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ُتنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة الخامســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي أقيمــت فــي تونــس 
ــى  ــّرف عل ــدف التع ــتوري به ــون الدس ــة للقان ــة العربي ــنوّيًا المنظم ــه س ــة مشــروع تنظم ــام 2019، واألكاديمي ع
ــارة  ــر إث ــتورية األكث ــات الدس ــة، والموضوع ــدول العربي ــائر ال ــي س ــاتير ف ــي وضــع الدس ــائدة ف ــات الس االتجاه
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ومــردود تطبيقــي.

ُتعــد المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أَول شــبكة إقليميــة لخبــراء صياغــة الدســاتير فــي الشــرق األوســط 
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المقدمة 

ــة  ــم وإدارة شــؤون الدول ــة تنظي ــات التجــارب اإلنســانية لخدم ــة ُمعطــى مــن معطي ــّد الفيدرالي ُتع
ــى  ــمة عل ــة للقس ــا قابل ــبية، وقيمته ــا نس ــرية فإنه ــة بش ــا، وكتجرب ــم هياكله ــا وتصمي ــكيل بنيانه وتش
النجــاح وعلــى اإلخفــاق أيًضــا، والحكــم عليهــا ينبغــي أال يقــوم علــى حيثيــات فضيلتهــا الذاتيــة، وإنمــا 

ــا السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والحضــاري.  ــى عائده عل

ــر  ــة تضــم أكث ــدول الفيدرالي ــي، فال ــى المســتوى الدول ــر شــعبية عل ــة أكث ــْت الفكــرة الفيدرالي وبات
مــن 40 بالمئــة مــن مجمــوع ســكان العالــم)1(. ويتحقــق االتحــاد الفيدرالــي إمــا بصيغــة »االندمــاج«، 
وهنــا تعــرف بأنهــا نظــام يوحــد مجموعــة مــن الــدول التــي تتمتــع بخصائــص مشــتركة تتحــد لتكويــن 
دولــة مركزيــة قويــة تمثلهــا علــى الســاحة الدوليــة، وتتولــى قضايــا الدفــاع واألمــن القومــي ومــا يحــدده 
الدســتور وتســمى الدولــة االتحاديــة، مثــال ذلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وإمــا يتــم إعــادة تنظيــم 
ــا ومنحهــا اســتقالاًل أكثــر إلدارة شــؤونها، وتتحــول الدولــة الموحــدة  ــا وقانونّيً وحداتهــا الداخليــة إدارّيً

البســيطة إلــى دولــة اتحاديــة مركبــة)2(، ومــن أمثلــة هــذه الحالــة، بلجيــكا، والبرازيــل، وماليزيــا. 

واســُتدعيت الفيدراليــة إلــى اليمــن لتكــون جــزًءا مــن اســتراتيجية ســالم، إالَّ أن القصــور فــي تعييــن 
عــدد وحــدود الوحــدات المكونــة أحــدث خلــاًل فــي صياغتهــا جعلهــا تنحــرف وتخــرج عــن مســارها، 

فانزلقــت معهــا المرحلــة االنتقاليــة، وســقط البلــد فــي أتــون الصــراع والحــرب. 

وتهــدف هــذه الورقــة إلــى وضــع خارطــة طريــق لتصحيــح مســار الفيدراليــة التــي ســيظهر بهــا 
شــكل اليمــن الجديــد، باالســتفادة مــن آراء خبــراء فــي بنــاء الدســاتير االتحاديــة، واســتلهاًما لتجــارب 
ــداوالت  ــتعراض الم ــة )أواًل( باس ــط الورق ــدأ مخط ــارن. ويب ــدي المق ــل النق ــلوب التحلي ــة بأس مقارب
ــا( التنقيــب عــن مفاتيــح  التــي تمــت بشــأن الفيدراليــة واألســباب التــي جعلتهــا موضــع خــالف، )ثانًي
للحــل بيــن تجــارب مقاربــة، وبنــاًء علــى آراء خبــراء دولييــن بارزيــن فــي الدســاتير االتحاديــة، )ثالًثــا 

وأخيــًرا( وضــع رؤيــة تقتــرح خارطــة طريــق الحــل.
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أواًل: الفيدرالية في مؤتمر الحوار ومسوّدة الدستور 

 ُطــرح تغييــر شــكل الدولــة فــي اليمــن ضمــن مــداوالت مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل 
)18 مــارس/آذار 2013 ــــ 25 يناير/كانــون الثانــي 2014(، وُوضــع مقتــرح »الشــكل االتحــادي« 
علــى طاولــة النقــاش ضمــن حزمــة معالجــات للقضيــة الجنوبيــة، وقــد حظــي الشــكل االتحــادي مــن 
حيــث المبــدأ بالقبــول العــام)3(، باعتبــاره الشــكل الوحيــد الــذي يقــدم حــاًل وســًطا بيــن قطبيــن متنافريــن؛ 

الوحــدة االندماجيــة واالنفصــال الناجــز.

ومصادقــًة لقــول شــهير: »الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل«، فقــد ظهــرت معضلــة تبايــن مواقــف 
ــات  ــن ترتيب ــا ضم ــذ به ــي األخ ــي ينبغ ــل الت ــأن التفاصي ــوار بش ــر الح ــي مؤتم ــاركة ف ــوى المش الق

ــى الشــكل االتحــادي. ــال إل االنتق

رت إشــكالية تعييــن الحــدود واجهــة النــزاع، فحجبــت مــا دونهــا مــن قضايــا خالفيــة فــي  وتصــدَّ
ــز الجــدل علــى عــدد األقاليــم وحدودهــا )أي الواليــات التــي ســيتكون  أروقــة مؤتمــر الحــوار، وتركَّ
منهــا كل إقليــم(، وأصــرَّ الحــراك الجنوبــي أن يكــون الجنــوب إقليًمــا واحــًدا ضمــن حــدود مــا كانــت 
ُتعــرف بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )حــدود مــا قبــل 22 مايو/أيــار 1990(، بينمــا أغلبيــة 
ــم، خشــية أن يأخــذ مطلــب الطــرف  ــة متعــددة األقالي ــة اتحادي ــات مؤتمــر الحــوار طالبــت بدول مكون
اآلخــر مســاًرا يفضــي إلــى االنفصــال، خاصــًة وأن الحــراك الجنوبــي وضــع ضمــن رؤيتــه أن يكــون 
الشــكل الفيدرالــي مجــرد مرحلــة انتقاليــة )محطــة ترانزيــت( لمــدة ثــالث أو خمــس ســنوات، يعقبهــا 

اســتفتاء فــي الجنــوب علــى تقريــر المصيــر.

لجنة تحديد األقاليم ومخرجاتها. 1

عجــز مؤتمــر الحــوار عــن إيجــاد مخــرج إلشــكالية تعييــن الحــدود، ومــن ورائهــا القضيــة الجنوبية 
ــا  ــاب القضاي ــى حس ــة عل ــة االنتقالي ــار العملي ــتنزفا مس ــن اس ــاًل مفرَطْي ــا وتدلي ــت اهتماًم ــي ُمنح الت
الرئيســية األخــرى)4(، وقــد أقــرت وثيقــة حــل القضيــة الجنوبيــة فــي 23 ديســمبر/كانون األول 2013 
تفويــض رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل »لجنــة تحديــد األقاليــم«، وفــي 28 يناير/كانــون الثانــي 2014، 
ــن 22  ــة م ــته مكون ــة برئاس ــكيل اللجن ــام 2014 بتش ــم 2 لع ــرار رق ــة الق ــس الجمهوري أصــدر رئي
ــي  ــة ف ــم )أربع ــار ســتة أقالي ــر الحــوار بدراســة خي ــا بموجــب تفويــض مؤتم عضــًوا، وحــدد مهامه
الشــمال، واثنــان فــي الجنــوب(، وخيــار إقليميــن، وأي خيــار مــا بيــن هذيــن الخياريــن يحقــق التوافــق، 

وأن ُيثّبــت مــا تقــرره اللجنــة فــي مســوّدة الدســتور.
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وفــي 10 فبراير/شــباط 2014، اعتمــدت اللجنــة خيــار »الســتة األقاليــم: إقليمــان فــي الجنــوب، 
وأربعــة فــي الشــمال«، وفــق مــا يلــي:

إقليم حضرموت، ويضم واليات: حضرموت، المهرة، شبوه، سقطرى.	 
إقليم عدن، ويضم واليات: عدن، لحج، أبين، الضالع.	 
إقليم سبأ، ويضم واليات: مأرب، الجوف، البيضاء.	 
إقليم الجند، ويضم واليتي: تعز، إب.	 
إقليم آزال، ويضم واليات: صنعاء، عمران، صعده، ذمار.	 
إقليم تهامة، ويضم واليات: الحديدة، ريمة، حجة، المحويت. 	 

وأن تكــون مدينــة صنعــاء عاصمــة اتحاديــة غيــر خاضعــة لســلطة أي إقليــم، ويتــم وضــع ترتيبــات 
خاصــة بهــا فــي الدســتور لضمــان حياديتهــا واســتقالليتها، وتكــون عــدن مدينــة إداريــة واقتصاديــة، 

وذات وضــع خــاص فــي إطــار إقليــم عــدن، وتتمتــع بســلطات تشــريعية وتنفيذيــة مســتقلة. 

ــا  ــن، بينم ــى إقليمي ــوب إل ــطر الجن ــه ش ــم، ألن ــدد األقالي ــى ع ــي عل ــراك الجنوب ــرض الح واعت
اعتــرض أنصــار هللا علــى حــدود األقاليــم بســبب ضــم صعــدة )مســقط رأس أســرة الحوثــي( إلــى إقليــم 
آزال المفتقــر للثــروات والمنفــذ إلــى البحــر)5(، فضــاًل عــن تحفظــات تتــوارى خلــف اعتبــارات سياســية 
ــر  ــك المؤتم ــم يمتل ــن إقلي ــي ضم ــوذ سياســي أو انتخاب ــق نف ــى أنصــار هللا تحقي ــا عل يســتعصي معه

ــا آنــذاك. الشــعبي العــام والتجمــع اليمنــي لإلصــالح فيــه حضــوًرا قوّيً

ــمال  ــف الش ــذ بتصني ــن أخ ــد لالنفصــال حي ــرار يمه ــه ق ــل أن ــن قبي ــرت هواجــس أخــرى م وأثي
والجنــوب، ومنــح فرصــة إلعــادة مراجعــة هــذه الحــدود علــى نحــو قــد ال يخــدم تماســك هيــاكل الدولــة 
ــاء فــي إقليمــي ســبأ وحضرمــوت،  ــة، وأنهــا حــدود تقســم اليمــن إلــى أغني ــة والترابي وبنيتهــا الوطني
وفقــراء فــي بقيــة األقاليــم، باإلضافــة إلــى مــا اعُتبــرت نوايــا ُمريبــة الســتحداث صــراع طائفــي حيــن 

ُجمعــت الزيديــة فــي إقليــم واحــد )آزال(، والشــافعية فــي بقيــة األقاليــم. 

