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 مؤشرات تقسيم اليمن
  صالح املختار

 
حدى إرد ، اولة تقسيمه كما العراق وسوريا وليبيا والسودان ؟ هل وصل اليمن مرحلة حم

 ) : رينج وحتت عنوانأمريكية وهي مارجريت األ " نأن أالسي " االعالميات يف شبكة 
ىل العلن يف إصورة عن االنتقال من شبه السرية يقدم لنا  ،(  لاالستقالىل إحضرموت ذاهبة 

 . الكشف عن وجود خمطط لتقسيم اليمن
هل ، ب انفصال حضرموت عن اليمن وانضمامه جمللس التعاون اخلليجي ! يبشر التعليق بقر 

  . تشبه خطة تقسيم اليمن ما يطبق يف العراق وسوريا وليبيا والسودان ؟
ل اليمن من خ  % من د  75أن جند  مبدأ الثروة ملن يسكن فوقها : يقول التعليق ) .1

 باإلضافة إىل دخول أخرى من الصيد السمكي ومن قطاعات، حضرموت 
ل ، كلها ستكون املصارف والزراعة ومن السياحة والصناعة وقطاعات األعما

ن الثروة ملن أ هنا نرى مبدأ ) ، ( تساهم يف ناتج قومي كبري ةمصادر دخل مفتاحي
هم أحد أالعراق بعد االحتالل مباشرة وهو يسكن فوقها ( والذي دشن يف 

اطق الغنية يف ناء املنبأغراء إىل جانب خمطط التقسيم بإعوامل كسب كتل بشرية 
قتهم جل التمتع وحدهم بالثروة يف منطو التمسك بالفدرالية ألأالعراق باالنفصال 
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نه حيل لروح الوطنية واهلوية القومية أل فساد منظمإ، وهذا املبدأ يف جوهره هو 
 نانية املناطقية حمل املصلحة الوطنية اجلامعة .األ

ن احلضارمة سوف يتمتعون أ وهي ، دا  عملية االغراء باالنفصال تبدو واضحة ج
نغول  بثروات حضرموت وحدهم وحيرم باقي اليمن كما حصل حينما صور

اق النفطية سوف تصبح هلم فقط ن ثروة جنوب العر أسرائيل الشرقية يف العراق إ
هنا حنن بصدد رشوة تقدم ، قليم اجلنوب الفدرايل ! إجل امرار مشروع أمن 

  م وطنه التارخيي اليمنللمواطن العادي كي يقبل بتقسي
بيئة هتيئة بيئة تسمح بالتخلي عن الثوابت الوطنية : فصل حضرموت يتطلب  .2

المها وكوارثها هي آزمة اليمن املستمرة بكل أضاغطة تسوق االنفصال فكانت 
الصهيونية  قليمية ، خصوصا  ة واليت تعمدت القوى الدولية واإلالطريقة الناجح

شعال نرياهنا إن كانت وراء أبعد  ، منع حلها سلميا   ارسية مريكية والعنصرية الفاأل
بلورة احلالة النفسية اليت جتعل جل وشجعت على تعميقها أل 2011يف عام 

  . حقق االنفصال بطريقة دميقراطيةلكتل بشرية كبرية ويت نفصال حضرموت مطلبا  ا
يف كل وقت كان ممكنا تنفيذ حل سلمي لكن من خطط لتقسيم اليمن كان 

خطر أولعل  ، ي حلأو ذاك على القيام خبطوات حتبط أجع هذا الطرف يش
معهم على  مريكا املباشر للحوثيني ومنأن هي تشجيع عملية حصلت حىت اآل

ن وجود إف، كذلك   ، جل االنفراد بالسيطرة على اليمنأتنفيذ انقالب دموي من 
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طراف هو جزء من عاجزة عن الوصول حلل يف خمتلف األقيادات ضعيفة و 
 زمة ومنع حلها . دامة األإمتطلبات 

بناء اليمن من أة على نفوس ثارها املدمر آزمة اليمن تتعقد وتزداد أوهكذا رأينا 
وهو ذاته  كانوا يرفضونه سابقا   جبارهم على تغيري قناعاهتم الوطنية وقبول ماإجل أ

 . الذي حصل وحيصل يف العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغريها
ثروة يف الدولة تتفكك املناطق هم مناطق الأاملادي للدولة : عندما تنفصل  الرباط  .3

% من 75كثر من أن أزمة الطاحنة ، ومبا حتت ضغط تعاظم األ فقر تلقائيا  األ
ن انفصاهلا سوف إف -كما يقول التقرير   –مصادر ثروة اليمن يف حضرموت 

 –يمن الذي عرف بفقره ن اللبقية اليمن ولوحدته الوطنية ، أليوجه ضربة قاتلة 
 .  وكوارثا   سوف يزداد فقرا   -رغم امتالكه ثروات هائلة 

قطار  كل األاخلارج وهي عملية نراها يففنحن بأزاء حالة تعمد تدمري اليمن من 
ن يكون أنه ميكن أمثال فهو يعاين من التجويع رغم  والسودان خري العربية تقريبا  

