراء انتخابات 	 

مباشرة لرئيس الدولة من قبل الشعب بوجود مرشح آخر, ومع تحديد سلطته بفترتين رئاسيتين.

3 فبراير 2003م   تشكيل تكتل احزاب اللقاء المشترك	 

20 أيلول2006 ثاني انتخابات رئاسية حصل علي عبدالله صالح على نسبة 77،17%، بينما حصل منافسه 	 

مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شمالن على %21،82.

11 فبراير 2011م     الثورة الشبابية الشعبية السلمية.	 

18 مارس 2011م     حادثة جمعة الكرامة؛ حيث قام مسلحون يتبعون للنظام باطالق الرصاص الحي على 	 

المتظاهرين سلميا من شباب الثورة في ساحة الجامعة بصنعاء عقب صالة الجمعة نتج عنها قتل اكثر من  

46 شخصا من شباب الثورة, ومئات الجرحى.

3 يونيو 2011    انفجار صاروخ بجامع النهدين في دار الرئاسة واصابة الرئيس السابق علي عبدالله  صالح 	 

ومقتل واصابة عدد من انصاره.
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23 نوفمبر 2011م.     توقيع المبادرة الخليجية من قبل )المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه( وأصبحت 	 

مع إعطاء  للسلطة في اليمن،   
ً
سلميا  

ً
وأمنت بذلك انتقاال سارية المفعول مع آليتها التنفيذية المزمنة, 

حصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته.

ثانيا: تطور األحداث التاريخية فى اليمن منذ من 2012 الى 2017م

21 فبراير 2012م  انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا  للجمهورية اليمنية إلدارة المرحلة االنتقالية 	 

لمدة سنتين وفقا لما جاءت به المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

يونيو 2012 استعادة الجيش ارا�سي بابين كان قد سيطر عليها تنظيم القاعدة.	 

سبتمبر 2012 تعهد  مؤتمر المانحين في الرياض بتقديم مساعدات اقتصادية لليمن بما قيمته 7,9 مليار 	 

دوالر امريكي.

25  يناير  2013م اختتام جلسات الحوار الوطني بحضور كل القوى السياسية, والحوثيون  يعلنون رفضهم 	 

التوقيع على الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني.

8 مارس  2014م قرار جمهوري بتشكيل لجنة صياغة مسودة  الدستور الجديد.	 

30 اكتوبر 2013م الحوثيون يهاجمون منطقة دماج السلفية بصعدة ويفرضون عليها الحصار ويهجرون 	 

اهلها قسرا في اكبر عملية تهجير جماعي شهدتها اليمن خالل الفترة السابقة.

يونيو 2014م, الحوثيون يقتلون القائد القشيبي ويستولون على محافظة عمران.	 

21 سبتمبر 2014م الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء بالتنسيق السري مع الرئيس السابق علي 	 

عبدالله صالح بعد مصادمات عرضية مع الحكومة الشرعية.

22 سبتمبر 2014م     توقيع الفرقاء السياسيون في اليمن، بمن فيهم الحوثيون، على اتفاق السلم والشراكة، 	 

برعاية األمم المتحدة في دار الرئاسة اليمنية.

20 أكتوبر 2014م  الحوثيون يستولون فعليا على العاصمة صنعاء بعد اقتحام القصر الرئا�سي ومحاصرة 	 

مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي ووضعه تحت االقامة الجبري, ويتحركون الى المحافظات االخرى اب  

وبقية المحافظات التي سقطت اغلبها بدون قتال وسلمت لها المعسكرات والعتاد  الحديدة والبيضاء 

العسكري بكل يسر وسهولة.

6 فبراير2015م أصدر الحوثيون إعالنا دستوريا نص على عزل الرئيس هادي، وتعطيل الدستور، وتشكيل 	 

المجلس الثوري.
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فبراير 2015   الرئيس عبدربه منصور هادي يصل الى عدن ويعلن سحب استقالته.	 

25 مارس 2015م   بدأت السعودية, ومعها قوات التحالف عملية عسكرية واسعة في اليمن تحت اسم 	 

عاصفة الحزم اما االهداف التي اعلنها التحالف العربي لعاصفة الحزم)استعادة شرعية الرئيس هادي، 

نزع سالح مليشيا الحوثي عدم السماح بأي دور للرئيس   ، انسحاب مقاتلي مليشيا الحوثي من الشوارع 

السابق علي عبد الله صالح في مستقبل اليمن(

ثالثا:األطراف الفاعلة في األزمة اليمنية 
تتمثل بدرجة أساسية في:)1(

الشباب المدفوعين بإرادة التغيير، والباحثين عن حقوقهم، وهم يشكلون الشريحة األكبر في المجتمع.	 

الشـــارع ويضم قوى من أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، والذي يرى في هذا الظرف 	 

فرصته في تحقيق ما يمكن تحقيقه باتجاه فك االرتباط أو تصحيح مسار الوحدة، وقوى حوثية في شمال 

الشمال لتصفية حساباتها مع النظام السيا�سي، وقوى قبلية ومشايخها هم على خالف مع رأس النظام، 

ويبحثون لهم عن موطن قدم.

او الحكومة والتي ضعفت هيبتها، 	  رأس النظام باعتباره يمثل الشرعية الدستورية,  وتــشمل:  السلــطة، 

وشل دورها إزاء ما يجري من مواجهات دموية, والمؤتمر الشعبي العام بوصفه الحزب الحاكم, النافذون 

واصحاب المصالح. والمتنفذون من الحاشية واألقارب, 

واذا كان هذا التوصيف قريبا من الواقع الى عام 2011م, وما بعدها اال ان تطورات المشهد لألزمة اليمنية 	 

قد ادخل تغييرات كبيرة على   ,2014 في  ودخولهم صنعاء  بعد انقالب الحوثيين على الحكومة الشرعية, 

خارطة ميزان القوى لتكون كالتالي:

تحالف الحكومة الشرعية وتضم حزب التجمع اليمني لالصالح و شباب الثورة وجناح المؤتمر الشعبي 	 

العام التابع للرئيس عبدربه منصور هادي, وجزء من الحزب االشتراكي, والناصري وبعض القوى في الحراك 

الجنوبي السلمي.