ة مثــل هــذه االعتراضــات بعــد مســاومات ووعــود أن تأتــي الصياغــة  نت ِحــدَّ ومــع ذلــك فقــد تســكَّ
الدســتورية بتوافقــات تعالــج مثــل هــذه اإلشــكاليات. 
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صياغة الدستور.. قشة قصمت ظهر البعير. 2

 فــي 8 مــارس/آذار 2014، صــدر قــراران جمهوريــان، األول رقــم 26 لعــام 2014 بتحديــد آليــة 
عمــل لجنــة صياغــة الدســتور، واآلخــر رقــم 27 لعــام 2014 بتشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور مــن 17 
عضــًوا، وأن تفضــي أعمالهــا إلــى صياغــة دســتور جديــد لليمــن كدولــة اتحاديــة مؤلفــة مــن ســتة أقاليم، 
ة توصيــات وثيقــة المخرجــات النهائيــة لمؤتمــر الحــوار )2000 توصيــة(، وُمنحــت  وأن تشــمل المســودَّ
ــا  ة لالســتفتاء. وتلقــت اللجنــة إســناًدا دولّيً اللجنــة مهلــة عــام واحــد إلنجــاز مهامهــا، وعــرض المســودَّ
مــن فريــق الدعــم التابــع لألمــم المتحــدة فــي صنعــاء، والمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات 

)IDEA(، وصــدر مشــروع الدســتور فــي 17 يناير/كانــون الثانــي 2015 متضمًنــا 446 مــادة.

ة بــدًءا مــن المــادة األولــى التــي قرنــت اســم الدولة  وقــد انعكــس شــكل الدولــة الفيدرالــي فــي المســودَّ
ــا  ــت نصوًص ــا تضمن ــة عندم ــا تســببت بأزم ــة«، إالَّ أنه ــة اليمــن االتحادي ــد »جمهوري بشــكلها الجدي
تســتوعب مقــررات لجنــة تحديــد األقاليــم، فالمــادة 391 نصــت علــى أن »تتكــون جمهوريــة اليمــن 
االتحاديــة مــن ســتة أقاليــم، أربعــة فــي الشــمال واثنــان فــي الجنــوب، وهــي: إقليــم حضرمــوت، وإقليــم 
ــات  ــم تهامــة،..«، وحــددت هــذه المــادة الوالي ــم آزال، وإقلي ــد، وإقلي ــم الجن ــم عــدن، وإقلي ســبأ، وإقلي
ــاء  ــة صنع ــاص لمدين ــع خ ــع وض ــم، م ــتة أقالي ــاك س ــيكون هن ــك س ــا لذل ــم. ووفًق ــكل إقلي ــة ل التابع
باعتبارهــا عاصمــة الدولــة، ووضــع خــاص آخــر لمدينــة عــدن ضمــن إقليــم عــدن، وتتفــرع األقاليــم 

إلــى 21 واليــة، وهــي المحافظــات القائمــة المتفرعــة إلــى 333 مديريــة.

ــتور،  ة الدس ــودَّ ــي مس ــم ف ــدود األقالي ــدد وح ــى إدراج ع ــي عل ــام االنتقال ــرار النظ ــة إص ونتيج
ــم تأخــذ  ــا ل ــة«)6(، كم ــة الســلم والشــراكة الوطني ــت »اتفاقي ــا خالف ة، ألنه رفــض أنصــار هللا المســودَّ
فــي االعتبــار أن تعييــن األقاليــم جــاء ضمــن ترتيبــات خــارج ســياق التوافــق واإلجمــاع فــي مؤتمــر 
ة إشــارة إلــى جوهــر مــا تــم االتفــاق عليــه بــأن اليمــن  الحــوار الوطنــي، وطالبــوا أن تتضمــن المســودَّ
»دولــة اتحاديــة«، وتــرك التفاصيــل الخالفيــة لتفاهمــات الحقــة لضمــان تمريــر االســتفتاء مــن دون 
عراقيــل، ورغــم منطقيــة هــذا التبريــر، إالَّ أن انعــدام الثقــة الــذي كان ســائًدا بيــن القــوى السياســية، 
ــك  ــر تل ــم يتمكــن مــن تمري ــه إذا ل ــس هــادي أن ــدى الرئي ــا حاضــرة ل ــد تكــون حينه ووجهــة نظــر ق
ة الدســتور فــي ظــل بيئــة دوليــة مســاندة للخطــوات  المضاميــن كحزمــة واحــدة ومتماســكة فــي مســودَّ

االنتقاليــة لــن تأتــي فرصــة أخــرى لفعــل ذلــك.

ــم، وإصــرار  ــّدد األقالي ــن نصــوص تح ة م ــودَّ ــة المس ــب تنقي ــدد أنصــار هللا وراء مطل ــن تش وبي
الرئيــس هــادي علــى بقائهــا، تصاعــد التوتــر ليمتــد إلــى خالفــات حــول قضايــا أخــرى، منهــا تدهــور 
ــميت بـــ  ــم حــرب ُس ــف، ث ــة الُعن ــى مرحل ــع باألوضــاع إل ــا دف ــي، مم ــن االقتصــادي واألمن الوضعي

ــارس/آذار 2015.   ــي 26 م ــزم« ف ــة الح »عاصف
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ثانًيا: نماذج فيدرالية مقارنة: رهانات الحل في اليمن 

مــن بيــن 28 دولــة فيدراليــة فــي العالــم هنــاك تجــارب ناجحــة، وأخــرى فاشــلة كان مصيــر أغلبهــا 
ــة موحــدة  ــت دول ــد أن كان ــار االتحــادي بع ــى الخي ــي اتجهــت إل ــك الت ــكك، خاصــًة تل ــار والتف االنهي
بســيطة، ومــع ذلــك ال توجــد قوالــب ألحــكام قيميــة جامــدة، أو وصفــات جاهــزة صالحــة لــكل دولــة 
فــي أي زمــان ومــكان، ألن الطريــق التــي ســلكتها التجــارب الناجحــة إذا لــم تجــد الظــروف المالئمــة 
فــي دولــة أخــرى قــد تفشــل، والخطــوات التــي أفشــلت دولــة مــا قــد تجــد بيئــة مالئمــة وطريًقــا ســالًكا 
فــي دولــة أخــرى فتنجــح، فمــن تجــارب النجــاح والفشــل ُتســتخلص معاييــر للنجــاح إذا ُوِجــَدت رؤيــة 

واضحــة لمــا ُيــراد تحقيقــه بالصيغــة الفيدراليــة.

لــذا ســيتم التركيــز علــى الخبــرات والتجــارب ذات الصلــة بتعييــن عــدد وحــدود الوحــدات المكونــة 
ــلطة  ــك س ــن يمل ــة م ــا، ومعرف ــة وبنيانه ــاكل الدول ــك هي ــظ تماس ــو يحف ــى نح ــة عل ــة االتحادي للدول
ن الحــدود - هــل فــي  تعيينهــا، ومتــى يتــم تعيينهــا - أقبــل أم بعــد كتابــة الوثيقــة الدســتورية؟ وأيــن تــدوَّ
ــع  ــدول مــن حســم مســألة توزي ــك ال ــت تل ــف تمكن ــة واألساســية؟ كي ــن العادي ــي القواني الدســتور أم ف
الثــروات، والمعاييــر والمبــادئ المطبقــة فــي ذلــك؟ وكيــف يمكــن توظيــف مســألة توزيــع الثــروات 

كعامــل مــرن إلنجــاح مهمــة تعييــن الحــدود وجعلهــا مقبولــة؟   

معايير تعيين الحدود الداخلية للدولة الفيدرالية. 1

ُتعــدُّ مســألة تعييــن الحــدود االتحاديــة مــن أعقــد مراحل تصميــم الخارطة السياســية وبناء الدســاتير، 
ألنهــا عمليــة تتطلــب إلماًمــا واســًعا بشــؤون تلــك الوحــدات، وتتعقــد هــذه العمليــة أكثــر حيــن تظهــر 
الحاجــة إلــى تجزئــة منطقــة مهيمنــة أو ضمهــا إلــى وحــدة أخــرى لتحقيــق التــوازن، وفــي محاولــة 
للتغلــب علــى تلــك التحديــات، أســهم )جــورج أندرســون وســوجيت شــودري(، بوضــع معاييــر يمكــن 

المفاضلــة بينهــا عنــد تعييــن الحــدود، منهــا)7(:
العوامل االجتماعية والثقافية: مثل القومية والعرق واللغة والدين والقبيلة.	 
المالمح الجغرافية: مثل الحدود الطبيعية كاألنهار والجبال.	 
ــم فيهــا تجنــب وجــود عــدد 	  ــاة، ويت العوامــل االقتصاديــة: مثــل الكفــاءة والفعاليــة والقابليــة للحي

ــا. ــرة اقتصادّيً ــرة أو الفقي ــر مــن الوحــدات الصغي كبي
الرأي العام: الذي يمكن تقييمه من خالل االستفتاءات أو المشاورات العامة.	 
د هويــة النــاس بموجبهــا، والتــي يمكــن أن تشــكل نقطــة 	  الحــدود التاريخيــة: التــي غالًبــا مــا ُتحــدَّ

مرجعيــة مفيــدة، وتلغــي الحاجــة للنظــر بمعاييــر أخــرى بالتفصيــل عنــد تعييــن الحــدود.
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التــوازن السياســي: والــذي يعنــي تقســيم إقليــم مهيمــن أو أكثــر أو تقســيم منطقــة قــد تكــون لهــا 	 
تطلعــات انفصاليــة، أو تجنــب وجــود بنيــة تتكــون مــن وحدتيــن أو ثــالث وحــدات فحســب، وهــي 

الحالــة التــي تتميــز غالًبــا بالسياســات االنقســامية وعــدم االســتقرار السياســي.

