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في ديسمبر 2011م، وبناًء على مبادرة من منتدى التنمية السياسية في اليمن وإستجابة من مؤسسة 
برغهوف االملانية، بدأ اإلعداد لتقدمي الدعم الفني وغيره من الدعم املتعلق بعملية احلوار الوطني في 
اليمن حيث مت تنظيم واجراء اجتماعني تشاوريني عاليي املستوى، االجتماع االول في املانيا )اجتماع 
بوتسدام( واالجتماع الثاني في االردن، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات غير الرسمية في مدينة صنعاء.
واستجابًة لدعوات متكررة من املعنيني اليمنيني إلى استمرار دعمنا لعملية احلوار الوطني فقد مت إنشاء 
مشروع  بني منتدى التنمية السياسية في اليمن ومؤسسة برغهوف في املانيا، وبدعم من وزارة اخلارجية 

االملانية.
يدمج برنامج دعم احلوار الوطني بني قاعدة معرفية محلية عميقة وبني خبرات اقليمية ودولية في 
التفاوض واحلوارالوطني. ويلتزم البرنامج بخدمة املصالح الوطنية لكافة املواطنني اليمنني خالل عملية 
االنتقال السياسي عبر املساعدة على إيجاد ارضية مشتركة وتوافق جتاه اجلوانب الرئيسية املتعلقة بعملية 

االصالح في اليمن.
الهدف العام للبرنامج هو االسهام في مساعدة اليمن في إجناز عملية حوار جامع وناجح يوفر االطار 

الضروري الالزم لعملية انتقالية سياسية كامله في اليمن من أجل مين دميقراطي آمن ومستقر.
يسعى برنامج دعم احلوار الوطني إلى تقدمي الدعم الفني ودعم اجلوانب املتعلقة مبراحل احلوار وتقدمي 
اليمنية ذات الصلة حول  الوطني؛ تعزيز فهم مشترك لدى االطراف  املعنية باحلوار  املشورة للهيئات 
مبادئ وآليات بناء التوافق وعمليات احلوار الوطني، باألضافة الى تقدمي املشورة والدعم لتجاوز نقاط 

االنسداد واملشكالت.

عن البرنامج

khaled.hobishi@gmail.com

تصميم واخراج:
خالد علي احلبيشي
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برنامج دعم احلوار الوطني

مقدمة:
اختتم مؤمتر احلوار الوطني أعماله نهاية يناير املاضي،  وأقرت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر احلوار أن 
تكون الدولة اجلديدة دولة احتادية بنظام فيدرالي، ومت تشكيل جلنة لتحديد عدد األقاليم، والتي 

بدورها أقرت الحقًا تقسيم اليمن الى 6 أقاليم منها 2 في اجلنوب و4 في الشمال.
البيضاء ومأرب واجلوف وعاصمته  الذي يضم محافظات  إقليم سبأ  الشمال  أقاليم  ومن بني 

مأرب، وأتى تقسيم إقليم سبأ ملبيًا لطموحات ومطالب الكثير من أبناء مأرب.
وقد سبق أن التقى عدد من وجهاء وأعيان محافظات مأرب واجلوف والبيضاء  في منتصف يناير 
2014م برئيس اجلمهورية مطالبني بأن يضم إقليم سبأ احملافظات الثالث، وأعلنوا مبكرًا رغبتهم 
في أن يضم التقسيم اجلديد لألقاليم إقليمًا يضم محافظاتهم الثالث فقط، ودشن ناشطون على 
صفحات التواصل االجتماعي حمالت تطالب بهذا اخليار، رافضني ضم محافظة ذمار إلى االقليم، 

وهو ما مت اعتماده في قرار اللجنة اخلاصة بتحديد األقاليم.

