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 كلمة شكر وتقدير
اهلل عــز وجــل أن وفقنــي إلكمــال ثــلا البحــث العممــي فمــ  الحمــد عمــ  جزيــل  أشــكر    

نعامـــ ل ثـــم الشـــكر موصـــول ألثـــل الفضـــل اعترافـــًا بفضـــمهم وتقـــديرًا لجهـــدثم  فضـــم  واا
 وسعيهم.

كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلـ  مـن كـان لـ  الفضـل بعـد اهلل فـي     
ـــلكر مشـــرفورت  النهإخـــراج ثـــلا البحـــث العممـــي بصـــ ثـــلل الرســـالة  ائيـــةل وأخـــص بال

اســتالة العمــوم السياســية بكميــة االقتصــاد  شاااة ة حي اار اباارا يم ألســتالة الــدكتورة ا
والعموم السياسية جامعة القاثرةل عمي تفضمها بقبول اإلشراف عمي ثـلل الرسـالةل ومـد 

ا اهلل عنـي جزاثـفمها خالص الشكر والعرفان واالحتـرامل و يد العون لي بصورة مستمرةل 
 وعن طالب العمم خير الجزاء.

                 أتقـــــــــــدم بخـــــــــــالص الشـــــــــــكر والتقـــــــــــدير إلـــــــــــي أســـــــــــتالي القـــــــــــدير األســـــــــــتالكمـــــــــــا     
اسـتال العمـوم السياسـية بكميـة االقتصـاد والعمـوم  حممد صفر الد ن خرباش  الـدكتور 

                      السياســـــــــــــــــــية جامعـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــاثرةل وزيـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــباب االســـــــــــــــــــبقل واألســـــــــــــــــــتالة
اســتالة العمــوم السياســية بكميــة االقتصــاد والعمــوم السياســية   اادم تييكااي  الــدكتورة 

جامعة القاثرةل ومـديرة مركـز الدراسـات الماليزيـة جامعـة القـاثرةل ورئـيس قسـم البحـوث 
والدراســات السياســية بمعهــد البحــوث والدراســات العربيــةل عمــي تفضــمهما بقبــول مناقشــة 

تي والحكـــم عميهـــا رةـــم كثـــرة أعمالهمـــا وضـــيق وقتهمـــال والشـــك بـــأن مالحظاتهمـــا رســـال
جزاثما اهلل عنـي وعـن مهما خالص امتناني و أثرت الرسالة إلخراجها بالشكل النهائيل ف

 طالب العمم خير الجزاء.
وال يفوتني أن أتقدم بكل الحب والتقدير لبمدي الثاني جمهورية مصـر العربيـة البمـد     

فل بمــد الحضــارة والعمــمل وكــل الشــكر لمعهــد البحــوث والدراســات العربيــة ادارًة المضــيا
 واساتلة وموظفين.

ووطنــــي الحبيــــب الــــيمن  والشــــكر والحــــب والوفــــاء مرســــل منــــي إلــــي بمــــدي ال ــــالي    
ل راجيـــًا اهلل عـــز وجـــل أن يوحـــد أبنائـــ  عمـــي كممـــًة ســـواءل وأن يعيـــد إليـــ  نعمـــة الســـعيد

 نني عمي حفظ العهد ورد الجميل إلي بمدي الحبيب.االمن واالمانل وأن يعي
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 دمــــةـالمق

أكثر تصميماً على التكتل سياسياً تدخل دول العالم المتقدمة هذا القرن وهي     

واقتصادياً، على العكس من منطقتنا العربية التي تتجه إلي التباعد واالنقسام، رؼم 

القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع بلدانها، حتي بات البلد الواحد يعاني من 

 انقسامات حادة تدفع في ؼالب األحيان إلي االقتتال والتناحر.

النظام الفيدرالي أحد الحلول لكثير من القضايا الراهنة، التيي يجيب أن وتعد فكرة     

تؤخذ حقها بدراسة مميزاتها واشكالياتها وإمكانية تطبيقها علي الواقيع دون قبولهيا، أو 

رفضها لمجرد مسماها أو تؤويلها علي نقيض مفهومها، فهنيا  مين يسيتقون معيرفتهم 

قائديييية أو مييين اإلعيييالم الموجيييه، وكيييال عييين الفيدراليييية مييين مفييياهيم ايدلوجيييية أو ع

المصيدرين يرسييم الفيدرالييية كـفكيـرة ؼريبيية خطييرة تهييدؾ إليي التقسيييم، وفييي بعييض 

األحيان توصؾ الفيدرالية بؤنها مإامرة لالستئثار بالخيرات التابعة لكل إقلييم بمعيزل 

عيين الدوليية المركزييية، فييي الوقييت ذاتييه هنييا  ميين يييرط أن الفيدرالييية شييرط أساسييي 

ماييية الحقييوق وضييمان الحريييات، وهييي السييبيل لرخييا  وتقييدم الشييعوب استشييهاداً لح

 بنماذج بعض الدول المتقدمة التي يقوم نظام الحكم فيها علي النظام الفيدرالي.

لقد نشؤت األنظمة الفيدرالية في ظيروؾ مختلفية عين بعضيها اليبعض، فكيل منهيا     

ياسيون والقوط التاريخيية الكبيرط، وتيم كان نتيجة فريدة الختيارات اتخذها القادة الس

اختيييار الفيدرالييية ميين أجييل جمييع وحييدات كانييت منفصييلة سييابقاً فييي دوليية جديييدة، أو 

 إلعادة ترتيب دول كانت موحده، وأحياناً كنتاج للعمليتين معاً.

وتختلؾ األنظمة الفيدرالية اختالفاً كبيراً فيما بينها مين حييث تكوينهيا االقتصياد      

ماعي ومإسساتها، فهي تتضمن دوالً كبيرة للؽاية ودوال صيؽيرة، ودوالً ؼنيية واالجت

ودوالً فقيرة، ودوالً متجانسة السيكان ودوالً متنوعية السيكان، وتعتبير بعيض األنظمية 

الفيدرالية نظماً ديمقراطية راسخة منيذ زمين طوييل، بينميا توجيد ليدط اليبعض ا خير 

 .نظٌم ديمقراطية أكثر حداثة واضطراباً 

وال يمكيين أن تكييون هنييا  وصييفة واحييدة للفيدرالييية يمكيين تطبيقهييا دائميياً، فكييل     

 مجتمع يتسم بالتعقيد والخصوصية، وتساهم عدة عوامل في تشكيل مالمحه.
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وفيمييا يخييص اليييمن فقييد بييدأ الحييديث عيين ضييرورة تطبيييق النظييام الفيييدرالي فيهييا     

جاجييية فييي اليييمن علييي النظييام حتم مييع ظهييور الحركييات اال2011ابتييداً  ميين العييام 

لجنيوب السياسي، والتي هددت الوحيدة اليمنيية، وظهيرت أصيوات مطالبية بانفصيال ا

عيين دوليية الوحييدة، وقييد تييم تسييليم السييلطة إلييي نائييب الييرئيس، ومييع ذليي  لييم تنتهييي 

نقسيامات الداخليية بياليمن، وتطيورت األحييداث طالبيات باالنفصيال والتيي تهيدد باالالم

يطرة الحركيية ميين أحييداث متسييارعة أدت فييي نهاييية األميير إلييي سيي هشييهدت بيياليمن ومييا

 م.2014الحوثية علي معظم األراضي اليمنية باستخدام القوة ابتداً  من نهاية عام

وعقد في اليمن مإتمر الحوار الوطني بهدؾ الخروج من األزمة السياسية التي     

ليمن من االنقسام، واعتمدت تعيشها البالد، وإيجاد الحلول المناسبة للمحافظة علي ا

الوثيقة الختامية لمإتمر الحوار الوطني أن تكون الدولة الجديدة دولة اتحادية بنظام 

فيدرالي، وتم تشكيل لجنة لتحديد عدد االقاليم، والتي بدورها أقرت تقسيم اليمن إلي 

مح ستة أقاليم منها إقليمان في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال، ولم تكتمل مال

رات السياسية الراهنة علي والتطو حداث األخيرةنظراً لألالنظام الفيدرالي بعد، 

وبيان أهم االيجابيات بحث وتحليل هذه األوضاع  ، والتي تستدعياليمنية الساحة

والسلبيات في تطبيق الفيـدرالية في اليمن، من خالل بيان االشكاليات الموجودة علي 

 هدد مستقبل اليمن.أرض الواقع والتي يمكن أن ت

 أوالً: مشكلة البحث:

الينظم الفيدراليية عليي مواجهية  الوقوؾ عليي ميد  قيدرةتهدؾ مشكلة البحث في     

ية، ولماذا تنجح بعض النظم السياسية في مواجهة إشكاليات النظيام نقسامات الداخلاال

وبشيكل  الفيدرالي وتتعثر أخرط، وذل  بالتطبيق على بعض أمثلة من النظم العربيية،

 .خاص الحالة اليمنية

 ثانٌاً: التساإالت البحثٌة:

 :تتفرع من المشكلة البحثية مجموعة من التساإالت البحثية    

نقسامات لية في بعض النظم التي تعاني من ادواعي تطبيق الفيدرا هيما  -1

 تواجه هذه النظم في هذا اإلطار؟ اإلشكاليات التي داخلية؟ وما
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م السياسية في تطبيق النظام الفيدرالي، ولماذا تتعثر لماذا تنجح بعض النظ  -2

 أخرط في ذل ؟

 مد  إيجابية أو فاعلية األخذ بالفيدرالية في بعض النظم العربية؟ ما  -3

نقسامات م الفيدرالي في اليمن لمواجهة االمد  إمكانية األخذ بالنظا ما  -4

 الداخلية؟

ماهي أهم و في اليمن؟ ليالنظام الفيدراماهي اهم العوامل التي تدعم تطبيق   -5

 اإلشكاليات التي يمكن أن تعوق تطبيق النظام الفيدرالي في اليمن؟

 ثالثاً: أهمٌة الدراسة:

 تنقسم أهمية هذه الدراسة إلي أهمية نظرية وأهمية عملية    

 أهمٌة نظرٌة:

ندرة الدراسات المتعلقة بالفيدرالية في النظم العربية ومن ثم يمكن أن تمثل   -1

لدراسة إضافة متواضعة للتراكم العلمي، حيث لم يحظ هذا الموضوع بما هذه ا

يستحق من اهتمام من قبل الباحثين الدارسين في هذا المجال  مما يزيد من أهمية 

هذه الدراسة، والحاجة إليها كونها تتعرض لموضوع تندر فيه الدراسات علي 

 لرجوع إليها.المستو   اليمني ويمكن أن تشكل قاعدة معلومات يمكن ا

التي  االستطالعية، ة وتندرج في إطار الدراسات المستقبليهذه الدراسة   -2

 وماهي أهم الفرص والمعوقات. ،تهدؾ إلي معرفة إمكانية تطبيق الفيدرالية

 أهمٌة عملٌة:

تزداد أهمية الموضوع في ظل التطورات السياسية الحديثة في اليمن،   -1

م وسميت بثورات الربيع العربي في 2011خاصة بعد األحداث التي بدأت العام

عدد من الدول العربية ومن ضمنها اليمن والتي أدت إلي تنحى النظام السياسي 

سنة، وكذل  بعد تزايد االحتجاجات بالمحافظات الجنوبية 33الذ  حكم اليمن لمدة 

م، كل هذا 1990باليمن المطالبة باالنفصال عن الدولة اليمنية الموحدة منذ عام 

د  إلي بداية مإتمر الحوار الشامل باليمن والذط شاركت فيه جميع األطياؾ أ

واألحزاب اليمنية والتي خرجت منه بضرورة اعتماد نظام الدولة االتحادية المتمثلة 
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بالفيدرالية وتقسيم اليمن إلى أقاليم للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحويل الدولة 

ظاماً اتحادياً وإعطا  صالحيات واسعة لألقاليم اليمنية من بسيطة إلى مركبة تتبنى ن

 على حساب المركز.

الموضوع للباحث فرصة لتحليل الوضع السياسي الراهن في اليمن، يعطي   -2

 بما يسهم في فهم الفيدرالية وخاصة من قبل النخب السياسية.

 رابعاً: مفاهٌم الدراسة:

يية، حييث تتبنيي الدراسية سوؾ تركز الدراسة بشكل أساسيي عليى مفهيوم الفيدرال    

ولية المعاصيرة يتضيمن توزييع إن الفيدرالية هي شكل من أشكال الدتعريفاً يقوم علي 

 وسيييلة لتنظيييم الشييئون يهييواألقيياليم أو الواليييات تحادييية والحكوميية االبييين  السييلطة

 سيييم السيييلطات بيييين الحكومييية المركزييييةوتقا ،جتماعييييةقتصيييادية واالالسياسيييية واال

 عادل في توزيع الحقوق والواجبياتتوازن إلي ليمية بهدؾ الوصول الحكومات اإلقو

: مبيدأ يبياد  واضيحة هيعليى م الفيدرالييةوتبنيى تحياد الفييدرالي  بيين المنضيمين لال

ستقاللية ومبدأ المشاركة.تحاد ومبدأ االاال
(1)

 

 خامساً: منهج الدراسة:

إمكانيية ؾ إلي معرفة االستطالعية، وتهدفي إطار الدراسات  تندرج هذه الدراسة    

ومياهي أهيم الفيرص والمعوقيات، وليذل  سييتم االسيتعانة  ،في اليمن تطبيق الفيدرالية

سيية سييتون  والييذط يقتييرب ميين الظيياهرة محييل الدرابيياقتراب تحليييل اليينظم لديفيييد ا

 :بالتركيز على العناصر التالية

وينات المشكلة التكو طبيعة العالقة بين الدولة من جهة، المدخالت: وتتمثل في    

يتعرض لها  للمجتمع من جهة ثانية  وبالتالي دراسة الضؽوط والتؤثيرات التي

 النظام  وعليه سيتم دراسة البيئة اليمنية سوا  الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية.

مع  اد الفيدرالي النظام للمطالب المتمثلة في االتحستجابة المخرجات: وهى ا    

ستجابة لتطلعات الشعب اليمني وتحقيق وحدته ظام على االة الندراسة مدط قدر

 الوطنية.
                                                           

1))
دراسة  –ة والحكومات المحلٌة فً النظم الفٌدرالٌة تحادٌالعالقة بٌن الحكومة اال، بلند إبراهيم حسين شالي 

 .02، ص م2103  ات العربية  معهد البحوث والدراسرسالة ماجستٌر غٌر منشورة، حالة العراق



03 
 

التؽذية العكسية: وهى العملية القائمة على الربط بين المدخالت والمخرجات      

على التطبيق  والمقصود بذل  هو دراسة ردود الفعل لمكونات الشعب اليمن

ستجابة والتقبل للفيدرالية.الفيدرالي  ومدط اال
(1)

 

يعني بدراسة وحدة  وهو دراسة الحالة، سيستخدم في هذه الدراسة كذل  أسلوبو    

واحدة خالل فترة معينة دراسة متعمقة بؽية الوصول إلي فهم أعمق لها وعمل نوع 

لتعميمات بالنسبة للظاهرة موضع الدراسة.من ا
(2) 

 سادساً: أدوات جمع البٌانات:

 تتمثل أدوات جمع المعلومات فيما يلي:    

يتم سوؾ المصادر األولية: لمعالجة بعض الجوانب في موضوع الدراسة   -1

، من خالل دراسة بعض الدساتير، وكذل  دراسة  على اداة تحليل الوثائق مادعتاال

 وثائق مإتمر الحوار اليمني.

العربية المتمثلة في الكتب المصادر الثانوية "مصادر مكتبية":   -2

والمإتمرات والصحؾ والدوريات لدراسات واوالرسائل الجامعية واإلنجليزية 

 .ذات العالقة بموضوع الدراسةوالندوات 

حيث أجر  الباحث عدداً من المقابالت الشخصية  :أداة المقابلة  -3

المسإولين واألكاديميين اليمنيين، وذل  لمعالجة الجوانب التحليلية مع عدد من 

 لموضوع الدراسة، وهم كا تي:

مبني مكتبه بفي  ،م9/3/2016لقدمي في القاهرة بتاريخ مقابلة مع/ حمود ناصر ا - أ

السفارة اليمنية بالقاهرة، وهو حاصل علي الدكتوراه في العلوم السياسية، ويشؽل 

 منصب نائب السفير اليمني بالقاهرة ومسئول العالقات اليمنية المصرية بالسفارة.

م، وهو خريج 5/4/2106مقابلة مع/ سلطان أحمد السامعي في القاهرة بتاريخ  - ب

شريعة وقانون من جامعة صنعا ، وهو عضو المكتب السياسي للحزب 

                                                           
 ص 0984  الكويت: وكالة المطبوعات مقدمة فً مناهج وطرق البحث فً علم السٌاسة  كمال المنوفي (1)

 .27-26ص
إرشيادات ونصيائف فيً سيبٌل تحقٌيق  –اعيداد الرسيائل واألطروحيات العلمٌية  تحسيٌنعطية حسيين أفنيد ،  (2)

 .85م، ص 2102، القاهرة: جامعة القاهرة، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، الرصانة



04 
 

االشتراكي اليمني وعضو سابق بمجلس الشور ، وعضو مجلس النواب اليمني 

 م. 2113منذ العام 

 سابعاً: الدراسات السـابقة:

بعض جوانب الموضوع محل الدراسة،  تتناولتتعدد الدراسات السابقة التي     

 منها تناول جانب أساسي من الدراسة، والبعض قدم معالجات لجوانب فالبعض

ويمكن تصنيؾ الدراسات السابقة إلي ثانوية كمإثر علي موضوعات أخر ، 

 مجموعتين هما:

النظام الفيدرالي بشكل عام،  المجموعة األولي: دراسات ركزت وتناولت طبيعة

 وإشكالية تطبيقها في بعض النظم السياسية.

 ة الثانية: دراسات ركزت علي الوضع السياسي في اليمن.المجموع

الدراسات التً ركزت وتناولت طبٌعة النظام الفٌدرالً بشكل عام وإشكالٌة  -1

 تطبٌقها فً بعض النظم السٌاسٌة:

دراسة جمٌلة مسلم شربجً, وعنوانها: "االتحاد الفٌدرالً: دراسة تطبٌقٌة عن  -

 (1). الوطن العربً"

رته على التطبيق في إلى إثبات مرونة النظام الفيدرالي وقد هدفت الدراسة    

تعيق  العربي والتعرؾ على العثرات التي على دول الوطن تطبيقهو حاالت متباينة

فية تجنب هذه العثرات من خالل االستفادة من طريق الوحدة بين الدول العربية وكي

ي تحاد الفيدرالالعامة لالناولت الدراسة النظرية ترالي، كما تحاد الفيدآليات اال

من  ت الدراسة على كلعتمدواألصول التاريخية والنظرية لالتحاد الفيدرالي، وا

 المنهج التاريخي والمنهج التحليلي  وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:

 إال من خالل النظام الفيدرالي. يمكن للدول العربية أن تتحد ال - أ

ل العربية شرط أن يتم بشكل تدريجي تحاد الفيدرالي هو الحل األمثل للدواال - ب

ز على المسائل التي ال بحيث يوفر درجة كبيرة من الالمركزية السياسية وأن يرك

 ة الدول األعضا .تثير حساسي
                                                           

  رسالة دكتوراه غٌر منشورة  االتحاد الفٌدرالً: دراسة تطبٌقٌة عن الوطن العربًجميلة مسلم شربجي   (1)

 م.2113قسم القانون العام  اهرة  كلية الحقوق جامعة الق
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 ضرورة االرتقا  بجامعة الدول العربية وتطويرها. - ج

سٌن عبدالوهاب, وعنوانها: التجربة المالٌزٌة فً إدارة دراسة وفاء لطفى ح -

ادة للمنطقة العربٌة/دراسة لحالتً: ع متعدد األعراق والدروس المستفالمجتم

 (1) كراد فً العراق.ارقه الزنوج فً جنوب السودان واألفاال

 اليزيا. والتعرؾ على العوامل التيتناولت الدراسة قضية التعدد العرقي في م    

وس المستفادة والدر ساعدت ماليزيا في النجاح في إدارة المجتمع متعدد األعراق 

ستخدمت الدراسة منهج بيق التجربة علي المنطقة العربية، واوإمكانية تط منها 

 :وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها دراسة الحالة 

ظهرت قدرة في التطور وفقاً للبيئة من خالل الموا مة بين التجربة الماليزية أ

 ربية.عناصر األصالة والمعاصرة  ولم تعتمد على النقل لألفكار الؽ

نجحت الدولة الماليزية في إيجاد وحدة قومية في المجتمع متعدد األعراق      

 بصياؼة مباد  محددة تطبق على الجميع.

تحادٌة عنوانها: العالقة بٌن الحكومة االدراسة بلند إبراهٌم حسٌن شالً, و -

 (2) "دراسة حالة العراق". والحكومات المحلٌة فً النظم الفٌدرالٌة

ومات المقارنة في علم السياسة  رج الدراسة في إطار دراسات فرع الحكتند    

عتبارها ترتكز على إحدط مكونات النظام السياسي الداخلي وهي الحكومة  با

تحادية والحكومات لى طبيعة العالقة بين الحكومة االوهدفت الدراسة إلى الوقوؾ ع

عتمدت م، وا2005لعراق منذالتطبيق على حالة امع  لمحلية في النظم الفيدراليةا

سات السياسية الدراسة على تطبيق المنهج المإسسي  والذ  يقصد به دراسة المإس

 صلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها:ختصاصات، وتومن حيث التشكيل واال

زمان ومكان، ومن  ليس بالضرورة أن تكون الفيدرالية علي نمط واحد في كل - أ

 .بين بلد وآخر بعض الخصوصيات الممكن أن تكتسب
                                                           

التجربة المالٌزٌة فً إدارة األعراق والدروس المستفادة للمنطقة العربٌة.. وفا  لطفى حسن عبدالوهاب،  (1)
   معهدرسالة ماجستٌر غٌر منشورة  دراسة لحالتً األفارقه الزنوج فً جنوب السودان واألكراد فً العراق

 م.2118العربية  قسم الدراسات السياسية   البحوث والدراسات
العالقة بٌن الحكومة االتحادٌة والحكومات المحلٌة فً النظم الفٌدرالٌة "دراسة ين شالي  بلند ابراهيم حس (2)

  معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  حالة العراق"

 م.2103العربية 
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الفيدرالية أصبحت حقيقة دستورية وواقعية في العراق وآمن بها معظم  - ب

يث التوقيت والصالحيات ولكن يختلفون في تفاصيل تطبيقها من ح ،العراقيين

 وتوزيعها بين مستويات الحكم. ،ختصاصاتواال

ات أصبحت البيئة السياسية العراقية أكثر مالئمة لتطبيق الفيدرالية في محافظ - ج

وسط وجنوب العراق، بسبب المشاكل االقتصادية والسياسية والتي جعلت من 

موضوع الفيدرالية موضوعاً ملحاً يحتاج إلي االهتمام علي المستويين األكاديمي 

 والسياسي. 

هزة اإلدارٌة دراسة عبدالرحٌم عبداللطٌف عبدهللا شاهٌن, بعنوان: "مشاكل األج -

 (1). دراسة مقارنة" تحادٌة..فً نموذج الدولة اال

 الدراسة إبراز المشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي استهدفت    

ى المستوط تواجه الجهاز اإلدار  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  سوا  عل

من خالل  ،تحاد قة األفقية والرأسية للتنظيم االيضاح العالاالتحاد  أو المحلي  وإ

ختصاصاتها لمباد  العامة للنماذج االتحادية المقارنة في ضو  اها مع امقارنت

عدة عتمدت الدراسة على ية والواقع العملي الذط تجر  فيه، واالتنفيذية واإلدار

 هج التاريخي والتحليلي إضافة إلى المنهج المقارن.نممناهج هي: المنهج البيئي وال

 :صلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاتو    

ر قادر ت العربية المتحدة أنه ؼياتحاد  لدولة اإلمارالنظر للبنيان اال يتضح من - أ

الت صاحبت تكوينه  وصعوبة التعامل مع المشك على االضطالع بالمهام التي

لكيفية التعامل  ر الحاكم أو االستراتيجية الضابطةتواجهه دون وجود اإلطا التي

 مع هذه الصعوبات.

 تحاد.مشكالت التي تواجه االذولة للتصد  للؼياب الجهود المب - ب

 

 

                                                           
 مشاكل األجهزة اإلدارٌة فً نموذج الدولة االتحادٌة.. دراسة مقارنة,عبداللطيؾ عبدهللا شاهين  عبدالرحيم  (1)

 م.0991قتصاد والعلوم السياسية  قسم السياسة  . جامعة القاهرة  كلية االرسالة دكتوراه غٌر منشورة
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دراسة نٌروز محمد علم الدٌن فتحً السٌد، بعنوان: دور الفٌدرالٌة فً إدارة  -

 (1) مجتمع متعدد اإلثنٌات فً بلجٌكا.

يات وعالقته ببعض المفاهيم ثنهدفت الدراسة إلي التعرؾ علي مفهوم اال    

وأنماط  ،د اإلثنياتتعد، والتعرؾ علي مفهوم المجتمع مالمتداخلة معه األخرط

ر الدولة وعالقتها بالمجتمعات، الجماعات اإلثنية ومفهوم الفيدرالية، ودو

 ، إضافة إلي التعرؾ علي مدطنقسامتها في إدارة المجتمعات شديدة االستراتيجيوا

، والتعرؾ علي مدط العالقة بين الجماعات اإلثنية والنظام الفيدرالي البلجيكي

وتوصلت  لتي تواجه خطر االنقسام والتجزئة،للدول العربية امة الفيدرالية موا 

 الدراسة إلي عدة نتائج، أهمها:

إن الجديد الذ  أدخل علي مفهوم اإلثنية وطبقته بلجيكا هو فكرة قبول األخر  - أ

وم معيار  يدافع عن حكومات وأن الفيدرالية هي مفه وممارسة مبدأ المواطنة،

 مشتر  وحكم ذاتي إقليمي. المستويات تضم قواعد حكم متعددة

در  كثير من الدول ومنها بلجيكا أن هذه الجماعات بلؽت من القوة مبلؽاً كما أ - ب

ومن األفضل إعطائها قدراً من  ستخدام العنؾ معها مجدياً،، ولم يعد اكبيراً 

 ستقاللها وخروجها التام عنها.ل داخل الدولة الموحدة بدالً من استقالاال

دول والنخب السياسية للجماعات اإلثنية أن مإسسات أدركت العديد من ال - ج

الديمقراطية التوافقية واأللية اإلقليمية أصبحتا ؼير كافيتين لتحقيق االستقرار، 

وأن الوقت قد حان لتبني الفيدرالية وذل  أن الفيدرالية توفر الفرص لكبح 

 االنفصالية.

 

 

 

 

                                                           
، رسالة اإلثنٌات فً بلجٌكادور الفٌدرالٌة فً إدارة مجتمع متعدد نيروز محمد علم الدين فتحي السيد،  (1)

 م.2117قتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،، جامعة القاهرة، كلية االماجستٌر غٌر منشورة
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 :شكالٌات التً ٌواجههاوأهم اإل السٌاسً فً الٌمن دراسات ركزت علً النظام -2

دراسة فإاد حسٌن أحمد شرهان, بعنوان: أثر التغٌرات فً النظام الدولً على   -

 (1). م2003-1990السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة تجاه العمل العربً المشترك

 ات والتحوالت الدولية الكبرط التيسعت الدراسة إلى رصد وتحليل المتؽير    

ؾ كان لهذه المتؽيرات والتحوالت لقطبية الثنائية  وكيمثلت مقدمات لتداعى نظام ا

نعكاسات كبيرة على النظم اإلقليمية الفرعية ومنها النظام اإلقليمي العربي  وتركز ا

 الدراسة على دور اليمن في العمل العربي المشتر  تحت مظلة الجامعة العربية.

وهي الفترة التي  ،م2003-1990وقد أختار الباحث الفترة الزمنية من عام     

 اليمن فيها إعادة تحقيق وحدته واندماجه في دولة واحدة "الجمهورية اليمنية" شهدت

   وأستخدم الباحث منهج تحليل النظم.م1990مايو  22في تاريخ 

 -1945دراسة عبدالرحمن الكمالً، بعنوان: الٌمن فً جامعة الدول العربٌة )  -

1995.) (2) 

عتبارها من ين جامعة الدول العربية واليمن باالعالقة بتناولت الدراسة حدود     

الدول المإسسة للجامعة، وحاولت اإلجابة علي العديد من األسئلة المتعلقة 

 بالموضوع أهمها: هل اليمن من الدول الفاعلة والمإثرة في جامعة الدول العربية؟

روحة لمطستخدمت الدراسة المنهج التاريخي كمسل  لحل المشكلة البحثية اوا

ستخدام المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلي عدة بصورة رئيسية باإلضافة إلي ا

 يلي: نتائج من أهمها ما

المإيدة لتعديل ميثاق  من الدولكانت اليمن في قضية تطوير الجامعة العربية  - أ

وذل  حرصاً منها علي تفعيل العمل العربي المشتر  في  ،جامعة الدول العربية

 ة العربية.إطار الجامع

                                                           
أثر التغٌرات فً النظام الدولً على السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة تجاه العمل فإاد حسين أحمد شرهان   (1)

معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات  ,رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  العربً المشترك

 م.2116السياسية 
 ، معهدرسالة ماجستٌر غٌر منشورة، (0551 -0591، الٌمن فً جامعة الدول العربٌة)عبدالرحمن الكمالي (2)

 م.2110البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات السياسية، 



09 
 

ترط اليمن أن جامعة الدول العربية مإسسة عربية ينبؽي السعي إلي تطويرها  - ب

 والحفاظ عليها بدون تدخالت خارجية.

دراسة محمد حسن محمد حمٌد، بعنوان: السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة تجاه التدخل   -

 (1). (2007 -2000الخارجً لنشر الدٌموقراطٌة فً الوطن العربً فً الفترة)

بالضؽوط الخارجية الهادفة لدفع الدول العربية إلي في هذه الدراسة هتم الباحث ا    

كمظهر من مظاهر التدخل الخارجي في الوطن  ،مزيد من التحول الديموقراطي

وهما  ،العربي من خالل دراسة أهم قوتين في العالقات الدولية في الوقت الراهن

وبيان تداعيات هذه التدخالت  ،روبيةالواليات المتحدة األمريكية والقو  األو

ستخدم الباحث بشكل رئيسي منهج السياسة الخارجية اليمنية، وقد ا الخارجية علي

 وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: ستخدم المنهج الواقعي،، كذل  اتحليل النظم

إن طبيعة تدخل القو  األمريكية واألوروبية من أجل نشر الديموقراطية هو  - أ

لحفاظ علي "ا ؼطا  سياسي لتحقيق أهداؾ أعمق وأهم بالنسبة لها آلية أو مجرد

، الحفاظ علي أمن إسرائيل، القضا  علي قتصاديةالمصالح البترولية واال

وليس ؼاية في حد  ،بسط النفوذ والهيمنة علي المنطقة" األصولية اإلسالمية،

 ذاتها تهدؾ إلي تحقيقها.

لواضح في السياسة الخارجية للقو  الدولية بين البد من التؤكيد علي التباين ا - ب

 األقوال واألفعال.

كان لؽياب وضعؾ المإسسات السياسية الفاعلة في المجتمع العربي أثر كبير  - ج

في جعل نظام الدول العربية في بنيته األساسية مجرد شكل نظام دولة باالسم 

 فقط، لكنه مبني علي السلطة الفردية المطلقة.

ارد البشرية المإهلة للسياسة الخارجية اليمنية إلي تقليص قدرة أدت ندرة المو - د

 الحكومة اليمنية علي التؤثير في مجال السياسة الخارجية.  

                                                           
لٌمنٌة تجاه التدخل الخارجً لنشر الدٌموقراطٌة فً الوطن السٌاسة الخارجٌة امحمد حسن محمد حميد،  (1)

، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم رسالة دكتوراه غٌر منشورة ،6113-6111العربً فً الفترة

 م. 2102الدراسات السياسية، القاهرة، 
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دراسة محمد علً حسن مجمل، وعنوانها: القبٌلة ودورها فً الحٌاة السٌاسٌة   -

 (1). (1994 -1962الٌمنٌة بٌن عامً )

ل دور القبيلة السياسي في اليمن خالل الفتيرة سعت هذه الدراسة إلي تفسير وتحلي    

، وذل  عن طريق الكشؾ عن عالقة القبيلة ببعض مكونيات 1994 -1962من عام

عتمدت الدراسة علي المنهج التاريخي المقارن، ا ووظائؾ النظام السياسي اليمني، و

 وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج ومنها:

بلي وأن القبيلة كانت تمتل  عناصر أثبتت الدراسة أن الشعب اليمني شعب ق - أ

فقد كانت الدولة اليمنية قبلية  السيطرة والتؤثير علي مجريات األحداث السياسية،

 النشؤة والتكوين.

بينت الدراسة أن قيم وتقاليد المجتمع اليمني لم تتحطم وتذوب رؼم ظهور  - ب

 العولمة والنمو السريع للمدن والتحضر.

يمنية حقيقة ثابتة في التاريخ اليمني وأن تحقيقها أوضحت الدراسة أن الوحدة ال - ج

عبر مراحل زمنية مختلفة عالمات فاصلة في عملية التحول نحو قيام الدولة 

 الحديثة.

أثبتت الدراسة أن الدور الذ  لعبته الزعامات القبلية في الصراع بين جناحي  - د

المدني النخبة السياسية وتقريب وجهات النظر لم تستطيع منظمات المجتمع 

 القيام به.

دراسة عادل عبدالحمٌد غنٌمه، بعنوان: الٌمن ومجلس التعاون الخلٌجً  -

(1981- 2003) .(2) 

هدفت الدراسة إلي تحليل العالقة بين اليمن ومجلس التعياون الخليجيي، وتطرقيت     

 ،قتصيادياً ل مجلس التعاون الخليجي أمنيياً واإلي ماهي الفوائد المتبادلة بين اليمن ودو

هييو  ختالفييات بييين اليييمن ودول المجلييس الخليجييي  وميياوتناولييت أوجييه التشييابه واال

                                                           
رسالة ، 0559 -0526القبٌلة ودورها فً الحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة بٌن عامًعلي حسن مجمل،  محمد (1)

 م.2119قسم الدراسات التاريخية، القاهرة: ، معهد البحوث والدراسات العربية،ماجستٌر غٌر منشورة
، رسالة دكتوراه غٌر منشورة ،6112 -0540الٌمن ومجلس التعاون الخلٌجًؼنيمه،  عادل عبدالحميد (2)

 م.2116 البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية، القاهرة: معهد
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وصيوالً  ،ختالفاتس لتعميق أوجه التشابه وتضييق االمطلوب من اليمن ودول المجل

نضييمام اليييمن بعضييوية كامليية إلييي للمنطقيية باإلييي الهييدؾ المنشييود للتكامييل العربييي 

المنهج التاريخي ومينهج تحلييل الينظم  واستخدمت الدراسة  مجلس التعاون الخليجي،

اإلقليميييية، وكييييذل  المييينهج المقييييارن، وتوصيييلت الدراسيييية إليييي عييييدد مييين النتييييائج 

 والتوصيات أهمها:

علي اليمن ودول المجلس توثيق العالقات الثنائية في المرحلة الحالية في مختلؾ  - أ

اصة التشابه ويعمل علي تضييق اوجه االختالؾ خبما يعمق أوجه  ،المجاالت

 قتصاد .في الجانب اال

 ،المجلس ختالفات بين اليمن ودول علي الجمهورية اليمنية االهتمام بؤوجه اال - ب

ألساسي من حيث التشريعات والقوانين مع العمل علي تؽييرها بما يتفق والنظام ا

تحديد فترة زمنية مرتبطة من خالل  ،تفاقيات الموجودة في المجلس الخليجيواال

تقل عن ثالث سنوات وال تزيد  بحيث ال ،اليمن إلي المجلسنضمام بخطوات ا

 عن خمس سنوات.

يجب علي اليمن السير في اتجاه اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية  - ج

 باإلضافة إلي اإلصالحات السياسية.

علي دول المجلس إذا ما توفرت لديها الرؼبة الكاملة في انضمام اليمن إلي  - د

( من النظام األساسي للمجلس التي جعلت 5يلي: تعديل المادة )المجلس القيام بما 

العضوية تقتصر علي الدول الست وفتح باب العضوية، إعالن المجلس قبول 

انضمام اليمن خالل فترة زمنية محددة بحيث ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد 

لكي  عن خمسة سنوات، خالل هذه الفترة الزمنية يتم تؤهيل االقتصاد اليمني

 يتواكب مع االقتصاديات الخليجية.

دراسة بلقٌس أحمد منصور أبو أصبع، وعنوانها: األحزاب السٌاسٌة والتحول   -

 (1). (2001 -1991) الدٌمقراطً فً الٌمن

                                                           
رسالة دكتوراه  م،6110 -0550األحزاب السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً فً الٌمن أصبع،  بلقيس أحمد أبو (1)

 م.2113قتصاد والسياسة، قسم العلوم السياسية، ، جامعة القاهرة، كلية االغٌر منشورة
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قراطي ألحزاب السياسية في التحول الديمسعت الدراسة إلي رصد وتحليل دور ا    

الفاعلة علي الساحة اليمنية،  في اليمن من خالل التعرؾ علي أهم األحزاب

ر الديموقراطية والتعرؾ علي خصائص هذه األحزاب وبنائها التنظيمي ومد  توف

هذه الدراسة بصفة أساسية منهج االقتراب المإسسي، ستخدمت الداخلية فيها، وا

ستعانت بالمنهج المقارن ومنهج الجماعات، وقد توصلت الدراسة إلي عدة وكذل  ا

 يلي: نتائج منها ما

قترانها بالوحدة اليمنية لم يكن قرار لي التعددية السياسية والحزبية وانتقال إاال - أ

سياسي صرؾ من النظامين في الشطرين، بل كان هنال  قدر كبير من التفاعل 

والتكامل بين مجموعة من العوامل والمتؽيرات المحلية واإلقليمية والدولية التي 

 تجاه نحو التعددية الحزبية.االهمت بدرجات متفاوتة في الدفع بسا

التعددية السياسية في اليمن تندرج ضمن دول التعددية السياسية المقيدة، والتي  - ب

تشير إلي قبول النظام السياسي لمبدأ التعددية السياسية في شكل أحزاب، ولكن 

في ظل هيمنة للسلطة التنفيذية علي بقية السلطات وفي إطار قيود وضوابط 

 إمكانية تداول السلطة وممارسة األحزاب لوظائفها.معينة تحد من 

تعاني األحزاب اليمنية من الكثير من القيود والضوابط الدستورية والقانونية التي  - ج

 تضعها النخبة الحاكمة وتإثر علي فاعلية األحزاب في أدا  دورها.

تتحكم السلطة التنفيذية والحزب الحاكم من خالل القوانين الحاكمة للعملية  - د

النتخابية، واإلشراؾ علي عملية التصويت في تحديد وتحجيم وصول أحزاب ا

 المعارضة للمجالس التشريعية والمحلية.

قانون االنتخابات اليمني يعاني من الثؽرات وسلبية الممارسات عند التطبيق  -هـ

 والتي تإثر بدورها علي مسيرة التحول الديموقراطي في اليمن.
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ب الٌوسفً، بعنوان: دولة الوحدة الٌمنٌة وخٌاراتها دراسة عائده علً عبد الر -

 (1). "1999 -1990المستقبلٌة" دراسة تحلٌلٌة للفترة 

هدفت الدراسة إلي تناول الحالة السياسية لدولة الوحدة اليمنية بكل تعرجاتها     

نجاحاتها وإخفاقاتها خالل عقد كامل من عمر الوحدة، وتحليل مد  قدرة دولة 

تحقيق أهدافها وماهي العراقيل التي تقؾ أمام إنجازها لكامل أهدافها إن  الوحدة علي

ستخدمت الدراسة قبلية التي تواجه دولة الوحدة، والم تتحقق، وماهي الخيارات المست

النهج التحليلي وكذل  المنهج التاريخي، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج وتوصيات 

 يلي: من أهمها ما

في اليمن ظهر نتيجة لتحقيق الوحدة سلمياً بعد تصاعد  التحول الديموقراطي - أ

 أزمات النخب السياسية الحاكمة في شطر  اليمن قبل إعالن الوحدة.

هام من  نتقال السلمي للسلطة كمظهرالعجز عن استيعاب آليات واستراتيجيات اال - ب

واللجو  للقوة أد  إلي نشوب الحرب األهلية  ،مظاهر التحول الديموقراطي

 نفراد بالسلطة.حة من أجل االالمسل

يجب احتوا  النزعات الحزبية المتطرفة واالنتما ات االجتماعية الضيقة، وعلي  - ج

كافة األطراؾ السياسية وخاصة الحاكمة البعد عن سياسة إضعاؾ األحزاب 

 السياسية عبر أساليب اإلقصا  واالستقوا  بؤجهزة الدولة.

شراؾ علي المإسسات واألجهزة التمثيل المتكافئ لألحزاب السياسية باإل - د

االنتخابية هو خير ضمان لحيادها وعدم استئثار طرؾ أو أكثر بإدارة العملية 

 االنتخابية.

 

 

                                                           
 -0551" دراسة تحلٌلٌة للفترة دولة الوحدة الٌمنٌة وخٌاراتها المستقبلٌةالرب اليوسفي،  عائده علي عبد (1)

 ، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية، القاهرة:رسالة ماجستٌر غٌر منشورة"، 0555

 م.2116
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دراسة عمران عٌسً حمود الجبوري، بعنوان: أثر السٌاق الدولً واالقلٌمً   -

للحركة االحتجاجٌة علً االستقرار السٌاسً فً منطقة الخلٌج دراسة حالة 

 (1). الٌمن

حاولت الدراسة رصد وتحليل العوامل السياسية الداخلية والخارجية المإثرة في     

قليمية للحركة االحتجاجية سياسة اليمن من جهة، ودراسة أثر السياقات الدولية واإل

 ستقرار السياسي في منطقة الخليج العربي من جهة أخر .علي اال

اعالت والتؤثيرات المتبادلة بين كما عملت الدراسة علي محاولة تحليل التف    

اولة لفهم البيئة السياسية وذل  في مح ،جتماعيةلعوامل السياسية واالقتصادية واالا

حتجاجية في اليمن، وكذل  تحليل العالقة بين التي انطلقت منها الحركة اال

ه هذوأثر السياقات الدولية واإلقليمية علي  ،"القبلية والسياسية" الصراعات الداخلية

 ستقرار السياسي في المنطقة.العالقة ومد  تؤثيرها علي اال

وكذل  منهج تحليل النظم والمنهج  ،ستخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالةوا    

 المقارن، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها:

نفصال الجنوب عن طريق الحرا  الجنوبي نفسه، من المتوقع أن تثار قضية ا - أ

حل تل  المشاكل العالقة جذرياً، كذل  المسؤلة الحوثية في شمال اليمن إن لم ت

مازالت تلعب بالورقة الحوثية وتزودها  -إيران -طالما أن هنا  قو  إقليمية

 بالسالح والمعدات واألموال.

من المرجح أن يبقي الجيش اليمني يسير مع الدولة بخط متواز وكؤنه سلطة  - ب

من جيش قبلي  يجاد جيش وطني الوال  بدالً ستعجالً إلوإذا لم يتم العمل م ثانية،

وات المسلحة في الشمال ويجب العمل علي توحيد الق تجاه،الوال  ومناطقي اال

 ندماجها وفق أليات مبرمجه وتحت قيادة موحدة.والجنوب وا

                                                           
أثر السٌاق الدولً واإلقلٌمً للحركة االحتجاجٌة علً االستقرار السٌاسً عمران عيسي حمود الجبور ،  (1)

البحوث والدراسات  معهد  ،رسالة دكتوراه غٌر منشورة، ة حالة الٌمنفً منطقة الخلٌج العربً دراس

 م.2105العربية،  قسم الدراسات السياسية، القاهرة : 
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يبقي الوضع االقتصاد  هشاً وعقبة أمام التطور الجديد الذ  يقوم به النظام  - ج

تكن هنا  عمليات تسريع اصالح االقتصاد اليمني من خالل دعم  الجديد، إن لم

، لتسهيل عملية بنا  االقتصاد الخليجي لليمن اقتصادياً  دول مجلس التعاون

 اليمني ألن ضعفه يإد  إلي انهيار العملية السياسية وانهيار الوحدة اليمنية.

عة الحوثيين   استؽلت القو  اليمنية الداخلية والسيما الحرا  الجنوبي وجما - د

الحركة االحتجاجية التي قامت بها الفئات الشابة والعناصر المثقفة، ودخلت علي 

خط االحتجاجات وذل  لتحقيق أهدافها المستقبلية، والسيما أن جماعة الحرا  

الجنوبي تسعي إلي االنفصال، والحوثيون يسعون للترويج ألفكارهم المذهبية 

   إقليمية.علي الساحة اليمنية بدفع من قو

حمدان ناٌف مسعود علً الصٌرفً، بعنوان: مصادر عدم االستقرار السٌاسً  -

(2012-1990فً الجمهورٌة الٌمنٌة )
 .(1)

 

تركز الدراسة علي مصادر عدم االستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية،     

الستقرار انطالقاً من التعرؾ علي العوامل والمسببات التي تإد  إلي استمرار عدم ا

في اليمن، والتي تنوعت ما بين دينية واجتماعية، وسياسية واقتصادية، وإقليمية 

ودولية، وما كان لها من دور بارز في تحفيز حالة عدم االستقرار السياسي، والتي 

م، وحتي اندالع االحتجاجات عام 1990عانت منها اليمن منذ إعادة الوحدةعام

ليل النظم، وتوصلت الدراسة إلي عدد من م، واستخدم الباحث منهج تح2011

 النتائج، أهمها:

ستقرار الدينية دوراً كبيراً في عدم اال لعبت المذهبية والطائفية والحركات - أ

بسبب ارتباطها بؤجندات السياسي في اليمن، حيث جعلها تعيش في صراع مستمر 

 .خارجية

ياسية والحزبية  شكل الصراع السياسي منذ إعادة الوحدة، وبروز التعددية الس - ب

 أحد أبرز مصادر عدم االستقرار السياسي في اليمن.

                                                           
-1990مصادر عدم االستقرار السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة )مسعود علي الصيرفي، حمدان نايؾ  (1)

علوم السياسية، قسم العلوم السياسية، القاهرة: قتصاد والجامعة القاهرة، كلية اال، رسالة دكتوراه(، 2012

 م.2105
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مثل اعتماد االقتصاد اليمني علي مصادر دخل ؼير مستقرة عقبة كبيرة أمام  - ج

تحقيق االستقرار السياسي واالقتصاد ، نظراً ألن تراجع اإلنتاج النفطي أد  إلي 

 تزايد عجز الموازنة.

ربي إلى تؽييرات كبيرة في المنطقة، لم تنتهي أدت أحداث ما أسمي بالربيع الع  - د

تداعياتها بعد، وشكلت نوعاً من الفراغ االستراتيجي، عملت القو  اإلقليمية علي 

ملئه، باعتباره فرصة سانحة ألن تإثر وبقوة في إعادة تشكيل وصياؼة مستقبل 

 الدول العربية في المنطقة.

شكل أو آخـر علي جوانب معينة للنظام بالنسبة للدراسات السابقة معظمها تركز ب    

الفيدرالي في دول مختلفة سوا  من الناحية النظرية أو التطبيقية، وقد استفاد منها 

الباحث من حيث اإلطار النظر ، وتقسيم الدراسة، واختيار المنهج، وكذل  

ويمكن القول االستفادة من بعض المصادر التي رجعت إليها الدراسات السابقة، 

ستختلؾ عن الدراسات السابقة في أنها ستحاول تالفي  عامة أن هذه الدراسةبصفة 

لفيدرالي بعض القصور التي ألمت بهذه الدراسات، وسيتم التركيز علي النظام ا

 .في ظل التطورات المعاصرة في اليمن خاصة   عامًة، وإشكاليات تطبيقه

 ثامناً: تقســـٌم الدراســة:

والتؤصيل  اإلطار النظر " :الفصل األول عة فصول،تنقسم الدراسة إلي أرب    

المفاهيمي" ويركز علي اإلطار النظر  للفيدرالية ومفهومها ونشؤتها ومقوماتها 

وخصائصها، وإشكاليات النظم الفيدرالية، وسوؾ ينقسم إلي مبحثين: األول بعنوان: 

اليات النظـم "الفيدرالية في النظـم السياسية المعاصرة"، والثاني بعنوان: "إشك

الذ  جا  تحت عنوان: "الفيدرالية في النظـم الفصل الثانً: الفيدرالية"، أما 

العربية" فيتناول خصائص األنظمة السياسية العربية وإشكالياتها، وبعض تجارب 

النظام الفيدرالي في بعض النظم العربية، وينقسم إلي مبحثين: األول بعنوان: 

تجارب الفيدرالية في النظم "، والثاني بعنوان: "بيةخصائص النظم السياسية العر"

الذ  جا  بعنوان: "النظام السياسي وبنا  الدولة  الفصل الثالث"، وفي العربية

اليمنية" تم تناول تجارب الدولة اليمنية مع الفيدرالية وكذل  خطوات الوحدة اليمنية، 
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تصاعدها، وسوؾ ينقسم  وتم التركيز علي األزمة السياسية واألسباب التي أدت إلي

إلي مبحثين: األول بعنوان: "التجارب السابقة للدولة اليمنية مع الفيدرالية"، 

الفصل والمبحث الثاني بعنوان: "أبعاد األزمة السياسية المعاصرة في اليمن"، أما 

، وسيركز علي آليات حل "إدارة األزمة السياسية في اليمـنفجا  بعنوان: " الرابع

ياسية اليمنية المعاصرة، من خالل مإتمر الحوار الوطني، وعلى مالمح األزمة الس

الفيدرالية في مخرجات الحوار، ومقومات الفيدرالية في اليمن وكذا إشكاليات 

تطبيقها، وسوؾ ينقسم إلي مبحثين: األول بعنوان: "الحوار الوطني كآلية إلدارة 

ن: "إمكانية تطبيق الفيدرالية في األزمة السياسية المعاصرة"، والمبحث الثاني بعنوا

 اليمن".
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 ل األولـالفص

 اإلطــار النظــري والتؤصٌل المفاهٌمً
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 ل األولـالفص

 والتؤصٌل المفاهٌمً ظرياإلطـــــار النــــ

من  ،يتطلب هذا الفصل تكوين صورة واضحة عن الجانب النظر  للفيدرالية    

ومقومات  مصطلح الفيدرالية في النظم السياسية المعاصرة،خالل توضيح المقصود ب

الفيدرالية ونشؤتها وخصائصها، والتحديات واالشكاليات التي تعيق تطبيقها علي 

 سوؾ ينقسم هذا الفصل إلي مبحثين هما:عليه وأرض الواقع، 

 .الفيدرالية في النظم السياسية المعاصرةالمبحث األول: 

 النظم الفيدرالية. المبحث الثاني: إشكاليات
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 المبحث األول

 الفٌدرالٌة فً النظم السٌاسٌة المعاصرة

يوجد على ة  ويالؽموض في الدراسات السياس يكتنؾ مصطلح الفيدرالية    

أكثر من مصطلح وتعريؾ للدولة الفيدرالية أو الفيدرالية كنظام  المستوط اللؽو 

والفقها  على تعريؾ موحدسياسي  ولم يتفق العلما  والمفكرون 
(1)

. 

ومن وجهات نظر مختلفة للفيدرالية أكثر من تعريؾ في هذا المبحث سنتناول و    

وكيفية نشؤته  وكذل  سنتناول مقومات النظام الفيدرالي وخصائصه، وسيتم تقسيم 

 يلي: هذا المبحث إلي ما

 .مفهوم الفيدرالية ونشؤتهاأوالً : 

 نظام الفيدرالي.خصائص المقومات وثانياً : 

 :مفهوم الفٌدرالٌة ونشؤتهاأوالً : 

 مفهوم الفٌدرالٌة:  -1

   fidesشتق من الكلمة الالتينيةدرالية ميالفتذهب أؼلب ا را  إلى أن أصل     

بمعنى الثقة وكلمة
(2)

federal  المكتوب والملزم   ختيارتفاق االاال وأتحاد يعني اال

و كيانات سياسيه لتشكيل حكومة أدول و دستور بين عدد من الأ ،بموجب عقد

طراؾ و الدول تتنازل فيها األ ،واحدة ومتساوية التمثيل ةدرالييبصورة ف ةتحاديا

 ،قامة هيكلية حكومة مركزية مشتركة من جهةدرالية عن بعض صالحياتها إليالف

مارات أو وحدات سياسية أصؽر تدعى بالواليات أو اإل يوتشكيل حكومات ف

وتمنح هذه الوحدات السياسية الصؽيرة بعض قوتها  ،هة أخرطالمناطق من ج

نواع أنوع من  يو ه ،السياسية للحكومة المركزية لكى تعمل من أجل المواطنين

، القومي لتسهيل أمر الحكم بين الناس وتنظيم مصالحهمي التقسيم البشرط والجؽراف

أو  تحاداً اوسوا  كان  ،تحاد أو المعاهدة" يعني االfederalismمصطلح "و

                                                           
منتدط : ترجمة ؼالى برهومة ومها بسطامى ومها تكال  اوتاوا  كندا  األنظمة الفٌدرالٌةواتس   رونالد ل.(1)

 .2  ص م2006االتحادات الفيدرالية  
، العراق: ً التجارب الدولٌةمستقبل النظام الفدرالً فً العراق.. دراسة ف، أمجد زين العابدين طعمة (2)

 .4، ص م2103 مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية،، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم
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روابط متينة، لها  امعاهدة، فهو يقوم بين طرفين متميزين أو أكثر، تجمع فيما بينهم

قدرة ذاتية على تحفيز األطراؾ المعنية في سبيل البحث عن صيؽة توافق مركب 

درالية تعني تحر  األفراد أو الجماعات المتميزة من ناحية، يوحدو  قو ، فالف

نحو تشكيل تجمع واحد يوفق بين رإط االتجاهات والمشتركة من ناحية أخرط، 

 من الشعور المشتر  بالحاجة إلى الوحدة. نطالقاً االمتناقضة، 

تحاد دول يخضع جزئياً لسلطة رسيل بريلو" الفيدرالية بؤنها: "ا"م حيث يعرؾ    

ستقالل ذاتي ودستور  وإدار  طة الفيدرالية(، ويحتفظ جزئياً بامركزية واحدة)السل

ي"وقضائ
(1)

بموجب دستور  ، وهي نوع من الشراكة الدولية تإلفها دول متعددة

يتضمن تنازل كل طرؾ منها عن السيادة الخارجية وبعض السيادة الداخلية لصالح 

تحادية الفيدرالية(سس ككيان مشتر  ويسمى )الدولة االالكيان المإ
(2)

، ويشير 

تحاداً بمعنى الكلمة  ي ليس اكتور مسعود أحمد مصطفى إلي أن االتحاد الفيدرالالد

لكنه دولة مركبة فوق الدول األعضا   وينظم الدستور تكوينها ونظامها
(3)

. 

