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 ال تقود النفصال!واقعية وخيار األقاليم.. نحو معالجة ما بعد الحرب يمن 

 إعداد مجموعة من الباحثين في المركز

 مدخل تأسيسي:

 الحوار مؤتمر عن المنبثقة األقاليم تحديد لجنة أقرتم، 4102من فبراير  العاشر في
أربعة في شمال  أقاليم؛ ستة إلى البالد تقسيم أساس عمى يقوممقترًحا  باليمن، الوطني

 بالمعنى فيدراليةاتحادية أو  دولة إطار في الشمال، في وأربعة الجنوب في اثنانالبالد، و 
 الدفاع شؤون عدا األقاليم، ليذه كاممة شبو استقاللية ىناك يكون أي والقانوني، السياسي
 .صنعاء اليمنية العاصمة في المركزية الحكومة إلى تؤول التي الخارجية، والسياسة

 اعتمد الرئيس عبد ربو منصور ىادي، الذي كان يرأس المجنة، ىذا المقترح.وفي حينو، 

 وذمار، وصعدة عمرانصنعاء و  محافظات يضم الذي آزال إقميم ىي، الشمالية واألقاليم
قميم قميم والجوف، ومأرب البيضاء يشمل الذي سبأ وا  ب، تعز يضم الذي الجند وا  قميمو  وا   ا 
 إقميم: فيما، الجنوبيان اإلقميمان أما، وحجة والمحويت وريمة ةد  ي  د  الح   يضم الذي، تيامة
قميم والضالع، وأبين لحجعدن و  يضم الذي، عدن  وشبوة حضرموت يضم، و حضرموت وا 

 .سقطرى وجزيرة والميرة

، فتضمن أن خاص بوضعكلٍّ منيم ل التقسيم احتفظوفيما يخص صنعاء وعدن؛ فقد 
النص عمى  ويتم إقميم، أي لسمطة خاضعة غير اتحادية مدينة، صنعاء العاصمة أمانة تكون
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 طابع ذات واقتصادية ريةاإد مدينة" تكون أن عمىاالتفاق  فتم عدن أما ،ريِّادستو ذلك 
 وي نصُّ عمييا دستوريِّا كذلك. مستقمة، وتنفيذية تسريعية بسمطات وتتمتع ،"خاص

 بواعث ذات اعتراضات بينيا من التقسيم، ىذا عمى عدة اعتراضات حينو في وظيرت
 اليمن لتقسيم تمييًدا متعمدة خطوة إما ىو إنما المشروع، ىذا أن لمكثيرين بدا وطنية؛حيث

 قسم وكل وجنوب، شمال إلى فعالً  اليمن قسَّم األساس في أنو في واضح ىو كما مجدًدا،
 سوف أنو أو المحافظات، من مجموعة بدوره منيا كلّّ  يضم األقاليم، من مجموعة يضم منيا
ف مع إقميم، كل داخل مناطقية صراعات من إليو يقود سوف بما فعميِّا، ذلك إلى يؤدي  تخوُّ
 .محافظاتو باقي عمى ما إقميم في رئيسية محافظة ىيمنة من المحافظات بعض

 الذين الحوثيين أن إلى ذلك، مراقبون وأعاد التقسيم، ىذا الحوثيون رفض حينو وفي
 تضمن أن يريدون كانوا آزال، إقميم محافظات بعض عمى وسيطرتيم نفوذىم نقاط تتركز
 أن وكذلك بالتحديد، الساحمية حجة محافظة في األحمر، البحر عمى منفًذا نفوذىم، منطقة
 .جوف محافظة في الموجودة تمك مثل النفط، مصادر بعض اإلقميم يتضمن

 النفصال جديدة صيغ طرح الجنوبية، السياسية األطراف بعض أعادت اإلطار، ىذا وفي
 السياسي بو تقدم الذي" السياسي المشروع" آخرىا وكان اليمني، الجسد عن الجنوب