وبمقارنــة جــدوى توظيــف هــذه المعاييــر فــي تعييــن حــدود دولــة اليمــن االتحاديــة المســتقبلية، يتبيــن 
مــا يلــي:

وجــود حالــة قويــة مــن االنســجام والترابــط المجتمعــي، مدعومــة بوحــدة قوميــة وعرقيــة ودينيــة، 	. 
ومعقــودة بأواصــر متينــة مــن التقــارب األســري والتمــازج القبلــي والعشــائري العابــر للحــدود 

وجغرافيــة المــكان.

ــم 	.  ــة لرس ــدود الطبيعي ــاد الح ــوع باعتم ــديدة التن ــا ش ــن بطوبوغرافيته ــس اليم ــمح تضاري ال تس
ــة. ــة االتحادي الخارط

فجــوة التبايــن االقتصــادي بيــن مناطــق اليمــن واضحــة للغايــة، ومعالجــة ذلــك عبــر هندســة ترابيــة 	. 
ســُيجابه بمقاومــة مــن مناطــق الثــروات، وهــي بالمناســبة مناطــق ذات بنيــة قبليــة صلــدة، وليــس من 
الســهل أن ُيفــرض عليهــا إجــراء ال تقتنــع بــه، فعندمــا احتــج أبنــاء ذمــار عــام 2014 علــى ضــم 
محافظتهــم إلــى إقليــم آزال المفتقــر للثــروات، وطلبــوا ضمهــم إلــى إقليم ســبأ، رفضت مكونــات إقليم 
ســبأ بشــدة هــذا الطلــب، لــذا ســتضع الورقــة ضمــن اعتبارهــا مقترًحــا لترتيبــات إداريــة وقانونيــة 
تحقــق التوزيــع العــادل للثــروات، لتجــاوز صعوبــة فــرض هندســة ترابيــة اقتصاديــة للحــدود الداخليــة.

ــة د.  ــدات تقني ــي، وتعقي ــالت األمن ــة االنف ــة، نتيج ــدود الداخلي ــن الح ــتفتاء لتعيي ــم اس ــذر تنظي يتع
ولوجســتية تتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة؛ إذ ال يوجــد ســجل انتخابــي موثــوق، وصعوبــة الفصــل 
فــي مســألة مــن يملــك حــق المشــاركة فــي التصويــت علــى تعييــن الحــدود، كمــا أن المنــاخ العــام 
ــزة محكومــة بعقــد الصــراع  ال يدعــم إجــراء اســتفتاء فــي بيئــة مشــحونة بتعبئــة مناطقيــة متحّي
القائــم، وقــد تفــرز نتائــج لــردود أفعــال آنيــة، فضــاًل عــن تأثيــرات لالســتقطاب اإلقليمــي والدولي، 

واحتمــال اســتغالل الفقــر للتعاطــي مــع االســتفتاء كســلعة قابلــة للمزايــدة.

وبوجــٍه عــام، ال يميــل خبــراء بنــاء الدســاتير إلــى وضــع تشــريع يجيــز تقريــر المصيــر، حتــى 
ال ُيفخــخ الدســتور، ويتشــّوه بنــاء الدولــة وينهــار هيكلهــا، كمــا أن المجتمــع الدولــي ال يشــجع هــذا 
الخيــار لــذات األســباب، وال يرخــص القانــون الدولــي هــذا اإلجــراء إالَّ للتخلــص مــن االحتــالل، 

أو التعــرض الشــديد النتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

وأثبتــت التجــارب جــدوى عــدم األخــذ بمعيــار االســتفتاء لتعييــن الحــدود أو تقريــر المصيــر 
لضمــان الحفــاظ علــى تماســك بنيــان الدولــة وهياكلهــا، فإســبانيا تمنــع اســتفتاء تقريــر المصيــر، 
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ــن إقليــم كردســتان  بالتالــي لــم تفقــد الباســك وكتالونيــا)8(، والعــراق لــم ُيشــّرع ذلــك، فحــال دون تمكُّ
مــن االنفصــال عــام 2017، وكنــدا ملتحمــة بمقاطعــة كيبيــك ألنهــا قرنــت تقريــر المصيــر بصــوت 
ــي  ــل التجــارب الناجحــة، فشــلت الســودان ف ــا، ومقاب ــة بعينه ــس مقاطع ــدي ولي كل الشــعب الكن
االحتفــاظ بالجنــوب عــام 2011، ألن دســتورها أجــاز ذلــك بموجــب اتفاقيــة نيفاشــا عــام 2005، 

وكذلــك فعلــت أثيوبيــا، ففقــدت أرتيريــا عــام 1993. 

ورغــم أن بعــض فصائــل الحــراك الجنوبــي تضغــط لتشــريع تقريــر المصيــر، إالَّ أن ذلــك الطلــب 
ــا، وكل قــرارات مجلس األمن تشــدد على وحدة اليمن وســالمة أراضيه،  ــا وال دولّيً غيــر مدعــوم وطنّيً
ونتيجــًة لضعــف الحكومــة المركزيــة والتدخــل الخارجــي، ظهــرت تحريضــات لفــرض االنفصــال 
بالقــوة علــى غــرار انفصــال أوســتيا الجنوبيــة وأبخازيــا، وشــمال قبــرص، وأرض الصومــال، إالَّ أن 
المجتمــع الدولــي الــذي ال يشــجع االنفصــال الناعــم عبــر اســتفتاء تقرير المصيــر، يعــارض االنفصال 
الخشــن المفــروض بقــوة األمــر الواقــع، لــذا تــرك هــذه الحــاالت منــذ عقــود مــن دون شــرعية دوليــة.

ــر حــال وجــود 	.  ــه ُمحــاط بمحاذي ــة، إالَّ أن ــارات الجاذب ــّد مــن الخي ــة ُيع ــاد الحــدود التاريخي اعتم
نزعــات اســتقاللية تســند ظهرهــا إلــى ســجالت تاريخيــة وجغرافيــا سياســية فيهــا تمركــز بشــري 
ِحــد فــي نزعتــه االنفصاليــة، وعلــى األغلــب، فــإن الــدول التــي تأخــذ بمعيــار التاريــخ، ُتحّصــن  ُمتَّ
وحدتهــا بتشــريع يمنــع االنفصــال، ويمتلــك مركزهــا قــوة تكفــي لمواجهــة أي تهديــد يمــس كيانهــا، 
فإســبانيا التــي ميــزت كتالونيــا العتبــارات تاريخيــة، تصــّدت الحكومــة المركزيــة لهــذه األخيــرة 
بحــزم عندمــا قــررت االنفصــال عــام 2017، ألن الدســتور يمنــع ذلــك، وصــّوت مجلــس الشــيوخ 
علــى تفعيــل المــادة 155 مــن الدســتور التــي تســمح للحكومــة المركزيــة بتعليــق الحكــم الذاتــي 

فــي كتالونيــا، وإقالــة قــادة اإلقليــم والدعــوة النتخابــات مبكــرة.

الحــدود، تطــرأ تســاؤالت  لتعييــن  التاريــخ  تتبــادر فكــرة إعمــال  اليمــن، أول مــا  فــي 
وجيهــة؛ مــن أي تاريــخ تكــون البدايــة؟ هــل التاريــخ الســحيق حيــن كان اليمــن يمتــد إلــى 
ــه مجموعــة مــن الحــراك الجنوبــي  ــخ ُتطالــب ب ــى تاري أعمــاق بعــض دول الجــوار؟ أم تعــود إل
البريطانــي  االحتــالل  مــن  التحــرر  بمــدة  وتنحصــر  عــدن،  وأحياًنــا  والضالــع  لحــج  فــي 
وقيــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية لمــدة 23 عاًمــا )1967 إلــى 1990( - وهــو 
ــخ  ــة؟ أم التاري ــة القائم ــدة اليمني ــه الوح ــت إلي ــذي وصل ــر ال ــن العم ــر م ــخ أقص ــبة تاري بالمناس
إلــى عــام 1937 مثــاًل، وذلــك حيــن كانــت حضرمــوت كياًنــا  الــذي يســبق عــام 1967 
 مســتقاًل بذاتــه، ويطالــب بهــذا كيانــات مهمــة فــي الجنــوب نفســه كالعصبــة الحضرميــة؟ 
لــذا، فــي ظــل الضعــف المتوقــع أن تكــون عليــه الحكومــة المركزيــة، وتشــريعات قــد تكــون أدنــى 
مــن المســتوى المطلــوب، فضــاًل عــن وجــود تدخــالت إقليميــة ودوليــة، تكــون نتيجــة االســتعانة 

بالتاريــخ تشــظي اليمــن، ليــس إلــى شــمال وجنــوب فقــط، بــل إلــى أكثــر.



8 | الفيدرالية في اليمن - المأزق ومقرتحات الحل 

ُيعــّد معيــار التــوازن السياســي مــن المعاييــر المطروحــة بقــوة فــي مســألة تعييــن الحــدود الداخليــة و. 
لليمــن، ألن جوهــر الخــالف فــي تعييــن الحــدود مصــدره األســاس تحريضــات ألطــراف سياســية 
فــي الداخــل ترغــب بحــدود تنســجم مــع تطلعاتهــا، والخــارج الــذي لــه أطمــاع فــي ثــروات اليمــن، 

وموقعه االســتراتيجي.  

سلطة رسم خارطة الحدود في الدول االتحادية. 2

توجــد علــى األقــل ثــالث مقاربــات إلســناد عمليــة تعييــن خارطــة الحــدود، األولــى مقاربــة رأســية 
ــة  ــدود، والمقارب ــن الح ــة تعيي ــة مهم ــراف الرئيس ــة أو األط ــا الحكوم ــى فيه ــى تتول ــن األعل ــدأ م تب
الثانيــة عكســية تنطلــق مــن األســفل عبــر هيئــات ومؤسســات محليــة ومجتمعيــة، وهنــاك مقاربــة ثالثــة 
ــة  ــرك مناقش ــة، وتت ــة الفيدرالي ــة للخارط ــا عام ــة خطوًط ــراف الرئيس ــا األط ــة( تضــع فيه )مزدوج

تفاصيلهــا للمســتويات األدنــى مــن مؤسســات مجتمعيــة، واســتطالعات القواعــد الجماهيريــة)9(.