 . سلة غذاء لكل العرب
ن انفصال حضرموت سوف أن نتوقع أالدومينو : من البديهي حجار أتساقط  .4

ن أل يضا  أسباب اقتصادية بل فراط عقد اليمن الواحد ليس فقط أليدشن ان
د فيها من فسامية والقبلية مبا بقاء األبتعمد إل العامل النفسي سوف يتدخل حمركا  

ة جل منع هنوض اليمن بوجود قيادات واعيي تقدم ألوختلف موانع قوية أل
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 واملتخلفني فكريا   واقتصاديا   ه حتت هيمنة الفاسدين سياسيا  ؤ بقاإو  وعصرية
 .  لنزعتهم القبلية

قوى : حضرموت هتيأ لالنفصال لوجود ثروة النفط فيها ، عيون احملرك اخلارجي األ .5
ين أوسع مدياهتا كي ترى أاذ على ثروات العامل مفتوحة على من يريد االستحو 

 بادة املاليني وهو ماإمر يطرة عليها حىت لو تطلب األستوجد ثروات مث تتحرك لل
نراه يف العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان ، فمحرك فكرة االنفصال الرئيس 

  . يف اليمن هو اخلارج وليس الداخل
اليمن مبا جرى وجيري  فصل حضرموت جزء من خطة : تعمدنا ربط ما جيري يف .6

خطة صارت علنية وهي تقسيم كل  نواجه تنفيذ قطار العربية ، فنحنيف بقية األ
و قومية أنات قزمة ومقزمة بال هوية وطنية قطار العربية وشرذمتها لتكون كيااأل

من الكيان أىل ضمان إطط القدمي الصهيوغريب الذي يهدف وذلك هو جوهر املخ
 . الصهيوين وهيمنته على الوطن العريب

سيطرة امليليشيات  ىلإم سوف يؤديان هيمنة امليليشيات : االنفصال والتقسي .7
ن هذه احلالة هي الضامنة خطر ألخرى وهو اهلدف األأىل صومال إوحتويل اليمن 

وتنمية النزعات لتصفية جذور اهلوية الوطنية اليمنية وقتل القومية العربية 
 شكاهلا الطائفية والعنصرية واملناطقية والعائلية ..اخل . أالتشرذمية بكافة 
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ذا إو  ، ن اليمن املقسم سوف يستعيد هيبة الدولة واهمأيعتقد ب هلذا فمن
طراف اليت ساعدت مهما بذلت كافة األ بدا  أهنا لن تستقر إحضرموت ف انفصلت

ن حضرموت ن عوامل الصراع باقية يف كل اليمن وهي ستجعل معلى فصلها أل
دد و انضمت جمللس التعاون اخلليجي ديناميت متجأسواء صارت دولة مستقلة 

، جملس التعاون اخلليجي  التفجري والناثر لنريانه وشظاياه على اجلميع خصوصا  
بناء اليمن الغيارى الذين لن يستسلموا النفصال حضرموت أناهيك عن رد فعل 

خرى يف تصعيد احلروب قوى من كافة العوامل األأ جديدا   بل سيكون ذلك عامال  
  . والقتال

نتائجها مبا فيها  زمة اليمن يتحمل مسؤوليةأشعل أسوأ : من ىل األإمن السيء  .8
ن العوامل أال إن كان بقوة العامل اخلارجي إزمة و ن اشتعال األإ، تقسيم اليمن 

زمة كانت وراء تغذية األ شكال التخلفأنانية الفردية وكافة األ الداخلية خصوصا  
قبل  زمةهناء األإتيحت فرصة أ  حينما  واستمراريتها وزيادة تعقيداهتا ، فمثال  

هنا  طراف معينة هذا احلل ألأي عرب مصاحلات وطنية شاملة رفضت االنقالب احلوث
ن ثارها اآلآلتحالفات مدمرة نرى  رات ذاتية وجرهتا جرا  اوث حقادأكانت مدفوعة ب

م يف هنفسأحدها حىت جيدون أن خيرجون من أ وقوع اجلميع يف فخا  قاتلة ما يف
  . سوأاأل
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روفة و تضليل البد من التذكري باحلقائق املعأيه ي متو أوبال  لكي يكون واضحا  
كانت   2011منذ عام  حداث اليمن خصوصا  أن أالتالية واليت تثبت بالقطع 

 : هناء كيانه الوطينإالبيئة املناسبة لتقسيم اليمن و  مقدمات تعد فيها
فكل السكان عرب مع وجود  قليات قوميةأاليمن عريب اهلوية وليس فيه  (1

 . و صومالينيأثيوبيني أجرين و مهاأالجئني 
وهناك زيدية وهم طائفة شيعية  % (85 شوافع ) هغلبية سكانأاليمن  (2

ن هناك أم كما يفعل التشيع الصفوي ، كما لكنها حترتم الصحابة وال تسبه
هامشيني ، وكانت العالقات بني الشوافع والزيدية واهلامشيني ودية ومستقرة 