نفصال  وال ية إلى أنها ال تعنى التجزئة واالويذهب البعض في تعريؾ الفيدرال    

حالة من الدمج  القهر واالندماج القسر   وإنما هيتنطو  أيضاً على معنى 

لى أن ر دانيال العازرا )وهو من أبرز المختصين بالفيدرالية( إمة  ويشيوالمال 

ختيارية  وأنها تحتاج إلي الشعور بالمشاركة بما يعزز من الفيدرالية البد وأن تكون ا

حالة الهوية الوطنية ويكرسها بشكل قوط
(4)

. 

ات الوالي تحاد عدد مناوتنشؤ الدولة الفيدرالية كشكل من أشكال الدولة من خالل     

في  الفيدراليةنى تعني وبهذا المع، نفصالااألقاليم أو الدول التي تتعايش معا دون  أو

كة ظاهرة تحر  الجماعات اإلنسانية المتميزة نحو التجمع بحر" مدلولها الواسع

                                                           
: المإسسة الجامعية   بيروتالفٌدرالٌة وإمكانٌة تطبٌقها كنظام سٌاسً )العراق نموذجاً(محمد عمر مولود   (1)

 .29م  ص 2119للدراسات والنشر والتوزيع  
تحادٌة والحكومات المحلٌة فً النظم الفٌدرالٌة العالقة بٌن الحكومة اال، قالً عن: بلند إبراهيم حسين شالين (2)

  معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، دراسة حالة العراق –

 .01، ص م.2103العربية 
  القاهرة: إلسالمٌة بٌن الالمركزٌة السٌاسٌة والالمركزٌة اإلدارٌةأقالٌم الدولة امسعود أحمد مصطفي   (3)

 .39-38 ص ص 0990الهيئة المصرية العامة للكتاب 
م  2115ن الثقافية العامة  دار الشئو ,مجلة الثقافة الديمقراطية:   بؽدادنظرة إلى الفٌدرالٌةمجموعة كتاب،  (4)

 .42وص6ص
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تجاهين متناقضين، بين الحرص على ذاتها من ناحية اتقدمية تقضي إلى التوفيق بين 

 ."عي يشملهاإلى تنظيم جما وبين الشعور

وقد  ،يتصؾ مصطلح الفيدرالية بالؽموض في الدراسات الدستورية و السياسيةو    

يرجع ذل  إلى إن هذا مفهوم مرتبط بالنظام السياسي والسلطة والديمقراطية 

  الفهم والتطبيق، لسودائماً  معرض هوف لسياسي وتقرير المصير، لذل والتمثيل ا

ليها ) ديفيد بودنهايمر( عملية إذهب  الفيدرالية كمان أهذا الؽموض  منوالذ  يزيد 

على بالضرورة ليست درالية يولذل  الف دينامية متحركة بصورة متواصلة وتلقائية 

 ها تخضع للتطورولكن الزمن و بتؽيير المكان  تتبدل بمرور نمط واحد بحيث ال

تطور مكان والزمان ومقتضيات المع ظروؾ ال والتجدد المستمر بما يتناسب

 القائمة في البلدان التي نشؤ فيها. يو التكنولوج يجتماعي والسياسواال  قتصاداال

 عدداً  وال يوجد تعريؾ للفيدرالية متفق عليه فقد أورد فقها  القانون الدستور     

مقبولة  وترسم صورة ،من التعاريؾ للفيدرالية يتقارب جميعها بالمعنى والمضمون

السياسية  جملة من التنوع العرقي والمذهبي والتركيبةلشكل الدولة التي تتصؾ ب

"سرمد " لدول  تحاداومنهم الفقيه )اوبنهايم( الذ  عرفها بكونها  ،المتعددة الميول

والذ  يمل  أجهزته الخاصة المزودة بالسلطات ليس فقط على  ،مختلفة ذات سيادة

الدول األعضا  بل أيًضا على مواطنيها
(1)

( بؤنها: جدط مالبرعرفها )كار   كما ،

تبدو من ناحية كؤنها دولة موحدة بينما تبدو من ناحية أخرط كتجمع دول متحدة 

أضعؾ منها بالتؤكيد ولكنها تشار  فعلياً في إيجاد قوتها وتسهم بإرادتها الخاصة في 

يقوم فيه مستويان  اً عالمي اً سياسي اً وعرفت كذل  بكونها نظام، تكوين إرادتها

 فس المنطقة الجؽرافية ونفس السكان.حكوميان يحكم ن

بكونها دولة واحدة تتضمن كيانات دستورية متعددة،  "اندريه هوريو" هاوعرف    

ستقاللها الذاتي وتخضع في مجموعها اولكل منها نظامها القانوني الخاص، و

عتباره المنشؤ لها والمنظم لثباتها القانوني والسياسياالفيدرالي بللدستور 
(2)

، وهي 

                                                           
 .233محمد عمر مولود، مرجع سابق، ص  (1)

 .05، ص م2119: مطبعة خاني ، ، دهو الفٌدرالٌة مفهوماً وتطبٌقاً هكار عبدالكريم فند ،  ((2
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 اً وهنا  من عرفها بكونها تنظيم، ذل  عبارة عن نظام دستور  وسياسي مركبب

دول أعضا  أو واليات إلى  مركب تخضع بموجبه عدة اً داخلي اً ودستوري اً سياسي

وجهين أحدهما خارجي، حيث التنظيم على  تحادية أعلى منها وينطو  هذااحكومة 

درالية هي نظام سياسي ضمن ي، وهنا  من ير  بؤن الفتحاد كدولة واحدةيظهر اال

ويات السياسية المختلفة طابع دستور  يضمن تقسيم الحكم السياسي بين المست

قليمي""مركز  وا
(1)

حيث عرفها الدكتور محمد عمر مولود بؤنها "تنظيم سياسي ، 

دول أعضا  أو واليات إلي حكومة  ودستور  داخلي مركب تخضع بموجبة عدة

وجهين أحداهما خارجي حيث يظهر   هذا التنظيم علي تحادية أعلي منها، وينطوا

تحاد كدولة موحدة في ميدان السيادة الخارجية، ووجه داخلي يتسم بتعدد الكيانات اال

تحاد في ممارسة السيادة الداخلية".دستورية التي تتشار  مع حكومة االال
(2)

 

ون السياسية الشئوسيلة لتنظيم  يه)ن الفيدرالية من هذه التعاريؾ يتضح أ    

وتقاسم السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات  ،جتماعيةقتصادية واالواال

بين توازن عادل في  توزيع الحقوق والواجبات ي لإبهدؾ الوصول  ،اإلقليمية

تحاد مبدأ اال :ييدرالية على مباد  واضحة هالف وتبنيالي  تحاد الفيدرالمنضمين لال

.(مشاركةستقاللية ومبدأ المبدأ االو
(3)

 

 :درالٌةٌنشؤة الف -2

ختلؾ المإرخون في تحديد البدايات الحقيقية أدرالية فكرة قديمة يالفاعتبرت     

لى القرن الخامس إدرالية تعود يللف ألولين البوادر األى إذهب البعض  ذإ لظهورها،

من الحضارة  راً في حينها حداً كبي مدن اليونان القديمة، التي وصلت في الدللمي

جتماعياال التطورو
(4)

مبراطورية شارلمان إخرط مثل أتحادات ا، كما ظهرت عدة 

 ،والتجربة السويسرية في نهايات القرن الثاني عشر الد ،التاسع المي في القرن

السادس عشر، وذهب بعض المإرخين  راضي المنخفضة في القرنألدرالية ايوف

                                                           
 ، متوفر علي موقع الفيدرالية علي الرابط التالي:حول الفٌدرالٌة، علي القطبي (1)

www.alfedralia.net 
 .30، ص محمد عمر مولود، مرجع سابق (2)
 .02، صسابق ند ابراهيم حسين شالي، مرجعبل (3)
 .04، ص سابق، مرجع محمد عمر مولود (4)
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من كبار  ةالثذ قام ثإدرالية، يلفالحقيقية ل ن التجربة السويسرية تعد البدايةألى إ

سويسرا بتؤسيس تكتل لمجابهة نفوذ  في الرجال الذين يمثلون الكانتونات المختلفة

فكانت الكانتونات المإلفة من  ،ال النب قطاع عائلة هابسبورغ المكونة منإو

درالي السويسر  يالف تحاداللألولي مان اللبنة األليطاليين والفرنسيين واالا

الحديث
(1)

تفك  دولة موحدة  ما عن طريقإدرالية كنظام سياسي، يونشؤت الف، 

 الياتالو يات، مع رؼبة تل الالى عدد من الو -كانت قائمة سابقا  -بسيطة 

و أ، (والبرازيل المكسي )مثلة على ذل  كثيرة منها ألتحاد، واا في تباط معاً رالبا

خارجية لصالح وحدة سياسية مستقلة تقرر التخلي عن سيادتها ال نتظام عدة دولاب

ستخدام القوة كما حدث في اتحاد السويسر ، وقد يكون عن طريق الا جديدة، مثل

درالية يلى فإتحت وصاية بروسيا، او تحول الكونفدرالية  م1271عام  لمانياأتوحيد 

درالية ين تنشؤ الفأ، ويمكن م1727مريكية عام أليات المتحدة االالو كما حدث في

درالية كما حدث في بلجيكا التي تحولت عبر يلى دولة فإالواحدة  لدولةثر تحول اأ

مراحل ناجحة ليحدث التوافق بين الفرنكفونيين والفالمينكو
(2)

. 

درالية في نهاية القرن التاسع عشر يف تحاداتاربعة أ التينيةمريكا الأونشؤت في     

تنظيم وتقسيم  نعكست فيامحلية  لكل منها خصوصية ،وبداية القرن العشرين

 ال(رجنتين، البرازيل، المكسي  وفنزويألا) السلطات المركزية والمحلية في كل من

هلية محلية، وشهدت مرحلة ما بعد أ بعد تجارب سلطوية ودكتاتورية وحروب

 دراليات منهايظهور العديد من الفم( 1939-م1945)الحرب العالمية الثانية 

، باكستان م1961نيجيريا ،م1963، ماليزيام1951الهند ،م1949المانيا الؽربية)

العديد من التجارب  ، فيما فشلتم(1971العربية المتحدة  ألمارات، وام1971

درالي لروديسيا يالف تحادالوا م،1968درالية في جزر الهند الؽربية يالدولية لبنا  الف

ونيسيا في اند دراليةيدخال ترتيبات فإ الت، كما فشلت محاوم1963ونايسالند عام 

القمر، وجا ت موجة  جزرمثل دراليات شديدة الصؽر يومالي واوؼندا، ونشؤت ف

                                                           
 .20و ص  09، ص المرجع السابق (1)
، ص م0999والنشر،  للطباعة الكتب دار مديرية بؽداد: ،السٌاسة علم الى المدخل حماد ، علوان حافظ (2)

 .041 – 039ص  
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 تحاد السوفيتيالا الشيوعية في (ليةراديالف)تحادات اليضاً بعد تفك  األيات ادريالف

درالية ي، وفم1995-م1991في المدة الممتدة ما بين الفياوتشيكوسلوفاكيا ويوؼس

م1993درالي عام يدستور فا ، وتبنت بلجيكم1995إثيوبيا عام
(1)

ؼلب أتطورت  ،

دستورية بينما  درالية على مرور الوقت، فقد خضع بعضها لتؽيراتينظمة الفألا

ومهماً في  راً كبيراً وقد لعبت عوامل مختلفة دو ،خر بشكل جوهر ألتؽير البعض ا

دن ونمو الم نشا  وحدات جديدةإدرالية مثل يعادة تشكيل التجارب الفإو أتشكيل 

والتطورات  قتصادية والديمؽرافية الكبيرة والتكنولوجيا الجديدةالت االوالتحو

و المحلية وممارسة الديمقراطيةأالسياسية العالمية 
(2)

. 

ة في الواليات المتحدة ول مرظهرت الفيدرالية بمفهومها المعاصر ألو    

األمريكية
(3)

لكن هذا الكونؽرس  يوكان لكل والية صوت واحد فم، 1783سنة  

على جمع الضرائب لتفعيل عمل الحكومة المركزية كما ظهر  النظام لم يكن قادراً 

نجليزية اإل النظرية السياسية يالسلطة المطلقة للحكم ف أ مفهوم جديد للسيادة 

كان المستوطنون يجادلون  روبية وكانت السيادة أحادية وؼير قابلة للتجزئة،وواأل

مبراطورية تتعلق باال ين التإويتحكم بكل الش  نجليزإلحين كان البرلمان ا يبؤنه ف

الواقع تسن قوانين خاصة بتل   يالمستوطنات ف يككل، كانت الهيئات التشريعية ف

عالن عن وتم اإل ،نفصال أميركا عن بريطانيااالمستوطنات، هذا األمر تسبب في 

نجليزية عمرات اإلبين المست ،مريكية كدولة كونفدراليةنشا  الواليات المتحدة األإ

كانت  ثم تحولت الى دول كونفدرالية، م1776تموز4 يستقلت عن بريطانيا فا يالت

 يعقد لمندوب ذ ال م1787و مستوطنة سيادتها وفى مإتمر عام ألكل والية 

صدرت عن ذل  المإتمرات  يالواليات من أجل صياؼة دستور جديد، والوثيقة الت

، مدللة بذل  على ""نحن شعب الواليات المتحدة الية:نها بدأت بالكلمات الشهيرة التإف

                                                           
 .9ص  م2007الفدرالية، نظمة ألصدارات منتدط اإ: ، كندامقدمة عن الفدرالٌة جورج اندرسون، (1)
 .4– 3، ص ص 2005، بيروت: اصدارات المعهد الديمقراطي الوطني، تمهٌد حول الفدرالٌةنور السعد،  (2)
 .25هكار عبدالكريم فند ، مرجع سابق، ص  (3)
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الدولة الجديدة يمصدر السيادة ف
(1)

أتاحت التجربة األمريكية للحكم لكل من  ،

 ل  أن تتعايش كوحدات منفصلة ومستقلة ولك ،الحكومات الواليات والحكومة القومية

بعد ظهور  ،الشعب ثنتين موجودتان لخدمةمجال صالحياتها، ألن اال يوالية ف

 (1أنظر جدول رقم ) .نحا  العالمأمختلؾ  يتخذتها عدة دول فامريكية التجربة اال

  
 ( يوضح تصنيؾ األنظمة الفيدرالية في العالم1جدول )

 الـــــــدول تصـــــــنيف

االتحاد السوفيتي, تشيكوسولفاكيا, يوةسالفيا,  التجارب الفيدرالية التاريخية
 باكستان, اندونيسيا

 لفيدراليات المعاصرةا

, 1789االمريكية  , الواليات المتحدة1884سويسرا 
, ماليزيا 1901, استراليا 1950, الهند 1867كندا 

, النمسا 1949, المانيا 1999, نيجيريا 1963
 1824, المكسيك )1993, بمجيكا 1920

(, فنزويال 1988+ 1891(, البرازيل )1917+
 (1994+ 1860(, االرجنتين)1994+ 1860)

انظم  سياسية فيدرالية شب  
 فيدرالية

, 1978, اسبانيا 1995, اثيوبيا 199جنوب افريقيا 
 , االمارات العربية المتحدة1993ة روسيا الفيدرالي
 1995, البوسن  والهرسك 1971+1996

اتحادات الدول فيدرالية او 
 كونفدرالية

ل جامعة الدول االتحاد االوربي, االتحاد االفريقي
 بيةالعر 
ص والتحديات، مجلة جامعة بحر  المصدر: نقالً عن: حسن حامد مشبكة، النظام الفيدرالي في السودان.. الفر

 .35، ص 2012(، ديسمبر2داب والعلوم اإلنسانية، العدد)لال

 نضمام عدة والياتاتتم من خالل  فيدرالية بإحدط طريقتين االولىتنشؤ الدولة الو    

 ،أما الطريقـة الثانيـة، كل منها عن بعض سلطاتها الداخليةأو دول مستقلة يتنازل 

 فتظهر من خالل تفك  دولة بسيطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كيانات دستورية

 ، وذل  على النحو التالي:مستقلة
                                                           

 .25المرجع السابق، ص  (1)
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 نضمامطرٌقة اال :لطرٌقة األولًا

منها  واحدة تحاد دولتين أو عدد من الدول، تتنازل كلاتنشؤ الدولة الفيدرالية من     

الدولة  وعن سيادتها الخارجية ثم تتوحد ثانية لتكون ،عن بعض من سلطاتها الداخلية

 الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي، ومن أمثلة ذل  )الواليات المتحدة

(المتحدةلمانيا الفيدرالية، واإلمارات العربية أاألمريكية، سويسرا، 
(1)

. 

 ختيار  بين دول مستقلةانضمام االدولة الفيدرالية ب بموجب هذه الطريقة تنشؤ    

قد  ؼلب الدول الفيدرالية نشؤة بموجب هذه الطريقة و السبب في ذلـ أو إلى بعضها،

 يعود الى الوحدة القومية القائمة على أساس وحدة اللؽة والتاريخ، أو أن بينهما

 ختيـاران أكمـا  جتماعية أو سياسية أو دفاعية،اقتصادية أو امصالح مشتركة، 

 النظام الفيدرالي في هذه الحالة يعود إلى أن التنظيم الفيدرالي يسمح لكـل واليـة

   شترا  في سلطات الدولةستقالليتها الذاتية مع االا)دولة( بالمحافظة على قدر من 

الجديدة
 (2)

 نضمام الدول المستقلة وتكـوين الدولـة الفيدراليـةامع ذل  قد ال يكون ، 

 سـتعماريةارادتها وذل  عندما تكون ورا  إقامة الدولة الجديدة، قوة دولية أو بإ

 على مصالحها. وتدفع هذه الدول إلنشا  فيدرالية فيما بينهما و ذل  حفاظاً 

 طة: تفكك الدولة البسٌطرٌقة الثانٌةال

اكل مش وقد تنشؤ الدولة الفيدرالية من تفك  دولة كبيرة بسيطة يعاني سكانها مـن    

 ختالؾ اللؽة، العادات، الثقافات والمـوارداقتصادية كاجتماعية وسياسية وا

 ستقالل تام عن سيطرة الحكومة المركزيةاوالثروات، فيعمل شعبها على المطالبة ب

 ثم تقوم الدولة المعنية بتحويل شكلها من ،وتقرير مصيرها دون تدخل من ا خرين

أو  يدرالية عن طريق تقسيم البالد إلى والياتدولة بسيطة وموحدة إلى دولة مركبة ف

تحاد ومن أمثلة الدول التـي نـشؤت بهـذه الطريقـة )اال ،أقاليم وتبني النظام الفيدرالي

العراق( –األرجنتـين  –البرازيـل  –المكـسي   –الهنـد  –السوفيتي الـسابق 
(3)

. 

                                                           
 .20المرجع السابق، ص  (1)

 (2 ) George Anderson, Federalism :An Introduction .oxford university PRESS 
ONTARIO .2008.p7.      

م، 2116،  0: دار سبيريز ، ط، أربيلدور القضاء فً حماٌة الدستور الفٌدرالً، كاروان عزت دوسكي (3)

 .35 – 34 ص ص
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شعبها  ما يعانيكمن فيي   تكوين الدولة بهذا األسلوب قديالحظ بان السبب وراو    

والثقافات  ختالؾ اللؽـة والعـاداتاقتصادية، كاجتماعية وسياسية وامن مشاكل 

سيطرة  ستقالل الكامل عنوالموارد والثروات، فيعمل شعبها على المطالبة باال

على وحدة  الحكومة المركزية و تقرير مصيرها دون تدخل من ا خـرين و للحفـاظ

بحاجة الى إقامة نوع من  يبينها، ولذل  فهالفيدرالية فيما  الدولة ترضى بإقامة

تحادية، لكي ال تنحرؾ عن طريقها كدولة والسلطات اال قاليمالتوازن بين سلطات األ

 لمشاكلها. بها ليكون حالً  والتي رضـيت ،فيدرالية

ن يرون أن الدولة الفيدرالية تنشؤ بواحدة مفقها  القانون العام  بالرؼم من أن    

ن الدولة الفيدرالية يمكن أن تقوم ؤبهنا  من يرط  الطريقتين السابقتين، إال أن

ثالثة بطريقـة
(1)

، ويستند معاً  "نضمام والتفك اال"أ  بؤسلوب دمج بين طريقتين  ،

تضمنت عملية تكوين الفيدرالية  حيث ،الهند و كندا نشؤة كل منإلى كيفية  فـي ذلـ 

هي  مقاطعة واحدة منفردة، المركزية فيما كان سابقاً  السلطة الكندية التنازل عـن

وإضافة مستعمرتين ، ب (كي و مقاطعتين جديدتين )اونتاريو مقاطعة كندا لتكـوين

سابقا )نيوبرونزوي  ونوفاسكوشا ( باعتبارهما مقاطعتين في  كانتـا منفـصلتين

 الفيدرالية الجديدة.

 نفصال الواليات عن بعضها البعضاا بقد تنتهي الدولة الفيدرالية إم خيراً أو    

 أو تتحول الدولة الفيدرالية إلى دولـة موحـدة ،بحيث تصبح كل منها دولة مستقلة

 و وحـداتأبسيطة وذل  بان تتحول الكيانات الدستورية المتميزة إلى مجرد أقسام 

.إدارية و هذا ما يحدث عادة في الدولة الفيدرالية
(2)

 

،Federal System درالييولة ذات نظام ف( د25)اليوم د جيوو    
(3)

 أصل من

الدول هذه من بين  ،األمم المتحدة في الوقت الراهن ئةفي هي دولة عضواً  (192)

الواليات المتحدة األمريكية وكندا وسويسرا وألمانيا ومن العالم العربي  دراليةيالف

                                                           

 (1 ) George Anderson op. cit .p 10.  
 دون من المعـارؾ، : منشاةاإلسكندرية ،الدستوري القانون و السٌاسٌة النظم شيحا، العزيز عبد إبراهيم (2)

 .079 ص الطبع، سنة
، بؽداد: قتصاديس الدستورٌة والواقع السٌاسً واالالفٌدرالٌة فً العراق بٌن األسفوزية خذا كرم عزيز،  (3)

 .045م، ص 2102جامعة بؽداد، كلية العلوم السياسية،
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 اإلمارات العربية المتحدة
(1)

قتصادات اب ة عموماً درالييوبشكل عام تتسم دول الف، 

اإلنسان  حترمت حقوقاومجتمعات متقدمة وتسودها العالقات الديمقراطية وقد 

نتشاراً واسعاً النصؾ الثاني من القرن العشرين ا اً، وشهد النظام الفيدرالي فيكثير

يدرالية، درالية وشبة فيمن أجل توحيد المجتمعات المتنوعة، حيث نشؤت أنظمة ف

هتمام خالل الستينات من القرن العشرين، ولكن رؼم هذا عن اال وتراجع هذا النظام

هتمام به يعود في تسعينات القرن العشرين اجع وفشل بعض تل  التجارب بدأ االالتر

درالياً كامالً يفي بلجيكا التي حولت دستورها ليصبح فأتضح ذل  من جديد، حيث 

سبانيا م، وفي ا1996مقر هذا النظام في عام، وفي جنوب أفريقيا أ1993في عام

م.1978عام 
(2)  

يوضح الدول الفيدرالية وتوزيعها علي الذ  ( 2جدول )أنظر 

 قارات العالم.

 ( يوضح توزيع الدول الفيدرالية في العالم2جدول )

 عدد الدول دولــــــــالــ ــارةــــــالق
 4 االمريكية, كندا الواليات المتحدة امريكــا الشمالية

 2 المكسيك ,البرازيل, االرجنتين ,فنزويال لجنوبيةامريكــا ا
 2 نيجيريا, اثيوبيا, جنوب افريقيا, جزر القمر افريــقيا

 اوروبـــا
سويسرا, المانيا االتحادية, بمجيكا, النمسا, صربيا 
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 .6  مرجع سابق، ص جورج اندرسون ((1
 .26ند ، مرجع سابق، ص هكار عبدالكريم ف ( 2)
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ن ؼالبية أن بينها الجؽرافية السياسية لقد جا  التنظير في الدراسات السياسية وم    

التاريخ  الدولة، وهذا معروؾ في دت هذا النظام بهدؾ توحيدعتمادرالية قد يدول الف

ت امارالسياسي الحديث لكل من الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وسويسرا واأل

 . ( وؼيرهااالعربية المتحدة وكذل  المملكة المتحدة )بريطاني

تجاه معاكس يضعؾ المركزية من خالل ادرالية بييمنع ان تحصل الفوال     

تجزئته إلى الدولة من  التي تهدؾ إلى الحفاظ على البلددرالية يعتماد الفاالتجزئة في 

فإذن  روفة تشير إليها أدبيات السياسة، وهي أسباب متعددة معكيانات سياسية مستقلة

 يد يقود إلى نشؤةتجاه التوحانمطان واحد ب درالية كما يشير إليها األدب السياسييالف

 . في كيان سياسي موحد مثل المقاطعات األلمانية التي تحولت إلى الدولة األلمانية

الدولة من الصراعات التي قد تنتهي  إلى الحفاظ على كيانخر ا نمط ال يهدؾو    

ختفا  ار إليها في ومن األمثلة التي يشا، الدولة من الخريطة السياسية للعالمختفا  اب

نظام درالية  تحت مظلة يدولة ف قد كانتالسياسي للدولة هي يوؼسالفيا، فالكيان 

، فتحول كل منها انفصلت هذه الفيدراليات نهيارهابعد سقوط النظام وو ،دكتاتور 

 .ياسي مستقلإلى كيان س

 الفٌدرالٌة:وخصائص : مقومات ثانٌاً 

 مقومات الفٌدرالٌة: -1

األخرط في  تميزه عن األنظمة بارتكازه على مقومات د الفيدرالييتسم االتحا    

التوفيق بين رؼبتين متعارضتين، وهما:  هذا المجال، وتنطلق فكرة الفيدرالية من

اتية للدول ستقاللية الذة، والمحافظة على أكبر قدر من االتكوين دولة واحدة متماسك

تكون محاولة الربط بين الرؼبتين  يجب أن تحاد الفيدرالي، والمشاركة في إنشا  اال

عبر الجمع بين اإلطار القانوني والمحتوط السياسي لفكرة الفيدرالية
(1)

، وهنا يكون 

ختصاصات، وهو الضامن لوحدة الدولة ر هو الذ  يحدد السلطات ويوزع االالدستو

 وحقوق األقاليم، وتتمثل أهم مقومات الفيدرالية فيما يلي:

 

                                                           
 .060،ص2118: مكتبة مدبولي ، ، القاهرةالقضٌة الكردٌة وحق تقرٌر المصٌرمحمد الطاهر محمد،  (1)
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 االتحــاد: - أ

لة الفيدرالية هي دولة واحدة علي الصعيد الدوليالدو    
(1)

ت ، ويظهر هذا في الهيئا

ذل  بوضوح  ين التشريعية والتنفيذية"، ويتجلىتحاديتالدستورية العليا "السلطتين اال

نين في جميع األقاليم المكونة لالتحاد في وحدة األرض والجنسية المشتركة للمواط

حدة السلطة السياسية وبالتحديد فيما يتعلق تحاد، وكذل  ووهي جنسية دولة اال

"عالقات دبلوماسية وإبرام معاهدات دولية وإعالن حالة الحرب  بالشإون الخارجية

والسالم"، والدولة الفيدرالية تتمتع بالسيادة الخارجية الكاملة وجز  من السيادة 

ألقاليم الداخلية، وتكتسب هذه الشخصية الدولية الكاملة على حساب الدول أو ا

المكونة لها والتي تتنازل عن سيادتها الخارجية لصالح الدولة الفيدرالية.
(2) 

 االستقالل الذاتً: - ب

في أن تنطو  تحت سلطة الحكومة االتحادية ليست إن رؼبة الدول األعضا       

ستقالل في البد أن تكون لديها الرؼبة في االتحاد الفيدرالي، بل كافية لتشكيل اال

ستقاللية في ات إقليمية مستقلة، وبدون هذه االئل وبالتالي تشكيل حكومبعض المسا

بعض الجوانب فإنه ستتشكل حكومة موحدة، ويقوم الدستور الفيدرالي بتحديد 

ختصاصات كومة الفيدرالية باإلضافة إلي االختصاصات وصالحيات األقاليم والحا

ستقالل الدستور ، اال وأهم مظاهر هذا االستقالل هو:المشتركة بين الجانبين، 

يمية، والقضا  المستقل، وكذل  والسلطة التشريعية المستقلة، والسلطة التنفيذية اإلقل

ستقالل المالي للدول األعضا اال
(3)

ستقالل الواليات المقومات ايبرز مظهر ، 

الخاصة و الخصائص الذاتية للواليات  ويعمل على إقرارها وتثبيتها  ومن ثم 

المظهر وجوده في كلتا الحالتين اللتين تنشؤ ، ويفرض هذا وحمايتها المحافظة عليها

فيهما الدولة الفيدرالية حالة التكتـل وحالة التفك .
(4)

 

                                                           
 .3جورج اندرسون، مرجع سابق، ص  ((1
 .32بلند ابراهيم حسين شالي، مرجع سابق، ص (2)
 .68 -61، ص ص سابقمحمد عمر مولود، مرجع  (3)
 العامة الهيئة المصرية :القاهرة  العالمٌة الحكومة فكرة و الحدٌثة الدولٌة المنظمات  االبيار  حسن محمد (4)

 .057 ص  0978  للكتاب
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 كانت واليات أو دول عدة نضماما طريق عن الفيدرالية الدولة تكوين حالة ففي    

 إلـى تهدؾ و ستقاللهاا عن تدافع منها كالً  إن نجد  بعضها عن مستقلة األصل في

مظهـر  وأمـا  بقائهـا و لبنائها الضرور  القدر إال منها الجديدة الدولة تنال ال أن

 الى موحدة دولة تفك  طريق عن الفيدرالية الدولة إنشا  حالة في الذاتي ستقاللاال

 لرؼبـة ستجابةا إال بالتفك  لترضى كانت ما الموحدة الدولة فإن فيدرالية واليات

 وبالتـالي المركزية، نظام عن بتعاداال و الذاتي ستقاللاال في ياتالوال تل  سكان

 وفـي قـانوني، بنص إال ستقاللهاال تقيد أو سيطرة أية تقبل ال الواليات هذه فإن

 والـركن سـتمرارها،وا الفيدراليـة الدولة بقا  على للحفاظ الضرورية الحدود

الدسـتورية  هيئاتهـا لفيدراليـةا للواليـات تكون أن ستقاللاال هذا في األساسي

الخاصة بها  بمعنى أن تكون مستقلة عن الهيئات المركزية بحيث ال تـستطيع أن 

 ،سـتقالللهذا اال ختصاصاتها وفقاً اتعينها أو تعزلها أو توجهها ما دامت تباشر 

سـتقالل دسـتور  اوعلى هذا األساس تتمتع كل والية من الواليات األعضا  ب

 .تيذاوتنظيم 

و منصوص ـه بحسب مـا في وضع الدساتير الخاصةصالحية الواليات  تختلؾو    

في المدط  درالية تختلؾ فيما بينهايوبما إن الدول الف ،درالييعليه في الدستور الف

جلها أ الذ  تسمح به للواليات فيما يتعلق بشكل حكوماتها واألهداؾ التي من

ومن الجدير بالذكر ، تي سيقومون بحمايتهاوالحقوق ال يمارسون السلطة السياسية،

لها، إذ إن كل ما يتعلق  نه في الهند ونيجيريا ال تتمتع الواليات بدساتير مستقلة ثابتةأ

درالية، وعلى خالؾ يالف فـي التـشريعات درالي أويبالوالية ينص عليه الدستور الف

ن الدول تقوم ذل  في الدول األخرط كالواليات المتحدة األمريكيـة وؼيرها م

يمكن للواليات تبنى  وفي جنوب أفريقيـا الواليات بوضع ومراجعة دساتيرها،

أما في العراق فقد ورد نص ، دساتير خاصة بها و لكنها ؼير مجبرة على ذل 

يقوم اإلقليم "( على أن 120في المادة) م2005في دستور العراق لعام  صريح

"الدستور  بوضع دستور له ،على إن ال يتعارض مع هذا
(1)

عدم لى جانب قيد )إو، 

                                                           
 م.2115الدستور العراقي لعام  (1)
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كل تعديل يجرط في الدستور  نإ( فـدستور الوالية للدستور الفيدراليمخالفة 

الواليات بإجرا  التعديالت في  ن تقوم السلطات التؤسيسية في هذهأالفيدرالي يتطلب 

الجديد دساتيرها لكي تكون متفقة مـع أحكـام التعـديل
(1)

. 

مان الفيدرالي توجد في كل والية فيدرالية هيئة تشريعية إلى جانب البرلو    

والية هيئة تشريعية يطلق عليهـا ففي الواليات المتحدة األمريكية تمل  كل  إقليميـة 

 المجلس التشريعي  وهذه الهيئة ؼالبا ما تتكون من مجلسين: مجلـس الـشيوخ و سـما

مجلس النواب
(2)

والية هيئة  ن لكلأنص على يف م1949أما الدستور الهند  سنة ، 

التشريعية و  تشريعية إقليمية  تتكون في بعض الواليات من المجلـسين  الجمعيـة

سم الجمعية اعليه  المجلس التشريعي وفي بعضها ا خر من المجلس الواحد ويطلـق

نتخاب العام اال ختيار أعضا  الهيئة التشريعية علـى أسـاساويتم  ،التشريعية

 ن الوالية هي التي تقوم بتنظيم سلطاتها التـشريعية حيـث يقـومإل  فولذ، المباشر

 برلمان الوالية بسن التشريعات الخاصة بالوالية والمنظمة للحيـاة الـسياسية و

إن  جتماعية فيها، من هنا تختلؾ القوانين من والية ألخرط، بحيثقتصادية و االاال

 ض النشاطات التجارية تجد لهابعض األمور المتعلقة باألحوال الشخصية و بع

 متباينة في هذه الواليات إلى درجة إن رعايا الواليات يكثرون مـن التنقـل حلوالً 

 ختالؾ القوانين في تنظيم تصرفاتهم.استفادة من بينهما لال

 ستقاللية ودون خضوعختصاصاتها باالاأما فيما يخص السلطة التنفيذية فتمارس     

انب السلطة الفيدراليةللرقابة والتوجيه من ج
(3)

السياسة  ، و تقوم بوجـه عـام برسـم

 ،جتماعية والثقافيـة واإلداريةقتصادية واالالعامة لإلقليم في النواحي السياسية واال

ستقرار في إلى جانب تنفيذ القوانين والقـرارات والمحافظـة علـى األمـن واال

اإلقليم
(4)

. 

                                                           
اإلنسان،  حقوق لقانون الـدولي المعهد ، الفٌدرالٌة الدولة و الموحدة الدولة ، العلوش الجبار عبد سعد (1)

 .410 ص ،م2115
 .3الد ل. واتس  مرجع سابق، ص رون ((2
 .269، ص محمد عمر مولود، مرجع سابق (3)
ص  ، م2115، والنشر للطباعة موكرياني مإسسة :  أربيلالفٌدرالً النظام مفهوم حول طالباني، نور  (4)

 .53 – 52ص 
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 فإنها تختص بالفصل في المنازعات التي تحـدث أما السلطة القضائية اإلقليمية    

 في حدود الوالية و التي يتم تنظيمها وفقا لدستور الوالية.

 المشاركة: - ج

يختلؾ النظام الفيدرالي عن أنظمة الالمركزية اإلدارية والسياسية للحكم التي     

عادة يجب تطبيقها في نطاق الدولة الموحدة، في أن الواليات أو المقاطعات 

تخاذ القرارات الصادرة عن السلطات الفيدرالية، ألعضا  تشار  فعلياً وبنشاط في اا

المشتركة  تحادية مهمتها إدارة المصالحام الفيدرالي يفترض وجود مإسسات افالنظ

التي تشار  في هذه ين الصادرة عنها علي الدول األعضا  وفرض تطبيق القوان

مجموع الفيدراليةتخاذ القرارات التي تهم المإسسات وفي ا
(1)

، وتتم المشاركة عادة 

"مجلس  علىتحادية، وهما: المجلس األل مجلسين تشريعيين في السلطة االمن خال

تحاديةن عن الكيانات المكونة للدولة االالواليات" والذ  يضم ممثلي
(2)

، والمجلس 

"مجلس النواب" وهو يمثل عامة الشعب في الدولة  األخر هو المجلس األدنى

فيدراليةال
(3)

القرارات  إعداد في المساهمة تحاداال في األعضا ، وهذا المبدأ يخول 

 األعضا  وإنما بتعاون القول يمكن ال وبدونه المشتركة المنفعة ذات تحاديةاال

 بواسطة الجماعات المشتركة ساهمت إذا إال توجد ال تحاديةاال فالدولـة بخضوعها،

وقوانينها قراراتها وبؤعداد تحاديةاال لةالدو فـي بتكوين األعـضا  ممثليها
(4)

. 

 يـذهب حيـث الفيدرالي النظام في المشاركة مبدأ أهمية حول الفقه أختلؾ قدو    

 تجاها ينكر بينما الفيدرالية، للدولة الوحيد المعيار هي المشاركة إن إلى فقهي اتجاه

 إرادة تكوين في ياتالوال مشاركة إن إلى ويذهب المذكور، للمبدأ األهمية تل  أخر

 القديمـة، الفيدراليات ظل في وذل  سابقاً  كبيرة أهمية لها كانت الفيدرالية الدولة

                                                           
، ٌة فً العالمأهم األنظمة السٌاس-النظرٌة العامة-لقانون الدستوري واألنظمة السٌاسٌةأحمد سرحال، ا (1)

 .46م، ص0981بيروت: دار الحداثة، 
ص   ، 2118، 0، أربيل: مطبعة الحاج هاشم، طمبدأ المشاركة فً الدولة الفٌدرالٌةلقمان عمر حسين،  (2)

 .002 – 019ص 
     م،2115(، أكتوبر01السنة األولي، العدد ) مجلة قضايا،، تحادٌةالفٌدرالٌة والنظم االحازم اليوسفي،  (3)

 .24ص 
، م2116، 0افة للنشر والتوزيع، ط، عمان: دار الثقالنظم السٌاسٌة والقانون الدستوريعبدالكريم علوان،  (4)

 .23ص 
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 سـتقاللاال لمبدأ نتيجة مجرد هي المشاركة كون إلى تجاهاال هذا من جانب ويذهب

 مبدأ أهمية بشؤن( سل جورج) الفقيه الفيدرالية، يذهب الدولة تكوين في الذاتي

 تشار  لم إذا الفيدرالية للدولة وجود ال"  :أنه إلى الفيدراليـة الدولة يف المشاركة

 صنع في و تحاديةاال الهيئات تكوين ممثليها في طريق عـن لهـا المكونة الجماعات

 ولكن الفيدرالية الدولة مواطني من أنها مجموعة أساس على ال وذل " قراراتها

 د.البال حكم في ارأيه يسمع متميزة كيانـات أنها أساس على

 وفي ،تحاد اال الدستور تعديل عند شترا  في أقو  مظاهرهويظهر هذا اال    

 مهما المساواة قدم على الواليات هذه ممثلي من تتكون الذ  الواليات وجود مجلس

تشريعية  ختصاصاتا المجلس هذا ويمارس سكانها، عدد قل أو الوالية صؽر حجم

.مهمة وسياسية
(1)

 

 بالنسبة فقط ليس خاصة أهمية لها الفيدرالية الدولة في المشاركة فان لذل     

 أهمية تبدو للواليات فبالنسبة أيضاً، الفيدرالية للسلطات بالنسبة بل للواليات،

 األقـل، علـى علمهـا بدون منه نتقاصاال يمكن ال الذاتي ستقاللهاا أن في المشاركة

ثقة في إن تشريعاتها وقراراتها المتخذة للسلطات الفيدرالية ال المشاركة وتـوفر

ومن  ،بمـساهمة الواليات ستكون أكثر قبوال لديها مما لو كانت ؼريبة عنها بالكامل

ن معرفة درجة المـشاركة فـي تكـوين إرادة الدولـة الفيدرالية ليست االمهم القول ب

وفي  ،مهمة بقدر أهمية وجود نوع من المشاركة فـي صـنع القـرار الفيدرالي

ألن درجة المشاركة  التصويت على ما تتخذه السلطات الفيدرالية مـن القـرارات،

المشاركة  بحيـث تكون ،هذه تختلؾ حسب الدساتير الفيدرالية من دولة إلى أخرط

وبحيث  ،تخاذ القـرارات الفيدراليةاشتراط اإلجماع في افي أوسع صورة في حالة 

كتفا  باألؼلبية ن على أضعؾ درجاتـه عند االعتراض و يكوتمنح لكل والية حق اال

 .تخاذ هـذه القـراراتاالبسيطة في 

 

                                                           
م ، ص 0997، 5، االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، طالنظرٌة العامة للدولةزيد فهمي،  ابو مصطفي ((1

45. 
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 خصائص النظام الفٌدرالً: -2

درالية وعدم وجود أسلوب يختالفات متعددة في األنظمة الفبالرؼم من وجود ا    

موحد أو طريقة ثابتة لتبني هذا النظام، إال أن هنا  خصائص مشتركة لهذا النظام 

 ا الدولة الفيدراليةتنفرد به
(1)

، ولؽرض إعطا  صورة واضحة لهذا النظام يستحسن 

 بيان هذه الخصائص وهي علي النحو التالي:

 وجوب دستور مكتوب: - أ

وطالما أن  ،بموجب الدستوراالتحاد الفيدرالي كتنظيم قانوني داخلي ينشؤ     

يدرالية الدستور يتضمن تقسيم السلطات بين الحكومة العامة والحكومات الف

سيم دقيقاً وثابتاً وؼير قابل األعضا ، األمر الذ  يستوجب أن يكون هذا التق

لتباس عند التطبيق العملي وممارسة الحكومات لسلطاتها فمن لالختالؾ واال

الضرور  أن يكون هذا الدستور مكتوباً، وال يجوز بؤ  شكل من األشكال تجاوز 

الدستور الفيدرالي بنوده، ويجب أن يكون الدستور الفيدرالي أو التملص من تنفيذ 

في البالد القانون األسمى
(2)

 ، ورؼم من هذا يوجد في بريطانيا دستور ؼير مكتوب.

 درالية القانون األسمى واألعلى في البالد،يويجب أن يكون دستور الدولة الف    

إسس تفاق الذ  يأن شروط اال :"Wheare" ويير وهذا يعني كما يقول الفقيه

قليمية والذ  يوزع السلطات فيما بينهما يجب أن لحكومة العامة والحكومات االا

ية، وأنه ومن أجل أن قليملكل من الحكومة االتحادية والحكومات االيكون ملزماً 

تفاق عالقات تل  الحكومات وتوزيع السلطات فيما بينها يجب أن يكون ينظم هذا اال

.األعلى واألسمى
(3)

 

 الختصاصات بٌن حكومة االتحاد وحكومات األقالٌم:تقسٌم السلطات وا - ب

الفيدرالي، وهذه السمة تعتبر ويجب تثبيت هذا التقسيم والتوزيع في الدستور     

حيث يجب النص في وثيقة  ،تحاد الفيدراليلسمات الرئيسية المميزة لنظام االا إحدط

                                                           

 .2جورج اندرسون، مرجع سابق، ص  (1)
 .67، مرجع سابق، ص ريم فند عبدالكهكار  (2)
 .240، ص نقالً عن محمد عمر مولود، مرجع سابق (3)
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تحاد اال دستور التي ينشؤ بموجبها االتحاد علي اختصاصات وسلطات حكومةال

وحكومات الواليات األعضا ، وهذا يعد أهم مسؤلة ينص عليها الدستور الفيدرالي 

تحاد الفيدرالي عن ، وهذه السمة تعد أهم ما يميز االبل يعتبر جوهر هذا الدستور

، حيث ال يجر  النص علي النظم الالمركزية اإلدارية في الدول الموحدة

وإنما يجر   ،ة للدولة الموحدة في الدستورختصاصات وسلطات األقاليم الالمركزيا

تفويضها من قبل السلطة المركزية بقوانين عادية.
(1)

 

سلوب توزيع السلطات بين تحادات الفيدرالية فإن أوأياً كانت خلفية نشإ اال    

 تحاد وحكومات األقاليم األعضا  ال يخرج عن الطرق الثالث التالية:حكومة اال

  -الطرٌقة األولً:

يحدد الدستور االتحاد  بموجب هذه الطريقة اختصاصات وسلطات دولة      

ختصاص ما لم ينص عليه الدستور يكون من اوكل  ،تحاد علي سبيل الحصراال

ختصاصات تنصب في مصلحة األقاليم قاليم، وهذه الطريقة في توزيع االحكومات األ

وتحد من تنامي هيمنة السلطة المركزية،
(2)

من الواليات  لطريقة كلوقد أخذت بهذه ا

المتحدة األمريكية وسويسرا وأستراليا والمكسي  واألرجنتين، ويإخذ علي هذه 

تحاد بصورة كبيرة، ويذكر ا تإد  إلي إضعاؾ سلطات حكومة االالطريقة أنه

البعض
(3)

تجاه عكسي الطريقة سار في ا بؤن الواقع العملي في الدول التي أخذت بهذه

تحادية علي دريجياً نحو توسيع اختصاصات السلطات االالدول تفقد لجؤت هذه 

 حساب سلطات األقاليم والواليات.

  -الطرٌقة الثانٌة:

ختصاصات حكومات لطريقة األولي، حيث يتم هنا حصر اهذه الطريق بعكس ا     

ت التي لم يتم ذكرها للسلطة ختصاصاوالواليات األعضا  وتر  باقي اال األقاليم

تنامي  الطريقة تضع حداً لتوسع سلطة األقاليم وتفسح المجال أمام تحادية، وهذهاال

                                                           
1))
 .4جورج اندرسون، مرجع سابق، ص  
 .63، مرجع سابق، ص هكار عبدالكريم فند  (2)
 دون من المعـارؾ، : منشاةاإلسكندرية ،الدستوري القانون و السٌاسٌة النظم شيحا، العزيز عبد إبراهيم (3)

 .68، صالطبع نةس
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الكند  وكذل   تحادية، وقد أخذ بهذه الطريقة الدستورسلطات وصالحيات السلطة اال

 .م1953فنزويال الصادر عام دستور

دولة االتحاد وإذا بولػ في  ويعاب علي هذه الطريقة أنها تإد  إلي تقوية مركز     

 تحادية إلي دولة موحدة.قة فقد يإد  إلي تحويل الدولة االه الطريستخدام هذا

 -الطرٌقة الثالثة:

الطريقة يحدد الدستور االتحاد  اختصاصات كل من حكومة  بموجب هذه     

نتقادات بسبب عدم تمكنها اليم، إال أن هذه الطريقة واجهت اتحاد وحكومات األقاال

يمكنها تناول جميع تل   ة مستقبالً، حيث المن معالجة المشاكل التي تواجه الدول

يستلزم إنشا  هيئة لؽرض تحديد المسائل وخاصة التي ستظهر مستقبالً، وهذا 

ختصاصات في المسائل ؼير الواردة في الدستور، هذا من جهة ومن جهة أخر  اال

 فإن هذا الحصر قد يصبح مستقبالً متعارضاً مع المصلحة العامة للبالد.

 لطة التشرٌعٌة االتحادٌة:ثنائٌة الس - ج

تحادية من مجلسين، مجلس لعموم الشعب في أ  أن تتكون السلطة التشريعية اال    

ويكون التمثيل فيه بحسب نسبة السكان لكل إقليم، ومجلس لممثلي األقاليم  ،الدولة

والتمثيل فيه بنسب متساوية
(1)

الضمانات التي تإمن فعالية  حدط، وهذه السمة تعتبر إ

ختصاصات وصالحيات هذين والدستور الفيدرالي هو من يحدد ا النظام، هذا

من هذه  ختيار النواب فيهما، والهدؾ الرئيسي، وكيفية انتخاب أو االمجلسين

وأن ال تكون القوانين  ،ين والتشريعات بشكل توافقيالخاصية هو إصدار القوان

اب حقوق فئة أخر ، تحادية في صالح فئة معينة علي حسالالصادرة عن السلطات ا

درالي، يتحادية ميزة بارزة من مزايا النظام الفبر ازدواجية السلطة التشريعية االوتعت

 إضافة إلى كونه إحدط الضمانات التي تإمن فعالية هذا النظام.

                                                           
يسمي المجلس األول الذ  يتشكل حسب النسب السكانية بمجلس    عدة تسميات لهذه المجالس فمثالً هنا (1)

 ية وألمانيا، بينما في سويسرا يسمى بالمجلس الوطني، أما المجلسكل من الواليات المتحدة األمريك النواب في

)الواليات، المقاطعات( فيسمى في الواليات المتحدة  تحادا  المكونين لالالثاني فيتشكل حسب عدد األعض

ت، وفي ألمانيا بالمجلس االتحاد ، انظر: هكار األمريكية بمجلس الشيوخ، وفي سويسرا بمجلس المقاطعا

 .77 ، مرجع سابق، صعبدالكريم فند 
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 وجود محكمة دستورٌة فٌدرالٌة: - د

وهذه المحكمة تكون محايدة    
 (1)

رالي ، وتقوم بمهمة تفسير نصوص الدستور الفيد

تحاد في التطبيق العملي بين حكومة اال وحل المنازعات الدستورية التي تنشؤ

وحكومات األقاليم، أو بين حكومة واحدة أو أكثر وبين ؼيرها من األقاليم األعضا ، 

ن الصادرة عنها، ألقاليم وحكومة االتحاد والقوانيكما تقوم بمراقبة أعمال حكومات ا

ز الصالحيات الممنوحة لها في الدستوروتمنع هذه الحكومات من تجاو
(2)

. 

 اإلبطال أو االنفصال:على عدم قدرة الدول أو األقالٌم األعضاء  -هـ

عليه في  اً إال إذا كان منصوصال يمكن للدول األعضا  االنفصال أو اإلبطال     

نفصالذل  ال يمكن لألطراؾ المشكلة لالتحاد اال الدستور الفيدرالي، وبخالؾ
(3)

 ،

ستخدام فهنا تلجؤ الدولة االتحادية إلي انفصال من قبل أ  عضو د فرض االوعن

لمخاطر القوة للحفاظ علي الدولة الفيدرالية، ويحذر كثير من فقها  القانون من ا

نفصال أو الطرد حيث أن ذل  يإد  إلي إضعاؾ المترتبة علي إقرار حق اال

ي مع النظام الفيدرال اً متعارض الحكومة والدولة الفيدرالية، وكذل  يعتبر اإلبطال

تحاديةومع مبدأ السيادة في الدولة اال
(4)

. 

المبدأ الفيدرالي يستمد مفهومه من التنظيم الحكومي الذ   نأمما سبق يتضح     

يفيد أن السلطات والمسإوليات الحكومية تتقاسمها الحكومة الفيدرالية "االتحادية" 

 لتي تتمثل في حكومة، من جهة ثانية.من جهة، وحكومات الوحدات المكونة وا

الوحدات المكونة لها بحيث  تفـاق بـينيستند قيام الدولة الفيدرالية إلـى مبـدأ االو    

العيش المشتر ، وهذه إرادة تتجلى  إرادتها في من تحادها نابعاً ان يكون أينبؽي 

ن ، الضاً هذه الرؼبة في حالة التفك  أي كما وتظهـر نضمام،بوضوح في حالة اال

ستقاللها الكامل اتكون بإمكانها أن تعلن  األقاليم في حالة تفك  الدولة البسيطة قـد

                                                           
 .3جورج اندرسون، مرجع سابق، ص  ((1
 .58-57، ص ص المرجع السابق (2)
 .38سابق ، ص حسين شالي، مرجع بلند ابراهيم  (3)
 .58، ص  سابق ، مرجعمحمد عمر مولود (4)
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رادة إلابعضها البعض، إن لم تكن لها  اد الفيـدرالي مـعتحمن تؤسيس اال بدالً 

وبالرؼم من وجود اختالفات متعددة في األنظمة الفيدرالية وعدم وجود ، تحادلال

ابتة لتبني هذا النظام، إال ان هنا  خصائص ومقومات أسلوب موحد أو طريقة ث

مشتركة لهذا النظام تميزه عن ؼيره من األنظمة األخرط للحكم، وكذل  تواجه 

 .النظم الفيدرالية عـدد من االشكاليات والتي سنتحدث عنها بالمبحث الثاني
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 المبحث الثانً

 ةـٌدرالٌـالف مـالنظات ـكالٌـإش

ن لعالقة ما بيإدارة ا رهوج وشكل د يدفي عملية تحر الفيدرالية هوجن يكم    

جتماعية إلوالسياسية وافية رالجؽت اياولمستاعلى   لوذ ،طراؾألز واكرلما

إن  حيثداد ، ستبإبهدؾ الحيلولة دون إقامة حكم لسياسية اية زكرلالموا ،يةدارإلاو

أن شؤنه ن ية مراطيمقم دحكت سساإموية راطيمقب دنخوي راطيمقور دستد دجوات

 واجهةمن فؤنه ال يمك  لذعلى وة عالو ،رطخرة أمداد ستبإلودة اعدم عن يضم

فها أطراية تجاه زكرلمن ام اًطنمرس تمام قاليت وأاظمحافق بخل  دادستبإلا الحكم

وتشير التجارب الدولية في مجال الفيدرالية إلي أن  ،مإلقليواة ظلمحافدود اخل حدا

بين هذه الدول، من حيث نجاح أو فشل هذه التجارب، حيث حققت بعض هنا  تبايناً 

الدول نجاحاً نسبياً في تطبيق الفيدرالية، في حين فشلت دول أخرط، وتمثلت 

مإشرات الفشل في: عدم رضا المواطنين عن الخدمات، وزيادة العجز علي 

وبين الممارسة المستوط المحلي بمعدالت كبيرة، والتباين بين ما نص عليه الدستور 

في الحكم المحلي، فاالختصاصات والسلطات الواردة في الدستور ال يتم تطبيقها، 

والتالعب في االنتخابات المحلية
(1)

، ويرجع الفشل في تطبيق الفيدرالية إلى عدة 

إشكاليات تعوق التطبيق الناجح للنظام الفيدرالي، وتتباين هذه اإلشكاليات من نظام 

 سيتم تقسيم هذا المبحث إلي ما يلي:سياسي إلى أخر، و

 أوالً: العوائق السياسية.

 ثانياً: العوائق االقتصادية.

 

 

                                                           
، القاهرة: المركز العربي للتعليم الالمركزٌة والحكم المحلً بٌن النظرٌة والتطبٌقسمير محمد عبدالوهاب،  (1)

 .30م، ص 2106والتدريب والترجمة، 
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 العوائق السٌاسٌة: أوالً:

وهي إشكاليات نابعة من طبيعة األنظمة السياسية الحاكمة، والتي تإثر بصورة     

 كبيرة في انتهاج الفيدرالية، وهي كما يلي:

 غٌاب النظام الدٌمقراطً: -1

تواجه العديد من الدول واألنظمة السياسية العربية ؼياب الديمقراطية، وسيطرة     

حزب واحد علي العمل السياسي، حتي مع وجود أحزاب أخر  لكنها تكون مؽيبة 

مع  ال تتوافق عن العمل الفعال، وليس من المبالؽة القول بؤن النظم الؽير ديمقراطية

طبيعة النظام الفيدرالي
(1)

. 