تحالف االنقالبيين ويضم جماعة الحوثي الريديكالية المعروفة بانصار الله واتباعها من معتنقي المذهب 	 

الزيدي, وما يسمى بآل البيت او الهاشميين, وعلى عبدالله صالح والقوى الموالية له

دول التحالف العربي واالسالمي بقيادة السعودية واإلمارات واألخيرة هي المسئولة عن التمكين لبعض 	 

القوى الراديكالية في الحراك الجنوبي ما يسمى بالمجلس االنتقالي.
-  األصبحي, أحمد محمد. )2012(. “ مسارالتســوية السياســية في اليمن أنموذج لحل النزاعات الداخلية”  بحث منشــور على موقع اكســس  صـ11.  تم   1

https://www.assecaa.org/images/.../workpaperPeaceMeeting1.doc    اســترجاعه فــي 2018/1/6, علــى الرابــط
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الفئة الصامتة وهي شريحة واسعة من العمال والموظفين وارباب المهن والحرف اليدوية والمزارعين 	 

والذين ال يتاح لها التعبير عن اراءهم بسبب الوسائل الوحشية التي يمارسها  والمسحوقين في الداخل, 

أو يعبر عن وجهة نظره. االنقالبيين في الداخل ضد كل من يبدي نقدا, 

المحور االول : أبعاد الصراع في اليمن
    استمر الصراع في اليمن حتى بعد انجاز الوحدة اليمنية 1990م, حيث شهدت صراعات متعددة تقف خلفها 

العديد من االسباب ال يمكن اختزالها في سبب بعينه فالصراع في اليمن ذو طبيعة معقدة ومتشابكة لها ابعادها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ولذا من الخطأ ان ننظر الى الصورة االخيرة من الصراع والتي تأخذ الوجه 

الطائفي لنصفه بها انما علينا ان نعود لجذور الصراع وأبعاده.

أوال:البعد السياسي

يناقش أبرز العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في تنامي الصراع باليمن:

العوامل الداخلية

 من حرب صيف 1994, وظهور 
ً
تقف عوامل سياسية داخلية عديدة كانت وراء تفاقم االوضاع باليمن بدءا

الحراك الجنوبي السلمي, وانسداد االفق السيا�سي بين شركاء العملية الديمقراطية وحروب صعدة الستة الى ثورة 

2011م, وما تال ذلك من احداث اوصلت اليمن الى ازمة سياسية معقدة وصراع مسلح, سنحاول ان نتناول اهم 

اسبابها كما يأتي:

حرب صيف 1994م, تعرف بحرب االنفصال اليمنية، هي حرب أهلية حدثت في شهري مايو يوليو بين . 1

الحكومة اليمنية وبين ماسمي بجمهورية اليمن الديمقراطية التي أعلنها علي سالم البيض دعمت الكويت 

اإلنفصاليين, وانتصرت الحكومة, وهرب قادة االنفصال لخارج البالد,:)1( وتعود ابرز اسباب هذه الحرب الى 

ما يلي: 

)أ( ان دولة الوحدة قامت على أساس حزبي ثنائي، تقاسم السلطة فيها حكام صنعاء وعدن فضال عن 

وقد رافق   )2( االتفاقيات السرية الباطلة فجاءت الدولة الجديدة حاملة بذور الخالف والتنازع,: 

المكتب  تحقيق وحدة الشعب اليمني عمل خطير مخل بالدستور والقوانين وهو اعتبار أعضاء 

السيا�سي في الحزب االشتراكي وأعضاء اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام بدرجة نواب رئيس 

 https://ar.wikipedia.org/wik/ ويكبيديا. )2009( الموسوعة الحرة  “الحرب االهلية في اليمن 1994”  تم استرجاعها في2018/1/6م على الرابط  -  1

-  يحــي, نصــر. )2013( “وجهــة نظــر خاصــة حــول جــذور القضيــة الجنوبيــة األخيــرة األســباب المباشــرة لحــرب 1994 ودعــوة االنفصــال الثانيــة” مقالــة   2
.  http://almasdaronline.com/article/45071 منشــورة بموقــع المصــدر اون اليــن تــم اســترجاعها فــي2018/1/6,  علــى الرابــط
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اللجنة الدائمة للمؤتمر بدرجة وزير  اللجنة المركزية للحزب االشتراكي وأعضاء  وأعضاء  وزراء 

وهكذا حسب التسلسل الحزبي وما يقابله في جهاز الدولة وقد كان هذا إخالل بمبدأ المساواة 

في تبوء المناصب العامة بين المواطنين وتمييز قائم على أساس االنتماء السيا�سي:)1(, والتأسيس 

للمحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة.

)ب( دخول ثنائي الوحدة بعقلية شمولية تسلطية ال تؤمن باالستحقاقات الديمقراطية ظهرت نواياها 

 62 االشتراكي,  )132 حزب المؤتمر,56   ,1993 ابريل   27 مع رفض نتائج االنتخابات البرلمانية 

لالصالح, 42 المستقلين, 12 احزاب أخرى(.

)ج( انقسام المؤسسة العسكرية على الرغم من االتفاق على دمج المؤسسات الحكومية, والجيش اال 

ان كل طرف ظل محتفظ  بالتحكم في المؤسسات والجيش التابع له.

الجنوب من المطالب الى االنفصال بداية القضية الجنوبية كانت تنادي “بمطالب حقوقية،ومظالم . 2

في  الجنوبي  الحراك  يتبناها  جنوبية  قضية  أضحت  ثم  سياسية  مطالب  لتصبح  تطورت  اجتماعية 

واآلخر يجهر بفك االرتباط وينادي باالنفصال:)2(. مسارين،أحدهما يطالب بتصحيح مسار الوحدة، 

مظاهر االنسداد السيا�سي استطاع الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر ادخال اليمن في سلسلة من . 3

األزمات على إقصاء القوى السياسية, واالنفراد الكامل بالسلطة؛ فأزمة 1993 انتهت بحرب صيف 1994, 

وأدت إلى إقصاء الحزب االشتراكي الشريك في قيام الجمهورية اليمنية، وانتخابات 1997, حصل فيها الحزب 

الحاكم على االغلبية المطلقة التي مكنته على تشكيل الحكومة دون الحاجة الى الدخول في أي تحالفات, 

ونتج عنها إقصاء حزب اإلصالح , األمر الذي ادى الى تفاقم ازمة الثقة بين فرقاء العمل السيا�سي  والتي تتمثل 

بعض من مظاهر حالة االنسداد السيا�سي في االحداث التالية:-

من  الكثير  شابتها  برلمانية  انتخابات   2003 عام  شهدت  البرلمانية  االنتخابات  تعطيل  )أ( 

المخالفات والضغوطات واستطاع الحزب الحاكم ان يزيح القوى السياسية المنافسة له,  وتوزعت 

المقاعد )229 لحزب المؤتمر, و46 االصالح, و7 االشتراكي, و 3 للناصري, و14 للمستقلين( وتعد 

اخر انتخابات برلمانية الى اليوم , حيث لم تجرى في موعدها المحدد في 2007, انما تم التمديد 

للبرلمان لمدة سنتين بشكل مخالف للدستور والقانون, وعلى الرغم من اجراء حوار بين المشترك 

والمؤتمر تم االتفاق فيه على مبادئ اساسية مهمة لضمان استمرار العملية الديمقراطية كان في 

مقدمتها مراجعة السجل االنتخابي اال ان المؤتمر انقلب على كل تلك التوافقات وادخل البلد في 

اتون ازمة  ما يعرف بالشرعية.

