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 قدمةم

عقد جلساته  ،(2019في منتصف أبريل/نيسان الجاري ) ،استطاع مجلس النواب اليمني )جناح الشرعية( ،وجذب بين شد   

قاد انعة ليميداخلية وإقعارضت أطراف فقد تحديات. حضرموت جنوب اليمن، وسط الكثير من الفي مدينة سيئون بمحافظة 

لمصالح في ا احاد   اتعارض  المجلس ووضعت العراقيل في طريقه، وأطراف أخرى أيدت وضغطت ليتم االنعقاد؛ فيما يبدو 

 ،ئيةاد استثناورة انعقلم تتجاوز الست جلسات فقط في درغم نجاح مجلس النواب في االنعقاد، إال أن جلساته و بين الطرفين.

كانية ملشك حول إكثيفة من ا الال  ما يلقي ظ. بعد عيد الفطر المباركعود ، على أن يةئمفاج صورةب االنعقاد وجرى رفع

 . اعودته لالنعقاد في سيئون مجدد  

لمؤيدة امختلفة توضيح أبعاد الصراع حول انعقاد مجلس النواب في اليمن، ودوافع األطراف اليهدف هذا التقرير إلى و

 .مستقبال  أو عدم انعقاده  هادالنعقحتماالت المختلفة والمعارضة، واال

  

 موقع مجلس النواب في الصراع

غرفة لالذي يعد ا إلى جنب مجلس الشورى اعمل جنب  ويللبرلمان اليمني  األولىيعتبر مجلس النواب الغرفة التشريعية 

جلس النواب ممضى على قد والمباشر. السري االقتراع بعضو منتخب  301يتكون مجلس النواب من و .ثانيةالتشريعية ال

 27ته في أن تنتهي فترا وكان مقرر  ، 2003أبريل/نيسان  27سنة منذ انتخابه ألول مرة في  16الحالي ما يقارب 

 السياسية القوىبين  بالتوافقالتمديد له لعامين إضافيين جرى إال أنه ، سنوات شمسية 6بعد  2009نيسان /بريلأ

حداث العام أبات إجراء االنتخا حالت دونو. 2011 نيسان/بريلأ 27لة في االنتخابات النيابية المقب لتكون، الرئيسية

األوضاع سبب ، وب2013عام  ياانته إضافيينلمدة عامين بموجب المبادرة الخليجية  له مرة أخرىوتم التمديد ، 2011

  .هنفي العمل كسلطة تشريعية إلى الوقت الراستمر ا اليمن واستمرار حالة الحرب؛غير المستقرة في 

 شباط/فبراير 11ي فثورة الشباب  :األولى :تشكيلته السياسية في رتاث  أ رئيسيتينمجلس النواب اليمني بحادثتين  وقد مر  

ألغلبية اوصاحب  هاالحزب الحاكم حين)مر الشعبي العام من كتلة المؤت اعضو   11انشقاق حيث أدت إلى ، 2011

 )الجزيرة( دوافع الصراع على مجلس النواب اليمني واحتماالت الحسم
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، 2014 أيلول/سبتمبر 21ثورة الحوثيين في  :. والثانية"اذ الوطنياألحرار لإلنق"، مكونين كتلة ا(عضو   238ـب

 .يدةالجد السلطة إلىأعضاء مجلس النواب  جزء منانضمام و

يصدر يث ح ؛دولةفي النظام السياسي، باعتباره السلطة التشريعية الرئيسية في ال امهم   ايمارس مجلس النواب دور  و

رس كما يما .لختاميوالحساب ا ،والموازنة العامة ،والخطة العامة للتنمية ،عامةويقر السياسة ال ،القوانينو التشريعات

 يز عالقاتوتعز ،في التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الخارجيةدوره فضال  عن ، الحكومة الرقابة على أعمال

ا ليمنية المعترف بها دولي  وض الحكومة اوتخ .(1)البرلمانية اإلقليمية والدولية واالتحاداتالمجلس البرلمانية مع البرلمانات 

 ي كل منهمامع حركة أنصار هللا )الحوثيين( حول مجلس النواب بهدف إضفاء الشرعية، وسع صراع ا 2017منذ العام 

 خر. ي الصراع ضد اآلستخدامه فال

 

 سباق من أجل النصاب 

لو خلن عبعاد األعضاء الذين أُ است يُشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع

تي يشترط فيها (، إال في الحاالت ال1مقاعدهم، ويتم اتخاذ قراراته باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين )النصف+

فقد توفي  2003نذ م. ونتيجة لطول الفترة التي قضاها المجلس (2)الدستور أو الالئحة الداخلية للمجلس أغلبية الثلثين