في عدة مقومات، يؤتي في  اطيةقرة الديمجلي المقاييس المعاصرة للحكومتتو    

نفيذية فيها قائمتين علي أساس مقدمتها وجوب كون السلطتين التشريعية والت

المإهلين قانوناً لممارسة هذا  لحر والسر  والمباشر من قبل المواطنيننتخاب ااال

نتخاب هو سلطات، حيث أن االكون الشعب مصدر ال الحق، ألن في هذا تجسيد لمبدأ

الوسيلة التي من شؤنها أن تضفي الشرعية علي الحاكمين، ألن ممثلي الشعب 

حق لهم تولي السلطة بالنيابة عنهالشرعيين هم وحدهم الذين ي
(2)

،
 

واضافة إلي ما 

تقدم تقوم الحكومة الديمقراطية علي أساس مهم أخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات، 

يقضي بوجوب عدم إيداع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة وهذا المبدأ 

القضائية في يد جهاز واحد داخل الدولة، بل أن السلطات المذكورة يجب أن تكون 

موزعة بدرجة أو بؤخرط بين ثالثة أجهزة منفصلة عن بعضها البعض،  ويمكن 

ا المبدأ في ميدان التطبيق، القول بؤنه يجوز التخفيؾ من المفهوم النظر  المطلق لهذ

وذل  باشترا  كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في جانب من اختصاصات 

األخرط كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية.
 

ويإد  النظام الديمقراطي الذ  يقوم علي التعددية السياسية إلي تنظيم سير     

نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد ال  العمل في الحكومة الفيدرالية، حيث أن

                                                           
 .516، ص سابقمحمد عمر مولود، مرجع  (1)
كتب األردن ، بؽداد: مإسسة فريدريش إيبرت، مدرالٌة والالمركزٌة فً العراقٌالفمد، عبدالجبار أح (2)

 .07م، ص 2103والعراق، 
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يتوافق مع مبدأ تقسيم السلطات فيما بين حكومة االتحاد وحكومات الدول 

االعضا 
(1)

، وبما أن االتحاد الفيدرالي يقوم علي تعدد المراكز السياسية وتعدد 

السلطات السياسية علي مستو  االتحاد، فإن ذل  يستوجب تعددية حزبية، أ  أن 

لحزب الواحد ال ينسجم مع آلية وجوهر الحكومة الفيدرالية ذات الطبيعة نظام ا

التعددية، وهذا ما أثبته
 

الواقع العملي للتجارب الفيدرالية.
(2) 

ويرتبط بهذه االشكالية طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع واإليمان بالمثل والقيم     

ود نوعين من الحكومات وتقسيم الديمقراطية، فالنظام الفيدرالي بما يتضمنه من وج

السلطات بينهما واستقالل كل منهما عن االخرط في المجال المحدد لها بموجب 

الدستور ال يمكن أن يكون ناجحاً في مجتمعات متخلفة، لم تصل بعد إلي درجة من 

الرقي الحضار  والثقافي، وهذا ما يفسر كيؾ إن بعض التجارب الفيدرالية التي 

الدول التي لم تكن مجتمعاتها قد وصلت إلي مرحلة معقولة من أقيمت في بعض 

 التطور الحضار  والثقافي قد تعثرت ولم تتمكن من االستمرار.

 عدم توفر اإلرادة السٌاسٌة: -6

يمثل االلتزام السياسي بتطبيق النظام الفيدرالي عامالً اساسياً في نجاح النظام     

ي تضع القواعد التي تعمل في ظلها الفيدرالي، فالحكومات المركزية هي الت

الوحدات المحلية، والتي تضمن المشاركة الكاملة للمواطنين في مإسسات الحكم، و 

في أدارة الدولة واختيار النظام األمثل لها،
(3)

د لعمل إليجااية ولب  أولطيتذا هو 

ل ولتحدة اعلى قيادرة قاون تكأن على ز كرلمانية في دية مراطيمقدلة دو

ب  للنخ جحاًرقفا متؤوم  هناإن ة ظمع مالح، نةواطلمدأ امبز يزتعوي اطريمقدلا

لها د يإموئي زجم أو لها بشكل تارض معاؾ قومن لية ما بيدرالفيإزا  السياسية ا

ئيزجم أو بشكل تا
(4)

نها وكن لية ما بيدرالفيالتعامل مع اعلى س نعكإقع والذا اهو ،

نتخابية إها حاجة رعتباإبأو ائفي طلوامي ولقواجتماعي الوع التندارة احاجة فعلية إل

 عي.وضولمالسياسي روع المشر اان إطضمس ليو ،سياسير شعاو
                                                           

 .519، ص محمد عمر مولود، مرجع سابق (0)
 .209المرجع السابق، ص  ((2
 .36سابق، ص مرجع  ،سمير محمد عبدالوهاب (3)

 .18عبدالجبار أحمد، مرجع سابق، ص  ((4
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وينطو  عامل القيادة واإلرادة السياسية علي أهمية ال يستهان بها في الحث علي     

إقامة النظام الفيدرالي، وهذا ما أظهرته التجارب الحديثة للفيدرالية، فربما كانت 

مل قيام الفيدرالية موجودة ولكنها لم تإد بالضرورة ولذاتها إلي قيام جميع عوا

االتحاد الفيدرالي، بل إن المسإولية الكبرط تقع علي دور القيادة ومد  توفر الرؼبة 

واالرادة السياسية، وضرورة ظهورها في الوقت المطلوب لتحقيق هذا الهدؾ.
(1) 

 عدم االتفاق علً مفهوم الفٌدرالٌة: -3

ر اإطلة في داولمتم المفاهيال معاني وحق تفا  إهناون يكرور  أن لضا نم    

 وذلمحلي  م الحكن اما بير كبي رقفالفا ،لسياسيةاية زكرلالمواية دارإلاية زكرلالما

ض لية بالنسبة للبعدرالفي، فايةدارإلالصبؽة ذات المحلية دارة اإلوا ،لسياسيةالصبؽة ا

، يةذلتنفيوايعية رلتشاة طلسلاثنائية ر بة عبكرلمالة دولدارة انهج سياسي إلن عر تعب

في رط يذ  لر ا خض البعد اعنؾ مختلر ألمر أن اؼي ،لصحيحر التعبيو اهذا هو

أو لة دول  اتفكيت ولتفتيأو ائة زلتجم أو التقسيأو انفصال إللية تسمح باآلية درالفيا

عي رلشق الحن اعر لية كتعبيدرالفيرون ايرون خآو ،جيةرخادات مة ألجندحتى خ

ية دلعقائاية رإلن اما بيزع لتنان افإ حتماًو ،دةحولمالة دولر ااإطفي ر لمصيرايرلتق

ب جوير خب آجانن لية مدرايمية للفيدألكااعية وضولماية رإلوا ،بجانن بية مزلحا

هدبعاوم وألمفهدود احد يدجل تحن امولولى وألالثانية على اجيح رت
(2)

 عدم إن، 

 في صعوبة بروز إمكانية: أولها القضايا، من عدداً  يثير المفهوم حول تفاقاال

 ختالؾا :وثانيها، ال أم درالياً يف كونه معين بلد لتحديد الجديد دراليةيالف أدب ستخداما

 دراليةيالف بؤسباب المتعلقة النظرية البراهين تقييم في أيضا يإثر الذ  المفاهيم

.ونتائجها
(3) 

 :القٌادات التقلٌدٌةزٌادة نفوذ  -9

يإد  نقل السلطة إلى إعادة تمكين القو  التقليدية وظهور النخب علي المستوط     

المحلي، والتي قد تلعب دوراً أكبر من الالزم في التخطيط واإلدارة داخل االقاليم، 
                                                           

 .098مولود، مرجع سابق، ص محمد عمر  (1)
 .515سابق، ص المرجع ال (2)
 ، متوفر علي الرابط التالي:المفاهٌم  األسباب والنتائجالفيدرالية ...  (3)

http://parti-federaliste-tunisie.blogspot.com.eg/2011/12/blog-post_7232.html 
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ويحدث ذل  عندما تسخر مجموعة صؽيرة من الموظفين المحليين عملية صنع 

مصلحة العامة، خاصة عندما تفشل القرار المحلي لمصالحها الخاصة على حساب ال

آليات التمثيل والمسا لة في األدا  بشكل الئق، كما قد تإد  إلي أن يتحكم في 

المإسسات االقليمية أفراد أو أحزاب سياسية ال تهتم باحتياجات األقليات، ويإد  

ذل  إلى انحراؾ توزيع اإلنفاق العام لصالح هذه النخبة، وعلى حساب الفئات 

ي المجتمع المحلي، وهذا يإثر سلباً علي توزيع الدخل، وتزيد من مشكلة األخرط ف

الفساد المالي واإلدار ، خاصة في ظل العدد المتزايد من الوحدات اإلدارية والتي 

سيكون لها دور في صنع القرارات وتوزيع التمويل.
(1)

 

النظام وتظهر هنا اشكالية تدني القدرات الوظيفية علي المستو  المحلي، ف    

اإلدار  الذ  يكون تؤهيله متواضعاً أو يكون األفراد فيه ؼير مإهلين وتكون 

خبراتهم ؼير مناسبة، ألن تعيينهم يتم بناً  علي معايير المحسوبية وال يمكن أن 

يوفر ذل  فيدرالية ناجحة، ففي معظم الدول النامية ومنها الدول العربية يفتقر بعض 

ظل نظام ال مركز ، ليس فقط إلي معرفة ماهية الموظفين الذين يعملون في 

الفيدرالية وعدم امتال  المهارات المطلوبة لتنفيذها، بل أيضاً ال يتعاونون معها، كما 

أنهم يخشون من إعطا  المواطنين المزيد من السلطات ومن وجود برامج تشاركية 

 قوية، خشية أن يستؽلها معارضوهم ضدهم.

 ٌة:العوائق االقتصادثانٌاً: 

تعتبر الموارد المالية واالقتصادية في الدول االتحادية الفيدرالية من أهم وأكثر     

المسائل تعقيداً وإثارة للجدل والنقاش، وذل  لتؤثيرها الكبير على الفيدرالية السياسية 

واالدرية في هذه الدول، وعلى وضع القوة االقتصادية للحكومات االتحادية والمحلية 

في الدولة االتحاديةوالمواطنين 
(2)

، وما ينطو  عليه من ضرورة عدالة توزيع 

 الموارد، وأهم اإلشكاليات االقتصادية تتمثل فيما يلي:

                                                           

 .32، ص سابقمرجع  ،سمير محمد عبدالوهاب (1)
 :التالي الرابط اإللكترونيمتوفر علي ، النظام المالً الفٌدرالً / الجزء االول ،العبود قاسم حسن   (2)

http://www.alnoor.se/article.asp?id=108645 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=108645
http://www.alnoor.se/article.asp?id=108645
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 ندرة الموارد: -1

المصادر االقتصادية الكافية و يمثل العامل االقتصاد  ومد  توفر الموارد    

اصر التي يتوقؾ عليها أحد أهم العن لفيدرالية والحكومات اإلقليميةلتمويل الحكومة ا

نجاح أو فشل النظام الفيدرالي، فإذا لم تكن هنا  مصادر تمويل كافية فإن 

الحكومات اإلقليمية تصبح ؼير قادرة علي تنفيذ وظائفها، أو أنها تكون قادرة ولكن 

علي حساب استقاللها المالي، أ  أنها تصبح معتمدة في تمويلها علي الحكومة 

 تب علي هذا األمر من آثار سلبية علي المبدأ الفيدرالي.الفيدرالية، وما يتر

 عدم توفر عدالة التوزٌع: -2

يواجه النظام الفيدرالي اشكالية حينما يكون هنا  تفاوت بين االقاليم، فاألقاليم     

األؼنى يكون لديها القدرة على الحفاظ وجذب االستثمارات، وفرض الضرائب 

حسين جودة الخدمات المحلية، أما المناطق األكثر والرسوم والتي توفر لها قاعدة لت

فقراً فتبدأ بقدرة أقل وبموارد أقل وال تستطيع المنافسة، وتتفاقم المشاكل التي 

تواجهها بواسطة الجؽرافيا والمناخ، كما أن األقاليم األؼنى لديها نفوذ سياسي أكبر 

، ويضاؾ إلى ذل  ويمكنها أن تمارس تؤثيرات أكثر فاعلية للحصول على الموارد

عدم الكفا ة في تقديم الخدمات، حيث تختلؾ تكاليؾ توفير الخدمات العامة بسبب 

الخصائص اإلقليمية
(1)

، مثل الكثافة السكانية والموقع الجؽرافي، وقد تإد  

الفيدرالية إلي زيادة األعبا  المالية بسبب تكرار بعض الوحدات، كالشإون القانونية 

تو  المحلي، وإلي تقليل الكفا ة من خالل تحجيم قدرة واإلدارية على المس

المجتمعات المحلية على تحقيق اقتصاديات واسعة النطاق في بعض الخدمات، وإلى 

 عدم المساواة فيما بين األقاليم.

 :االختالالت فً النظام المالً االتحادي -3

ي تإثر بشكل كبير ، والتمن أهم اإلشكاليات لنظام المالي الفيدرالياعتبر اختالالت  ت 

 وهذه اإلشكالية مرتبطة بالعجز في اإليرادات والعوائد،  النظام الفيدرالي، علي بقا 

 : إلي ما يؤتياالختالالت في النظام المالي االتحاد   وتنقسم 

                                                           
 .33، ص سابقمرجع  ،سمير محمد عبدالوهاب (1)
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وهو مقدار عجز موارد الحكومة الفيدرالية  "الرأسي" االختالل المالي العمود  -أ

بقة مسإوليات وواجبات نفقاتها المحددة أيضاً المحددة في الدستور عن مطا

 بالدستور، وهذا االختالل ينشؤ لسببين هما:

األول: أن تخصيص سلطات فرض الضرائب الرئيسية وتحصيلها في الؽالب يكون 

من نصيب الحكومة الفيدرالية  لمسإوليتها األوسع عن تنمية الوحدة الجمركية، 

."فعالةوالرتباطها الوثيق بوحدة اقتصادية 
(1)

 

الثاني: عدم التطابق بين موارد العائدات ومسإوليات تكاليؾ اإلنفاق لكل مستوط من 

 تؽيير الظروؾ المرتبطة بحجم اإلنفاق.بمستويات الحكم والذ  عادة يختلؾ 

وهو مقدار التباين واالختالؾ في اإليرادات والعائدات  "األفقي"االختالل المالي  -ب

وينشؤ هذا االختالل نتيجة ألن مسإوليات  ،تحاد الفيدرالياللحدات المكونة الوبين 

 "كالصحة والتعليم" اإلنفاق الباهظة واألكثر كلفة يكون على الخدمات االجتماعية

 وهي في أؼلب التجارب الفيدرالية من اختصاص الوحدات المكونة لما من شؤنه

، إلى جانب "الخاصةضمان أفضل إدارة وأدا  لها والرتباطها بالظروؾ اإلقليمية "

أنه البد من تقديم خدمات بنفس مستوط الجودة التي تقدمها الحكومة في المركز أوفي 

لهم حق الحصول " أية مقاطعة أخرط، باعتبار أن السكان داخل االتحاد الفيدرالي

 ."على نفس مستوط الخدمات االجتماعية دون االضطرار إلى فرض ضرائب أعلى

النفقات بسبب اختالؾ الخصائص االجتماعية الديمؽرافية  عدم التوازن في حجم -ج

التوزيع السكاني، الهجرة الداخلية من الريؾ إلى المدينة، " لسكان هذه الوحدات

."التكوين االجتماعي، هيكل األعمار، وتكلفة الخدمات االجتماعية
(2)

 

من ، فرطألخرب التجاانة مع رلمقااعية وضوم كاليةشإوتواجه الفيدرالية أخيراً     

 يها فترة محدودة،لتي مضى علا بعض النظم الفيدراليةبة رتجرن  تقاز أن جائلر اؼي

مع تجارب دول أخر  تطبق النظام الفيدرالي فيها منذ عقود من الزمان وتعتمد 

                                                           
درالٌة المالٌة وأثرها على قسمة وتخصٌص الموارد بٌن مستوٌات الحكم )من الفٌ، جبر حافظ ؼانم محمد ((1

 ي:تالالرابط المتوفر علي ، منظور التجربة السودانٌة وبعض التجارب العالمٌة األخرى(

http://www.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/45/45index.htm 
 .60، ص مرجع سابقرونالد ل. واتس   ((2

http://www.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/45/45index.htm
http://www.iua.edu.sd/iua_magazine/african_studies/45/45index.htm
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، والتي يمكن الواليات المتحدة األمريكيةالتجربة الفيدرالية في  مركزية مثلالعلي ال

يلة بدأت مع نشؤة الدولة، وباستثنا  تجربة الواليات المتحدة القول أنها تجربة أص

االمريكية فقد كان لعامل التقليد والمحاكاة دوٌر ما في توليد الرؼبة في إقامة النظام 

الفيدرالي في معظم التجارب الفيدرالية األخرط، حيث لجؤت بعض الدول إلي تقليد 

امل الداعمة لقيام نظام فيدرالي، وهذا التجربة األمريكية دون التحقق من توافر العو

أد  إلي فشل تجربة النظام الفيدرالي في كثير من هذه الدول، ألن العوامل األخرط 

 لم تكن متجذرة في تل  الدول.

دت جولتي ايجابية إلت ايعاربالتشذ حاجة لألخ  هنان أهنا على  يجب التؤكيدو    

دة لمتحت االياولالية في درالناجحة للفيذج النماانة مع رلمقااحتى و ،لوألد العهافي 

م فهر اإطفي ون تكأن ينبؽي دة لمتحابية رلعرات اإلمااحتى ولمانيا وأيكية رألما

لى نجاحها.أدت إلتي اعية وضولمواتية ذالالحقيقية ظروؾ الا
(1)

 

تناول مفهوم الفيدرالية وأهم االشكاليات التي يمكن أن تواجهها عند  وبعد ان تم    

سوؾ يركز الفصل الثاني علي خصائص النظم السياسية العربية،  التطبيق،

وتجارب الفيدرالية في بعض النظم العربية، ومدط نجاح تطبيقها في بعض االنظمة 

 السياسية العربية، وأسباب فشلها في البعض االخر.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .515ص  ،سابقمحمد عمر مولود، مرجع  (1)
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 ث األولالمبحــ

 النظم السٌاسٌة العربٌة سمات

تمثل النظم السياسية العربية مجموعة متمايزة في إطار الدول النامية، حيث     

األمة العربية هي ذل  الكيان البشر  الذ  وضعت لبناته األولى الهجرات المتتالية 

 للعرب من شبه الجزيرة العربية إلي المناطق المحيطة بها، وذل  نتيجة تؽير

الظروؾ المناخية التي اصابت شبه الجزيرة العربية بجفاؾ شديد، وكذل  الفتح 

متزاج بين الوافدين وسكان البالد األصليين مما أد  االاإلسالمي الذ  ساعد علي 

إلي التجانس في اللؽة والدين والعادات والتقاليد، والدول العربية بحدودها الراهنة 

تعرضت لها المنطقة، والتي كان من بينها قيام هي نتاج مجموعة من تطورات التي 

الدول االستعمارية باحتالل بعض مناطق االمبراطورية العثمانية، والتعامل مع 

حدودها بالحذؾ أو االضافة، مع اخضاعها لصور مختلفة من التحكم والسيطرة، 

مياً وكون األمة العربية لها تركيبتها الثقافية وتطورها الخاص جعل لها طابعاً قو

 تحرص عليه دولها الرسمية حتي وإن تخلت عنه أحياناً من الناحية الفعلية.

هذه النظم، سوا   بية يتطلب الوقوؾ عند سماتإن دراسة النظم السياسية العر    

كانت إيجابية أو سلبية بهدؾ توضيح طبيعة هذه النظم، وطرق عملها وتعاملها مع 

أصبحت رائدة في  اً وأفكار اً احرزت قيمالتحوالت والمتؽيرات العالمية وحقوق 

المجال العالمي، أهمها الديمقراطية وحقوق االنسان واقتصاد السوق، والتي لها 

 أهدافها االقتصادية والسياسية والثقافية.

 وسيتم تقسيم هذا المبحث إلي مـا يلي:

 أوالً: أنماط النظم السياسية العربية.

 عربية المعاصرة.ثانياً: إشكاليات النظم السياسية ال
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 أوالً: أنماط النظم السٌاسٌة العربٌة

توجد صعوبة حقيقية من الناحية الفعلية في تصنيؾ النظم السياسية العربية، إذ     

يمكن أن تتعدد محاوالت التصنيؾ بقدر تعدد المعايير وتنوعها، فليس هنا  معيار 

وهنا سيتم استعراض جامع يمكن تصنيؾ النظم السياسية العربية علي أساسه، 

 االقتصادية، وهي علي النحو التالي:و بعض المعايير السياسية

 :المعاٌٌر السٌاسٌة -0

 وتتحدد وفقاً للؽاية من التصنيؾ وذل  على النحو التالي:     

معٌار شكل نظام الحكم: - أ
 

يمكن تصنيؾ األنظمة السياسية العربية في المرحلة الحالية إلى ثالثة نماذج، 

وهي:
(1) 

ألول: نموذج االستبداد الواضح أياً كانت مصادر شرعيته، سوا  كانت التقاليد أو ا -

 .خصية الملهمةالشالدين أو 

الثاني: نموذج التعددية السياسية المقيدة، وفيه تظهر التعددية ولكنها مقيدة بقوانين  -

 .، مثل األردنةتحول دون ممارسة العمل السياسي بحريكثيرة 

حلة تحول وتؽيير سياسي في أعقاب ثورات الربيع العربي، نظم تمر بمرالثالث:  -

وهذه النظم تعاني من حالة فوضى وتبدو الدولة فيها هشة، بل فاشلة وؼير قادرة 

 .على االستجابة لمتطلبات عملية التؽيير الثور  مثل حالة اليمن وسوريا

المطلقة، ونظم وتتراوح هذه النظم بين المشيخات واالمارات، والممال  المقيدة و    

قواعد الليبرالية في صورتها الؽربية شكلياً.ي تتخذ الحزب الواحد، والنظم الت
 

 معٌار مصدر الشرعٌة:  - ب

 ما يلي:م تقسيمه وفقاً ليصنؾ النظام السياسي العربي تبعاً لمصادر شرعيته، فتو    

 الشرعٌة التقلٌدٌة -

، عشائرية، عائلية( أو إلى مبدأ ية ؼالبة )قبليةة أو عصبتستند إلى مصادر دينيو    

ومنها الشرعية القائمة على دعوط الحكم بمقتضى المرجعية  ،الؽلبة واالستيال 

                                                           
 .01م، ص 20/3/0994 االهرام:، الشرعٌة السٌاسٌة علً الطرٌقة العربٌةالسيد ياسين،  ((1
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الدينية كؤساس للسلطة، كما في نظام إمارة المإمنين في المؽرب، ونظام العمل 

ومنها  ،العربية السعودية والسودانالمملكة بمقتضيات الشريعة وأحكامها في 

ائمة على النسب الشريؾ لألسرة المالكة، كما في األردن، أو القائمة الشرعية الق

الشرعية كذل  و، على المذهب، كما في سلطنة عمان المستندة إلى مذهب اإلباضية

عصبية ؼالبة تحكم إما بقاعدة القائمة على عصبية القبيلة والعشيرة والعائلة، حيث 

، لقبيلة أو العشيرة الواحدةية ضيقة وإما بقاعدة حلؾ عصبيات أوسع من اعصب

ونجد تجسيداً لهذا النوع من الشرعية التقليدية في دول الجزيرة والخليج العربي 

كما أن منها عصبية الطائفة، وما ينجم عن  ،كافة، واليمن، وموريتانيا، والصومال

النظام السياسي القائم عليها من أشكال من توزيع السلطة على مقتضى المحاصصة 

شرعية  ثم إن منها ة، كما في لبنان، والعراق ما بعد انهيار الدولة الوطنية،الطائفي

الؽلب واالستيال ، وهي شرعية القوة المجّردة التي تفرضها قوة عسكرية منظمة، 

كما هي الحال في الدول التي تحكمها نخب عسكرية استحوذت على سلطة الدولة 

وريتانيا.في ليبيا، والسودان، ومكانت باالنقالب، كما 
(1)

  

سمي هذه الشرعية تقليدية، ألنها مؤلوفة ومتكررة في تاريخ قيام الدول في العالم ت    

الؽلبة واالستيال   بمقتضىقامت واستمرت و اإلسالمي منذ العهد الوسيط، - العربي

وليس من ، ، أو بهما معاً مجتمعينضى دعوة دينيةالمستندين إلى عصبية، أو بمقت

راً من أسس ذل  القيام واالستوا  مستمر وإن تكيفت أشكاله مع في أن كثي ش  

 متؽيرات السياسة واالجتماع.

 الشرعٌة " الثورٌة "  -

تستند إلى رصيد المكتسبات االجتماعية والسياسية التي أنجزتها نظم سياسية و    

ة، أو تستند إلى رصيد من سيئوصلت إلى السلطة باسم الثورة على أوضاع سابقة 

في إلهاب مشاعر الجمهور وتجييشه، وترسيخ  التي نجحتاأليديولوجية  طدعاوال

إن فكرة الثورة وما تعنيه  ،الشعور لديه بقدرة "الثورة" على تحقيق التقدم والتؽيير

هذه العبارة من آمال عظام في تحويل شروط الحياة االجتماعية، هي ما أسس لهذا 
                                                           

 .140م، ص 2013المعارؾ،   ، بيروت: منتد الدولة والسلطة والشرعٌة، عبد اإلله بلقزيز ((1



63 
 

تي قامت عليها سلطة نخب الطبقة الوسطى ال ،النوع الثاني من الشرعية السياسية

الصاعدة في اكثر من بلد عربي في فجر عقد الخمسينيات من القرن العشرين 

الماضي
(1)

، فلقد بدت النظم التي قامت على قاعدة تاريخ الكفاح الوطني الذ  قادته 

أو  أحزابها و جبهاتها متمتعة بقدر هائل من الشرعية الجديدة التي ال تستند إلى دين

 النظام الجديد. بقبولعقد عليه إجماع عام يإسس عصبية، وانما إلى إنجاز وطني ي  

 الشرعٌة " الدستورٌة " -

نظرياً إلى فكرة قيام السلطة على مقتضى القانون الشرعية الدستورية تستند     

إن المبدأ  ،األساسي للدولة وتداولها باالنتخابات، بما في ذل  منصب رئيس الدولة

" للشرعية هو أن "الشعب مصدر السلطة"، س هذا النمط الثالث "الحديث  يإسالذ

من الشعب الذ  يفّوض تل   جا تها من قبل نخبة حاكمة إنما وأن شرعية ممارست

وثمة نوعان من هذه الشرعية  ،ادته "الحرة" بالقيام على أمرهابإر النخبة

نظم الجمهورية التي ٌيتداول " في الوطن العربي: شرعية " دستورية " لل"الدستورية

 فيها منصب رئيس الجمهورية، وشرعية "دستورية" في قسم كبير من الدول العربية

يعرؾ حياة تمثيلية منتظمة تنشؤ عنها برلمانات،  -ضمنه أنظمة ملكية وأميرية -

أنها  -في حالة الملكيات - وأحياناً حكومات تمثل التوازن النيابي، وتعلن فيه الدولة

 مة بنظام الملكية الدستورية.محكو

ما يزال هذا النوع من الشرعية ملتبس الشخصية والطبيعة، بسبب تكوينه     

الهجين، وصورية القيم السياسية الحديثة فيه )الدستور، التعددية، الديمقراطية، 

( وضعؾ التراكم السياسي فيه، بل حرية الرأ ، سلطة القانون... استقالل القضا ،

عه باستمرار، األمر الذ  يبزر إبدا  التحفظ الشديد على وصؾ شرعيته فقره وتراج

بالحديثة أو الدستورية.
(2)

 

 

 
                                                           

، بيروت: إشكالٌة الشرعٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة: مع إشارة إلى تجربة الجزائرخميس والي،  ((1

 .104 ص، م2003 مركز دراسات الوحدة العربية، شباط
 .143سابق، ص مرجع ، عبد اإلله بلقزيز ((2
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 معٌار االساس الدستوري: -ج

فتم  العربية، الدساتير خاللوهنا  من صنؾ النظم السياسية العربية من     

 :، هيمجموعات ثالث إلى دساتيرها إصدار تاريخ حيث من العربية الدول تصنيؾ

 الخضوع قبل مرة ألول الدستور فيها وصدر دستورية حركة عرفت دول -

 .ومصر سورية نماذجها ومن الؽربي، لالستعمار

 .العراق أمثلتها ومن االستعمارية، الحقبة أثنا  لها دستور أول عرفت دول -

 .كالمؽرب االستقالل على حصولها تمام حتى لها دستور أول صدور تؤخر دول -

 فئات ثالث إلى دساتيرها إصدار طريقة حيث من العربية الدول تصنيؾ يمكنو    

 :رئيسة

 عرضة بالتالي وتكون إرادته، وبموجب الحاكم من بمنحة دساتيرها تصدر دول -

 .ذل  يفعل أن له ترا ط متى لإللؽا  حتى أو للتعديل

 جمعية لجهود ثمرة تؤتي أنها بمعنى قراطية،ديم بطريقة دساتيرها تصدر دول -

 هذا تعديل يحاط ما وعادة البرلمان، من منبثقة لجنة بواسطة أو منتخبة، تؤسيسية

 ومعه استقراره تضمن التي المعقدة االجرا ات من بمجموعة الدساتير من النوع

 .به المرتبطة القانونية المنظومة كل

 لجنة من تنبع أن بمعنى السابقتين، الطريقتين بين بالمزاوجة دساتيرها تصدر دول -

.لالستفتا  الشعب على الحقا تعرض ثم السياسية، القيادة واسطةب معينة
(1) 

 :ما يلي على الدستورية خبراتها حيث من العربية، الدول تتوزعو    

 .العربية الدول من الساحقة األؼلبية وهي دستور، لديها دول -

 وثائق دساتيرها جانب إلى تعرؾ أنها بمعنى دستورية، ازدواجية تعاني دول -

 هي وتصبح عليها تسمو وأحيانا القانونية، قوتها الدساتير تل  ازعتن أخرط

 .للدولة، مثل لبنان األساسية المرجعية

وبالرؼم من تعدد وتنوع تصنيؾ النظم السياسية العربية علي أساس المعيار     

السياسي، إال أن معظم هذه النظم تمتاز باستمرار حدة العنؾ السياسي، فكما تم 
                                                           

، بيروت: مركز دراسات لعربٌة قضاٌا االستمرار والتغٌٌرالنظم السٌاسٌة امسعد، علي الدين هالل و نيفين  ((1
 .307 - 296م، ص ص 2010الوحدة العربية، 
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سابقاً من استئثار أسر وقبائل معينة بالسلطة في األنظمة العربية،  اإلشارة إليه

إضافًة إلي المعاناة من وضع األزمة االقتصادية، وظهور الجماعات االثنية، 

واالنقسامات الداخلية التي تهدد االستقرار، كل هذا أدط إلي تصاعد العنؾ 

كثر من بلد عربي مما السياسي، وخاصًة مع استمرار العمل بقوانين الطوار  في أ

 سمح بالتوسع في استخدام العنؾ ضد المعارضين تحت شعار تؤمين النظام.

 :المعاٌٌر االقتصادٌة -6

عدد من المعايير االقتصادية التي يمكن تصنيؾ النظم العربية وفقاً لها، هنا      

انعدام الموارد، هنا ليس المقصود ارد، ومحدودية المو ويؤتي في مقدمتها معيار

وإنما محدودية القدرة علي توظيفها وسو  توزيعها، وتم توزع الدول العربية وفقاً 

لهذا التصنيؾ علي مجموعات أساسية، هي:
 (1)

 

علي مورد  اً مجموعة الدول المصدرة للنفط، وهي دول يعتمد اقتصادها اعتماداً كلي  -

ير التؽيرات هو بطبيعته قابل للنفاذ، األمر الذ  يجعلها عرضة لهزات عنيفة بتؤث

 .موعة بلدان الخليج العربي، ومن دول هذه المجفي األسعار العالمية للمادة الخام

مجموعة الدول المتوسطة التطور، وفيها تتنوع الهياكل اإلنتاجية والصادرات،   -

وفي نفس الوقت تكون هذه الدول مديونة، وتتميز هذه الدول باعتمادها أساساً علي 

، تصنيع المواد الؽذائية والمالبس ود قطاع صناعي قوامهالقطاع الزراعي، مع وج

 .ذه الدول مصرومن ه

الزراعية، وتنبع مد علي تصدير الموارد األولية مجموعة الدول المهمشة التي تعت  -

المعضلة التي تواجهها هذه الدول من اضطرارها لمضاعفة المعروض من إنتاجها 

وقت الذ  يتراجع فيه الطلب العالمي لمواجهة احتياجها من العملة الصعبة، في ال

 الصومال.، ومن نماذج هذه الدول علي المواد األولية الزراعية

وفي دراسة للدكتور سعد الدين إبراهيم، تم فيها تجميع األقطار العربية ضمن    

أربعة مجموعات، هي: 
(2)

 

                                                           
 .31السابق، ص مرجع ال ((1
، بيروت: النظام االجتماعً العربً الجدٌد دراسة عن اآلثار االجتماعٌة للثروة النفطٌةسعد الدين ابراهيم،  ((2

 .211، ص م0985، 3مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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، لعربية المتحدةالمجموعة األولي: "األؼنيا " وتحتو  الكويت، اإلمارات ا -

 قطر. السعودية،

 ، لبنان، الجزائر.ورون" وتضم عمان، البحرينالمجموعة الثانية: "الميس -

 المجموعة الثالثة: "مناضلو الوسط" وتضم األردن، المؽرب. -

 .، الصومالمصر، موريتانياالمجموعة الرابعة: "الفقرا " تشمل اليمن،  -

م الطبقي للبلدان العربية وقد مثل توزيع الدخل أحد المإشرات الحاسمة في التقسي    

وهذا يظهر التباين الكبير بين الدول العربية من ضمن كل مجموعة قطرية فرعية، 

حيث توفر الموارد االقتصادية وكيفية استؽاللها، ويعد التفاوت في الموارد 

االقتصادية والبشرية من أهم محددات الخالفات الحدودية بين الدول العربية.
(1)

 

 ات النظم السٌاسٌة العربٌة المعاصرةثانٌاً: إشكالٌ

تواجه النظم السياسية العربية عدداً من االشكاالت والتحديات والتي تإثر سلباً     

 عليها، والتي أثرت على بنا  هذه النظم وتطورها، وذل  علي النحو التالي:

 ، وتتمثل في األزمات التالية:عدم القدرة على مواجهة أزمات التنمٌة  -0

وهي ترتبط بتعريؾ المواطن لهويته، و تعني التشرذم الثقافي  وٌة:أزمة اله - أ

 والعجز عن التكامل في إطار واحد.

وهي مرتبطة باألولي، وتتعلق بعدم مطابقة الحدود الجؽرافية  :أزمة االندماج - ب

 للدولة، بالحدود الجؽرافية لألمة.

ام السياسي وهي تتعلق بعدم تقبل ؼالبية أفراد المجتمع للنظ أزمة الشرعٌة: - ج

القائم، ومن ثم عدم خضوعهم له طواعية، العتقادهم بؤنه ال يحقق أهدافهم 

 وتوقعاتهم.

وهي النتيجة الطبيعية لوجود أزمة شرعية، وتتعلق بعدم وجود  أزمة المشاركة: - د

 آلية محددة في المجتمع لتداول السلطة علي كافة المستويات القيادية.

                                                           
التحول الدٌمقراطً فً النظم السٌاسٌة العربٌة دراسة حالة النظام السٌاسً مصطفى بلعور،  (1)

م، ص 2101الجزائر: جامعة بن يوسؾ بن خرة، كلية العلوم السياسية واالعالم، (، 6114 - 0544الجزائري)

55. 
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وجود جماعات عرقية، ترط أن االنتما ات وهي مرتبطة ب أزمة التكامل: -هـ

 المنطقية و الطائفية تسمو علي االنتما  للدولة القائمة.

وتتعلق بعدم المساواة والعدالة في توزيع الموارد اإلجمالية،  أزمة التوزٌع:  - و

حيث تظفر القلة بالنصيب األكبر من تل  الموارد، بينما تنال األؼلبية الجز  

األصؽر واألقل منها.
(1)

 

 : تزاٌد التدخل الخارجً فً الشئون الداخلٌة -6

يرتبط التدخل الخارجي بالخبرة االستعمارية ودور االستعمار في المنطقة، وبعد     

االستقالل مازال دور القوط في المنطقة العربية ممتداً اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً، 

طرة االستعمارية السابقة، فما زالت كثير من الدول العربية تعاني من أثار السي

د السياسية واالقتصادية حيث تركت هذه الخبرة  ع  العديد من ا ثار السلبية على الص 

والثقافية، ومقابل ذل  فإن األثر اإليجابي األهم للخبرة االستعمارية تمثل في تعميق 

الوعي بالتناقض األساسي مع المستعمر األجنبي، والشعور بوحدة التحديات بين 

نا  المجتمع الواحد، األمر الذ  ساعد علي تنمية الهوية المتمايزة.أب
(2) 

وبعد انقضا  العالقات االستعمارية في صورتها التقليدية عادة ما يكون المدخل     

الثقافي مدخالً مناسباً لخلق عالقة التبعية ثم تكريسها، ويحدث ذل  من خالل 

م االستهالكية بحيث يستمر االعتماد علي الترويج لنمط الحياة الؽربية، وإشاعة القي

الؽرب في تلبية االحتياجات األساسية، وبهذا تصبح التبعية السياسية قرينة للتبعية 

االقتصادية، وقد حاولت الدول العربية تقليل االعتماد علي الخارج، ولكن عندما 

حاولت بعض الدول تنمية قطاعها الصناعي لجؤت إلي وسائل كرست تبعيتها 

لؽرب، فهي عادة تلجؤ إلي نقل التكنولوجيا الؽربية، وهذا يربطها بالدول الصناعية ل

 الرأسمالية، لكون التكنولوجيا المصدرة تمثل جز اً من قرض أو معونة أجنبية.

ويعد التدخل الخارجي في الحياة السياسية خاصة في المرحلة الحالية محفزاً     

 رئيسياً على دعم عالقات التبعية.

 
                                                           

 .19م، ص 2000حدة العربية، ، بيروت: مركز دراسات الوحقوق اإلنسان العربًعمر هاشم ربيع،  ((1
 .24  - 21علي الدين هالل ونيفين مسعد، مرجع سابق، ص ص  ((2



68 
 

 المرحلة االنتقالٌة: المواجهة مع اشكالٌات -2

تجتاز الدول العربية مرحلة من مراحل تطورها السياسي، الذ  يعبر عنها     

بالمرحلة االنتقالية
(1)

، وأدت التحوالت التي عرفها العالم منذ بداية التسعينيات إلى 

ي فرضها فكر أن تسعى هذه األنظمة إلي التؽيير، وتحاول التؤقلم مع المستجدات الت

العولمة بؤبعادها المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فالديمقراطية بكل ما 

تعنيه من حرية الرأ  والتعددية والمشاركة السياسية وحقوق االنسان ليست مستحيلة 

التطبيق في النظم العربية، فليس من الصعب إشرا  األطراؾ السياسية المعارضة 

 فرض هذا على الفئات الحاكمة تنازالت كبيرة يستحيل القيام بها.في السلطة، وال ي

يعتبر تطور النظم السياسية العربية بما يتواكب مع المتؽيرات المجتمعية الجديدة     

اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً مسؤلة تسعى كافة النظم السياسية في العالم إلي تحقيقها، 

التعامل مع قضايا مجتمعاتها وتلبية مطالبها،  كما أن الوظيفة األساسية للنظم هي

وهو ما تعمل النظم السياسية العربية علي بلوؼه خاصة في ظل االشكاليات السابقة 

 التي دلت علي تنوع وعمق مشاكل الدول العربية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 ضارياً من قبل افتقاد الدول العربية الستقاللها الحقيقي، ألنها مخترقة سياسياً وح

القو  العالمية، وهي لذل  تعيش حالة مجابهة مستمرة مع هذه القوط.
(2) 

    رؼم احتكار األنظمة السياسية العربية للسلطات التنفيذية والتشريعية، وسلطة

اإلجرا ات واألجهزة األمنية والقهرية الحديثة إال أن هذه الواجهة الشكلية القوية ال 

لدولة العربية، نظراً لضعفها في مجال االنجاز االقتصاد  تعكس في الحقيقة قوة ا

واالجتماعي والسياسي، بحيث لم تحقق ال التنمية االقتصادية وال العدالة 

االجتماعية، ولوجود عالقة متوترة دائماً بين الدولة والتنظيمات السياسية 

العنؾ.كاألحزاب والنقابات، مما يعكس حالة من عدم االستقرار وتصاعد أعمال 
(3) 

                                                           
 .20 سابق، صالمرجع ال ((1
، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، آلٌات التغٌٌر الدٌمقراطً فً الوطن العربً، عبدهللا فإاد ثنا  ((2

 .288، ص 2114
 .289المرجع السابق، ص  ((3
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  افتقار الدولة للشرعية المستقرة ألن الدولة ككيان سياسي لم تتطور ككيان مستقل

عن شخص الحاكم، وبذل  عرؾ الوطن العربي دولة المل  واألمير والسلطان، 

ودولة الرئيس، كما اتسمت النظم السياسية العربية باحتكار السلطة السياسية، 

ة النزعة البوليسية انطالقا من شرعيتين ؼياب الديمقراطية السياسية وسيادو

وأخرط انقالبية تؽلفت ــ الشرعيتين ــ بؤطر تاريخية  ،أساسيتين شرعية وراثية

أسرية أو أيديولوجية.
(1)

 

    توصؾ الدولة العربية بسمة "الدولة الرخوة"، ومن مظاهرها أنها دولة تصدر

ب لما تجلبه من مؽانم، القوانين وال تطبقها، ويلهث الناس للحصول علي المناص

ويشكل الفساد والرشوة نمط الحياة السائد، ويؽيب فيها الوال  للوطن ليحل محله 

الوال  لألهل واألقارب والعشائر.
(2)

 

أخيراً وفي خالصة المبحث نجد أن النظم السياسية العربية تشتر  في مجموعة     

ال السيطرة واالحتالل من الخصائص، فمن الناحية التاريخية خضوعها لمختلؾ أشك

منذ تفك  اإلمبراطورية العثمانية، ومن ناحية الجؽرافية تحتل موقعاً جؽرافياً مميزاً 

ليس بين القارات وحسب، بل في منطقة النزاع بين الحضارات والقوط اإلقليمية 

والدولية معاً، ومن الناحية االقتصادية ورؼم تمتعها بمختلؾ الثروات الطبيعية فهي 

التبعية االقتصادية، واالرتباط بالدول الصناعية الرأسمالية وبالشركات الدولية  تعاني

عندما لجؤت إلي نقل التكنولوجيا، أما اجتماعياً وثقافياً فيشكل الوطن العربي وحدة 

مجتمعية ومنطقة حضارية واحدة، ورؼم تجانسه الثقافي إال أنه أقل توحداً في 

 ت معظم محاوالت الوحدة فيه بالفشل بسبب عدم  المجال السياسي واالقتصاد ، وبا

 توافر إرادة سياسية، باإلضافة إلى الدور الخارجي إلضعاؾ دول المنطقة وتفتيتها.        

                                                           
، 3277العدد  موقع الحوار المتمدن،، النظم السٌاسٌة العربٌة وانهٌار شرعٌتها السٌاسٌةحاتم، لطفي  ((1

 م، متوفر علي الرابط التالي:14/2/2011

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246080 
 .57 – 56مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص ص  ((2
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وفي المبحث التالي سيتم إلقا  الضو  على تجربتين للوحدة الفيدرالية في     

ت العربية المتحدة، المنطقة العربية، وهما تجربة السودان، وتجربة دولة االمارا

 الستكشاؾ االسباب التي أدت إلى فشل األولى ونجاح الثانية.
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 ـث الثـــانًالمبح

 ربٌةـم العـدرالٌة فً النظـارب الفٌـتج

جارب الفيدرالية العربية قضية على درجة كبيرة من دراسة بعض الت تشكـل    

للتطبيق مة مقومات وآليات النظام الفيدرالي األهمية، وذل  للتعرؾ علي مدط مال 

في ظل ضعؾ االرادة السياسية، وازدياد التدخل الخارجي في  علي النظم العربية

 .الشئون الداخلية

هي تجربة وسنقتصر في هذا الميدان علي التطرق إلي تجربتين إحداهما     

 نفصالنتهت بان الشمال والجنوب، والتي اتكوين دولة فيدرالية بيالسودان في 

ناجحة ومازالت  والتجربة االخرط تعتبر ،م2100يوليو00الجنوب في استفتا  

 .ةاإلمارات العربية المتحد دولة مستمرة حتي األن وهى تجربة

وسيتم دراسة هاتين الحالتين لتوضيح شروط ومقومات نجاح الفيدرالية في     

، وينقسم تطبيق الفيدرالية فيهاان إشكاليات بعض النظم السياسية العربية، وكذل  بي

 هذا المبحـــث إلي ما يلي:

 .الفـــــيدرالية في الســودانأوالً: 

 .تجربة اإلمارات العربية المتحدة في الفيدراليةثانياً: 

 :أوالً: الفـــــٌدرالٌة فً الســودان

القرن  حديث العهد في نظر البعض ترجع أصوله لبداية اً إداري اً يعد السودان كيان    

التاسع عشر، ويعبرون عنه بؤنه دولة تضم شعبين مختلفين وطبيعتين مناخيتين 

بالجنوب يربط بينهما واد  فسيح يشقه  لفتين إحداهما في الشمال، واألخرطمخت

النيل بروافده من الجنوب إلي الشمال
(1)

م أن سكان السودان أؼلبهم عرب ، ورؼ

ا  دمها العربي، كقبيلة الرشايدة في ون حتي أن بعض قبائله حافظت علي نقيلأص

  علي ة أخرت قبائل عربيالشرق وقبيلة الكبابيش في الؽرب وؼيرهما، بينما ظل

                                                           
دراسات تحلٌلٌة عن أرتٌرٌا وجنوب السودان و  -لٌة فً أفرٌقٌانفصاالفٌدرالٌة واالعلي عباس حبيب،  (1)

 .073 – 070، ص ص م0999، القاهرة: مكتبة مدبولي، -بٌافرا
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 كامالً بالعناصر الحامية كقبائل الشايقة اً متزاجسحنتها العربية ولم تمتزج ا

ختلطت القبائل في الشرق والشمال، كما أدت والمناصير وؼيرها بالشمال، وقد ا

ل والجنوب والتاريخ المشتر  علي امتداد األؾ السنين الهجرة بين الشما عمليات

متزاج السكان بحيث لم يعد ثمة عنصر عربي خالص أو عنصر زنجي إلي ا

خالص)ومن هنا يتفق السودانيون علي أنهم خليط من العنصرين
(1)

(، فالسودان 

من القبائل العربية في  يراً مليون ميالً مربعاً يضم عدداً كب التي تبلػ حوالي بمساحته

لسودان، الشمال والتي دخلت من الشرق والؽرب والشمال مع دخول اإلسالم ل

بائل الحامية في متزجت مع القبائل التي كانت موجودة أصالً بالسودان، أما القوا

رتباط وثيق بقبائل جنوب أثيوبيا وؼربها كالبازا والباريا الذين الجنوب فإن لها ا

 :درالية من خالل ما يليتجربة السودان مع الفي تيريا، وسنتناولن حتي أريمتدو

 الفيدرالية السودانية: النشؤة والمقومات. -0

 إشكاليات التجربة الفيدرالية في السودان. -2

 الفٌدرالٌة السودانٌة: النشؤة والمقومات -0

ظلت النظم السياسية المتعاقبة علي حكم السودان تمارس السلطة عبر مركزية     

م وحتي 1956ولة البسيطة من ة في دولة بحجم قارة، وأستمر فيه نظام الدقابض

م1972
(2)

نادط القادة الجنوبيون بتطبيق الفيدرالية كصيؽة مناسبة لحكم و، 

، بـل وضـعها بعض السياسيين م1956في العام  السـودان عشـية اسـتقالله

علـى الشماليون ووافق القادة  ،ستقاللالجنوبيين كشرط أساسي لدعم خيار اال

ا ولكـنهم لـم يفـوا بم ،تقاللسق االعتبار التام بعــد تحقيــة االإعطـا  الفيدرالي

سـتقالل السياسي في السـودان، بعـد أن تحقـق اال رائهم في جنـوبلتزمـوا به لنظـا

م، وربما كان عـدم تفهـم الساسة الشماليين لماهية الفيدرالية 1956األول من يناير

، النفصي االالفيدرالية تعن ير متحمسين لتطبيقها، بل كان البعض يعتقـد أنجعلهم ؼ

منهـا مركزية الثقافـة ، دةكومات الوطنية في السـودان مشكالت عديـت الحوقـد ورثـ
                                                           

 .27م، ص 0970 ، القاهرة: مكتبة الشروق،(جنوب السودان )دراسة ألسباب النزاع، محمد عمر بشير (1)
، الخرطوم: م6111و0554من خالل دستوري الفٌدرالٌة فً السودانمحمد العاجب إسماعيل الصافي،  (2)

 م، المقدمة.2102شركة مطابع السودان للعملة الموحدة، 
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يـة ادية مركزقتصاع االاألوض ـذل وظلت ك ،ددةشـريحة ثقافية محـ احتكرتهاي الت

شـريحة محـددة مـن ا حتكرتهـاد من بعـو ،تعمرمنـذ أن كانـت تحـت قبضة المس

على أطراؾ البالد التي ضربها الفقر لبعدها عن  سلباً  ـ نعكس ذلاودانيين، والسـ

المركز.
(1)

 

 على أن -كؤفضل نظام إدار  للدولـة السـودانية  -لفيدراليـة اار ختيا وقد بني    

وتنوع ثقافي"، "مساحة شاسعة، وتعدد عرقي، خصوصـيات متعــددة  السـودان ذو

 اع لألخــذ بالنظــام الفيــدرالي،حتمت على أهـل الفكـر والساسة السـودانيين اإلجمـ

 ي ســـبتمبر/وذلـ  مـــن خـالل توصـيات مـإتمر الحـوار الـوطني الجـامع فـ

الخيـار بعــد دراسـات مستفيضة للتجارب الوطنية  ذاوجـا  هـ ،م1989أكتـــوبر

 ،عهنال  مشـكالت قـد حـدثت على أرض الواقـإن كانت و ،فشـلهاـباب السابقة وأس

ل مشكلة ة وحـالفيدراليـة جـا ت إلحـداث التنمية المتوازن اذ إنويقـول قـادة اإلنقـ

جتماعي ستقرار االالسالم واألمن واال اللبؽية إحـ ،ةالجنـوب والمنـاطق المهمشـ

جتماعي واال ي إطـار التنـوع الثقـافية التـوازن فـي الحكـم فـبمـا يحقـق ديمقراطي

والديني والعرقي لتمتين أواصر الوحدة الوطنية.
(2)

 

هذه األهداؾ الكبيرة على أرض الواقع كحل مشكلة جنوب بعض  وقد تحقق    

في النزاع في نيفاشـا ت بين طرالسالم الشامل التي وقع تفاقيـةابموجب  ،السودان

،م2005ينـاير 
(3)

ستقرار في الحكم واال ـل أن يتحقـق التـوازن بينالمإم كان منو 

كم بــدأت مرحلــة تؤســيس الحو ،السياسي في ؼضون التحول الديمقراطي المرتقب

بصدور المرسوم الدستور  الرابع والذ  م، 1991فبراير4في  تورياً الفيـدرالي دس

م، 1972 لسنة بموجبه ألؽي قانون الحكم الذاتي اإلقليمي للمديريات الجنوبيـة

 ،م1983م، وقـانون العاصـمة القوميـة لسـنة 1980وقـانون الحكـم اإلقليمـي لسـنة 

                                                           
، ورقة قدمت في مإتمر تقييم وتقويم المرتكزات الفكرٌة والفلسفٌة للحكم االتحادي الترابي، حسن عبد هللا (1)

 م.1999أكتوبر  2- 5فترة من فعاليات نظم وتشريعات الحكم االتحاد  في السودان، قاعة الصداقة، في ال
، ورقة العالقات التنسٌقٌة الراسٌة بٌن أجهزة السلطة التنفٌذٌة للنظام االتحاديأحمد إبراهيم الطاهر،  (2)

قدمت في مإتمر   تقييم وتقويم فعاليات نظم وتشريعات الحكم االتحاد  في السودان، قاعة الصداقة، في الفترة 

 م.1999أكتوبر  2- 5من 
 .032سابق، ص العاجب اسماعيل الصافي، مرجع حمد م (3)
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السودان إلى تسع واليات، ثم قسمت كل والية إلى محافظات، ثم حددت  وقسـم

 وقد جا  التقسيم أعاله بناً  علي ا تي:، والواليات سلطات مشـتركة بـين المركـز

ستثمار الرشيد حجم الوالية كبيراً بما يسمح باالن تساع الجؽرافي بحيث يكواال  -0

لمواردها، وتشكيل قاعدة مالية قوية لتمويل قسط كبير من الخدمات، 

تساع الحجم الذ  يوفر تنوع ت، ومستلزمات اإلدارة، فضالً عن اوالمشروعا

 الموارد وتكاملها.

امل ولتعزيز أن يسمح الحجم بالتكامل الثقافي علي نطاق إقليمي، تمهيداً للتك  -2

التوجه نحو الالمركزية.
(1) 

م، حيث أنشؤت أقاليم 1973نتهاج الفيدرالية منذ العام وقد بدأ السودان با    

ستقرار بقدر هذا لم يكن حالً يمنح السودان االومنحتها سلطة تنفيذية وتشريعية، لكن 

م.1983منح المتمردين الفرصة لتتجدد الحرب في عام  ما
(2)

 

م( كلفـت لجنـة 1993أؼسـطس مـن العـام 15الحق وبالتحديـد فـي ) في تطورو    

واليات السودان المختلفة من حيث عددها وحدودها الجؽرافية،  في بإعـادة النظـر

والطاقــات البشــرية والماديــة بمــا يــوفر  ومـن حيـث إعـادة البنيـات اإلداريـة،

 وقـد عملت ،شـإونها كة فــي إدارةوحـدات فاعلــة تمكـن الجماهير من المشار

اللجنة بمعايير محـددة كموجهات إلعادة التقسيم، وقامـت بمسح ميـداني عـام، 

 والمحلي ومن ثم قـدمت مقترحاً  يالمسـإولين على المستوط الـوالئ لتقـت ببعضاو

عشرة والية، بينما قضى القرار السياسي بتقسـيم  يقضي بتقسيم السودان إلى ثماني

سـودان إلـى سـت وعشـرين واليـة.ال
(3)

 

رية م أن "السودان جمهو1998دستور عام من جا  في الباب األول وقد     

تحاد  الذ  يرسمه الدستور اتحادية تحكم في سلطاتها األعلى علي أساس النظام اال

                                                           
جامعة بحر   مجلة: الخرطوم، الفرص والتحدٌات النظام الفٌدرالً فً السودان..حسن حامد مشبكه،  (1)

 .12م، ص 2012(، 2، العدد رقم)لألداب والعلوم اإلنسانية
 .45األحمد ، مرجع سابق، ص علي رياض  (2)
، ورقة قدمت في مإتمر تجارب انطباعات حول التقسٌم الجدٌد للوالٌاتوسن، أحمد عبدالرحمن وأحمد أب (3)

 م. 0994الحكم الفيدرالي في العالم، الخرطوم: قاعة الشارقة، 
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مركزياً قومياً وأطراً والئية، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلي وفق القانون وذل  

قتسام السلطة ور  والتعبئة وتوفير للعدالة في اميناً للمشاركة الشعبية والشتؤ

 والثروة".