 اليمنية، الوحدة بعد حكومة أول لوزراء رئيًسا كان الذي العطاس، بكر أبو حيدر الجنوبي،
 كيان وتشكيل سياسية رؤية صياغة أجل من العام اإلطار" مسمى عميو وأطمق م،0991 عام

 ".مجتمعي سياسي جنوبي
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وتدعو صراحًة إلى انفصال الجنوب "مبادرة" العطاس، تؤيد الحرب الحالية عمى اليمن، 
عن الوطن األم، وتستغل في ذلك، تأثيرات سياسية، مثل ذلك المشروع الذي اعتمده ىادي 

م، وسموك بعض البمدان الفاعمة في األزمة اليمنية، عمى األرض، من أجل 4102في 
عميِّا عن من حالة غياب الدولة في الوقت الراىن، وتكريس مناطق نفوذ مستقمة فاالستفادة 

 اليمن.

ولعل أبرز نموذج عمى ذلك ما تحاول أن تقوم بو اإلمارات، وفق تقارير عدة، بالتعاون 
مع بعض القوات التابعة ليادي؛ حيث تركز في ىذا اإلطار، عمى المناطق الساحمية، التي 

د ي د ة.  تشمل موانئ اليمن األىم، مثل المخا والح 

..... 

لميمن، " األقاليمي"لورقة أن تسبر غور مشروع التقسيم في ىذا اإلطار، تحاول ىذه ا
ومخاطر تكريسو في مشروع الدستور اليمني الجديد عمى وحدة البالد، والبدائل المتاحة، من 
أجل الحيمولة دون تقسيم اليمن، مع ما لذلك من مخاطر سياسية وأمنية عمى اإلقميم 

 بالكامل.

 

 :في الدستور اليمني ومشكالتو مشروع األقاليمأواًل: 

 الباب ضمن ،"األقاليم سمطات" عنوان حمل الذي الثاني، الفصل في جاء ما خالل من
؛ فإننا يمكن التأكيد عمى أن المشروع اليمني الدستور مشروع من ،"الدولة سمطات" الثالث
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البالد، ليس يحمل بذور فنائو، وأنو لن يقود سوى إما إلى صراعات داخمية، أو إلى تقسيم 
 ن فحسب، بل إلى كيانات عدة متشرذمة، ال تممك عناصر قيام الدولة المستقرة.ي  إلى كيان  

، العربي، الذي تنتمي اليمن إليو ثقافًة وسياسًة ومجتمًعا فال توجد سابقة واحدة في العالم
عمى  –ية تحت سمطتيا لدولة وضعت في دستورىا مواد تنص عمى أن تكون ألقاليميا الفرع

 .، وأن تعقد اتفاقيات سياسية أو اقتصادية خارجيةدساتير خاصة بيا –سبيل المثال 

" في الفصل أواًل: السمطة التشريعية(، من البند "432(، من المادة )0ففي النقطة رقم )
الخاص بسمطات األقاليم في مشروع الدستور اليمني؛ تقول مسودة المشروع إن األقاليم 

( عمى أنو من 0حيث تنص النقطة رقم ) ؛إقرار دساتير خاصة بيا سوف يكون من حقيا
 بأغمبية تعديمو أو اإلقميم دستور مشروع إقرار"صالحيات السمطات التشريعية ألقاليم الدولة: 

 ."المجمس أعضاء ث م ث ي  

 التعاون اتفاقيات عمى الموافقة"( في نفس المادة عمى: 6بينما نصَّت النقطة رقم )
 تكون أن شريطة واالجتماعية، االقتصادية التنمية مجاالت في اإلقميم يعقدىا التي واالستثمار
 أو االتحادية السمطة اختصاصات في تؤثر وال االتحادية، الخارجية السياسة مع منسجمة

 ".االتحادية لمدولة العام الدَّي ن

ىذه أشارت إلى أنو ال ينبغي أن تتعارض المختمفة قد المادة نقاط وبالرغم من أن 
، ومع التزامات مع الدستور االتحاديبشكل عام األقاليم والصالحيات الخاصة دساتير ال

 العربي. ؛ إال أنيا في النياية أرست سابقة ال نظير ليا في العالمالحكومة االتحادية
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قميمية تسعى إلى ليمن بالذات، الذي ال تزال ىناك قوى داخمية كما أنيا في حالة ا وا 
 انفصالو مرة أخرى؛ فإن النص عمى نظام األقاليم دستوريِّا؛ يعني تفكيك الدولة.

