
 

 الیمن: دولة تم تمزیقها ولیس استعادتها

  تقریر صادر عن منتدى الخلیج الدولي (GIF) في العاصمة األمریكیة واشنطن

الجنوب بانفصال المنادیة الجماعات مطالب وتزاید دعوات الیمن جنوب في لالقتتال األخیر التصعید               جدد
التوصل إمكانیة إلى الیمن في األحداث تطور یشیر حیث الحرب، من حرجة نقطة خضم في ذلك یأتي                   الیمني.
الداخلیة الضعف مواطن إلى األخیرة العملیات تدل ذلك، إلى باإلضافة المقبلة. األشهر في سلمي حل                 إلى
یطرح الحرب. لهذه المعلن هدفه تحقیق في للتحالف العام الفشل وُتظهر وحكومته، هادي للرئیس                الكبیرة
للیمن االفتراضي بالشكل یتعلق فیما مهمة أسئلة الشمال في والحوثیین الجنوب في االنفصالیة الجماعات                تمكین
النهائي بالشكل المتعلقة القرارات أن حین في النزاع. في الرئیسیة األطراف بین حل إلى التوصل تم ومتى                   إذا
هذه في حاسم رأي والدولیة اإلقلیمیة الفاعلة للقوى سیكون أنه إال الیمني، للشعب ُتترك أن ینبغي الیمن                   لدولة
صداها تتردد تداعیات الیمنیة الدولة هیكلیة في محتمل تغییر ألي وسیكون ومصالحها. تأثیرها بسبب                القضیة
مصالح تباعد وبسبب ذلك ومع والدولي. اإلقلیمي المستویین على أیًضا وإنما المحلي المستوى على فقط                 لیس

 الجهات الخارجیة الرئیسیة بصورة متزایدة، ستظل الیمن مسرًحا لعدم االستقرار اإلقلیمي.

الشعبیة الدیمقراطیة الیمن وجمهوریة (الشمال) الیمنیة العربیة الجمهوریة اندمجت 1990 مایو 22              في
عبد علي الرئیس سیطرة بعد أنه إال الیمنیة. الجمهوریة الیوم: نراه الذي به المعترف البلد لتصبحا                  (الجنوب)
وتیرة تصاعدت سریعة. بصورة الخالفات ظهرت والجنوب، الشمال في سواء التنفیذیة السلطة على صالح                اهللا
یمنحه ال اتفاق أي األخیر رفض حیث البیض، سالم علي ونائبه الجنوبي ونظیره صالح الرئیس بین                  الخالف
الحسین الراحل األردني الملك بذلها التي الوساطة بعضجهود من الرغم وعلى السلطة. نصف من أقل                  وحزبه
تحول صنعاء من بالقرب الیمني للجنوب تابع معسكر في النار إلطالق تبادل حدث ،1994 أبریل في طالل                   بن
على سیطرت الشمالیة صالح قوات لكن للجنوب، رئیًسا نفسه البیض أعلن شاملة. حرب إلى المطاف نهایة                  في
إال موحدًا، الیمن یزال ال الحین، ذلك منذ البالد. خارج الفرار إلى البیض اضطر مما ،1994 یولیو في                    عدن
الشمال. أهل تجاه الجنوبیون بها یشعر التي تلك خاصة البلد، شطري بین الحساسیات تجاهل یمكن ال                  أنه
هذه على مثال أبرز الموحد. الیمن استمرار تعارض مجموعات تشكیل في الشمال مع التوترات هذه                 ساهمت
الربیع أحداث وبعد قبل الیمنیة الحكومیة القوات مع مواجهات خاضعدة الذي الجنوبي الحراك هو                 الجماعات

 



 

أو صاغیة آذانا تلَق لم الوقت ذلك في لكن الشمال، عن باالستقالل تطالب الجماعات هذه كانت .2011                   العربي
 دعًما من المجتمع الدولي.