تحادية والية، وحدد صالحيات السلطات اال 26قسم هذا الدستور السودان إلي و    

والسلطات الوالئية )اإلقليمية(، وذل  كالتالي: "تمارس األجهزة الوالئية كالً في 

يطاً وتشريعاً وإنفاذاً، ومنها حكم الوالية وحسن إدارتها حدود الوالية السلطة تخط

ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام، الموارد المالية الوالئية، التجارة والتموين، 

األراضي والموارد الطبيعية الوالئية والثروة الحيوانية والبرية ".
(1)

 

، لكن بموجب الدستور اتياً الواليات حكماً ذ حتمنووظل السودان كدولة فيدرالية     

ستقرار بسبب التركيز الخارجي افظ علي وحدة البالد ولم يصنع االذل  لم يح

النفصاليين في الجنوب الهادؾ إلي تقسيم السودان، حيث أستمرت الصراعات مع ا

 نفصال.م الممهد لال2005حتي توقيع اتفاق نيفاشا عام 

 اً فارؼ اً م، يبدو دستور2005للعام طالع علي دستور السودان المإقت عند اال    

إلي  من المضامين الوطنية المعهودة في الدساتير، حيث قسم هذا الدستور السودان

منهما قسمه إلي أقاليم سودانيين جنوبي وشمالي وكل
(2)

نفصال، ، ويحق للجنوب اال

إذ وزع مستويات الحكم إلي أربعة: المستو  القومي، مستو  جنوب السودان، 

ب كردفان و النيل و جنو تي "أيبيطقستو  الحكم المحلي، ومنلواليات، ممستو  ا

 .األزرق"

  حول تقرير المصير لجنوبه، وهو ستفتام في السودان بعقد اال2011دأ عام ب    

تفاقية السالم ، فقد كانت العالقات بين شريكي استفتا  كانت نتيجته محسومة مسبقاً ا

قد تدهورت كثيراً خالل عبية لتحرير السودان" الوطني والحركة الش "حزب المإتمر

 م، وتحولت العالقة إلي حالة حرب حقيقية،2005نتقالية التي بدأت عام الفترة اال

                                                           
 م.0998دستور جمهورية السودان عام  (1)
نح م -2إعادة توزيع السلطة والثروة بين الحركة والمإتمر الوطني.  -0م والذ  قام علي: 2115دستور  (2)

)جنوب كردفان والنيل  نتقالياً ذات الطبيعة الخاصة وضعاً ا منح بعض المناطق -3الجنوب حق تقرير المصير. 

 م.2115نتقالي لعام ..أنظر دستور جمهورية السودان االاألزرق وأيبي(
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ستمر الصراع بين الطرفين حول الصالحيات بدالً أن تتحول إلي شراكة، فقد ا

ي م، وه2010ام نتخابات ععائدات النفط، وعملية اإلحصا  وا والقوانين وتوزيع

نسحاب وزرا  الحركة الشعبية من الحكومة أكثر من مرة للضؽط خالفات أدت إلي ا

علي الشري  لقبول مطالبهم
(1)

. 

الي للحركة الشعبية علي نتقلت المواجهات إلي اإلعالم حيث دأب اإلعالم المووا    

ية للحكومة حملة نتقادات إلي سياسات الحكومة، بينما تبنت الصحؾ الموالتوجيه اال

لجنوب، ووصلت الخالفات عتباره أنه يخلص البالد من عب  اتروج لالنفصال با

شتعال النزاع المسلح في منطقة أيبي المتنازع عليها في جنوب كردفان إلي درجة ا

 م".2011تفجر الصراع مجدداً في مايو" م2008في مايو

إلي ستدعو الجنوبيين  م أنها2010توبروقد أعلنت الحركة الشعبية في أك    

كها بالوحدة نفصال، بعد أن كانت حتي ذل  الوقت تعلن تمسالتصويت لال

تفاقية السالم كانت تلزم الطرفين ببذل أقصى جهد لدعم المشروطة، خاصة وأن ا

ة لم تكن بحاجة إلي إعالن الوحدة والترويج لها، وفي حقيقة األمر أن الحركة الشعبي

نفصال قد أصبح جارفاً تيار المإيد لالدفعة قوية، ألن النفصال لكي تعطي دعم اال

كبيرة لو أنها لم تركب الموجة بحيث أن الحركة كانت ستجازؾ بخسارة سياسية 

 نفصالية.اال

في دعم هذا التيار، ليس فقط عبر تصعيد التوتر المإتمر الوطني  وقد ساهم

والخالؾ مع شريكة في الحكم، ولكن كذل  بدعم حركات جنوبية مناوئة للحركة 

 نفصال.لي الحركة الشعبية في الترويج لاللشعبية كانت بدورها تزايد عا

نسحاب الشمال منذ إكمال انفصل عملياً عن إضافة إلي ذل  فإن الجنوب قد ا    

م، حيث أصبحت لإلقليم حكومته 2006الجيش السوداني من اإلقليم في نهاية عام 

                                                           
 مركز دراسات ، بيروت:معضالت التغٌٌر وافاقه 6106 – 6100حال األمة العربٌة احمد يوسؾ احمد،  (1)

 .257 – 256م ، ص ص 2102 الوحدة العربية،
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وقتها ممكناً حتي لرئيس  المستقلة وجيشه وأجهزته األمنية والشرطية، ولم يكن

الجمهورية زيارة اإلقليم من دون إذن حكومة الجنوب
(1)

. 

م، وبقيت المستويات 2011يوليو11نفصال في إستفتا واختار الجنوب اال    

والتزال مهددة. االخرط
(2)

 

ل نفصاحكومة السودان بحق الجنوب في اال عترفتوبعد إعالن نتيجة االستفتا  ا    

ة السالم، وتسارعت في األشهر الالحقه تفاقيو منصوص عليه في ارسمياً، كما ه

تحاد األفريقي النفصال عملياً، وكانت مفاوضات قد بدأت برعاية االخطى لتحقيق اال

ولجنته العليا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق "تابو أمبيكي" وعضوية رإسا  

ا العالقة التي لم تحسمها القضايسابقين وشخصيات مرموقة عالمياً، لمعالجة بعض 

تفاقية السالم، وعلي رأس هذه القضايا كانت قضية المواطنة واإلقامة، وقضية ا

 الديون، وقضية النفط والحدود، ومنطقة أيبي .

 إشكالٌات التجربة الفٌدرالٌة فً السودان -6

إلشكاليات والتحديات، والتي واجهت التجربة الفيدرالية في السودان عدداً من ا    

عائق كبير أمام بقا  الفيدرالية بين شمال وجنوب السودان، وأدت في نهاية  شكلت

األمر إلي فشل هذه التجربة وإخفاقها
 (3)

، وتمثلت في إشكاليتين رئيسيتين، أحداهما 

 ،نفصال الجنوبة التي كان لها السبب األكبر في انابعة من التدخالت الخارجي

إتباع سياسات تمييزيه وعدم عدالة توزيع ية ومرتبطة بقلة الموارد المال واالخرط

 ، وهي كما يلي:الموارد

 التدخل الخارجً - أ

ة أنها بدأت بصورتها الحقيقية مع نهاية يإن ما يربط قضية الجنوب بالبيئة الدول    

ستعمار الذ  تم تضمينه في والتي أعقبتها مرحلة تصفية اال ،الحرب العالمية الثانية

                                                           
 .257، ص المرجع السابق (1)

استشراف منهجً التجاه  -معاصرةإشكالٌة األصالة وال –الدولة السودانٌة ، بركات موسي الحواتي (2)

 ، جامعة أفريقيا العالمية، نسخة إلكترونية.ستقرار الدستورياال
3))
 .28، مرجع سابق، ص حسن حامد مشبكه 
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هداؾ الرئيسية لتل  المنظمة عتباره أحد األاب ،م1945في عامميثاق األمم المتحدة 

نسان الصادر عن ذات المنظمة في العام عالن العالمي لحقوق  اإلوالتي أكدها اإل

والذ  تولي حماية  حقوق االنسان حتي ال يلجؤ للتمرد ضد الظلم  مطالباً   ،م1948

و أو اللون أبب العنصر ودون  تمييز  بس ،بحقوقه  في الكرامة والحرية والعدل

اللؽة او الدين او الز  او الوضع السياسي، ومع تطورها واكبت صدور  وأالجنس 

تفاقية الدولية وهما اال ،م1966نسان الدوليين الصادرين في العامميثاقي حقوق اإل

تفاقية الدولية الخاصة بشؤن واال ،قتصادية واالجتماعية والثقافيةالخاصة بالحقوق اال

ولي لكل منهما أن )لكافة المدنية والسياسية، واللذين  نصت  المادة األ الحقوق

ستناداً في هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها اولها  ،الشعوب الحق في تقرير المصير

لذل  فإن  ،جتماعي والثقافي(قتصاد  واالالسياسي وأن تواصل بحرية نموها اال

ولة ال يبدو ؼريباً خاصة إذا تم  إدرا  حساس الذ  تولد ونما لد  الجنوبيين بالداإل

و الكيان أأن هذا الشعور عادة ما يترسخ في عقول الناس قبل قيام هذه  الدولة 

السياسي سلطة ينضبط  تحت أمرتها كل فرد
(1)

نفصال االدور الخارجي في ، و

  :يلي يتمثل فيماجنوب السودان، 

ويؤتي السودان  ،ة بالقارةقتسام مناطق نفوذ جديدلصراع األمريكي الفرنسي الا -

 ،عتباره جسر التواصل بين العالم العربي وأفريقيااعلى رأس المناطق المستهدفة ب

 .رتباط العرب بؤفريقيااوال خالؾ على أن القوط الؽربية تعمل منذ زمن على ف  

على  الذ  يقال أنه يقوم ،قليم دارفورازد على ذل  األطماع الؽربية في ثروات  -

  .ة من اليورانيوم وؼيره من المعادن النادرةكبيرحتياطيات افط وبداخله بحر من الن

متداداً للسياسة التي تنتهجها القوط اتفتيت السودان  يستعمارية فرؼبة الدوائر اال -

ستعمار عامداً قبل خروجه إلى حيث لجؤ اال ،التي كانت مستعمرة للقارة األفريقية

وهو ما  اً،بالذات حتى يتر  ورا ه نسيجاً متهالكتفتيت مناطقه السابقة وفي أفريقيا 

.ة"على الساحة السوداني ظهر
)2(

  

                                                           
 .009سابق، ص محمد العاجب إسماعيل الصافي، مرجع  (1)
، القاهرة: دار األمين للطباعة والنشر والتوزيع، الصراع علً السلطة فً السودان، محمود عابدين صالح (2)

 .55م، ص 2111
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ضرب التيارات السلفية التي يحتضن السودان بعضاً منها وتحظى بمساندة نظام  -

  .نتقاميانفصال كرد فعل الحكم ومن ثم يساند العرب دعاة اال

 بدعملواليات المتحدة وقيام ا ،الصراع األمريكي الصيني على ثروة السودان -

التي ثبت أنه تقوم و ،القيادات الجنوبية للحصول على امتيازات في مناطق الجنوب

  .على بحر من النفط

فريقية والتركيز علي تؤجيج الفتنة بين عمق القارة األ يف يسرائيلالتحر  اإل -

ى الحصول هدافها فأعراق ومد الفصائل المتمردة بالمال والسالح الخبرا  لتحقيق األ

عن تخفيؾ الضؽط الواقع عليها  سواق فضالً ولية وفتح األعلى الخامات والمواد األ

 .من قبل بعض النظم ومنها السودان

وهى بذل  تساند الجنوبيين وتدعم ، مياه النيل يطماعها فأسرائيل ال تخفى إن أكما  -

ة الفقر على مصر من ناحية ولمواجهة حال طالضؽ دةنفصال لزيااال يرؼبتهم ف

الذط تعانى منه يالمائ
(1)

. 

يها الدبلوماسية في ترتيب أمر ومن المالحظ أن الدول الؽربية واصلت مساع    

تفاقية نيفاشا للسالم التي وقعت بين حكومة الل االستفتا ، فانفصال الجنوب من خا

الخرطوم والمتمردين تمت برعاية أمريكية نرويجية بريطانية، إضافة إلي منظمة 

تفاقية تم التوصل إليها عبر سلسلة من المفاوضات المتقطعة في أديس ؽاد، وهذه االأي

تفاق ماشكوس األول تم بنا  علي و أبوجا عاصمة نيجيريا، كما أن ا أبابا، ونيروبي

مبادرة قدمتها الواليات المتحدة األمريكية.
(2)

 

 إتباع سٌاسات تمٌٌزٌه وعدم عدالة توزٌع الموارد: -ب

( والية، أزداد عدد المحافظات 26م إلي )1994ن قسم السودان في عام منذ أ    

( 119والمحليات في ظل النظام الفيدرالي السوداني بإيقاع متسارع إلي أن بلؽت )

م، وقد أحدث هذا التوسع ؼير المبرر في 1999( محلية في عام 676محافظة، و)

سلباً علي أدا  المحليات، فقد  المحليات ترهالً إدارياً كبيراً في نظام الحكم، وأثر
                                                           

،   موقع الحوار المتمدن، جنوب السودان )جذور المشكلة وتداعٌات االنفصال(، محمد نبيل الشيمي (1)

 ، متوفر على الرابط التالي:م8/02/2101، 3219العدد

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237557 
 م.2100يناير  00، الجزيرة نت، نفصالإسرائٌلٌون ٌروون قصة اال، فهمي هويد  (2)
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لتزام المنصوص عليها في القانون مثل االعجزت عن القيام بالعديد من واجباتها 

قتسام الموارد بها، ولقد كثر الجدل حول كيفية ا بدفع األجور والمرتبات للعاملين

أد  إلي وجود مفارقة واسعة بين  القومية بعدالة بين كافة مناطق السودان، وهذا

زامات الواليات ومواردها المتاحة، وبالتالي إلي فرض المزيد من الرسوم لتا

الوالئية والمحلية لسد العجز، ولهذا لم يحقق النظام الفيدرالي التنمية المتوازنة في 

كافة واليات السودان، بسبب ضعؾ الموارد المالية والخلل في التوازن المالي.
(1)

 

بعد  م1973بدأت في العام حينما ي السودان ومما سبق يتضح أن الفيدرالية ف    

ستجابة أولي للتقسيم ومنحت المتمردين حكماً ذاتياً اتفاق مع المتمردين، كانت ا
(2)

. 

ن دراسة التجربة السودانية مع الفيدرالية تعتبر مهمة جداً ألخذ العبرة في كما أ    

رقية وحدها كانت السبب الع ختالفات الدينية أونطقة العربية، فليس صحيحاً أن االالم

نفصال، بل كانت الجهود األجنبية لتقسيم أكبر بلد عربي ؼني بالثروات في اال

هي سبب رئيسي لفشل التجربة، فلو كان  والمقومات التي تجعله بلداً ؼنياً ومستقراً 

نفصال لكان الحكم الذاتي كافياً لسد الؾ وحده سبباً في خروج مطالب االختاال

.حاجات التنوع
(3)

 

 :تجربة اإلمارات العربٌة المتحدة فً الفٌدرالٌةثانٌاً: 

تعد تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من بين أبرز التجارب     

تحادية أو تجارب وحدوية افقد شهد التاريخ العربي محاوالت الفيدرالية الحديثة، 

لفترات قصيرة بالقياس مع  ستمرار إاليكتب لها النجاح، أو يقدر لها االفيدرالية لم 

 عمر التجربة الفيدرالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

م، عندما حصلت على 1971ت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام نشؤ    

تحادية من ست إمارات في البداية، هي: استقاللها من بريطانيا، وتكونت كدولة ا

أم القيوين، والفجيرة، ثم لحقت بها إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، و

تحادية مكونة من سبع إمارات، ولقد ارأس الخيمة، لتصبح دولة اإلمارات دولة 
                                                           

 .08حسن حامد مشبكه، مرجع سابق، ص  (1)
 .86 رياض علي األحمد ، مرجع سابق، ص (2)
 .48 ، صالسابق المرجع (3)
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ساعدت مجموعة من العوامل على إقامة الفيدرالية في دولة اإلمارات، وسوؾ 

 يلي: ما من خاللالتجربة نتناول هذه 

 حدة.مقومات الفيدرالية في اإلمارات العربية المت -1

 إشكاليات التجربة الفيدرالية وتقييمها -2

 

 مقومات الفٌدرالٌة فً اإلمارات العربٌة المتحدة -1

نسحبت بريطانيا من منطقة الخليج العربي تركت ورا ها أثراً من اعندما     

المشاكل وأهمها تفتيت المنطقة، وتزكية الصراعات القبلية فقد حرصت بموجب 

يوخ على تدعيم الكيانات اإلقليمية، ولم تكتؾ بريطانيا المعاهدات التي عقدتها مع الش

بوضع أسس التقسيم والتجزئة في المنطقة بل أعطاها مركزها المتفوق دافعاً إلى أن 

تقؾ معارضة ألية حركة من حركات التوحيد سوا  كان مبعثها قوة داخلية أو 

بعضها،  اإلمارات خارجية، فقد عارضت التحالفات التي كانت تقوم بين هذه

والبعض ا خر، كما حدث في تدخلها لفض حلؾ أقامته إمارتا عجمان وأم القيوين، 

حدث مع الشارقة التي  ولم تكتؾ بذل  بل أنها عملت على تفكي  أية أمارة قوية كما

عات كثيرة فصلتها عنها، ولجؤت بريطانيا في تدعيم سيطرتها كانت تضم إليها مقاط

إلى سالح القوة البحرية والمعاهدات وتشجيع النعرات القبلية، وإثارة الخصومة بين 

ستعمار يجد االالحكام رؼم صالت الدم التي تجمع بين الكثيرين منهم، وبالتالي كان 

دة لشيخ ضد آخر أو إلمارة المبرر لتدخله بموجب معاهدات الحماية لتقديم مساع

ضد أخرط، وال ش  أن تل  األساليب كانت تضمن لبريطانيا البقا  ألطول فترة 

ممكنة في المنطقة حتى أرؼمتها الظروؾ المحلية والعربية والدولية على إعالن 

نفسح المجال ام، حيث 1971نسحابها بالفعل في عام اوم، 1968نسحابها في عام ا

ت العربية المتحدة.لقيام دولة اإلمارا
(1)

 

 وقد تمثلت أهم مقومات الفيدرالية في تجربة األمارات العربية المتحدة فيما يلي:    

                                                           
مركز اإلمارات للدراسات  –القائد والدولة  –يخ زايد بن سلطان آل نهيان شصاحب السمو ال –بقوة االتحاد  ((1

 .56م، ص 2004والبحوث االستراتيجية، 
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نسحاب من منطقة الخليج ما إن أعلنت بريطانيا قرارها باال :تساعًتحاد الاال  -1

تحاد يجمع بين إمارات الخليجام، حتى برزت فكرة قيام 1968 يناير 4في العربي 
 

وقد شجعت بريطانيا علي انشا   ال تزال خاضعة للسيطرة البريطانية، التي كانت

اتحاد يمأل جز اً من الفراغ الذ  سينتج من انسحابها من المنطقة.
 (1)

 

وكان الدافع إلى ذل  جملة من األزمات التي كانت بريطانيا هي التي خلفتها،     

 (2):وأهمها

 . مل  هذا الفراغالفراغ األمني في المنطقة والصراع الدولي ل - أ

، وطنب ىموس ابوحتالل الجزر العربية الثالث: ابالتهديدات اإليرانية المتواصلة  - ب

 الكبرط وطنب الصؽرط، مما سوؾ يهدد الحقاً كيان اإلمارات العربية.

  البريطانية، في ظل السيطرة العربية اإلمارات شهدتهاحالة التجزئة والتقسيم التي  - ج

 ولة قوية متكاملة ذات كيان مستقلتحاد ضرورة ملحة لتؤسيس دفكانت فكرة اال

 .يين الداخلي والخارجيبمواصفات الدولة الحقيقية على المستو وموحد، تتمتع

 تحادية،االوعليه أطلق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي دعوته     

وكان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي الذ  زار أبو ظبي في 

جتماعهما أعلنا فيه اجابة، وأصدر الحاكمان بياناً عقب ستاالم سريع 1968يناير22

بمصالح بلديهما المتشابكة، ومصيرهما الواحد وقد شمل  أنهما ناقشا كل ما يتعلق

ومستقبله، وأستعرض الحاكمان كل الوسائل الكفيلة بدعم البحث حاضر ذل  

 .(3)تعاونهما

ر م أنعقد في دبي مإتمر، وأسفر المإتم1968فبراير 27–25خالل الفترة و     

الخليج العربي  ات التسع فيتحاد بين اإلماراعن صدور بيان مشتر  يعلن قيام 

اإلمارات  تحاداتفاقية قواعد مارات العربية، وقد أرست هذه االتحاد اإلاسم ايحمل 

                                                           
، 412العدد رقممجلة المستقبل العربي: ، االمارات العربٌة المتحدة على مفترق طرقيوسؾ خليفة اليوسؾ،  ((1

 .30م، ص2013يونيو
، دراسة مقارنة تحادٌة..هزة اإلدارٌة فً نموذج الدولة االمشاكل األجعبدالرحيم عبداللطيؾ عبدهللا شاهين،  (2)

 .81م، ص 0991قتصاد والعلوم السياسية، دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية االاطروحة 
 ،المكتب الجامعي :، االسكندريةالمتحدة.. تارٌخ وحضارة  العربٌة اإلمارات ،القاسميبن محمد خالد  (3)

 .68، ص م1999
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العربية، ككيان سياسي موحد كما رسمت ببنودها السبعة عشر تصوراً عاماً لهذه 

 ما يلي: الدولة الجديدة، وأجملت كل أهدافها في البند األول منها، الذ  نص على

 المتعاقدة ويسمى اإلمارات من في الخليج العربي العربية اإلمارات اتحادنشؤ ي  -

 . العربية اإلمارات تحادا

األعضا ، وتقوية  اإلمارات هو توثيق الصالت بينتحاد يكون الؽرض من هذا اال  -

حترام كل االتعاون بينها في كل المجاالت، وتنسيق خطط تقدمها ورخائها ودعم 

عن بالدها  اعستقالل األخرط وسيادتها، وتمثيلها الخارجي وتنظيم الدفمنها ال

صيانة ألمنها، ومحافظة على سالمتها والنظر بصفة خاصة في شإونها ومصالحها 

المشتركة، بما يكفل بلوغ أمانيها وتحقيق آمال الوطن العربي الكبير قاطبة
(1)

. 

تحاد التساعي لم ينل من عزيمة الراؼبين فعالً في ؼير أن فشل مباحثات اال    

الشيخ زايد بن سلطان حاكم ابوظبي الذ  جدد دعوته   تحاد، وفي مقدمتهمإقامة اال

م إلى بقية حكام دبي والشارقة ورأس الخيمة، للتداول في شؤن 1971يونيو28في 

حكومة  إلى اإلمارات المتصالحة، وتحويل مكتب تطوير اإلمارات حكاممجلس  عقد

م تم اإلعالن عن قيام هذه الدولة وبوشر 1971تحادية، وفي الثاني من ديسمبرا

العمل بدستورها المإقت، وإنها  كافة المعاهدات الخاصة التي كانت تربط هذه 

نيا، وتم توقيع معاهدة صداقة جديدة بين بريطانيا ودولة بريطا األمارات مع

 المتحدة. اإلمارات العربية

تحاد بين سبع وحدات سياسية تسمي االفيدرالية اإلماراتية هي  تعدد اإلمارات: -2

تحاد كياناً سياسياً مستقالً بذاته، له كانت كل واحدة منها قبل قيام اال إمارات،

، وقررت تل  اإلمارات التنازل عن بعض حكومته التقليدية وأرضه وشعبه

حتفاظ تحاد فيدرالي، واالاتمتع بها لصالح حكومة مركزية في صالحياتها التي ت

بصالحيات أخر  علي المستو  المحلي.
(2)

 

                                                           
 .34، ص م1986، انشؤتها وتطوره  المتحدة العربٌة اإلمارات دولة، علي حسن الحمداني (1)

مارات : مركز اال، أبوظبيالنظرٌة والواقع والمستقبل –الفٌدرالٌة فً اإلمارات ، محمد بن هويدن (2)

 .54م، ص 2104 ،3ستراتيجية، طللدراسات اال
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قو  في قرار لقد كان التهديد الخارجي حاضراً ومإثراً بشكل  التهدٌد الخارجً: -3

ت اإلمارات المتصالحة قبل رالي، فلقد كاننتهاج الخيار الفيدااإلمارات المتصالحة 

ستقرار لها من في الدفاع عنها وتحقيق األمن واالتحاد تعتمد علي بريطانيا اال

نسحاب من إعالن بريطانيا عن رؼبتها في اال مخاطر التهديدات الخارجية، لكن

المنطقة الخليجية، جعل حكام اإلمارات المتصالحة يدركون خطورة الوضع المتمثل 

ي عدم مقدرتهم علي تحقيق أمنهم واستقرارهم بشكل فرد ف
(1)

، وال سيما مع 

وجود خالفات حدودية قائمة بين تل  االمارات من جهة، وبينها وبين دول إقليمية 

كبيرة مثل السعودية وإيران من جهة ثانية
(2)

، لذل  لعب عامل التهديد الخارجي 

د بشكل فرد  دوراً حاسماً في واإلحساس بعدم القدرة علي مواجهة ذل  التهدي

تحاد الفيدرالي في إطار دولة اإلمارات علي اإلمارات المتصالحة لدخول االالتؤثير 

العربية المتحدة، ويبدو أن قضايا األمن والدفاع كانت من العوامل الرئيسية التي 

درالية بدولة األمارات العربية المتحدة.يساعدت علي تثبيت أركان الف
(3)

 

إن قلة عدد السكان والموارد الطبيعية في كل إمارة  لتكامل االقتصادي:تحقٌق ا -4

من اإلمارات المتصالحة، كانت تعني عدم مقدرة كل إمارة علي تسيير شإونها 

الداخلية بذاتها، وهذا األمر ساعد علي تبني النهج الفيدرالي بين هذه اإلمارات، 

لفيدرالية تساعد علي جعل كؤفضل سبيل لسد ذل  النقص في الموارد، حيث أن ا

الدول المنضمة تحت لوائها كتلة اقتصادية وسياسية واحدة.
(4)

 

وتم تحقيق التكامل االقتصاد  من خالل عملية السير نحو االندماج الفيدرالي     

 وتطبيق مباد  الفيدرالية التي تمت بعدة خطوات نذكر منها ما يلي:

م، 1973مي واإلدار  في ديسمبر ستقاللها الحكواتخلي إمارة أبوظبي عن  -

نخراطها في العمل الفيدرالي من خالل إلؽا  وزاراتها القائمة وتؽييرها إلى دوائر او

                                                           
 (0) Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates (London: Motivate   

Publishing,2004),p.337. 
 .31يوسؾ خليفة اليوسؾ، مرجع سابق، ص  ((2
 .009، مرجع سابق، ص القاسميبن محمد خالد  (3)
 .55محمد بن هويدن، مرجع سابق، ص  (4)
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م إجرا ين مهمين ساعدا على 1975تخذت في عام امحلية، كما أن إمارة أبوظبي 

م ستبدال علاندماجي الفيدرالي: األول هو إلؽا  العمل بعلم اإلمارة وتعزيز العمل اال

% 50دولة اإلمارات العربية المتحدة به، والثاني هو قرار أبوظبي تخصيص نسبة 

تحاد، وتوفير اإلمكانات المالية من إيراداتها العامة لدعم الميزانية السنوية لال

 الالزمة لتنفيذ مشروعات التنمية.

تحاد هي م، وإصدار عملة موحدة لال1973إنشا  مجلس نقد اإلمارات في مايو  -

رهم اإلماراتي، لتحل محل العمالت التي كانت متداولة في اإلمارات قبل ذل ، الد

كالدينار البحريني واللاير السعود  واللاير القطر ، ولقد أ نيط عمل مجلس النقد 

 م كسلطة نقدية بديلة.1980بالمصرؾ المركز  الذ  أ نشئ عام 

ة كالصحة، والتعليم، تحادية في المجاالت المختلفاالبد  المشروعات الخدمية  -

تحادية االواإلسكان، والمواصالت، وحصولها على نصيب األكبر في الميزانيات 

 المتعاقبة منذ فترة السبعينيات.

في أثنا  المحاولة  قرار االستقرار السٌاسً:إل التدخل العسكري االتحادي -5

ار إلى م، وإعادة االستقر1972االنقالبية التي تمت في إمارة الشارقة في يناير 

تحادية دور مهم في وضع حد لنزاع االاإلمارة، وفي العام نفسه كان للمشاركة 

ستقرار، وأكدت قدرة االعسكر  حدود  بين إمارتي الشارقة والفجيرة، وإعادة 

تحادية على فرض سلطتها على المحليات، وتعزيز دور الفيدرالية في دولة االالدولة 

اإلمـارات.
(1) 

م، وتم في 1976تحت علم واحد وقيادة واحدة في مايو حةتوحٌد القوات المسل -6

م إعادة تنظيم القوات المسلحة من جديد من خالل دمج القوات البرية 1978عام 

والجوية والبحرية دمجاً كامالً.
(2) 

إلى جانب  م إلى صٌغة تولً حاكم دبً رئاسة الوزراء1979التوصل منذ عام  -7

نخراطاً في العمل اذل  إمارة دبي أكثر  تحاد، وقد جعلاالمنصبه كنائب لرئيس 

 تحادية.االتحاد  وفي السعي نحو تطوير الخدمات اال
                                                           

 .67المرجع السابق، ص  (1)
 .005، مرجع سابق، ص القاسميبن محمد خالد  (2)
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تفاقٌات التً كانت تعقدها إمارات االتحوٌل مسإولٌة المتابعة واإلشراف على  -8

وفقاً لقرار  تحادٌة:االتحادٌة مع الدول األخرى المجاورة إلى الحكومة االالدولة 

م، وتشكيل لجنة دائمة للحدود 1992مايو11تحاد في لالصادر من المجلس األعلى 

تصاالت والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الدولة البرية بااللتتولى مهمة القيام 

 والبحرية مع الدول المجاورة.

: وتحديد إمارة تحوٌل الدستور اإلماراتً من شكله المإقت إلى دستور دائم -9

 م.1996اد في مايو أبوظبي على أنها العاصمة الدائمة لالتح

تحاد ادرالية دستورية، قائمة علي أساس دولة اإلمارات دولة فيوعلي أن تكون     

بين وحدات سياسية هي اإلمارات السبع، التي قررت التخلي عن بعض صالحياتها 

تحاد، ويوجد صالح دولة االالتنفيذية والتشريعية والقضائية، وبعض مالمح سيادتها ل

تحاد  تتواله الحكومة ستو  االستويان من الحكم: حكم علي المبدولة اإلمارات م

تحادية، وحكم علي المستو  المحلي تتواله الحكومات المحلية، وقد حدد دستور اال

مخولة لكل واحدة من تل  الحكوماتالدولة الصالحيات ال
(1)

 ، وهي كما يلي:

 النظام السٌاسً على مستوى الدولة: -

جتهادات متباينة بشؤن ادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحاأثارت الصيؽة اال     

تحاديةتقدير طبيعتها اال
(2)

عتبرها البعض صيؽة كونفدراليةا، فقد 
(3)

، ورأ  فيها 

تحاد  الضعيؾ، الذ  تكون بنوع من الكيان السياسي اال البعض ا خر أشبه ما

ت فيها هذه الكيانات تحادية ذابايتكون من كيانات سياسية أصؽر بدالً من دولة 

دراليةيتحادية الفعتبرها نموذجاً للصيؽة االاوسيادتها، وهنا  من 
(4)

، وقد جا  تبني 

عتمد أساساً علي الدستور الذ  تضمن عدداً من المواد االباحثين هذه التقييمات إنما 

ة تحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدالدستورية، فالذين ذهبوا إلي أن الصيؽة اال

                                                           
 .53محمد بن هويدن ، مرجع سابق، ص  (1)
 .047بق، ص ؼانم محمد صالح، مرجع سا (2)

 .5  مرجع سابق، ص جورج اندرسون ((3
الشركة : ، القاهرةدراسة مسحٌة –، النظام الدستوري لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة أحمد كمال أبو المجد (4)

 .43ص  ،0978المصرية للطباعة والنشر، 
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ستندوا في حكمهم هذا علي مظاهر النزعة ا، إنما يتحاد الكونفدرالتعكس نموذج اال

 ها من بعض مواد الدستور، وفي مواضع عديدة هي:نتاجستاالكونفدرالية التي يمكن 

تحاد السيادة علي أراضيها ومياهها التقرير بؤن تمارس اإلمارات األعضا  في اال  -

 تحاد بمقتضي الدستور.يختص بها اال الاإلقليمية في جميع الشإون التي 

 ستخدامه داخل إقليمها.أن تحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص ال  -

 تحاد مملوكة لتل  اإلمارة.عتبار الموارد الطبيعية في كل إمارة عضو في االا  -

 حتفاظ بعضويتها في المنظمات ؼير الحكومية.تؤكيد حق اإلمارات اال  -

تحاد  لدولة درالية هي ما يطبع الشكل االيالصبؽة الف أما الفريق ا خر فير  أن    

اإلمارات، ويستدل علي صحة تقييمه بدستور الدولة، الذ  يعكس من وجهة نظرهم 

 درالية بوضوح حين يقرر:يأبعاد الصيؽة الف

 إنشا  دولة جديدة علي أنقاض الشخصية الدولية لإلمارات.  -

عب اإلمارات مباشرة، إلي جانب تحادية يخضع لها شاأنشا  مإسسات دستورية   -

 المإسسات الدستورية القائمة في اإلمارات األعضا .

 تحادية.مبدأ علو الدستور وعلو القوانين اال  -

تحاد  تم التوقيع عليه في اتتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة بدستور و    

ت إليه نضمام، من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي 1971ديسمبر2

م، وكان الدستور في ذل  الوقت مإقتاً حتى أعتمد نهائياً مع 1972فبراير10في

م، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة 1996إضافة بعض التعديالت عليه عام 

تحاد  متعدد، بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام افإنه أشبه بنظام ملكي 

تحاد فقط، ويكون اختصاص اإلمارة لالاإلمارات السبعة أعضا  المجلس األعلى 

في دولة  ، ويستند النظام السياسيستثنا االتحاد هو االختصاص اوهو األصل 

تحاداالاإلمارات على خمسة مرتكزات أساسية وفقاً لدستور 
(1)

 ، وهي كما يلي:

 المجلس األعلى لالتحاد: - أ

                                                           
 م.0996دستور اإلمارات العربية المتحدة  (1)
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تحاد، لمكونة لالوهو بمثابة مجلس حكم أعلى، يتكون من حكام جميع اإلمارات ا    

وعبره يتم صياؼة التوجه العام للدولة بموافقة أؼلبية أعضائه، وتصدر قراراته في 

المسائل الموضوعية بؤؼلبية خمسة أصوات من أعضائه علي أن يكون من بينها 

صوتا أبوظبي ودبي، وأن تلتزم األقلية بما تقرره األؼلبية )وعلي هذا فإن إمارتي 

اخل المجلس حق النقض(، أما في المسائل اإلجرائية فإن أبوظبي ودبي تملكان د

تحاد الل ىية األصوات، ويتمتع المجلس األعلقرارات المجلس تصدر بشؤنها بؤؼلب

تحاد: فهو المإسسة شريعية وتنفيذية( لتسيير شئون االختصاصات واسعة )تاب

تحاد س االنتخاب رئياالسياسة العامة للدولة، ويقوم ب السياسية التي تقوم عليها

صدار اا ، ويفوض رئيس مجلس الوزرا  حق ونائبه، وتعيين رئيس مجلس الوزر

تحاد بوجه عام.كل ما يتعلق بشئون االالمراسيم، كما أن له الرقابة العليا علي 
(1)

 

 رئٌس االتحاد ونائبه:  - ب

نتخابه ونائبه من قبل المجلس اتحاد، حيث يتم وهو الممثل السياسي األعلى لال    

تحاد، أ  من قبل حكام اإلمارات فيما بينهم ليكون ممثالً عن الجميع في على لالاأل

تحاد ونائبه لمدة خمس سنوات قابلة نتخابية لرئيس االإدارة الدولة، وتمتد الدورة اال

للتجديد، حيث تخلى حكام اإلمارات عن جز  من سيادتهم لصالح السيادة األعلى 

ِنح وفق الدستور صالحيات تفوق اال تحادية وتمثيلها برئيسللدولة اال تحاد، والذ  م 

تحاد ، ويتمتع رئيس االالصالحيات المحلية لإلمارات وال تتعارض معها

نعقاد ته لالودعو ىطابع شخصي )كرئاسة المجلس األعل ختصاصات بعضها ذاتاب

خل والخارج، ورئاسة تحاد في الداجتماعاته، وتمثيل االاوإدارة مناقشته وفض 

لقوانين والمراسيم والقرارات للدفاع، واإلشراؾ علي تنفيذ ا ىاألعل المجلس

ومجلس  ىألعلتحادية(، والبعض األخر ال يمارسها إال عن طريق المجلس ااال

وإعالن األحكام العرفية(، الوزرا  )كإبرام المعاهدات، وإعالن الحرب الدفاعية، 

                                                           
تحادٌة فً دولة اإلمارات العربٌة ً والمستقبل الدستوري للتجربة االاسالبعد السٌؼانم محمد صالح،  (1)

 .045م، ص 0990(، 37العدد رقم ) ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة بؽداد، المتحدة
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ن الممثلين ختصاصات يمارسها عن طريق مجلس الوزرا  كتعيياوهنا  

الدبلوماسيين وكبار الموظفين.
(1)

 

 مجلس وزراء االتحاد: - ج

تحادية، وقد فصل الدستور بين وهو الهيئة التنفيذية األعلى في الدولة اال    

صالحياته والصالحيات المحلية لإلمارات، ويعمل تحت مراقبة المجلس األعلى 

وأ نيط به إدارة كافة  لالتحاد ورئيس االتحاد حيث يكون مسإوالً أمامها معاً،

األجهزة االتحادية
(2)

ختصاصات هذا المجلس علي مجاالت رئيسية ا، وتتوزع 

ة وإحالتها إلي تحاديراح مشروعات القوانين االقتاالتشريعي )يقوم بثالثة: المجال 

تحادية، وكذل  وائح الالزمة لتنفيذ القوانين االتحاد ، وضع اللالمجلس الوطني اال

ة بترتيب اإلدارات والمصالح العامة(، وفي المجال السياسي له دور اللوائح الخاص

محدود في إقرار المعاهدات وإعالن الحرب الدفاعية وإعالن األحكام العرفية، أما 

تحاد االفي المجال التنفيذ  و اإلدار  فهو يقوم بمتابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة 

تحادية وأحكام المحاكم ائح االلقرارات واللون والمراسيم واويشرؾ علي تنفيذ القواني

تحاد، وتعيين وعزل الموظفين التفاقيات التي يعقدها اتحادية والمعاهدات واالاال

تحادية، ومجلس الوزرا ، سير اإلدارات والمصالح العامة االتحاديين، ومراقبة اال

اد، تحلال ىلتحاد والمجلس األعرئيس اال والوزرا  مسئولون سياسياً بالتضامن امام

تحاد في الداخل والخارج.وعن تنفيذ السياسة العامة لال
(3)

 

 المجلس الوطنً االتحادي:  - د

تحاد  هو أحد أجهزة االتحاد المجلس الوطني لالوهو بمثابة المجلس التشريعي     

تحادية إال أنه ال يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً، وإنما هو جهة االالحكومة 

ستشاريةا
 (4)

تحاد  من أربعين عضواً موزعين االويتكون المجلس الوطني  ،

تحاد، وهي حصص ثابتة لم تتؽير منذ االبؤسلوب الحصص لكل إمارة من إمارات 
                                                           

 .6ص  ،أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق (1)
 . 65،  64،  61دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة ، المواد  (2)

 .8أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق، ص  ((3
، ورقة قدمت إلي: ندوة التجارب الوحدوية ، الدستور وسٌلة للتكامل فً دولة اإلماراتيحيى الجمل ((4

م، ص 1999المعاصرة: تجربة دولة االمارات العربية المتحدة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
584. 
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تحادية، فلكل من إمارتي أبوظبي ودبي ثمانية أعضا  لكل إمارة، االنشؤة الدولة 

ص ص لكل من ولكل من الشارقة ورأس الخيمة ستة أعضا  لكل إمارة، في حين خ 

عجمان وأم القيوين والفجيرة أربعة أعضا  لكل إمارة، وكانت مدة عضوية المجلس 

ت التجديد لكن هذه المدة أصبحت سنتين قابلة للتجديد، من دون تحديد عدد مرا

سنوات قابلة للتجديد، بنا  على تعديالت أجريت في اجتماع المجلس األعلى في 4

تيار األعضا  في المجلس الوطني بمرحلتين م، ولقد مرت عملية اخ2008ديسمبر2

م، إذ جرت 2006اثنتين، المرحلة األولى استمرت منذ نشؤة االتحاد وحتى عام 

العادة في تل  الفترة على اتباع أسلوب التعيين من قبل حاكم كل إمارة، أما المرحلة 

حاد  تاالنتخاب نصؾ أعضا  المجلس الوطني ام، فيتم فيها 2006الثانية منذ عام 

نتخابية من مواطني كل إمارة، وتعيين النصؾ ا خر اعضواً من قبل هيئة  20أ  

نتخاب المن قبل حكام اإلمارات، وقد أجريت االنتخابات ألول مرة في تاريخ الدولة 

نتخابات االم، هذه 2006تحاد  الجدد في ديسمبراالنصؾ أعضا  المجلس الوطني 

خابية في الدولة لدط شرائح المجتمع نتاكانت مهمة وساهمت في خلق ثقافة 

المختلفة، وكانت ناجحة من الناحية اإلجرائية، وتم فيها إعطا  المرأة حق المشاركة 

 نتخابية.االالسياسية بالتصويت والترشح في العملية 

نتخابية جوانب قصور من الناحية الموضوعية، االومع ذل  فقد شاب العملية     

قتصرت على أشخاص تقوم حكومة انتخابية االا  الهيئة ختيار أعضاحيث إن عملية 

( شخصاً أ  أقل 6689قتصر حق التصويت والترشح على )اونتقائهم، ابكل إمارة 

نتخابية التي حملها اال% فقط من سكان اإلمارات المواطنين، أما البرامج 1من 

نتخابية االالمرشحون فكانت متشابهة وؼير مسإولة، حيث ركز الجميع في برامجهم 

على إيجاد حلول لقضايا هي أكبر بكثير من قدرة المجلس الوطني على عالجها، 

ورفعوا شعارات كبيرة وهم يعلمون أنه من الصعب تنفيذها في ظل مجلس وطني ال 

صالحيات تشريعية له.
(1)

 

                                                           
يحال إليه  ين ويقتصر دوره التشريعي علي مناقشة ماحق اقتراح مشروعات القوان يملكونإذ أن أعضائه ال  (1)

قترح المجلس الوطني إدخال تعديالت عليها فإن ذل  عده من قبل مجلس الوزرا ، وإذا ان ممن مشروعات قواني
أصر علي  إذا، فإن رفضت التعديالت تعاد إليه ثانية فرئيس االتحاد والمجلس األعلى لالتحاد يتطلب موافقة
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 القضاء االتحادي: - هـ

ختيار اا يتم تحادية علياتحاد محكمة لالنص الدستور اإلماراتي على أن يكون     

تحادلالقضاتها من قبل رئيس الدولة بعد موافقة المجلس األعلى 
(1)

، وتختص 

تحاد، والبت في دستورية القوانين االبالمنازعات بين اإلمارات األعضا  في 

تحاد، االتحادية، وتفسير أحكام الدستور، ومسا لة الوزرا  وكبار موظفي اال

ختصاصات، كما أنشؤ االتحاد، وتنازع االوالجرائم التي لها مساس مباشر بؤمن 

تحاد االبتدائية تختص في النظر في المنازعات بين اتحادية االدستور محاكم 

تحادية، بما ال االواألفراد، كذل  تختص بالجرائم واألحوال الشخصية في العاصمة 

تحادية العليا.االختصاص المحكمة ايقع في 
(2)

 

 مارات األعضاء فً االتحاد:أما النظام السٌاسً على مستوى اإل -

فقد تر  الدستور اإلماراتي الحق لكل إمارة في إدارة شإونها الداخلية التشريعية     

تل  اإلمارة وبما ال يتعارض مع القوانين  طوفق ما تر والتنفيذية والقضائية،

تحادية، إذ يمارس الحكام صالحياتهم من خالل وجود دوائر حكومية تساعدهم اال

  مهماتهم، ولكل إمارة قضا  محلي ينظر في القضايا التي ال يختص بها في أدا

تحاد ، وقد منح الدستور لكل إمارة حق السيادة على أراضيها ومياهها القضا  اال

نتخاب نصؾ اتحاد، ويتم فيها اإلقليمية في كافة الشإون التي ال يختص بها اال

ل هيئة انتخابية من مواطني ( عضواً من قب20أعضا  المجلس الوطني االتحاد  )

كل إمارة، وتعيين النصؾ ا خر من قبل حكام اإلمارات، وأجاز الدستور لكل إمارة 

تفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول واألقطار المجاورة لهااعقد 
(3)

 ،

تحادية، بشرط إخطار تحاد وال مع القوانين االعلى أالّ تتعارض مع مصالح اال

                                                                                                                                                                      

الشكل تحاد هذه المشروعات بمجلس الوطني  فيصدر رئيس االحق تجاوز موقؾ ال موقفه كان للمجلس األعلى
، أما الدور التنفيذ  للمجلس فيقتصر علي حق أعضائه في توجيه الذ  كان مجلس الوزرا  قد اقترحها أصالً 

 مرجع سابق،، أحد الوزرا ، أنظر: يحيى الجملالثقة عنها أو عن  سحب األسئلة إلي الوزرا  أو الوزارة أو

 .611ص
 .047ؼانم محمد صالح، مرجع سابق، ص  (1)

(2 )  Ali M  Khalifa, The united Arab Emirates : unity fragmentation, West view  press,       

1977, p52. 
 .33مرجع سابق، ص  ،خليفة اليوسؾيوسؾ   ((3
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حتفاظ بعضويتها في منظمة األوب  تحاد مسبقاً، كما أجاز لها االاألعلى لال المجلس

نضمام لها، وأشترط الدستور على ومنظمة الدولة العربية المصدرة للنفط أو اال

تفاقية دولية يمكن أن تمس المركز اتحادية قبل إبرام أية معاهدة أو الحكومة اال

إلمارة وعند الخالؾ يعرض األمر ستطالع رأ  هذه ااالخاص بإحدط اإلمارات 

على المحكمة اإلدارية العليا للبت فيه.
(1)

 

من ذل  يكون الشكل االتحاد  قد حافظ على صالحيات إدارة المجتمعات داخل     

مواطنو تل  اإلمارات دون  اهوبما ير كل إمارة بيد حكامها وفقاً للتقاليد الموروثة،

تحاد بشكل عام مقابل تنازل ا بين مواطنين االالمساس بهيبة الحكام أو التمييز فيم

تل  اإلمارات عن شي  من سياداتها وصالحياتها، وخاصة في الشؤن الخارجي 

 تحادية.والشؤن التنظيمي البيني فيما بينها لصالح السلطة اال

 إشكالٌات التجربة الفٌدرالٌة فً اإلمارات وتقٌٌمها -2

ولة االمارات العربية المتحدة بالهشاشة اتصفت المإسسات االتحادية منذ قيام د    

يدرالية عدد من االشكالياتتواجه التجربة الفوالضعؾ، مما أدط إلى أن 
(2)

في ، و

لدولة االمارات جا  قيام الدولة االتحادية بفوائد علي المستو  الوطني  نفس الوقت

 العربية المتحدة.

المتحدة من العديد من بية يعاني التنظيم الفيدرالي في دولة اإلمارات العرو    

التي تعوقه عن أدا  واجباته، وتنقسم هذه اإلشكاليات بدورها إلي  اإلشكاليات

جتماعية فرضتها طبيعة اقتصادية وامشكالت سياسية، وأخر  تتعلق بؤسباب 

وظروؾ مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلي معوقات إدارية نابعة 

إلدار  الفيدرالي ذاتهمن طبيعة الجهاز ا
 (3)

 ، وهذه اإلشكاليات تتمثل بما يلي:

                                                           
: مجلة التربية ، الموصلمستقبل النظام االتحادي فً دولة االمارات العربٌة المتحدةميثاق خير هللا جلود،  ((1

 .48م، ص 2010، 20، العدد17والعلم، المجلد

 .33ص  ،مرجع سابق ،خليفة اليوسؾيوسؾ  ((2
 .306عبدالرحيم عبداللطيؾ عبدهللا شاهين، مرجع سابق، ص  (3)
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تحادية، وعدم تمكنها من هزة االوتظهر في ضعؾ األج اإلشكالٌات السٌاسٌة: - أ

ختصاصاتها الدستورية والتنفيذية، وؼياب التنسيق بينها وبين األجهزة اتنفيذ 

يشكل  ي الدولة، مماتخاذ القرارات فابب تعدد مراكز السلطة السياسية والمحلية، بس

تحاد يتمتع لال ىعللي ككل، فمثالً المجلس األصعوبة بالؽة علي النظام الفيدرا

بسلطات وصالحيات قوية بالفعل باعتباره أعلى سلطة في االتحاد، ولكنه بحاجة إلى 

أن يمارس وظائفه بشكل دستور  وطبيعي وهذا ال يمكن أن يتحقق بشكل فعال من 

جتماعاته العادية التي حددها له الدستور، باإلضافة إلى ذل  فإن التزام بعقد دون اال

تحادية تتولى مسإولية تنسيق العمل اتحاد بحاجة إلى وجود جهة المجلس األعلى لال

بين أعضائه، وإيجاد التواصل الفعال فيما بينهم ليكونوا أكثر قرباً من بعضهم وأكثر 

تحاد.تفاعالً مع عمل دولة اال
(1)

 

 جتماعٌة:قتصادٌة واالت االاإلشكالٌا - ب

قتصاد  بين اإلمارات عامالً هاماً في التفرقة بين فاوت االشكلت ظاهرة الت    

رتبط مظاهر العمران والحياة اياة داخل كل إمارة علي حدة، حيث مستويات الح

الحديثة بمصدر وجود النفط، فالتفاوت في الثروة أوجد "إمارة ؼنية مثل أبوظبي 

ثل الفجيرة"، وبذل  فإن األسس التي قيست علي أساسها درجة أهمية وأخر  فقيرة م

تحادية هي الثروة التي تملكها كل إمارة، تخاذ القرارات االاي كل إمارة ومساهمتها ف

رتين الرئيسيتين والمهمتين وهذا ما مكن كل من إمارتي أبوظبي ودبي أن تكونا اإلما

 (2)تحاد.في اال

كلة ي تواجه النظام الفيدرالي في دولة اإلمارات، هو مشمن أصعب المشاكل التو    

مشكلة تمويل الميزانية االتحادية مما يعقد مشكالت و تحادية،قلة الموارد المالية اال

تحادية الذاتية تعتبر قليلة، بحيث ال دار ، حيث أن إيرادات الحكومة االالجهاز اإل

مشروع التقسيم وتوزيع الثروات تحاد، ف نسبة بسيطة من جملة إيرادات االتمثل إال

                                                           
 .57أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق، ص  (1)
سلسلة الدراسات : ، وزارة اإلعالم، دولة اإلماراتمستقبل البترول فً دولة اإلماراتعبدهللا اسماعيل،  (2)

 .03(، ص 00العدد )اإلعالمية، 
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، وقد تكون (1)تحاديةللدولة اال حسب األقاليم أو اإلمارات يلؽي تماماً ملكيتها القومية

مسؤلة عدم مساهمة بعض اإلمارات في ميزانية الدولة االتحادية في السابق أمراً 

ع دخول ، ولكن اليوم وم(2)قتصادياً اعتبار أن تل  اإلمارات كانت فقيرة امفهوماً ب

ستثمارات المحلية واألجنبية إلى كل اإلمارات فإن تل  اإلمارات أصبحت تتمتع اال

بمردود ماد  ال بؤس به، األمر الذ  يفرض عليها المساهمة ولو بنسبة بسيطة في 

 تحاد.ميزانية اال

أدت الطفرة البترولية تؤثير كبير علي المجتمع االماراتي، فقد لعمالة الوافدة ول    

حدثت في اإلمارات إلي تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إليها، حيث تضاعفت  التي

اعداد  بشكل كبير أعداد العمالة من الجنسيات المختلفة بالدولة علي حساب

ختالل التركيبة السكانية باإلمارات، وبالرؼم مما تإديه االمواطنين، وهذا أد  إلي 

قتصادية والسياسية لهذه جتماعية واالار االتنمية للدولة، إال أن ا ث هذه العمالة من

العمالة يواجه بمشاكل خطيرة، خصوصاً في ظل عدم نجاح نظام التعليم في تؽيير 

جتماعية، وجرائم االعمالة الوافدة إلي حدوث مشاكل جتماعية، فقد أدت قيم االال

تمع وتؽير في العادات والتقاليد المؽايرة والمستوردة، والتي ال تتناسب مع مج

 اإلمارات.

اإلشكالٌات اإلدارٌة -جـ
(3)

: من أصعب اإلشكاليات التي تواجه النظام الفيدرالي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة، هو تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، والجمع 

تحاد  والمحلي، من قبل أعضا  المجلس بين المناصب العليا علي المستويين اال

وزرا  وكبار المسئولين، ونظراً للتداخل بين الصالحيات تحاد واللال ىعلاأل

تحاد  من ضعؾ في القيام بواجباته، تحادية والمحلية يعاني الجهاز اإلدار  االاال

ستمرار هذا التشتت في المسئوليات وتعدد النظم والتشريعات سيإد  إلي مواجهة او

العديد من المشاكل التي تإثر علي نجاح خطط التنمية.
(4)

 

                                                           
 .510المرجع السابق، ص  (1)
 .88م، ص 2119: مإسسة البصائر للنشر والتوزيع، ، بؽدادالفٌدرالٌة الخطر الداهمعصام سليم،  (2)

 .499يم عبداللطيؾ عبدهللا شاهين، مرجع سابق، صعبدالرح (3)
 .362المرجع السابق، ص  (4)
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 قٌٌم التجربة الفٌدرالٌة بدولة االمارات العربٌة المتحدة:ت -

درالية في دولة اإلمارات، إلى ترسيخ مفهومين أساسيين في يأدت السياسة الف    

نفتاح والسالمالمجتمع اإلماراتي: اال
(1)

نعكس الحقاً على سياساتها تجاه ا، وهو ما 

تحاد وقد أتى هذا اال، والتنميةستقرار عتبارهما ركيزتي االامحيطها وتجاه العالم ب

 بفوائد جمة على مستوط الهوية الوطنية، من أهمها:

توحيد الجهود السياسية في مواجهة التهديدات الخارجية وخاصة اإليرانية  -

 حتاللها للجزر اإلماراتية الثالث.اوالمنبثقة تحديداً منذ 

ية أنشؤ بنية قتصاد  "نفطي، تجار ، زراعي" تبعه تنمية صناعاإحداث تكامل  -

نعكس على مستوط اقتصاد العالمي والمنافسة فيه مما تحتية قادرة على ولوج اال

 معيشة المواطنين كافة.