-  ردمــان, قائــد محمــد طربــوش. )2013( “الدولــة االتحاديــة والدولــة البســيطة والتجربــة الدســتورية فــي اليمــن” الحــوار المتمــدن, العــدد: 4023 , تــم   1
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348573 علــى الرابــط     ,2018/1/6 فــي  اســترجاعه 

- األصبحي. أحمد محمد.)2012( “مسارالتسوية السياسية في اليمن “ مرجع سابق, صـ4.  2
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تشكيل تكتل احزاب اللقاء المشترك في 6 فبراير 2003, والذي يضم احزاب المعارضة  )ب( 

الديمقراطي  الشعبية,  القوى  اتحاد  البعث,  الحق,  الناصري,  االشتراكي,  )االصالح,  اليمن  في 

السبتمبري( بهدف تنسيق الجهود فيما بينها في االنتخابات البرلمانية لمواجهة تغول الرئيس صالح 

السياسية ولكنها  باإلصالحات  للمطالبة  نهجا ديمقراطيا سلميا  وسلكت معه  الحاكم,  وحزبه 

وصلت  معه الى طريق مسدود, وكان لها دور بارز في استمرار مظاهرات الثورة الشبابية الشعبية 

السلمية.

2010م,   -2004 تعد حروب صعدة الستة للفترة من   : استكمال ترتيب الجيش العائلي  )ج(  

بين الجيش والحوثيين استنزافا للفرقة أولى مدرع بقائدها اللواء علي محسن االحمر، ليستكمل 

االوالد سيطرتهم على مختلف تشكيالت الجيش واألمن حيث عين الرئيس نجله أحمد قائدا 

للحرس الجمهوري، وابن أخيه يحيى محمد لألمن المركزي ووحدة مكافحة اإلرهاب، وعمار لألمن 

القومي، وطارق للحرس الخاص, وتلعب المؤسسة العسكرية دورا بارزا في االحداث السياسية اذ 

ان الطرف المسيطر عليها هو الطرف المتحكم بمجريات االمور.

اجراءات توريث الحكم : في 28 أكتوبر تشرين األول 2010 بدأ الرئيس السابق علي عبدالله  )د( 

علْن عن القيام بإجراء تعديالت دستورية تقدمت بها كتلة 
ٌ
صالح إجراءات التوريث للحكم, حيث ا

المؤتمر الشعبي العام برئاسة سلطان البركاني الذي اسماها بـ “قلع العداد”، وأطلق عليها البعض 

بتصفير العداد تضمنت الغاء الدورتين االنتخابيتين السابقتين واعتبارها كأن لم تكن, واستبدالها 

بدورتين انتخابيتين جديدتين مدة كل دورة سبع سنوات بما يؤدي إلى التأبيد والتوريث.

2011 ثورة لم تكتمل. 4

نتيجة لتلك االسباب التي ذكرناها تراكم احتقان شعبي بدأت مظاهره تتشكل في عدد من الفعاليات الرافضة 

التي تصدرها  العربي ملهمة الستمرار االحتجاجات  الربيع  وكانت موجة ثورات  والتهميش,  لسياسات االقصاء 

شباب الجامعات ونشطاء في الفيسبوك األمر الذي مهد لثورة 2011, التي التحقت بها العديد من القوى الحزبية, 

والسياسية والمكونات القبلية والعسكرية المطالبة بضرورة تغيير النظام, فالوضع في اليمن كان يغلي على صفيح 

ساخن, وهو ما يفسر حالة اصرار الثوار وبقاؤهم  في الساحات حتى اسقاط النظام,  وبهذا يكون الدافع األسا�سي 
للربيع العربي في اليمن هي المطالب السياسية للتحوالت بعكس الحاالت األخرى في تونس ومصر وليبيا.:)1(

-  الشرعة, محمد كتوش.)2013(. “ اشكالية التحول السيا�سي في اليمن” مجلة المنارة، المجلد19، العدد4, صـ317.  1
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العوامل الخارجية

يتمثل الدور الخارجي في عدد من االدوار والتدخالت التي شهدتها اليمن وأبرزها: 

تدخل بعض دول الخليج العربي ومساندتهم لعلي سالم البيض في حربه مع الشمال في صيف 1994م, . 1

والضغط الدولي الذي مارسه مجلس األمن لمنع دخول عدن.

الدور االيراني الداعم لجماعة الحوثيين في حروبهم الستة ضد الدولة, وبناء المليشيات المسلحة, وتزويدها . 2

بالمال والخبرات والسالح وتقديم المساعدات الطبية مستغلة الفراغ الذي تركه انسحاب دول الخليج  بعد 

احداث اجتياح الكويت.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حيث كان له تواجد منذ نهاية التسعينات فيما يعرف بالهجوم الشهير على . 3

المدمرة االمريكية يو إس إس كول في ميناء عدن عام 2000, وقد حدثت للقاعدة العديد من اإلختراقات, 

ونفذت العديد من العمليات االرهابية البعض تبنته القاعدة والبعض االخر كان تحت غطاء القاعدة.

مشاركة السعودية مع النظام السابق لحماية حدودها ضد الحوثيين في الحرب الخامسة.. 4

التدخل االمريكي ضد القاعدة في اليمن بعد احداث 2001م, تحت غطاء ما عرف بالحرب الكونية ضد . 5

و بناء جهاز االمن القومي, وتجنيد عمالء سريين. االرهاب, 

المساعدات الدولية التي كانت تقدم لليمن ويتم ادارتها من المنظمات الدولية دون أي رقابة فعلية على . 6

او االستفادة الحقيقية من مواردها.  انشطتها, 

كما ان هناك ادوار مشبوهة اخرى تمت تحت غطاء جهود االمم المتحدة وممثلها جمال بن عمر لدعم . 7

عملية السالم واالنتقال السيا�سي في اليمن ساهمت في تفاقم االزمة, وكانت لها دور في تسهيل مهمة تسليم 

للحوثي. صنعاء 

السعودية ودول . 8 العربية  المملكة  في  باألشقاء  باالستعانة  الشرعي عبدربه منصور هادي  الرئيس  قيام 

التحالف بعد انقالب جماعة الحوثي وتحالفهم مع الرئيس السابق على عبدالله صالح ودخولهم صنعاء 

وفرض االقامة الجبرية على الرئيس ونائبه, وانطالق ما عرف بعاصفة الحزم وبعدها عاصفة االمل وفقا 

انسحاب مقاتلي  )استعادة شرعية الرئيس هادي،  ألهداف التي اعلنها التحالف العربي لعاصفة الحزم 

مليشيا الحوثي من الشوارع ، نزع سالح مليشيا الحوثي ، عدم السماح بأي دور للرئيس السابق علي عبد 

. الله صالح في مستقبل اليمن 
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ثانيًا:البعد االقتصادي

     ساهم عدم االستقرار السيا�سي الذي شهدته اليمن منذ عام 1990م بسبب موقف الرئيس اليمني السابق 

من اجتياح الكويت, وايضا تركة الديون التي ورثتها عن اندماج دولتين كما ان تأثير حرب صيف 94م, وغيرها من 