نظرة على الفيدرالية
يف محافظات إقليم سبأ

أعدها: علي عويضة

ورقة بحثية مقدمة إلى مركز دعم احلوار الوطني

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق
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الى األمام وتطبيقها على أرض الواقع، ويأتي على رأس 
قائمة االحتياجات التوعية بالفيدرالية والتنمية البشرية 
يفتقر  االقليم  أن  كثيرين  يرى  حيث  االقليم،  ألبناء 
في ظل حكومة  االقليم  قيادة  ميكنها  التي  الكوادر  الى 
فيدرالية، وفيما يلي أبرز االحتياجات التي ذكرها أبناء 

االقليم:
التوعية بالفيدرالية بني أوساط املجتمع  .1

التنمية البشرية ألفراد املجتمع  .2
التدريب والتأهيل  .3

املوارد املالية  .4
تعزيز األمن وبناء جيش قوي ومتماسك  .5

تأهيل محافظات االقليم لتتالءم مع نظام الفيدرالية  .6
اإلطار القانوني  .7

العدالة واملساواة  .8
بناء اقتصاد قوي  .9

حكومة مركزية قوية  .10
دعم مشاركة املرأة   .11

الخطوات التالية للانتقال نحو الفيدرالية:
اخلطوات  من  عدد  سبأ  اقليم  في  املواطنون  يرى 
املهمة من أجل االنتقال للفيدرالية، لعل من أبرزها نقل 
الصالحيات تدريجيًا الى عواصم األقاليم، وكذا البدء في 

صياغة الدستور اجلديد وطرحه لالستفتاء.
1. االنتقال التدريجي الى النظام اجلديد من الدولة 

البسيطة الى الفيدرالية 
2. نقل الصالحيات بصورة تدريجية للحكومات 

الفيدرالية
3. تأسيس مجلس يضم أبناء االقليم من كل األطياف

4. التوعية بالفيدرالية بني أوساط املجتمع 
5. صياغة الدستور واالستفتاء عليه

6. تأسيس حكومة مركزية قوية من كل األطياف
7. سن قوانني تضمن تنفيذ مخرجات احلوار

8. فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها وتثبيت األمن
9. اجراء االنتخابات البرملانية

10. تأهيل محافظات االقليم لتتالءم مع نظام 
الفيدرالية.

نظرة عامة:
يضم اقليم سبأ ثالث محافظة هي محافظات الشمال 
احملافظات  الثالث  وتتميز  واجلوف،  ومأرب  البيضاء 
من  عدد  تضم  حيث  القبلية،  الدميوغرافية  بتركيبتها 
من  االقليم  محافظات  وتعاني  اليمنية،  القبائل  أكبر  
تدهور في اخلدمات والتنمية بشكل كبير، وتعد محافظة 
مأرب مصدر رئيسي للنفط اليمني، إال انها ايضًا تعاني 
شأن  شأنها  اخلدمية  واملرافق  التنمية  في  حاد  نقص  من 

احملافظتني األخريتني.

 النظرة نحو الفيدرالية:
أجري البحث على أكثر من 40 مواطنًا يشكلون غالبية 
األطياف والتوجهات في محافظات اقليم سبأ، وهم من 
األطراف الفاعلة، وينظر املواطنون في تلك احملافظات الى 
مخرجات احلوار بتفاؤل كبير، ويرون في النظام الفدرالي 
حاًل للكثير من مشاكل البالد، ومن ضمنها انه سيتيح 
الفرصة للجميع للمشاركة، وسيتم في ظل هذا النظام 
األقاليم  سلطات  منح  خالل  من  للثروات  عادل  توزيع 

نسبة كبيرة من الثروات لصالح رخاء واستقرار االقليم.
مرضيًا  كان  سبأ  اقليم  في  احملافظات  عدد  ان  كما 
ضم  مت  لو  متنوا  منهم  ضئيلة  نسبة  أن  غير  للمواطنني، 

اجزاء من محافظة ذمار الى االقليم.

