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 عن أسئلة الفٍدزالٍة غٍس المسئٍة وتحدٌبتهب فً الحل الٍمنً

مبجد المرحجً
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، ضمن تداعٌات الربٌع العربً 3122بعد انطالق مسار سٌاسً جدٌد فً الٌمن عام 

التً عصفت بدول عدة فً المنطقة، طرحت الفٌدرالٌة بقوة كـحل سحري لهذا البلد 
ً فً أبجدٌات  ً ُمحرما الغارق فً مشكالت وتعقٌدات عدة. قبل ذلك كانت الفٌدرالٌة شأنا

لالنفصال الذي هو خطٌئة الخطاٌا فً بلد استعاد وحدته السٌاسٌة الٌمنٌة وُتشكل نظٌراً 
منذ عقدٌن فقط. وبٌن الموقعٌن اللذٌن تموضعت فٌهما الفٌدرالٌة مرة كمحل للهجاء 
وأخرى كمحل للثناء، ٌبدو أنها لم ُتدرس بالمعنى الفعلً، ولم ٌتم إنشاء ُمقاربة نقدٌة 

ٌقها من زواٌا فنٌة، وما العائد من ُمتفحصه لها تتعرف على مدى مالئمتها وإمكاٌنة تطب
اللجوء لها، ولماذا ٌُمكن أن تشكل حالً للتعقٌدات الناشئة تبعاً لصعود هوٌات طائفٌة 
ً للروابط الوطنٌة بٌن الٌمنٌٌن، وهل هً كخٌار باألساس  وجهوٌة تشكل تهدٌداً حقٌقٌا

عملٌة تنموٌة  ستشكل ُمعالجة فعلٌة لمشكالت تركز السلطة، وتوزٌع الثروة، وإدارة
 واسعة ومتوازنة، وتكفل إشراكاً حقٌقٌاً للجمهور فً إدارة حٌاتهم؟

                                                           
1
 باحث وناشط ٌمنً. 

أثريخ  الذيدحدياخ الفدزاليح كشكل جديد إلدازج اليمن، والنقاشاخ دذعسف هره الىزقح عىل 
حىل مخاطس ادخاذ هرا القساز عىل مظذقتل التلد من ناحيح كىنه يأيت يف مسحلح صعىد الهىياخ 

مطالث طياطيح دظذند عليها. عالوج عىل كىنها دظذرشف فسص الفدزاليح يف الصغريج فيه، وازدفاع 
إعادج صياغح العالقاخ املحذقنح ةني الشٌلل والجنىب، وإعادج دىشيع الرثوج، ومتكني الناض من 
املشازكح يف الحكم. وملاذا مثح اعرتاضاخ واطعح ضد الخياز الفيدزايل من املثقفني ومن جٌلعاخ 

مخاطس كثريج طيؤدي لها هرا الذقظيم املقرتح ةظتث عدم الذىافق قىل ةىجىد طياطيح مخذلفح د
 الكًل عليه.
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ٌُ رزُ اإلعبثخ ػٍٝ ٘نٖ األٍئٍخ ؽزٝ ا٢ْ ػّٓ اإلٔقواؽ اٌؾض١ش اٌنٞ ٠جلٚ ػ١ٍٗ َِبه 

"اٌفلهٌخ" اٌؾبٌٟ فٟ ا١ٌّٓ. ٚاٌنٞ رزٌٛٝ اٌؼًّ ػ١ٍٗ اٌٍَطخ االٔزمب١ٌخ ثلفغ ِٓ اٌوئ١ٌ 

ػجلهثٗ ِٕظٛه ٘بكٞ، وّٓ ٠ُو٠ل ثـبٌف١لها١ٌخ أْ رىٛٔٗ ئهصٗ اٌشقظٟ فٟ ؽىُ اٌجٍل، و١فّب 

 ٙب ػٍٝ األهع الؽمبً.  وبٔذ ٔزبئغ

مزوؽٗ ػّٓ ط١غٗ رم١َُ ١ٌٍّٓ ئٌٝ ٍزخ ألب١ٌُ ٟ٘: اىاي، ٍجأ، اٌغٕل،  ُّ رأرٟ ٘نٖ اٌف١لها١ٌخ اٌ

رٙبِٗ، ػلْ، ٚؽؼوِٛد. ٚمٌه ٚفك ِب رُ ئلواهٖ ػمت ِإرّو اٌؾٛاه اٌٛؽٕٟ
i

، ثؼل 

ّبٌٟ ش –ِقبع ؽ٠ًٛ ِٓ اٌغلي ا١ٌَبٍٟ ث١ٓ ػلك ِٓ اٌمٜٛ اٍُمؾ ف١ٗ ف١به االل١ّ١ٍٓ 

اٌنٞ وبْ ٠زجٕبٖ اٌؾية االشزواوٟ   -1990ٚعٕٛثٟ ػّٓ اٌؾلٚك اٌَبثمخ ٌٍلٌٚز١ٓ لجً ػبَ 

ا١ٌّٕٟ ٚؽووخ أٔظبه هللا اٌي٠ل٠خ "اٌؾٛص١١ٓ"
ii

، ٚفظبئً ؽواو١خ عٕٛث١خ غ١و ِّضٍخ  

ثبٌّإرّو ٠مٛك٘ب هئ١ٌ ا١ٌّٓ اٌغٕٛثٟ األٍجك ػٍٟ ٔبطو ِؾّل ٚآفو٠ٓ
iii

 . 