وبالنظر إلى البنود الخاصة بسمطات األقاليم التشريعية والتنفيذية؛ فإننا سوف نجد معالم 
لموظفين ذلك؛ فسمطات األقاليم من حقيا سن قوانينيا واعتماد ميزانياتيا، وكذلك تعيين كبار ا

، وجياز الشرطة، وغير ذلك مما ىو اختصاصات والييئات المستقمة في المؤسسات المدنية
 أصيمة لمحكومة المركزية.

الواليات والمديريات التي تتكون منيا المحافظات اليمنية، ثم نجد ذات الطابع في مستوى 
ن بدورىا  لث ضمن الباب الثالث من األقاليم الرئيسية، وفق ما نص عميو الفصل الثاالتي ت كوّْ

 ".سمطات الوالية والمديريةم سمَّى " –أي الفصل الثالث  –مشروع الدستور، والذي حمل 

كيف سوف يتم التوفيق بين كل ىذه مثل ؛ ةميمت التساؤالمجموعة من الثور توىنا 
المحافظات و كيف سوف يتم التوزيع الدقيق لمصالحيات بين األفرع في األقاليم و ، ؟!السمطات

، وىل وصل المجتمع اليمني إلى مستوى النضج والرشادة ؟!وبين المركز في صنعاء
دارة كل ىذه المؤسساانتخاب و السياسية التي تسمح ب  !ت ذات الطابع اإلقميمي والجيوي؟ا 

وىي كميا أسئمة مشروعة يقرىا الواقع. فعمى أبسط تقدير؛ ىل استطاع اليمنيون إلى 
مركزية تمارس صالحياتيا الكاممة، حتى منذ ما قبل اندالع اآلن انتخاب مؤسسة تشريعية 

، وبصالحيات تشريعية الس أقاليم وواليات ومديرياتالحرب؛ حتى يمكنو أنت ينتخب مج
 ؟!..واسعة
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ي والثالث من الباب الثالث من مشروع الدستور؛ ينصان عمى أن كل الفصالن الثانف
ات عمى غرار وحدة من الوحدات المحمية الفرعية التي تشكل ما أطمق عميو المشروع مصطمح

الواليات والمديريات، بجانب األقاليم، سيكون ليا مجالس منتخبة، تراقب سمطاتيا التنفيذية، 
 يا.ية؛ كلّّ في موقعت الحكومة المركز وتقوم باختصاصا

كالت، خصوًصا وأن الدولة اليمنية، وىي في بكل تأكيد سوف تقع العديد من المش
تتسم بخصائص ال يمكن معيا تطبيق ىذا النموذج األساس دولة بسيطة وليست م ركَّبة؛ 

 بنجاح.

أول ىذه السمات، أن اليمن طيمة تاريخو، ىو بمد مركزي، وفي ظل طبيعتو القبمية؛ فإن 
؛ لن ، وما دونو من واليات ومديرياتالنظام الفيدرالي الذي يستند إليو مشروع األقاليم الستة

يمكن تطبيقو؛ حيث سوف تظير تمايزات في توزيع السمطة والثروة، تبًعا لموزن السكاني لكل 
 .محافظة من المحافظات التي تنتمي لكل إقميم، وفق ما نص عميو مشروع الدستور نفسو

 اإلقميم، في التشريعية السمطة ىو األقاليم نواب مجمس" أن عمى تنص ،(431) المادةف
 المباشر السري رحال العام باالقتراع ي نتخبون 21 عن يزيد ال األعضاء من عدد من ويتكون