التحديات التي تواجه تطبيق الفيدرالية:
من  عددًا  االقليم  محافظات  في  املواطنون  ذكر 
التحديات التي تواجه تطبيق الفيدرالية، واتى على رأس 

قائمة التحديات ضعف الوعي السياسي واجلهل بأهمية 
الفيدرالية كنظام حكم من شأنه أن يحقق التنمية املرجوة، 
وأتت النزاعات القبلية كتحدي ثالث يزيد من صعوبة 
تطبيق الفدرالية نظرًا ألنها تعمق من شأن اخلالفات بني 

أبناء احملافظات.
وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق 

الفيدرالية بحسب ما ذكره املواطنون:
ضعف الوعي السياسي  .1
اجلهل بأهمية الفدرالية  .2

النزاعات القبلية والطائفية  .3
عدم وجود بنية حتتية مكتملة في محافظات االقليم  .4

التحديات األمنية  .5
ضعف التعليم واخلدمات التعليمية والتنموية  .6

نفوذ بعض الشخصيات  .7
التحديات االقتصادية وشحة املوارد  .8

ثقافات املجتمع القبلي في احملافظات الثالث  .9
قضايا املظلومية وتوزيع الثروات  .10

التركيبة الدميوغرافية لسكان احملافظات الثالث  .11
اجلماعات املسلحة.   .12

االحتياجات لتطبيق الفيدرالية:
يطالب أبناء االقليم بعدد كبير من االحتياجات غير 
املتوفرة التي يرون أنها مهمة من أجل الدفع بالفيدرالية 

عدد السكانالعاصمةاحملافظة
 عدداملساحةتعداد 2004

املديريات

11٬19320 كم 577.3692رداعالبيضاء

17٬40512 كم 238.5222مأربمأرب

39٬49512  كم 443.7972احلزماجلوف

79٬28644 كم 1.259.6882 نسمةاإلجمالي
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دور األطراف الفاعلة:
ترى األطراف الفاعلة في االقليم بان دورها الرئيسي 
وما  الفيدرالية  الى  االنتقال  بأهمية  التوعية  في  يكمن 
ستعود به على االقليم في مجال التنمية، ورمبا هو فعاًل 
ما تستطيع األطراف الفاعلة أن تقدمه في الوقت احلالي.

وذكرت األطراف الفاعلة عددًا من املهام ستقوم بها 
ألجل التحول للفيدرالية أهمها:

1. التوعية بالفيدرالية بني أوساط املجتمع
2. نشر ثقافة الوحدة الوطنية

3. تكوين املكونات الشبابية لدعم عملية التحول 
السياسي

4. دعم مخرجات احلوار

أفضل اآلليات للانتقال للفيدرالية:
من  كان  العام  الوعي  مستوى  انخفاض  بسبب  رمبا 
الصعب أن يعرف الكثير ممن شملهم البحث ماهي طرق 
ضعف  الى  يعود  وهذا  الفيدرالية،  الى  التحول  آليات 
التوعية بهذا اجلانب وهو ما يجعل من الصعب التحول 

بدون توعية املواطنني بهذا النظام من انظمة احلكم.
 وعمومًا خر من شملهم البحث بعدد من اآلليات 

يرون أنها األنسب لالنتقال للفيدرالية، وبعضها 
ميكن أن يعد خطوات او احتياجات أكثر منه آلية:

الدولة  من  اجلديد  النظام  الى  التدريجي  االنتقال   .1
البسيطة الى الفيدرالية

2. البدء بتنفيذ مخرجات احلوار الوطني
3. حتديد فترة زمنية الستكمال اجراءات 

4. تطوير مؤسسات الدولة االحتادية
5. تهيئة األجواء السياسية واملناخية

6. تقسيم األقاليم ومنحها صالحية احلكم
7. تأسيس مجالس نواب وشورى في األقاليم

8. التهيئة على مدى 5 سنوات للفيدرالية

 
خاتمة:

محافظات  في  الفاعلة  واألطراف  املواطنون  ينظر 
االقليم بتفاؤل كبير الى نظام الفيدرالية اجلديد، ويرون 
أنه املخرج حملافظاتهم من مأزق املركزية الذي يقولون أنه 