الصراعات بما فيها الحروب الستة في صعدة كان لها دور كبير في تفاقم االوضاع اإلقتصادية, االمر الذي ضاعف من 

اإلنفاق العسكري على حساب المشاريع التنموية, اضف الى ذلك غياب االدارة الجيدة والحكم الرشيد والفساد 

المالي واإلداري في مؤسسات الدولة كلها ادخلت البلد في ازمات اقتصادية واثرت على مؤشرات النمو, والبطالة 

والفقر, وانخفاض الدخل, وهو ما يفسر ان االقتصاد انعكاس للسياسة, وسنوجز بعضا من تلك المؤشرات كما 

يلي:

1- أزمة العائدين من دول الخليج في 1990

شكل العائدون من دول الخليج في عام 1990م, بعد احداث اجتياح الكويت عبئ على االقتصاد اليمني “حسب 

:)1(, ويبدو هذا العدد قليال مقارنة  التقديرات االولية لحصر العائدين بعد اب1990, فقد بلغ 731.800 مغترب 

باآلثار التي نتجت عن تلك الزيادة السكانية, والضغط الذي شهدته سوق العمل, “وقد تسببت الهجرة العائدة 

في زيادة معدالت البطالة في اليمن, وتخفيض الموارد المالية مما اثر في النشاط االستثماري, وتراجعت تحويالت 
العاملين اليمنيين في الدول المجاورة من 1516 مليون دوالر الى 401.9 مليون دوالر في سنة 1989.:)2(

2- الصراع على الموارد النفطية 

تعتمد اليمن في اقتصادها بشكل رئي�سي على انتاجها من النفط على الرغم من ما شاب ذلك من توزيع غير عادل 

لريع العائدات النفطية “ حيث دعمت عوائد النفط شبكات المحسوبية, وتحكم النظام في االذرع االقتصادية 

مؤسسات  وبدال من بناء  االساسية خصوصا الرخص التجارية من الواردات وصوال الى االتصاالت واالرا�سي.. 

رسمية للدولة الناشئة ضم صالح قادة محليين, ومنافسين أقوياء, الى شبكة المحسوبيات مبنية على الريع النفطي, 
والوصول الى فرص تجارية شرعية وغير شرعية. :)3(

3- انتشار الفقر والبطالة وتعثر التنمية

اذا كان من المتعارف عليه بان الفقر والبطالة مشكلة تعاني منها دول العالم بنسب متفاوتة وبحسب النسب 

الفقر في  المئوية للفقر في مناطق مختارة من العالم كما في تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا, 

غربي اسيا من منظور اجتماعي لعام 1997, اال ان حالة الفقر اكثر انتشارا في اسيا, وافريقيا, وامريكا الالتينية لكنها 

مكثفة بالبلدان النامية, اذ تمثل نسبة الفقر فيها 31%, بينما في الدول االقل نموا واليمن منها تصل نسبة الفقر الى 
-  الجهاز المركزي لإلحصاء, )1991(, “المغتربون النتائج النهائية لحصر المغتربين العائدين بعد 1990/8/2” , صنعاء, اكتوبر , صـ6.  1

-  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا,  التعاون االقتصادي بين الجمهورية اليمنية ودول االسكوا, االمم المتحدة, نيوريوك, ديسمبر, 1993,   2
صـ28.

-  ســالزبوري, بيتــر. واخــرون .) 1437( “اعــادة بنــاء اليمــن التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة”, مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات   3
االســالمية, ط1, صـــ 98- 100.
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64%,  وبحسب التقرير فان النسبة المئوية للفقر في اليمن 47%... وقد يصلون الى نسبة 50% بسبب العديد من 

االجراءات التي اتخذت سياق برنامج االصالح المالي واإلداري اذ تسبب رفع الدعم عن السلع والخدمات والدواء 

الى زيادة عدد الفقراء وقلة ما يحصلون عليه من االنفاق.:)1(, اما البطالة فقد وصلت نسبتها الى 25% من القوة 

العاملة, واليوم مع االحداث تجاوزت نسبة ال 50% لو اخذنا في االعتبار الموظفين في جهاز الدولة الذي لم يتسلموا 

رواتبهم بسبب الحرب.

واذا كانت هذه النسبة الكبيرة في الوضع الطبيعي في 1997م, اال انها تضاعفت بسبب تفاقم االوضاع االقتصادية 

حيث اصبح عدد سكان الجمهورية اليمنية يقارب الـ 27 مليون نسمة, بينما االشخاص الذين يعانون من صعوبة 

واألشخاص الذين يعانون شح المواد الغذائية  مليون نسمة,   19,3 الوصول الى مياه الشرب والصرف الصحي 

14,1مليون نسمة, اما النازحون داخل اليمن وحدها فيقدروا بـ 3,3 مليون :)2( والوضع  االنساني في تدهور مستمر 

بسبب الحرب.

ثالثًا:البعد االجتماعي والثقافي

أواًل: ثنائية القبيلة والدولة في اليمن

تعاني اليمن من بعض المؤشرات العكسية في ضعف حكم  القانون كما  تشير بعض الدراسات وهي كالتالي:)3(:-

  انظر الشكل رقم )1(:)4( )الشكل مؤشر يقيس 	 
ً
ضعف سلطة الدولة لعدم احترام حكم القانون عموما

الحياد القانوني وتقيد المواطنين بالقانون، تتراوح التقديرات ما بين )-2.5، +2.5( والقيم العليا هي 

األفضل.(

ضعف سلطة الدولة بغياب حكم القانون عن مناطق كثيرة في البالد. وقبول القائمين على سلطة 	 

الدولة بإحالل سلطة مؤسسات ما قبل الدولة، وأعرافها وتقاليدها، محل سلطة الدولة. 

التراجع المستمر عن الوالء للدولة لصالح والءات ما قبل الدولة، قبلية عشائرية، مناطقية، أسرية، 	 

ساللية.

ثانيًا: الحوثيون والصراع الطائفي

تعود نشأة الحركة الحوثية الى بداية التسعينات تحت مسمى منتدى الشباب المؤمن على يد الحوثي, واثنين 

من رفاقه ثم تحولت الى يد حسين بدرالدين الحوثي الى حركة سياسية عام 1994 تحت مسمى الشباب المؤمن 

-  عتيق, احمد محمد قاسم. )2013( “معوقات التنمية االجتماعية في اليمن دراسة تحليلية نظرية”,  ط1, صـ104, 105, 210.  1

http://www. كيــن, فيرغــال. “تفاقــم الوضــع االنســاني فــي اليمــن” مقالــة منشــورة علــى موقــع بــي بي�ســي نيــوز, تــم اســترجاعها 2018/6/1, علــى الرابــط  -  2
bbc.com/arabic/middleeast-38240529

-  التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن 2005، صنعاء، ص 133.  3

-  التقرير االستراتيجي اليمني )2005(. صنعاء ، ص 163.  4
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, وقد كانت بدايات   )1(: والسلفية”  زيدية جاءت رد فعل على انتشار الوهابية,  “وتوصف عادة بانها حركة احياء 

ظهورها بترديد ما يعرف بالصرخة او الشعار )الله اكبر, الموت ألمريكا, الموت السرائيل, اللعنة على اليهود( خاضت 

ست حروب مع الجيش من 2004 الى 2010, وتلقى اغلب رجاالت هذه الحركة تدريبات في ايران كما انه تم اعدادها 

وفق نهج حزب الله في لبنان.