ه اٌف١لها١ٌخ ػّٓ اٌظ١غخ اٌَلا١ٍخ ثمٛح. ٚهغُ وٛٔٗ ألو ٔظو٠بً لبك اٌوئ١ٌ ٘بكٞ ػ١ٍّخ ئلوا

كهاٍخ ِمزوػ اإلل١ّ١ٍٓ ػّٓ ٌغٕخ األلب١ٌُ اٌزٟ ُشىٍذ ػمت ِإرّو اٌؾٛاه ِٓ ِّضٍٟ ػلك 

ِٓ اٌمٜٛ ا١ٌَب١ٍخ ٌؾً اٌقالف ث١ٓ اٌزظٛه٠ٓ ثؼل أْ أُلو ِجلأ اٌف١لها١ٌخ فٟ ئؽبه اٌّإرّو 

ٌنٞ وبْ ٠ُفزوع ثٙب اٌم١بَ ثلهاٍبد ف١ٕخ ١ٍٚب١ٍخ، ٚاالٍزؼبٔخ مارٗ، ئال أْ ػًّ ٘نٖ اٌٍغٕخ ا

ثقجواء ٠ملِْٛ رظٛهاد ِٚمبهثبد رُجوه روع١ؼ أؽل اٌق١به٠ٓ ػٓ ا٢فو، ٌُ ٠َزغوق أوضو 

ِٓ أٍجٛع فمؾ ١ٌزُ ئػالْ اٌظ١غخ اٌَلا١ٍخ. ؽ١ٕٙب اػزوع ِّضً عّبػخ اٌؾٛصٟ فٟ ٌغٕخ 

ة أ١ِٓ ػبَ اٌؾية االشزواوٟ اٌلوزٛه ٠ب١ٍٓ األلب١ٌُ ػٍٝ مٌه ٚهفغ اٌزٛل١غ. ٚفٟ غ١ب

ٍؼ١ل ٔؼّبْ، اٌنٞ لبك فىوح اٌف١لها١ٌخ ػّٓ ئل١ّ١ٍٓ، ٚلغ األ١ِٓ اٌؼبَ اٌَّبػل ٌٍؾية أثٛ 

 ثىو ثبم٠ت ػٍٝ لواه اٌٍغٕخ ِغ ئػبفخ رؾفّع شىٍٟ الِزظبص أزمبكاد اٌؾية ػٍٝ رٛل١ؼٗ.

ٗ. ٚثبإلػبفخ ٌوفغ اٌؾٛص١١ٓ اٌظو٠ؼ ٌُ ٠ٕزظ ػٓ ٘نا اإلػالْ اٌف١لهاٌٟ لجٛي ١ٍبٍٟ ػبَ ٌ

ٌٗ، ٚرؾفع االشزواوٟ ػ١ٍٗ، وبْ اٌوفغ األُ٘ لبكِبً ِٓ ر١بهاد اٌؾوان اٌغٕٛثٟ اٌّقزٍفخ 

١َُّطو ػ١ٍٗ ِٓ  اٌزٟ أػٍٕذ ِؼظّٙب هفغ ٘نٖ اٌظ١غخ، ثبٍزضٕبء اٌفظ١ً اٌؾواوٟ اٌ

اٌوئ١ٌ ٘بكٞ ٚرُ أشبءٖ لجً ِإرّو اٌؾٛاه اٌٛؽٕٟ فمؾ
iv

ٌؾً اٌف١لهاٌٟ اٌنٞ . ٚ٘ىنا فاْ ا

٠ُفزوع ثٗ ئهػبء اٌغٕٛث١١ٓ ثزٍج١خ اٌؾل األكٔٝ ِٓ ِطبٌجُٙ، ٌُ ٠ؾمك ٍٜٛ ثبٌّي٠ل ِٓ 

ئغؼبثُٙ، ِّب ٠ؼّيى لٛح اٌفظ١ً األوضو رطوفبً ثم١بكح اٌوئ١ٌ اٌغٕٛثٟ األٍجك ػٍٟ ٍبٌُ 

ٌنٞ اٌج١غ اٌنٞ ٠مٛك اٌّطبٌجخ ثبالٔفظبي ث١ٓ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة. ٚوبٔذ فؾٜٛ اٌلػب٠خ ا

ثبشو٘ب ٘نا اٌفظ١ً ئٔٗ ؽزٝ اٌؾلٚك اٌل١ٔب اٌّزٛلؼخ ثال١ّ١ٍٓ ٌُ ٠زُ رٍج١زٙب، ثً رُ رم١َُ 

 اٌغٕٛة.

ػالٚح ػٍٝ اٌزؼم١لاد اٌَبثمخ اٌّزظٍخ ثبٌَّبه ا١ٌَبٍٟ إللواه اٌف١لها١ٌخ، فأٙب أ٠ؼبً رُض١و 

زّبكٖ، ٚاٌنٞ اٌّقبٚف ِٓ ٔٛاؽٟ ػلح. ٠ُّٚىٓ ٕ٘ب االٔطالق ِٓ ِٕبلشخ اٌمواه اٌنٞ رُ اػ
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ُ ا١ٌّٓ ئٌٝ ٍزخ ألب١ٌُ ِزفبٚرخ اٌَّبؽخ ٚاٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ٚاٌّٛاهك االلزظبك٠خ. ٚ٘ٛ أِو ال  َّ ل

٠جلٚ ِفِٙٛبً ٌىٛٔٗ غ١و "ػبكي" أٚ "ٚؽٕٟ". فجلا٠خً، ٠ُّىٓ اإلشبهح ئٌٝ ِالِؼ االفزالالد 