سبب في تأخرهم عن مواكبة ركب احلضارة والتقدم.
الفيدرالية  نظام  تطبيق  يسبق  أن  املواطنون  ويتمنى 
حمالت توعية كبيرة بأهميتها وكيفية تطبيقها، وعرض 

جتارب عاملية ناجحة في هذا املجال.
حاليًا  تقام  التي  التوعية  أن حمالت  املواطنون  ويرى 
في بعض احملافظات غير مجدية، وال تصل أصاًل الى كل 
يشكل  والتي  النائية  املناطق  في  وخصوصًا  املواطنني، 
استخدام  أن  ويرون  اإلقليم،  سكان  غالبية  سكانها 

الوسائل التقليدية لم يعد مجديًا، وعلى الدولة أن تشارك 
بوسائل إعالمها في دعم التحول نحو الفيدرالية.

محافظات  في  القبلية  والصراعات  النزاعات  وتعتبر 
االقليم من أكبر التحديات أمام تطبيق الفيدرالية، نظرًا 
املواطنني، وجتعل من الصعب  الفرقة بني  ألنها تزيد من 
مدن  بني  بأريحية  االنتقال  احملافظات  تلك  سكان  على 
ومحافظات االقليم، وتتحمل الدولة مسؤولية حل جميع 
النزاعات القبلية، بالتعاون مع األطراف الفاعلة في تلك 
احملافظات، من أجل تهيئة األجواء املناخية للمضي قدمًا 

في تطبيق الفيدرالية. 

نظرة على الفيدرالية يف محافظات إقليم سبأ
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مقدمة:
بداية ال بد من اإلشارة  إلى اهمية هذه املقابالت البحثية التي تعتبر جزء من مشروع  » 
برنامج دعم احلوار الوطني » الذي قاده »البرنامج » مع األطراف احمللية الفاعلة في محافظة 
تعز منذ العام املاضي ، كما أنه يأتي بعد عقد سلسة من اللقاءات واملناقشات واالستخالصات 
للرؤى والتوجهات التي خرجت بها فرق  احلوار احمللي واملنعقد جلساتها بالتزامن مع مؤمتر 
احلوار الوطني الشامل ، وألجل انتهاج احلوار بني النخب السياسية واالجتماعية والشباب 
والنساء وصوال إلى توافقات في القضايا والرؤى املختلفة وتقدمي التصورات املفضية الى 
وضع احللول واملعاجلات املرتبطة بالشأن احمللي ، وهو ما يعني تكامل اجلهود واملساعي الرامية 
إلى خروج القوى الوطنية على صعيد احلوار الوطني ككل ، وباإلسهامات احمللية من األطراف 
، ولتحقيق اآلمال والطموحات التي أجمع عليها اليمنيون مبختلف مشاربهم وتوجهاتهم 

السياسية واالجتماعية .