وفي نهاية عام 2013 اصبحت لديهم منظمة سياسية فاعلة تسمى  بجماعة انصار الله, ومليشيات جيدة بأسلحة 

استولوا عليها من الجيش اليمني, وتحالفات قوية مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, ومؤشرات على 

دعم ايراني:)2(.

شاركت حركة الحوثي بشكل رمزي في الثورة عبر مكون الصمود وكانت من الرافضين للمبادرة الخليجية وظلت 

في ساحة صنعاء حتى بعد ان غادرها شباب الثورة, شاركت في مؤتمر الحوار الوطني لكنها لم توقع على الوثيقة 

النهائية لمخرجاته, ثم بدأت أعمالها التصعيدية المتسارعة إلسقاط الحكومة الشرعية مما سبق يتضح لنا :-

الحركة الحوثية هي الجانب االكثر راديكالية في المذهب الزيدي الذي يقوم على التشيع آلل البيت, ولديها   -1

ارتباطاتها الفكرية والعسكرية بالنظام االثنى عشري الجعفري بإيران, تم صناعتها كمليشيا مسلحة على غرار حزب 

الله بلبنان.

التوجد حاضنة شعبية كبيرة لدى الحركة الحوثية تمكنها من الخروج من صعدة والسيطرة على صنعاء   -2

دولي سهل  والوصول الى عدن لوال تحالفها مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووجود دعم اقليمي, ورضاء 

لها المهمة في اطار ما يعرف بالحرب على االسالم السيا�سي, واعادة صياغة الشرق االوسط الجديد, او الفو�سى 

الخالقة.

المحور الثاني : افاق السالم الممكن
أواًل: الجهود اإلقليمية والدولية ألجل السالم

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعد احداث انفجار جامع النهدين التي تعرض فيها علي عبدالله صالح . 1

نقل على اثرها الى السعودية لتلقي العالج بعناية مباشرة  إلصابات بالغة مع عدد من انصاره ومرافقيه, 

 لتصاعد االحتجاجات ضد نظام صالح وصمود شباب الثورة في 
ً
من الملك عبدالله بن عبد العزيز, ونظرا

واالنشقاقات الكبيرة التي حدثت في صفوف الحكومة والجيش وعلى رأسهم احد اركان حكم  الساحات, 

صالح اللواء ركن علي محسن االحمر قائد الفرقة اولى مدرع, فقد تدخلت السعودية ومعها دول الخليج 

االزمة بين المؤتمر وحلفاؤه,  بالتشاور مع االطراف السياسية اليمنية للوصول الى صيغة توفيقية النهاء 

-  نويل بريهوني واخرون   “ اعادة بناء االيمن” مرجع سابق, صـ24.  1

-  المرجع السابق نفسه.  2
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والمشترك وشركاؤه, نتج عنها ماعرف بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة, والتي تعد خارطة طريق 

ودستور مؤقت إلدارة المرحلة االنتقالية حيث تم التوقيع عليها بالرياض في تاريخ 23 نوفمبر 2011م, وأمنت 

 للسلطة في اليمن، مع إعطاء حصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته, 
ً
 سلميا

ً
بذلك انتقاال

وعلى الرغم من انها مثلت التفافا على مطالب ثورة فبراير, وحافظت على وجود النظام السابق اال ان الرغبة 

في تحقيق السالم واالستقرار جعلت شباب الثورة يوافقون عليها, وقد اثنى قرار مجلس االمن رقم 2140 في 

ديباجته على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عملية االنتقال السيا�سي في اليمن.

انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا . 2 المبادرة الخليجية  نتائج  مؤتمر الحوار الوطني كانت من 

إلدارة المرحلة االنتقالية, وإجراء حوار وطني شامل, برعاية األمم المتحدة وسفراء الدول الراعية للمبادرة 

ومثلت فيه القوى السياسية بما فيها مكوني الشباب والمرأة, ومثلت مخرجاته خالصة عام من النقاشات 

اال انه يعد تجربه فريدة  على الرغم من ما شابه من اخطاء  المستفيضة حول اهم القضايا المصيرية, 

ومتميزة جديرة بالدراسة, وقد جاء في ديباجة قرار مجلس االمن رقم 2140 وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل، التي وقعتها األحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قرارته بمثابة خارطة طريق 

مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على االلتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد 

وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنية, واحترام حقوق اإلنسان والحريات االساسية ألفراد الشعب.

جهود االمم المتحدة في عملية السالم حظيت قضية الصراع في اليمن باهتمام دولي كبير منذ اندالع ثورة . 3

الشباب 2011 وحتى انقالب جماعة الحوثي وتحالفها مع صالح, وفرض سلطتها االنقالبية على أجزاء من 

اليمن بالقوة والمغالبة وإرهاب المجتمع للقبول بها كسلطة أمر واقع, حيث اصدر مجلس األمن بخصوص 

 2201  ,)2014(  2140  ,)2012(  2051  ,)2011(  2014 هذه األحداث عدد من القرارات الدولية منها: 

)2015(, 2204 )2015(, 2216 )2015 (, 2266, )2016( كما صدر عن مجلس األمن أيضا أربعة بيانات 

رئاسية مؤرخة 15 فبراير2013, و 29 أغسطس2014, و22 مارس 2015, وآخرها بيان رئيس مجلس األمن 

7676, والمؤرخ بـ25 أبريل 2016. :)1( وقد اكدت تلك القرارات على تبني خيار الفدرالية  اذ جاء في القرار 
2140, وإصالح بنية الدولة إلعداد اليمن لالنتقال مـن دولة, وحدويـة الى دولة اتحادية :)2(

-  هــزازي, علــي. )2016(.  “مالحظــات علــى بيــان مجلــس األمــن بشــأن اليمــن” مقــال منشــور علــى موقــع الجزيــرة نــت, تــم اســترجاعه 2018/1/6علــى الرابــط   1
http://mubasher.aljazeera.net/shares/20164308191613813.htm

-  قرار مجلس االمن الدولي.)2014( رقم2140 المادة :)2( الفقرة: د.  2
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بدءا من مباركتها للمبادرة الخليجية وتعيين  كما ان االمم المتحدة كان لها دور كبير في دعم عملية السالم, 

المبعوث االممي جمال بن عمر لإلشراف المباشر على تنفيذها, وعلى مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور 