فوك فٟ  370ا١ٌّٓ ثّؼلي  فٟ اٌزم١َُ اٌنٞ رُ. فّضالً، ئل١ٍُ اٌغٕل ٠ّزٍه أػٍٝ وضبفخ ٍىب١ٔخ فٟ

 7اٌى١ٍِٛزو اٌٛاؽل. ث١ّٕب ئل١ٍُ ؽؼوِٛد ف١ٗ َِزٜٛ وضبفخ ٍىب١ٔخ ِٕقفغ ٌٍغب٠خ ثّؼلي 

% 70أفواك فٟ اٌى١ٍِٛزو اٌٛاؽل. ٚث١ّٕب ٠ؾزىو وً ِٓ ئل١ٍُ ؽؼوِٛد ٚئل١ٍُ ٍجأ أوضو ِٓ 

% ِٓ ٘نٖ 30ِٓ ِٓ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ، ال٠زؼلٜ ٔظ١ت األلب١ٌُ األهثؼخ اٌجبل١خ ٍٜٛ ألً 

% ِٓ ِغّٛػخ اٌَىبْ. ٘نٖ  00اٌّٛاهك. ػالٚح ػٓ أْ األلب١ٌُ األهثؼخ ف١ٙب أوضو ِٓ 

طٛهح أ١ٌٚخ وبشفخ ػٓ غ١بة أٞ هؤ٠خ ِٕطم١خ ؽىّذ ٘نا اٌزم١َُ. ٚئٌٝ عٛاه ٘نا اٌّإشو 

األٌٟٚ ػٓ غ١بة اٌؼلاٌخ، ٠جلٚ اٌٍّّؼ اٌضبٟٔ ػٓ ٘نا اٌزم١َُ ٘ٛ غ١بة أٞ هؤ٠خ رؾبفع ػٍٝ 

الٔلِبط ث١ٓ اٌَىبْ ثّب ٠ؼيى اٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ. ؽ١ش اٍزظٙو ٘نا اٌزم١َُ ا٠ٌٛٙبد اٌطبئف١خ ا

ٚإٌّبؽم١خ ١١ّٕ١ٌٍٓ. فألب١ٌُ اٌغٕل ٚاٌؾل٠لح ٚؽؼوِٛد ٚػلْ ٍٚجأ ١ٍٕخ ا٠ٌٛٙخ ػٍٝ 

ُِؼظُ اٌىزٍخ اٌي٠ل٠خ ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ئل١ٍُ اىاي. ٚ٘ىنا  اٌَّزٜٛ اٌطبئفٟ، ث١ّٕب رُ ػيي 

ُِشغؼبً ثشىً ٚاػؼ ٚغ١و َِإٚي ػٍٝ فوى اٌَىبْ ػٍٝ أٍبً ؽبئفٟ.٠جلٚ ٘نا   اٌزم١َُ 

ِٓ عٙخ أفوٜ، ٕ٘بن االٍزغبثخ ٠ٌٛٙز١ٓ عٙٛر١ٓ ثال١ّ١ٍٓ عٕٛث١١ٓ ٚأهثؼخ شّب١ٌخ، ِغ 

اٍزجؼبك عنهٞ ٌٛعٛك أٞ رلافً ٍىبٟٔ ث١ٓ االص١ٕٓ، ػّٓ رىو٠ٌ ٚرؼي٠ي ٌالٔمَبَ اٌمبئُ 

 ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ.ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌشّب١ٌخ ٚاٌغٕٛث١خ 

ٚئٌٝ عٛاه ٘نا اٌزم١َُ ثلالالد اٌفوى اٌقط١وح ف١ٗ، ٍزؾىُ ِجبكب غ١و َِإٌٚخ ػاللبد 

ا١١ّٕ١ٌٓ ثجؼؼُٙ ػجو رؼ١ّٕٙب فٟ اٌلٍزٛه االرؾبكٞ اٌمبكَ ٌىٛٔٙب لل ألود ِٓ لجً ِإرّو 

اٌؾٛاه
v

. ؽ١ش ٠ُقظض ٌٍغٕٛة
vi

% ِٓ وً شٟء فٟ اٌلٌٚخ فالي اٌلٚهح 00وغغواف١ب  

االٌٚٝ ثؼل االٍزفزبء ػٍٝ ٘نا اٌلٍزٛه. ١ٍُٚموه ٌٍشّبي َٔجخ ِّبصٍخ رّبِبً، ثشىً ٠ًُّٙ 

ؽمبئك اٌزفبٚد اٌَىبٟٔ، ٠ُٚوّوي ػٍٝ أفؼ١ٍخ ا٠ٌٛٙخ اٌغ٠ٛٙخ ٚاِز١بى٘ب ٌشبغً اٌّٛلغ اٌؼبَ 