 ا.عضو   134ا و"النصاب القانوني" لصحة االنعقاد إلى عضو   266ائه، ليهبط عدد األعضاء األحياء إلى من أعض 35

أعضاء ر من ، غادر البالد عدد كبي2017 كانون األول/في ديسمبر ،عبد هللا صالح يعل ،وبعد مقتل الرئيس السابق

 ا بقي نحو، "فيمات والمضايقات األمنية للحوثيينمن المالحق امجلس النواب المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي خوف  

نعاء ت في صممن ناصروا الجماعة الحوثية، وآخرون من بقايا حزب المؤتمر الشعبي العام، يحضرون جلسا انائب   30

 .(3) "محمد الحميري" ،تحت الضغط، وفق تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

في  بعثرينودية وحكومة الرئيس هادي على محاولة جمع شتات أعضاء مجلس النواب الموعملت المملكة العربية السع

لنواب مجلس اعقد جلسة شرعية ل ب  الخارج في مجلس تابع للشرعية، بغرض سحب شرعية البرلمان من الحوثيين. وتطل  

ا 135بحضور أكثر من توافر النصاب القانوني  -97ددهم بين عر اليمن يُقد  ا أن النواب المقيمين داخل ، خصوص  عضو 

 عاء.ا يشاركون في جلسات يعقدها مجلس النواب التابع لجماعة أنصار هللا في صن، نصفهم تقريب  اءعضأ 105

مناطق  غرة فيوبلغ الصراع ذروته مع تحضير جماعة أنصار هللا )الحوثيين(، إجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشا

جميعها  ، وصلت(، وبعض الدوائر االنتخابية في تعز والبيضاء والجوفةار، حجة، صعدسيطرتها في )أمانة العاصمة، ذم

ع الذي لم يستطو. في محاولة لسحب البساط من مجلس النواب الموالي لحكومة الرئيس هادي، (4)دائرة انتخابية 24إلى 

 ق حول منعالعوائولة رئاسة المجلس، هو اآلخر عقد جلساته نتيجة عدم قدرته حسم الخالف بين القوى السياسية حول تشكي

 .(5)انعقاد المجلس في عدن أو في أي محافظة جنوبية أخرى

 شباط/ن فبرايرمثالث في ال ،ارئاسي   اوبهدف قطع الطريق على االنتخابات التكميلية للحوثيين؛ أصدر الرئيس هادي مرسوم  

ا لتي أجراهرات اعدن، واعتبر كل التغيي ،صمة المؤقتة، قضى بنقل اللجنة العليا لالنتخابات من صنعاء إلى العا2019

التابعة  يا لالنتخابات. كما أصدرت اللجنة العل(6) ونتائج االنتخابات التكميلية غير شرعيةالحوثيون في اللجنة معدومة، 

ال فر األحواوتلعدم ء؛ نها "ال تعترف بانعقاد اللجنة العليا لالنتخابات في صنعاإقالت فيه  اصحفي   ابيان  لحكومة هادي 

غير  رها منوالشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون االنتخابات، واعتبرت نتائج االنتخابات غير شرعية لصدو

 .(7)ذي صفة، وتذهب باليمن نحو التشطير

وة عود ،يةقام الحوثيون بمنع باقي األعضاء من الخروج من اليمن، ووضع بعضهم تحت اإلقامة الجبر ،في المقابل

ليهم لعضوية النتخاب ممث ،2019بريل/نيسان أ 13صباح السبت  ،لتوجهلالشاغرة،  الناخبين في الدوائر االنتخابية

 اسمعلى افق والتو ،لحسم خالفاتها حول رئاسة مجلس النواب "الشرعية"لى هو ما مث ل ضغط ا عو، ( 8)مجلس النواب

 اواب  نز جباري الشدادي وعبد العزي ومحسن باصرة ومحمد ،للمجلس ارئيس   ،سلطان البركاني ،لقيادي في حزب المؤتمرا

في نفس  تم  ، وهو ما ( 10) ودعوة الرئيس هادي مجلس النواب لالنعقاد في محافظة حضرموت ،( 9)لرئاسة المجلس

 .(11) "سكايبتقنية "منهم عبر  3 ، شاركاعضو   141ن االنتخابات التكميلية، بنصاب بلغ يتاريخ إجراء الحوثي
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ي "اتخاذ لها الحق فقالت إن . و"خيانة عظمى"اجتماع مجلس النواب، في مدينة سيئون الجماعة الحوثية عتبرت وا

ل من ثبت مشاركته من القانون الجزائي في حق ك 125اإلجراءات الالزمة وتطبيق أحكام الدستور والقانون، منها المادة 