 بنا  سياسة خارجية واحدة، تحفظ للدولة كينونتها وتدافع عن مصالح أعضائها. -

نقسامات والتباينات التي قد تنشؤ فيما المحافظة على األعضا  داخل الدولة من اال -

 نها.بي

التي تتميز بها اإلمارات األعضا  في  تقاليد المحلية والقبليةحماية األعراؾ وال -

تحاد عبر منحها حق تسيير شإونها، وهو ما يمنح الشعور بالحماية والمساواة اال

 زن في إدارة البالد من جهة أخرط.فيما بينها من جهة، وبالتوا

 

ئص واشكاليات النظم السياسية في ختام هذا الفصل الذ  تم فيه تناول خصا    

علي نموذجين للفيدرالية شهدتها المنطقة العربية أحدهما لم  العربية، وكذل  التركيز

 يكتب له االستمرار، وا خر ما زال قائماً يتضح:

أن نجاح أو فشل أ  تجربة للوحدة يعتمد في المقام األول على توافر االرادة     

ة االمارات العربية المتحدة، ثم يعتمد على مدط السياسية، وهو ما تحقق في دول

مال مة نموذج الوحدة مع اإلطار االقليمي والدولي، وموقؾ القوط الخارجية من 

 .االتحاد

                                                           
 . www.cpc.gov.ae         .علي الرابط التالي: ،في اإلمارات العربية المتحدة ديوان ولي العهد  (1)

http://www.cpc.gov.ae/
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 الفصل الثالث

 النظام السٌاسـً وبنـاء الدولة الٌمنٌة
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 الفصل الثالث

 اء الدولة الٌمنٌةـوبن النظام السٌـاسً

إلي عملية التطور حث في تاريخ الدولة وتطورها في أ  مجتمع الب يشير    

جتماعي والسياسي عبر مختلؾ مراحله، ذل  أن الدولة لم تؤتي دفعة االقتصاد  واال

واحدة، ولم تفرض من  خارج المجتمع بل هي مرتبطة بسياق مجتمعي تطور  

افية بدور مهم في جتماعية، بل والجؽروامل السياسية واالقتصادية واالتقوم فيه الع

 تحديد مسار تطور المجتمع، وطبيعة النظم السائدة فيه.

المجتمع وتحديد مسارات توجهه  وتعتبر الدولة جهاز سياسي قانوني في تنظيم    

لقو  قتصاد  والسياسي، عالوة علي أن الدولة هي مجال الصراع السياسي بين ااال

لمجتمع اليمني حتي يومنا هذا يمثل جتماعية المختلفة، وفي تاريخ الدولة في ااال

 الصراع السياسي أبرز سمات عملية التطور السياسي.

وفي هذا الفصل سنتناول أهم تجارب اليمن السابقة مع الوحدة، وكذل  األزمة     

 م هذا الفصل إلي مبحثين هما:السياسية اليمنية المعاصرة، مقدماتها وأسبابها، وينقس

 . بقة للدولة اليمنية مع الوحدةلساالمبحث األول: التجارب ا

 اد األزمة السياسية المعاصرة في اليمن.ـالمبحث الثاني: أبع
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 مبحث األولـال

 بقة للدولة الٌمنٌة مع الوحـدةالتجارب السا

الدول علي أرضه وكذل  شهد الطويل قيام الكثير من  االيمن عبر تاريخه تشهد    

ة نشإ فكرة المبحث سيتم تقديم نبذة عن بداي ستعمار وتشطير، ومن خالل هذاا

مام اليمن نضيطاني لجنوب اليمن، وكذل  تجربة استعمار البرالفيدرالية في عهد اال

تحاد الذ  نشؤ بين مصر وسوريا، كذل  سنلقي الضو  علي في عهد الملكية إلي اال

ات خطوأحد مإسسيه، ثم  لتعاون العربي والذ  كان اليمنتجربة قيام مجلس ا

الوحدة اليمنية المباركة، وما شهدته من تؽيرات وصوالً إلي تحقيق الوحدة اليمنية، 

 يلي: وسيتم تقسيم هذا المبحث إلي ما

 ة.جارب اليمن مع الوحدأوالً: ت

 م.0991مايو  22ندماجية في خطوات الوحدة اليمنية حتي إعالن الوحدة االثانياً: 

 ة:جارب الٌمن مع الوحدأوالً: ت

فدرالية والفيدرالية، األولي باالتحاد تحادية في الكونرفت اليمن ثالثة تجارب اع    

م تحت مسمي 8/3/1958تحاد الكونفدرالي الذ  قام في مع مصر وسوريا في اال

ة التي شرع فيها البريطانيون بإنشا  الجمهورية العربية المتحدة، والثانية بالتجرب

م 1959ي المحتل في عام ت الجنوب اليمنبين بعض إمارات وسلطنافيدرالي تحاد ا

تحاد الجنوب العربي، كما شهد اليمن الشمالي تجربة كونفدرالية في تحت مسمي ا

 -العراق  -مصر  -م بقيام مجلس التعاون العربي والذ  ضم )اليمن1989عام 

األردن(
(1)

 ، وفيما يلي سيتم إلقا  الضو  على هذه النماذج باختصار:

 ربً :تحاد الجنوب العا -1

تحاد الجنوب م، بإنشا  ما أسماه ا1959ي العام قام المستعمر البريطاني ف    

العربي بين بعض إمارات وسلطنات ومشيخات الجنوب اليمني المحتل
(2)

، وقد ضم 

                                                           
 .025مرجع سابق، ص  ،رياض علي األحمد  (1)
، جامعة القاهرة: كلية الفٌدرالٌة واالستقرار السٌاسً فً العراق، رسالة ماجستٌرد خلؾ العبيد ، فإاد أحم (2)

 .43م، ص 2104االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
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سلطنة ومشيخة، ومن بينها  23إمارة، كما وصلت في أقصاها إلي  12تحاد هذا اال

لعودلي، إمارة بيحان، ، سلطنة اعقربي"مستعمرة عدن، مشيخة العلو ، مشيخة ال

، إمارة الضالع، سلطنة الفضلي، سلطنة الحواشب، سلطنة لحج، سلطنة همشيخة دثين

العوالق العليا، سلطنة العوالق السفلي، مشيخة العوالق العليا، سلطنة يافع السفلي، 

 وسلطنة يافع العليا، مشيخة المفلحي، سلطنة الصبيحي، مشيخة الشعيب، سلطنة

الواحد "
(1)

الي إلمارات الجنوب العربية تحاد الفيدر، وقد جا  في مقدمة دستور اال

قتصادية في رؼبة في تحسين وتقوية حالتها اال حكام وشعوب إمارات الجنوبأن "

وغ هذه تجاه كانوا مصممين علي بلالم والتعاون المتبادل في هذا االجو من الس

خرط ، والتي كانت لي عربي للواليات األتحاد فيدرااألهداؾ والؽايات بواسطة ا

تجاهات ".تشاركهم تل  اال
(2)

 

نشؤت هذه التجربة دون أن تكون هنا  دولة أو تجارب مإسسية، فهي كما هو     

رين واضح مشيخات فردية نشؤت ضمن سياسة "فرق تسد"، ويعترؾ أحد المنظ

دية المحلية في شكل البريطانيين جا وا وشجعوا الفرالمتحمسين للفيدرالية: بؤن "

المشيخات القائمة ودعموها وتعاملوا معها فظن السذج أنهم أحرار فؤخلصوا والئهم 

ركزية ستخدام الالمطريقة تمكن البريطانيون عن طريق اللمستعمرين، وبهذه ال

أن الالمركزية البريطانية دعمت بذكا  وعن  بتثبيت الفردية المشيخية، وهكذا يتضح

ية من أجل صفقة مؤساوية دفعت الوحدة اليمنية ثمنها عمد فردية المشيخ

الباهض".
(3)

 

 نضمام إلً الجمهورٌة العربٌة المتحدة :اال -2

تفاق الوحدو  القاضي بإعالن الجمهورية العربية المتحدة بين بعد إعالن اال    

قام اإلمام  في دولة موحدة،ندماج البلدين ا، وم1958فبراير22مصر وسوريا في 

لعهد إلى بنه محمد البدر ولي اابإيفاد مل  المملكة المتوكلية اليمنية حيى أحمد بن ي

 تحاد مع رئيس الجمهورية العربية المتحدة.القاهرة لبحث تفاصيل اال
                                                           

: مكتبة الجيل الجديد للنشر ، صنعا ، مقدمة الطبعة الثانية، نحو وحدة ٌمنٌة المركزٌةزيد بن علي الوزير (1)

 .04م، ص 2116لتوزيع، وا
 .025رياض علي األحمد ، مرجع سابق، ص  (2)
 .05، ص المرجع السابق (3)
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م من أن وبالرؼ ،تحادنضمام إلى االعات ووافق اإلمام على االجتمااوعقدت     

بن يحيى أعلن عن إلؽائه أحمد فإن اإلمام  ه،تحاد بصورة فعلياليمن لم ينضم إلى اال

بل إن العالقات توترت مع  م،1961تحاد مع مصر وسوريا في عام اتفاق اال

أحمد اإلمام ينما قرأ ح م1961مصر، ووصلت األزمة إلى ذروتها في كانون األول 

ورداً على ذل   ،شتراكية عبر اإلذاعة ندد فيها بعبد الناصربنفسه قصيدة ضد اال

وهي  ،تحاد اليمنيالجئين سياسيين يمنيين ينتمون لالة خطباً لبثت إذاعة القاهر

مجموعة تتضمن اليمنيين األحرار والقوميين مثل محسن العيني باإلضافة إلى 

 عبدالرحمن البيضاني.

اليمن إلى  نضماماستمرارية ادوراً هاماً في عدم   سعودلاام لنظلويبدو أن     

ي يحكم آنذا  قد "ساير التيار الناصر  ف تحاد، ذل  أن المل  سعود الذ  كاناال

ستعمار على األقل شكلياً وتقرب من مصر عاقداً معها سياسة عدائية لال اً البد  منتهج

إالّ أن المل  سعود نكص  م،1955تشرين الثاني  17معاهدة للدفاع المشتر  في 

 هكتاب في ويذكر عبد الرحمن البيضاني ،تخذ مواقؾ عدائية من هذا التيارابعد ذل  و

نضم إلى الحلؾ الثالثي مع مصر اأن اإلمام  "أزمة األمة العربية وثورة اليمن"

ولعل إحساس اإلمام بالخطر من قيام معارضة في القاهرة : "ونظام آل سعود فيقول

تناهض حكمه في اليمن جعله يسرع إلى جدة ويوقع الحلؾ الثالثي مع المل  سعود 

.م"1956أبريل سنة  18والرئيس جمال عبد الناصر في 
(1)

 

قصير األجل من الجمهورية العربية المتحدة)مصر  تحاد كونفدرالياكان و    

الواليات م، وكان تحت مسمي 1961-1958وسوريا( والمملكة المتوكلية اليمنية 

وقع الرئيس جمال عبد  م1958في الثامن من آذار عام أنه ، حيث العربية المتحدة

تحاد الجمهوريات العربية المتحدة "، اتفاقية "اسالم البدر الناصر واألمير سيؾ اإل

تحاد العربي التي فتحت الباب تفاقية لالاتحاد، مع إعالن هذا اال وقد ترافق توقيع

                                                           
 .042، ص م0979، القاهرة: مكتبة مدبولي، ، أزمة األمة العربٌة وثورة الٌمنعبدالرحمن البيضاني (1)
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تحاد مع الجمهورية أمام كل الدول العربية التي ترؼب في أن تكمل كيانها باال

العربية المتحدة .
(1)

 

 :مجلس التعاون العربً -3

تفاقية إنشا  وقعها قادة كل من العراق امجلس التعاون العربي بموجب  أنشئ    

وذل  في نطاق م، 1989فبراير  16وأعلن عنها في  ،ومصر واألردن واليمن

تفاقية، وفي إطار المادة الالجامعة العربية، كما أشارت لذل  المادة األولى من ا

تفاقات اوروابط أقوط وعقد  التاسعة من ميثاق الجامعة التي تبيح قيام تعاون أوثق

 تحقق أؼراض الميثاق ومقاصده.

تجاه دعم الجهود الوحدوية العربية نحو ايدفع ب يعتبر مجلس التعاون العربي كياناً     

، كما يهدؾ إلى تحقيق التكامل "السوق العربية المشتركة"تحقيق الحلم العربي 

قتصادية والمالية يادين االقتصاد  التدريجي بين الدول األعضا  وخاصة في الماال

تصاالت والثقافة والتعليم واإلعالم والصناعية والزراعية والنقل والمواصالت واال

نحو إقامة سوق  جتماعية والصحية والسياحية، سعياً والبحث العلمي والشإون اال

إلى السوق العربية المشتركة والوحدة  مشتركة بين الدول األعضا  وصوالً 
                                                           

نضمام لمجال أمام الدول الراؼبة في اإل" ليتر  ا تحاد يسمى " الدول العربية المتحدةإإنشا   :تفاقية علىوقد نصت اإل (1)

تحاد متساوين في الحقوق اال ييكون مواطنوإليه على أن تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية وبنظام الحكم الخاص بها 

والواجبات العامة، كما أن لكل مواطن فيه حق العمل وتولي الوظائؾ العامة في البالد المتحدة دون تفرقة تباح حرية 

بين دول اإلتحاد ـ ضمن حدود القانون ـ وعلى أن تتبع الدول األعضا  السياسة الخارجية الموحدة التي يضعها التنقل 

تحاد قوات يكون لإلو ،تحاد ويتولى التمثيل السياسي والقنصلي له هيئة واحدة في األحوال التي يقرر فيها االتحاد ذل اإل

ستؽالل موارد الثروة الطبيعية إخطط مرسومة تهدؾ إلى تنمية اإلنتاج وقتصادية وفقاً لمسلحة واحدة، وتنظم الشإون اإل

تحاد الجمركي ومراحل ووسائل تنسيق قتصاد ، على أن ينظم القانون فيما بعد شإون النقد وكيفية اإلوتنسيق النشاط اإل

تحاد، ويعاون المجلس يشرؾ مجلس أعلى مإلؾ من رإسا  الدول األعضا  على شإون اإل، وتحادالتعلم والثقافة في اإل

من ممثلي الدول األعضا  ويتر    تحاد" يشكل من عدد متساوه مجلس يسمى "مجلس اإلتاألعلى في مباشرة سلطا

تحاد بالتناوب بين الدول تكون رئاسة اإلو ،للقانون أمر تحديد عدد أعضا  المجلس ومدة عضويتهم واألحكام الخاصة بهم

نوبتها أن ترشح من يتولى الرئاسة على أن يكون للرئيس نائب أو نواب من الدولة أو األعضا ، وعلى الدولة التي تحل 

تحاد في المسائل السياسية والدفاعية يختص المجلس األعلى برسم السياسة العليا لإل، تحادالدول األعضا  في اإل

ويعود للمجلس حق تعيين القائد  ،إلجماعقتصادية والثقافية وإصدار القوانين الالزمة في هذا الشؤن، وتكون قراراته باواإل

قتصاد  والمجلس تحاد ثالث هيئات هي: مجلس الدفاع والمجلس اإلتتبع مجلس اإل، تحادالعام للقوات المسلحة في اإل

ة لدط الدول العربية المتحد تحادية قوة إلزامية في البالد المتحدة، ويعين رئيس كل دولة وزيراً الثقافي، وتكون للقوانين اإل

تحاد في اإلقليم الذ  يتبعه، كما يعين رئيس كل دولة وزيراً نائباً عنه لدط رئيس يختص باإلشراؾ على تنفيذ قرارات اإل

إلؽا  التمثيل السياسي بين الدول األعضا ، وتسر  القواعد ، ويكون له صفة الوزرا  المحليينأو رإسا  الدول األخرط 

إتفاقٌة التنسٌق بٌن ، للمزيد انظر تحاد الجمركي بينهااالتحاد أن ينظم إلى اإل الجمركية المعمول بها في الدول أعضا 

 :، متوفر علي الرابط التاليالجمهورٌة العربٌة المتحدة والٌمن

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/index.htm 
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بيةقتصادية العراال
(1)

هدؾ المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول ، و

:ما يلي  منهاواألعضا  في مختلؾ المجاالت 
(2)

 

 قتصادية والمالية.الشإون اال -

قتصادية السعي إلقامة سوق مشتركة تكون نواة للسوق العربية والوحدة اال -

 العربية.

 تحقيق التكامل والتنسيق في المجال السياسي. -

 مل العربي المشتر  وتطويره بما يوثق الروابط العربية.تعزيز الع -

تفاقية العضوية فيه مفتوحة أمام كل دولة عربية ترؼب في ذل  ولكن أبقت االو    

بعد موافقة الدول األربع المإسسة باإلجماع.
(3)

 

ترمي إلى  ،شاملة ومتعددة وإنجازات مجلس التعاون نشاطات قد كانتو    

األعضا  في شتى الميادين في الوقت نفسه، إذ كانت اللجان  النهوض بواقع الدول

 بماختصاصه واحسب  على حدة وكالً  الوزارية المتخصصة تجتمع وتتفق كالً 

إلى نهضة شاملة مشتركة في نفس الوقت دون أن يتر  ميدان بعيداً عن  هدؾي

التخطيط المشتر 
(4)

تم التوقيع تفاقات والبرامج المختلفة التي ؼير أن كل هذه اال، 

عليها سوا  من قبل اللجان الوزارية المشتركة أو تل  التي أقرتها الهيئة الوزارية 

وبالتالي الهيئة العليا، لم تؤخذ طريقها إلى التنفيذ والممارسة رؼم كونها شاملة 

تجاه قيام الوحدة اترمي إلى تحقيق خطوات وحدوية عملية ثابتة بوواعدة و

شودة، إال أن الخالفات السياسية تخطت كل ذل  لتؤتي حرب قتصادية العربية المناال

تفاقات حبراً الخليج وتوقؾ العمل في مختلؾ الميادين ولتبقى كل تل  القرارات واال

حداً لهذا  م1990جتياح العراقي للكويت في أؼسطسفقد وضع اال، على ورق

شر زمال ه أن العراق لم يست حيث ،على قيامه شهراً  17أ  بعد حوالي المجلس، 
                                                           

 :  التالي الرابط أنظر للمزيد ،نت الجزيرة ،ًالتنظٌم والهٌكل األهداف.. العربً  التعاون مجلس (1)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/128b6ae0-c95e-449b-9ff1-19f53652cf0 
 :التالي الرابط متوفر علي ،العربً التعاون مجلس العناقرة، محمود محمد (2)

http://www.addustour.com/16214.html 
 السابق. المرجع (3)
وزارة اإلعالم والثقافة،  ، صنعا :مجلس التعاون العربً .. الحاضر والمستقبلد الكريم أحمد عامر، عب (4)

 .082ص ، م0989
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في المجلس في هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها والتي تمتد آثارها إلى جميع الدول 

األعضا  في المجلس بل وفي المنطقة.
(1)

 

حينما أعلنت لجنة  ،م1994فبراير إال فيرسمياً  ولم يتم إلؽا  هذا المجلس    

تفاقية تؤسيس ا  الشإون العربية والخارجية بمجلس الشورط المصر  تؤييدها إللؽا

مجلس التعاون العربي بناً  على القرار الجمهور  بمشروع القانون والذ  أحيل 

إلى مجلس الشعب
(2)

بتصفية مجلس التعاون العربي  الحكومة األردنية كما قامت ،

، بعد تجميد نشاطه قرابة عامين م1992بصفة رسمية في أول يوم من أؼسطس 

 تصفية المجلس نهائياً.ولم تعارض أ  من الدول األعضا  

 م:0551اٌوم66حدة الٌمنٌة حتً إعالن الوحدة االندماجٌة فًخطوات الوثانٌاً: 

مامية وتحول النظام في شمال اليمن بطرد الملكية واال بعد نجاح الثورة اليمنية    

كذل  نيل الشطر الجنوبي لليمن االستقالل م، و0962إلي الجمهور  في عام 

م، أستمرت سياسة التعايش 0967مار البريطاني في عام ستعوالتحرر من اال

سنوات ين جمهوريتي اليمن ألكثر من أربعالسلمي ب
(3)

، ولكن نظراً لتطور األحداث 

تمثلت في التحوالت السياسية  الداخلية والخارجية خالل هذه الفترة، والتي

طرين علي يحدث في أحد الش نعكاس مااعية التي شهدها الواقع اليمني واجتمواال

ستقرار الخارجية في جنوب اليمن، وعدم االالشطر ا خر، إضافة إلي التدخالت 

السياسي بشمال اليمن، كل هذه العوامل أدت إلي توتر األوضاع بين شطر  اليمن، 

حتوا  هذه م في مناطق الحدود، وتم ا0972تمبرونشوب نزاع مسلح في سب

تفاق جامعة الدول العربية، حيث تم اال هاالخالفات والقبول بلجنة الوساطة التي بعثت

تفاقية الوحدة لعسكرية، ثم أعلن في القاهرة عن ابين الطرفين علي وقؾ العمليات ا

                                                           
، م، رسالة دكتوراه غٌر منشورة6112 -0540الٌمن ومجلس التعاون الخلٌجً عادل عبد الحميد ؼنيمة،  (1)

 .203م، ص 2116، ياسية: معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات السالقاهرة
تفاقٌة الغاء إم بشؤن 0559فبراٌر  03م، بتارٌخ 0559( لسنة 1قانون رقم )جمهورية مصر العربية،  (2)

 :، متوفر علي الرابط التاليتؤسٌس مجلس التعاون العربً

http://sub.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=4954 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسية الصراع بٌن شطري الٌمن و جذوره وتطوراته، سن أبو طالبح ((3

 .65م ، ص 0979واالستراتيجية باألهرام، 
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 األولي بين شطر  اليمن، والتي وقعها رئيسا الوزرا  في كلتا الجمهوريتين، ومن

 عتباراً من هذا التاريخهنا بدأت مسيرة الوحدة اليمنية ا
(1)

ات الوحدة ، ولكن خطو

اليمنية تعثرت لفترة زمنية طويلة، وكان يشوبها التوتر والحذر والتخوؾ، وجرت 

المحاوالت با ت بالفشل، لكثرة محاوالت عديدة لتوحيد الشطرين، لكن هذه 

تمرت سقرار السياسي بهما، ورؼم كل هذا استاالنقالبات في شطر  اليمن وعدم اال

ألحيان حتي تم تحقيق الوحدة االندماجية في ا بطيئة في بعضخطواتها ولو بوتيرة 

م 0991مايو22
(2)

الوحدة اليمنية بمراحل عديدة تراوحت بين االتفاق  ، حيث مرت

روب بين الطرفين وإن كانت ختالؾ، بل وتجاوزت ذل  إلي صراعات وحواال

محدودة
(3)

يونيو 28عتمدت في عدن في لوحدة عندما اتالحقت مإشرات ا، وقد 

رارات خاصة بإلؽا  جميع القيود علي تنقل األفراد بين الشطرين م، عدة ق0988

المتعلقة بحركة مرور السيارات والبضائع. ر الحدود، وإلؽا  الرسومعب
(4) 

م، بدأت مفاوضات الوحدة بين الشطرين، وطرحت 0989نوفمبر31وفي    

لجنة التنظيم توحيد الوزارات تدريجياً، وتقدمت يارات الفيدرالية والكونفدرالية، أو خ

 :اسي الموحد بؤربع صيػ توحيدية هيالسي

شتراكي "الجنوبي" ين في شطر  البالد وهما الحزب االدمج الحزبين الحاكم -

 والمإتمر الشعبي العام "الشمالي".

 السماح بقيام أحزاب أخر  إلي جانب الحزبين المذكورين. -

روز قو  سياسية ، وإعداد األرضية لبلحزبين الرئيسيين في شطر  البالدحل ا -

 جديدة.

تؤسيس جبهة عريضة تضم التيارات السياسية. -
(5) 

                                                           
 .78، ص المرجع السابق (1)
 ، متوفر علي الرابط التالي:(1994الوحدة الٌمنٌة والحرب األهلٌة ) (2)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol03.doc_cvt.ht 
 م.1994( يوليو 117العدد ) مجلة السياسة الدولية،، نفصال، صراع الوحدة واالعبدهللا صالح (3)
  م، 6119-0461الوحدة والصراع السٌاسً .. دراسة فً تكوٌن الٌمن الحدٌث محمد أحمد العشملي،  (4)

 .92م، ص 2116القاهرة: مكتبة مدبولي، 
 .023، ص المرجع السابق ((5
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ستمرت المشاورات بين الحزبين الحاكمين في الشطرين حتي شهر وا    

، إلي ة حكومة مركزية واحدة في دولة واحدةم، حيث توصال إلي إقام0991مايو

لتوقيع علي م با0991مايو22تحقق في  جانب السماح بقيام أحزاب أخر ، وهذا ما

رينندماجية بين الشطإعالن قيام الوحدة اال
(1)

مين ، حيث فاجؤ علي سالم البيض اال

ي الحزب بالموافقة علي الوحدة ف للحزب االشتراكي القيادات األخرط العام

علي عبدهللا صالح في عدن، ووقعا عليها، وأعلنت الرئيس ندماجية، أثنا  وجود اال

عارضة عناصر عديدة في الحزب االشتراكي، م دولة الوحدة علي الرؼم من

ندماجية واحدة.شهر للوصول إلي حكومة ا 31نتقالية مدتها حوالي وحددت فترة ا
(2)

 

ن شطر  اليمن بالعديد من السابقة على قيام الوحدة بي مرت المفاوضات    

، وفي كل تل  المحطات كان م1989تفاق عدن التاريخي عام انتها  باو المحطات

 ندماجية بين الشطرين، ربما لسببين: يد دائما على ضرورة قيام الوحدة االالتؤك

  .عادة صياؼتهاإيتعلق بوحدة الهوية اليمنية وعمقها التاريخي وصعوبة : األول

األساسية للوحدة اليمنية تكمن ن القيمة أإلدرا  القيادات اليمنية المتعاقبة  :والثاني

 ندماجية.حدثه الوحدة االالتكامل الخالق الذ  يمكن ان ت في

ستعمار البريطاني وعاشوا في ظل دولة وصحيح أن الجنوبيين خضعوا لال    

قدين مستقلة تسمي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لما يزيد بقليل عن الع

إن تل  الدولة لم تعمل على تطوير هوية مستقلة، ونص  إالم( 1967-1990)

ى أن "الشعب اليمني شعب واحد" و "الجنسية اليمنية دستورها في مادته الثانية عل

واحدة"
 (3)

ستؽنا  ندماجية بين شطر  اليمن، واالعتماد صيؽة الوحدة االا، ولهذا تم 

 .درالي أو كونفدرالييتحاد البلدين في شكل فاعن فكرة 

                                                           
المجتمع والدولة: دراسة لعالقة القبٌلة بالتعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة "الجمهورٌة محمد محسن الظاهر ،  ((1

 .286م، ص 2004، القاهرة: مكتبة مدبولي، الٌمنٌة كنموذج تطبٌقً"
 :التالي ، أنظر الرابطاتفاق إعالن الجمهورٌة الٌمنٌة وتنظٌم الفترة االنتقالٌةلالطالع علي نص  (2)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol08.doc_cvt.htm 
 .2، المادة جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌةدستور  (3)
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 من المزايا الكلية علي مستو  الدولتين "الجنوب اً كان لقيام الوحدة اليمنية عدد    

 يلي: نذكر منها ما ،والشمال"

ن الوحدة اليمنية قد شكلت العامل الرئيسي الذ  ساعد إفعلي المستوط الكلي ف  -

اليمن في حل أزماتها وخاصة الحدودية مع دول الجوار، إذ حرصت دولة الوحدة 

منذ نشؤتها على تصفية خالفاتها الحدودية مع دول الجوار بطرق سلمية، وبؤن 

منية قد ؼلبت فيها الوسائل السياسية السلمية في تسوية أزماتها الدبلوماسية الي

الحدودية مع دول الجوار على الوسائل السلمية القانونية، والدليل على ذل  أن 

كل من  الدبلوماسية اليمنية استطاعت التوصل إلى تسوية مشاكلها الحدودية مع

المباشرة، في حين سية السعودية من خالل المفاوضات السيا سلطنة عمان والمملكة

الحدودية بين اليمن واريتريا عن طريق التحكيم الدولي. ةتم تسوية األزم
(1)

 

 ومن ناحية أخر  فإن الوحدة اليمنية قد مكنت المواطنين من تنظيم أنفسهم  -

دة اليمنية منذ بكل حرية وديمقراطية، فمن خالل واقع الوح همأرا والتعبير عن 

نها فتحت المجال أمام جميع المواطنين لتنظيم ام، ب1990مايو22يوم قيامها في 

أنفسهم بكل حرية من خالل تكوين األحزاب والجمعيات والنقابات، وهو ما أكدته 

ن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على أساس اكل دساتير دولة الوحدة ب

التعددية السياسية والحزبية وذل  بهدؾ تداول السلطة سلمياً 
(2)

، وينظم القانون 

األحكام واإلجرا ات الخاصة بتكوين التنظيمات واألحزاب السياسية وممارسة 

النشاط السياسي
(3)

، وقد كرس ذل  في أرض الواقع إذ شهدت اليمن منذ قيام دولة 

ثنتان ابرلمانية ومنها نتخابية ثالث ام، إجرا  سبع دورات 2007الوحدة الى عام 

ستمرار النظام السياسي والمحافظة على ال على هو ما يد، وثنتان محليةارئاسية و

 الدستور والقانون وحماية الديمقراطية وصيانة الوحدة الوطنية.

                                                           
دور الوحدة الٌمنٌة فً مواجهة األزمات الداخلٌة والخارجٌة بالتركٌز علً األزمات صدام عبدهللا علي،  (1)

 .018م، ص 2118ر: جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية، ، الجزائالحدودٌة
2)  )  Shabla Karbiecho, Elections and Mass Politics in Yemen, Middle East      

   Report: Nov/Decem 1993, NO.185, P 6.   
رسالة ، م6110 - 0550الدٌمقراطً فً الٌمن األحزاب السٌاسٌة والتحول أصبع،  بلقيس أحمد أبو (3)

 .245م. ص 2113قتصاد والسياسة، قسم العلوم السياسية، ، جامعة القاهرة، كلية االدكتوراه غٌر منشورة
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والعقبات،  من اإلشكاليات والتحديات اً اليمنية عددوواجهت الوحدة االندماجية     

 ما يلي:والتي كان أهمها 

 تياالت وأعمال العنؾ"في عمليات "االؼ المتمثلةالتحدٌات األمنٌة:  -1

 بممارسة العديد من الحريات حدة اليمنية، والتحول الديمقراطيمناخ الوسمح     

ؼتياالت العنؾ واالالتي كانت محظورة من قبل، إال أنه لم يستطع أن يكبح جماح 

قراطية الصحيحة لها، إقرار الحريات، والممارسة الديم التي تتنافى مع السياسية

ي عد أمراً عادياً، بل له تقاليده وعاداته  لسالح في المجتمع اليمنيأن حمل اخاصة و

في تكوين  التي هي بمثابة الوحدات األساسيةالمتؤصلة في التجمعات القبلية، 

المجتمع وتنظيمه.
(1) 

 نتقاليةلسياسية في اليمن مع المرحلة االؼتياالت اوتزامنت أعمال العنؾ، واال    

بل أن ت جرط أول انتخابات في عهد الوحدة، وفي ظل تعدد التي مرت بها البالد، وق

ل هذه متعددة خال ؼتياالت سياسيةاألحزاب وقعت أعمال شؽب وتخريب وا

.الفترة
(2) 

 التحدي الخارجً: -2

ة بقوط خارجية، وأن هذه القوط ستعانتهامات باالاؾ األزمة اليمنية االتبادل أطر    

سوا   ينفي دور األطراؾ الخارجية إالّ أن هذا المصدر التهديد الرئيسي،  هي دائماً 

على الوحدة اليمنية،  أو الدولية، فهنا  قوط إقليمية أبدت تحفظها منذ البداية اإلقليمية

وعلي مواقؾ وتوجهات السياسة الخارجية للرئيس السابق علي عبدهللا صالح، 

ههاوالتي ترط فيها دول مجلس التعاون الخليجي سلوكاً عدائياً تجا
(3)

 ، ونتيجة لذل 

بسبب موقفها من أزمة الخليج،  وحد أزمة حقيقية في بداية عهدهاواجهت اليمن الم

إذ ترتب على ذل  فتور عالقتها بدول والمتمثل في معارضتها للتدخل األجنبي، 

كانوا يعملون بتل  الدول، وطالبت بعض  يمنيؽترب ج، وعودة حوالي مليون مالخلي
                                                           

، ص م0996، 2، صنعا : مطابع الكتاب المدرسي، طملحمة الوحدة ومستقبل الٌمنعلي مطهر العثربي،  (1)

 .66-65ص 
، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، دراسة فً عوامل ومشاكل الوحدة الٌمنٌةوة، يمحمد ابراهيم الحل ((2

 .027، ص 67العدد رقم 
،  الخلٌجً .. دراسة فً المسببات واالنعكاسات والمآالت –معضلة االمن الٌمنً أحمد محمد أبو زيد،  ((3

 .79م، ص 2013، أؼسطس 414العددمجلة المستقبل العربي، 
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رورة تحسين العالقات مع دول الخليج عامة، والمملكة العربية األحزاب اليمنية بض

.لكون السعودية أهم الفاعلين االقليميين في اليمن نظراً  صفة خاصةالسعودية ب
(1)

 

أوروبياً ومة تؤييداً أمريكياً ثهنا  أن  المستوط الدولي، ظهر في البداية وعلى    

قد كان حياً" وليس "مبدئياً"، فستقرار في اليمن، لكن كان هذا التؤييد "مصللال

رط أن ت الواليات المتحدة األمريكيةستثمارات، وكانت المطلوب هو توفير مناخ لال

نجاح الوحدة في مجتمع قبلي يمثل نموذجاً يمكن أن يحتذط به في بلدان أخرط
(2)

 ،

ولكن نتيجة لرفض اليمن التدخل األجنبي في العراق قامت الواليات المتحدة 

ة بقطع المعونات التي كانت تقدمها لليمن، وهذا أدط إلي تدهور الحالة االمريكي

االقتصادية بصورة ساهمت في تؤزيم االوضاع السياسية واالجتماعية الداخلية.
(3) 

 جتماعٌة المتمثلة، فً القٌم التقلٌدٌة والتكوٌنات القبلٌة:التحدٌات اال -3

قراطية، ذل  يمنية، والتحول إلى الديموحدة الالتي واجهت ال أعقد التحديات تعتبر    

جتماعي لليمن مع بعض ة التنظيم األساسية في البنا  االأّن "القبيلة" تمثل وحد

إلى  األمر الذ  دفع بعض قادة األحزابختالفات بين شمال البالد وجنوبها، اال

هل التؤكيد على أهمية دور القبيلة في الحياة اليمنية، والقول إّن تجاهلها هو تجا

لخصوصية المجتمع اليمني.
(4)

 

ستقالل تمتع القبائل بدرجة كبيرة من االومن ناحية أخرط، يشير آخرون إلى     

النسبي عن الدولة، بحيث أنها تستطيع تكوين جيش محارب، يصعب على الدولة 

السيطرة عليه
 (5)

من احتمال قيام مواجهة  ، ومن هنا كانت تثار بعض المخاوؾ

                                                           
، أبوظبي: مركز م: األسباب والنتائج1994حرب الٌمن سند السويد ، مايكل هديسون، بول دريش،  جمال ((1

 .110م، ص2014، 4االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط
، مجلة الخارجٌة وتؤثٌراتها فً التطور الدٌمقراطً فً الوطن العربًالعوامل حسنين توفيق ابراهيم،  ((2

 .16م، ص 2008، مارس349العددالمستقبل العربي: 
 .80، مرجع سابق، ص أحمد محمد أبو زيد  ((3
،  pdfالعدد األول بصيؽة  ، مجلة اتجاهات،أزمة رئٌس الٌمن... مرحلة حرجة من الصراعكارم الؽرابلي،  (4)

 م، متوفر علي الرابط التالي:28/7/2104بتاريخ 

http://etegahat.blogspot.com.eg/2009_07_28_archive.html 
رسالة  ،1994 -1962القبٌلة ودورها فً الحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة بٌن عامًمحمد علي حسن مجمل،  (5)

م، ص 2009، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات التاريخية، القاهرة:ماجستٌر غٌر منشورة

94. 
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تهامات المتبادلة بين حتمال تل  االوكمثال على ذل  االقبلية،  مسلحة بين أحزاب

وحزب التجمع اليمني لإلصالح، فكل منهما يتهم األخر  شتراكي اليمنيالحزب اال

 اً للنظر أن يذكر علي سالم البيضبتكوين ميلشيات مسلحة خاصة به، وكان ملفت

 حزبه بتكوين ميلشياتنه ال حاجة لنائب رئيس الدولة، وأمين الحزب االشتراكي أ

وفي كل األجهزة األمنية. ممثل في الجيشألنه 
(1)

 

ييب مفهوم دولة القانون من ـفي تكريس عقلية دولة القبيلة، وتؽ ساهم النظامو    

بعض الموارد  خالل اعتماده على شيوخ القبائل ووجهائها وتسليحهم، وتخصيص

ولة وإضعاؾ نفوذهامما ساهم في تفكي  سلطة الد ،االقتصادية لحسابهم
(2)

، مما أدط 

القبلي أصالً  بلية لدط تكوينات المجتمع اليمنيإلى تؽذية النزعة الق
(3)

، وحاولت 

الحكومات اليمنية المختلفة احتوا  القبائل من خالل تقديم الهبات المالية والتعيينات 

 العسكرية والمدنية، بؽرض كسب وال  القبائل المختلفة باليمن وهذا أدط إلي

استنزاؾ عائدات النفط وموارد الدولة االخرط
(4)

، وأصبح النظام ؼير قادر على 

اكبر مما أثر على وال  بعض القبائل للنظام السياسي اليمني،  مكاسبتقديم 

وأصبحت القبائل تبحث عن مصادر ضؽط علي الدولة باستؽاللها خطر القاعدة 

ؽر شؤناً أكثر ميالً لمساعدة لكسب النفوذ في مواجهة الدولة، وصار المشايخ االص

عناصر القاعدة الفارين لتؤكيد أهميتهم، أو مل  الفراغ الناجم عن تراجع السلطة.
(5)

 

السلطة.
(5)

 

 األزمة االقتصادٌة وعدم عدالة توزٌع الموارد: -4

م ضربة قوية لالقتصاد اليمني، فقد حرمته 1991-1990شكلت أزمة الخليج     

ني تحويالت عامل، وتد مليون يقل عنالدوالرات جرا  عودة ما ال  يينمالمن 
                                                           

 .128محمد ابراهيم الحليوة، مرجع سابق، ص  (1)

م، 1994، صنعا : المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، القبٌلة والدٌمقراطٌة فً الٌمن، علو  السقاؾ ((2

 .83(، ص 2المجلد رقم )
 .110محمد علي حسن مجمل، مرجع سابق، ص  ((3
، تعز: مركز ثالثٌة الدولة والقبٌلة ومنظمات المجتمع المدنً فً الٌمنفإاد عبد الجليل الصالحي،  ((4

 .33م.ص 2012لحقوق اإلنسان في اليمن،  ؤهيلالمعلومات والت
5))

، واشنطن: مإسسة كارنيؽي للسالم الدولي، وبناء الدولة الٌمنٌةتنظٌم القاعدة والقبائل سارة فيليبس،  

 .01م، ص2101، مارس 017سلسلة أوراق كارنيؽي، العدد رقم 
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ير الذ  تحملته موازنة الدولة من أعبا  العائدين، وإيجاد بالعاملين، والعب  الك

فرص عمل لهم، باإلضافة إلى فقدان اليمن المنح السنوية من قبل العراق ودول 

ى بعد ارتفاع معدالت البطالة إل عصيبةالخليج، وكما أن االقتصاد اليمني مّر بفترة 

م 1991 %( في عام50%، ومعدالت التضخم إلى )25
(1)

ويرجع ترد  الوضع  ،

االقتصاد  واالجتماعي اليمني إلى طبيعة االقتصاد اليمني، الذ  تندر فيه مقومات 

اإلنتاج الذاتي، فضاًل عن التدهور العام فيما هو متوافر من إمكانيات: زراعية، 

دات الخارجية بشكل رئيسي وانتشار خدمية، واالعتماد على المساع صناعية، أو

 ظاهرة الفقر والبطالة وؼياب العدالة االجتماعية.

من سو  ذل  و يتضح  ،يمني من ؼياب العدالة في التوزيعويعاني االقتصاد ال    

توزيع الموارد العامة كما تظهره بنود وارقام الموازنات العامة، وكذل  حجم الدين 

فعال للرعاية االجتماعية و تدني الخدمات الصحية و  العام الكبير وعدم توفر نظام

تضخم الخدمة المدنية و ارتفاع نفقات الدفاع و األمن.
(2) 

م 1994وجا  إنشا  هيكل جديد للقيادة والسيطرة علي المجتمع بعد حرب    

باختالالت في توزيع الموارد بين محافظات الجمهورية، حيث عمدت السلطة إلي 

الشخاص بشكل ؼير عادل وبما يحقق لها مصالحها، مما أثر علي تعبئة الموارد وا

عملية التنمية واستنزاؾ الموارد للبالد، وتم اتخاذ العديد من اإلجرا ات إلقصا  

الجنوبيين من الجيش والخدمة المدنية، واستخدم الفرقا  السياسيون في اليمن كل 

الوضع االجتماعي القدرات التي يملكونها لكسب الهيمنة، مما انعكس علي 

واالقتصاد  المترد ، وفي الوقت نفسه كانت مراكز القو  منخرطه في تمثيل 

وتشجيع مصالحها االقتصادية واالجتماعية، وهذا أد  إلي أن تواجه اليمن مشكلة 

رئيسية تمثلت في التخلؾ التنمو  وعدم عدالة توزيع الموارد.
(3)

 

 عدم دٌمقراطٌة النظام السٌاسً: -5
                                                           

 ،(4)العدد (، 19المجلد ) ارة،، مجلة المناشكالٌة التحوالت السٌاسٌة فً الٌمنمحمد كنوش الشرعة،  ((1
 .317م، ص 2013

 :القاهرة ،اليمن إلى أين"" ، ورقة مقدمة إلى المإتمر الوطنيالرإٌا االقتصادٌة للٌمن الجدٌدسيؾ العسلي،  ((2
 .م2012 -يناير  24 -23

وار الوطني، ، برنامج دعم الحتوزٌع السلطة رأسٌاً فً الحكم الفٌدرالً فً الٌمنأحمد عبدالكريم سيؾ،  ((3
 .6 – 5م، ص ص 2013سبتمبر 
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الوحدة اليمنية فرصة للتحول الديمقراطي، وأستقر اإلدرا  اليمني العام وفرت     

على أن الديمقراطية المقصودة هي التي تعني التعددية الحزبية والحوار السياسي 

بين الجميع، وهذا ساعد علي إنجاز الوحدة اليمنية بطريقة سلمية 
(1)

، كما أقرت 

  ينص علي احتفاظ الحزب االشتراكي لجنة التنظيم السياسي الموحد أن الخيار الذ

اليمني والمإتمر الشعبي العام باستقالليتهما، وحق القوط الوطنية والشخصيات 

االجتماعية بممارسة نشاطها السياسي هو حق يكفله دستور دولة الوحدة لجميع 

التنظيمات السياسية، وكان من المفترض أن التحول للديمقراطية يساعد علي دعم 

مايتها لما يوفره من إمكانيات للمشاركة السياسيةالوحدة وح
(2)

، لكن هذا االفتراض 

لم يتحقق ألسباب من أهمها أن العالقة بين الوحدة والديمقراطية لم تكن إيجابية في 

كل جوانبها
(3)

، فكان هنا  تناقص جزئي كامن بين مقتضيات الوحدة االندماجية 

ه إليه الكثيرون ممن تحمسوا للتجربة وبعض متطلبات الديمقراطية، وهو مالم ينتب

الوحدوية، ناهي  عن مشكالت العالقة بين حزبي المإتمر الشعبي العام "الشمال" 

والحزب االشتراكي "الجنوب"، ونظراً لألجوا  الحماسية التي واكبت إعالن الوحدة 

فقد ظن الكثيرون أنها أصبحت حقيقة واقعة، ينتهي معها التشطير إلي ؼير رجعة، 

لذا أعطوا األولويات لمتطلبات التحول الديمقراطي وفي مقدمتها التوازن السياسي 

الذ  يقتضي استمرار التنافس بين الحزبين.
(4)

 

تميزت السنة األولى من عمر الوحدة اليمنية باالندفاع الشديد نحو تشكيل     

كانت  األحزاب السياسية والتي أمكن حصرها بؤربعين حزباً، إال أن االنتخابات

األداة الحاسمة لإلبقا  على األحزاب ذات الفاعلية الحقيقية واستبعاد األحزاب 

الهامشية التي ال تعبر عن القوط الحقيقية للمجتمع، والتي وصفها البعض بؤنها 

                                                           
اسات القاهرة: مركز الدر ،م0556التقرٌر االستراتٌجً العربً مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية،  ((1

 .246م، ص 0993 باإلهرام،السياسية واالستراتيجية 
2 )) Shabla Karbiecho. The Wer of the Two Alis, Middle East Report:                

sep/octopor 1994. NO.190. 
 .101ص مرجع سابق، بلقيس أحمد منصور أبو اصبع،  ((3

القاهرة: مركز الدراسات  ،م0559التقرٌر االستراتٌجً العربً مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، (4) 

 .252 ، صم0995، ياألهرام السياسية واالستراتيجية
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عبارة عن تكوينات تقليدية قبلية في ز  حديث ينتمي معظم أعضائها إلي قبيلة 

واحدة أو طائفة دينية واحدة.
(1) 

اليمنية،  كشفت عملية التحول الديمقراطي عن أزمة سياسية أعقبت الوحدةو    

ويمكن إجمال أسبابها في النقاط التالية:
 

صراع الحزبين الحاكمين علي السلطة وتؤزم الخطاب السياسي واإلعالمي  -

 بينهما.

تعود مسؤلة الخالؾ بين شريكي الحكم إلي اختفا  عامل الوفاق بين الرئيس "علي  -

 دهللا صالح" ونائبه "علي سالم البيض" مما أجج الموقؾ بينهما.عب

أزمة الوحدة وبنا  الدولة وتركزت حول اإلبقا  علي التشطير سارياً في بعض  -

المإسسات السياسية.
(2)

 

م عن بروز حزب ثالث هو التجمع 1993وأفرزت االنتخابات التشريعية لعام     

اليمني لإلصالح
 (3)

في تركيبة االئتالؾ الحاكم إلي إربا  عملية ، الذ  أدط دخوله 

تقاسم السلطة وتؽير بنيتها من بنية ثنائية إلي بنية ثالثية، وتطورت األزمة السياسية 

م.1994إلي نزاع مسلح في 
(4) 

هذا أن التحول الديمقراطي السريع ينطو  على عدم االستقرار  في ظليتضح     

ت تقويض هذا التحول خاصة عندما يقترن السياسي، الذ  يإد  إلى تزايد احتماال

بتفاقم األوضاع االقتصادية والمعيشية المتردية، فالمعروؾ في النظرية الديمقراطية 

أن الديمقراطيات المستقرة تنتج ؼالباً من عملية تطور تدريجي شريطة ضمان 

استمراره وتصاعده، أكثر مما تترتب على تحول سريع مندفع أو ثورة تطيح بنظام 

سلطو  شمولي، ورؼم محاولة البعض تحميل التركيبة القبلية في اليمن مسإولية 

 –كما سبق ذكره  -الحرب لكن من الواضح أنها أزمة مركبة من حزبين وشخصين 

                                                           
 .009اصبع، مرجع سابق، ص ص نصور أبو بلقيس أحمد م ((1

 .122المرجع السابق، ص  ((2
 .339محمد محسن الظاهر ، مرجع سابق، ص  ((3
 .042محمد ابراهيم الحليوة، مرجع سابق، ص  ((4
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م، وأنتهى بالحفاظ على 1994مايو4أد  العجز عن حلها إلي الصدام الذ  بدأ في 

لتحول الديمقراطي.الوحدة، لكن دون استعادة األجوا  التي أتاحت ا
(1)

 

م، وعدم عدالة توزيع 1994وأدط تفاقم األوضاع االقتصادية السيئة بعد حرب     

الموارد، وسو  ادارة البالد إلي زيادة السخط الشعبي سوا  في شمال اليمن أو 

جنوبه، ولم يستطع النظام السياسي مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل ثورات 

تؤثرت اليمن بها، مما أدط إلي مواجهة اليمن الزمة سياسية الربيع العربي والذ  

 م، كما سيتضح في المبحث التالي.2011متعددة األبعاد، وخاصًة منذ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .254م، مرجع سابق، ص 0994يجي العربي التقرير االسترات ((1
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 المبحث الثانً 

 فً الٌمـنالمعاصرة أبعـــاد األزمـة السٌـاسٌة  

اعيات الخطيرة على العديد من التدم 2011التي بدأت عام ة نياليم تثير األزمة    

مستقبل البالد، خاصة في ظل عدم القدرة على الوصول لتوافقات بشؤن العملية 

حيث أدت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعا  إلى مجموعة من  السياسية،

التطورات الفارقة، والتي جعلت اليمن على مفترق طرق، يهدد بدخول البالد في 

ئة وإيجاد م، وقد فشلت المساعي الرامية إلى التهدنفق مظلم قد يكون مآله إلى التقسي

على الساحتين  ؤثيـراتأدت إلى مجموعة من التوالتي  حل لألزمة السياسية،

وبؽية فهم األزمة السياسية اليمنية سنتناول في هذا  الداخلية والخارجية، تينالسياسي

مل التي أدت إلي اليمن، وماهي األسباب والعوا لمبحث مقدمات األزمة التي تعانيهاا

 تصاعدها، وسيتم تقسيم هذا المبحث إلي ما يلي:

 األزمة السياسية في اليمن. أوالً: مقدمات

 .األسباب التي أدت إلي تصاعد األزمةثانياً: 

 األزمة السٌاسٌة فً الٌمن: أوالً : مقدمات

ها م، والتي أشعلت فتيل2011عام احتجاجاتة السياسية التي سبقت لم تكن األزم    

ستعرضنا مجمل أثورة الربيع العربي هي األولى التي تعرضت لها اليمن، وإذا ما 

كتنفها أاألحداث واألزمات التي مرت بها اليمن منذ ستينيات القرن الماضي، وما 

من صراعات ال يخلو بعضها من عنؾ دمو 
(1)

تبعت في أ، نجد أّن المعالجات التي 

من التسامح الذ  أسهم  إلى حد كبير في در ـتسمت بقاكثير من مراحل الصراع، 

معالجة الخالفات وآثارها السلبية للعديد من الحاالت، حيث تمكنت الدولة بالتعاون 

مع القوط المإثرة في المجتمع من معالجتها، وإيجاد قواسم مشتركة بين مختلؾ 

                                                           
، موقع الجماعة العربية للديمقراطية، وبة: التهدٌدات الماثلة والخطوات المطل2014الٌمنعبدهللا الفقيه،  (1)

 على الرابط التالي:متوفر ، 5/12/2013

 http://www.arabsfordemocracy.net/democracy/pages/view/pageId/3785 
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 فئات المجتمع الواحد بمختلؾ توجهاته وتياراته
(1)

بور ، وكانت اليمن تتمكن من ع

 .الكثير من األزمات ومعالجة آثارها الضارة بالقدر الذ  كانت تسمح به الظروؾ

، وإن كانت وليبيا ومصر لم تكن اليمن بعيدة عن األحداث التي شهدتها تونسو    

بالتؽيير واإلصالحات السياسية حاضرة في اليمن من قبل ذل ،  تي تناد المطالب ال

ستقوائها االورقة التي لوحت بها األحزاب في إطار كما أّن اللجو  إلى الشارع كان 

من هنا فقد جا  تجاوب الشارع اليمني مع ما عرؾ  ،على السلطة لتلبية مطالبها

بثورة الربيع العربي طبيعياً وسريعاً، خاصة في ظل التعبئة التي مارستها قوط 

لجنوبي مختلفة خالل الفترة السابقة على خلفية صراعها مع السلطة، كالحرا  ا

رتباط أو إلى تصحيح مسار الوحدة، وكالحوثيين الذين بفصائله الداعية إلى ف  اال

دخلوا مع السلطة ستة حروب عسكرية
 (2)

، والمعارضة التي رأت أنها أقصيت عن 

 أ  فعل وتؤثير على المشهد السياسي، وعن المكسب والمؽانم في السلطة والثروة.

وهو ما حمل  ،ة حوارات الفرقا  السياسيينوأخذت األحداث تتسارع متجاوز    

لمشتر  لمجلسي النواب جتماع ارئيس الجمهورية إلى طرح مبادرة أمام اال

م تكيفاً مع المعطيات المستجدة في الشارع2011فبراير2والشورط في
 (3)

 ،

نتخابات النيابية، والتعديالت ستئناؾ اللجنة الرباعية ألعمالها لمناقشة االاتضمنت و

وتجميد النقاش حول التعديالت الدستورية،  ،ورية بما في ذل  القائمة النسبيةالدست

نتخابي لتسجيل من بلؽوا السن القانونية، وتشكيل حكومة وحدة وفتح باب السجل اال

وطنية برئاسة المعارضة، وعدم التمديد أو التوريث، وإحداث إصالحات شاملة في 

كومية والتوسع في شبكة الضمان مجال الحكم المحلي، وتدوير الوظائؾ الح

، نشا  صندوق أصدقا  اليمن للتنميةجتماعي، وإنشا  صندوق لدعم الخريجين، وإاال

                                                           
 .142محمد أحمد العشملي، مرجع سابق، ص  ((1
 -األولى: يونيو: الحرب خاضت الحركة الحوثية مع الدولة اليمنية  ست حروب هي على الترتيب كما يلي (2)

حتى يناير  2005نوفمبر ، الحرب الثالثة: م2005مايو سنة  -الثانية: مارس  ، الحربم2004سبتمبر سنة 

م 2008يوليو سنة  -، الحرب الخامسة مارس م2007ابعة: يناير حتى يونيو سنة ، الحرب الرم2006سنة 

 .26ض علي االحمد ، مرجع سابق، ص ، ريام2010حتى فبراير سنة  2009أؼسطس الحرب السادسة 
 التؽيير نت: موقع ، راجعصالف ٌعلن مبادرة لتغٌٌر النظام السٌاسً وتغٌٌر الدستور (3)

http://al-tagheer.com/news27606.html 
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ستقرار اوأّن الرئيس ملتزم وبحكم مسإولياته كرئيس للجمهورية بالحفاظ على أمن و

 الوطن وسكينة المواطنين.