ترشــح الورقــة فــي حالــة اليمــن التوفيــق بيــن تجربة جنــوب أفريقيا لتعييــن الحدود بصورة تأسيســية، 
وفــي مرحلــة الحقــة، االســتفادة مــن التجربــة الهنديــة لمراجعــة وتعديــل الحــدود أو اســتحداث وحــدات 
 ،)ANC( مكونــة جديــدة. فقــد بــدأت جنــوب أفريقيــا بمحادثــات بيــن حــزب المؤتمــر الوطنــي األفريقــي
ــن األحــزاب  ــى الهامــش توســعت النقاشــات بي والحــزب الوطنــي )حكومــة الفصــل العنصــري(، وعل
األخــرى المهمــة، بعدهــا تــم االنتقــال إلــى مشــاركة معمقــة للقواعــد الجماهيريــة لإلثــراء بالتفاصيــل)10(. 
بالنســبة للهنــد، كان هنــاك خــالف داخــل الجمعيــة التأسيســية بيــن الراغبيــن فــي إعــادة تعييــن حــدود 
الواليــات علــى أســاس الجماعــات )ال ســيما اللغويــة منهــا(، والراغبيــن فــي المحافظــة علــى الحــدود 
القائمــة منــذ الحقبــة االســتعمارية، وكحــل وســط، تّمــت فــي البدايــة المحافظــة علــى الحــدود القائمــة، 
ــع استشــارة الســلطات  ــات م ــد حــدود الوالي ــا بع ــر فيم ــي أن يغي ــان الوطن والتشــريع دســتورّيًا للبرلم
التشــريعية للواليــات شــكلّيًا مــن دون الحاجــة إلــى موافقتهــا، وقــد اســُتخدم هــذا البنــد الدســتوري منــذ 
ذلــك الحيــن لتخفيــف التوتــرات بجعــل حــدود الواليــات أكثــر انســجاًما مــع الحــدود الثقافيــة واللغويــة)11(.

النص على تعيين الحدود في الدساتير االتحادية. 3

تركــز الخــالف فــي اليمــن بشــأن الفيدراليــة بشــكل رئيــس علــى مســألة تعييــن الحــدود الــذي أقرتــه 
ة الدســتور  لجنــة تحديــد األقاليــم، إالَّ أن فتــح حلبــة الصــراع جــاء مــع اإلصــرار علــى أن تنــص مســودَّ

ــا علــى خارطــة تعييــن عــدد وحــدود األقاليــم. حرفّيً
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 وبمراجعــة رأي خبــراء الدســاتير االتحاديــة، فإنهــم ال يــرون ضــرورة لتضميــن حــدود الدولــة 
االتحاديــة فــي الدســتور، وعوًضــا عــن ذلــك، يقترحــون إمكانيــة النــص عليهــا بوســائل شــبه دســتورية 
ــل  ــى األق ــكالت، أو عل ــض المش ــٌل لبع ــك ح ــي ذل ــية، وف ــن األساس ــة أو القواني ــريعات العادي كالتش
طريقــة لتأجيــل تلــك المشــكالت إلــى مناســبات أفضــل حتــى ال تســبب جدليــة الحــدود عرقلــة لســكة 
ــدم  ــى ع ــأن إل ــذا الش ــالف به ــوية الخ ــدم تس ــا ع ــاالت أدى فيه ــاك ح ــتورية، وهن ــات الدس المفاوض
االتفــاق علــى الدســتور نفســه، بينمــا تجــاوزت الهنــد هــذه المعضلــة حيــن تركــت هــذه المســألة إلــى 
مرحلــة الحقــة مــن إعــادة تعريــف والياتهــا. ومــن مميــزات عــدم تنــاول الحــدود فــي الدســاتير، أنهــا 

تســمح أيًضــا بإحــداث تغييــرات فــي المســتقبل مــن دون الحاجــة إلــى تعديــل دســتوري)12(.  

وحرصــت بعــض الــدول االتحاديــة علــى تعييــن خارطــة حدودهــا الداخليــة قبــل كتابــة دســتورها 
الجديــد، مثــل بلجيــكا وكينيــا وجنــوب أفريقيــا، بينمــا دول أخــرى كتبــت دســتورها قبــل أن تضــع تعييًنــا 
أو تســوية كليــة أو جزئيــة لهــذه القضيــة، الهنــد مثــاًل تبنــت دســتورها عــام 1949 علــى أســاس اعتبــار 
ــأداء وظائــف النظــام الفيدرالــي مباشــرة،  ــدأ ب ــة مؤقتــة، وهــو مــا أتــاح لهــا فرصــة أن تب بنيــة الدول

وُترّتــب وقتهــا علــى مهــٍل فــي إعــادة هيكلــة الواليــات.

ويــرى )جــورج أندرســون وســوجيت شــودري( أن وجــود خارطــة حدوديــة أمــر ضــروري لتنفيــذ 
الترتيبــات االتحاديــة، ومــع ذلــك ليــس شــرًطا أن تكــون الخارطــة الجديــدة مكتملــة عنــد الموافقــة علــى 
ــا طويــاًل، وإمكانيــة االكتفــاء بإجــراء  ــا ويســتغرق وقًت الدســتور، خصوًصــا إذا كان فعــل ذلــك خالفّيً
متفــق عليــه إلنشــاء وحــدات مكونــة، مــع وضــع الدســتور معاييــر عامــة تخــدم ذلــك الغــرض. وأضافــا 
أّنــه بإمــكان االتحــاد البــدء بخارطــة انتقاليــة تخضــع الحًقــا لمراجعــة شــاملة فــي الوقــت المناســب، وإذا 
ُوجــدت قضايــا تتعلــق بالحــدود أو االندمــاج أو إلغــاء االندمــاج بيــن وحــدات معينــة، يمكــن معالجتهــا 
بعــد تبنــي الدســتور، كمــا رجحــا أن تكــون المراجعــات ممكنــة حتــى فــي االتحــادات الناضجــة، وذلــك 

يعتمــد علــى قواعــد اتخــاذ القــرارات المحــددة فــي الدســتور)13(.

ترتيبات الفيدرالية المالية. 4

ال توجــد آليــة ثابتــة لمعالجــة مســألة توزيــع العوائــد الماليــة)14(، إنمــا هنــاك تصنيفــات عامــة تعتمــد 
أحياًنــا علــى أســلوب القوائــم فتوضــع قائمــة بالمــوارد والجبايــات الخاصــة بالوحــدات المكونــة، وقائمــة 
ثانيــة مشــتركة بيــن المركــز والوحــدات المكونــة، وقائمــة ثالثــة بمــوارد الحكومــة االتحاديــة، وتختلــف 
نســبة إيــرادات الحكومــة المركزيــة مقارنــة بإيــرادات الحكومــات المحليــة)15(، )انظــر الجــدول رقــم 
1(، ويكــون رصيــد الحكومــة االتحاديــة أعلــى مــن احتياجهــا، ممــا يمّكنهــا القيــام بالتحويــالت الماليــة 

إلــى بعــض الحكومــات المحليــة المحتاجــة)16(.
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جدول رقم )1(: يوضح نسبة الحكومات االتحادية من اإليرادات 

حصة الحكومة االتحادية من اإليراداتالدولة

90 	 97%نيجيريا، فنزويال، المكسيك، روسيا، ماليزيا 

70 	 85%األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، جنوب أفريقيا 

60 	 65%ألمانيا، النمسا، الهند 

55%الواليات المتحدة األمريكية 

47%كندا

40%سويسرا

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث، بنــاء علــى معلومــات متوفــرة فــي: جــورج أندرســون: الفيدراليــة الماليــة: مقدمــة مقارنــة، ترجمــة مهــا 
تــكال، )كنــدا: منتــدى االتحــادات الفيدراليــة، اليمــن: مؤسســة فريــد ريــش إيبــرت، 2013(، ص18.

ــدأ  ــوازن، ومب ــة أو الت ــل الموازن ــي، مث ــع المال ــادئ للتوزي ــة بعــض المب ــع األنظمــة االتحادي ب وتتَّ
االشــتقاق الــذي بموجبــه تحصــل الوحــدة المكونــة علــى نســبة مــن عائــدات المــوارد فيهــا )غالًبــا مــا 
تكــون مــوارد طبيعيــة ســيادية(، والتحويــالت الماليــة بشــكل رأســي مــن المركــز إلــى الوحــدات، أو 
أفقــي بيــن الوحــدات المكونــة لدعــم الوحــدات المحتاجــة وســد الفجــوات الماليــة بيــن الوحــدات، وقــد 
تضطــر الدولــة االتحاديــة لترتيبــات غيــر متماثلــة، ومــن ذلــك منــح كنــدا مقاطعــة كيبيــك خصوصيــة 
فــي الرواتــب التقاعديــة ومزايــا ضريبيــة أفضــل مــن مقاطعــة أونتاريــو المجــاورة لهــا. كذلــك، منحــت 
ماليزيــا واليــات بورنيــو ســلطات خاصــة علــى الغابــات ومصائــد األســماك والبتــرول)17(، وروســيا في 
المراحــل األولــى مــن دســتورها الفيدرالــي أخــذت بترتيبــات غيــر تماثليــة شــديدة، إالَّ أنهــا تخلصــت 

مــن عــدم التماثــل بشــكل تدريجــي ومنهجــي.

ورغــم جــدوى الالتماثليــة كتدابيــر غيــر متوازنــة فــي احتــواء بعــض القضايــا والنزعــات، إالَّ أن 
مستشــاري بنــاء األنظمــة الفيدراليــة يحــذرون مــن اإلفــراط فــي ذلــك حتــى ال تحــدث فجــوة تمييزيــة 
ــازات علــى  ــة)18(، خاصــة عندمــا تكــون الوحــدة التــي ســتحصل علــى هــذه االمتي بيــن أجــزاء الدول
ــر  ــك التدابي ــى أن تكــون تل ــا، وعل ــاص مــن حقوقه ــا واالنتق ــم هضمه ــا ت ــر منه حســاب وحــدات أكب

ــس لهــا دســتورّيًا. مؤقتــة تعالــج مرحلــة انتقاليــة، وال يؤسَّ

كمــا تقــوم األنظمــة الفيدراليــة بإنشــاء الصناديــق لمعالجــة الفــوارق الماليــة بيــن مســتويات الحكــم 
ــة، ولتحســين وضــع بعــض الوحــدات لتهيئتهــا لالندمــاج أو  ــواء النزعــات االنفصالي ــة، واحت المختلف
للوصــول بهــا إلــى وضــع مــوازي وقريــب مــن الوحــدات األخــرى، وعملــت بهــذه اآلليــة ألمانيــا عقــب 
ســقوط جــدار برليــن لتأهيــل ألمانيــا الشــرقية بهــدف تدعيــم شــروط الوحــدة، وأنشــأت إســبانيا ــــ رغــم 
ــالل االقتصــادي  ــح االخت ــم« لتصحي ــن األقالي ــوازن بي ــدوق »الت ــة ــــ صن ــر فيدرالي ــة غي كونهــا دول
وتقليــص الفــوارق الجهويــة، وتفعيــل مبــدأ التضامــن بيــن الجماعــات، وتمويــل النفقــات االســتثمارية، 
ــات العامــة  ــادات الميزاني ــة مــن اعتم ــي 30 بالمئ ــه ف ــون التنظيمــي لســنة 1980 مداخيل وحــدد القان
المصــادق عليهــا والمخصصــة لالســتثمارات العموميــة، وقــد عرفــت هــذه الحصــة نمــًوا متزايًدا بنســبة 
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25 بالمئــة عــام 1992، مــع الزيــادة فــي مســاهمة الدولــة إلــى 35 بالمئــة علــى األقــل مــن اســتثمارات 
الدولــة خــالل المــدة مــا بيــن 1996	1992، ويتــم توزيــع اعتمــادات هــذا الصنــدوق مــن طرف الســلطة 
المركزيــة وفــق معاييــر محــددة. وقــد أســهمت هــذه اآلليــات فــي تقليــص الفجــوات واالختــالالت بيــن 

الوحــدات المكونــة، وقدمــت دعامــات عادلــة لتوزيــع الثــروات الوطنيــة)19(.