ػوٚهح مٌه ػّٓ فىوح أْ اٌّٛػٛع ِإلذ  ػٍٝ أفؼ١ٍخ وفبئزٗ ٚاٍزؾمبلٗ. ٚئما ألوهٔب

% ٌٍشّبي 00ٚػوٚهٞ، فى١ف ١ٍزُ رلث١و أزقبة ِغٌٍ رشو٠ؼٟ ثٕبءاً ػٍٝ َٔجخ 

ٚاٌغٕٛة؟ ً٘ ١ٍظٛد إٌبً ػٍٝ أٍبً عٙٛٞ، ثّؼٕٝ أْ اٌغٕٛثٟ ١ٍقزبه فمؾ اٌق١َّٓ 

ٟ ظً ثبٌّبئخ اٌقبطخ ثٗ ٚاٌشّبٌٟ ونٌه؟ ًٚ٘ ٍززشبثٗ ؽوق االٔزقبة ٚلٛاػلٖ إٌّظّٗ ف

اٌزفبٚد فٟ اٌؼلك ث١ٓ اٌطوف١ٓ اٌّفظ١ٌٛٓ عنه٠بً ٚفك ِب٠ٛؽٟ ثٗ ٔض اٌّبكح؟ ِٚٓ ٘ٛ 

اٌغٕٛثٟ ٕ٘ب ٚاٌشّبٌٟ ونٌه، ً٘ ُ٘ أػواق؟ فاما وٕب ٔفُٙ اٌغٕٛة وغٙخ عغواف١خ فٟ 

ػٍٝ اٌٛالغ ٚاػزّبكٖ ٌزؾل٠ل ٚفوى  مٌهاٌزظ١ٕف اٌؼبَ، ف١ٌٍ ٚاػؾبً و١ف ٠ّىٓ ػىٌ 

 ٍٗ ػٍٝ ؽو٠مخ ِّبهٍزُٙ ؽمٛلُٙ ثٕبءاً ػٍٝ ٠ٛ٘زُٙ اٌغغواف١خ.اٌَىبْ، ِٚٓ صُ أؼىب

ٚاٍزىّبالً ٌنٌه، ً٘ ٌزؾم١ك اٌَّبٚاح فٟ اٌقلِخ اٌّل١ٔخ ٚئٌغبء اٌز١١ّي رغبٖ اٌغٕٛث١١ٓ فأٗ 

١ٍزُ شغو اٌٛظبئف ثٕبءاً ػٍٝ اػزجبهاد اٌغٙخ اٌغغواف١خ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ٌٙب اٌفوك، ال االٍزؾمبق 
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فبءح؟ ثٙنا ٠زُ ِٕب٘ؼخ اٌز١١ّي ثٕبءاً ػٍٝ ر١١ّي. أِب فٟ اٌغ١ش ٚأعٙيح اٌمبئُ ػٍٝ ِؼب١٠و اٌى

االِٓ، فًٙ ١ٍزُ اؽظبء األفواك ٚفوىُ٘ ثٕبء ػٍٝ ٠ٛ٘برُٙ اٌغل٠لح اٌشّب١ٌخ ٚاٌغٕٛث١خ، ِغ 

 ِب ٠ض١وٖ مٌه ِٓ أمَبَ ٚػغبئٓ فٟ ِإٍَبد ٠ُفزوع أْ ٠ىْٛ ؽبثؼٙب ٚؽٕٟ عبِغ؟

١١ّيٞ ِإلذ ٌفزوح أزقبث١خ أٌٚٝ ثؼل ئلواه اٌلٍزٛه ٠ّىٓ اػزجبه أْ ٘نا االعواء اٌز

االرؾبكٞ وّب ٠مٛي ٘نا اٌّجلأ، ٌٚىٓ ٘نٖ اٌفزوح اٌّإلزخ رؼٕٟ أهثؼخ ٍٕٛاد وبٍِخ ِٓ 

اٌظواػبد اٌؾض١ضخ ث١ٓ ػَّٛ ا١١ّٕ١ٌٓ ثٕبءاً ػٍٝ اٍزؾمبلبد رٕشئٙب ٠ٛ٘بد عل٠لح ٌُٙ ٠زورّت 

 ثٕبًء ػ١ٍٙب فٛائل.

١يٞ اٌّإلذ ٌظبٌؼ اٌغٕٛة ٠ؼٛك الؽمبً ػّٓ ِب ٠َُّٝ "ؽّب٠خ ٌٚىٓ ٘نا اٌزلث١و اٌز١ّ

اٌّظبٌؼ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍغٕٛة". ٘نٖ اٌّظبٌؼ اٌزٟ رؾ١ّٙب آ١ٌبد فبطخ لؼبئ١خ ٚرشو٠ؼ١خ 

ٚرٕف١ن٠خ ألّو٘ب ِإرّو اٌؾٛاه اٌٛؽٕٟ، رٛاعٗ ِٓ؟ ئٔٙب فٟ ِٛاعٙخ اٌشّبي ٚاٌشّب١١ٌٓ. أٞ أْ 

ٌٚخ ٚؽ١ٕخ ارؾبك٠خ ػبكٌخ، ١ٍإٌٍ ٌظواع ِظبٌؼ ث١ٓ اٌلٍزٛه اٌمبكَ اٌنٞ ٠ُواك ِٕٗ ئٔشبء ك

اٌَىبْ فٟ اٌشّبي ٚاٌَىبْ فٟ اٌغٕٛة. فّب كاِذ ٕ٘بن ِظبٌؼ ؽ٠ٛ١خ ٌٍغٕٛة، ف١غت أْ 

رُٕشأ ٔظ١وح ٌٙب فٟ اٌشّبي. ٚ٘ىنا ٠زُ رؼو٠ف ػاللخ ا١١ّٕ١ٌٓ ثجؼؼُٙ ػّٓ طواع لبئُ ػٍٝ 

اٌزؼو٠ف اٌغغوافٟ، ال ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ  أٍبً ِظبٌؼ ِزجب٠ٕخ ث١ُٕٙ ٠ؾىّٙب فٟ أؽل اٌَّز٠ٛبد

اٌّشزووخ اٌزٟ رُ رفى١ىٙب ثجَبؽخ ئٌٝ شّبي ٚعٕٛة. ئْ ِب٠طٍك ػ١ٍٗ ِظبٌؼ ؽ٠ٛ١خ ٘ٛ شأْ 

٠ٍُؾك ثجٍل ثأوٍّٗ فٟ ِٛاعٙخ كٚي أفوٜ ػّٓ أكٚاه ا١ٌَب١ٍخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ اٌزٟ 

اٌزؼبًِ ِؼٗ ثقفخ، ٌىْٛ رلاػ١برٗ لل ٠ّبهٍٙب ٘نا اٌجٍل. ٚ٘ٛ ثبٌزأو١ل ١ٌٌ رؼو٠فبً ئعوائ١بً ٠زُ 

 رؼغ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ا١ٌّٓ فٟ ِٛاعٙخ ِٛاؽ١ٕٓ أفو١٠ٓ فٟ ػاللخ ػل٠خ.