م من ثمانية بنود2/2/2011 مبادرة في بتقديمأصحاب الفضيلة العلما   مقاو    
(1)

 ،

، وبالمقابل تقدمت نخبة من العلما  والمشايخ بمبادرة أخرط، وتتكون من خمسة بنود

عتصامات في مبادرتهم، وبينما يطالب أصحاب الفضيلة بإيقاؾ المظاهرات واال

عتدا ات التي تطالب النخبة من العلما  والمشايخ بتشكيل لجنة للتحقيق في اال

تعرض لها المتظاهرون في المدن اليمنية، ومحاسبة المسإولين عنها وتقديمهم 

في هذا  ،لجرحى على نفقة الدولةللمحاكمة، وتعويض أسر الشهدا ، ومعالجة ا

أعلن الرئيس علي عبدهللا صالح مبادرة أمام المإتمر الوطني العام في االطار 

توجيه األجهزة التؤكيد علي مس والسادس جا  في بنديها الخاو ،م2011مارس10

ستمرار في توفير الحماية األمنية للمتظاهرين والمعتصمين سلمّياً سوا  األمنية باال

هتمام بمطالب وتوجيه الحكومة اال ،كانوا مإيدين للشرعية أو المعارضين لها

المعتصمين في كل من باب جامعة صنعا ، ومحطة صافر في تعز، وكذل  في 

ومة ستعمل على تلبية طلبات في أ  من المحافظات األخرط وأّن الحكعدن، و

 .حتقان والفوضىعتصامات والمظاهرات واالبدون الحاجة إلى اال متظاهرينال

أضحت األطراؾ الفاعلة في األزمة تتمثل بدرجة أساسية في: وبهذا    
(2)

 

لون الشريحة الشباب المدفوعين بإرادة التؽيير والباحثين عن حقوقهم، وهم يشك -

 ستؽاللهماوتحاول القوط الحزبية وقوط الحرا  والحوثيين ، األكبر في المجتمع

 لصالح تحقيق مصالحهم.

ويضم قوط حزبية مدفوعة من أحزاب المعارضة في اللقا  المشتر   الشـــارع: -

والحرا  الجنوبي، والذ  يرط في هذا الظرؾ فرصته في تحقيق ما يمكن تحقيقه 

رتباط أو تصحيح مسار الوحدة، وقوط حوثية في شمال الشمال تجاه ف  االاب
                                                           

، متوفرة علي 01، ص مسار التسوٌة فً الٌمن...أنموذج لحل النزاعات الداخلٌةأحمد محمد األصبحي،  (1)

 ي:الرابط التال
http://www.google.com.eg/url?sa%2FEthiopia%2FworkpaperPeaceMeeting1.doc&usg=AFQjCNHpBU

mSPuIT0Ojo-TE_7Kf6W3VWuQ&sig2=IFSVMwd2dhilvRQmprtj1g&bvm=bv.110151844,d.ZWU 
 .438 – 436، ص ص الصالحي وأخرون، مرجع سابق فإاد عبدالجليل (2)
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لتصفية حساباتها مع النظام السياسي، وقوط قبلية ومشايخها هم على خالؾ مع 

 رأس النظام، ويبحثون لهم عن موطن قدم في الوضع السياسي القادم.

 السلــطة وتــشمل: -

 .رأس النظام باعتباره يمثل الشرعية الدستورية 

 الساحة اليمنية  بتها، وشل دورها إزا  ما يجر  فية والتي ضعفت هيالحكوم 

 من مواجهات دموية.

  .المإتمر الشعبي العام بوصفه الحزب الحاكم 

  الخاصة. من الحاشية واألقارب وأصحاب المصالح  النافذون
(1)

 

 المبادرة الخلٌجٌة:

ة إيجاد حلول وألن ما يحدث في اليمن سيإثر سلباً على دول الجوار وبؽي    

جتماعات للبحث في ترضي جميع األطراؾ، عقد مجلس التعاون الخليجي عدة ا

تطورات األوضاع في اليمن، تمخض عنها الخروج بالمبادرة الخليجية بنسخها 

إلي المبادرة بنسختها األخيرة التوصلالمتعددة، حتي 
(2)

، التي تتضمن تنحي الرئيس 

ا إلي نائبه بعد شهر من التوقيع عليها، وتشكيل صالح عن السلطة ونقلهعلي عبدهللا 

حكومة وحدة وطنية تترأسها المعارضة، بينما تتوزع الحقائب فيها مناصفة بين 

الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، مع منح الرئيس علي عبدهللا صالح وأركان 

 نظامه حصانة من المالحقة.

م، في حين 2011مايو21خ المعارضة علي المبادرة بتاريوقد وقعت قيادات     

وقعت عليها قيادات من الحزب الحاكم في اليوم التالي بحضور الرئيس علي عبدهللا 

 صالح الذ  رفض التوقيع عليها بسبب مطلبه بؤن تلحق بالمبادرة آلية تنفيذية تحدد

 .بدقة هذه البنود وتوقيت تنفيذها

السيد جمال بن عمر بدور  قام مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلي اليمنو    

عتبار شروط ا لية التنفيذية التي أخذت باال بارز، وأنتهي إلي التوصل إلي صياؼة

                                                           
 .35بق، ص ساأحمد محمد األصبحي، مرجع  (1)
مجلة السياسة ، خاصرة الجزٌرة ..الدور الخلٌجً فً االنتقال السٌاسً فً الٌمنمحمد سعد أبو عامود،  (2)

 م.2103(، 092، العدد رقم )الدولية
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علي عبدهللا صالح لقبول التوقيع علي المبادرة الخليجية، وفي نفس الوقت الرئيس 

نفيذ هذه تراعي مطالب قو  المعارضة، بحيث تؤخذ الشكل التدريجي المتسلسل في ت

نتقالية لمدة عامين، وتعد ا لية التنفيذية بحد ذاتها بمثابة من خالل مرحلة االمطالب 

تعديل آخر علي المبادرة الخليجية أو بمثابة مبادرة أخر  مستقلة عنها رسمت 

صورة جديدة لكل السيناريوهات التي تنبؤت بنموذج الحل والحسم في اليمن.
(1)

 

صالح علي علي عبدهللا يوقع الرئيس  وأهم ما نصت عليه ا لية التنفيذية أن    

 المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وينقل كامل صالحياته إلي نائبه
(2)

، وأن تسمي 

المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة، علي أن يتم توزيع الحقائب فيها مناصفة بين 

سبوع، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ويسمي كل منهما مرشحيه خالل أ

ل يوماً من حصو 90مهام الحكومة إجرا  انتخابات رئاسية مبكرة خالل  وتكون

بحيث يكون مرشح التوافق فيها النائب عبدربه الحكومة علي موافقة البرلمان، 

نقسام في المإسسة ئب الرئيس لجنة عسكرية إلنها  االمنصور هاد ، كما يشكل نا

 العسكرية وإزالة المظاهر المسلحة.

م وقع علي عبدهللا صالح في الرياض بحضور المل  2011نوفمبر23وفي    

عبدهللا أل سعود علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في حين وقع ممثلو 

المعارضة وقيادات في الحزب الحاكم علي ا لية التنفيذية فقط، حيث كان قد سبق 

لهم التوقيع علي المبادرة الخليجية من قبل.
(3)

 

م، 2012فبراير21في الحصانةمنح قانون علي لنواب اليمني وافق مجلس ا    

ورشح نائب الرئيس هاد  كمرشح وحيد لالنتخابات الرئاسية المقبلة، وؼادر 

                                                           
، بيروت: مركز دراسات م معضالت التغٌٌر وآفاقه6106-6100حال األمة العربٌة أحمد يوسؾ أحمد،  (1)

 .044م، ص 2102الوحدة العربية، 
 2100-00-24: التاريخ الدستور، جريدة ،نص المبادرة الخلٌجٌة لـحـل أزمة الٌـمـن (2)

http://www.addustour.com/16313/ 
 05858 العدد ،م2100 نوفمبر 24 الرياض، جريدة ،نص المبادرة الخلٌجٌة: أنظر وكذل 

http://www.alriyadh.com/685755 
(3 )  Saleh, Yemen’s great survivor, finally quits power, Khaleej Times. 23 November 

2011                            
http://www.khaleejtimes.com/article/20111123/ARTICLE/311239923/1016 
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الرئيس علي عبدهللا صالح اليمن في اليوم التالي لتلقي العالج الطبي في الواليات 

لناخبين، % من ا65شار  فيها  م،2012فبراير21حدة، وعقدت االنتخابات المت

ط %، وأد99.8بنسبة رئيساً للجمهورية اليمنية هاد  عبدربه منصور  انتخبو

وتم تنحيته حكم علي عبدهللا صالح  م، وانتهى2012فبراير25اليمين الدستورية في 

سنة. 33السلطة رسمياً، والذ  حكم البالد لمدة  عن
(1) 

لمبادرة وآليتها فقاً لضمنت ووبذل  دخلت اليمن للمرحلة االنتقالية الثانية التي ت    

 التنفيذية أربعة خطوات للفترة االنتقالية، وهي :

المرحلة التحضيرية لمإتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدؾ إلى تمكين كل  -

المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل 

 عملية الحوار الوطني.

طني الشامل الذ  تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى عقد مإتمر الحوار الو -

 من المساهمة في وضع رإية جديدة لمستقبل البالد.

صياؼة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مإتمر الحوار  -

الوطني الشامل، وما يلي ذل  من مشاورات عامة حول مشروع الدستور 

 الدستور الجديد. واستفتا  شعبي ينتهي باعتماد

التحضير إلجرا  انتخابات عامة في نهاية العملية االنتقالية، بما في ذل  إنشا   -

لجنة جديدة لالنتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديد 

لالنتخابات وإجراإها وفقاً للدستور الجديد.
(2)

 

 األسباب التً أدت إلً تصاعد األزمةثانٌــاً: 

                                                           
(1) Kasinof ، Laura, "Yemen Legislators Approve Immunity for the President". The 

New York Times (21 January 2012). 

http://www.nytimes.com/2012/01/22/world/middleeast/yemens-parliament-

approves-immunity-for-president-saleh.html?_r=0 
 الحوار لمإتمر والتحضير لإلعداد الفنية اللجنة بإنشا  م2102 لسنة 31 رقم الجمهورية رئيس قرار نص (2)

 توفر علي الرابط التالي:، مم2102 يوليو 04 الشامل الوطني

http://www.yemen-nic.info/sectors/politics/trans/law9.php 
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ؤن مسار الحوار حول إعادة بنا  الوحدة اليمنية قد شهد ب ق اإلشارة إليهكما سب    

درالي، وحتى يخالل مراحل ومحطات متفرقة طرح خيار األخذ بالنظام الف

–19لنهائية التي شهدتها قمة عدن )نفدرالي، إال أن المفاوضات اوالك

(م1990ابريل22
(1)

ر لصالح ت األموالتي سبقت قيام الجمهورية اليمنية حسم، 

تفاقية إعالن ا، فقد نصت المادة األولى من "الموحدة"ندماجية اال الدولة البسيطة أو

الجمهورية اليمنية وتنظيم المرحلة االنتقالية
 (2)

، والتي تم التوقيع عليها من قبل قيادة 

وقد ترتب على قيام  ندماجية،الوحدة اال الشطرين في تل  المرحلة، نصت على

ندماج الشعبي والمجتمعي، وتم تشكيل لجنة عليا العة وعميقة من االوحدة حالة واس

إلى إحدط وعشرين اليمنية نتهت إلى تقسيم الجمهورية اللتقسيم اإلدار ، والتي 

محافظة، روعي فيها إحداث تداخل بين المحافظات التي كانت تقع على الحدود بين 

وخالل المرحلة ، لحدودالشطرين قبل الوحدة بما يإد  إلى إلؽا  وإزالة تل  ا

ندماجية، فقد نتقالية تم بنا  هيكل الدولة بما يتناسب مع شكل الدولة الموحدة أو االاال

تم دمج المإسسات واألجهزة الموجودة في كل شطر مع ما يناظرها في الشطر 

الثاني، وتشكلت سلطات الدولة على نحو موحد، ؼير أن عملية الدمج لم تمتد إلى 

 الجيش وأجهزة األمن وشركات الطيران،"سات واألجهزة الحيوية عدد من المإس

بسبب بروز أزمة عدم الثقة بين طرفي السلطة في ذل ، وهما السلطتين  "وؼيرها

المإتمر الشعبي العام والحزب "الحاكمتين في شطر  اليمن قبل الوحدة 

 ."االشتراكي

رئيس مجلس الرئاسة في  بين شخصياً  اً طابعقد أخذت تل  األزمة في بدايتها و    

ذل  الوقت "علي عبدهللا صالح" ونائب رئيس مجلس الرئاسة "علي سالم البيض"، 

 خذت بعداً أاألخير من طريقة إدارة األول لشئون الدولة، ثم  عدم رضا ل نظراً 

                                                           
نعا : المركز ، صجتماعٌة، سلسلة أوراق ٌمانٌةمن إلً أٌن .. معطٌات اقتصادٌة وا، الٌأحمد سعيد الرهي (1)

 .67م ، ص 2113ستراتيجية ، العربي للدراسات اال
"تقوم  :أن، علي م0991 ية إعالن الجمهورية اليمنية وتنظيم المرحلة االنتقاليةتفاقاالمادة األولى من نصت  (2)

بين دولتي الشطرين وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى 

  الجمهورية اليمنية، ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة".
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بين الحزب االشتراكي وحزب المإتمر الشعبي العام، وتصاعدت فيما بعد  اً يتنظيم

الذ  كان ي قدم نفسه على "من خالل مخاوؾ الحزب االشتراكي  ،شطر ً  لتؤخذ بعداً 

من التهميش واإلقصا  إذا ما تم اجرا  أول انتخابات برلمانية  "أنه يمثل الجنوب

لما كان يطرح من تركز األؼلبية العددية في المحافظات الشمالية نظراً 
(1)

، وطرحت 

رورة توافر ضمانات منذ ذل  الوقت قاعدة التوازن بين األرض والسكان، وض

وأثنا  ، نتخاباتمحددة تحصن وجود الحزب االشتراكي في السلطة تجاه نتائج اال

نتهت إلى عقد حوار سياسي بين األحزاب اتل  األزمة ق دمت العديد من المبادرات، و

والقوط السياسية، تمخض عنه العديد من المعالجات التي طالت بنا  الدولة والنظام 

 السياسي
(2)

تفاق" والتي تم التوقيع هي المعالجات التي تضمنها "وثيقة العهد واالو ،

ستهدفت وثيقة اوقد م، 1994فبراير 20بتاريخ  عليها في العاصمة األردنية عمان

ستكمال مإسساتها وهيئاتها المركزية اتفاق "إعادة بنا  الدولة والالعهد وا

تجربة الوحدوية وذل  رؼبة في تصحيح مسار ال ،والالمركزية وقوانينها

. والديمقراطية الوليدة وبنا  دولة النظام والقانون دولة المإسسات"
(3)

 

تحادية، وإن لم تشر إلى ذل  يالحظ أن تل  الوثيقة تبنت مضامين الدولة االو    

 تحادية التي تبنتها الوثيقة ا تي:صراحة، ومن معالم الدولة اال

تمد على قاعدة الالمركزية اإلدارية والمالية أكدت على أن البنا  الجديد للدولة يع -

التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة  ،إلدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة

ختصاصاته التنموية والخدمية واإلدارية والمالية التي اعلى قاعدة الحكم المحلي ب

 ينظمها القانون.

 ت السلطة المركزية للدولة، سوا ً تبنت تعديالت واسعة في تركيبة هيئات ومإسسا -

ختصاصات والصالحيات، فإلى جانب من حيث البنا  والتركيب أو من حيث اال

مجلس النواب أنشؤت مجلس جديد هو مجلس الشورط، والذ  يتكون من عدد 

                                                           
 .م0995نوفمبر  26 – 25، أوراق مإتمر لندن من وحدة الٌمن األزمة والحل (1)

 .250جمال سند السويد  واخرون، مرجع سابق، ص  ((2
 ، متوفر علي الرابط التالي:صحيفة الجمهورية، نص وثٌقة العهد واالتفاق (3)

http://algomhoriah.net/news-details.php?sid=50848 
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نتخابهم من قبل مجالس امتساو  من األعضا  يمثلون وحدات الحكم المحلي، ويتم 

دد له عدد  ختصاصات.من اال "المخاليؾ" وح 

لقاعدة الالمركزية اإلدارية والمالية التي تقوم عليها الدولة فإن الحكومة  ووفقاً  -

صارت تتولى الشئون الخارجية والقوات المسلحة واألمن العام والعملة والموارد 

قتراح او ،جتماعية والثقافيةقتصادية واالالسيادية ورسم السياسة المالية والنقدية واال

 ع القوانين واإلشراؾ على تنفيذها.مشاري

وبما يتجاوز  ،إعادة التقسيم اإلدار  للدولة بما يتناسب مع مفهوم الحكم المحلي -

تختفي فيه  كامالً  التكوينات والوحدات اإلدارية القائمة ويعاد فيها دمج البالد دمجاً 

ة اليمنية من طار هذا التقسيم ا قترح أن تتكون الجمهوريإكافة مظاهر التشطير، وفي 

وحدات إدارية تسمى "مخاليؾ" وتشكل كل من صنعا  العاصمة السياسية  4-7

وحدات إدارية )أمانة عامة( مستقلة وذات "قتصادية والتجارية وعدن العاصمة اال

 ستقالل مالي وإدار  ولها مجالسها المنتخبة".اعتبارية واشخصية 

باشرة والحرة والمتساوية لهيئاته ويتم نتخابات الميقوم الحكم المحلي على قاعدة اال -

نتخاب مجالس الحكم فيها، ويتمتع بصالحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة ا

يجابي في إطار شئون الوحدة اإلدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس اإل

قضايا الوحدة على أن تنعكس مهمة بنا  الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من 

وحددت الوثيقة  إدارة شئون اإلدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي،

ختصاصات الحكم المحلي في الشئون اإلدارية، والموارد المحلية، والشئون ا

جتماعية، وحددت والصحة والخدمات اال ، قتصادية، والشرطة واألمن، والتعليماال

لحكم المحلي".كذل  التكوينات اإلدارية في الوحدات، وهيئة ا
(1)

 

ؼير أن األطراؾ الرئيسية لم تكن جادة في الحوار وال مقتنعة بنتائجه، وكانت     

نزلقت البالد إلى حرب أهلية، اتعد نفسها لحسم األزمة عن طريق القوة، وبالفعل فقد 

ال الجنوب والعودة نفصاأعلن خاللها زعيم الحزب االشتراكي "علي سالم البيض" 

                                                           
 .168م، ص 1994، مطابع دار اليمن :صنعا  ،تفاقوثٌقة العهد واالالوطنية،  أطراؾ حوار القوط (1)
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م1990مايو22إلى ما قبل 
(1)

ألن مشروع االنفصال لم يكن يحظى بقول  ، ونظراً 

نتهت الحرب بفرض القوات الموالية لما اشعبي واسع في المحافظات الجنوبية، فقد 

سيطرتها "القوات المساندة للوحدة" كان يطلق عليه في وقتها بالشرعية الدستورية 

تخذت السلطة اباشرة وعقب الحرب م، على كل المناطق في المحافظات الجنوبية

من المعالجات ؼير أنها كانت أقل بكثير من التداعيات الكبيرة التي تركتها  اً عدد

الحرب، والممارسات السلبية التي حدثت بعد ذل ، فنتيجة ألن القانون ال يمثل 

المؽانم لكسب عتمادها على توزيع أولوية لدط السلطة الحاكمة في ذل  الوقت، وال

تل  المحافظات، ب راضي وممتلكات الدولةوبسبب الوفرة في األ ين،الحلفا  والموال

باحت السلطة ألنصارها والمقربين وأصحاب النفوذ من بسط اليد على الكثير أفقد 

 من األراضي في المحافظات الجنوبية ال سيما في عدن وحضرموت.

لى إقصا  تجهت إافقد  ،ونتيجة لعدم ثقتها في وال  بعض أبنا  تل  المحافظات    

حاللهم بعناصر مواليه جلهم إعدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية والسياسية و

من المحافظات الشمالية، وأدط تراكم تل  األخطا  وتواتر تل  السياسات، إلى 

، من حرب بين طرفين سياسيين متنافسين م1994نطباع العام عن حرب تحويل اال

لشطر الشمالي من فرض سلطته على الشطر إلى حرب بين شطرين، تمكن فيها ا

األخر
(2)

إلى بنا  حاكمة في ذل  الوقت السلطة ال عدم اتجاهوقد ساعد على ذل  ، 

مشروع وطني، ونظام سياسي يقوم على المإسسات والمواطنة المتساوية وحكم 

القانون
(3)

ستفراد تجه النظام الحاكم في ذل  الوقت إلى االاعن ذل   وفضالً ، 

قصا  العديد من المكونات إتخاذ القرار، واوتضييق المشاركة في الثروة و بالسلطة

الجؽرافية والسياسية واالجتماعية.
(4)

 

                                                           
م.. متوفر 0994مايو  20في تاريخ  ،البيض وذل  من إذاعة عدن من قبل علي سالم عالن االنفصالجا  إ (1)

 :الرابط التالي علي

https://www.youtube.com/watch?v=tfYdlt98LYI&noredirect=1 
2)   )                          Charles Denbarr, The Unification of Yemen: Process, Politics and 

Prospects, The Middle East Journal: 1994, page 456. 
، أطروحة دكتوراه، تداخل المرجعٌات وأثره فً فاعلٌة الشخصٌة فً المجتمع الٌمنًناصر قائد الذبحاني،  (3)

 .098، ص م0999: ؼير منشورة، جامعة بؽداد
 .64ص م، 2105نفذها المرصد اليمني لحقوق اإلنسان،  ، دراسة، الدولة والقبٌلة فً الٌمنعادل الشرجبي (4)
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قصا  يتصاعد لدط عدد من أبنا  أخذ الشعور بالتذمر والتمييز السلبي واإل    

ستمرار السياسات الخاطئة وتراكمات الممارسات االمحافظات الجنوبية، وساعد 

حتجاج ومقاومة من اذكائها، وتبلورت تل  المشاعر في شكل أعمال إى السلبية عل

خالل جمعيات مطلبية
 (1)

دط تجاهلها من أ، ظهرت في البداية في محافظة الضالع، و

قبل السلطة والنخب السياسية إلى تصاعدها، وتحولها إلى واجهات ذات مطالب 

سياسية
 (2)

حرا  التي تتبنى القضية وفي هذا السياق ظهر عدد كبير من فصائل ال ،

الجنوبية بعضها يلتزم بالعمل السلمي وأخرط تعتمد العنؾ، وبعضها يتبنى 

، وأخرط تفضل الحلول في إطار دولة طرتباما يطلق عليه ف  اال وأنفصال اال

ستمرار األحداث السلبية وأعمال العنؾ المتبادلة صارت االوحدة، ؼير أنه مع 

ل والمدعومة من قيادات المعارضة في الخارج هي نفصاالفصائل التي تتبنى اال

في الشارع الملتهب. وربما األكثر وجوداً  األعلى صوتاً 
(3)

 

كذل  انعكست األوضاع األمنية المتردية، والشعور بعدم الثقة والظلم، والتمييز     

في توزيع الثروات، وتقاسم السلطة بين الطوائؾ والقبائل والجماعات الوطنية 

علي حالة الوفاق والتناؼم الداخلي، بصورة أدت إلي ظهور حركات تمرد  اليمنية،

قبلي موجهه ضد الدولة، مثل حركة بدر الدين الحوثي، اعتراضاً منها علي الظلم 

والؽبن في توزيع الثروة، واقتسام السلطة بين الشمال والجنوب ومختلؾ الطوائؾ 

المحلية
 (4)

ة لتل  األوضاع إال أنها لم تتبن ستشعرت السلطة بعض المخاطر نتيج، وا

معالجات جذرية، وكانت معظم الحلول متؤخرة وال تتناسب مع التطورات التي 

، عتمادها على الحلول األمنيةاستمرار اتحصل على األرض، وكل ذل  إلى جانب 
                                                           

م، وهو خريج شريعة وقانون من 5/4/2016مقابلة شخصية مع الشيخ/ سلطان أحمد السامعي، القاهرة،  ((1
ي اليمني وعضو سابق بمجلس الشور ، وعضو جامعة صنعا ، وهو عضو المكتب السياسي للحزب االشتراك

 م.2003مجلس النواب اليمني منذ العام 
 .م31/01/2100،  جريدة الشرق األوسط، تقرٌر مجموعة األزمات الدولٌة (2)
المعارضة من  م في القاهرة مإتمر شاركت فيه العديد من القيادات2110نوفمبر 20-09عقد في الفترة  (3)

الجنوبية قائمة  ، حيث تبني رإية سياسية لحل القضيةلق عليه "المإتمر الجنوبي األول"أط، المحافظات الجنوبية

ستفتا  شعبي ألبنا  الجنوب مين شمالي وجنوبي لمدة خمس سنوات، ثم إجرا  اتحادية من إقليعلي إقامة دولة ا

 لتحديد مستقبل الوحدة اليمنية... للمزيد علي الرابط التالي:

http://www.aleshteraki.net/news-details.php?lng=arabic&sid=10621 
 .83أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص  ((4
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ار قانون م بإصد2000حاولت السلطة إصالح األوضاع حيث قامت في العام و

لمحافظات، أولي علي أساس الالمركزية اإلدارية في اخطوة السلطة المحلية ليكون 

يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً ألحكام الدستور والقانون ونص القانون علي أن "

أساس توسيع المشاركة الشعبية في علي مبدأ الالمركزية اإلدارية والمالية، وعلي 

جتماعية قتصادية واالي مجاالت التنمية االتخاذ القرار وإدارة الشؤن المحلي فا

وكذا الرقابة الشعبية واإلشراؾ علي  لمنتخبة،والثقافية من خالل المجالس المحلية ا

األجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومسائلتها ومحاسبتها ".
(1)

 

م 2001ي نتخابيتان للمجالس المحلية، األولي فوجرت طبقاً لذل  دورتان ا    

رار العملية السياسية وخالفات أحزاب المعارضة ستمم، ومع ا2006والثانية في 

رد بين حين ـ" كانت الفيدرالية تتب الحاكم "المإتمر الشعبي"المشتر " والحز

شتراكي، وهنا  من ترددت من قبل قيادات في الحزب االر، وكانت أكثر ما ـوأخ

نفصالوبي تؤثير ملحوظ في الحشد نحو االيإكد بؤن للحرا  الجن
(2)

تفاقمت ، و

ألوضاع في المحافظات الجنوبية على نحو كبير، وتولد مزاج عام مناهض ا

ندماج والوحدة الوطنية، وتحولت إلى أحد أبعاد األزمة الوطنية الشاملة التي لال

م، أ  بعد االنتخابات 2006، وبشكل خاص منذ م تقريباً 2000برزت منذ عام 

الرئاسية التنافسية.
(3)

 

الرئيسية في بنا  تحالؾ يجمعها، أ طلق عليه  نجحت أحزاب المعارضةوقد     

تحالؾ "اللقا  المشتر "
(4)

لمعارضة لسياسات تمكن هذا التحالؾ من رفع سقؾ ا، و

                                                           
 ، متوفر علي الرابط التالي:، المركز الوطني للمعلوماتم بشؤن السلطة المحلٌة6111( لسنة 9قانون رقم) (1)

http://www.yemen-nac.info/laws/detail.php?id=8484 

 (2 )  Noel Brehony, Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia, 
London: I. B. Tauris, 2013. P288. 

 .247مرجع سابق، ص  فإاد عبدالجليل الصالحي وأخرون، (3)
 جريدة.. أحزاب المعارضة الٌمنٌة توقع "اتفاق المبادئ" للتنسٌق المشترك فً االنتخابات البرلمانٌة (4)

 ، متوفر علي الرابط:م8/2/2113تاريخ ب  الرياض

http://www.alriyadh.com/Contents/08-02-2003/Mainpage/POLITICS_7250.php 
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النظام الحاكم
(1)

، وبسبب تفاقم األزمات واتساع بإر الصراع وأعمال العنؾ في 

جنوب البالد وشمالها، تبنت أحزاب اللقا  المشتر  عدد من الرإط إلصالح 

ألوضاع العامة في البالد، وأثنا  نقاشها توافقت تل  األحزاب على أن معالجة ا

القضية الجنوبية ي مثل بوابة اإلصالح السياسي لألوضاع في البالد، وحظيت القضية 

"مشروع اللقا  المشتر  لإلصالح السياسي  طاراهتمام كبير في االجنوبية ب

م2005حزاب عاموهو مشروع قدمته تل  األ ،والوطني الشامل"
 (2)

، بؽرض 

عاني منها البالد ووضع حلول لها، ؼير أن المعالجات التي تتشخيص األزمات التي 

، تبنها ذل  المشروع فيما يخص القضية الجنوبية ظلت في إطار الدولة الموحدة

نتخابات الرئاسية التنافسية نتها  االاداد األزمة العامة في البالد منذ تشاوعلى إثر 

وسعت أحزاب اللقا  المشتر  من تحالفاتها وسقؾ معارضتها للنظام،  م،2006

صدرت هذه أوشكلت الفتة جديدة هي "اللجنة التحضيرية للحوار الوطني"، وقد 

نقاذ الوطني" تضمنت هذه م أطلق عليها "وثيقة اإل2009اللجنة وثيقة جديدة عام 

 لتؽيير شكل الدولة. وتبنياً  الوثيقة قبوالً 

عاجلة تعمل على "وقؾ  هنقاذيتفاق مهام ومعالجات إوثيقة العهد واالتضمنت     

نهيار ودر  المخاطر الكارثية ا نية لألزمة الوطنية، عبر حل القضية حالة اال

الجنوبية بؤبعادها الحقوقية والسياسية، حالً عادالً وشامالً، يضع الجنوب في مكانه 

وكشري  حقيقي في السلطة والثروة الوطني الطبيعي كطرؾ في المعادلة الوطنية، 

 في دولة الشراكة الوطنية كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة لألوضاع المتفاقمة"

 ستهدفت كذل  تحقيق ما يلي:او
(3)

 

 تهيئة األجوا  والمناخات السياسية:  -1

                                                           
 الحق، حزب اليمني، شتراكياال الحزب لإلصالح، اليمني التجمع حزب: من اللقا  المشتر  كالً  تكتل يضم (1)

 الديمقراطي، السبتمبر  ،التنظيم القومي شتراكياال العربي البعث حزب الناصر ، الشعبي الوحدو  التنظيم
 .اليمنية الشعبية القو  تحادا

2))
، ص م2116، 2بيروت: دار الصداقة، ط ،السلطة والمعارضة فً الٌمن المعاصرأحمد صالح الصياد،  

245. 
 ، متوفر علي الرابط التالي:نشوان نيوز، مشروع رإٌة اإلنقاذ الوطنً ((3

http://nashwannews.com/news.php?achion=view&id=2226 
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عتقاالت والمالحقات للناشطين السياسيين وناشطي وقؾ الحمالت العسكرية واال    

سلمي في الجنوب، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، معالجة الجرحى الحرا  ال

اإلفراج الفور  وحتجاجات السلمية، والمصابين، وتسوية أوضاع أسر القتلى في اال

إلؽا  كافة القوانين والقرارات ووإنها  عسكرة المدن،  ،عن المعتقلين السياسيين

العامة المخالفة للدستور، رد والتوجيهات واألوامر المقيدة للحقوق والحريات 

عتبار لحق المواطنة المتساوية، وإعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم، اال

اإلنصاؾ الكامل والعاجل لكل من نهبت أراضيهم بإعادتها إليهم وتعويضهم عما 

لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية.
(1)

 

 فضي إلى:م وإجرا  مصالحة وطنية شاملة ت94إزالة آثار حرب صيؾ   -2

معالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى  - أ

 التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.

دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جرا  نهب أو خصخصة  - ب

 ون بها.المإسسات والشركات العامة التي كانوا يعمل

تشكيل هيئة وطنية للمصالحة واإلنصاؾ، يشار  في عضويتها ممثلين عن  -جـ 

الموقوفين والمتضررين، والمعنيين تبت في شكاوط وتظلمات الموقوفين، 

 والمبعدين، وتكون قراراتها وإجرا اتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العالقة.

  كانت خاصة باألفراد أو إعادة الممتلكات التي تم االستيال  عليها، سوا - د

ستيال  على األراضي األحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقؾ إجرا ات البسط واال

نتفاع بها ألبنا  ستعادة ما صرؾ منها بدون وجه حق وإعطا  األولوية لالاو

 المنطقة.

محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بؤراضي وعقارات وموارد الدولة  -هـ

والممتلكات التعاونية، والبد  بكبار المفسدين المسئولين عن نهب والمال العام 

الجنوب، لما ترتب عنه من تداعيات سلبية ساهمت في تعقيد األزمة الوطنية 

 ستعادة كل ما تم نهبه.اوتفاقمها مع 
                                                           

 المرجع السابق. ( 1)
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        نتفاع، وفقدوا إعادة الفالحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي اال -و

ا الالحقة إلى منازلهم نوب جرا  الحرب وتداعياتهحيازتهم لألرض في الج

 وأراضيهم.

طراؾ النضال السلمي للحرا  الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة أالتواصل مع  -ز

ستيعاب الهموم ابالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على 

ية التي تزيد من حدة عن الدعوات التفكيك ورد الحقوق وإعادة االعتبار، بعيداً 

نقسام داخل المجتمع اليمني.اال
(1)

 

نتقام السياسي في إيقاؾ ثقافة تمجيد الحروب األهلية، والدعوة إلى الثؤر، واال -ح

نتقاص، مناهج التعليم، ومنابر اإلعالم والثقافة، وإزالة مظاهر الؽبن، واال

 مناطق الجنوب.جتماعي في مختلؾ واال الموجهة ضد التراث الثقافيواإلقصا  

 :تطوير شكل الدولة على قاعدة الالمركزية -3

حيث أشارت الوثيقة إلى أن هذا التطوير لشكل الدولة على قاعدة الالمركزية     

ستبداد يؤتي كضرورة ال بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، ومنع اال

تلبية تل  الحاجات  حتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كما يستهدؾاو

بما  ،الجماهيرية المطلبية التي كشفت عنها مظاهر األزمة الوطنية العامة في البالد

يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية وتحقيق التحول الديمقراطي 

وفي حواراتها الداخلية توصلت اللجنة التحضيرية ، وضمان التداول السلمي للسلطة

ام وبنا  الدولة الوطنية الالمركزية على النحو الذ  يحقق الشراكة الوطنية لى إن قيإ

على طريق  في الحكم والثروة لكل اليمنيين هي الصيؽة المثلى لوضع اليمن موحداً 

ستقرار والتطور بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعدد  تحقق العدالة اال

 وبهذا الصدد توصلت اللجنة، سلمي للسلطةوالمساواة والمشاركة الشعبية والتداول ال

إلى الخيارات الحوارية التالية:
(2)

 

                                                           
 المرجع السابق. (1)

رإٌة تحلٌلٌة نقدٌة فً الوحدة الٌمنٌة  تحدٌات الوحدة الٌمنٌة فً الوقت الحاضر..أحمد علي الحاج،  ((2

 م.2007، إصدار جامعة أب ، صنعا : ندوة، واأللفٌة الثالثة
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 خيار: الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد واالتفاق. 

 درالية.يخيار: الف 

 خيار: الحكم المحلي كامل الصالحيات. 

وأيا كان الخيار الذ  سيجر  التوافق عليه، من خالل الحوار الوطني الموسع،     

 ية:إنه البد وأن يرتكز على األسس التالف

أن يجر  التقسيم وتحديد الوحدات الالمركزية اإلقليمية، وفقا لدراسة علمية  -

قتصادية عتبار المعايير الموضوعية، واألبعاد السياسية واالميدانية تؤخذ باال

 .جتماعيةواال

ية، ومبدأ تدوير نتخاب الحر والمباشر والنزيه للهيئات والقيادات الالمركزاال -

مناصبها بما يكفل التجسيد الحقيقي للممارسة الديمقراطية على نطاق واسع، وتحفيز 

 المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

 التحديد الدستور  الواضح للسلطات والصالحيات المركزية والالمركزية، وفقاً  -

الالمركز  المنتخبة من لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الحكم 

.إدارة شئونهم كافة
(1)

 

موافقة بفي رئاسة الجمهورية  تحدث الرسميلماصرح  م2011مارس23وفي    

من أحزاب اللقا   "سابقاً "المقدمة  جا  في النقاط هورية على مارئيس الجم

ويجنب  ينهي تل  األزمة، المشتر ، وعلى أساس أّن القبول بتل  النقاط سوؾ

ستقراره ووحدته، فاليمن في هذه اللحظة التاريخية اراع الذ  يهدد أمنه والوطن الص

قتتال نزالق نحو أتون الفتنة والعنؾ واالتحتاج إلى الحكمة والرشد الذ  يجنبها اال

                                                           
وظيفة العامة والتعليم، والصحة واإلسكان والمواصالت، والطرقات والبنا  فيما يتعلق بقضايا العمل، وال (1)

وتخطيط المدن، وؼيرها من الخدمات العامة بما في ذل  حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة وعزلهم، 
محلية، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلؾ األنشطة التنفيذية في اإلقليم، وحق سن الضرائب والرسوم ال

تخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة، اذات العالقة بالحكم الالمركز ، ووإصدار اللوائح واألنظمة 
ختصاص محلي أصيل، وؼيرها من الوظائؾ ؼير السيادية، وبما ال يتعارض مع ااإلقليم ك واألوقاؾ العامة في

ص صراحة على الوظائؾ المركزية السيادية للدولة، السياسة العامة للدولة والدستور النافذ الذ  ينبؽي أن ين
وينظم طبيعة العالقة بين الجهات المركزية والمحلية فيما يخص األنشطة المشتركة، والتعامل مع تل  الوظائؾ 

وارد والثروات والموارد السيادية المتعلقة بالقضايا الرئيسة كالدفاع والتجارة الخارجية والعالقات الدولية والم
 ، مرجع سابق.مشروع رإٌة اإلنقاذ الوطنً، للمزيد أنظر: يعية السياديةالطب
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الذ  يدمر كل المكتسبات، ويضع الوطن أمام مصير مجهول محفوؾ بالمخاطر 

 والتحديات.

القضية الجنوبية وشكل الدولة على أحزاب لم يقتصر التحول في الموقؾ من     

متد إلى السلطة كذل ، وإن جا  هذا التحول في سياق أحداث االمعارضة فقط بل 

 م2011عام 
(1)

، وتطور األوضاع في ما بات يعرؾ بدول الربيع العربي، فبهدؾ 

من  اً عددعلي عبدهللا صالح حتجاجات الشعبية، قدم الرئيس السابق متصاص االا

رات التي تضمنت تنازالت ووعود بتؽيير في السياسات العامة وطريقة الحكم، المباد

بالحاجة الي تؽيير شكل الدولة، فقد أعلن الرئيس  اً ضمني اً وقد تضمن بعضها اقرار

ن أنصاره دعاهم لالجتماع تحت ما سمى السابق "علي عبدهللا صالح" أمام حشد م

بالعاصمة صنعا  عن مبادرة  م2011مارس10"المإتمر الوطني" عقد بتاريخبـ

نتقال إلى النظام البرلماني، وتشكيل حكومة وفاق تضمنت إعداد دستور جديد، واال

وطني و"تطوير نظام الحكم واسع الصالحيات، على أساس الالمركزية المالية 

واإلدارية، وإنشا  األقاليم اليمنية على ضو  المعايير الجؽرافية واالقتصادية".
(2)

 

تسعت القناعات لدط النخب ام  2011ل األزمة الوطنية إلى ذروتها عام وبوصو    

السياسية وقطاع من الشعب وبشكل أكبر لدط القوط والمنظمات الدولية المهتمة 

األزمة  لةن تؽيير شكل الدولة بات هو الحل المتاح والممكن لحلحابشؤن اليمن ب

ضة رتحادية بمعاخيار الدولة االالوطنية وفي مقدمتها أزمة الجنوب، ولهذا لم يواجه 

 معلنة كبيرة، ولم يكن الخالؾ إال حول التفاصيل والمالمح الرئيسية.

نعكاس واضح علي الوضع م، ا2011الحتجاجات بدايًة من عاملقد كان ل    

الداخلي اليمني
(3)

ستقرار السياسي من خالل تفاقم ل مباشر علي اال، وأثرت بشك

نقسام المجتمع إلي قسمين: األول مع الدولة ونظام   إلي االخالفات السياسية، مما أد

                                                           
 التؽيير نت: موقع ، راجعصالف ٌعلن مبادرة لتغٌٌر النظام السٌاسً وتغٌٌر الدستور (1)

http://al-tagheer.com/news27606.html 

 السابق. المرجع (2)
، (6106-0551ٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة)ستقرار السمصادر عدم االحمدان نايؾ مسعود الصيرفي،  (3)

 .005م، ص 2105قتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، القاهرة: كلية اال
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رضة وتحالفاتها، ومع مرور الوقت الحكم السائد، والثاني مع ما تطرحه المعا

زدادت حدة الثقافة المبنية علي الصراع بين األطراؾ إلي التخلص بقوة السالح من ا

جماعات ة والطرؾ األخر المعارض، وما ترتب علي ذل  من خلق عصابات مسلح

ستقراره، وأشتد الصراع الثقافي الذ  ظهر في الخطاب إرهابية هددت أمن اليمن وا

فراغ ثقافي سياسي يدير السياسي للقو  المتصارعة في الساحة اليمنية، ومع وجود 

نقسامات والخالفات التي تدعو إلي العصبية الحتياجاته زادت حدة االمجتمع وا

ي تطورت وظهرت بوضوح في وسائل اإلعالم وتؤجيج مشاعر العنصرية، والت

م تطور أخطر في الخطاب الفكر  الديني، ث المختلفة، كما تطور الصراع بشكل

ليظهر في شكل قو  ومليشيات مسلحة مدعومة من كل طرؾ.
(1)

 

م، بدأت اليمن 1990قيام الوحدة عام  ويتضح في ختام هذا الفصل أنه مع إعالن    

لديمقراطي القائم علي أساس التعددية السياسية الحزبية، إال في التوجه نحو التحول ا

أن هذه الديمقراطية شكلية لم تإد إلي التداول السلمي أن الممارسة السياسية بينت 

نتخابات لم تإد إال إلي تراجع شرعية النظام وإعادة إنتاجه، والبرلمان للسلطة، فاال

لحكومة، وذل  ألن عملية التحول ضعؾ ولم يعد قادراً علي ممارسة الرقابة علي ا

الديمقراطي تمت علي أيد  النخب السياسية التي كانت تحكم النظامين السابقين، 

جتماعية الضؽط علي النظام ن محاولة بعض القو  السياسية واالوعلي الرؼم م

ال أن جهودها با ت بالفشل، بسبب السياسي من أجل تنفيذ إصالحات حقيقية، إ

ستيعاب لم تستطع مإسسات الدولة الرسمية اتحول الديمقراطي، فنسداد قنوات الا

المجتمعي عن النظام عدم الرضا إلي مطالب وتوقعات الشعب، األمر الذ  أد  

م2011القائم، حتي اندلعت إحتجاجات
(2)

نفصال ، واستؽلت بذل  حركات اال

 ؾحتجاجات بهدكوب علي موجة االالفرصة والروبعض مشايخ القبائل والتمرد 

جتماعي، ومحاوالت فرض القوة علي حساب تحويل الصراع السياسي إلي صراع ا

                                                           
صنعا : مركز  أوراق بحثية،، األزمة الٌمنٌة: األثار والتداعٌات االجتماعٌةسهير عاطؾ، نبيل اللوز ،  (1)

 .0ص م، 2102ستراتيجية، سبؤ للدراسات اال
، بيروت: مركز دراسات الوحدة أوضاع إدارة الحكم وأثرها فً التنمٌة فً الٌمنعبد الواحد العفور ،  ((2

 .135م، ص 2014العربية، ابريل
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 دراليةيالدولة المركزية المتهالكة وإفراز حلول ف
(1)

، فتراكمت الصراعات السياسية 

جتماعي، وجعلها ضعيفة ة بنية هشة ومعزولة عن محيطها االوالتي جعلت من الدول

الديمقراطي تعاني من مشكلة عدم  ولوعاجزة عن القيام بوظائفها فعملية التح

السياسي في اليمن في ظاهرة ستقرار رار، ولذل  تمحورت مإشرات عدم االستقا

لسياسية، فضالً نتقال السلطة، وتراجع الشرعية السياسية، وضعؾ المشاركة اتعثر ا

نفصال والتمرد في اليمن.عن ظهور حركات اال
(2) 

السياسية والحزبية داخل البالد لحل هذه  وبدأ هنا التوجه من جميع األطراؾ    

األزمة، وبمساعدة من بعض القو  اإلقليمية والدولية أقيم مإتمر للحوار الوطني 

باليمن بمشاركة من مختلؾ االطياؾ السياسية واالجتماعية، وتم طرح مقترح 

 تطبيق النظام الفيدرالي في اليمن كحل للخروج من هذه األزمة السياسية التي أثرت

 سلبياً علي البالد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الدور السٌاسً للقبٌلة فً الٌمن: مستقبل الصراع فً جنوب الٌمن كدراسة حالةأحمد محمد أبو زيد، ( (1

 . 24، ص 2013ة، دبي: مركز الخليج لسياسات التنمي

 .120حمدان نايؾ مسعود الصيرفي، مرجع سابق، ص  ((2
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 رابعـــل الـــالفص

 إدارة األزمــة السٌـاسٌـة فً الٌمـن
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 الفصــــــل الـــرابع

 إدارة األزمـــة السٌـاسٌة فً الٌمـن

 تحادية لليمن يعتبر من أهم القرارات التي انتهىاالعتماد شكل الدولة الفيدرالية ا    

حيث بناً  علي هذا إليها مإتمر الحوار الوطني الشامل باليمن إن لم يكن أهمها، 

، لعالقة بين المركز وبقية المناطقعادة النظر في بنية الدولة وطبيعة االقرار سيتم إ

 تحاديةفيدرالية امركبة تتكون من مإسسات وتحويل الدولة في اليمن إلي دولة 

عتمادها في مإتمر وأخر  علي مستوط األقاليم، وقد عكست الوثائق التي تم ا

 الحوار الوطني الشامل عن مالمح النظام الفيدرالي الذ  سيتم األخذ به.

مر الحوار الوطني، وماهية دوافع لقا  الضو  علي مإتوفي هذا الفصل سيتم إ    

وأهم مخرجات هذا الحوار وخاصًة فيما يخص  ،إقامته وكذل  تنظيمه وتكويناته

يدرالية وإمكانية تطبيقها باليمن، وماهي أهم مقومات الفيدرالية في اليمن، وكذل  الف

 أهم اإلشكاليات التي تواجه إمكانية تطبيق الفيدرالية في اليمن.

 :تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين هما وسيتم    

 .إلدارة األزمة السياسية المعاصرة الحوار الوطني كآلية: المبحث األول

 .إمكانية تطبيق الفيدرالية في اليمن: لمبحث الثانيا
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 المبحث األول

 الحوار الوطنً كآلٌة إلدارة األزمة السٌاسٌة المعاصرة

الحوار  ، وفكرةمقصد إنساني نبيل من حيث المبدأ خالؾ علي أن الحوار هو ال    

جتماعية ممثلين عن مختلؾ القو  السياسية واال الذ  نحن في سياقه يتم بين

، يلتقون في مإتمر لوضع ختلؾ األهداؾ والتوجهات والمشاربوالمكونات من م

 رإاهم وتصوراتهم لألزمات التي تواجه اليمن وإقرار الخطوط العريضة للمستقبل.

 :طني الشامل في اليمن علي مرحلتين، أوالً التحضير لمإتمر الحوار الو وتم    

تصال"تشكيل "لجنة اال
(1)

عضا  وتكفلت بالتواصل مع من ثمانية أ والتي تكونت 

 اً ( شخص30اللجنة التحضيرية للحوار المكونة من )ثانياً: تشكيل ثم جميع القو ، 

وأقرت ألية عمل الحوار ومهامه وأليات  ،م2102يوليو04التي تشكلت في تاريخ و

جب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بموو، اختيار األعضا  ونسب تمثيل القو 

 ،نتقالية اليمنية المكونة من أعضا  الحزب الحاكم السابقأشرفت الحكومة االقد و

وتمت خالله مناقشة العديد من القضايا  ،وأحزاب المعارضة على الحوار الوطني

، فضالً عن قضايا العدالة ذات البعد الوطني، من أهمها قضية الجنوب وصعدة

، وتشكيل لجنة لصياؼة الدستور تحت رقابة كل من نتقالية والمصالحة الوطنيةالا

جمال بن عمر المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشإون اليمن، وسفرا  

ية في اليمنالدول العشر الراعية للمبادرة الخليج
(2)

وسوؾ يتم التطرق في هذا ، 

وكذل  دراسة المالمح  ،، ونظام عملهنإلي مإتمر الحوار الوطني باليم المبحث

سيتم ، و ت في وثائق مإتمر الحوار الوطنيالعامة لشكل الدولة الفيدرالي كما جا

 :تقسيم هذا المبحث إلي ما يلي

                                                           
)د. عبدالكريم اإلرياني،  تضم لجنة االتصال االعضا  التاليين:، وم2012مايو  6قرار بتاريخ الصدر  (1)

، اللوا  حسين محمد عرب، عبدالقادر علي ، جعفر سعيد باصالحعبدالوهاب األنسي، د. ياسين سعيد نعمان

 ، نادية عبدالعزيز السقاؾ(.ل، راقية عبدالقادر حميدانهال
الدول ذات العضوية  السفرا  في اليمن عن :همعشر الراعية للمبادرة الخليجية ومجموعة سفرا  الدول ال (2)

متحدة، ، المملكة التحادية، الصينولي )الواليات المتحدة األمريكية، روسيا االفي مجلس األمن الد الدائمة
لتي ( عدا قطر اوسفرا  مجلس التعاون الخليجي )اإلمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت ،فرنسا(

لى تنفيذ بنودها إلتمام عملية ، يتولون مهمه رعاية المبادرة الخليجية و اإلشراؾ عنسحبت من المبادرة الخليجيةا
 . نتقال السلمي للسلطة في اليمناال
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 : مإتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن.أوالً 

 في وثائق مإتمر الحوار الوطني الشامل. مح الدولة الفيدرالية: مالثانياً 

 :فً الٌمن مإتمر الحوار الوطنً الشامل  :أوالً 

 حلحاولت لعب دور لقليمية والدولية ن التدخالت اإلإليه فإ كما سبق اإلشارة    

قتراحات المشكالت الناجمة عن األزمة السياسية في اليمن، وقدمت العديد من اال

اعية ات السياسية واالجتموالوساطات للخروج باليمن إلي حلول ترضي جميع المكون

اليمنية 
(1)

لحل ، وقد جا ت المبادرة الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي 

أهلية بين مكونات المجتمع اليمني، نزالق إلي حرب األزمة اليمنية ومنعها من اال

وذل  من منطلق أن تدهور االوضاع االمنية واالجتماعية في اليمن ستلقي بظاللها 

العربية السعودية.علي دول الخليج، وخاصة المملكة 
(2)

 

لية وارداً في نفس المبادرة الخليجية، وإنما جا  في ا ولم يكن بند مإتمر الحوار     

التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أعدها المبعوث األممي إلي اليمن جمال بن عمر
(3)

 ،

إليه ، بحيث ي دعي االنتقالية بعد عملية نقل السلطةليكون العنوان الثاني للمرحلة 

يجية )حزب المإتمر ممثلون من مختلؾ القو  السياسية الموقعة علي المبادرة الخل

، وفصائل الحرا  الجنوبي فاً إليهم الحوثيون، أحزاب اللقا  المشتر ( مضاوحلفائه

، المطالبة باالنفصال بجنوب البالد، ومكونات أخر  ؼير متؤطرة )شباب، نسا 

الصؽيرة األخرط ني( وبعض األحزابمنظمات مجتمع مد
(4)

، ويناط بهم مناقشة 

 أزمات البالد والتوافق حول حلولها وإدراج نتائجها ضمن الدستور.

أ  أن المبادرة الخليجية التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي وضعت     

تم  ، وهو ماجنيب البالد ويالت الحرب األهليةالخطوط العريضة لنقل السلطة وت

والتي كانت مدتها عام من تاريخ التوقيع  األولي من الفترة االنتقاليةحلة خالل المر
                                                           

، الدوحة: المركز العربي لألبحاث رب االهلٌة فً الٌمن صراع معقد وآفاق متباٌنةالحألكسندر ميتريسكي،  ((1
 .6م، ص 2015ودراسة السياسات، 

 2)) Charles Schmitz, Yemen's National Dialogue, The Middle East Institute,   

Mar 10, 2014. 
 ، علي الرابط التالي: جٌة حول الٌمنالنص الكامل لؤللٌة التنفٌذٌة للمبادرة الخلٌ :للمزيد أنظر (3)

http://yemen-press.com/news4043.html 
 .103سابق، ص رياض علي األحمد ، مرجع  (4)
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علي المبادرة الخليجية
 (1)

وسلم  ،تم تشكيل حكومة توافق وكما أشرنا سابقاً فقد، 

به منصور عبدر فق المبادرة السلطة للرئيسوعلي عبدهللا صالح الرئيس السابق 

 تر وتوحيد القوات المسلحة.، ثم إزالة أسباب التوهاد  بانتخابات توافقية

شكيل لجنة لصياؼة نتقالي أن يصدر قراراً بتوأكـدت المبادرة علي الرئيس اال    

نتقالية الدستور واالستفتا  عليه من قبل الشعب، لكن ا لية التنفيذية ابتكرت مرحلة ا

لة الثانية من الفترة االنتقاليةجديده أطلقت عليها المرح
(2)

برز هو عنوانها األ ، وكان

جتماعية طراؾ العمل السياسي وكل القوط االستطاعت كل أاوقد ، مإتمر الحوار

ط نظام حكم الرئيس السابق علي عبدهللا اسقبؽية إالد قتصادية وفي كل أنحا  البواال

صالح، التنازل والقبول بالتسوية السياسية التي دخلت فيها اليمن رؼم معارضة 

، م2013مارس18قد انعقد الحوار في و، ي لهاائح عديدة في المجتمع اليمنشر

بمشاركة واسعة من جميع المكونات السياسية والحزبية والطوائؾ االجتماعية 

 .أنه أستمر لمدة عشرة أشهر م أ 2014يناير  25اليمنية وأنتهي في 

عمر مبعوث األمين العام لألمم  تفق أعضا  اللجنة الفنية أن يتولى جمال بنا    

ي اليمنالمتحدة إل
(3)

مقعداً وقد كان القدر األكبر من  565تقسيم المقاعد البالؽة  ،

يليهم الحرا   ،مقعداً  112وحلفائه بواقع الشعبي العام نصيب حزب المإتمر 

مقعداً، ويليهم الشباب والنسا   50بـ مقعداً، يليهم حزب اإلصالح  85بـ الجنوبي 

ن ومقعداً، فيما حاز الحوثي 37ـ تراكي باالشالحزب بؤربعين مقعداً لكل منهما، يليهم 

وباقي المقاعد توزعت علي بقية األحزاب والتنظيمات، ومنظمات ، مقعداً  37على 

( يبين تقسيم مقاعد الحوار الوطني بين 1والشكل التالي رقم )المجتمع المدني، 

 .األحزاب والتنظيمات اليمنية

 

                                                           

  ، متوفر علي الرابط التالي:نص المبادرة الخلٌجٌة بالصٌغة األخٌرة الموقعة بٌن األطراف السٌاسٌة الٌمنٌة ((1
https://ar.wikipedia.org 

 .104ص   ،ألحمد ، مرجع سابقاعلي رياض  (2)
 ، انظر الرابط التالي:م2012ام لألمم المتحدة في أؼسطس تم تعيين جمال بن عمر كمبعوث لألمين الع (3)

http://www.emediatc.com/?page=Details&category_id=31&id=20269 
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 بين األحزاب والتنظيمات اليمنية تقسيم مقاعد الحوار الوطنييبين  (1)الشكل رقم 

 

 المصدر : موقع مإتمر الحوار الوطني الشامل

http://yemennationaldialogue.blogspot.com. 