وعندما دخل الحوثيون صنعاء تم التوقيع برعايته على اتفاق السلم والشراكة,  والذي اتهم فيه بالتحيز للحوثيين, 

كما تم تعيين ممثل اممي ثاني لليمن الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ الذ اشرف على محادثات جنيف االولى 

وايضا مشاورات السالم بالكويت والتي لم تحقق أي تقارب في وجهات النظر بين طرفيها االنقالبيين-  والثانية, 

رغم التنازالت التي قدمتها الحكومة الشرعية في حدود ما يعرف بالنقاط  والحكومة الشرعية؛  الحوثي وصالح, 

الخمس وهي )انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم األسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة،والترتيبات 

األمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة, واستئناف الحوار السيا�سي الشامل، باإلضافة إلى إنشاء لجنة خاصة 

والمعتقلين(:)1(. للسجناء 

ثانيًا: السيناريوهات الممكنة للسالم

تبني خيار الفدرالية ضرورة ام ترف اثار الحديث عن تبني مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خيار النظام . 1

االتحادي الفدرالي كشكل للنظام السيا�سي في اليمن جدال سياسيا واسعا هل هو ضرورة تحتمها طبيعة 

اليمن الجغرافية وتعقيداتها االجتماعية, وظروفها السياسية, أم انها مجرد مغامرة تجر البلد الى مزيد من 

التمزق والتشرذم والتجزيء, ونتيجة لذلك برزت ثالث اتجاهات للقوى السياسية الفاعلة في االزمة  تعبر عن 

موقفها من تطبيق النظام االتحادي الفدرالي باليمن نجملها كالتالي:-

االتجاه األول: يتبنى خيارنظام اتحادي فدرالي مكون من ستة اقاليم بحيث تقسم الجمهورية اليمنية من الناحية 

االدارية الى ستة أقاليم كما أقرت لجنة تحديد األقاليم المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بتوافق 

تام بين اعضاءها تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم: اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، في إطار الدولة 

االتحادية التي كان المشاركون بالحوار قد توافقوا على إنشائها, بحيث يتم توزيع األقاليم الستة 

على النحو التالي:

•  اإلقليم األول : يضم محافظات “المهرة” و”حضرموت” و”شبوة” و”سقطرى”، ويسمى بإقليم 

“حضرموت”، وعاصمته المكال.

و”البيضاء”،  و”مأرب”  “الجوف”  ويضم محافظات  “سبأ”،  ُيسمى بإقليم  إلقليم الثاني:     •

سبأ. وعاصمته 

•  اإلقليم الثالث : يضم محافظات “عدن” و”أبين” و”لحج” و”الضالع”، ويسمى بإقليم “عدن”، 

وعاصمته مدينة عدن.

-  هــزازي, علــي. )2016( “مقاربــة عمليــة للســالم  فــي رؤى وفــدي المشــاورات بالكويــت” مقــال منشــور بموقــع هانتحتــون بوســت عربــي تــم اســترجاعه فــي   1
www.huffpostarabi.com/ali-hazaz/. الرابــط  علــى   ,2018/6/1
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•  اإلقليم الرابع : يشمل محافظتي “تعز” و”إب”، ويسمى إقليم “الجند”، وعاصمته مدينة تعز.

•  اإلقليم الخامس : يضم محافظات “صعدة” و”عمران” و”صنعاء” و”ذمار”، ويسمى إقليم 

“آزال”، وعاصمته صنعاء.

•  اإلقليم السادس: ُيسمى بإقليم “تهامة”، ويضم محافظات “الحديدة” و”ريمة” و”المحويت” 

و”حجة”، وعاصمته الحديدة.

االتجاه الثاني: معارض للنظام االتحادي الفدرالي ومتمسك ببقاء الدولة المركزية مع توسيع الصالحيات, ويمثل 

اطراف هذا االتجاه تحالف جماعة الحوثي وصالح الذين يستندان على ارث نظامين سابقين هما 

االمامة المتوكلية, والجمهورية القبلية وبعض القوى التقليدية في المجتمع حيث بدأ هذا االتجاه 

من رفض جماعة الحوثي لمخرجات الحوار الوطني على الرغم من مشاركتهم في جلسات الحوار, 

الى ما يعرف باالحتجاجات المناهضة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية واعالن انقالبهم على 

الحكومة الشرعية بالتحالف مع على عبدالله صالح وقد جاء في البيان الذي اصدرته جماعة انصار 

الله عقب اختطافها للدكتور احمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية وهو في طريقه 

الى رئيس الجمهورية لتسليمه المسودة النهائية للدستور بغرض اقرارها “على ان القوى النافذة 

للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البالد إلى كنتونات  تتبنى رؤية أحادية للدستور إرضاء 

متقاتلة”.:)1(,كما ان من بين االسباب مطالبة جماعة الحوثي الحصول على منفذ يصلهم بالبحر 

ميناء ميدي, ويصلهم بسبأ وحصة من النفط, ولعل هذا التحالف بين صالح والحوثي ياتي في اطار 

وتتركز  الدفاع عن المكتسبات التاريخية في الحكم لما يعرف بالمربع الجهوي او كر�سي الزيدية, 

اغلب هذه االسر في اقليم ازال والتي حكمت اليمن في فترات متقطعة على اساس ثيوقراطي, كما ان 

هناك سبب اخر لتفسير هذا االتجاه اورده ستيفن دبلي داي اذ يقول “ وبذلك يكون اعظم الدروس 

القبلية القوية في المناطق الجبلية  الدائم للجماعات  اليمني هو السعي  التاريخ  المستقاة من 
الشحيحة الموارد الى السيطرة على المناطق النائية الغنية بالموارد” .:)2(

اما االتجاه الثالث: يتبنى خيار دولة فدرالية من اقليمين, إقليم في الشمال, وإقليم في الجنوب ويمثل هذا االتجاه 

الحراك الجنوبي المسلح, ورؤية الحزب االشتراكي بينما يذهب الجانب الراديكالي في هذا االتجاه الى 

االنفصال او ما يسمى بفك أالرتباط, وخطورة هذا االتجاه تكمن في غياب قراءة المشهد السيا�سي 

فالجنوب بعد 1990, لم يعد كما كان من قبل وهو االمر الذي ينذر بتشظي الجنوب الى اكثر من 

جزء؛ ونظرا لوجود ارث تاريخي من الصراع يغذي تلك االنقسامات.