ئػبفخ ئٌٝ ِبٍجك، ِبىاٌذ أٍئٍخ اٌىٍفخ االلزظبك٠خ اٌّزظٍخ ثزٕف١ن اٌق١به اٌف١لهاٌٟ غ١و 

١ٍِبه كٚاله ٠ٍٕٛبً،  11اٌـ  ِّٛػؾخ. فاما وبْ ا١ٌّٓ وجٍل فم١و ٌٍغب٠خ الرزؼلٜ ١ِيا١ٔزٗ ا٠ٌَٕٛٗ

٠ُٚؼبٟٔ ِٓ ِشىالد الزظبك٠خ وج١وح ٔز١غٗ اٌفَبك ٍٚٛء اإلكاهح االلزظبك٠خ، ٚاالػزّبك ػٍٝ 

ِظله ٚؽ١ل ِٕٚقفغ اٌَّزٜٛ ٘ٛ طبكهاد إٌفؾ ٚاٌغبى، ٚثبٌىبك ٠ٍُجٟ االٍزؾمبلبد اٌزٟ 

ر٠ًّٛ ػ١ٍّخ  ٠ز١ؾٙب كفٍٗ، فال ٠ٛعل أٞ ٚػٛػ  ػٍٝ اٌّظبكه اٌزٟ ١ٍؼزّل ػ١ٍٙب فٟ

االٔزمبي ِٓ شىً اٌلٌٚخ اٌج١َؾ ئٌٝ اٌّووت. ٚ٘ٛ ٠َزٍيَ ِظبكه ر٠ًّٛ ػقّخ ٍزٕفك فٟ 

اٍزؾمبلبد ئٔشبء األلب١ٌُ اٌَزخ، ؽ١ش ال ٠وك أٞ رٛػ١ؼ ٌٙنا فٟ اٌلٍزٛه، ػالٚح ػٍٝ ر٠ًّٛ 

. ٚ٘ٛ األلب١ٌُ فٟ فزوح اٌزأ١ٌٍ اٌزٟ ٍزّزل ٌفزوح ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌيِٓ لجً أْ رؼزّل ػٍٝ ٔفَٙب

أِو ٠جلٚ طؼجبً ٌٍغب٠خ فٟ ظً ػغي اٌجٍل اٌؾبٌٟ ػٓ رؾظ١ً اٌَّبػلاد اٌّموهٖ ٌٗ ِٓ لجً 

اٌّبٔؾ١١ٓ، ثَجت ػؼف صمزُٙ ثبٌؾىِٛخ ألٍجبة رزؼٍك ثبٌفَبك ٚػلَ اٌملهح ػٍٝ اٍز١ؼبة 

 اٌَّبػلاد ٚرقظ١ظٙب.
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٘نا اٌزَبهع ئْ فٟ ِبٍجك ِإشواد ٚاػؾخ ػٍٝ اٌزؼم١لاد ٚاٌّقبؽو اٌزٟ ٠زُ ئغفبٌٙب فٟ 

اٌف١لهاٌٟ ا١ٌّٕٟ. رغله االشبهح أ٠ؼبً ئٌٝ كٚاٍع افوٜ ٌٍمٍك، ؽ١ش أْ اٌؼاللبد ث١ٓ 

اٌّىٛٔبد اال١ٍ٘خ رشٙل رظلػبد وض١وح ػٍٝ فٍف١خ اٌظؼٛك اٌّزَبهع ٌزؼو٠فبد ِب لجً 

ٚؽ١ٕخ. ؽ١ش ٠زُ فوى اٌَىبْ ِٓ فالٌٙب ػّٓ ٠ٛ٘بد ع٠ٛٙخ ِٕٚبؽم١خ فظٛطبً ِبثؼل 

اهرقبء اٌلٌٚخ ٚػؼف إٌّٛمط اٌٛؽٕٟ اٌنٞ رملِٗ ئٌٝ رؼي٠ي ٘نٖ ، ؽ١ش اكٜ 2011

اٌزؼو٠فبد اٌجلائ١خ. ٟٚ٘ اٌزؼو٠فبد/ ا٠ٌٛٙبد اٌزٟ ثلأد رَزؾش ػلكاً ِٓ اٌظواػبد 

اٌٍَّؾخ فٟ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة
vii

، ٚاطجؾذ رأفن كٚهاً فٟ ا١ٌَبٍخ ٚاٌفؼً اٌؼبَ ثشىً غ١و 

غ ٘نا اٌزم١َُ اٌف١لهاٌٟ ئٔمَبِبً اػّك ػٍٝ َِجٛق. ٚ٘ىنا فأٗ ِٓ اٌّمٍك ٌٍغب٠خ اْ ٠شغّ 

َِزٜٛ ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ. ٚاْ ٠قٍك فطٛؽ رّبً ِزطبثمخ ِغ ؽلٚك االلب١ٌُ اٌزٟ رَزجطٓ 

٠ٛ٘بد ِزّب٠يح، ٠زُ فوى اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ؽلٚك٘ب ػّٓ ِٛاعٙبد اٌزؼو٠فبد اٌغل٠لح ٚاٌزٟ 

 ١ٍغلْٚ أفَُٙ فٟ ئؽبه٘ب هاغج١ٓ اٚ ِىو١٘ٓ.