عضاء مجلس صنعاء والمتحدث باسمها "بمصادرة ممتلكات أ هدد وزير اإلعالم في حكومةو. (12)لتشريع للعدوانفي ا

 متلكونيفيما  ن في سيئون، وأنهم بذلك يدقون المسمار األخير في نعشهم، وسيكون الشعب هو الفيصليالنواب المشارك

قاط ات إسإجراء . ويشير إلى إسقاط العضوية عنهم بتهم الخيانة العظمى وانتخاب أعضاء آخرين. ويتطلب السير في(13)

 . (14) العضوية توافر النصاب القانوني وموافقة أغلبية األعضاء في مجلس نواب صنعاء

تهداف مجلس طائرة حوثية حاولت اس 11أنه جرى إسقاط  ،المالكيتركي  ،وحسب الناطق الرسمي باسم التحالف العربي

 . (15) النواب المنعقد في مدينة سيئون

 

 الخالف حول مكان االنعقاد 

جوز نقل ياء، وال المقر الرسمي النعقاد مجلس النواب هو العاصمة صنعفإن الئحة الداخلية لمجلس النواب؛ وفق  لنص ال

عضاء أغلبية أانعقاد المجلس خارج العاصمة إال لظروف قاهرة يستحيل معها االنعقاد في العاصمة، وأن يوافق عليه 

 . (16) (1المجلس )النصف+

جلس النواب مبنقل اجتماعات جلسات  ،2017يناير/كانون الثاني  28في  ،ااسي  ا رئوكان الرئيس هادي أصدر مرسوم  

حول  الخالف حال دون انعقاد المجلس الفتقاد النصاب، وعدم حسمما  ؛من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن

ن  أ، إال  نعقادون مكان االبعد توافر النصاب القانوني اتجهت األنظار إلى مدينة عدن لتكو ،لكنرئاسة مجلس النواب. 

، ( 17) نقاد في عداالنع وهدد باستخدام كل الوسائل الممكنة لمنع ،ا رفض بشدةالمجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتي  

ا ل أخرى أكثر أمن  لبحث عن بدائلدفع الرئاسة اليمنية ما  ؛( 18)  بمحافظة حضرموت، أو في أي أرض جنوبيةكال  أو المُ 

 .(19) هيمنة القوات اإلماراتية أو قوات النخب واألحزمة األمنية التابعة لهاعن  ةوبعيد

فيها  وجدتي ال جنوب التالمنطقة الوحيدة في الاختيار مدينة سيئون كمكان النعقاد المجلس في هذا السياق، باعتبارها جاء و

 5ولى المكونة من منطقة العسكرية األوجد فيها التو .(20) تشكيالت من النخب أو األحزمة األمنية الموالية لإلمارات

 كري بكامللواء عسبدفعت السعودية قد . وتتبع شرعية الرئيس هاديجنوبية و-ألوية عسكرية تتميز بتشكيلة مختلطة شمالية

ي النواب ف د مجلس، لتأمين انعقاعتاده إلى المنطقة العسكرية األولى، يشمل مدرعات ودبابات وبطارية صواريخ باتريوت

مني. تعزيز أ السعودية في حال أي طارئ أو ظهور حاجة إلى ةكونها المنطقة األقرب إلى شرورل اوأيض  . (21) نسيئو

 .(22) كال  ا بالنسبة للقادمين من المناطق الشمالية مقارنة بعدن أو المُ وتعتبر سيئون أكثر أمن  

 

 دوافع أطراف الصراع

ة على الرقابتيجة لوظائفه الدستورية في إقرار التشريعات ويقوم المجلس بدور مهم في معادلة الصراع في اليمن ن

ائف مجلس ياء وظل حكومة الرئيس هادي على إعادة إحالحكومة، والتصديق على االتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتعو   

على  غطالض ، وتفعيل العمل المؤسسي في إطار النظام السياسي. وفي نفس الوقت تخففةوالرقابي ةالنواب التشريعي

وفي  ة صنعاء،في العملية التفاوضية مع حكوم وأالرئيس هادي في مواجهة األطراف األخرى سواء في تشكيل الحكومة، 

ل ، في حا*()كرئيس خالل الفترة القادمةشكل عام. ومنح الرئيس هادي الشرعية القانونية التي يحتاجها ب معادلة الصراع

تحالف دخل الت. إضافة إلى تأكيد شرعية امسبق   اومحدد   اون البديل جاهز  ما إذا خال منصب الرئيس لسبب طارئ، يك