 ،أعتمد التقسيم على أربعة مباد  لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع    

% من 30% من الشباب على األقل، وب 20بحيث أن على كل مكون أن يمثل ب 

النسا  على األقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبنا  الجنوب، 

 .%50حتى يصل عددهم اإلجمالي في المإتمر بما ال يقل عن 

فرق عمل حسب أعمال المإتمر 9تم تقسيم فرق العمل إلي و    
(1)

، وتتكون فرق 

صص قدر العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المإتمر مع مراعاة التخ

 وأعداد أعضائهاالعمل فرق ( يوضح تسميات 3ول التالي رقم )الجدواإلمكان، 

 

 
                                                           

 طالع علي مواضيع الحوار من خالل الرابط التالي:لال( 1)
 http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show=67#. 
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 ( يوضح تسميات فرق العمل وأعداد أعضائها3جدول رقم )

 مالحظــــــــات ددـــالع لـــق العمـــــريــف م

 40 القضية الجنوبية 1

من الحراك  15

 الجنوبي

 من كل مكون 6

 50 قضية صعدة 2
 حوثيينمن ال 10

 من كل مكون 6

 من كل مكون 12 80 نتقاليةالمصالحة الوطنية والعدالة اال 3

 من كل مكون 6 55 بناء الدولة الدستورية 4

 من كل مكون 6 50 الحكم الرشيد 5

 من كل مكون 12 50 أسس بناء الجيش واألمن ودورثما 6

ستقاللية الهيئات لات الخصوصية وقضايا ا 7

 خاصة اجتماعية وبيئية
 من كل مكون 12 80

 من كل مكون 12 80 الحقوق والحريات 8

 من كل مكون 12 80 التنمية الشاممة والمتكاممة والمستدامة 9
 .http://yemennationaldialogue.blogspot.com المصدر : موقع مإتمر الحوار الوطني الشامل      
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عتبارها بمثابة اثائق التي يمكن " على عدد من الووترتكز هذه "التسوية السياسية    

 مرجعيات تعلو الدستور اليمني والقوانين اليمنية، وهي:

الصادر   2014وبيانات مجلس األمن الدولي وتحديداً قرار المجلس رقم قرارات  -

.م2011أكتوبر  21في 
(1)

 

 م.2011نوفمبر  23مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في الرياض في  -

 .في نفس اليوم بادرة الخليجية الموقعةلية التنفيذية المزمنة للمرات ا قرا -

 م2012يونيو  12الصادر في  2051قراره رقم  -
(2)

، وبيانات األمين العام لألمم 

المتحدة
 (3)

. 

كافة األطراؾ اليمنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وا لية  وقعتو    

برعاية من المملكة العربية السعودية  م2011مبر نوف 23التنفيذية في الرياض في 

 .قليمية واسعةإومشاركة 

م وقد جا  في الجز  الرابع من ا لية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنظ    

ئيس ، أن يقوم رئيس الجمهورية وحكومة الرالمرحلة الثانية من نقل السلطة

المبكرة، بممارسة جميع المهام  نتخابات الرئاسيةوحكومة الوفاق الوطني بعد اال

، وإضافة إلى ذل  ى النحو المنصوص عليه في الدستورعتيادية المنوطة بهما علاال

، التنفيذ المحددة للمرحلة األولى يمارسان الصالحيات الالزمة لمواصلة مهام

 ي المرحلة الثانية من نقل السلطة، وهي:والمهام اإلضافية المحددة ف

 ر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمإتمر ولجنة نعقاد مإتماضمان   -

 التفسير والهيئات األخرط المنشؤة بموجب هذه ا لية.

سيس عملية لإلصالح الدستور  تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض تؤ  -

 ستفتا .ابعد تعديله على الشعب اليمني في الدستور 

                                                           
 على الرابط التالي:  (1)

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/559/59/PDF/N1155959.-dds-http://daccess   
 على الرابط التالي: (2)
  fdoc/UNDOC/GEN/N12/370/80/PDF/N12370.pdny.un.org/-dds-http://daccess  
(3)

مم املتحدة  العام الأمني صدر بيان  ىل للتوصل البناء التعاون مجيع الأطراف عىل فيه حيث م اذلي ٣١٢٢ سبمترب ٣٤ املؤرخللأ يف المين. وصدر  سلمي حل ا 

مني وفقاً لقرار  المين يف الس يايس الاهتقال اتفاق تنفيذ يف وبناء اكمل بدور القيام عىل افمجيع الأطر  فيه جّشع م اذلي ٣١٢٣ مايو  ٣٢العام بيااًن أأخر بتارخي  للأ

 م.٣١٢٥ الأمن رمق جملس

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/370/80/PDF/N12370.pdf
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 نتخابي.إصالح النظام اال  -

نتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد.اإجرا    -
(1)

 

، األولى تختص ن مإتمر الحوار الوطني في فقرتينوتحدثت ا لية بعد ذل  ع    

نتقالية  لية بؤنه مع "بداية المرحلة اال( من ا18والتي نصت الفقرة ) ،بالمشاركين

طني إلى عقد مإتمر حوار وطني الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الو

، والحوثيون بما فيها الشباب والحرا  الجنوبيشامل لكل القوط والفعاليات السياسية 

، وينبؽي تمثيل المجتمع المدني والقطاع النسائي وسائر األحزاب وممثلون عن

عن صالحيات  والفقرة الثانية تتحدث ،المرأة ضمن جميع األطراؾ المشاركة"

( يبحث المإتمر في ما يلي19قرة )، حيث جا  في الفالوطني مإتمر الحوار
(2)

: 

عملية صياؼة الدستور بما في ذل  إنشا  لجنة لصياؼة الدستور وتحديد عدد   -

 أعضائها.

ت قتراح التعديالاة هيكل الدولة والنظام السياسي واإلصالح الدستور  ومعالج  -

 ستفتا  عليها.الدستورية إلى الشعب اليمني لال

طني عادل لها يحفظ لليمن ؾ الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل ويق  -

 ستقراره وآمنه.اوحدته و

 ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.النظر في القضايا   -

، بما في ذل  إصالح ماً نحو بنا  نظام ديمقراطي كاملتخاذ خطوات للمضي قدا  -

 اإلدارة المحلية.الخدمة المدنية والقضا  و

، والتدابير نتقاليةقيق المصالح الوطنية والعدالة االتخاذ خطوات ترمي إلى تحا  -

 نتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مستقبالً.ادم حدوث الالزمة لضمان ع

يز حماية الفئات تخاذ الوسائل القانونية وؼيرها من الوسائل التي من شؤنها تعزا  -

 ، بما في ذل  األطفال والنهوض بالمرأة.االضعيفة وحقوقه

                                                           

 
 :الموقع اإللكتروني لمإتمر الحوار الوطني الشامل( 2)

 http://yemennationaldialogue.blogspot.com.eg/2012/08/blog-post_17.html 
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جتماعية قتصادية وااللويات برامج التعمير والتنمية االاإلسهام في تحديد أو  -

أفضل للجميع. جتماعيةاقتصادية واتوفير فرص عمل وخدمات المستدامة ل
(1)

 

أشهر من األزمات والتوترات، 10م، وبعد أكثر من 2014من يناير25 وفي الـ    

لرئيس اليمني عبد ربه منصور هاد  وبعض قيادات األحزاب السياسية حتفل اا

الذ   ،نتها  أعمال مإتمر الحوار الوطني الشاملاب مشاركاً  565ومن تبقى من 

بإشراؾ جمال بن عمر المستشار الخاص  ،م2013مارس18ن قد بدأ جلساته في كا

مبادرة ل العشر الراعية لللألمين العام لألمم المتحدة بشؤن الملؾ اليمني وسفرا  الدو

.الخليجية
(2)

 

"وثيقة الحوار الوطني الشامل" سمي بـأوقد خرج مإتمر الحوار بما     
(3)

والتي  ،

محددات قانونية للقضايا ، وتها مقررات عامة وموجهات دستوريةفي طيا ضمت

م وشكل الدولة وتكوينها وقد وردت في سياقها بنود تتعلق بمسؤلة نظاالرئيسية، 

ي هذا ، ومستويات الحكم التي جا ت في فقرات ومصطلحات واردة فتحاد اال

والمحلية واإلدارية  والفيدرالية واالقاليمتحادية السياق مثل "الالمركزية واال

ليمن االتحادية في وثيقة ، وقد ورد مصطلح جمهورية ااركة المجتمعية"والمش

لقائمة النسبية نظاماً ، وااسيلليمن ما بعد الحوار بنظام رئ سماً رسمياً الحوار ا

، ومبدأ علي التعددية السياسية والحزبية ، ونظام سياسي ديمقراطي يقومانتخابياً 

ي ستقاللية فلفصل بين السلطات وسيادة القانون، ونظام مالي وإدار  يتمتع باالا

ؼرفتين تجمعهما الجمعية  ، ومجلس تشريعي منمستويات الدولة وبموجب الدستور

ر بنظام القائمة قتراع السر  المباشوتنقسم إلي مجلس نواب ينتخب باال ،الوطنية

 ، وذل  مااب أعضائه بالتساو  بين األقاليمنتخالنسبية المؽلقة، ومجلس اتحاد  يتم ا

عتماد صيؽة جديدة للنظام السياسي وتؽيير دت عليه الرإ  المجتمعية بضرورة اأك

                                                           
1))

، متوفر علي الرابط ٌمن الشامل: قراءة سرٌعة فً المخرجات والمؤالت المحتملةحوار ال، عبدهللا الفقيه 
 التالي:

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id 
2))       Charles Schmitz, Yemen's National Dialogue, The Middle East Institute, Mar 10, 

2014. 
 ، أنظر الرابط التالي:علً نص وثٌقة الحوار الوطنً الشاملطالع لال (3)

http://www.constitutionnet.org/files/final_outcome_document-arabic.pdf 
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، وهو األمر الذ  ت المختلفة في اليمنمات والمشكالشكل الدولة الذ  يعالج األز

ومباركتها لمخرجات الحوار الوطنيبينته ا را  المجتمعية بتؤييدها 
(1)

والشكل  ،

، إال في محافظة أن هنا  قبول واسع لتل  المخرجات( يبين 4التالي رقم )

 % للتصريح بعدم قبول تل  المخرجات.71حضرموت التي أعطت نسبة 

 

 .22م، ص 2014صنعا : مإسسة تمكين للتنمية،   قباطي  الالمركزية برإية مجتمعيةلالمصدر: على احمد ا

ن بمراجعة المبادرة الخليجية يتضح أن عملية نقل السلطة قد تمت وأنها كانت بي    

نفصال، ولم تكن بين شمال وجنوب ووحدة وا ،مكونات سياسية وبين ثورة ونظام

ية التنفيذية الدولية التي وضعتها دوائر ؼربية إنما جا ت فقرة مإتمر الحوار في األل

 ووضعتها إلبقا  القو  اليمنية في دوائر ضيقة.

ن( في إحدط مقابالته السفير األمريكي بصنعا  )جيرالد فايرستايوقد أزاح     

القناع عن هذا اللبسالصحفية 
(2)

أن مإتمر الحوار كان مقترحاً أمريكياً " :، ويقول

إن أ  ، التفاوض علي المبادرة الخليجية" اجه كفقرة أثنا تمكنت بالده من إدر

نتقالية نحو مزيد من الصراع ة بهذا المإتمر دفعت بالمرحلة االالجهات الخارجي
                                                           

الٌمن ... تقرٌر: الالمركزٌة برإٌة علي أحمد القباطي، عمار عبدهللا مهيوب، ارواد عبدالكريم الخطيب،  (1)

 .22 -20م، ص ص 2104ين للتنمية، ، صنعا : منظمة تمكمجتمعٌة
 :صحيفة الثورةراجع تصريح للسفير األمريكي علي موقع  (2)

 http://www.althawranews.net/portal/news/39046.htm 
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وطائفية تمس بؤساس الدولة  السياسية الديمقراطية إلي مناطقيةوتؽيير قواعده 

وهويتها.
(1)

 

من نقل السلطة المبادرة الخليجية وكما سبق اإلشارة إليه فقد تم تنفيذ ما في     

يون هي من نقلت متاهة المرحلة ، لكن ا لية التي وضعها الؽربوتشكيل الحكومة

، الفات شمال وجنوب وقضايا تفصيليةنتقالية من خالفات سلطة ومعارضة إلي خاال

شترطت علي أن ولي في المبادرة الخليجية التي اومإتمر الحوار خالؾ النقطة األ

، وهو األمر الذ  خالفه المتحاورون إلي الحفاظ علي الوحدة اليمنية حل يإد  أ 

 وراحوا يتفاوضون علي الوحدة.

 فً وثائق مإتمر الحوار الوطنً فٌدرالٌةمالمف الدولة ال :ثانٌاً 

تفاق االوتم  ثل شكل الدولة اليمنية القضية الرئيسية في جلسات الحوار الوطني،م    

درالي يتقوم فكرة النظام الف، وأقاليم ةدرالية مكونة من ستيفعلى إعالن اليمن دولة 

على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات األقاليم المحلية، حيث يمنح 

هذا النظام الحق لألقاليم في أن تمتل  سلطاتها الخاصة بما ال يتعارض مع الدستور 

دول التي ينقسم شعوبها قومياً أو وعادة ما تلجؤ لهذا الشكل من الحكم ال ،درالييالف

، ويحافظ ثقافياً أو عرقياً، وتبحث عن نظام سياسي يضمن وحدة البالد من ناحية

من ناحية أخرط لتالفي ، وتقالل لدط مكونات الشعب المتنوعةسعلى نزعة اال

نضوا  تحت دولة يمكن أن تقرر عدة دول مستقلة اال نفصال كمااحدوث حاالت 

 قتصادية أو عسكرية.اتحقيق مصالح سياسية أو ة واحدة لتحاديا

نجد أن تحادية، ائق الحوار الوطني حول الدولة االجا  في وثما  طالع عليباالو    

يتمثل في ا تي: مقترحةأبرز مالمح الدولة ال
(2)

 

تحادٌة جاء بشكل مباشر لمعالجة القضٌة الجنوبٌة وتوفٌر نظام الدولة اال -1

تحادية في وثيقة ت النصوص الخاصة بنظام الدولة االفقد جا ، الحلول الممكنة لها

رفت بلجنة خاصة صادرة عن اللجنة المصؽرة لفريق القضي ة الجنوبية والتي ع 
                                                           

 
، متوفر علي الرابط دراسة مالمف الدولة االتحادٌة فً مخرجات الحوار الوطنًناصر محمد علي الطويل،  (2)

 التالي:
 http://yemennow.net/news186258.html 
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وهي لجنة شكلت لحسم القضايا الحساسة التي تتصل بالقضية الجنوبية ،(8+ 8)
(1)

 ،

، ن ؼير جنوبيينوتم تشكيلها مناصفة بين ممثلين عن المحافظات الجنوبية وممثلي

تفاق حول حّل عادل للقضية اوثيقة التي صدرت عن ذل  الفريق "طلق على الأو

 الجنوبية"
(2)

تحادية هو بب الرئيسي لألخذ بشكل الدولة اال، ومعنى هذا أن الس

التعامل مع التذمر القائم في تل  المحافظات وليس أل  شي  أخر.
(3) 

الشكل من أشكال الدول مرتبطة بهذا  ولهذا فقد جا ت حيثيات األخذ بهذا    

تحادية، نتقال إلى الدولة االوإجرا ات االالموضوع، ونفس األمر بالنسبة للمعالجات 

 والضمانات التي وفرتها تل  الوثيقة سوا  في المرحلة االنتقالية أو ما بعدها.

ضية المصؽرة لفريق الق فقد جا  في ديباجة وثيقة اللجنة من حيث الحيثيات:ف    

ليجي وا لية التنفيذية وعمالً "بنا  على مبادرة مجلس التعاون الخ :الجنوبية

فريق عمل القضية الجنوبية التي تبّنتها الجلسة العامة الثانية لمإتمر  ستخلصاتبم

رإط الحوار الوطني الشامل، وبالنظام الداخلي لمإتمر الحوار، وبعد مناقشة جميع ال

وصلنا نحن المكونات السياسية م، ت2013مبرسبت10والمقترحات منذ تاريخ

ي تحقق أعلى قدر جتماعية المشاركة في مإتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التواال

في إطار دولة موّحدة  وفيها نلتزم حّل القضية الجنوبية حاّلً عادالً  ،ممكن من التوافق

ة تحاد  وديمقراطي جديد وفق مباد  الحق والقانون والمواطناعلى أساس 

عي جديدين يرسيان وحدة الدولة جتماا، وذل  عبر وضع هيكل وعقد المتساوية

وسوؾ تمثل هذه الدولة  ،ستقاللها وسالمة أراضيهااتحادية الجديدة وسيادتها واال

ستخدام اضطهاد وإسا ة اريخ الصراعات واالتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاال

". السلطة والتحكم في الثروة
(4)

 

                                                           
1) )

 Charles Schmitz, Yemen's National Dialogue, The Middle East Institute,    

Mar 10, 2014. 
، سلسلة كتيبات الحوار الوطني، مإتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، القضٌة الجنوبٌة الحلول والضمانات (2)

 .03ص م،2104 ،6الكتيب رقم 
، السنة الخمسون، 197العدد مجلة السياسة الدولية،،  األقالٌم فً الٌمننظام مستقبل الحليم،  إيمان عبد ((3

 .124، ص م2014يوليو 
 .01، ص، مرجع سابقالقضية الجنوبية الحلول والضمانات (4)
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  في ديباجة الوثيقة كذل  "وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحرا  الجنوبي وجا    

تحادية الجديدة مع تؽيير، نتطلع إلى بنا  الدولة االالسلمي ونضال اليمنيين من أجل ال

رتكبت في الجنوب"، وشددت اباألخطا  المإلمة والمظالم التي عتراؾ كامل ا

، بما  حكومة اليمنية معالجة هذه المظالمالوثيقة على أن من المتطلبات "يتعين على ال

نتقال إلى الدولة عشرين واإلحدط عشرة خالل فترة االفيها التطبيق الكامل للنقاط ال

 تحادية".اليمنية اال

من حيث الضمانات:و    
(1)

تضمنت وثائق الحوار الوطني جملة من الضمانات،  

بر عدد ممكن من تركزت بشكل واضح في محاولة بنا  الثقة وكسب تؤييد أك

 المواطنين وفصائل الحرا  في المحافظات الجنوبية، ومن تل  الضمانات:

 الية تشمل الملؾ الحقوقي للجنوب.نتقتبني إصالحات خالل الفترة اال -

 ئتماني للجنوب.اإنشا  صندوق  -

  ضرورة أن ينص الدستور على تؤسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه  -

لهيئة تضع لنفسها خطة عمل، وتعمل بشفافية، ويوفر لها التمويل هذه ا المرحلة

وإمكانيات وافية لتطبيق المهام التالية:
(2)

 

 تحادية.ي لتطبيق ترتيبات بنا  الدولة االوضع جدول زمن -أ

 مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل. -ب

 لطات المعنية وفق الحاجة.تقديم توصيات إلى الس -جـ

 حول تقّدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على األقل.شر تقارير علنية ن -د

 على أن تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إال إذا نص الدستور على خالؾ ذل .

تحاديةنتقال إلى الدولة االتفاق االتوفير ؼطا  دولي ال -
(3)

، فقد جا  في وثيقة 

مإتمر الحوار الوطني المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات ( "ن طلب من 8+8)

نطلب من أمين عام األمم المتحدة مواصلة المساعي  ،نتقالية في اليمنوالعملية اال

، ونطلب من مجلس األمن "2051، و 2014"الحميدة وفق قرار  مجلس األمن 

                                                           
 سابق.علي الطويل، مرجع  ناصر محمد (1)
 .03، ص ية الجنوبية الحلول والضمانات، مرجع سابقالقض (2)
 .04، ص المرجع السابق (3)
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الوطني عبر األمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مإتمر الحوار 

نطلب من  ،تفاق، خصوصاً تطبيق هذا االنتقاليةومراقبة تقدم العملية اال ،لالشام

لعربية تبنّي قرارات تدعم هذا مجلس األمن ومجلس التعاون لدول الخليج ا

تفاق"اال
(1)

. 

 :هٌكل الدولة إلى ثالث مستوٌات )المركز، األقالٌم، الوالٌات( تقسٌم -2

ن مستويات الحكم بسلطة تنفيذية وتشريعية )وتمثيلية بحيث "يتمتع كل مستوط م    

في الواليات( وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور
(2)

، بما فيها سلطة مناسبة 

وأنه ال يجوز للسلطة المركزية التدخل في صالحيات تل  ، لجباية الضرائب

روؾ مسإولياتها الحصرية إال في ظالسلطات لمستويات الحكم األخرط في نطاق 

ستثنائية ينص عليها الدستور والقانون بهدؾ ضمان األمن الجماعي والمعايير ا

."المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرط
(3)

 

 توزٌع السلطات والمهام والمسإولٌات – 3

فقد تم وضع معيار لتوزيع السلطات والمسإوليات "يراعي في توزيعها سوا      

وأن يكون  ،نين بالطريقة األفضل واألقرب  أو تشاركي خدمة المواطبشكل حصر

لكل مستوط من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية ألدا  مهامه بفاعلية، على أن 

يتحمل حصة عادلة من المسئوليات المشتركة".
(4)

 

 ادية وتر  ماتحريقة التي تحدد سلطات الحكومة االمالت الوثيقة إلى األخذ بالط    

ختصاصات لمستويات الحكم األدنى، وأن تتولى الهيئة اعدا ذل  من سلطات و

تحاد  في أ  تنازع حول مختصة التي ينص عليها الدستور االالقضائية ال

 ختصاصات الحكومة المركزية واألقاليم والواليات.ا

 إدارة وتوزٌع الموارد الطبٌعٌة – 4

يإثر على وضع الدولة في  وهو موضوع شديد الحساسية ومن المتوقع أن    

 المستقبل، وضعت الوثيقة عدد من الخطوط والمحددات على النحو التالي:
                                                           

 .04، ص سابقالمرجع ال (1)
 مرجع السابق.علي الطويل،  ناصر محمد (2)
 .00، ص مرجع سابقالقضية الجنوبية الحلول والضمانات،  (3)
 .02، ص المرجع السابق (4)
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 الموارد الطبيعية مل  للشعب اليمني. –أ 

، ومنها النفط والؽاز بما فيها  تكون مسإولية إدارة وتنمية الموارد الطبيعية –ب 

لواليات المنتجة ستكشاؾ والتطوير من مسإولية السلطات في امنح عقود اال

 تحادية.السلطات في األقاليم والسلطة اال بالتشار  مع

يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسإولية السلطات في الواليات المنتجة  –ج 

 بالتنسيق مع اإلقليم.

وبالتوافق مع ذل  تإسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على  –د 

تحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين ية والحكومة االقليم والوالوط اإلمست

 الواليات واألقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفا ة.

قاليم والواليات معايير ومعادلة تحاد  يصاغ بالتشاور مع األايتم بنا  قانون  – ـه

، نا  الشعب اليمنيلتوزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أب

صيص نسبة من ، وتخ قاليم المنتجة بشكل خاصمع مراعاة حاجات الواليات واأل

تحادية.العائدات للحكومة اال
(1)

 

 تحدٌد األقالٌم – 5

كان موضوع تحديد األقياليم مين المواضييع التيي أثيارت الكثيير مين الخيالؾ بيين     

رئيسييين األول يطاليب بسيتة تجياهين ا، حييث تبليور مكونات ميإتمر الحيوار اليوطني

تجياه آخير ا، وثنين فيي المحافظيات الجنوبيية(اأقاليم )أربعة في المحافظات الشمالية و

وكان هنا  مين يير  بوجيوب يطالب بإقليمين واحد في الجنوب واألخر في الشمال، 

تقسيم الييمن إليي ثالثية أقياليم
 (2)

وليم تيتمكن اللجنية المصيؽرة مين حسيم الموضيوع، ، 

اسيته لدراسية الخييارات المطروحية يض رئييس الجمهوريية لتشيكيل لجنية برئوتم تفيو

صدر القرار الجمهور  بتشكيل لجنية  م2014يناير27يار خيار منها، وبتاريخ ختاو

( وتحدييييييييييد مهامهيييييييييا22قييييييييياليم وتسيييييييييمية أعضيييييييييا ها اليييييييييـ)تحدييييييييييد األ
(3)

 ،

                                                           

 .20، ص المرجع السابق (1)
 م، مرجع سابق.5/4/2016مقابلة شخصية مع الشيخ/ سلطان أحمد السامعي، القاهرة،  ((2
 .22ص  مرجع سابق،القضية الجنوبية الحلول والضمانات،  (3)
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ليمبتقسييم الييمن إليى سيتة أقيا تخذت اللجنة قراراً ا م2014فبراير10وبتاريخ
(1)

، وتيم 

جيدول رقيم  ( الحالية على الستة األقياليم عليى النحيو التيالي21توزيع المحافظات الـ)

 .( يبين توزيع المحافظات اليمنية علي األقاليم4)

 

 ( يبين توزيع المحافظات اليمنية علي األقاليم4جدول رقم )

 العاصمة ات(ـافظــات )المحـــــالوالٌ قلٌمسم اإلا

 طسقطر -شبوة -حضرموت –المهرة  حضرموت
 المكال

 

 مؤرب البيضا  –مؤرب  –الجوؾ  سبؤ

 الضالع –لحج  –ابين  –عدن  عدن
 عدن

 

 إب –تعز  الجند
 تعز

 

 ذمار –صنعا   –عمران  –صعدة  آزال
 صنعا 

 

 حجة –المحويت  –ريمة  –الحديدة  تهامة
 الحديدة

 
ار الوطني الشامل ، مإتمر الحوكتيبات الحوار الوطني ، سلسلةلقضية الجنوبية الحلول والضمانات: االمصدر

 .22، ص6، الكتيب رقم باليمن

 

تحاديةاعتبار أمانة العاصمة مدينة او    
(2)

 مدينة عدن ذات وضع خاص في، و

تحاد  وضع المدينتين، وعلى أن تتناوب ، على أن يحدد الدستور االقليم عدنإإطار 

ن تقوم حكومة مجلس التشريعي لإلقليم، وأالواليات )المحافظات( على رئاسة ال

.على مبدأ الشراكة بين المحافظات قليماإل
(3) 

                                                           
 .2104ابريل  5 جريدة الحياة،، مستقبل الٌمن فً ظل الفٌدرالٌةأحمد محمد نعمان،  ((1
(2)Tobias Thiel, Yemen's Imposed Federal Boundaries, Middle East                

 Research, July 20, 2015. 
 (.0ينظر: ملحق الخرائط، خريطة رقم ) (3)
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 طبٌعة الحدود بٌن األقالٌم –6

ذا ما إليم، واقالوطني إلى طبيعة الحدود بين األ ر وثائق مخرجات الحوارلم تش    

ية سياسية أو إدارية، ربما لما يشتمل عليه هذا الموضوع من حساس اً كانت حدود

زائدة، ولما قد يثيره من إشكاالت وتحديات كان يخشى أن تعيق مسار مإتمر 

من التصريحات عن  اً الحوار الوطني وتعترض نجاحه، ومع هذا فقد صدرت عدد

 قاليم،تشير إلى طبيعة الحدود بين األ"عبدربه منصور هاد " ية رئيس الجمهور

ختلفت بحسب طبيعة اق، وتساتسمت بالتناقض وعدم االاؼير أن تل  التصريحات 

حتى  نهائياً  وعلى األؼلب أن تل  التصريحات ال تمثل رأياً ، هالالتي كان يقاب الوفود

لدط رئيس الجمهورية، وأنها كانت تؤتي في سياق كسب مواقؾ األطراؾ المختلفة 

ة كان يلمح إلى أن أن رئيس الجمهوري حظومخرجات الحوار الوطني، فقد للحساب 

قاليم هي حدود سياسية عندما يلتقي بممثلي المحافظات الجنوبية، ألالحدود بين ا

د من العلما  والوجاهات ووعند مقابلته لممثلين عن بعض المحافظات األخرط ووف

جتماعية صرح بؤن الحدود هي حدود إداريةاال
(1)

. 

ل فإن موضوع طبيعة الحدود سيكون من المواضيع شديدة اوفي كل األحو    

حتاج حسمه إلى مراعاة واقع المجتمع اليمني الذ  يتسم بالتجانس، األهمية، وي

والذ  يتطلب مرونة شديدة في رسم الحدود بين األقاليم بما يجعلها حدود إدارية 

 وليس سياسية.

 الالتماثل -7

عتمدت وثائق الحوار الوطني مبدأ الالتماثل، ويشير هذا المبدأ إلى عدم ا    

يجابي لصالح مكون أو إعتماد تمييز اولة وفئات المجتمع، والمساواة بين مكونات الد

 هذا المبدأ لصالح مكون جؽرافي هوعتماد افئة أو أكثر، وبطبيعة الحال فقد جا  

جتماعي هو فئة النسا .اوأخر  ،المحافظات الجنوبية
(2) 

                                                           
 ، متوفر علي الرابط:تحادٌة فً مخرجات الحوار الوطنًدراسة مالمف الدولة االناصر محمد علي الطويل،  (1)

 http://yemennow.net/news186258.html 
 .69، مرجع سابق، ص واخرون علي أحمد القباطي ((2
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 "خالل :الجنوبية ا تي ( من وثيقة اللجنة المصؽرة للقضية9فقد تضمنت الفقرة )    

%( 50تحاد  يمّثل الجنوب بنسبة )ابية األولى بعد تبني الدستور االنتخالدورة اال

في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش 

واألمن التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس 

%( في مجلس النواب"50نسبة )، ويمثل الجنوب ب الوزرا 
(1)

 . 

وأشارت كذل  إلى أنه "يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات     

وبما يضمن إلؽا   ،المسلحة واألمن على المستوط المركز  عبر قوانين ومإسسات

ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في  ،إ الفرص لجميع اليمنيينالتمييز وتحقيق تكاف

وظيؾ يكون للجنوبيين أولوية في شؽل الوظائؾ الشاؼرة والتؤهيل والتدريب في الت

الخدمة المدنية والقوات المسلحة واألمن".
(2)

 

"آليات" تنفيذية  :تحاد  علىنتخابية األولى ينص الدستور االأما بعد الدورة اال    

ن هذه وقد تتضم ،جل حماية المصالح الحيوية للجنوبوقضائية وبرلمانية من أ

ا ليات "حقوق نقض" أو "تصويت خاص" حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية 

مكانية إجرا  إوعدم  ،يقوم على معادلة المساحة والسكان" خاصاً  "تمثيالً  للجنوب، و

بية تعديل في الدستور يخّص الجنوب أو يؽّير شكل الدولة إال عبر ضمان موافقة أؼل

إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة  ،ممثلي الجنوب في مجلس النواب

 ت حّدد في الدستور".

"ينص  :وثيقة ذاتها على( من ال10وبالنسبة للنسا  فقد نصت الفقرة رقم )    

إسسات الدولة في الدولة تحاد  على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومالدستور اال

فعلية لتحقيق تمثيل جرا ات عبر سّن تشريعات وإتحادية مبدأ المساواة اليمن اال

 .%( في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية"30للنسا  ال تقل عن )

 

                                                           
 .02، ص مرجع سابق ،القضية الجنوبية الحلول والضمانات (1)
 .03المرجع السابق، ص  (2)
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 المبحث الثانً 

 نـدرالٌة فً الٌمـق الفٌـة تطبٌـإمكانٌ

شكل الدولة من أجل حل األزمة السياسية اليمنية، ولم يكن  تؽيير جا  اقتراح    

ير من الجدل والمخاوؾ بين األطياؾ السياسية صدوره الكث ، فقد أثارباألمر السهل

، وكذل  حول مد  ضرورة األخذ بشكل الدولة الجديد مد  والمجتمع اليمني بشؤن

 إمكانية تطبيقه وتوفر عوامل نجاحه علي أرض الواقع اليمني.

تي ويستند تطبيق الدولة الفيدرالية في اليمن علي عدد من العوامل والمتؽيرات ال    

تمثل فرصاً لهذه التجربة الجديدة، وبذات الوقت يعترض تطبيقها عدد من 

الصعوبات والتحديات واإلشكاليات، وفي هذا المبحث سنتناول المقومات المتاحة في 

اليمن وخاصة في مخرجات الحوار الوطني لحل األزمة السياسية، وإلمكانية تطبيق 

النظام الفيدرالي، من خالل مخرجات النظام الفيدرالي، وكذل  إشكاليات تطبيق 

 مإتمر الحوار الوطني، وسيتم تقسيم هذا المبحث إلي ما يلي:

 .مقومات الفيدرالية في اليمنأوالً: 

 .إشكاليات تطبيق النظام الفيدرالي في اليمنثانياً: 

 مقومات الفٌدرالٌة فً الٌمنأوالً: 

وار الوطني ولجنة تحديد لحفيما تضمنته مخرجات ا مقومات الفيدراليةتتعدد     

ويستند تطبيق الدولة الفيدرالية تحادية، من محددات عامة لطبيعة الدولة اال األقاليم

 :زهاوهنا نشير إلى أبرفي اليمن علي عدد من المقومات والمتؽيرات، 

 :تحادٌةشكل الدولة اال ًتبن  -0

لمسار  مناسباً  تحادية ي عد حالً فتبني مإتمر الحوار الوطني لشكل الدولة اال     

ال عالج له سوط تؽيير شكل  التطورات في اليمن، فقد وصلت األزمة الوطنية حداً 

الدولة، ذل  أن جز  كبير من تل  التعقيدات ناتج عن المركزية الشديدة
 (1)

 ،

وبحسبان أن النظام الفيدرالي قد يساعد علي اعادة بنا  الدولة
(2)

، وتعزيز المشاركة 

                                                           
 .38م ، ص2104، الجمهورية اليمنية، صنعا ،وثٌقة الحوار الوطنً الشامل (1)

 .125إيمان عبد الحليم، مرجع سابق، ص  ((2
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القضية الجنوبية التي ن أكما ين، من خالل نظام حكم ؼير مركز ، السياسية للمواطن

مكان التعامل معها دون يعد في اإل لم، من أهم األزمات اليمنية وأكثرها تعقيداً  تعد

، وهنــا  عدد من العوامل المدعمة إلي األخذ بنظام الدولة تؽيير شكل الدولة

الفيدرالية، وهي كما يلي:
(1)

 

 نات السياسية والشعبيةتساع قناعة المكوا - أ

تحادية، فمنذ شرنا في السابق إلى حدوث تحول في الموقؾ من الدول االأفقد     

صدور وثيقة "العهد واالتفاق" كان يتم تعبئة الرأ  العام تجاه تل  الوثيقة وشكل 

تل   علي عبدهللا صالح تحادية على السوا ، وقد وصؾ الرئيس السابقالدولة اال

"مإامرة على وحدة البالد" بؤنها الوثيقة
(2)

ؼير أن التحوالت المتصاعدة في ، 

إلى التفكير في  فشيئاً  المحافظات الجنوبية دفعت العديد من القوط السياسية شيئاً 

مكانية تؽيير شكل الدولة كحل لتعقيدات المشهد والتطورات في تل  المحافظات، إ

اللقا  المشتر  واللجنة فقد كانت بداية ذل  لدط أحزاب سابقاً شرنا أوكما 

التحضيرية للحوار الوطني
(3)

ؼير أن ، نقاذ الوطني"، وبصفة خاصة في وثيقة "اإل

تجهت تل  اول كبير لدط عدد من تل  األحزاب، ولذل  بهذا الخيار لم يكن يحض بق

الوثيقة إلى جعله خيار مطروح من جملة ثالثة خيارات كلها تناهض المركزية 

وما يهم ، مإتمر الحوار الذ  كانت تخطط لهالحسم فيها إلى  الشديدة، وقد أحالت

تحادية تتسم بتل  السلبية التي كانت عليها قوله أن تل  المرحلة لم تعد فكرة الدولة اال

م، ولم تعد كثير من األحزاب تتعامل معها بحساسية زائدة كما كان 2000قبل عام 

 األمر في السابق.

وتعقد األوضاع في المحافظات الجنوبية، وفشل  ومع تعمق األزمة الوطنية    

تسعت القناعة بان إعادة النظر في االحلول السياسية واألمنية التي تبنتها السلطة 

 شكل الدولة قد يكون الحل المتاح لألزمة في الجنوب.

                                                           
 ، متوفر علي الرابط التالي:ستكشاف نقاط القوة والضعفمحاولة الناصر محمد علي الطويل ،  (1)

http://marebpress.net/nprint.php?sid=101068 
 م.2101أبريل  4علي هامش زيارته للدوحة، األحد  لقناة الجزيرة الفضائيةعلي عبدهللا صالح في حديث  (2)
 .030رياض علي األحمد ، مرجع سابق، ص  (3)
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 التحوالت التي أحدثتها الثورة الشبابية  - ب

من التحوالت  عدداً  م،2011 ندلعت في عامافقد أحدثت الثورة الشبابية التي     

عترؾ اتحادية، فقد في تدعيم األخذ بنظام الدولة اال التي ساهمت بشكل أو بؤخر

واألهم من ذل   شباب الثورة بالقضية الجنوبية ونضال الحرا  الجنوبي السلمي،

فإنها أفضت إلى تؽيير رأس السلطة، وبالتالي تؽيير العقيدة التي كانت تتعامل مع 

تحادية.انت تطرح لها بما فيها الدولة االجنوبية والحلول التي كالقضية ال
(1)

 

كما أن التسوية السياسية التي حددت مسار الثورة الشبابية وسعت من مساحة     

تؤثير وحضور األطراؾ الخارجية، ومعظم هذه األطراؾ ترط في شكل الدولة 

ا لية التنفيذية للمبادرة للكثير من مشكالت اليمن، ولهذا فقد نصت  تحادية حالً اال

الخليجية على أن يتولى مإتمر الحوار الوطني "تؤسيس عملية لإلصالح الدستور  

تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي".
(2)

 

 توفر اإلرادة السياسية -ـ ج

، والذ  ينتمي إلى عبد ربه منصور هاد  متمثلة في رئيس الجمهورية    

ول عنه طوال السنوات للملؾ الجنوبي أو مسإ بعاً المحافظات الجنوبية، وظل متا

تحاد ، وكان أحد األطراؾ الرئيسة التي لشكل الدولة اال قوياً  أبدا دعماً  السابقة، و

الكثير من تعقيدات القضية  ةحلحل حددت مالمح شكل الدولة الجديد، وقد تمكن من

تقال إلى شكل الدولة نلعملية اال أحد أهم األطراؾ دعماً  الجنوبية، ويتوقع أن يكون

 الجديد.

 األطراؾ الخارجية مساندة -د

في الحضور الخارجي في  صاعداً  ىمنحن ،م2000السنوات منذ عام  شهدت    

الشإون اليمنية، وباتت األطراؾ الخارجية من جملة األطراؾ التي تحدد مسار 

ا قناعة األحداث والسياسات في اليمن، وكما سبق فإن كثير من تل  األطراؾ لديه

اليمن، ومن المتوقع  الكثير من المشاكل في ةن تؽيير شكل الدول سيسهم في حلحلبؤ

 هافي اليمن، وأن توفر ل فيدراليةوالمنظمات تطبيق الدولة الالدول  بعضأن تدعم 
                                                           

 .435سابق، صالجليل الصالحي وأخرون، مرجع فإاد عبد (1)
 تنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.( الفقرة )ب( من ا لية ال09المادة ) (2)
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، ويمكن تفسير االهتمام الدولي باليمن باعتبارها دولة سنادحد أدنى من الدعم واإل

ذا ما يفسر نقل المجتمع الدولي المبادرة الخليجية إلي في مواجهة اإلرهاب، وه

طاولة مجلس األمن، ليضع بذل  القضية اليمنية في سياق دولي
(1)

، وقد أصدر 

مجلس األمن قرارات بشؤن اليمن والتي في مجملها تإكد علي دعم العملية السياسية 

 وإنجاح العملية االنتقالية.

 ستقالل الذاتًاال -2

بخيار ستة أقاليم مكونة للدولة االتحادية الفيدرالية، وهذه األقاليم وذل  باألخذ     

قاليم، وأن ثير من خالؾ حول تقسيم األأبرؼم ما مستقلة مالياً وإدارياً عن المركز، 

ز على قبول بعض األطراؾ السياسية، ؼير أن هذا عتماد ستة أقاليم لم يحاخيار 

جتماعية قتصادية واالالسياسية واال مة للظروؾ واألوضاعالخيار هو األكثر مالئ

في اليمن
(2)

، وكان الهدؾ من تبني نظام االقاليم هو ضمان التوزيع العادل للثروة 

والسلطة، في إطار التنافس اإليجابي بين االقاليم الذ  يضمن بدوره توظيفاً كفئاً 

لموارد كل إقليم، والتكامل مع األقاليم األخرط.
(3)

 

يجابية لهذا الخيار أكثر بكثير من الجوانب السلبية للخيار وتعد الجوانب اإل    

قليمين يحمل مخاطر حقيقة على مستقبل ، فخيار اإلقليمين، وهو خيار اإلالمنافس

الوحدة اليمنية من جهة، كما أنه سيثير مخاوؾ قطاع واسع من الشعب اليمني، 

ا قد يعترض تحادية من األساس، بميستنهض معارضته لفكرة الدولة اال وربما

، وأثنا  مرحلة تحاد  الجديدبة أثنا  التصويت على الدستور االتمرير هذه التجر

نطباع لدط عدد ؼير قليل من أفراد انتقال إلى شكل الدولة الجديد، وقد يولد اال

جهاض إيسعى إلى  تؤمرياً  تحادية مشروعاً لشعب اليمني بؤن مشروع الدولة االا

إلى الصراع.ويعمل على جر اليمن  الوحدة
(4)

 

 

                                                           
 .26سابق، ص ، مرجع علي أحمد القباطي واخرون (1)
 .41، ص الحوار الوطني الشامل، مرجع سابقوثيقة  (2)

، المبادرة الخلٌجٌة وآلٌتها التنفٌذٌة بٌن اإلٌجابٌات والسلبٌات :وثائقٌات ندوةصالح علي باصرة وأخرون،  ((3

 .27م، ص 2012لخليج األكاديمية للتنمية، م، صنعا : مإسسة اليمن وا25/3/2012 صنعا التي عقدت في 
 ناصر محمد علي الطويل، مرجع سابق. (4)
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 المشاركة -3

من خالل تقسيم هيكل الدولة إلي ثالثة مستويات "المركز، األقاليم، الواليات"،     

بحيث "يتمتع كل مستوط من مستويات الحكم بسلطة تنفيذية وتشريعية )وتمثيلية في 

وأنه ال يجوز للسلطة المركزية  قلة يحددها الدستور،الواليات( وإدارية ومالية مست

مسإولياتها تدخل في صالحيات تل  السلطات لمستويات الحكم األخرط في نطاق ال

ستثنائية ينص عليها الدستور والقانون بهدؾ ضمان اإال في ظروؾ  ،الحصرية

األمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل 

."سلطة أخرط
(1)

 

لطات والمسإوليات "يراعي في توزيعها سوا  قد تم وضع معيار لتوزيع السو    

وأن يكون  ،نين بالطريقة األفضل واألقرببشكل حصر  أو تشاركي خدمة المواط

لكل مستوط من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية ألدا  مهامه بفاعلية، على أن 

يتحمل حصة عادلة من المسئوليات المشتركة".
(2)

 

 الفٌدرالً فً الٌمن ثانٌاً: إشكالٌات تطبٌق النظام

د من الصعوبات والتحديات يعدال فيدرالي في اليمنال نظاميعترض تطبيق ال    

وهي تحديات ، ضطراباالتعقيدات البيئة اليمنية شديدة  والتي منشؤها ،المركبة

معوقة إلمكانية نجاح تطبيق الفيدرالية، وقد تكشفت بعض نقاط الضعؾ في 

قد تإثر بصورة كبيرة علي إمكانية تطبيق  مخرجات الحوار الوطني، والتي

الفيدرالية، ومن ناحية أخر  يواجه الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصاد  اليمني 

ت، التي يمكن أن تإثر سلباً علي نجاح تطبيق اإلشكاليات والتحديا من اً ددـع

الفيدرالية في اليمن
(3)

من أكثر وهنا  من ير  بؤن عيوب تطبيق الفيدرالية في الي، 

من مميزاتها وخاصًة في المرحلة الحالية
(4)

حقيقية  إشكاالتذل  فإن ثمة كل ودون ، 

                                                           
 .00، ص الحوار الوطني الشامل، مرجع سابقوثيقة  (1)
 .02، ص المرجع السابق (2)
 .54، مرجع سابق، ص علي أحمد القباطي وأخرون (3)

مبني السفارة اليمنية بالقاهرة، ب مكتبه م، في9/3/2016صر القدمي، بتاريخ مقابلة شخصية مع د/ حمود نا ((4

وهو حاصل علي الدكتوراه في العلوم السياسية، ويشؽل منصب نائب السفير اليمني بالقاهرة ومسئول العالقات 

 اليمنية المصرية بالسفارة.
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 ،تحادية بالصورة التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطنيتعترض تطبيق الدولة اال

 درالي في اليمن فيتمثل بما يؤتي:يوأهم إشكاليات تطبيق النظام الف

 نحٌاز إلى ما دون المركزاال -1

تجاه عام اتحادية في وثائق الحوار الوطني بت الوثائق المنظمة للدولة االلتزما    

يضعؾ الحكومة المركزية ويقو  األقاليم والواليات، وهو وضع ال يتناسب مع 

تجاهات قتصادية في اليمن، ويتعارض كذل  مع االطبيعة األوضاع السياسية واال

السائدة في التجارب الدولية لتطبيق الفيدراليات
(1)

، ونستعرض هنا مواطن إضعاؾ 

 الحكومة المركزية وتقوية ما دون المركز في تل  الوثائق:

 توزيع السلطات والمسإوليات - أ

فكما سبق فقد نصت وثيقة حل القضية الجنوبية التي حددت مالمح الدولة     

"تكون السلطات ؼير المسنودة إلى السلطة االتحادية من أن على  ،تحاديةاال

مستويات الحكم األدنى" صالحيات
(2)

وهو ما يعني تحديد سلطات وصالحيات  ،

الحكومة المركزية على سبيل الحصر ونفس األمر بالنسبة لحكومات األقاليم 

وسيترتب على هذا توسيع  ،والواليات، وتر  ما دون ذل  لألقاليم والواليات

واجهة الحكومة قاليم والواليات )المحافظات( وتقويتها في مسلطات وصالحيات األ

قتضت األخذ بالنظام اتحادية، وهو وضع ال يتناسب مع المعطيات التي اال

تحاد ، لألسباب التالية:اال
(3)

 

تحاد  كانت حالة التذمر الواسعة في المحافظات إن مقتضيات األخذ بالنظام اال  -

ثني، الجنوبية ومساو  المركزية الشديدة، ولم تكن التنوع العرقي والديني واال

فالشعب اليمني يتسم بالتجانس، وثمة قاعدة مستنبطة من الخبرات الدولية في بنا  

دراليةيالنظم الف
 (4)

تفيد بؤنه ،
 

زدادت ازدادت درجة التجانس في المجتمع ا"كلما 

زدادت ازدادت درجة التنوع ادرالية، وكلما يالسلطات الممنوحة للحكومة الف

                                                           
1))
 .46، مرجع سابق، ص صالح علي باصرة وأخرون 
 .00، ص مرجع سابق، ة الحلول والضماناتلقضية الجنوبيا (2)

 ناصر محمد علي الطويل، مرجع سابق. ((3
 م، مرجع سابق.5/4/2016القاهرة،  مقابلة شخصية مع الشيخ/ سلطان أحمد السامعي، ((4
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كومة، وحتى في الحالة األخيرة فؽالباً ما السلطات الممنوحة للوحدات المكونة للح

 نقسام".االيه لمقاومة درالية سلطات كافيكان من المرؼوب فيه منح الحكومة الف

تحادية في اليمن تستلزم منح الحكومة اال فيدراليةنتقال إلى الدولة الإن طريقة اال  -

دما تنطو  ة في هذا الجانب تشير إلى أنه "عنيالسلطات المتبقية، فالخبرة الدول

عملية التكوين على تجميع وحدات سابقة لها كانت مميزة ومختلفة تقوم بالتخلي عن 

فعادة ما يكون التركيز  ،درالية الجديدةيبعض من سيادتها لتؤسيس الحكومة الف

درالية الخالصة والمتالزمة مع يمنصباً على تعيين مجموعة محددة من السلطات الف

في يد الوحدات المإسسة، كما هو  "ؼير محددة في العادة"ستبقا  السلطات المتبقية ا

تحاد الحال في الواليات المتحدة وسويسرا وأستراليا، وحيثما ينطو  تؤسيس اال

درالية( سابقة )كما هو يية )ال فودرالي على عملية تفويض السلطة من دولة وحديالف

د كانت سلطات األمر في الحالة اليمنية( عادة ما كان العكس هو الصحيح، فق

درالية، ومن يقليمية محددة وظلت السلطة المتبقية في يد الحكومة الفالوحدات اإل

 سبانيا.اأمثلة ذل  بلجيكا و

ستبقا  السلطات المتبقية بيد حكومات األقاليم سيإد  إلى إضعاؾ الحكومة اإن   -

قاليم األ قوية، وسيفضي إلى ت(المركزية )التي تعاني من ضعؾ شديد أصالً 

تحادية، ووضع مثل هذا عاقة وتهميش دور الحكومة االإالواليات، وقد يدفعها إلى و

تحادية، قد يوقع التجربة اليمنية في واحدة من أهم سلبيات تطبيق التجارب اال

مكونات الدولة األدنى، كما هو الحال في  قويةضعاؾ المركز وتإونقصد به 

ية.التجربة الكندية وبشكل أكبر في التجربة الهند
(1)

 

ضطرابات وتنامي الهويات كما أن وضع كهذا ال يتناسب مع دولة تعاني من اال  -

 ؼير الوطنية وتضخم المطالب المحلية.

وفي ضو  كل ذل  بات من المناسب أن تتجه لجنة صياؼة الدستور إلى تبني     

ر تجاه المؽاير، أ  تحديد سلطات ومسإوليات األقاليم والواليات على سبيل الحصاال

 تحادية.سناد ما دون ذل  للحكومة االإو

                                                           
 التالي: الرابط علي ، متوفرمفهوم وعٌوب الفٌدرالٌةلينو،  كارلو (1)

http://almaugif.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85 
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 الموارد الطبيعيةوتوزيع إدارة  - ب

منحت وثائق مخرجات الحوار "السلطات في الواليات المنتجة مسإولية إدارة     

 ستكشاؾ والتطوير،، بما فيها منح عقود االالموارد الطبيعية ومنها النفط والؽاز

تحادية"والسلطة اال قاليموذل  بالتشار  مع السلطات في األ
(1)

عطتها الحق أ، كما 

في "تنظيم عقود الخدمات المحلية لتل  الموارد، حيث يكون من مسإولية السلطات 

في الواليات المنتجة بالتنسيق مع االقليم".
(2)

 

تحادية لصالح الميل إلى إضعاؾ الحكومة اال زيادةويظهر هنا وبوضوح     

د الطبيعية وخاصة النفط والؽاز هي موارد المستويات األدنى، فمع أن الموار

 اً عيقتصاد الوطني، وتعتمد عليها حياة اليمنيين جمسيادية، وتمثل المورد الرئيسي لال

، إال أن وثائق الحوار جعلت إدارة وتطوير تل  ريعيً  اً قتصاداقتصاد اليمني االألن 

تحادية، اللسلطة اقاليم واالواليات المنتجة بالتشاور مع األالموارد من مسإولية 

تحادية، وفي المقابل ضعاؾ وربما تؽييب السلطة االإووضع كهذا قد يفضي إلى 

ستمر األمر كذل  أن يخلق ايقوط الواليات التي تنتج النفط والؽاز، ويتوقع إذا 

السيما في ظل تعاظم المصالح  ،الكثير من التوترات والمشاكل في المستقبل

د يعيق عملية التنمية خاصة عندما تتعارض مصالح والهويات المحلية، كما أنه ق

وزيع معينة ال تتفق نتاج وتإ، كؤن تعتمد سياسات الوالية المنتجة مع المصالح العامة

قتصادية والتنموية على المستوط الوطني.والسياسات اال
(3)

 

سناد مسإولية إدارة وتطوير الموارد الطبيعية إلى السلطة إوالوضع األنسب هو     

قاليم والواليات المنتجة، وفي تحادية بالتعاون والتنسيق مع السلطات في األاال

المقابل تبقى مهمة تنظيم عقود الخدمات المحلية لتل  الموارد من مسإولية السلطات 

تجاه وهذا اال، فيه تل  الوالية قليم الذ  تقعفي الواليات المنتجة بالتنسيق مع اإل

                                                           
 .02سابق، ص مرجع ، لقضية الجنوبية الحلول والضماناتا (1)
تمر الحوار الوطني ( مإ0، الكتيب رقم)سلسلة كتيبات الحوار الوطني أسس بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة، (2)

 .01، صالشامل، صنعا 
 ، صنعا : مركز دالوأبعاده المستقبلٌةالمشهد الوطنً فً الٌمن خلفٌاته ومستجداته حمود العود ،  (3)

 .058م ، ص 2104جتماعية ، للدراسات واألنشطة الثقافية واال
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ختالؾ كبير بين ابيق الفيدراليات، فمع أنه يوجد ت دعمه الخبرات الدولية في تط

تجاه الؽالب درالية فيما يتعلق بإدارة وتطوير الموارد الطبيعية، إال أن االيالدول الف

.ل  الموارد إلى السلطة االتحاديةسناد مسإولية إدارة تإهو 
(1)

 

فقد ي، ال يتمتع النص الخاص بتوزيع عائدات الموارد الطبيعة بالوضوح الكافو    

قاليم والواليات معايير تحاد  يصاغ بالتشاور مع األانص على أنه "يتم بنا  قانون 

ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبنا  الشعب 

قاليم المنتجة بشكل رورة "مراعاة حاجات الواليات واألوأكد على ض ،اليمني"

صيص نسبة من العائدات للحكومة رة و"تخوأضاؾ في نهاية الفق ،خاص"

تحادية"اال
(2)

.  