 ".لمواليات العادل التمثيل يضمن بما وذلك النسبية، القائمة لنظام وفًقا والمتساوي،

وىذا المبدأ، التمثيل الجيوي، سواء في األقاليم أو الواليات، أو في األجيزة السيادية، 
بل إنو منصوص موجود في مواد عديدة من مواد الدستور، الوطني، مثل جياز اإليرادات 
 عمى وجو الخصوص، في مواد بعينيا. عميو بالنسبة لمجنوب
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 الدولة تمتزم أن عمى تنص دية،االتحا الحكومة سمطات مواد ضمن ،(412) فالمادة
 التشاركية لتحقيق لمجنوب العادل التمثيل لضمان الالزمة والتنفيذية التشريعية التدابير باتخاذ

 ".االتحادية التنفيذية والمؤسسات األجيزة في

 خالل" أنو عمى تنص االنتخابات، بترتيبات الخاصة المواد ضمن ،(244) المادة بينما
 المسمحة والقوات المدنية الخدمة في المساواة عدم معالجة يجب األولى االنتخابية الدورة
 وتحقيق التمييز إلغاء يضمن وبما ومؤسسات قوانين عبر االتحادي المستوى عمى واألمن
 يكون التوظيف، في التمثيل تفاوت معالجة أجل ومن. اليمنيين لجميع الفرص تكافؤ

 في والتدريب والتأىيل الشاغرة الوظائف شغل في أولوية( وحضرموت عدن إقميما) لمجنوبيين
 المدنية الخدمة متطمبات التعيينات تحترم أن ويجب. واألمن المسممة والقوات المدنية الخدمة
 ".تعسفي بشكل موظف أيّْ  صرف يحق وال. والمؤالت بالميارات المتعمقة

المجتمع اليمني؛ لن تكون ىذه التمايزات في ظل الثقافة السائدة والطبيعة المجتمعية في 
مقبولة، بخالف المجتمعات األكثر تطوًرا في المجال التعميمي، وتتمتع بثقافة سياسية سميمة، 

عنوان كبير، وىو دأ التشاركية النسبية التمثيمية ىذا، الذي يندرج تحت تجعميا تقبل مب
ك مة والحكم الرشيد"، والذي ت عتبر عممية تطبيقو، ىي أىم مظا و  ىر فشل الدولة القومية "الح 

 في العالم العربي واإلسالمي في مرحمة ما بعد رحيل االستعمار.

بمعنى أن تطبيقو ليس باألمر السيل، وفشل اليمن فيو؛ ليس بدًعا من دول العالم 
 العربي واإلسالمي.

 أمٌر غير موجود بشكل مثالي ىكذا، حتى في الواليات المتحدة.حتى وىو 
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كثر من مرة في االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ عندما يحدث أن وبرزت ىذه األزمة أ
يخسر المرشح الرئاسي الذي حصل عمى عدد أكبر من األصوات، بسبب خسارتو لمواليات 
م ع االنتخابي الذي يحدد شخصية الرئيس؛ حيث يتباين الوزن النسبي  األكبر عدًدا في الم ج 

م ع اال   نتخابي.لمواليات األمريكية في ىذا الم ج 

م ع االنتخابي األمريكي،  ولقد رأينا احتجاجات من جانب الواليات األقل تمثياًل في الم ج 
وأعطت أصوات الغالبية فييا لممرشحة الديمقراطية، ىيالري كمينتون، خالل االنتخابات 

 األخيرة.

قبول مبدأ التقسيم ألقاليم استناًدا لمنموذج  –فرًضا  –بجانب ذلك؛ فإنو حتى لو تم 
الفيدرالي الال مكركزي في اليمن؛ فإنو بالصورة التي احتواىا مشروع الدستور ىذا؛ فإن ذلك 
يعني ازدواجية في السمطات والصالحيات بين سمطات األقاليم من جية، والحكومة المركزية 

فييا تطبيق صالحيات المركزي من جية أخرى؛ حيث األمور والمواقف التي سوف يتم 
 والفرعي، ال يمكن ليا أن تكون محددة بدقة عمى أرض الواقع.