 .(23) بحصوله على موافقة البرلمان بأثر رجعي

لسلطة ل اسحب   عودة مجلس النواب لالنعقاد في المناطق خارج سيطرة أنصار هللا في صنعاء، يمثل ن  فإ ،في المقابل

 لبرلمانيةالدوائر اوفي األوساط  اخارجي   احراك  كذلك  لُ حسابها، ويشك    خر علىللطرف اآلومكسب ا التشريعية من يدها، 

 الدولية في مواجهتها. 
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زمة أي تجاوز فظهرت بوادره وقد د بقية القوى السياسية ضدها؛ واألكثر أهمية أنه سيكون بمثابة إطار مؤسسي يوح   

وقوة  احزب   16حزاب والقوى المؤيدة للشرعية بين تشكيل رئاسة المجلس والنجاح في انعقاده، وإنشاء إطار موسع لأل

 .(24) سياسية، باسم "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" في ثاني أيام انعقاد المجلس

ا  أجل من  ، وذلك( 25)انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون بحضرموت إلتمامالجهد والضغط السعودي وكان واضح 

تجاه  حساسية أن المملكة أكثر إلى رويشا. كما سبق القول ،مواجهة سلطة الحوثيين تعزيز قدرات معسكر الشرعية في

وضع صول الالحفاظ على صورتها الخارجية )مقارنة باإلمارات(، في ظل الجمود الحاصل في ملف الصراع اليمني، وو

 فشلت بحل الشرعية، كماا في إعادة فشلت عسكري  قد إلى طريق مسدود، ما يضع المملكة في وضع محرج باعتبارها 

ط عليهم والضغ لذلك ترى السعودية في تعزيز معسكر الشرعية وسيلة إلضعاف الحوثيين ،الصراع عبر التسوية السياسية

 تى اآلنح نه شيءلم يتحقق مالذي للمضي في جهود التسوية، السيما بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اتفاق ستوكهولم 

(26) . 

ى لفي الحصول ع يُثار حول النظرة السعودية النعقاد مجلس النواب كوسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة،باإلضافة إلى ما 

، ( 27) رةالمه محافظة أنبوب نفطي يمر من منطقة الخراخير السعودية عبر األراضي اليمنية إلى ميناء نشطون في

راتي، ل اإلماار دعمها في مواجهة التغومر به اليمن، وحاجة الشرعية الستمريمستفيدة من الوضع االستثنائي الذي 

. ورغم (28) جهاواالستفادة كذلك من الشرعية الرمزية لمجلس النواب في منح وجودها في المهرة المشروعية التي تحتا

قان ظل االحت ادي فيهسيعود بنتائج عكسية على حكومة الرئيس  ا أن تحقق ذلك فعلي  ، إال  )*(النفي الحالي لهذا المسعى

صالح ساب المحالناتج عن الوجود العسكري السعودي واإلماراتي المباشر في المهرة. وسيكون على وتمعي الراهن المج

لشفافية اعلى  الوطنية في ظل االختالل القائم في توازن القوى بين طرفي التعاقد، ويفرض وضع االختالل هذا الحرص  

 .(29) تعاقدات محتملة مستقبال  ووالعالنية في أي اتفاقات 

 اتي ادعوم إمارالي الملمجلس االنتقوفيما يبدو أنه تقاطع حاد في المصالح بين السعودية واإلمارات؛ هدد ا ،رآخ ومن جانب

مدينة  مجلس فيهاني بن بريك، انعقاد ال ،وهاجم نائب رئيس المجلس االنتقاليبمنع انعقاد مجلس النواب في سيئون. 

 ظاهرات تطالبالمجلس االنتقالي الجنوبي أنصاره إلى االحتشاد، وتسيير م ودعا .(30) "الزور"سيئون ووصفه بمجلس 

التدخل سهم أو .(31)بوقف انعقاد المجلس في سيئون، وترديد هتافات أن سيئون جنوبية ال تقبل المشاريع الوحدوية

س المجل في تخفيف حدة معارضة ،جلسة افتتاح مجلس النواب اإلماراتالسعودي والضغط الدولي وحضور سفير 

 .(32) االنتقالي، ودفعه اللتزام الصمت خالل األيام التالية لالنعقاد

فض خيار على رمؤسسة على دوافع مبدئية انعقاد مجلس النواب في الجنوب المجلس االنتقالي الجنوبي ويقوم رفض 

م تنفيذ أما اائق  دة وعللوح ار  الوحدة وتبني اتجاهات انفصالية عن الشمال، ويرى في انعقاد مجلس النواب في الجنوب استمرا

 طموحاته في االنفصال.