 

 الیمن ما بعد 2015

التوترات حدة من زاد مما الجنوب باتجاه عسكریًا وزحفوا 2014 عام أواخر في صنعاء على الحوثیون                  سیطر
الحوثیین إخراج على 2015 مارس في الیمن في السعودیة بقیادة العسكري التدخل ساعد الیمن. شطري                 بین
استقالل دعوات اإلقلیمي الدعم وقدوم الداخلیة األحداث هذه جددت وقد الجنوبیة. المحافظات معظم               من
الحوثیین هزیمة هو الیمن في حربها في السعودیة العربیة للمملكة الرئیسي الهدف أن من الرغم على                  الجنوب.
مصالح التحالف) في مساهم أكبر (ثاني المتحدة العربیة اإلمارات لدولة أن إال إیران، من                المدعومین
إنشاء على البالد، من الجزء هذا في المتحدة، العربیة اإلمارات دولة عملت إذ الجنوب. في إضافیة                  وطموحات
الدعم إلى باإلضافة العسكري التدریب توفیر خالل من الجنوبي االنتقالي المجلس األمني  ودعمت الحزام                قوات
أصبحت الشمال عن الجنوب استقالل إلى باستمرار تدعو التي النشأة حدیثة الجماعات هذه والسیاسي.                المالي
قامت الماضي یولیو شهر في أنه إال هادي. حكومة قوات ضد متقطع بشكل عسكریة معارك وخاضت                  مهمة،
في لوكالءها دعمها على حافظت لكنها الیمن، في العسكري تواجدها بخفضمستوى المتحدة العربیة                اإلمارات

  الجنوب لتحقیق مصالح الدولة الخلیجیة في الیمن.

وقوات الجنوبي االنتقالي المجلس قوات بین بعدن كریتر منطقة في اشتباكات اندلعت ،2019 أغسطس 6                 في
أطلقه بصاروخ ُقتل األمني  الذي الحزام قادة أحد الیمامة)، (أبو الیافعي منیر جنازة تشییع أثناء هادي                  حكومة
المجلس رئیس نائب بریك، بن هاني قام الشهر، نفس من السابع الیوم في أغسطس. 1 بتاریخ 1                 الحوثیون

والزحف للجنوب الجماهیري الحشد إلى یدعو بیان ببث زاید، بن محمد أبوظبي عهد ولي من المقرب                  االنتقالي
من الرغم على المسلمین." اإلخوان بجماعة المرتبطین الخونة طرد و" عدن في الرئاسي المعاشیق قصر 2                إلى

سكان من یكفي ما تحشد لم الدعوة أن إال عدن، من كبیر جزء على سیطر الجنوبي االنتقالي المجلس                    أن
مقتل عن أسفرت مستمرة عسكریة اشتباكات عنه نتج البیان فإن ذلك ومع هادي. حكومة ضد للثورة                  الجنوب
لحكومة العسكریة القواعد معظم على السیطرة من اإلمارات تدعمها التي القوات تمكنت العشرات.               وجرح
والسیطرة الرئاسي القصر محاصرة من أیًضا االنتقالي المجلس قوات تمكنت بعدن. مكسر خور في                هادي

3 علیه، وتولت قیادة المدینة رمزًیأ.

بشكل الرد السعودیة العربیة المملكة قررت انتصارهم، وإعالن عدن مدینة على االنتقالي المجلس سیطرة                ومع
المعنیة األطراف جمیع من یطلب أغسطس 10 بتاریخ بیاًنا السعودیة تقوده الذي التحالف أصدر وضوًحا.                 أكثر
المجلس قوات تقوم بأن أیًضا السعودي التحالف طالب النار. إطالق وقف على الموافقة الجنوب في                 باألحداث