ثالًثا: مقترح تعيين خارطة الحدود الداخلية لليمن، وإيجابياته  

يتطلــب نجــاح الصيغــة االتحاديــة فــي اليمــن تصميــم خارطــة تتجلــى فيهــا حــدود تنظيميــة توافقيــة، 
ــام بوظائــف النظــام الفيدرالــي مــن دون تأجيــل، وبكفــاءة )أقــل جهــًدا وكلفــة(، ومرونــة )قابليــة  للقي
ــا  ــة، وأهمه ــذه الصيغ ــذ به ــن األخ ــوة م ــداف المرج ــق األه ــة(، لتحقي ــور التجرب ــب تط ــدرج تواك ت
ضمــان تماســك النســيج الوطنــي، وتوزيــع عــادل للثــروة، والحــد مــن الهيمنــة وتكــّدس مراكــز القــوى 

والثقــل فــي منطقــة علــى حســاب المناطــق األخــرى.

ــا النزاعيــة، فــإن أفضــل الحلــول تلــك التــي تأخــذ بالوســطية التوفيقيــة، فالفيدراليــة  وفــي القضاي
حظيــت بالموافقــة ألنهــا تتوســط منزلتــي الوحــدة االندماجيــة واالنفصــال الناجــز، وكان األحــرى أن 
يأخــذ تصميمهــا الداخلــي بالوســطية كذلــك لتســتكمل مســيرة النجــاح، إالَّ أن »لجنــة تحديــد األقاليــم« 
التــي أحــال إليهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي إشــكالية تعييــن األقاليــم، ووضــع بيــن يديهــا ثالثــة بدائــل 
»دراســة خيــار ســتة أقاليــم »أربعــة فــي الشــمال، واثنيــن فــي الجنــوب«، وخيــار إقليميــن، وأي خيــار 
مــا بيــن هذيــن الخياريــن يحقــق التوافــق«، ومعلــوم ســلًفا لــدى اللجنــة مــن واقــع الجــدل فــي مؤتمــر 
الحــوار، أن البديليــن األول والثانــي مرفوضــان وليــس مــن مصلحــة حقيقيــة فــي األخــذ بــأي منهمــا، 
ــة  ــق، إالَّ أن اللجن ــق التواف ــيط يحق ــث وس ــل ثال ــذ ببدي ــا لألخ ــا بصالحيته ــض مطلًق ــاء التفوي ــذا ج ل
انحــازت للخيــار األول المدعــوم مــن النظــام االنتقالــي، وتجاهلــت البحــث فــي البديــل الثالــث عــن حــل 

وســيط يحقــق التوافــق.

تأخــذ هــذه الورقــة بالبديــل الثالــث الــذي يســمح بدراســة وتقديــم حــل وســطي توافقــي لمســألة تعييــن 
حــدود »جمهوريــة اليمــن االتحاديــة«، كالتالي:

الحدود الداخلية لليمن االتحادي. 1

تســتلزم عمليــة إعــادة تعييــن الحــدود، أن يتــم تصحيــح التركيبــة الهيكليــة لخارطــة الحــدود الداخلية 
التــي تــم إقرارهــا عقــب حــرب صيــف 1994 بقــرارات ســلطوية أحاديــة الجانــب مــن دون أســس أو 
ل مــن 17 واليــة، هــي مجمــوع المحافظــات الـــ6  معاييــر واضحــة؛ لــذا فــإن االتحــاد ينبغــي أن يتشــكَّ
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التابعــة لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، واأللويــة الـــ11 للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )أي عــدد 
وحــدود المحافظــات الجنوبيــة، واأللويــة الشــمالية قبــل 22 مايو/آيــار1990(.

هــذه العمليــة واضحــة، وغيــر مكلفــة ألنهــا ال تقــوم علــى مبــدأ »الهــدم وإعــادة البنــاء«، بــل علــى 
ــم 23  ــون رق ــرار بالقان ــة: ق ــرارات جمهوري ــة ق ــي جــاءت بموجــب ثالث ــة االســتحداثات« الت »إزال
لســنة 1998، فــي 28 يوليو/تمــوز 1998 بشــأن اســتحداث محافظتــي عمــران والضالــع، وتوزيــع 
ــم 5 لســنة  ــع ولحــج وأبيــن والبيضــاء وتعــز، والجــوف، وقــرار بالقانــون رق ــات بيــن الضال المديري
ــم 31  2004، فــي 25 مــارس/آذار 2004 بشــأن اســتحداث محافظــة ريمــة، وقــرار جمهــوري رق

لعــام 2013 بشــأن إنشــاء محافظــة أرخبيــل ســقطرى. 

ويوضــح الجــدول رقــم 2، والخارطــة رقــم 1، عــدد وحــدود الواليات التي ســتتكون منها »جمهورية 
اليمــن االتحاديــة« المســتقبلية بموجــب هــذا المقترح، ومن المتوقــع أن يحقق ذلــك المزايا التالية: 

يســتند المقتــرح إلــى شــرعية قانونيــة تدعــم تقديمــه، فقــد أقــرَّ مؤتمــر الحــوار عبــر وثيقــة حــل 	 
ــكيل  ــة تش ــس الجمهوري ــض رئي ــمبر/كانون األول 2013 تفوي ــي 23 ديس ــة ف ــة الجنوبي القضي
ــم، والثانــي إقليميــن، والثالــث أي  ــة بدائــل: األول ســتة أقالي ــم، تــدرس ثالث ــة لتعييــن األقالي لجن
خيــار مــا بيــن هذيــن الخياريــن يحقــق التوافــق، وصــدر قــرار جمهــوري رقــم 2 لعــام 2014 
ت البديــل األول. لــذا فــإن هــذا المقتــرح ينــدرج ضمــن جهــد البحــث عــن  بتشــكيل اللجنــة، وأقــرَّ

حــل وفــق ترخيــص مــن البديــل الثالــث.
المقتــرح ال يمثــل انقالًبــا علــى قــرار اللجنــة حيــن أقــرت خيــار الســتة أقاليــم، بــل تحســيًنا لــه، 	 

ــل  ــاف العم ــن خــالل إيق ــم، م ــدود األقالي ــدد وح ــا ع ــن، وهم ــن الخالفيي ــج العنصري ــه يعال كون
بمســتوى األقاليــم، واإلبقــاء علــى المســتويين التالييــن لــه: الواليــات، والمديريــات، مــع إجــراء 
تعديــل نســبي لعــدد وحــدود الواليــات لتتوافــق مــع مــا كانــت عليــه قبــل الوحــدة فــي 22 مايــو/

ــا إصــالح الخلــل بإعــادة ضبــط المصنــع(. أيــار 1990، )يشــبه تقنّيً
ــوة 	  ــن ق ــزز م ــة تع ــُئ ديناميكي ــي ُينِش ــدد مثال ــو ع ــة)20(، وه ــيكون 17 والي ــات س ــدد الوالي ع

ــة  ــاوز إمكاني ــدرات تتج ــى ق ــاج إل ــذي يحت ــر ال ــدد الكبي ــس بالع ــه لي ــة، كون ــة المركزي الحكوم
ــتقاللية. ــا االس ــح نزعته ــات ويرج ــوي الوالي ــذي يق ــدود ال ــدد المح ــن، وال بالع اليم

ال توجــد واليــة صغيــرة مــن حيــث المســاحة أو الســكان، فمســاحة أصغــر دولــة اتحاديــة ذات 	 
ســيادة هــي )ســانت كيتــس ونيفــس( تبلــغ 261 كــم2، وعــدد ســكانها 55 ألــف نســمة، بينمــا فــي 
اليمــن ســتكون أصغــر واليــة مــن حيــث المســاحة هــي المحويــت )2,328 كــم2( تقــارب تســعة 
أضعــاف هــذه الدولــة، وأقــل واليــة مــن حيــث الســكان هــي المهــرة )131 ألــف نســمة(، تمثــل 
أكثــر مــن ضعفــي هــذه الدولــة. ومــع ذلــك إذا ظهــرت حاجــة للتعديــل، يمكــن الســماح للواليــات 

بتنظيــم عمليــة اندمــاج محــدود وفــق ترتيبــات معينــة.
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ــال الدســتوري الفاشــل فــي اليمــن«، أن 	  ــوان »االنتق ــة بعن أوضــح )جــورج أندرســون( فــي ورق
وضــع نظــام األقاليــم وتركيبتهــا يحتــاج إلــى قــدرات بشــرية وماليــة تتجــاوز قــدرات اليمن، وأشــار 
إلــى نمــوذج الفيدراليــة مــن 21 محافظــة )مجمــوع المحافظــات اليمنيــة القائمــة( باعتبــاره أكثــر 
منطقيــة، وســهل اإلدارة، ويتيــح االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة الموجــودة)21(، وتوجــد مجالس محلية 
منتخبــة فــي كل واليــة )محافظــة(، ومؤسســات يمكنهــا تســيير وظائــف النظــام الفيدرالــي الجديــد.