ُّزظٍخ ثظٕبػخ ا٠ٌٛٙبد اٌظغ١وح اٌوائغخ  ئْ ؽٛاكس اٌؼٕف ٚاٌىوا١٘خ اٌزٟ ثلأد رٕزشو، ٚاٌ

ِإفواً، ِٓ لج١ً اػّبي اٌؼٕف اٌّٛعٙخ ػل اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌشّب١١ٌٓ فٟ اٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ اٚ 

رٍه اٌظواػبد اٌٍَّؾخ ماد اٌزؼو٠ف اٌطبئفٟ ِب ث١ٓ ٍٕخ ٚى٠ٛك فٟ اٌشّبي، رزغنٜ ػٍٝ  

اٌّظ١و٠خ غ١و اٌّؾَٛثخ. ٚ٘ىنا فاْ لواهاد اٌزم١َُ اٌف١لهاٌٟ أفطبء ا١ٌَبٍخ ٚاٌمواهد 

ٍزؼًّ فمؾ ػٍٝ رغن٠خ االٔمَبَ ٚاٌؼٕف اٌّٛعٛك، ٍٚزلفغ ثبٌٕياػبد ماد اٌزؼو٠ف اٌطبئفٟ 

ٚإٌّبؽمٟ ئٌٝ اٌٛاعٙخ فظٛطبً ِغ اٍزغبثخ ٘نا اٌزم١َُ ٠ٌٛٙبد ؽبئف١خ ِٕٚبؽم١خ ر١ُّي ث١ٓ 

َُّزؾلصخ. ٚاالِو فٟ ِغٍّٗ ٠َزغ١ت اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ وً ال١ٍُ ثٕبءاً ػٍ ٝ ٘نٖ ا٠ٌٛٙبد اٌ

ٌٕياػبد لل٠ّخ ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ لبئّخ ػٍٝ ٘نٖ اٌزؼبه٠ف اٌطبئف١خ ٚإٌّبؽم١خ ػالٚح ػٍٝ وٛٔٗ 

١ٍشغغ طواػبد عل٠لح ِزؼٍمخ ثؼلَ اٌؼلاٌخ فٟ اٌزم١َُ ٚافزمبه ثؼغ االلب١ٌُ ٌٍّٛاهك 

إكٞ ثبإلعّبي ئٌٝ رؼي٠ي اشىبي اٌؼٕف اٌؾب١ٌخ ٚاوزظبظٙب ثبٌَىبْ...اٌـ. ٚ٘ٛ االِو اٌنٞ ١ٍ

 ٚػٍٝ ؽؼٛه اٌىوا١٘خ ٌٚغزٙب فٟ اٌّغزّغ. 

مبهثزٙب، ٠ٚقٍك  ُِ ئْ اٌّياط اٌّوّؽت ثـبٌف١لها١ٌخ فٟ ا١ٌّٓ ؽب١ٌبً، ٠ٍُمٟ ثظالٌٗ ػٍٝ ػ١ٍّخ 

ِظلاد فٟ رٕبٌٚٙب وٟ ال٠ٕفوى اٞ لبئً أٚ عّبػخ ثوأٞ ٔملٞ ٌٙب فٟ ِٛاعٙخ ِغ طٕبػخ 

اٌنٞ رؾزً اٌّشٙل ا١ٌَبٍٟ ا١ٌّٕٟ، ٚثبٌزبٌٟ فٟ ئططلاَ ِغ ئهاكح اٌوئ١ٌ إٌبفنح اإلعّبع 

ُّؾووخ ٌٙنا اإلعّبع، ٚاٌّإ٠ل ثاكٚاد االوواٖ اٌل١ٌٚخ ِّضٍٗ ثّغٌٍ االِٓ ٚاٌفظً اٌَبثغ.  ٚاٌ

ئٌٝ فىوح فالط١خ ِملٍخ غ١و لبثٍخ  -لل رىْٛ ٔزبئغٗ وبهص١خ –ٚ٘ىنا ٠زؾٛي ف١به ١ٍبٍٟ 

 ػزواع.ٌٍٕمل أٚ اال
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وفً إطبز ذلل ٌجت على السئٍس هبدي واألحصاة السٍبسٍة التً تتشبزك الحكم فً الفتسة 

 االنتقبلٍة العمل على التبلً:

  اٌزٛلف ػٓ اٌّؼٟ فٟ َِبه رطج١ك اٌف١لها١ٌخ اٌمبئُ ؽب١ٌبً، ٚإٌظو فٟ األٍئٍخ

اٌؼاللبد  ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌف١ٕخ ٚاالعزّبػ١خ اٌّزظٍخ ثفوص رٕف١ن٘ب، ِٚلٜ رأص١و٘ب ػٍٝ

 ث١ٓ اٌّىٛٔبد األ١ٍ٘ٗ ا١ّٕ١ٌخ، ِٚلٜ ِالئّزٙب ٌٍٛػغ اٌّؾٍٟ.

  ْاٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ن إٌمبؽ اٌؼشو٠ٓ، ٟٚ٘ ِغّٛػخ ئعواءاد ٌجٕبء ٌٍضمخ وبْ ٠ُفزوع أ

رزُ لجً ثلء أػّبي اٌؾٛاه اٌٛؽٕٟ ثٕبءاً ػٍٝ ارفبق وبفخ اٌمٜٛ ا١ٌَب١ٍخ ػ١ٍٙب. ٟٚ٘ 

زوع أغبى٘ب ٌٍّشىالد فٟ اٌغٕٛة ٚاٌشّبي. رشىً عيء وج١و ِٓ اٌّؼبٌغبد اٌّف

ؽ١ش رزؼّٓ ِٛاػ١غ ِٓ لج١ً ئػبكح اٌؾمٛق إٌّٙٛثخ ٌٍغٕٛث١١ٓ، ِٚؼبٌغبد 

ٌالعواءاد اٌز١١ّي٠خ رغبُ٘ٙ ٚئؽالق اٌّؼزم١ٍٓ ا١ٌَب١١ٍٓ، ػالٚح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ 

ئخ لؼب٠ب االٔزٙبوبد اٌّزظٍخ ثؾوٚة طؼلح فٟ اٌشّبي. ٟٚ٘ اٌزٟ ١ٍىفً رٕف١ن٘ب رٙل

إٌّبؿ ا١ٌَبٍٟ فٟ عٕٛة ا١ٌّٓ فظٛطبً، ػالٚح ػٍٝ رقف١ف اٌزٛرو اٌطبئفٟ 

 اٌّزظبػل ؽب١ٌبً.

  اٌؼًّ ػٍٝ ئػبكح االػزجبه ٌؾؼٛه اٌلٌٚخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌٛؽٕٟ، ٚرؼي٠ي ٍٍطزٙب

جبشوح  ػٍٝ إٌّبؽك اٌقبهعخ ػٓ ١ٍطورٙب ػجو فطخ أ١ِٕخ ٚر٠ّٕٛخ ِزيإِخ  ُّ اٌ

ئػبكح رشغ١ً ِإٍَبد اٌلٌٚخ فٟ ِقزٍف إٌّبؽك  لظ١وح ِٚزٍٛطخ األِل رشًّ

 ٚرؾو٠و٘ب ثشىً ِزلهط ِٓ ١ٍطوح اٌغّبػبد ا١ٌّّٕٙخ ف١ٙب.

  ٍَُّؾخ ِٓ اٌَالػ ػّٓ رؾون ٚاٍزوار١غ١خ ٚؽ١ٕخ ٚاػؾخ رغو٠ل اٌغّبػبد اٌ

ثشىً ٠َزٙلف ع١ّغ ٘نٖ اٌغّبػبد كْٚ ر١١ّي ثّب ٠ىفً اؽزىبه اٌلٌٚخ الكٚاد 

 اإلوواٖ ٚاٌمٛح.

  ِؼبٌغبد عبكح ٌّشىالد اٌزوكٞ فٟ اٌقلِبد اٌؼبِخ ٚاٌفَبك، ٚٚلف ١ٍبٍخ رٕف١ن

 اٌلٌٚخ ِٓ لجً اٌّٛاؽ١ٕٓ. اٌّؾبطظخ فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ثّب ٠ىفً ئػبكح اٌضمخ فٟ

                                                           
i

االلٌات السٌاسٌة االساسٌة التً اقرتها االلٌة التنفٌذٌة للمبادرة الخلٌجٌة التً نظمت انتقال السلطة السٌاسٌة  مؤتمر الحوار الوطنً الشامل هو احد 

نٌة، بما بعد االنتفاضة الشعبٌة التً شهدتها الٌمن ضد نظام علً عبدهللا صالح، وٌفترض بهذا المؤتمر ان ٌضم كافة اطراف العملٌة السٌاسٌة الٌم

انت مستبعدة سابقاً مثل الحراك الجنوبً وحركة انصار هللا "الحوثٌٌن" الزٌدٌة، عالوة على الشباب والنساء، بغٌة الوصول إلى فٌها تلك التً ك

 حلول للمشكالت الوطنٌة المعقدة بما فٌها شكل الدولة وصٌغة الحكم والدستور.

ii
مطلع االلفٌة حسٌن بدر الدٌن الحوثً، وهو سٌاسً ونجل احد ابرز  حركة انصار هللا "الحوثٌٌن" حركة إحٌائٌة زٌدٌة شٌعٌة اسسها فً صعدة 

وحتى العام  3114المراجع الزٌدٌة فً الٌمن العالمه بدر الدٌن الحوثً. خاضت هذه الحركة ستة جوالت عسكرٌة مع الجٌش الٌمنً بدءاً من عام 

ملك الحوثً الحركة حتى االن. تسٌطر الحركة على محافظة صعده ، وقتل فً الجولة االولى حسٌن الحوثً، لٌتولى شقٌقه االصغر عبدال:311

، وقد مدت نفوذها إلى عدد من المحافظات االخرى مثل عمران وحجه والجوف حٌث خاضت فً سبٌل إرساء نفوذها 3122شمال الٌمن منذ عام 

 خوان المسلمٌن.صراعات مسلحو مع مراكز قوى قبلٌة نافذة، وتجمعات للسلفٌٌن، ومٌلٌشٌا محسوبة على اال
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ٌُطلق علٌه مؤتمر القاهرة، وهو   ٌقود الرئٌس الجنوبً االسبق علً ناصر محمد، واول رئٌس وزارء لدولة الوحدة حٌدر ابوبكر العطاس ما