1 Clashes erupt in Yemen’s Aden, killing one,” Arab News, August 7, 2019 
http://www.arabnews.com/node/1536981/middle-east 
2 STC statement, Hani bin Buraik Twitter account, August 7, 2019 
https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1159085348074545152?s=20 
3 Al-Batati and Rasmussen, “Yemen separatist soldiers capture presidential palace in Aden,” Wall Street Journal, 
August 10, 2019 https://www.wsj.com/articles/yemen-separatists-soldiers-surround-palace-in-aden-11565449846 
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الماضیة. القلیلة األیام خالل علیها استولوا التي المواقع من فوًرا األمني  باالنسحاب الحزام الجنوبي 4               االنتقالي

السعودیة مطالب جدیة في االنتقالي المجلس شكك المملكة. في عاجلة قمة إلى األطراف السعودیة دعت                 كما
لذلك الفوري. باالنسحاب تقوم لم وبالتالي عدن في مهمة عسكریة مواقع على استولت أنها خاصًة                 باالنسحاب،
األمر االنتقالي، المجلس قوات على جویة غارات بضع السعودیة شنت الصارم، موقفها توضیح أجل                ومن

5  الذي دفع عیدروس الزبیدي رئیس المجلس االنتقالي إلى إبالغ التحالف بقبوله باالنسحاب.

إلى الدعوات أن ویبدو الیمن، جنوب باستقالل الخاصة الحساسة للقضیة التطرق یتم الزمن من عقود                 منذ
الیمن جنوب سكان جمیع بالضرورة الدعوات هذه تمثل ال ذلك، ومع أعلى. صدًى لها أصبح الجنوب                  انفصال
العدید یعارض النطاق. واسع تمرد في لالنخراط الكافي الشعبي الدعم تحفیز في بریك بن فشل من یتضح                   كما
الدولیة المنظمات تؤكد حین في منها. المدعومة الجنوبیة والقوات المتحدة العربیة اإلمارات نفوذ الجنوبیین                من
في تغییر أي أن إال والشمال، الجنوب في الیمنیین بین اتفاق إلى التوصل خالل من المصیر تقریر فكرة                    على
المجموعات فاعلة بصورة اإلمارات تدعم ودولیة. إقلیمیة ومباركة دعم دون النور یرى لن الیمنیة الدولة                 هیكل
ال الیمني. الجنوب استقالل حال في أعلى استراتیجیة جغرافیة إمكانیات یمنحها مما باالستقالل، تطالب                التي
إال هادي حكومة لدعم تتحرك لم لكنها الیمن، في االنفصال لفكرة متحمسة السعودیة العربیة المملكة أن                  یبدو
المملكة تجد حیث استراتیجي، ضیاع من تعاني العربي، التحالف قائدة السعودیة، أن یبدو اللحظات. آخر                 في
أن یبدو ال المتحدة. العربیة اإلمارات دولة التحالف: في حلیفها قبل من یتشّكل جدید واقع مع تتعامل                   نفسها
المحاوالت تستمر السطور هذه كتابة حتى ولكن الیمن، جنوب لقضیة واضحة رؤیة السعودیة العربیة                للمملكة
خالل من مؤخًرا ذلك تجلى وقد الجنوبي. الحد على بجارتها المتعلقة الحاسمة القرارات على أولویتها                 إلثبات
بن محمد ظبي أبو عهد ولي ودعوة المملكة، في اجتماع لحضور الجنوب في تقاتل التي الیمنیة األحزاب                   دعوة
إلى تشیر التي المصطنعة العامة الصورة من الرغم على السعودي. الموقف مع والتوافق الدعم إلظهار                 زاید
فیما الدولتین بین خالفات هناك أن أظهرت األخیرة األیام أن إال واإلماراتیة، السعودیة القیادتین بین                 التواءم

  یتعلق بمشكلة جنوب الیمن.

أن یبدو ال اآلن حتى الیمني. الجنوب استقالل لقضیة جدًا مهم المتحدة الوالیات موقف فإن ذلك، على                   عالوة
جمیع یدعو بیاًنا األمریكیة الخارجیة وزارة أصدرت أغسطس، 8 تاریخ ففي االنفصال. تدعم               واشنطن
"تحقیق شأنه من حوار إجراء على وحّثت الدماء"، من المزید وإراقة التصعید عن "االمتناع إلى                 األطراف

6 یمن مستقر وموحد ومزدهر".