يواكــب المقتــرح التغييــرات التــي شــهدها اليمــن منــذ طــرح صيغــة الفيدراليــة رســمّيًا للمداولــة 	 
عــام 2014، حينهــا كان مطلــب جماعــة أنصــار هللا متواضًعــا، تمثــل باســتيعاب صعــدة ضمــن 
إقليــم فيــه ثــروة ومنفــذ إلــى البحــر، وهــو ســقف يتناســب مــع قوتهــم ونفوذهــم المحــدود آنــذاك، 
وكذلــك الحــراك الجنوبــي كانــت ســيطرته محــدودة فــي المحافظــات الجنوبيــة، ومنذ ذلــك الوقت، 
ــب المحافظــات  ــى أغل ــة أنصــار هللا تســيطر عل ــوى، فجماع ــن الق ــي موازي ــرات ف ــت تغي حدث
ــرة  ــات الكبي ــع التضحي ــدة، خاصــًة م ــين وضــع صع ــاومتهم بتحس ــب مس ــمالية)22(، ويصع الش
التــي يــرون أنهــم قدموهــا فــي ســبيل مــا وصلــوا إليــه، وكذلــك الحــال مــع مكونــات مــن الحــراك 
الجنوبــي)23(، ويتوافــق أيًضــا مــع مــا تعكســه خارطــة الســيطرة والنفــوذ لبقيــة األطــراف الرئيســة.

خارطة رقم1: التعيين المقترح لواليات اليمن االتحادي

عمران

ريمه

الضالع

سقطرى

المناطق باللون األبيض )عمران، ريمه، الضالع، سقطرى( تم ٕاعادتها ٕالى وضعها قبل عام 1990 ‒ يوضحها الجدول رقم 2
الخارطة من إعداد وتصميم الباحث



14 | الفيدرالية في اليمن - المأزق ومقرتحات الحل 

جدول رقم 2: يوضح واليات جمهورية اليمن االتحادي المقترحة مدعم بالبيانات المتعلقة بالمساحة والسكان والمديريات.

نسبة المساحةالواليات
المساحة %

تقديرات 
السكان 2020 
)معدل النمو 

)3%

نسبة 
السكان %

عدد 
المديريات

 إزالة استحداثات 
ما بعد  22 مايو 1990

6,2391.3937,6373.110عدن1.

بعد استعادة مديريتي سقطرى ــ مع 
إمكانية ضم “سقطرى” إلى المهرة 
كونها كانت عاصمة سلطنة المهرة 

حتى 1967م.
186,79338.42,441,4018.128حضرموت2.
42,5848.7696,2512.317شبوة3.

بعد استعادة مديرية مكيراس من 18,0963.7703,4942.312أبين4.
الضالع

11,6242.41,112,3503.718لحج5.
بعد استعادة ُمديريات الضالع الخمس، 

واُستبعد منها مديريتي القبيطة 
والمقاطرة إلى تعز

67,29713.8131,1190.49المهرة6.
332,633686,022,2522094واليات الجنوب

بعد استعادة مديريتي القبيطة والمقاطرة 12,0092.53,852,04312.826تعز7.
من لحج، ومديرية الحشا من الضالع

بعد استعادة مديريتي دمت وقعطبة من 6,6041.33,380,33611.222إب8.
الضالع

7,5861.51,968,5596.512ذمار9.

24,67953,533,76411.845صنعاء10.

بعد استعادة مديريات برط العنان، 
خراب المراشي، رجوزه من الجوف، 

ومديريات ريمة الست، ومديريات 
عمران العشرين. 

11,3752.31,028,6483.415صعدة11.

أبعد استبعاد ثالث مديريات ونقلها إلى 36,5197.5291,14219الجوف12.
صنعاء

17,4053.6353,0121.214مأرب13.

17,1453.53,193,17610.626الحديدة14.

8,2271.72,189,7607.331حجة15.

2,3280.5733,8802.49المحويت16.

بعد استعادة مديرية ُجبن من الضالع، 9,3472911,779320البيضاء17.
وأُستبعد منها مديرية مكيراس إلى أبين

العاصمة االتحادية3902,586,7948.610أمانة العاصمة
153,2243224,022,89380239واليات الشمال

17486,24710030,045,145100333 والية
الشكل والمحتوى من إعداد الباحث بتصرف من بيانات )خام( متوفرة في: المركز الوطني للمعلومات، رئاسة الجمهورية )اليمن(.



15 | الفيدرالية في اليمن - المأزق ومقرتحات الحل 

آلية توزيع عائدات الثروة إلرساء حدود اليمن االتحادي . 2

ــم فرًصــا  ــة تمنــح األقالي ارتبطــت إشــكالية تعييــن الحــدود بعــدم وجــود خارطــة حدوديــة متوازن
ــر  ــداوالت مؤتم ــاء م ــد ُطرحــت أثن ــى البحــر، وق ــروة والوصــول إل ــى الث ــي الحصــول عل ــة ف عادل
الحــوار مخططــات لهندســة ترابيــة تمنــح كل إقليــم حصــة مــن الثــروة والوصــول إلــى البحــر، وتعــذر 
نقــاش تلــك المخططــات فضــاًل عــن األخــذ بهــا، لتبــدو وكأنهــا تنظيــرات مثاليــة فــي الوقــت الخطــأ، 
ألن وضــع اليمــن بمــا يحملــه مــن توتــر وحساســية يســتوجب أن تكــون الحلــول عنــد مســتوى أدنــى من 
االســتحداثات، فــال ُتحــدث صدمــة علــى مســتوى التنظيــر، وال علــى مســتوى إجــراء تغييــرات كبيــرة 

علــى األرض كالدمــج، والفصــل، واســتحداث كيانــات جديــدة.

ــز فــرص  ــن ومتكامليــن ضمــن منظومــة مترابطــة تســهم بتعزي ــن متالزمي ــاج اليمــن إجرائي يحت
ــة  ــع متوازن ــة توزي ــات لهــا حــدود متفــق عليهــا، واآلخــر آلي ــة، األول: والي نجــاح الصيغــة الفيدرالي
للثــروة. وليــس هنــاك حــدود يمكــن االتفــاق عليهــا أكثــر مــن الحــدود التاريخيــة التــي كانــت عليهــا 
ــام 1990،  ــدة ع ــق الوح ــل تحقي ــي الشــمال، قب ــة الـــ11 ف ــن، واأللوي ــوب اليم المحافظــات الـــ6 جن
بعدهــا يأتــي دور آليــة توزيــع الثــروة التــي ينبغــي أن تراعــي معاييــر التــوازن، والتــدرج، واالحتيــاج، 
والمرونــة فــي تحديــد النســب، واحتــواء النزعــة االســتقاللية، ورغبــة احتــكار الثــروات مــن مناطــق 
ــي  ــي الت ــي ه ــي تعط ــد الت ــة »الي ــق مقول ــة وف ــة المركزي ــي للحكوم ــذراع المال ــة ال ــاج، وتقوي اإلنت

تحكــم«.

اآللية المقترحة لتوزيع الثروات:

ة الدســتور؛ لــذا فــإن  تبــدأ اآلليــة بالتأكيــد علــى أهميــة الترتيبــات الماليــة التــي وردت فــي مســودَّ
هــذا المقتــرح ســيأتي منســجًما مــع مــا تســمح بــه تلــك الترتيبــات بغــرض دعــم إجــراء تعييــن الحــدود 
ة أتاحــت مجــااًل لالجتهــاد بوضــع آلية يســتوعبها قانــون اتحادي،  الــذي اقترحتــه هــذه الورقــة، فالمســودَّ
ــادة 372  ــد نّصــت الم ــون االتحــادي المســتقبلي، فق ــي القان ــه ف ــن األخــذ ب ــرح يمك ــذا المقت أي أن ه
ة الدســتورية علــى التالــي: »ُينشــأ بموجــب قانــون اتحــادي صنــدوق إيــرادات وخزانــة اتحاديتيــن  مــن المســودَّ
وصناديــق وخزائــن لحكومــات األقاليــم والواليــات والمديريــات ومدينتــي صنعــاء وعــدن تــودع فيهــا حصصهــا مــن 
ــون  ــن القان ــا، ويبي ــدوق الخــاص به ــة إدارة الصن ــة المعني ــى الخزان ــة، وتتول ــا الذاتي ــة وإيراداته ــرادات الوطني اإلي
كيفيــة تشــكيلها واختصاصاتهــا األخــرى، ..« كمــا نّصــت المــادة 390 علــى التالــي: »يحــّدد قانــون اتحــادي 
معاييــر ومعادلــة توزيــع العائــدات والمــوارد الطبيعيــة، ومنهــا النفــط والغــاز، بمــا يضمــن شــفافية وعدالــة توزيعهــا، 

ومراعــاة حاجيــات الواليــات واألقاليــم المنتجــة، وتخصيــص نســبة مــن العائــدات للحكومــة االتحاديــة«.
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ــى  ــة عل ــر الطبيعي ــة وغي ــروة الســيادية الطبيعي ــدات الث ــع عائ ــى توزي ــرح عل ترتكــز فكــرة المقت
ــي: ــم1(، كالتال ــكل رق ــا الش ــتويات، )يوضحه ــة مس ثالث

المســتوى األول: الواليــة المنتجــة: تحصــل علــى نســبة 10 بالمئــة مــن عائــدات الثــروات التــي 	 
يتــم تحصيلهــا منهــا.

المســتوى الثانــي: يســتدعي إحــداث خزانتيــن إقليميتيــن: الخزانــة األولــى مقرهــا عــدن، ويتــم فيهــا 	 
إيــداع نســبة 20 بالمئــة مــن عائــدات الثــروات الســيادية المتحصلــة فــي الواليــات الجنوبيــة الســت 
)حضرمــوت، عــدن، شــبوه، أبيــن، المهــرة، عــدن(. والخزانــة األخــرى مقرهــا مــأرب، ويتــم فيهــا 
إيــداع نســبة 20 بالمئــة مــن عائــدات الثــروات المتحصلــة مــن الواليــات الشــمالية الـــ11، وهــي 

)صنعــاء، مــأرب، الجــوف، صعــدة، ذمــار، الحديــدة، تعــز، إب، حجــة، البيضــاء، المحويــت(.

ويتــم إعــادة توزيــع حصيلــة اإليــرادات اإلقليميــة فــي كل خزانــة منهمــا علــى الواليــات التــي 
تقــع ضمــن نطاقهــا بالتســاوي، بمــا فيهــا الواليــات التــي ســبق وخصمــت حصتهــا مــن عائــدات 
إنتاجهــا، علــى اعتبــار أن هــذه اإليــرادات هــي حصيلــة عمليــة تجميعيــة تراكميــة، وينّظــم القانــون 

االتحــادي توقيــت إعــادة توزيــع هــذه العوائــد )ســنوي، نصــف ســنوي، ..(.