ٌُطالب بفٌدرالٌة من اقلٌمٌن ضمن حدود الدولتٌن السابقتٌن. وهناك عالوة عل ٌه فصٌلٌن أخرٌن الفصٌل المعتدل فً الحراك الجنوبً السلمً الذي 

 .هما االكثر تطرفاً ٌقودهما الرئٌس الجنوبً علً سالم البٌض والسٌاسً الجنوبً حسن باعون، وهما ٌنادٌان باالنفصال بٌن الشمال والجنوب

iv
الرئٌس عبدربه اسس القٌادي الجنوبً محمد علً احمد مؤتمر شعب الجنوب قبٌل انعقاد مؤتمر الحوار الوطنً الشامل بدفع ورعاٌة ضمنٌة من  

منصور هادي، وكان اول حضور له هو فً مؤتمر الحوار الذي رفضت فصائل الحراك االساسٌة المشاركة فٌه. وقام بتمثٌل الحراك فً المؤتمر 

فصٌل مؤتمر إلى جوار  فصائل اصغر ابرزها تكتل الجنوبٌٌن المستقلٌٌن الذي ٌقوده السٌاسً ووزٌر الخارجٌة االسبق عبدهللا االصنج. ومالبث 

 شعب الجنوب ان شهد انشقاقات متعددة فً ظل مشاركته بالمؤتمر على خلفٌة الموقف من الفٌدرالٌة بٌن اقلٌمٌن وستة.

v
 -23- 34 ،".الماضً مظالم معالجة" الفرعً العنوان الجنوبٌة، للقضٌة عادل حل حول اتفاق الجنوبٌةـ القضٌة لفرٌق المصغرة اللجنة مخرجات 

 http://almasdaronline.com/article/53040 اونالٌن، المصدر موقع ،3124

vi
 بعد األولى االنتخابٌة الدورة خالل"لمبدأ التاسع من اتفاق حول حل عادل للقضٌة الجنوبٌة، مخرجات اللجنة المصغرة لفرٌق القضٌة الجنوبٌة: ا 

 الجٌش فٌها بما والقضائٌة، والتشرٌعٌة التنفٌذٌة الهٌئات فً القٌادٌة الهٌاكل كافة فً المائة فً خمسٌن بنسبة الجنوب ٌمثل االتحادي الدستور تبنً

 فً المائة فً خمسٌن بنسبة كذلك الجنوب وٌمثل الوزراء، رئٌس أو الجمهورٌة رئٌس ٌصدرها قرارات بموجب فٌها التعٌٌن ٌتم التً واألمن،

 وبما ومؤسسات، قوانٌن عبر المركزي المستوى على واألمن المسلحة والقوات المدنٌة الخدمة فً المساواة عدم معالجة وٌجب النواب، مجلس

 الوظائف شغل فً أولوٌة للجنوبٌٌن ٌكون التوظٌف فً التمثٌل تفاوت معالجة أجل ومن الٌمنٌٌن، لجمٌع الفرص وتكافؤ التمٌٌز إلغاء ٌضمن

 بالمهارات المتعلقة المدنٌة الخدمة متطلبات التعٌٌنات تحترم أن وٌجب من،واأل المسلحة والقوات المدنٌة الخدمة فً والتدرٌب والتأهٌل الشاغرة

 .تعسفً بشكل موظف أي صرف ٌحق وال والمؤهالت،

 قد للجنوب، الحٌوٌة المصالح حماٌة أجل من وبرلمانٌة وقضائٌة تنفٌذٌة آلٌات على االتحادي الدستور ٌنص األولى، االنتخابٌة الدورة بعد لما

 المساحة معادلة على ٌقوم خاصاً  وتمثٌالً  للجنوب، الحٌوٌة بالمصالح تتعلق قضاٌا حول خاصة تصوٌت أو نقض حقوق اآللٌات هذه تتضمن

 مجلس فً الجنوب ممثلً أغلبٌة موافقة ضمان عبر إال الدولة شكل ٌغٌر أو الجنوب ٌخص الدستور فً تعدٌل إجراء إمكان وعدم والسكان،

 اونالٌن، المصدر موقع،  ".االتحادي الدستور فً تحدد السلطة فً التشاركٌة لتحقٌق ترتٌبات إلى إضافة النواب،

http://almasdaronline.com/article/53040 

vii
نشبت معارك ذات طبٌعة طائفٌة بٌن الحوثٌٌن الشٌعة وجماعات متفرقه من السلفٌٌن والمٌلشٌات المحسوبة على االخوان المسلمٌن فً عام  

، وتصاعدت حوادث العنف الذي استهدف فٌها السكان الشمالٌٌن على خلفٌات هوٌاتهم فً مناطق جنوبٌة مختلفة، وتشكل مطالب 3125و 3124

هذه حلف القبائل الحضرمٌة  باغالق الوظٌفة والتعٌٌن فً الجٌش واالمن فً حضرموت على ابناء المحافظة اٌضاً نموذجاً اخراً لما تؤدي إلىه 

 اعدة.الهوٌات الص
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 .املتادزج زأي أو مىق  ةال وزج متثل و  كادتها زأي عن دع  العس  اإلصالح متادزج عن الصادزج ا وزا 

 . العس  اإلصالح ملتادزج محفى ح النرش حقى 

 .املتادزج مىافقح عىل الحصىل يذطلث منها جص  اطذخدام أو للىزقح نرش إعادج كل

      يىليى متىش العس  اإلصالح متادزج  

contact@arab-reform.net  

 