-  “جماعــة أنصــار اللــه تعلــن سلســلة إجــراءات خاصــة مقبلــة و”توقيــف” بــن مبــارك.. نــص البيــان”.  وكالــة خبــر لألنبــاء. Jan 17 2015.  تــم اســترجاعه فــي   1
http//www.khabaragency.net/news20690htm  تاريــخ  2018/1/6 علــى الرابــط

-  داي, ستيفن دبليو. واخرون.) 1437(  “ اعادة بناء اليمن “مرجع سابق, صـ65.  2
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مزايا النظام  االتحادي الفدرالي . 2

لقد افرزت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واقعا جديدا في اليمن تتمثل بإقرار النظام االتحادي ويدعم هذا 

االتجاه ما طرحناه في فرضية البحث بأن هناك عالقة بين النظام االتحادي – الفدرالية – وحل الصراعات البينية 

في المجتمعات التعددية, وعلى ضوء هذا سنوضح بعضا من المزايا المهمة للنظام االتحادي كمدخل لحل الصراع 

في اليمن وذلك كاآلتي:

خيار النظام االتحادي الفيدرالية هو ما يمكن تطبيقه على الحالة اليمنية التي تعيش صراع مسلح  )أ( 

ومخاطر تتعلق بالهوية ودعوات تشطيرية تغذيها االنقسامات والوالءات المتعددة بين الداخل والخارج 

اذ تعد هي الحل األنسب لحل مشكلة الصراع على السلطة في اليمن وادة فعالة للحد من تغول قوى 

المركز على السلطة والثروة.

)ب( النظام االتحادي الفدرالية يتيح لألقاليم الحق في ادارة جزءا من مواردها, وامتالك قرارها الداخلي 

ونظرا لتنوع الموارد, وخاصة في اقليم حضرموت وتهامة وسبأ, وعدن  فانها ستكون قادرة على تحقيق 

روح التنافس  اذكاء  وبشرية متعددة اضافة الى   نهضة اقتصادية نظرا ألنها تمتلك موارد طبيعية, 

والتكامل في الموارد بين األقاليم.

توزيع الصالحيات السياسية واإلدارية يسهل العمل اإلداري كما أنه يعزز مفهوم الديمقراطية ولغة  )ج( 

التسامح واحترام حقوق المواطنين بدون استثناء.

الفدرالية نظام  متطور لالمركزية االدارية يمنح الحكومة المركزية الصالحيات الكبـرى كالدفاع والماليـة  )د( 

والخارجية ويترك لالقـاليم الصالحيات ذات الطابع المحلي.

األفضل  فهي الوعاء  الفيدرالية فيما هي ترعى التنوع السيا�سي والديني والقومي والمذهبي والثقافي،  )هـ( 

بينما تكون الوحدة  واألحفظ للوحدة الوطنية، ألن الوحدة ذات اللون الواحد تكون وحدة قسرية، 
اختيارية”:)1( المتنوعة وحدة 

مقومات النظام األتحادي – الفدرالية. 3

مشاركة جميع القوى في مؤتمر الحوار الوطني حيث تم تمثيل اغلب القوى في مؤتمر الحوار الوطني  )أ(  

الشامل, بما فيها جماعة الحوثي على الرغم من رفضها التوقيع على الوثيقة النهائية المخرجات الحوار 

الوطني اال انها شاركت في جميع جلساته, وتم فيه اعتماد النظام االتحادي؛ جاء في وثيقة الحوار الوطني 

الشامل فريق بناء الدولة البند ثالثا القرارات المتعلقة بهوية الدولة المادة )10( اليمن دولة اتحادية، 

وسيادة  وإرادة الشعب،  تقوم على المواطنة المتساوية،  مستقلة ذات سيادة،  ديمقراطية،  مدنية، 

القانون، وهي جزء من األمة العربية، واإلسالمية, كما اكد على ذلك التقرير النهائي للقضية الجنوبية  

http://www.nasmaa.الشــكرحي, ضيــاء. )2012( “الدعــوة إلــى تشــكيل األقاليــم مــا لهــا ومــا عليهــا “ تــم اســترجاعه //2018, مقــال منشــور علــى الرابــط  -  1
com/ArticleShow.aspx?ID=65 .
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الفقرة )أ( تحديد األقاليم” يشكل رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل،لجنة برئاسته 

بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد االقاليم،ويكون قرارها نافذا”. والقرار الجمهوري رقم 

2 لسنة 2014, والتقرير النهائي للجنة تحديد األقاليم 10 فبرابر 2014م.

)ب(  االسهام في لجنة صياغة مسودة الدستورمن قبل جميع القوى السياسية الفاعله عبر ممثليها

)ج(  مراعاة مبدأ التعددية: الفدرالية تحقق االنـسجام بين مكونات الشعب عن طريق توفيرها أرضية جيدة 

لالعتراف المتبادل بين تلك المكونات هذا من جهة, ومن جهة أخرى فان االعتراف بالتعددية  والتنوع 
 اكبر باألمان للمجموعات المختلفة :)1(

ً
يوفر إحساسا

)د(  التقسيم االداري المتجانس بين االقاليم جاء في التقرير النهائي  للجنة االقاليم في بند  احكام عامة  2-  

يجب ان يتضمن قانون االقاليم امكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل اقليم وتوزيعه 

االداري وفقا لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو اكثر, وينظم بقانون تصدره السلطة التشريعية 

لكل إقليم :)2(, وقد حددت ضوابط التقسيم االداري سابقا في المادة)6( من قانون السلطة المحلية و 

تتمثل في مراعاة العوامل السكانية والعوامل االقتصادية, والعوامل االجتماعية والعوامل الجغرافية 
الطبيعية.:)3(

ضمانات نجاح النظام االتحادي الفدرالي. 4

: ضمانات عامة وتتمثل في وجود دولة وطنية اتحادية قوية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية 
ً
أوال

وتتوفر فيها الشروط التالية:

وجود دستور اتحادي موحد “ يمثل الدستور اساسا إلرساء القواعد المتعلقة بتنظيم السلطات وتوزيع 	 

السلطة  ذاته عالقة  الوقت  في  يمثل  األقاليم كذلك  الفدرالية وحكومات  الحكومة  بين  االختصاصات 

بالشعب بصورة جلية وواضحة, كما هو الحال في الدول ذات الدساتير العريقة كالواليات المتحدة االمريكية 
وسويسرا.:)4(

 وجود سلطات عامة موحدة ومستقلة تتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.	 

انتخابات دورية وااللتزام 	  الديمقراطي من خالل االلتزام بمعايير الديمقراطية من اجراء  تطبيق النظام  

القوى  وتفعيل دور مختلف  السلطات,  ببن  الفصل  مبدأ  واحترام  لسلطة,  السلمي  والتداول  بنتائجها, 

السياسية. المشاركة  في  المجتمعية 
-  الشمري, رضا عبدالجبار. الديري, اياد عابد. )2009(. “إمكانية تطبيق النظام الفيدرالي في العراق” مجلــة القادســية فــي االداب والعلــوم والتربيــة,   1

المجلــد 8, العــدد 4, , صـــ137-136.

www.constitutionnet.org/ التقرير النهائي للجنة تحديد االقاليم. )2014( 10 فبراير 2014, ص4.تم استرجاعه في 2018/1/6, نشر على الرابط  -  2
sites/.../regions_committee_report-arabic....