المســتوى الثالــث: “صنــدوق اإليــرادات الوطنــي” يكــون تحــت مظلــة البنــك المركــزي اليمنــي 	 
ـــ صنعــاء، وتــودع فيــه نســبة 70 بالمئــة مــن عائــدات الثــروات الســيادية  فــي العاصمــة االتحاديــةـ 

المتحصلــة مــن جميــع الواليــات، وينّظــم قانــون اتحــادي آليــة إعــادة توزيعهــا.

وعلى ضوء هذ	 اآللية تتحقق مزايا عديدة، تعززها المعايير التالية: 

ــدات مواردهــا 	  ــة المنتجــة نســبة خاصــة مســتقطعة مــن عائ ــح الوالي ــار االشــتقاق: ُتمن معي
ــا. وثرواته

ــات 	  ــات بهــدف إيجــاد ترتيب ــم إقليمــي للوالي ــة(: تحزي ــز الجغرافــي )الالتماثلي ــار التماي معي
ماليــة التماثليــة، وذلــك ضمــن إجــراءات التمييــز اإليجابــي المعتــادة فــي بعــض التجــارب 

ــة التاليــة: ــا للمعادل الفيدراليــة الحتــواء بعــض النزعــات المناطقيــة)42(، وفًق

ــا  ــاد توزيعه ــة الـــ6، ويع ــات الجنوبي ــي الوالي ــروات الســيادية ف ــرادات الث ــن إي ــة م ــة )عــدن( = 20 بالمئ ــد خزان رصي
)ســنوّيًا( بالتســاوي، بنســبة 16بالمئــة لــكل واليــة مــن الواليــات الجنوبيــة: )عــدن، حضرمــوت، شــبوه، المهــرة، لحــج، 

أبيــن(.
رصيــد خزانــة )مــأر	( = 20 بالمئــة مــن إيــرادات الثــروات الســيادية فــي الواليــات الشــمالية الـــ11، ويعــاد توزيعهــا 
ــات الشــمالية: )صنعــاء، مــأرب، صعــدة، الجــوف، تعــز،  ــة مــن الوالي ــكل والي ــة ل )ســنوّيًا( بالتســاوي، بنســبة 9 بالمئ

ــدة، حجــة(. ــت، الحدي ــار، إب، البيضــاء، المحوي ذم
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معيــار المســاواة فــي التحويــالت األفقيــة: يعــاد تقســيم العائــد المتوفــر فــي خزانــة )عــدن( 	 
بالتســاوي بيــن الواليــات الجنوبيــة والشــرقية، وكذلــك تقســيم العائــد فــي خزانــة )مــأرب( 

بالتســاوي بيــن الواليــات الشــمالية.

معيــار العدالــة فــي التحويــالت الر	ســية: تقــوم الحكومــة االتحاديــة بإعــادة توزيــع وتدويــر 	 
ــق  ــر المتف ــب المعايي ــات بحس ــى الوالي ــي« عل ــرادات الوطن ــدوق اإلي ــي »صن ــد ف العوائ
عليهــا، لضمــان تحقيــق العدالــة واالنتصــاف للواليــات المحرومــة، وتلبيــة احتياجاتهــا مــن 

ــة والخدمــات، ومواجهــة الكــوارث واألزمــات. ــى التحتي البن

شكل رقم 1: مخطط يوضح آلية توزيع عائدات الموارد السيادية لجمهورية اليمن االتحادية

 الموارد السيادية 
 )A( منطقة االنتاج والتحصيل

 الموارد السيادية 
)B( منطقة االنتاج والتحصيل

المورد السيادي في المنطقة: 
 )A(: موارد يتم تحصيلها من واليات )حضرموت، المهرة ، شبوه ، أبين ، عدن ، لحج(. 

)B(: موارد يتم تحصيلها من واليات )مأرب، الحديدة ، الجوف ، صعدة ، حجة ، صنعاء ، المحويت ، تعز ، إب ، ذمار، البيضاء(.

الموارد السيادية

 الوالية المنتجة 

)بنك والية ...( 

 بنوك واليات: 
)حضرموت - عدن - شبوه 

- المهرة - لحج - أبين(

نفقات المهام االتحادية 

 بنوك واليات: 
)صنعاء - مأرب - صعده 

... بقية الواليات (

 الوالية المنتجة 

)بنك والية ...( 

 )B( الخزانة االقليمية 

البنك المركزي اليمني - مأرب

 )A( الخزانة االقليمية 

البنك المركزي اليمني - عدن 

صندوق االيرادات الوطني 

البنك المركزي اليمني 

العاصمة االتحادية )صنعاء(

)10%(

)10%(

)20%(

)20%(

)70%(

)70%(

بالتساوي

بالتساوي

معايير محددة 

دة 
محد

ير 
معاي

الشكل والمحتوى من إعداد الباحث
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دوائر التأثير الرئيسة في اليمن. 3

ــاح  ــل إلنج ــة بالعم ــل المعني ــها الفواع ــي نفس ــن، وه ــي اليم ــر ف ــر تأثي ــالث دوائ ــد ث ــن تحدي يمك
ــي:  ــا الشــكل التال ــة ـــــ يوضحه ــذه الورق ــا ه ــي تتضمنه المقترحــات الت

شكل رقم 2: يبين دائرة الفاعلين المحليين واإلقليميين والدوليين في اليمن

 حكومة الرئيس هادي - الحوثي - 
الحراك الجنوبي

حز	 المؤتمر - حز	 اإلصالح

السلفيين، الحز	 االشتراكي، المر	ة،
المجتمع المدني، مكونات 	خرى.

السعودية - إيران - اإلمارات

	مريكا - بريطانيا

األمم المتحدة، عمان، مصر، روسيا
الصين، فرنسا، الكويت، تركيا، ..إلخ

١

2

3

فواعل التأثير / االستهداف الخارجيةفواعل التأثير / االستهداف الداخلية

الشكل والمحتوى من إعداد الباحث

التوصيات الختامية

فــي كتابهــا الشــهير “مســيرة الحماقــة”، الــذي يتحــدث عــن دول فشــلت فــي الحفــاظ علــى كيانهــا 
مــن التفــكك، حــذرت المؤرخــة األميركيــة )باربــرا توكمــان( مــن “طــرح األشــياء األعظــم جانًبــا مــن 
أجــل مــا هــو أقــل، والســعي لمــا هــو مســتحيل مقابــل التضحيــة بمــا هــو ممكــن”. فمــن الممكــن أن 
يحافــظ اليمــن علــى تماســك كيانــه بالصيغــة االتحاديــة المتوافــق عليهــا، وفــي إطــار الممكــن أيًضــا، 
االتفــاق علــى تنفيــذ حزمــة مــن اإلجــراءات االنتقاليــة المباشــرة التــي تســمح بانطــالق مســيرة النظــام 
ــة  ــوي األطــراف الرئيس ــي يحت ــس رئاس ــاء مجل ــف الحــرب، وإنش ــن وق ــدأ م ــد، تب ــي الجدي الفيدرال
المؤثــرة، وحكومــة كفــاءات بعيــًدا عــن المحاصصــة تتمّتــع بالدعــم واإلســناد الالزميــن مــن المجتمــع 
ــادي،  ــع االقتص ــة الوض ــة بمعالج ــة المتعلق ــة العاجل ــية ذات األولوي ــام الرئيس ــر المه ــي وتباش الدول
وإصــالح المؤسســة األمنيــة والعســكرية، واتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات المزمنــة، ومنهــا مــا يلــي:



19 | الفيدرالية في اليمن - المأزق ومقرتحات الحل 

ة الدستور من:. 1 تصفية مسودَّ

النصــوص ذات الصلــة بتعييــن عــدد وحــدود األقاليــم، ومــا يرتبــط بهــا فــي مســألة توزيــع الثروة، 	. 
واإلحالــة بتلــك الترتيبــات إلــى قانــون اتحادي.

النصــوص ذات الطابــع التمييــزي )تمييــز الجنــوب مثــاًل( باعتبارهــا إجــراءات مرحليــة مؤقتــة، 	. 
ــس  ــي نف ــواد ف ــا مــع م ــّد تناقًضــا جوهرّيً ــا ُيع ــي؛ إذ أن وجوده ــون انتقال ــا بقان ويمكــن معالجته

الوثيقــة تؤكــد علــى مبــدأ المســاواة بيــن أفــراد الشــعب.

األحــكام االنتقاليــة )البــاب العاشــر كامــاًل(، وإصدارهــا بقانــون “انتقالــي”، وُتمنــح أولويــة فــي 	. 
التنفيــذ، وأغلبهــا إجــراءات تتعلــق بتعزيــز الثقــة كان يفتــرض بــدء تنفيذهــا منــذ تدشــين المرحلــة 
ة عــبء ال مبــرر لــه، وتنتقــص مــن قيمــة الوثيقــة  االنتقاليــة عــام 2012، ووجودهــا فــي المســودَّ
الدســتورية )ومثــال ذلــك مضمــون المــادة 446 الــذي يتعلـّـق جــزء منــه بتعويــض صحيفــة أهليــة، 

وإطــالق ســراح حارســها مــن الســجن(.

ة “إعــالن دســتوري” أو قانــون أساســي لتســيير وظائــف المرحلــة األولــى للنظــام . 2  يصــدر بالمســودَّ
ــة لـــ4 أعــوام( بمــا يضمــن عــدم حــدوث فــراغ دســتوري، ويكفــي  ــي )دورة حكــم كامل الفيدرال
ة علــى ضــوء الخبــرات والتجــارب الدوليــة الرائــدة، بينهــا تجربــة  لتطويــر بنيــة وصياغــة المســودَّ

جنــوب أفريقيــا، ويعــرض بعدهــا لالســتفتاء ليتأســس بموجبــه عهــد اتحــادي جديــد.