. قبال  لجنوب مستها في اعم القوى المنادية باالنفصال وسيلة لحماية مصالحدوترى اإلمارات العربية المتحدة من جانبها، في 

وب، ي الجنفوتخشى أن يؤدي االنعقاد الدائم لمجلس النواب إلى عرقلة مشاريعها الخاصة، والحد من حرية حركتها 

 ،يةرية للشرعالعسك ا في القواتودمج القوات المدعومة إماراتي   عالقتها مع الحكومة في أطر واضحة،والدعوة إلى تنظيم 

خر أكثر آبشخص  من تعزيز سلطة هادي عبر مجلس النواب، وتطمح لتغييره من خالل العملية التفاوضية اوال تريد مزيد  

ئيس ط على الرالضغ ل قدراتها في. وانعقاد المجلس يعط   "إخوان اليمنهم بـ"دعوت نأو م حعن اإلصال امنها وبعيد   اقرب  

 لتغيير الحكومة أو إضافة شخصيات محسوبة عليها. يهاد

 

 قف األطراف الدوليةادالالت مو

ف الدولية، بعودة لت رسائل التهنئة والترحيب من عدد من األطراالمجلس النواب؛ تو األولىمع انعقاد الجلسة االفتتاحية 

ن انعقاد البرلمان اليمني يرمز إلى تقدم إ"فيها:  ركي لدى اليمن "ماتيو تولر" بتهنئة قاليماألالمجلس لالنعقاد. فبعث السفير 

ا لجميع أكثر إشراق   الطريق نحو المصالحة الوطنية، ويمكن أن ينهي الصراع ويضمن مستقبال  العملية السياسية، وسيقود 

لكتروني، ركية بيان ترحيب بعد ساعات من انعقاد المجلس على موقعها اإليونشرت وزارة الخارجية األم. (33) اليمنيين"

ا في دفع عجلة المصالحة السياسية والوطنية بما يتيح للحكومة واألحزاب ا مهم  أن البرلمان اليمني سيلعب دور  "ذكرت فيه 

السفير البريطاني أ هن   ،ومن جانبه ، (34) "ياجات الشعب اليمنيالسياسية جميعها التركيز بصورة أفضل على تلبية احت
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تهنئة إلى الرئيس  ،مارتن غريفيث ،. وبعث المبعوث األممي لعملية السالم في اليمن(35) بانعقاد مجلس النواب في سيئون

مكثفة  إلعادة إطالق ن انعقاد المجلس يأتي في منعطف حاسم في إطار الجهود الجماعية الإ" :وقال ،هادي بانعقاد المجلس

  .(36) العملية السياسية إلنهاء النزاع في اليمن"

ق مسدود، لى طريتحمل مواقف األطراف الدولية المهتمة بالتسوية السياسية دالالت مهمة في ظل وصول جهود التسوية إو

ي على الحوثيين ط سياستتعلق بممارسة ضغوهي في العموم . (37) ذكر في اتفاق ستوكهولمواإلخفاق في تحقيق أي تقدم يُ 

بعض خطي تفي ما إلحراز تقدم في جهود التسوية، والتعويل على مجلس النواب لممارسة دور في دفع عملية التسوية، ورب

 .تهاوليؤل مسال يستطيع الرئيس هادي وحدة تحم  التي  العقبات أمامها

 

 مجلس النواب بين االنعقاد الدائم والمؤقت

 نها ستكونأن البعض التي اكتنفت انعقاد مجلس النواب في مدينة سيئون؛ يراهو سابقة الذكردات في ضوء التحديات والتهدي

عتبار أن ، وبارضواسعة بين الطموح في استمرار االنعقاد، ومعطيات الواقع على األالاألولى واألخيرة، بسبب الفجوة 

 خاصة، ال  رها مستقبون من الصعب استمرارها أو تكراقد يكالتي تضافر عدد من العوامل االنعقاد ما كان له أن يتم لوال 

 تعارض بشدة عودة المجلس لالنعقاد.التي وجود عدد من األطراف مع 

جلسات أن يقضي بة في جلسته الرابع اقرار  النواب نفي احتمال خيار االنعقاد المؤقت؛ أصدر مجلس وربما لهذا السبب ول

 الحكومة داخلي  على شرعية ا سلب ااالنعقاد غير الدائم للمجلس سينعكس  ن  إف ،. ودون شك(38) انعقاده ستكون دائمة

إلصالح وذلك  ، (39) بالنسبة لها امصيري   اويعتبر استمرار انعقاد المجلس في دورة انعقاد اعتيادية خيار   ،اوخارجي  

 ر في جهوديام بدوللقكذلك يه ة مع دول التحالف، وتعزيز قدراتها السياسية والمؤسسية، والتعويل علالعالقات المختل  

 التسوية السياسية والمصالحة الوطنية. 