سرائيل ىل موالني إلإال بتحول احلوثيني إومل تبدأ الفنت ،  وبال مشاكل
 . الشرقية

اليمن دولة بسيطة وليست مركبة معقدة التكوين فهي دولة عربية خالصة   (3
لكن االستعمار الربيطاين عزل اجلنوب ومارس تأثرياته عليه فحصل تباين يف 

ن اجلنوب تأثر بالعامل االجتماعي بني اجلنوب والشمال أل درجة التطور
ضافة لكونه يقع على إالستعمار الربيطاين وقتها حتت ا حبكم كونه اخلارجي

، بينما بقي  خرىميزة تسمح بالتفاعل مع الشعوب األالبحر مباشرة وهي 
وخاضع للتقاليد القبلية  يف حالة شبه عزلة عن العامل الشمال الوعر جغرافيا  

 . الصارمة املعوقة للتقدم والنهوض
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عادة النظر وجد البيئة االصطناعية إلأ 2011منذ عام  ما حدث خصوصا  
هم أوت اجلماعي واحلرمان القاتل من ضغط امل ت  ح  فت  ، يف تركيب اليمن 

ن إيراين فمريكي واإلاأل للدور اخلارجي خصوصا   مستلزمات احلياة ونظرا  
ريب منظمة هدفها تقسيمه بعد خلق صبح ضحية عمليات ختأاليمن 

 زمات طاحنة فيه . أ
على متابعة سلوك السفري  ليمن كان اهتمامي منصبا  وهلذا عندما كنت يف ا

يف كل مكان وجيتمع  وهو يتحرك بنشاط مريكي جريالد فالستاين يوميا  األ
اق ، وبالطبع كان حزاب والشخصيات وحيضر توقيع كل اتفبالقبائل واأل

وبعد السفري جاء مجال  ، للتقسيم زمة ومنع حلها وصوال  ميهد لتعميق األ
سس أليضع  -ىل اليمن إمم املتحدة ء مبعوث األحتت غطا –بن عمر 

ع ي مشرو أفشال إم انتشار احلوثيني يف كل اليمن و الفتنة اجلديدة وهي دع
رتكاب جرائم زمة بتشجيع احلوثيني على اللحل السلمي النهائي وجتذير األ

 ن شهد مثلها وهو ما سيجعل الثأر القبلي والسياسيأبشعة مل يسبق لليمن 
 وحلالته ولعدة عقود زمة اليمنهم احملركات املضافة ألأحد أمن احلوثيني 

 . ورمبا قرون
وصل أ،  ساسا  أسرائيل الشرقية إمريكا و أمنع احلل ، وهو ما قامت به 

ن واليت مسحت بطرح مطلب انفصال اجلنوب ىل احلالة اليت نراها اآلإمن الي
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ن يطرح مطلب انفصال حضرموت وتأسيس وعودة الدولة اجلنوبية ، واآل
، دولة حضرموت بانتظار انفصال مأرب وهتامة واجلند وعدن وأزال ! 

ن لسنا بصدد عودة دولتني يف اليمن فقط بل هناك مشاريع دول آلفنحن ا
فكل حمافظة  ىل عدة دولإلذلك مرشح للتحول  وفقا   ذا  إفاليمن ، املدن ! 

 .!  لتشكيل دويلة و جزء من حمافظة يدفع من اخلارج وبدعم من الداخلأ
نعم هذا يذكرنا مبا حدث قبله يف ، هل يذكركم هذا الوضع بشبيه له ؟ 

ىل كيان إستقالل البصرة حتت غطاء حتويلها دما طرح هدف االعراق عن
ة فدرايل ، مث طرحت مشاريع دول يف حمافظة نينوى : دولة للشبك ودول

 شوريني ولكل منهم دويلة !آىل كلدان وإللمسيحيني واملسيحيني انقسموا 
كراد ودول شيعية وليس دولة شيعية واحدة ودول لأل ناهيك عن دولتني ،

دالت ملعا نه التشرذم املنتشر وفقا  إ ،لة سنية واحدة ! سنية وليس دو 
من  1980مل حنذر منذ عام أ، مريكية ! هندسية وضعتها الصهيونية األ

الشرقية ليس سرائيل إعلى  ن تنصيب مخيين ديكتاتورا  أوقلنا  هذه اخلطة
حداث ثبتت األأنه وكما قطار العربية كلها ألسوى مقدمة لتقسيم األ

ن هذه املشاريع ومهما أتذكروا ،  لمخطط الصهيوغريب ؟ساسية لالرافعة األ
سوف ختمد وتنتهي كما طمر مشروع  و عربيا  أ قليميا  إو أ دعمت دوليا  

 .  دويلة البصرة مثال  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 9 

فاللحمة الوطنية اليمنية مثل اللحمة الوطنية العراقية والسورية والليبية 
 والسودانية عصية على التقسيم مهما تعرض شعبنا العريب للكوارث

رادة إارسية بقوة مريكية فأطنعة وستسقط كل هذه اخلطط الصهيو املص
 . املقاومة العربية يف كل قطر عريب هلذه املخططات املعادية
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