ــون . 3 ــي القان ــروة ف ــع الث ــن الحــدود وتوزي ــة بشــأن تعيي ــذه الورق ــا ه ــي اقترحته ــة الت  إدراج اآللي
ــادي. االتح

ــة . 4 ــة حكوم ــي بإقام ــات النظــام الفيدرال ــدأ ترتيب ــون االتحــادي أن تب ــن القان ــر جــدوى تضمي  تقدي
ومجلــس تشــريعي علــى مســتوى الواليــات فقــط فــي أول دورة انتخابيــة، بينمــا تمــارس المديريات 
ســلطاتها بصالحيــات ال مركزيــة ماليــة إداريــة، وأن يبــدأ تنظيــم شــؤون الواليــات بقانون أساســي 

وليــس بدســتور مســتقل لــكل واليــة.
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الهوامش والمراجع

رونالد ل. واتس: األنظمة الفيدرالية، )كندا: منتدى االتحادات الفيدرالية، 2006(، ص5، 8.( 1)

األصــل فــي مفــردة الفيدراليــة االتحــاد، ويمكــن القــول أن الصيغــة الفيدراليــة تقــع فــي منطقــة الوســط بيــن الوحــدة ( 2)
ــر:  ــة، انظ ــكل الدول ــرى لش ــغ األخ ــن الصي ــي بي ــكل الفيدرال ــع الش ــة موق ــز. لمراجع ــة واالنفصــال الناج  االندماجي
 Davis S. Rufus: The Federal Principle: A Journey Through Time in Quest of
Meaning, )Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978(, P.216

كانــت هنــاك 12 رؤيــة تدعــم الشــكل االتحــادي بمــا فيهــا موقــف أنصــار هللا والحــراك الجنوبــي، وذلــك مــن أصــل ( 3)
14 رؤيــة تــم تقديمهــا إلــى مؤتمــر الحــوار.

ــرازي، ( 4) ــي ب ــة: عل ــا؟، ترجم ــاح ممكًن ــل كان النج ــم االســتبدادي: ه ــن الحك ا م ــن ســلمّيً ــال اليم ــر: انتق ــن النك هيلي
)الســويد: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات “IDEA”،  2016(، ص13.

تقــع محافظــة صعــده فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن، وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء مســافة )243 كــم(، وتتصــل ( 5)
بمحافظتــي حجــة وعمــران مــن الجنــوب، وبمحافظــة الجــوف مــن الشــرق، وبالمملكــة العربيــة الســعودية مــن الشــمال 
والغــرب، ويبــدو أن ضمهــا إلــى إقليــم أزال فيــه تعمــد لجعلهــا غيــر متصلــة بمنطقــة الثــروات )الجــوف(، وحرمانهــا 
ــعودية  ــي ألنصــار هللا بالس ــاحة االتصــال الجغراف ــص مس ــا تقلي ــي أيًض ــك يعن ــة(، وذل ــن االتصــال بالبحــر )حج م

باعتبــار الجــوف وحجــة مــن مناطــق التمــاس الجغرافــي مــع المملكــة العربيــة الســعودية. 

جــاء فــي البنــد الثامــن مــن “اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة” الموقــع عليــه مــن األطــراف السياســية فــي 21 ســبتمبر/( 6)
أيلــول 2014 النــص علــى أن “يعمــل األخ رئيــس الجمهوريــة عــن كثــ	 مــع جميــع المكونــات مــن 	جــل تحقيــق 

توافــق علــى دســتور جديــد عبــر آليــات لجنــة صياغــة الدســتور والهيئــة الوطنيــة”.

ســوجيت شــودري، جــورج أندرســون: عمليــات االنتقــال الدســتوري واالنقســامات اإلقليميــة، ترجمــة: نايف الياســين، ( 7)
)الســويد: المؤسســة الدوليــة للديمقراطية واالنتخابــات “IDEA”،  2015(، ص. 17	18.

ــتلهام ( 8) ــة الس ــت مهم ــة كان ــذه الورق ــي ه ــا ف ــارة إليه ــة إالَّ أن اإلش ــة فيدرالي ــبانيا ليســت دول ــم أن أس اســتدراك: رغ
خبرتهــا فــي التعاطــي مــع النزعــة اإلنفصاليــة، وباألخــص اإلجــراءات القانونيــة والماليــة التــي اتبعتهــا فــي احتــواء 

ــا والباســك. هــذه النزعــة فــي كتالوني

سوجيت شودري، جورج أندرسون: مرجع سبق ذكر	، ص. 19.( 9)

(10 ) George Anderson: ”Yemen’s Failed Constitutional Transition: 2011-15“, Occasional
   Paper Series Number 41, )Canada: Forum of Federations, 2019(, p. 10

 جــورج أندرســون: مقدمــة عــن الفيدراليــة، ترجمــة: مهــا تــكال، )كنــدا: منتــدى األنظمــة الفيدراليــة، 2007(، ( 11)
ص. 18، 67.

الفيدرالية، )السويد: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات “IDEA”،  2015(، ص. 13. ( 12)

سوجيت شودري، جورج أندرسون: مرجع سبق ذكر	، ص. 19.( 13)

.
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جورج أندرسون: مقدمة عن الفيدرالية، مرجع سبق ذكره، ص. 31( 14)

ــة، ( 15) ــدا: منتــدى االتحــادات الفيدرالي جــورج أندرســون: الفيدراليــة الماليــة: مقدمــة مقارنــة، ترجمــة مهــا تــكال، )كن
ــي اليمــن(، 2013(، ص. 18. ــرت )الناشــر ف ــش إيب ــد ري مؤسســة فري

جورج أندرسون: مقدمة عن الفيدرالية، مرجع سبق ذكره، ص. 31( 16)

جورج أندرسون: الفيدرالية المالية: مقدمة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص. 19، 73	74.( 17)

جورج أندرسون: مقدمة عن الفيدرالية، مرجع سبق ذكره، ص. 67.( 18)

هنــاك مراجعــات جيــدة بهــذا الشــأن فــي: عبــد الرحيــم المصلوحــي: “آليــات الموازنــة الترابيــة والتوزيــع المتكافــئ ( 19)
للمــوارد بيــن الجهــات فــي النظــام الدســتوري المغربــي، الخصائــص والتحديــات”، فــي: زيــد العلــي، ومحمــد حمــد، 
ــتوري،  ــون الدس ــة للقان ــة العربي ــس: المنظم ــا	 الســنوي 2015-2016، )تون ــررون(، الكت ويوســف عــوف )مح

.378	375 2017(، ص. 

تــم األخــذ بتســمية “واليــة” لثالثــة اعتبــارات رئيســة: األول باعتبارهــا التســمية المعتمــدة للمحافظــات اليمنيــة بحســب ( 20)
مقــررات لجنــة تحديــد األقاليــم. االعتبــار الثانــي مــن اســتعراض تجــارب الكثيــر مــن الــدول التــي أخــذت بالفيدراليــة 
ــدة  ــات المتح ــات: الوالي ــمى والي ــذت بمس ــدات أخ ــر وح ــن عش ــر م ــى أكث ــيمها إل ــم تقس ــي يت ــدول الت ــن أن ال يتبي
ــة،  ــودان)26( والي ــة، الس ــل)26( والي ــة، البرازي ــد)28( والي ــة، الهن ــا)36( والي ــة، نيجيري ــة)50( والي األمريكي
فنزويــال)23( واليــة، روســيا)22( واليــة، ألمانيــا)16( واليــة، ماليزيــا)13( واليــة. االعتبــار الثالــث تســمية الواليــة 
ســتكون حــل وســط بيــن التســمية التــي كانــت معتمــدة جنــوب اليمــن “المحافظــات”، وتســمية “ألويــة” فــي الشــمال.

(21 )   .George Anderson: Op.cit., P.16

يســيطر أنصــار هللا علــى محافظــات: صنعــاء بمــا فيهــا أمانــة العاصمــة، إب، حجــة، ، ذمــار، ريمــة، صعــدة، عمــران، ( 22)
والمحويــت، وباإلضافــة إلــى ذلــك يســيطرون علــى أجــزاء كبيــرة مــن الحديــدة، والبيضــاء، والجــوف، وتعــز.

منــذ مــا ُتســمى بـ)عاصفــة الحــزم( فــي 26 مــارس/آذار2015، أصبــح الوضــع فــي الجنــوب تحت ســيطرة شــبه كاملة ( 23)
لمكونــات جنوبيــة، ســواًء تحــت مظلــة نظــام الرئيــس هــادي أو فصائــل مــن الحــراك الجنوبــي، وتعــزز هــذا االتجــاه 
ــة تتفــق  ــات الجنوبي ــإن المكون ــة أخــرى ف ــي 2019. ومــن ناحي ــاق الريــاض فــي 5 نوفمبر/تشــرين الثان ــع اتف بتوقي
علــى أنهــا ســتأخذ بالصيغــة الفيدراليــة إذا تحقــق للجنــوب االنفصــال، وهــذا المقتــرح يمنحهــا التصميــم المطلــوب، لكــن 

تحــت مظلــة أوســع هــي »جمهوريــة اليمــن االتحاديــة«.

ســتتزود الخزانتــان مــن روافــد متماثلــة تقريًبــا؛ إذ يوجــد واليتــان تنتجان النفــط والغاز ضمن خزانــة عدن)حضرموت، ( 24)
شــبوه(، وواليتــان فــي خزانــة مــأر	 )مــأرب، الجــوف(، ويؤخــذ فــي االعتبــار أن مــا تــم اكتشــافه مــن النفــط إلــى اآلن 
ليــس هــو كل مــا يمتلكــه اليمــن، وال يتناســب مــع مخزونــه الحقيقــي، كمــا أن ليــس كل الثــروة هــي نفــط )ناضــب(، بــل 
أن مفهــوم الثــروة أوســع وأشــمل تعرفهــا دول ليــس لديهــا نفــط أو غــاز، وهــي فــي مصــاف الــدول المتقدمــة، وســيكون 
فــي نطــاق الخزانتيــن منافــذ بحريــة وثــروات ســمكية، ومعدنيــة، وزراعيــة، كمــا أن توزيــع مــوارد ســت واليــات فــي 
خزانــة عــدن بنســبة 16 بالمئــة علــى تلــك الواليــات، مقابــل 9 بالمئــة تحصــل عليهــا الواليــات ضمــن نطــاق خزانــة 
ــة مــأرب هــي 11  ــات الشــمال أقــل، إذ أن عــدد روافــد خزان مــأرب ال يعنــي أن النســبة التــي تتحصــل عليهــا والي
واليــة، يمكــن أن تســهم فــي تعظيــم نســبة العائــدات التــي ســيتم ضخهــا إلــى خزانــة مــأرب، وقتهــا قــد يكــون رصيــد 

النســبة التوزيعيــة لـــ 9 بالمئــة، أعلــى مــن الحصــة التوزيعيــة التــي تقدمهــا نســبة 16 بالمئــة.
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