السياق العام الذ  يراعي  وأين ما كان القصد من تل  الصياؼة فهي تندرج في    

تجاه يخالؾ اوهذا ، قويها على حساب الحكومة المركزيةقاليم والواليات ويوضع األ

ا يخالؾ كذل  ما هو قتصادية والسياسية اليمنية فحسب، وإنمليس فقط األوضاع اال

 .معمول به في تجارب الدول في تطبيق الفيدرالية

 عتماد مبدأ الالتماثلاالمبالغة فً  -2

عتمدت مبدأ اتحادية أن األطراؾ التي حددت مالمح الدولة االسابقاً فقد أوضحنا     

 لمحافظات الجنوبية وفئة النسا ،لصالح ا ، والمتمثل في التمييز اإليجابيالالتماثل

يجابي لتل  المكونات وخاصة أبنا  المحافظات تجاه إلى التمييز اإلومع أن اال

الجنوبية كان بهدؾ كسب قبولهم للحوار الوطني وتؤييدهم لمخرجاته، وقد تحققت 

مكانية عودة عدد من إالفصائل المإيدة لمخرجات الحوار، ومن خالل تزايد فوائده 

ا في الحياة السياسية.نخراطهاالشخصيات المعارضة في الخارج، و
(3)

 

                                                           
 م، مرجع سابق.5/4/2016مقابلة شخصية مع الشيخ/ سلطان أحمد السامعي، القاهرة،  (1)
 .01، صسابق، مرجع س بنا  الدولة المدنية الحديثةأس (2)
 وفئات الدولة مكونات بين المساواة عدم إلى المبدأ هذا ويشير الالتماثل ، دأمب الوطني الحوار وثائق عتمدتا (3)

 جؽرافي مكون لصالح المبدأ هذا عتمادا جا  قدو أكثر، أو فئة أو مكون لصالح إيجابي تمييز عتمادوا المجتمع،

 .النسا  فئة هو اجتماعي وأخر الجنوبية المحافظات هو
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يجابية إال أن األمر ال يخلو كذل  من سلبيات، مع كل تل  المزايا والجوانب اإل    

وخاصة عندما يتم تضمينه في نصوص الدستور تتجه للتعامل مع مدة زمنية طويلة، 

جرا ات معقدةإويتطلب تؽييرها 
(1)

وبصفة عامة فإن الالتماثل بين الوحدات ، 

درالية يطرح تعقيداً على يلفداخل الدولة ا، فوجوده ولة أمر ؼير مستحبالمكونة للد

 للتوترات والمشاكل وليس حالً  كما أن المبالؽة في الالتماثل قد يكون مولداً ، الوضع

للتوتر وعدم  فـ"حيثما كان هذا الالتماثل في أقصى درجاته فإنه يكون مصدراً  ،لها

ن الالتماثل السياسي كثيراً ما يحث على بذل وباإلضافة إلى ذل  فقد كاستقرار، اال

جهود للقيام بإجرا ات تصحيحية".
(2)

 

مع أنه يمكن أن يكون له يجابي لصالح النسا ، فونفس الوضع بالنسبة للتمييز اإل    

يجابية إلشرا  قطاع واسع من المجتمع في الحياة السياسية وعملية إمردودات 

 نه مفروض من األطراؾ الدولية، فضالً ؤفيه بدا وك أن السياق الذ  جا  التنمية، إال

عن أنه كان في حدوده القصوط، مما قد يخلق توترات مجتمعية، ويصم مخرجات 

تحادية خاصة بانه جا  تلبية ألجندة ر الوطني عامة وما يخص الدولة االالحوا

خارجية.
(3)

 

 غٌاب النظام الدٌمقراطً -2

إلي ضعؾ حكم الدستور والقانون، يرجع ؼياب النظام الديمقراطي في اليمن 

تحادية أكثر ما ترتكز على حكم القانون والدستور، ترتكز الدولة االحيث 

ة والعمل من خالل مإسسات وبقية مقومات الحكم الرشيد، ينتخابات التمثيلواال

فهذا الشكل من الدول يقوم في األساس على تقاسم السلطة بين مستويات مختلفة 

                                                           
 .74ع سابق، ص مرج، علي أحمد القباطي وأخرون (1)
 في%( 51) بنسبة الجنوب يمّثل" :ا تي الجنوبية للقضية المصؽرة اللجنة وثيقة من( 9) الفقرة تضمنت فقد (2)

 مجلس في%( 51) بنسبة الجنوب ويمثل ،والقضائية والتشريعية التنفيذية الهيئات في القيادية الهياكل كافة

 الحيوية المصالح حماية أجل من وبرلمانية وقضائية تنفيذية" تآليا" على االتحاد  الدستور ينصوأن  ،"النواب
 الحيوية بالمصالح تتعلق قضايا حول" خاص تصويت" أو" نقض حقوق" ا ليات هذه تتضمن وقد، للجنوب
 .والسكان المساحة معادلة على يقوم" خاصا تمثيال"و للجنوب،

"ينص الدستور االتحاد  على ضرورة  :ذاتها على ( من الوثيقة10بالنسبة للنسا  فقد نصت الفقرة رقم )( 3)
تفعيل جميع الحكومات ومإسسات الدولة في الدولة اليمن االتحادية مبدأ المساواة عبر سّن تشريعات وإجرا ات 

%( في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة 30تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنسا  ال تقل عن )
 ة".والخدمة المدني
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فيها من خالل نصوص دستورية وقانونية من الحكم والتشار 
(1)

، ولذل  فإنها 

وبالرؼم من أن ، لدستور والقانون والعمل المإسسيتحتاج ثقافة تعلي من قيمة ا

 ىنتهاالمخرجات التي النقاشات التي شهدها مإتمر الحوار الوطني والكثير من 

والمإسسية، إال  إليها كانت تستهدؾ بنا  هذه الثقافة وتوفير متطلباتها القانونية

أن هذه الثقافة ال زالت تعاني من ضعؾ
(2)

، وأكثر من ذل  فإن تل  المخرجات 

ستمرار اوالمناخ العام الذ  توفر أثنا  وبعد مإتمر الحوار تبدد بسبب 

من أبرز المخاطر التي  الصراع السياسي واحداً  ويعد، االنقسامات والصراع

اليمن تحادية فيتهدد تطبيق تجربة الدولة اال
(3)

من  ، ومع أن الصراع جز اً 

ما كان له حضور ممتد في كل مراحل التطور  التاريخ اليمني المعاصر، وؼالباً 

السياسي المعاصر في اليمن، إال أن ا مال كانت معقودة على أن تضع التسوية 

 اً وبشكل أكبر الحوار الوطني الشامل حد م2011سياسية التي تم بنا ها عام ال

ستمرار الصراع وتفاقمه اخفؾ منه، ؼير أن ترشده وتو على األقل للصراع، أ

نعقاد مإتمر الحواراأثنا  
(4)

آثار الكثير من المخاوؾ   نتها ها، وبشكل أكبر بعد 

نما حول مخرجات الحوار إ، وفحسب تحاديةمكانية تطبيق الدولة االإليس حول 

ول األمور التي ستمرار وجود الدولة، وحاالوطني بشكل عام، وحول بقا  و

كانت تمثل ثوابت من قبيل النظام الجمهورية، والعملية الديمقراطية، واألسس 

طنة المتساوية والشراكة الوطنيةالدستورية والقانونية للموا
(5)

ن ش  فإن وود، 

                                                           
، أهم األنظمة السٌاسٌة فً العالم -النظرٌة العامة -القانون الدستوري واألنظمة السٌاسٌةأحمد سرحال،  (1)

 .46، ص م0981بيروت: دار الحداثة، 
 ناصر محمد علي الطويل، مرجع سابق. ( 2)

 مرجع سابق. م،9/3/2016مقابلة شخصية مع د/ حمود ناصر القدمي، في القاهرة، بتاريخ  ((3
 .146، ص مرجع سابقإيمان عبد الحليم،  ((4
بدأت وجماعة الحوثيين على القرار السياسي في اليمن بعد طردهم السلطات الحكومية،  تستحوذا (5)

شتباكات بين ان المشتقات النفطية، وتحولت إلى باحتجاجات على قراٍر للحكومة اليمنية يقضي برفع الدعم ع
قتحم الحوثيون مقر الفرقة ام، 2014سبتمبر  21ع اليمني لإلصالح، وفي يشيات حزب التجمالحوثيين، وميل

األولى مدرع التي يقودها علي محسن األحمر وجامعة اإليمان اإلصالحية بعد أربعة أيام من االشتباكات، 
وجرط بعدها  ،مية دون مقاومة من األمن والجيشوسيطروا على مإسسات أمنية ومعسكرات ووزارات حكو

تفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية األمم المتحدة والذ  قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد اعلى التوقيع 
مي بحكومة الوفاق الوطني، اكة وأ تهمت جماعة الحوثيين بخرق وعرقلة اتفاق السلم والشر بحاح خلفاً لما س 

م 2015يناير22ستقالتهما في ا الد بحاحقدم عبد ربه منصور هاد  وخو ،ومخرجات مإتمر الحوار الوطني
حتجاجاً على مواٍد في مسودة الدستور الجديد ا، م2015يناير 19ن على دار الرئاسة في بعد هجوم الحوثيي

وتمكين "اللجنة  فبراير وقاموا بحل البرلمان، 6"إعالن الدستور " في  ،وأصدر الحوثيون ما أسموه بالـ



063 
 

الصراعات القائمة وخاصة في  ةتحادية يتطلب حلحلنتقال إلى شكل الدولة االاال

وحضورها، وعلى خضوع  يحافظ على قوة الدولةشمال صنعا ، وتسويتها بما 

الدستورية  للمرجعية و المكونات السياسية لحكم القانون وسلطة الدولةكل 

 .والقانونية

 إشكالٌة التقسٌم الهٌكلً وبناء المإسسات: -9

تتوزع الالمركزية سوا  من حيث الفكرة أو التطبيق إلي ثالثة مستويات أساسية     

 معين وهي تشمل الخيارات التالية:زمني وسياسي  كل مستو  يرتبط بسياق

  نظام السلطة المحلية وهو نظام محدود الصالحيات أو ما يمكن تسميته

بالمركزية المقيدة، وهو النظام الذ  تم األخذ به في اليمن وبعد مرور ما يزيد عن 

ن عقد من الزمن علي تحقيق الوحدة اليمنية، وقد حدث هذا التحول بنا  علي قانو

م، ويمكن القول أن عملية التحول نحو اعتماد 2111( لسنة4السلطة المحلية رقم)

م من خالل انتخابات المجالس 21/2/2110نظام السلطة المحلية حدث كتطبيق في

المحلية علي مستو  المديريات والمحافظات، مع اإلبقا  علي حق السلطة 

 المركزية في تعيين رإسا  الوحدات اإلدارية.

 لحكم المحلي واسع الصالحيات، وفي هذا السياق وإزا  إخفاق نظام نظام ا

السلطة المحلية في إحداث التحول المطلوب نحو الالمركزية، ظلت بعض القو  

السياسية تقدم تصوراتها لعملية االنتقال نحو نظام الحكم المحلي، إال أن النظام 

، ويعتبر أن المطالبة السياسي كان يصر علي اإلبقا  علي نظام السلطة المحلية

 بالحكم المحلي تضر بقضية الوحدة االندماجية.

  النظام الفيدرالي الذ  في ظله تنشؤ أقاليم تمارس مهامها باستقاللية شبه كلية

 مقتصرة علي الشئون السياسية. ركز، وترتبط فيما بينهما بحكومةعن سيطرة الم

                                                                                                                                                                      

عضواً،  551وأعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني من  البالد، الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة
فض محلياً ودولياً ومجلس رئاسي من خمسة أعضا  بقيادة محمد علي ال أنظر ماجد المدحجي،  ،حوثي وهو ما ر 

، صنعا : مركز صنعا  للدراسات أدوار الفاعلٌن الدولٌٌن فً الٌمن وفرص صناعة السالماسيل سيد أحمد، 

 .4 – 3م، ص ص 2105ية، يونيو االستراتيج
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ال تنفيذ نظام األقاليم بنا  علي اليمن، وفي ح ولذل  فإن اإلشكالية التي تواجه    

مباشرة من المستو  األول والمتمثل  االنتقالمخرجات الحوار الوطني، تتمثل في 

بنظام السلطة المحلية محدودة الصالحيات، والذ  مازال سائداً من الناحية النظرية 

إلي المستو  الثالث، والمتمثل بنظام األقاليم
(1)

تطبيقاً نتقال إليه والذ  يتطلب اال ،

عتبار أن نظام زال يطالب بتطبيق النظام األول باتدريجياً، مع أن هنا  من الي

تجعل منه أمراً واقعاً، وليس هروباً إلي األمام ل قاليم بحاجة إلي إمكانيات كبيرةاأل

من المشاكل المتراكمة بفعل فشل السياسات اإلدارية والتنموية في الفترة الماضية، 

درالي بمثابة إعالن وليس رافعة نجاح.يالف وهنا سيكون النظام
 

لألوضاع الجؽرافية، والتركيبة السكانية وكذلـ  مد  مال مة نظام االقاليم     

للمجتمع اليمني، وخصوصاً أن إدارة االقاليم اليمنية كانت وال زالت خاضعة لسلطة 

يكل المشايخ، والشخصيات المقربة من السلطة المركزية، والتي تقع خارج اله

االدار  للسلطة الرسمية، مما يضعؾ الهيكل المإسسي لسلطة الدولة في هذه 

المناطق.
(2) 

 :وتوزٌع الموارد االقتصاديالعامل  -5

درالي يكلؾ يالنظام الففوهذه اإلشكالية مرتبطة بمحدودية الموارد المالية،     

ميزانية الدولة نفقات باهظة بسب طبيعته المعقدة
(3)

ة الكثير من زدواجيامن حيث  ،

إذ يوجد لكل سلطة إدارية نوعان: يتبع أحدهما سلطة ، السلطات واألدوات فيه

د  إلي تضخم في إوهو ما ي، ويتبع األخرط السلطة االتحادية في المركز ،الوالية

ويحتاج النظام  ،الجهاز اإلدار  وحاجة كبيرة للمباني والموازنات والموظفين

ات تشؽيلية لجميع مإسسات الحكومات المحلية بكل الفيدرالي إلي وفرة مالية كنفق

مكاتبها وفروعها، والمعضلة هنا أن تقسيم اليمن إلي ستة أقاليم يعني أن جزاً  كبيراً 

 من موارد الدولة سوؾ يخصص لتؤسيس البنية التحتية الالزمة للحكومات اإلقليمية،

                                                           
 .41-39مرجع سابق، ص ص  علي أحمد القباطي وأخرون، ( 1)

 .125، ص مرجع سابقإيمان عبد الحليم،  ((2
، صنعا : برنامج دعم الحوار الوطني، بناء الدولة وعملٌة االنتقال للفٌدرالٌةأحمد محمد هاد  دؼار،  ((3

 .37م، ص 2015
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وال اإلدار  في حين أن بعض األقاليم ليست بها مقومات النما  االقتصاد 
(1)

، 

قتصاد  فاليمن تعاني من محدودية ما تمتلكه من موارد مالية، فمكونات القطاع اال

المختلفة تسهم في توفر قدر قليل من تل  الموارد، وحتى النفط الذ  يمثل المورد 

قتصاد اليمني، فإنه ينتج بكميات محدودة، وأكثر من ذل  فإن ثمة تقارير الرئيسي لال

كتشافات جديدة فإن الموارد اه في طريقه إلى النضوب، وما لم تظهر تشير إلى أن

المالية ستظل شحيحة في المستقبل
(2)

نتقال إلى شكل الدولة ، وهو ال يتناسب مع اال

نتقال إليهاالجديد، وال يمكن أن يإمن متطلبات اال
(3)

( يبين 5والجدول التالي رقم ) ،

 في الجمهورية اليمنية. م2010 عام إلى م2005 عام من النفطي اإلنتاج

 م2010 عام إلى 2005 عام من النفطي يبين اإلنتاج(  5جدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البٌان

 الكمية

)مليون 

 برميل(

146 133 117 107 100 100 

 106 63.48 98.88 73.38 63.00 51.47 سعر البرميل

 236.6 205 199.78 198.95 197.05 191.24 سعر الصرؾ

المصدر: الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهاز المركز  لإلحصا    مذكرة تفسيريه حول 

م( باألسعار الجارية والثابتة )إصدار شهر مارس 2000/2009تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )

 7( ص2010

                                                           
 .126ع سابق، ص إيمان عبد الحليم، مرج ((1
2))

 الثمانينات منتصؾ في اكتشافه منذ اليمني لالقتصاد بالنسبة ستراتيجيةا أهمية اليمن في النفطي القطاع يمثل 

  المدفوعات وميزان العامة والموازنة اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته نتيجة اليوم وحتى الماضي القرن من

 م2110 عام حتى تزايد في اإلنتاج وظل م0991 عام اليمنية الوحدة عالنإ منذ متزايد تطور القطاع هذا شهد و

 بينما م2110 عام برميل مليون( 06190) إلى م0991 عام برميل مليون( 6990) من اإلنتاج مستوط زاد حيث

 انخفاض من الرؼم وعلى. برميل مليون( 007) إلى ليصل( م2117-2112) الفترة في بالتراجع الناتج اتسم

 =الطلب في الزيادة بسبب العالمي الصعيد على شهدتها التي األسعار زيادة أن إال الفترة هذه في اإلنتاج معدل

 في القطاع هذا مساهمة زادت الصين، مثل متسارعا اقتصاديا نموا تشهد التي الدول من وخاصة للنفط العالمي

 تشهد متفاوتة بنسبة اإلجمالي المحلي اتجالن في والؽاز النفط قطاع وساهم. اإلجمالي المحلي الناتج تركيب

 المحلي الناتج إجمالي من% 35 نحو( 2116-2115) عامي مثل حيث أخرط إلى فترة من وتؽير تذبذب

 لالستقرار والخارجٌة الداخلٌة المحددات: ، للمزيد أنظرم2117 عام% 28 إلى انخفض ولكنه اإلجمالي،

 .025 ص ،(م6101 -0551) الٌمن فً السٌاسً
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تحادية وحكومات ن الحكومة االووضع كهذا سيجعل من عملية توزيع الموارد بي    

قاليم فؤؼلب األ ،وبين األخيرة والواليات والمديريات أمر بالػ التعقيد ،قاليماأل

فر أجور والواليات )المحافظات( لن يكون بحوزتها حد أدنى من الموارد التي تو

الموظفين والعاملين فيها
(1)

تجاه الذ  تبنته مخرجات الحوار الوطني والتي واال، 

المشكلة ويزيد من  لجهة تدعيم األقاليم على حساب المركز قد يفاقم من تميل

، حيث لم يحم مإتمر الحوار الوطني نسب توزيع العائد من تعقيدات الوضع

الثروات الطبيعية، وإيرادات الضرائب والجمار  بين المركز واألقاليم، ويتوقع أن 

للبالد، حيث تسعى األقاليم يكون ذل  أخطر المعوقات عند وضع الدستور االتحاد  

التي تتركز بها هذه الثروات إلي االستئثار بنسبة كبيرة من عائدات هذه الثروة، 

بينما نجد أن بعض األقاليم تفتقر إلي مثل هذه الموارد، مثل إقليم أزال الذ  يكاد 

يكون خالياً من أ  ثروات نفطية، وكذل  إقليم الجند، بينما يستؤثر إقليما حضرموت 

% من الثروة النفطية، مما يعني الدخول في نزاع حول اقتسام 80وسبؤ بما نسبته 

هذه الثروات بين األقاليم الفقيرة والؽنية من جهة، وبينها وبين الحكومة المركزية 

من جهة أخرط.
(2)

 

 :الدور الخارجً فً الٌمن -6

الدور اإلقليمي هنا  بعدين مإثرين في الواقع اليمني، البعد األول يتعلق بطبيعة     

والدولي، وتؤثيراته علي المشهد السياسي، ومد  ارتباطات المصالح مع األطراؾ 

 مقاس علي يتشكل األخر والبعد ،المحلية وتقاطعاتها في إطار المصالح الدولية

 من لها بما السياسية، العملية إطار خارج القو  ذل  في بما المحليين الفاعلين

 الفيدرالية بتطبيق البد  االستحالة من تجعل الحالة وهذه ،خارجية وعالقات ارتباطات

الوطني الحوار لمخرجات وفقاً  اليمن في
(3)

نتقال السياسي في اليمن االحين فشل ف ،

وتحول البلد  ،الميلشيات المسلحة على مإسسات الدولة المدنية والعسكرية توسيطر

                                                           
 .027ص  ،، مرجع سابق(م2101 -0991) اليمن في السياسي لالستقرار والخارجية الداخلية المحددات (1)

 ، مرجع سابق.م9/3/2016القاهرة، بتاريخ مقابلة شخصية مع د/ حمود ناصر القدمي، في  ((2
 .61مرجع سابق، ص  علي أحمد القباطي وأخرون، (3)
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اليمن أصبح خطراً  ، فإن وضعونفوذ لدول تهدد الجوار الخليجي لساحة صراع

في  العسكر  التدخلي، وهو ما جعل على السلم الداخلي والجوار اإلقليمي والدول

ين في الداخل بالذات الذين ضرورياً في وجهة نظر بعض الشركا  السياسياليمن 

، ومن وجهة نظر دول الخليج وحلفائهم هيمنة جماعات السالحمن  عانوا

 قرار صدرأد وكان مجلس األمن ق، في المنطقة من تمدد إيران عسكرياً المتضررين 

نتقال السياسي في اليمن.على عقوبات ضد من يعرقل عملية االينص 
(1)

 

بطلب عاجل لألمم المتحدة والجامعة الرئيس عبدربه منصور هاد  تقدم و    

العربية بتدخل عسكر  إلنقاذ اليمن من سيطرة الميلشيات المسلحة ومنع الحرب 

األهلية.
(2)

 

وقد أد  التدخل العسكر  إلي تدهور األوضاع اإلنسانية في اليمن، بحسب     

رير منظمة الصليب األحمر الدوليةتقا
(3)

يبدو أن اليمن سيبقى محكوماً عليه، مثله و، 

ستقرار ممتدة، اة العربية أن يعاني من حالة عدم مثل معظم دول الموجات الثوري

ق بكثير تؤثير ي، وحجم المصالح الخارجية يفوفيها، أن حجم التدخل الخارج أسوأ ما

 الذ  تشكل من معظم إن لم يكن كل فمإتمر الحوار الوطني، العوامل الداخلية

بالد من مخاطر الحرب ال البد منها، إلنقاذ كمحاولة أخيرة، ليمنيةالفصائل الوطنية ا

فسه أمام قتتال، وجد ناخلي في ظل تفاقم تداعيات هذا االقتتال الداألهلية واال

ستحقاقات فرضت نفسها أبرزها بالطبع شبح ذل  الحل األمريكي الذ  جرط ا

تفصيله بداية من أجل العراق تحت مزاعم إنها  أزماته وهو "التقسيم هو الحل"، 

رؼم أن هذا المإتمر جرط تشكيله إلنقاذ البالد من خطر هذا التقسيم بسبب االقتتال 

                                                           
لمعاقبة  م،2105( لعام 2210القرار رقم )علي اصة حول اليمن صوت مجلس األمن الدولي في جلسة خ (1)

 طالع علي القرار من خالل الرابط التالي:عرقلي االنتقال السياسي في اليمن، للمزيد واالم

http://www.sabanews.net/ar/upload/File/election/maman.pdf 

م ، إلى قادة دول مجلس 2015مارس  24قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هاد  برسالة بتاريخ ت (2)

 للمزيد أنظر الرابط التالي: الدول الخليجية للوقوؾ إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، اً ناشدمالتعاون الخليجي 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/733379 
طالع لال، بالمؤساوية اليمن في اإلنسانية األوضاع ماورير بيتر األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس وصؾ (3)

 : الرابط التالي علي تقرير الصليب األحمر أنظر

http://www.yamanyoon.com/?p=11444 
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ة وعلى األخص من جانب ما ي سمى بـ "الحرا  الداخلي الذ  تدثر بدعوة انفصالي

الجنوبي"
(1)

. 

، يسود في جوية ضد مواقع الحوثيين العسكريةستمرار عمليات القصؾ الاومع     

، بيد أن اؾ المتنازعة إلى حوار وطني شاملالوقت الحالي الدعوة إلى جمع األطر

.، ومن ثم بد  الحوارالعسكريةيشترطون وقؾ العمليات الحوثيين 
(2)

 

 الذ  فالتحالؾ ،االلتباسات من الكثير يحمل الحرب ظل في الراهن الوضع إن    

 يرط أنه يشترط ال والعربية الخليجية مكوناته بكل السعودية العربية المملكة تقوده

 وهم اليمن في المسلمين" "اإلخوان قضية فهنا  ،المنظور بنفس الوضع ذات

 التعامل على خليجي إجماع يوجد وال" نالحوثيي ضد المتحالفة للجبهة ضرورة

 من" الموقؾ من تستفيد التي القاعدة منظمة ذاته الوقت في هنا أن  كما ،"معهم

 من مختلفة مناطق في مكاسب تحقيق إلى وتسعى "معها مسبق تنسيق وجود دون

 ستقاللا لتحقيق يطمح الذ  الجنوبي الحرا  الوقت ذات فيأيضاً  وهنا ، اليمن

 ثقلها كل تضع لم التي القبائل أيضاً  و ،الشمال مع وحدته من والتخلص منالي جنوب

.تل  أو الجهة هذه ورا 
(3)

 

 وستحقق عليها أثره سيتر  قبلي ب عد فهنا  ،مختلفة أشكاالً  اليمن حرب ستتخذ    

 حكومة فستكون الشرعية الحكومة أما ،جديدة مناطق في وتنتشر مكاسب "القاعدة"

 والتيارات القبائل أمام ضعيفة وستكون ،االنفصالي الجنوب  حرا أمام ضعيفة

 األطراؾ كل زالت ماو ،والحوثيين والممولين الحلفا  مع العالقة في كما المختلفة

 من ،الوضع شتعالا في سيسهم ما وهو مواجهة، في اليمينية الساحة على الرئيسية

 وصنعا  الشمال في موه اليمن من مهمة أجزا  على الحوثيون يسيطر ثانية جهة

                                                           
، المركز العربي للبحوث مشروع الدولة االتحادٌة فً الٌمن.. الفرص والتحدٌاتد السعيد إدريس، محم (1)

 والدراسات، متوفر علي الرابط التالي:

http://www.acrseg.org/2609 
 .51ماجد المذحجي، مرجع سابق، ص  ((2

(3)Daniel Martin Varisco, others, The Sectarian Crisis  in Yemen: Damage from a         
., Sep 29, 2015Middle East Journal, Divisive Storm 
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 كمؤرب إقليم في وثروات ؼنية لمناطق خسارتهم آفاق لكن ،أساسية بصورة

.الحرب أمد وإلطالة للقتال ستعدادهما سيزيد ما صعبة زاوية في سيضعهم
(1)

 

 قوط فرز في القاعدة هذه ستستمر هامة سكانية قاعدة للحوثيين ثالثة جهة من    

 أن يعني وهذا الشمال، في الوعرة المناطق في عصابات وحرب ومواجهات مسلحة

 وصوالً  مختلفة مناطق تجاهبا ستتمدد التي الخليجية والقوات الشرعية الحكومة

والخليجية اليمنية البرية القوات من مزيد بال فيها البقا  تستطيع لن لصنعا 
(2)

 لكن ،

 له، حدود ال مالي ستنزاؾال باإلضافة وللخليج لليمن خسائر لمصدر سيتحول هذا

 بؤن الخليجي التحالؾ فسيجد ،سياسي حل ؼياب ظل في السيناريو هذا وقع ولو

 في الخليج دول سيبقى الخليج على به المبالػ عتمادهاوا الشرعية الحكومة ضعؾ

اليمن في قتصاد وا عسكر  ستنزاؾا حالة
(3)

 النطاق واسع عسكر  تدخل كل ، إن

 كبيرة إنسانية معاناة إلى تقود فالحرب ،أعمق لورطة يتحول مفككة ضعيفة دولة في

 المسلحة القوة وبإمكان ،شي  كل عن مسإولة عسكرياً  المتدخلة الفئات وستجعل

 ،الوقت من لمدة العنؾ درجة تخفيؾ في وتنجح نتصاراتا تحقق أن الخليج لدول

 وأبعادها تناقضاتها بكل السياسية اليمنية المشكلة عالج ؼياب ظل في لكن

 خطورة، أكثر تعبيراته وستكون قوياً  العنؾ جتماعية سيعودية واالاالقتصاد

 على مصممة قوة أمام ضمانة ليس ،األرض من كبيرة أجزا  على فالسيطرة

.بها تختبئ وجبلية وعرة مواقع ولديها كالحوثيين التحد 
(4)

 

وأخيراً في ضو  التحديات المشار إليها، يتضح أن تطبيق نظام الفيدرالية     

قاليم في اليمن لن يكون أمراً يسيراً كما يعتقـد البعض، لفرط التعقيدات واال

االجتماعية والسياسية علي الساحة اليمنية، إال أنه في المقابل قد ينطو  علي إمكانية 

حل مشكالت اليمن، حال وضعت األطر العادلة لتقسيم السلطة سياسياً، وتوزيع 

                                                           
 : التالي الرابط علي ،دالجدي الخليج موقع ،حرب الٌمن ومؤزق التدخل العسكري ، الؽبرا ناظم شفيق (1)

http://www.thenewkhalij.net/ar/node/21312 
 : الرابط علي اإلخبار  اليمن وجه موقع... عاصفة الحزم خسائر باهضه تكبدها االقتصاد السعودي (2)

http://www.ymfnews.com/?p=newsall&news=19484 
(3)Charles Schmitz, Yemen on a Road to Nowhere, The Middle East Institute, Feb 01, 

2016. 
(4)
      .Charles Schmitz, No Winners in Yemen, The Middle East Institute, Sep28, 2015 
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وازن بين متطلبات المواطنة المتساوية، الثروة اقتصادياً، وفي إطار يحقق الت

وأوضاع االقاليم المتباينة
 (1)

، وذل  مع أهمية التعاطي اإليجابي مع الجهود التي 

تستمر الحكومة في بذلها ألجل معالجة المشكالت التي قد يثيرها نظام الفيدرالية 

 واالقاليم عند التطبيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م، مرجع سابق.5/4/2016مقابلة شخصية مع الشيخ/ سلطان أحمد السامعي، القاهرة،  ( (1
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 اتمةـــالخ

يدرالية من الموضوعات المعقدة، وذل  بحكم اختالؾ يعتبر موضوع الف    

الممارسات الفيدرالية في العالم، فمن بين الدول التي تتبع النظام الفيدرالي في عالم 

اليوم ال توجد دولتان اثنتان تتطابقان في أسلوب الممارسة الفيدرالية، وال يوجد ثمة 

ل الذ  ينبؽي أن تحتذ  به الدول نموذج معين للفيدرالية يمكن اعتباره النموذج األمث

الراؼبة في التحول إلي النظام الفيدرالي، فالحقيقة أن لكل دولة خصوصيتها التي 

يجب أن يوضع علي أساسها نموذج فيدرالي يتؤقلم مع تل  الخصوصية، وما يزال 

تطبيق الفيدرالية في بعض النظم العربية يواجه العديد من المعوقات واإلشكاليات 

لفة، وتختلؾ هذه اإلشكاليات من نظام عربي إلي أخر، وهذه اإلشكاليات تكون المخت

مرتبطة بمجموعة عوامل ومعوقات تكون نابعة من داخل النظام السياسي، أو تكون 

وتنقسم هذه اإلشكاليات بدورها إلي مشكالت مرتبطة بالدور والتؤثير الخارجي، 

عية فرضتها طبيعة وظروؾ كل سياسية، وأخر  تتعلق بؤسباب اقتصادية واجتما

بلد عربي، باإلضافة إلي معوقات إدارية نابعة من طبيعة الجهاز اإلدار  الفيدرالي 

، وبالنسبة لليمن فمن المالحظ أن المطالب بتطبيق الفيدرالية في المرحلة ذاته

االنتقالية برزت بشكل واضح علي حساب كل األولويات والبدائل األخرط، حيث 

الفيدرالية مخرجاً إلصرار فريق علي الوحدة االندماجية، وتمس  يطرح البعض 

أخر بخيار االنفصال، ومن يتحدثون عن تبريرات الفيدرالية أو االنفصال يستندون 

إلي مطالب فئوية، إذ يتحدثون عن تمتع مناطقهم بالقسم األكبر من الثروة والقسم 

في اليمن ليست خياراً لشعب األكبر من الحرمان واإلهمال، ويبدو أن الفيدرالية 

بؤسره، حيث ال يوجد باليمن إثنيات أو طوائؾ دينية متنازعة، وتسود في اليمن ثقافة 

هنا  عدد من وواحدة ويتحدث أهلها لؽة واحدة، ويرتبطون بتاريخ مشتر ، 

، ليس فقط على اليمن ودول معاصرةالاليمنية السياسية التداعيات الواضحة لألزمة 

، وهذا ما أد  إلي التدخل العسكر  على النظام اإلقليمي العربي برمتهالخليج، بل 

 المباشر في اليمن.
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 :إلي جملة من االستنتاجات،  نوجزها بما يلي وتم التوصل في ختام هذه الدراسة    

الفيدرالية من أهم األنظمة الديمقراطية الدستورية الناجحة والمنتشرة علي إن  -0

 .لفة ومتنوعة إلي درجة كبيرةن مختصعيد العالم ببلدا

 ستقالل والمشاركة.لدولة الفيدرالية بثالثة مظاهر هي: الوحدة واالتتميز او    

لحق بحاجة ، ولكن التمتع بهذا االفيدرالية يعتبر حقاً دستورياً  إن إقامة األقاليم -2

 والجؽرافية فضالً عن التوقيت المناسب إلنجاحه. ،قتصاديةإلي توافر المقومات اال

كما أن الفيدرالية ليست هي النظام األفضل دائماً وال توجد نسخة من الفيدرالية     

يمكن اعتبارها األكثر نجاحاً، فالفيدرالية تبدو مالئمة خاصة للديمقراطيات التي 

 تشهد درجة كبيرة من التعددية علي مستو  االقاليم والقوميات.

نظم فيدرالية مثل حاالت دولة إن النظم العربية لها خبرات سابقة في إقامة  -3

االمارات العربية المتحدة، والسودان، والواقع أن نجاح أو فشل هذه التجارب إرتبط 

 بشكل أساسي بؤسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

أوضحت الدراسة بؤن شكل الدولة اليمنية قد مثل القضية الرئيسية في جلسات  -4

ة الفيدرالية في اليمن وما يثيره تطبيقها مإتمر الحوار الوطني، ورؼم حداثة تجرب

بؤربعة  تبني ذل  النظام الفيدرالي سوؾ يرتبط من اشكاليات، فإن التوافق حول

 عوامل رئيسية، وهي:

العامل األول: يتمثل في محاولة تسوية مطالب القو  الجنوبية المعتدلة التي طالبت 

 بإرسا  الحكم الالمركز .

الدولة االندماجية إلي الدولة االتحادية أصبح أيضاً مطلباً  العامل الثاني: التحول من

لبعض القو  الشمالية، بحسبان أن هذا النظام قد يساعد علي إعادة بنا  الدولة، 

وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، ورقابتهم علي حكومتهم من خالل نظام 

 الحكم ؼير المركز .

مإتمر الحوار الوطني، فإن الهدؾ من تبني العامل الثالث: بحسب وثائق وأدبيات  

نظام األقاليم والفيدرالية هو ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة، في إطار 
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التنافس االيجابي بين االقاليم الذ  يضمن بدوره توظيفاً كفئاً لموارد كل إقليم، 

 والتكامل مع األقاليم األخرط.

يكون بديالً مناسباً يساعد علي تجنب مساو  العامل الرابع: إن النظام الفيدرالي قد 

النظام المركز  في اليمن، الذ  عده المشاركون في الحوار ال يتوافق وتنوع 

 األقاليم الجؽرافية، وميزتها االقتصادية النسبية.

 ،درالية اليمنية لن تكتمل على الصعيد النظر  والقانونيين مالمح الفأمع   -5

ستفتا  شعبي، وسن اقراره  في إلدستور الجديد ونتها  من صياؼة احتى يتم اال

في مإتمر الحوار الوطني يشير إلي ن ما تم التوصل اليه أ إالالقوانين ذات العالقة، 

 :ما يلي

تقوم على مواطنة تدرجية ت عطى فيها الحقوق لألقاليم وليس أنها فيدرالية  - أ

ن إقليم الى السياسية م اليمني، وخصوصاً المواطن للمواطنين وتختلؾ حقوق 

 .آخر

لى الواقعية والعلمية والقابلية إ فتقر في مجملهالنظام الفيدرالي المقترح ي  - ب

لى وضع المركز الذ  إوهذا مستبعد بالنظر  في اليمن، ذا ما طبقإ للتطبيق،

ن تحققه أقصى ما يمكن لها أن إلى التكلفة المادية المطلوبة، فإسيقوم بالبنا ، و

و القلة في المركز أية القائمة بما يسمح للحاكم الفرد عادة صياؼة المركزإهو 

 ستقرار في البالد وتضمن البقا  في السلطة. بؤن تحافظ على اال

 لن الكبرط األقاليم نظام إلى الحالية المحافظات نظام من الفجائي االنتقال إن - ج

 إلدارة حكومية مإسسات إقامة ألن البعض، يتصورها التي بالبساطة يكون

 لوقت سيحتاج لها المكونة المناطق بين االنسجام من نوع وإيجاد قاليم،األ تل 

 .بالقصير ليس

من أهم النتائج السلبية أن النظام الفيدرالي المقترح تطبيقه في اليمن به العديد  - د

من نقاط الضعؾ، أهمها أن تخصيص الموارد المالية لم يتم بعدالة كافية بين 

 مييز لصالح بعض األقاليم.جميع أقاليم اليمن، حيث يوجد ت
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، نتها هانعقاد مإتمر الحوار، وبشكل أكبر بعد استمرار الصراع وتفاقمه أثنا  ا -6

نما إ، وفحسب تحاديةمكانية تطبيق الدولة االإآثار الكثير من المخاوؾ ليس حول 

ستمرار وجود الدولة، احول مخرجات الحوار الوطني بشكل عام، وحول بقا  و

كانت تمثل ثوابت من قبيل النظام الجمهورية، والعملية  وحول األمور التي

الديمقراطية، واألسس الدستورية والقانونية للمواطنة المتساوية والشراكة 

 الوطنية.

وبشكل عام فإن طبيعة االوضاع اليمنية معقدة يتداخل فيها الجانب السياسي مع     

د ، ويجب أن تشمل المجتمع القبلي والعشائر ، والجانب الثقافي واالقتصا

التؽييرات جميع الجوانب، وال يمكن عمل كل ذل   بجهود يمنية، وإنما باألساس 

عبر انفتاح وسط إقليمي يستوعب اليمن انطالقاً من تبادل المصلحة، فلو سقطت 

اليمن كدولة فاشلة فإن انعكاساتها سوؾ تطول اإلطار االقليمي للجزيرة العربية 

ضاع اليمنية في اضطراب وموجات متعاقبة من الثورة فإن والخليج، ولو بقيت األو

ذل  أيضاً سيكون بالػ التؤثير في الوسط اإلقليمي الخليجي، وهو ما دعا المملكة 

 العربية السعودية إلي إنشا  تحالؾ للتدخل عسكرياً في اليمن.

رالية هذه الدراسة تفتح الباب نحو المزيد من الدراسات في إمكانية تحقيق الفيد    

 في النظم العربية، وماهي األسباب التي يجب أن تستند إليها. 
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 .2013جنوب اليمن كدراسة حالة، دبي: مركز الخليج لسياسات التنمية، 

الخليجي .. دراسة في المسببات  –معضلة االمن اليمني  أحمد محمد أبو زيد، -2

، أؼسطس 414، العددمجلة المستقبل العربًواالنعكاسات والمآالت،  

 .م2013

أمجد زين العابدين طعمة، مستقبل النظام الفدرالي في العراق.. دراسة في  -3

مجلة العراق: الجامعة المستنصرية، كلية العلوم،  التجارب الدولية،

 م.2013 ،صرٌة للدراسات العربٌة والدولٌةالمستن

، مجلة السٌاسة الدولٌةاألقاليم في اليمن،  نظام إيمان عبد الحليم، مستقبل  -4

 .م2014، السنة الخمسون، يوليو 197العدد

مجلة إيمان عبد الحليم، معضالت وفرص الحوار الوطني في اليمن،  -5

 .م2014، السنة الخمسون، يناير 195، العددالسٌاسة الدولٌة
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السنة األولي،  ،مجلة قضاٌاتحادية، حازم اليوسفي، الفيدرالية والنظم اال -6

 م.2005(، أكتوبر10) العدد

مجلة حسن حامد مشبكة، النظام الفيدرالي في السودان.. الفرص والتحديات،  -7

 .2012(، ديسمبر2، العدد )جامعة بحري لآلداب والعلوم اإلنسانٌة

ل الخارجية وتؤثيراتها في التطور الديمقراطي حسنين توفيق ابراهيم، العوام -8

 م.2008، مارس349: العددمجلة المستقبل العربًفي الوطن العربي، 

سارة فيليبس، تنظيم القاعدة والقبائل وبنا  الدولة اليمنية، واشنطن: مإسسة  -9

، مارس 017، العدد رقم سلسلة أوراق كارنٌغًكارنيؽي للسالم الدولي، 

 .م2101

بحث منشور  جبار العلوش، الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية،سعد عبد ال -10

المعهد الـدولي لقانون حقوق اإلنسان،  ،دراسات دستورٌة عراقٌةفي مإلـؾ 

   م.2005

عبدهللا اسماعيل، مستقبل البترول في دولة اإلمارات، وزارة اإلعالم، دولة  -11

 (.00، العدد )سلسلة الدراسات اإلعالمٌةاإلمارات، 

، العدد مجلة السٌاسة الدولٌةنفصال، هللا صالح، صراع الوحدة واالعبد -12

 م.1994( يوليو 117)

ؼانم محمد صالح، البعد السياسي والمستقبل الدستور  للتجربة االتحادية  -03

مجلة العلوم القانونٌة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، جامعة بؽداد، 

 م.0990(، 37، العدد رقم )والسٌاسٌة

مجلة مرحلة حرجة من الصراع،  الؽرابلي، أزمة رئيس اليمن..كارم  -14

 م.28/7/2014، بتاريخ  pdf، العدد األول بصيؽة تجاهاتا

مجلة محمد ابراهيم الحليوة، دراسة في عوامل ومشاكل الوحدة اليمنية،  -15

 .67، العدد رقم دراسات الخلٌج والجزٌرة العربٌة

نتقال دور الخليجي في االال محمد سعد أبو عامود، خاصرة الجزيرة.. -16

 م.2013، (192)، العدد رقم مجلة السٌاسة الدولٌةالسياسي في اليمن، 
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مجلة محمد كنوش الشرعة، اشكالية التحوالت السياسية في اليمن،  -07

 .م2013 ،(4)العدد (، 19المجلد )، المنارة

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، التقرير االستراتيجي العربي  -08

، مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة باألهرامم، القاهرة: 0992

 .م0993

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، التقرير االستراتيجي العربي  -09

، مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة باألهرامم، القاهرة: 0994

 م.0995

مارات العربية ميثاق خير هللا جلود، مستقبل النظام االتحاد  في دولة اال -20

 م.2010، 20، العدد17، المجلدمجلة التربٌة والعلمالمتحدة، الموصل: 

مجلة يوسؾ خليفة اليوسؾ، االمارات العربية المتحدة على مفترق طرق،  -21

 .م2013، يونيو412: العدد رقمالمستقبل العربً

 :ثالثاً: الصحف

ابريل 5، حٌاةجرٌدة المحمد نعمان، مستقبل اليمن في ظل الفيدرالية،  أحمد -0

2104. 

: االهرامالسيد ياسين، الشرعية السياسية علي الطريقة العربية،  -2

 م.20/3/0994

 .31/01/2100، جرٌدة الشرق األوسطتقرير مجموعة األزمات الدولية،  -3

 ،م2011نوفمبر24، وبتاريخ م8/2/2003، تاريخ جرٌدة الرٌاض الٌومٌة -4

 (.15858)العدد 

 .م24/11/2011 ، التاريخ:جرٌدة الدستور -5

 .، صحٌفة الجمهورٌةتفاقنص وثيقة العهد واال -6

 

 

 



086 
 

 : الرسائل الجامعٌة:رابعاً 

األحزاب السٌاسٌة والتحول الدٌمقراطً فً الٌمن بلقيس أحمد أبو أصبع،  -1

، القاهرة: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غٌر منشورة، م6110 -0550

 م.2113كلية االقتصاد والسياسة، قسم العلوم السياسية، 

العالقة بٌن الحكومة االتحادٌة والحكومات بلند ابراهيم حسين شالي   -2

  رسالة ماجستٌر المحلٌة فً النظم الفٌدرالٌة "دراسة حالة العراق",

 م.2103القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات العربية  

  ن الوطن العربًاالتحاد الفٌدرالً: دراسة تطبٌقٌة عجميلة مسلم شربجي   -3

  القاهرة: جامعة القاهرة  كلية الحقوق  قسم رسالة دكتوراه غٌر منشورة

 م.2113القانون العام  

مصادر عدم االستقرار السٌاسً فً  حمدان نايؾ مسعود الصيرفي، -4

، القاهرة: كلية االقتصاد (، رسالة دكتوراه6106-0551الجمهورٌة الٌمنٌة)

 م.2105قاهرة، والعلوم السياسية، جامعة ال

دور الوحدة الٌمنٌة فً مواجهة األزمات الداخلٌة صدام عبدهللا علي،  -5

، الجزائر: رسالة ماجستٌر، والخارجٌة بالتركٌز علً األزمات الحدودٌة

جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية، 

 م.2118

الٌمنٌة وخٌاراتها المستقبلٌة  دولة الوحدةعائده علي عبد الرب اليوسفي،  -6

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة "،0555-0551"دراسة تحلٌلٌة للفترة

القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية، 

 م.2116

، 6112 -0540الٌمن ومجلس التعاون الخلٌجًعادل عبدالحميد ؼنيمه،  -7

عهد البحوث والدراسات العربية، ، القاهرة: مرسالة دكتوراه غٌر منشورة

 م.2116قسم الدراسات السياسية، 
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، (0551 -0591الٌمن فً جامعة الدول العربٌة)عبدالرحمن الكمالي،  -8

، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية  رسالة ماجستٌر غٌر منشورة

 م.2110قسم الدراسات السياسية، 

ل األجهزة اإلدارٌة فً نموذج مشاك عبدالرحيم عبداللطيؾ عبدهللا شاهين  -9

، القاهرة: رسالة دكتوراه غٌر منشورة  الدولة االتحادٌة .. دراسة مقارنة

 م.0991جامعة القاهرة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  قسم السياسة  

أثر السٌاق الدولً واإلقلٌمً للحركة عمران عيسي حمود الجبور ،  -01

فً منطقة الخلٌج العربً.. دراسة  االحتجاجٌة علً االستقرار السٌاسً

، القاهرة: معهد البحوث رسالة دكتوراه غٌر منشورة، حالة الٌمن

 م.2105والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية، 

، الفٌدرالٌة واالستقرار السٌاسً فً العراقفإاد أحمد خلؾ العبيد ،  -00

السياسية، قسم ، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم رسالة ماجستٌر

 م.2104العلوم السياسية، 

أثر التغٌرات فً النظام الدولً على السٌاسة فإاد حسين أحمد شرهان   -12

رسالة ماجستٌر غٌر  الخارجٌة الٌمنٌة تجاه العمل العربً المشترك,

  القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات منشورة

 م.2116السياسية  

السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة تجاه التدخل الخارجً حميد، محمد حسن محمد  -13

رسالة ، م6113-6111لنشر الدٌموقراطٌة فً الوطن العربً فً الفترة

، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، قسم دكتوراه غٌر منشورة

 م.2102الدراسات السياسية، 

لٌمنٌة بٌن القبٌلة ودورها فً الحٌاة السٌاسٌة امحمد علي حسن مجمل،  -14

، القاهرة: معهد رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، م0559 -0526عامً

 م.2119البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات التاريخية، 
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التحول الدٌمقراطً فً النظم السٌاسٌة العربٌة دراسة مصطفى بلعور،  -15

، رسالة دكتوراه، (6114 - 0544حالة النظام السٌاسً الجزائري)

 م.2101امعة بن يوسؾ بن خرة، كلية العلوم السياسية واالعالم، الجزائر: ج

تداخل المرجعٌات وأثره فً فاعلٌة الشخصٌة فً ناصر قائد الذبحاني،  -16

، جامعة أطروحة دكتوراه فً علم االجتماع غٌر منشورة، المجتمع الٌمنً

 م.0999بؽداد: 

ة مجتمع دور الفٌدرالٌة فً إدارنيروز محمد علم الدين فتحي السيد،  -07

، القاهرة: جامعة رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، متعدد اإلثنٌات فً بلجٌكا

 م.2117القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

التجربة المالٌزٌة فً إدارة األعراق وفا  لطفى حسن عبدالوهاب،  -18

فارقة الزنوج فً والدروس المستفادة للمنطقة العربٌة.. دراسة لحالتً األ

  رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  جنوب السودان واألكراد فً العراق

القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية  قسم الدراسات السياسية  

 م.2118

 تقارٌرخامساً: 

 المركز  الجهاز ،الدولي والتعاون التخطيط وزارة ،اليمنية الجمهورية -0

رات الناتج المحلً اإلجمالً للفترة مذكرة تفسٌرٌه حول تقدٌ  لإلحصا 

 (2010م( باألسعار الجارٌة والثابتة )إصدار شهر مارس 2000/2009)

، الجزيرة نت، تقرٌر الشعارات الجهوٌة فً لٌبٌا حلت محل الثورٌة -2

 .م2103يونيو 26

  :أنظر ..تقرٌر الصلٌب األحمر عن األوضاع االنسانٌة فً الٌمن -3

http://www.yamanyoon.com/?p=11444  

، الٌمن...تقرٌر: الالمركزٌة برإي مجتمعٌة وأخرون، علي أحمد القباطي -4

 .م2014صنعا : منظمة تمكين للتنمية، 



089 
 

يناير 00، الجزيرة نت، نفصالإسرائٌلٌون ٌروون قصة االفهمي هويد  ،  -5

 م.2100

 

 

 سادساً: مإتمرات وندوات

أجهزة السلطة التنفيذية  العالقات التنسيقية الراسية بين الطاهر، إبراهيم حمدأ -0

 نظم وتقوٌم فعالٌات تقٌٌم مإتمر فً قدمت ورقة ،للنظام االتحاد 

 أكتوبر 5-2 من الفترة في ،السودان فً االتحادي الحكم وتشرٌعات

 .م0999

، انطباعات حول التقسيم الجديد للواليات، أحمد عبدالرحمن وأحمد أبوسن -2

، ، الخرطوملً فً العالمورقة قدمت فً مإتمر تجارب الحكم الفٌدرا

 م.0994

، توزيع السلطة رأسياً في الحكم الفيدرالي في اليمنأحمد عبدالكريم سيؾ،  -3

 .م2013، سبتمبر برنامج دعم الحوار الوطنًندوة ب

ندوة ، الحل الفيدرالي واإلشكاليات المثارة حوله، جالل الدين محمد صالح -4

 .م31/01/2102، لندن، ومحاضرة نظمتها الحركة الفٌدرالٌة

ورقة ، المرتكزات الفكرية والفلسفية للحكم االتحاد هللا الترابي، حسن عبد  -5

قدمت فً مإتمر تقٌٌم وتقوٌم فعالٌات نظم وتشرٌعات الحكم االتحادي فً 

 م.1999أكتوبر  2- 5، في الفترة من السودان

، األزمة اليمنية: األثار والتداعيات االجتماعيةسهير عاطؾ، نبيل اللوز ،  -6

 م.2102ات االستراتيجية، ، صنعا : مركز سبؤ للدراسندوة

ورقة مقدمة إلى المإتمر ، الرإيا االقتصادية لليمن الجديدسيؾ العسلي،  -7

خالل  الوطنً "الٌمن إلى أٌن" الذي عقد فً العاصمة المصرٌة القاهرة

 .م2012ريناي 24 -23الفترة من 
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درة الخلٌجٌة وآلٌتها وثائقٌات ندوة المباصالح علي باصرة وأخرون،  -8

، التي عقدت في صنعا  بتاريخ التنفٌذٌة بٌن اإلٌجابٌات والسلبٌات

 م.2012م، صنعا : مإسسة اليمن والخليج األكاديمية للتنمية، 25/3/2012

 .م0995نوفمبر 26 –25من أوراق مإتمر لندن، وحدة اليمن األزمة والحل -9

، العربية المتحدة إلماراتالدستور وسيلة للتكامل في دولة ا، يحيى الجمل -01

دولة تجربة ورقة قدمت إلً: ندوة التجارب الوحدوٌة العربٌة المعاصرة: 

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة  اإلمارات،

 .م1999، 4بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط العربية،

 سابعاً: المقابالت:

الشخصية مع مسإولين وأكاديميين يمنيين، وهم  لمقابالتالباحث عدداً من اأجر  

 كا تي:

في مبني السفارة اليمنية  ،م9/3/2016حمود ناصر القدمي، القاهرة،  -0

بالقاهرة، وهو حاصل علي الدكتوراه في العلوم السياسية، ويشؽل منصب 

 نائب السفير اليمني بالقاهرة ومسئول العالقات اليمنية المصرية بالسفارة.

م، وهو خريج شريعة وقانون 5/4/2106لطان أحمد السامعي، القاهرة، س -2

من جامعة صنعا ، وهو عضو المكتب السياسي للحزب االشتراكي اليمني 

وعضو سابق بمجلس الشور ، وعضو مجلس النواب اليمني منذ العام 

 م. 2113
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 إلكترونٌة:ثامناً: مصادر 

 :الروابط اإللكترونية األتية -

page.aspx?show=67#-http://www.ndc.ye/ar -1  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11 -dds-http://daccess -2 

N1155959.pdf?OpenElement/559/59/PDF/  

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12 -dds-http://daccess -3 

/370/80/PDF/N1237080.pdf?OpenElement  

دولة الوحدة، أنظر نتقالية في يم الفترة االمهورية اليمنية وتنظتفاق إعالن الجا -4

 :الرابط التالي

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Harb

Yaman/mol08.doc_cvt.htm 

 متوفر علي الرابط التالي:جمهورية العربية المتحدة واليمن،تفاقية التنسيق بين الا -5

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc

3/index.htm 

  تفاقية عدن بشؤن تسهيل تنقل المواطنين بين الدولتين، أنظر الرابط التالي :ا -6

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/

mol07.doc_cvt.htm 

للتنسيق المشتر  في  أحزاب المعارضة اليمنية توقع "اتفاق المباد "  -7

 م8/2/2003االنتخابات البرلمانية.. جريدة الرياض اليومية  تاريخ 

2003/Mainpage/POLITICS_7250.php-02-http://www.alriyadh.com/Contents/08 

 الفيدرالية ... المفاهيم، األسباب والنتائج، متوفر علي الرابط التالي: -8

-tunisie.blogspot.com.eg/2011/12 /blog-federaliste-http://parti

post_7232.html 

 ، علي الرابط التالي:الموقع اإللكتروني لمإتمر الحوار الوطني الشامل -9

-http://yemennationaldialogue.blogspot.com.eg/2012/08/blog

lpost_17.htm 

http://www.ndc.ye/ar-page.aspx?show=67
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11%20/559/59/PDF/N1155959.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11%20/559/59/PDF/N1155959.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12%20/370/80/PDF/N1237080.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12%20/370/80/PDF/N1237080.pdf?OpenElement
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/mol07.doc_cvt.htm
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