االنتقالي المجلس معقل هي التي عدن فمدینة الجنوب. استقالل بفكرة تحیط التي القضایا من العدید                 هناك
محافظات التوحید قبل الجنوب یضم الیمني. الجنوب كامل بالضرورة تمثل ال األمني، الحزام وقوات                الجنوبي
المحافظات. تلك في االنتقالي للمجلس قوي نفوذ یوجد ال حیث ولحج والمهرة حضرموت مثل أخرى                 مهمة

4 “Saudi-led coalition calls for immediate Aden ceasefire: Reports,” Al-Jazeera, August 11, 2019 
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/saudi-led-coalition-calls-aden-ceasefire-reports-190810202651708.html 
5 “Saudi-led coalition launches air strike against UAE-backed separatist forces in Aden,” Middle East Eye, August 
11, 2019 
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-led-coalition-launches-air-strikes-again-uae-backed-separatist-forces-ade
n 
6 “Violence in Aden: Press Statement,” U.S. Department of State, August 8, 2019 
https://www.state.gov/violence-in-aden/ 
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أنهم إال االستقالل، بفكرة یقبلون قد المناطق هذه في المؤثرة والشخصیات القبائل شیوخ من العدید                 فهناك
الجنوب دولة حدود أن كما لإلمارات. التابعة الوكالة جماعات تقودها التي "الهیمنة" تحركات               یعارضون
حالة في أنه إلى اإلشارة المهم من فإنه المخاوف، هذه حل تم وإن حتى ومعقدة. شائكة قضیة هي                    الناشئة
وجهات اختالف بسبب المختلفة الجنوبیة الكیانات بین الجنوب في نزاعات تنشأ أن المحتمل فمن                االستقالل،
لظهور یكون قد الخارجي. النفوذ بدور یتعلق فیما سیما ال االفتراضي، الیمن" "جنوب إدارة كیفیة حول                  نظرها
باب مضیق على المطل الیمن جنوب موقع إلى بالنظر بأكملها المنطقة على سلبیة آثار الصراعات هذه                  مثل

  المندب ذي األهمیة االقتصادیة واالستراتیجیة.

هذا إلى بالنظر الیمن. من مهمة أجزاء على السیطرة على قادرین غیر أنهم وحكومته هادي الرئیس أثبت                   لقد
في األخیرة األحداث الجنوب. أو الشمال في سواء الیمن، في مستقبل لها لیس هادي حكومة فإن الجدید،                   الواقع
السعودیة العربیة المملكة شعبي. یمني دعم لدیهم لیس وحكومته هادي أن على إضافي دلیل مجرد هي                  الجنوب
الدعم وجود عدم دولًیا. بها المعترف للحكومة كرئیس الریاض في القابع هادي على تحافظ التي الوحیدة                  هي
احتمالیة تزاید مع آجًال. أم عاجًال معالجته السعودیة العربیة المملكة على یتعین آخر تحدًیا یمثل لهادي                  المحلي
شرعیة "إستعادة من یأخذ الذي واإلمارات السعودیة تقوده الذي التحالف فإن الیمن، في انقسامات                حدوث
بین الجنوب. في واالنفصالیین الشمال في الحوثیین موقف تعزیز سوى یفعل لم له علني كهدف                 الحكومة"
أو الفیدرالي اإلتحادي النظام فیها بما مطروحة خیارات هناك تزال ال الجنوب وانفصال الیمن وحدة                 استمرار
سالم اتفاق أي فإن ذلك، عن النظر بغض الدولیین. والالعبین الیمنیین بین القبول بعض تجد قد                  الكونفیدرالي

  یحل الصراع الحالي سیغیر شكل الیمن ونظام الحكم الحالي المعروف منذ عام 1990.
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