ومن البدييي واألولى أن يحدث ذلك بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في األقاليم من 
جية، وبين تمك القائمة في الواليات والمديريات من جية أخرى؛ حيث ينص مشروع الدستور 

لمؤسسات سوف يتم انتخاب واختيار أعضائيا من العناصر المحمية، وبطبيعة عمى أن ىذه ا
الحال؛ فإننا كمما أوغمنا في المحمية؛ كمما تراجعت نسبة الوعي السياسي، وغياب الثقافة 

 السياسية الالزمة إلنجاح التجربة.
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ة وبالتالي؛ فإن النزاعات القانونية والسياسية سوف تتزايد، حتى يحدث فشل الدول
 بالكامل.

 

 :البدائل المتاحة: ثانًيا

استمرار األزمة في اليمن، حتى بعد  يقود إلىبطبيعة الحال؛ فإن ىذا الوضع، سوف 
 وقيع عمى اتفاق وقف إطالق النار.الت

 اإلمكانيات وضعف األقاليم، تجربة وحداثة القائمة، المناطقية الحساسيات ظلففي 
 إشكاليات إلى ذلك يؤدي قد، المحمية وحكوماتيا األقاليم ىذه ب نية إلنشاء المتاحة المادية
 إقميم، كل إطار في صراع يدور أن من ي خشى حيث نفسيا؛ األقاليم ىذه إلى المركز من تنتقل
 أو البشري والثقل المالية اإلمكانيات تمتمك التي المحافظة إقميم كل عمى يييمن أن خشية مع

 .القبمي النفوذ

 األقاليم لوضع البارز العنوان ىو والييمنة والمصالح الوظائف صراع يصبحوبالتالي؛ س
 ىيمنة لمشكمة الحل ىو الحالة، ىذه في اإلقميمي التوزيع يصبح وال البعض، بعضيا مع

 توزيع في اإلشكالية وجود جانب إلى إقميم، كل إطار في الييمنة تعدد إلى" المقدس" المركز
 .الموارد في والفقيرة الفنية المناطق بين الثروة

فإنو من األىمية بمكان العمل عمى وضع بدائل يتم النص عمييا في وثيقة وقف ولذلك، 
إطالق النار، والوثيقة التأسيسية التي سوف تتضمن تفصياًل ترتيبات عممية السياسة والحكم 
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في اليمن في مرحمة ما بعد الحرب، وحتى انتخاب مؤسسات الدولة التشريعية ورئيس 
، ينص صراحة عمى أن اليمن بمٌد الجميورية، ويتم النص عمييا في دستور جديد لمبالد

د، وال يعتمد أي شكل من أشكال الجيوية واألقممة في عممية توزيع السمطة والثروة ، م وحَّ
 .والسمطة الثروة توزيع لمسألة ومنطقية مقبولة معالجات فيو توضع ولكن

اعتماد نظام محك م لإلدارة المحمية، يكون عنوانو وبمكن القول إن الحل يكمن في 
دة واسعة أو كاممة الصالحيات، الرئيسي ىو إدارة محمية  بعدد، في إطار دولة مركزية م وحَّ

 وأن" واليات" أو" أقاليم" ت سمَّى أن ي منع وال لمقانون، طبًقا المنشأة الجميورية محافظات
 .االنفصال تحرم تشريعية منظومة إطار فيلكن و  كاممة، اإلقميم بصالحيات تتمتع

ي ن، إما نظام إدارة محمية بصالحيات محدودة  ويكون اليمن في ىذه الحالة بين خيار 
لموحدات اإلدارية المحمية، أو نظام حكم محمي، يعطي صالحيات أكبر ليذه الوحدات، ولكن 

 االنقسام والتفكيك في إطار سقف بعينو ال تتجاوزه، بحيث ال يحتوي ىذا النظام عمى بذرة
 .مستقبالً 

وفيو يتم استبدال كل الييئات التنفيذية والتشريعية التي نص عمييا المشروع الحالي 
دة عمى مستوى المحافظات لمدستور اليمني، لألقاليم والواليات والمديريات؛  بييئات أخرى م وحَّ

جمعيا جميًعا في إطار دولة ل التقسيم المحمي األساسي لميمن، ويتم ثالحالية التي تم 44الـ
 مدنية، ومسمى اليمن االتحادي.