 

 خاتمة 

مى، جل غير مسإلى أ وسيظل كذلك ،قوي ا الصراع بيد أطراف تشريعية   الصراع على البرلمان في اليمن باعتباره أداة  كان 

نعقد في يلمجلس أن لحة. وما كان لهذا ايود استعمال هذه "األداة" البرلمانية لصاالنزاع كل طرف من أطراف  ألن  ذلك 

 بدتها علىأالتي  يةالواضحة وعدم الممانعة اإلمارات والرغبة الدوليةالكبير سيئون بجنوب البالد لوال الدعم السعودي 

مكان نفس ال دون انقطاع وفي. لكن من غير المحسوم بدقة ما إن كان بإمكان هذا المجلس أن يستمر في انعقاده مضض

 ادها. مجلس انعققرر الفي ظل التحديات األمنية الكبيرة التي ال تزال ماثلة مع كل جلسة ي لمستقبل المنظور، خاصة  خالل ا

 

 ، باحث يمني مختص في الشؤون السياسية. أحمد عز الدين*

 

 المراجع

 ( الالئحة الداخلية لمجلس النواب، موقع مجلس النواب: 2المادة ) (1)

 http://www.parliament.gov.ye/laws/Internal/index.htm  

 (، الالئحة الداخلية لمجلس النواب، موقع مجلس النواب، مصدر سابق.106( والمادة )83المادة ) (2)

ن الشرعية من صالحياتها أم مؤشر لمزيد من التمزيق؟، الموقع بوست،  (3) (: 2019أبريل/نيسان  9، )تاريخ الدخول 2019أبريل/نيسان  8انعقاد البرلمان بسيئون.. هل سيمك  

qeapost.net/news/39612https://almaw،  

(: 2019أبريل/نيسان  14، )تاريخ الدخول 2019أبريل/نيسان  13دائرة نيابية في محافظات سيطرتهم، المشهد اليمني،   24الحوثيون يعلنون إجراء انتخابات في  (4)

alyemeni.com/130574-https://www.almashhad،  

 2019مارس/آذار  31جتماع عاجل للبرلمان لقطع الطريق أمام محاولة الحوثيين إجراء انتخابات شكلية لملء المقاعد الشاغرة، القدس العربي،خالد الحمادي، الحكومة اليمنية تسعى لعقد ا (5)

  https://bit.ly/2DtG03n(: 2019أبريل/نيسان  1)تاريخ الدخول 

  https://bit.ly/2IyStH2(: 2019مارس/آذار  4، )تاريخ الدخول 2019مارس/آذار  3ية، سبوتنيك،  أنصار هللا" تعلن أسماء المسؤولين عن إدارة االنتخابات النيابية التكميل (6)

http://www.parliament.gov.ye/laws/Internal/index.htm
https://almawqeapost.net/news/39612
https://www.almashhad-alyemeni.com/130574
https://bit.ly/2DtG03n
https://bit.ly/2IyStH2


 7 

 ( 2019مارس/أذار  28، )تاريخ الدخول 2019مارس/أذار  27اليمن: االنتخابات الحوثية التكميلية لبرلمان صنعاء باطلة، العين اإلخبارية،  (7)

 invalid-parliament-commission-ctionele-ain.com/article/yemeni-https://al  

  https://bit.ly/2IN8Y1t(: 2019مارس/آذار  14، )تاريخ الدخول 2019مارس/آذار  13محافظة يمنية، المستقبل اليمني،  15الحوثيونيعلنون موعد إجراء االنتخابات النيابية التكميلية في  (8)

 (:   2019ن أبريل/نيسا 10، )تاريخ الدخول 2019أبريل/نيسان  9وجباري والشدادي وباصرة نواب ا له، الموقع بوست، هيئة رئاسة جديدة للبرلمان.. البركاني رئيس ا  (9)

https://almawqeapost.net/news/39633  

  . 2019أبريل/نيسان  10، ، تاريخ الدخول https://mancheete.com/posts/6598صدور قرار جمهوري بدعوة البرلمان لالنعقاد في مدينة سيئون، مانشيت،  (10)

https://www.voice- :2019 أبريل/نيسان  13؛ تاريخ الدخول،   مراسل إذاعة دولية يكشف عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة، صوت اليمن،  (11)

yemen.news/news102863.html  

ا: تعرف على عدد أعضاء النواب الحاضرين في سيئون .. أسماء نواب ر (12) . 2019إبريل/نيسان  13، تاريخ الدخول،  ئيس البرلمان، مأرب برس،أنظر أيض 

https://marebpress.net/news_details.php?sid=149859  

 ،11/04/2019بعقوبات قانونية بسبب هذا اإلجراء.. تفاصيل، تعز أونالين، ” نواب الشرعية”الحوثي يتوعد  (12)

https://taizonline.com/news17270.html  

 10ل، تاريخ الدخو ، https://alyemenialyoum.com/news48080.htmlرلماني يكشف سر تأجيل موعد انعقاد جلسة البرلمان رغم اكتمال الترتيبات)تفاصيل(، اليمن اليوم، مصدر ب (13)