-  المادة ال )6( من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية اليمني.  3

-  علي, امجد. “ )2012(. “ النظام الفدرالي كحل للنزاعات في المجتمعات التعددية”, منشأة المعارف, االسكندرية, , صـ115 ,116.  4
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احترام الحقوق والحريات العامة.	 

العمل على ايجاد قضاء نزيه مستقل.	 

بناء جيش وطني قوي.	 

ثانيا :ضمانات خاصة: وتتمثل في المحددات التالية:

توزيع االختصاصات بين الحكومة االتحادية واألقاليم جاء في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”يحدد . 1

وال تتدخل السلطة المركزية في  الدستور في الدولة االتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، 

نطاق  في  األخرى  الحكم  لمستويات  واإلدارية  والقضائية  والتشريعية  التنفيذية  السلطات  صالحيات 

مسؤولياتها الحصرية، إال في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان األمن الجماعي 

والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

التوزيع العادل للثروات وفق لجنة من الخبراء تعتمد على دراسات علمية معمقة تضمن عدم تسلط قوى . 2

المركز, او استئثاره, وتحقق التكامل بين االقاليم في الموارد الطبيعية والبشرية, بما يحقق نهضة تنموية 

شاملة.

تجريم الطائفية اصدار قانون اتحادي يجرم كل اشكال التمييز العنصري او الطائفي في المجتمع بين . 3

المواطنين بسبب او اللون او الجنس او الساللة او المذهب او المعتقد.
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خاتمة - النتائج والتوصيات 

اواًل: الـنتـائج:

محاولة االستئثار بالسلطة وسياسة االقصاء والتهميش التي انتهجها الرئيس السابق صالح وحزبه الحاكم . 1

ضد القوى السياسية وشركاؤه في الحكم وادخال اليمن في ازمات متتالية كلها اسباب ساهمت في اضعاف 

هيبة الدولة وكانت نتيجتها مظالم تاريخية ساهمت في ظهور وتمدد تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي وتمرد 

الحوثي, والثورة الشبابية.

الصراع في اليمن وان اتخذ الوجه النهائي له ملمحا طائفيا اال انه صراع على الموارد بين مراكز القوى . 2

والثروة. بالسلطة  االسئثار  بغرض  المتعددة, 

التدهور أالقتصادي وتعثر مشاريع التنمية  انعكاس لألزمات السياسية التي شهدتها اليمن والمنطقة من . 3

عام 1990, وحتى اليوم والتي كان النظام السابق المتسبب الرئي�سي فيها.

 في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني, . 4
ً
 كبيرا

ً
شكل الموروث الثقافي واالجتماعي اليمني ببنيته القبلية تأثيرا

اال ان ذلك لم يتحقق ألن النخب الحاكمة تأتي إلى السلطة عن طريقها, وألن الوالء للقبيلة يطغى على الوالء 

الكبير للوطن, ولذا يمكن القول ان توجهات النظام السابق  لم تعكس اي رغبة حقيقة لالنتقال الى سلطة 

الدولة فالجمهورية التي انجزت في الشمال استأثر بها الجانب القبلي, فحيث وجدت سلطة القبيلة التوجد 

الدولة والعكس.

غياب سلطة الدولة او ضعفها في بعض المناطق هو السبب وراء تمدد االفكار المتطرفة والمناوئة للدولة . 5

الحوثي, القاعدة وغيرهم.

كانت هناك جهود اقليمية ودولية لدعم عملية السالم في اليمن تمثلت في المبادرة الخليجية التي مثلت . 6

خارطة طريق للحل حاولت انهاء الحالة الثورية ونتج عنها تنحى الرئيس السابق ومنحه الحصانة مع عائلته 

واركان حكمه, وقد حظيت بدعم دولي وأممي كبير لكن انقالب الحوثيين على الحكومة الشرعية المنتخبة 

وتوقيع السلم والشراكة كانت بمثابة افراغ للمبادرة من محتواها, لوال لجوء الرئيس هادي الى السعودية 

وطلبه تدخلها, وانطالق عاصفة الحزم التي كان هدفها اعادة الحكومة الشرعية وانهاء االنقالب.

سيناريوهات الحل تتركز في النظام االتحادي ويحظى بقبول وطني ودعم اقليمي ودولي.. 7
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ثانيًا: التوصيـات:

وتغييرها للبنية الثقافية . 1 فرض سيادة القانون وحضور الدولة وهيمنتها على مختلف الوالءات الضيقة, 

الغير صالحة في المجتمع بما يعزز قيم المواطنة,ٍ واحترام حقوق االنسان.

ضرورة تهيئة ارضية صلبة لنجاح عملية السالم تضمن االنتقال السيا�سي اآلمن في اليمن تتمثل في اشراك . 2

كل القوى اليمنية, و نزع السالح الثقيل والمتوسط من يد المليشيات وتسليمه للدوله, ووضع المعالجات 

االقتصادية الالزمة لعودة الحياة الطبيعية, ثم االستفتاء على مسودة الدستور, واجراء االنتخابات.

الى . 3 وصولها  يعزز  بما  الدولية  المنظمات  تقدمها  التي  االنسانية  المساعدات  على  رقابي  دور  ممارسة 

المستقبل. في  المنظمات  لهذي  مشبوهة  ادوار  أي  ويمنع  المستفيدين 

تمويل صندوق فني اقتصادي خاص بمعالجات اثار الحرب وتقييم ورصد االضرار بالممتلكات واألرواح . 4

يعالج اإلختالالت ويضمن اعادة االعمار في مناطق الصراع.

اصدار قانون يجرم كل اشكال التمييز العنصري بين اليمنيين القائم على اساس طائفي او مذهبي او بسبب . 5

الجنس او اللون او الفكر او المعتقد.

اجراء مصالحة وطنية شاملة تعالج كل االنتهاكات المتعلقة بحقوق االنسان إلنصاف  الضحايا وجبر الضرر . 6

بما يعزز استعادة الثقة ورأب الصدع بين مكونات المجتمع .

تبني خيار الفدرالية كونه يعد الحل االمثل للصراع في اليمن على ان يراعى خصوصية المجتمع اليمني والتزام . 7

المعايير والشروط التالية:

وضع تشريعات وإجراءات من شانها ضمان عدم عودة استبداد قوى المركز على االقاليم او استئثارها  )أ( 

بالسلطة او الثروة.

)ب( مراعاة التجانس االداري بين االقاليم  سكانيا اقتصاديا جغرافيا وتاريخيا, وثقافيا.

)ج( اذكاء روح لتنافس بين األقاليم لتحقيق التكامل في الموارد الطبيعية والبشرية.

)د( توزيع االختصاصات بشكل واضح ودقيق بين الحكومة االتحادية, واألقاليم .

)هـ( بناء جيش وطني قوي وفق محددات وطنية على درجة عالية من المسؤلية.
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إخالء مسؤولية

وجهات النظر واآلراء الواردة في الموجز/الورقة 

خاصة بالمؤلفين فقط

 وال تعكس السياسة الرسمية 

أو تحدد توجه معهد نواة.