 بو ولعل النظام األنسب في ىذا المقام لميمن، ىو النظام الم طبَّق في مصر، وأخذت
أو تشريعيِّا تنفيذيِّا مؤسسيِّا الكثير من الدول العربية بعد االستقالل، والذي ال يضع إطاًرا 
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لمحمية األساسية لمدولة ما ت عتبر المحافظة ىي الوحدة الألقاليم السبعة التي تكون مصر، في
 المصرية.

، تضم بدورىا وقرىً  اوتضم كل محافظة منيا مجموعة من الوحدات المحمية األصغر؛ مدنً 
"ميكرو"، بيا ما ي عرف بالمجالس الشعبية والتنفيذية أصغر أحياء وكفور ووحدات محمية 

نة من جانب السمطة تنفيذية ليا، والثانية م عيَّ المحمية، واألولى منتخبة وال صالحيات 
قراره ليا، وتعمل  المركزية، وال تممك رسم أو تنفيذ أية سياسات من دون موافقة المركز وا 

التي تضعيا الحكومة المركزية، التي ي عتبر محافظو المحافظات  عمى تنفيذ السياسات
 يشرف عمى مجمس المحافظين.المختمفة، تحت تبعية رئيسيا، أي رئيس الوزراء، الذي 

وما ينطبق عمى السياسات؛ ينطبق عمى التمويل؛ حيث ال يوجد مصدر تمويل ذاتي 
لممحافظات أو المدن أو القرى في مصر، تنفق منو الوحدات المحمية من دون إذن السمطات 

وم المركزية أو من دون معرفتيا بو، حتى ما ي عرف بالصناديق الخاصة التي تضم عوائد الرس
 والخدمات المختمفة.

وىذا النظام ىو النظام الوحيد الذي يضمن إدارة الوحدات المحمية، وفي نفس الوقت 
سية، إلى وحدة يضمن عدم تحول أيٍّ من المستويات التي تكون الدولة الجيوسيا

 كوزموبوليتانية؛ قادرة عمى إدارة شؤون نفسيا بنفسيا بعيًدا عن المركز، وبالتالي؛ االستقالل
 عنو حتى ولو بشكل فعمي غير رسمي.

، ةوبشكل عام؛ فإن الحمول المطموبة لممشكالت اليمنية ومنيا مشكمة المركزية الشديد
طالق الطاقات الميممة في مجاالت البناء والمالية لممحميات، ومنح الصالحيات اإلدارية  وا 
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عمى حمول واقعية يمكن ينبغي أن ترتكز ؛ والتنمية وحل مسألة المشاركة في السمطة والثروة
 مشكالت جديدة.تنفيذىا دون خمق 

عادة ىيكمة الدولة وفًقا لمعطيات موضوعية  وىذا يتطمب دراسة متأنية لمسألة األقممة وا 
 بعيدة عن الشطط والمؤثرات الخارجية.

الدستور  ؛ حيثىذا الوضع في الدستور الجديد لمبالدبجانب ذلك، فإنو ينبغي تكريس 
تضمن فصواًل ألحكام انتقالية تستمر صالحيتيا لمدة ما بين ثماني إلى عشر نفسو يجب أن ي

 .سيادي بشكل كاملالمؤسسي و بالمعنى القانوني والسنوات، حتى يتم استعادة الدولة 

، ويؤكد عمى وحدة وقوعو ومنع، االنفصالوتنصب ىذه األحكام االنتقالية عمى تجريم 
، وبناء يمن جديد يتشارك التوزيع العادل لمسمطة والثورةاليمن في إطار توافقي سميم، يضمن 

 .في بنائو كافة أبنائو، بمختمف توجياتيم ومشاربيم وتطمعاتيم
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