 .  2019أبريل/نيسان 

 ب إسقاط العضوية.( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب؛ أن المجلس وحده يختص بالفصل في طل194وفق المادة ) (14)

   ،ye.com/news75260.html-https://www.freedom.  2019أبريل/نيسان  16تاريخ الدخول،  طائرة مسيرة حوثية في سيئون، موقع  11التحالف العربي يكشف عن إسقاط  (15)

 ( الالئحة الداخلية لمجلس النواب، مصدر سابق.5مادة ) (16)

  http://uae71.com/posts/69117. 2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول، 71ة في عدن، اإلمارات أبو ظبي تمنع عقد جلسة لبرلمان الشرعي (17)

http://m.yemen-. 9201أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول،  نوب )مدينة سيئون(، نافذة اليمنالمجلس االنتقالي يرفض عقد جلسة مجلس النواب في الج (18)

window.com/news/83220/#.XK1NyJU9KJ0  

  ، uae.com/news/view/14474-http://emasc.2019أبريل/نيسان  9تاريخ الدخول، هادي يختار حضرموت لعقد جلسة لبرلمان الشرعية بعد منع اإلمارات عقدها في عدن، إيماسك،  (19)

  /https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/4، .  2018مايو/أيار  5، تاريخ الدخول، 1-الحرب-خارج-مني-سيئونسْيئون... يمن خارج الحرب،، العربي الجديد (20)

 .2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول،  https://almawqeapost.net/news/39633هيئة رئاسة جديدة للبرلمان.. البركاني رئيس ا وجباري والشدادي وباصرة نواب ا له، الموقع بوست،  (21)

  https://almawqeapost.net/news/39618  .  2019أبريل/نيسان  9تاريخ الدخول،  رفع سقف المطالب ورفض انعقاده، الموقع بوست،  اجتماع مجلس النواب في سيئون.. بين دعوات (22)

سكري يث حول الشق العأجيل الحدتوافقية، وتتركز اإلستراتيجية التفاوضية للحوثيين على تفكيك معسكر الشرعية سياسي ا بتغيير رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الحكومة بشخصيات أخرى  *

 إلى ما بعد التفكيك السياسي. 

  https://almawqeapost.net/news/3961.   2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول، 8 فض انعقاده، الموقع بوست، اجتماع مجلس النواب في سيئون.. بين دعوات رفع سقف المطالب ور (23)

  577alyemeni.com/130-https://www.almashhad. 2019أبريل/نيسان  11، تاريخ الدخول، يان(، المشاهد اليمنين ) نص البحزب وقوة سياسية يمنية تشهر هذا البيا 16عاجل:  (24)

ودي؛ أنظر: بن دغر: سيئون كانت ستجد صعوبة أكد رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بأن سيئون كانت ستجد صعوبة في استقبال جلسات مجلس النواب لوال الدعم السع (25)

  ahrar.net/news24705.html-https://al . 2019أبريل/نيسان  10، تاريخ الدخول،  ، في استقبال المجلس وقادة البالد لوال نظرة ثاقبة من الملك سلمان وولي عهده، األحرار نت

ا لعبة القط والفار بين الشرعية واالنتقالي، كريتر اسكاي،  (26)   https://cratersky.net/articles/759.  2019أبريل/نيسان  10، تاريخ الدخول، من عدن إلى المكال إلى سيئون، انتهت أخير 

  pens/3468-https://almawqeapost.net/special.  2019أبريل/نيسان  16، تاريخ الدخول، اليمنية .. حقيقة أم أكذوبة؟! فى العمراني، الوجود اإليراني في المهرةمحمد مصط (27)

. 2019أبريل/نيسان  8، تاريخ الدخول اسكاي،  على فوهة التحدي، كريتر -والمجلس االنتقالي تحديدا -صالح السقلدي، عقد مجلس النواب بالجنوب سيضع الجنوبيين (28)

https://cratersky.net/articles/754  

ات الخاصة بصفقات مجلس النواب مع نفى عضو مجلس النواب محسن باصره أن يكون هناك مصالح خاصة للسعودية وراء الدفع بانعقاد مجلس النواب؛ أنظر: نائب الرئيس يفند الشائع* 

( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب أن المصادقة على االتفاقيات والتعاقدات الخارجية يتم بحضور 133.  وتشترط المادة )2019أبريل/نيسان  17، تاريخ الدخول  السعودية، مصادر نت،

  http://msdernet.xyz/muta.php?no=1984322&d_no=424ة األعضاء الحاضرين من كل من المجلسين. المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى، ويتم التصويت عليها بأغلبي

  https://cratersky.net/posts/13768.  2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول،  ة في المهرة؟، تقرير، كريتر سكاياحمد باعباد، هل يشرعن مجلس النواب اليمني أطماع السعودي (29)

  line.com/news7913.html-https://yemen.  2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول، ، ”الزور”بن بريك يرفض انعقاد البرلمان اليمني في سيئون وينعته بـ (30)

أبريل/نيسان  10، تاريخ الدخول  https://bawabatii.com/news240529 االنتقالي الجنوبي يتخذ خطوات وإجراءات هي األخطر على اليمن في المدينة التي ستستضيف جلسات البرلمان، (31)

  http://adengd.net/news/379344.  2019أبريل/نيسان  12، تاريخ الدخول اللطيف سالمين، تقرير: ما الذي يحمله انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون؟، عدن الغد، . عبد 2019

 ttps://cratersky.net/articles/759h. 2019أبريل/نيسان  9، تاريخ الدخول، من عدن إلى المكال إلى سيئون ، انتهت أخيرا لعبة القط والفار بين الشرعية واالنتقالي ..، كريتر اسكاي،  (32)

  https://alshahednews.net/news46327.html. 2019أبريل/ نيسان  14، تاريخ الدخول عقب نجاح انعقاد مجلس النواب، الشاهد نيوز، ” االنتقالي الجنوبي”هكذا حاكمت قيادات جنوبية 

  https://www.alyamanalaraby.com/379214. 2019أبريل/نيسان  13، تاريخ الدخول في سيئون، اليمن العربيلبرلمان الدنا يعلق على انعقاد االسفير األمريكي لدى ب (33)

https://al-ain.com/article/yemeni-election-commission-parliament-invalid
https://bit.ly/2IN8Y1t
https://almawqeapost.net/news/39633
https://mancheete.com/posts/6598
https://www.voice-yemen.news/news102863.html
https://www.voice-yemen.news/news102863.html
https://www.voice-yemen.news/news102863.html
https://marebpress.net/news_details.php?sid=149859
https://taizonline.com/news17270.html
https://www.freedom-ye.com/news75260.html
http://uae71.com/posts/69117
http://m.yemen-window.com/news/83220/#.XK1NyJU9KJ0
http://m.yemen-window.com/news/83220/#.XK1NyJU9KJ0
http://m.yemen-window.com/news/83220/#.XK1NyJU9KJ0
http://emasc-uae.com/news/view/14474
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/5/4/
https://almawqeapost.net/news/39633
https://almawqeapost.net/news/39618
https://almawqeapost.net/news/3961
https://www.almashhad-alyemeni.com/130577
https://al-ahrar.net/news24705.html
https://cratersky.net/articles/759
https://almawqeapost.net/special-pens/3468
https://cratersky.net/articles/754
http://msdernet.xyz/muta.php?no=1984322&d_no=424
https://cratersky.net/posts/13768
https://yemen-line.com/news7913.html
https://bawabatii.com/news240529
http://adengd.net/news/379344
https://cratersky.net/articles/759
https://alshahednews.net/news46327.html
https://www.alyamanalaraby.com/379214
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.  2019أبريل/نيسان  13، تاريخ الدخول المصدر أونالين،   2014الخارجية األمريكية تهنئ البرلمانيين اليمنيين بمناسبة انعقاد المجلس للمرة األولى منذ  (34)

line.com/articles/166539https://almasdaron  

https://www.almashhad-.  2019أبريل/نيسان  15، تاريخ الدخول، بريطانيا تعلن موقفها من عقد جلسات البرلمان اليمني في سيئون واختيار هيئة رئاسة جديدة، المشهد اليمني،   (35)

alyemeni.com/130695  

   https://almostakbalonline.com/news5824.htmK.2019أبريل/نسان  14، تاريخ الدخول  ألممي يهنئ الرئيس هادي بمناسبة انعقاد مجلس النواب، المستقبل اونالين، المبعوث ا (36)
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