بحث آراء األطراف المحلية الفاعلة حول 

بناء الدولة وعملية اإلنتقال إىل الفدرالية 
إقليم الجند 

اعد البحث:عبداحلفيظ حمدين 

ورقة بحثية مقدمة إلى مركز دعم احلوار الوطني 2014م

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق
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وبالرغم ما اصاب احلوار احمللي من عثرات واختالفات 
في بعض القضايا والتصورات التي أثارتها بعض املكونات 
احمللية في احلوار ، وإشتداد مواقف هنا أو هناك ، ورفض 
مناقشة قضايا نتيجة حتسسات بعض األطراف منها ، وهي 
قد ال تأتي في إطار قضايا ومشكالت احملافظة واحتياجات 
املواطنني اليومية ، وال تعتبر قضايا رئيسية وجوهرية  ، 
أو مصدر خالف بني األطراف احملليني ، فيما ذهب البعض 
إلى اعتبارها شأن وطني ، وغير ذلك من التصنيفات ، 
إال أن املشروع استطاع أن ينجز عمله وفق زمنه احملدد في 
البرنامج ، وأن يضع مخارج ومنهجية علمية أتاحت له 
إجناز ما تبقى من املخرجات والقضايا التي كانت معلقة 
، وفي هذا السياق برزت احلاجة إلى مواكبة املستجدات 
والتطورات التي خرج بها مؤمتر احلوار الوطني ، ومثلما 
كانت األهمية في مواكبة مجريات احلوار الوطني الشامل 
احملافظات  من  العديد  في  محلية  يوازيه عقد حوارات   ،
الرئيسية في إطار الدعم واملساندة لتوجهات ومخرجات 
احلوار العام ؛ ولذلك ميكننا القول أنه كان من الضروري 
القيام بإجراء هذا البحث الستطالع رأي النخب احمللية 
الوطني  احلوار  مخرجات  ألبرز  وتصوراتها  الفاعلة 
الساحة  تشهدها  سوف  التي  اإلستعدادات  ومواكبة 
السياسية اليمنية ، وترجمة مخرجات احلوار الوطني ؛ 

خاصة فيما يتعلق منها باالنتقال إلى الدولة الفدرالية .
األطراف  آراء  امليداني ألخذ  املسح  عملية  لقد جرت 
الفاعلة في ظل أوضاع ميكن وصفها بغير املستقرة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا؛ فقد شهدت معظم املناطق  
مؤشرات  ببروز  املنذرة  واملخاطر  التحديات  من  العديد 
أعمال  انتهاء  بعد  التقليدية   القوى  لتوجهات  جديده 
مؤمتر احلوار الوطني في إشارة واضحة بأن هذه االطراف 
كانت وما زالت تتعامل باستخفاف مع كل ما حدث في 
الفترة املاضية من تغيرات وحوارات وتسويات سياسية 
ووطنية نتج على إثرها كل هذه التوافقات في مخرجات 
احلوار، كما زدادت املخاوف خصوصا بعد إنتهاء عمل 
اللجنة املكلفة بدارسة العوامل التي ستعزز من جناح جتربة 
إليها  يذهب  كما  فشلها  وليس  الفدرالية  الى  االنتقال 

البعض ممن شملتهم عملية املسح .
ولعل األطراف الفاعلة احمللية في تعز وإب  » إقليم اجلند 
» وفقا لوثيقة تقسيم االقاليم التي خرجت بها اللجنة هي 
من أطلقت صفارة االنذار دون غيرها  ، وبدى نوع من 
التذمر الغير راض بهذا التحديد ، وأن اللجنة لم تضع 
ولم  القرار  إتخاذ  عند  عليها  تستند  رئيسية  محددات 
تستند إلى مؤشرات واضحة وبالذات ما يخص اجلانب 
عملية  يضعف  قد  وهوما   ، واجليوسياسي  االقتصادي 
 ، املوارد  إنعدام وضعف  ظل  في  تنموية  جناحات  حتقيق 
وألجل هذه اآلراء واملخاوف التي تبدت عند األطراف ، 
وعدم قناعاتها ببعض التصورات التي مت إعتمادها وإقرارها 
بشكل نهائي ، وهي آراء لها تأثيرها ، وجديرة برصدها 
وحتليلها ووضع املعاجلات املناسبة للتعامل معها ، وحتى 
ال يكون لها إنعكاسات خطيرة في املرحلة القادمة من 

عملية التحول واإلنتقال .

أهداف البحث :
• معرفة وجهات نظر األطراف احمللية الفاعلة بعملية 
االنتقال الى الفدرالية ، وبناء الدولة  الدميقراطية احلديثة 
الوطني ، وجهود األطراف  على ضوء مخرجات احلوار 
األمثل  التطبيق  إلى  اخلارج وصوال  أو  الداخل  في  سوى 

واملتوافق عليه من اجلميع .
• بناء جسور التوافق بني مختلف املكونات الرئيسية 
على املستوى احمللي ، ومساعدة االطراف احمللية الفاعلة 
حتقيق  أفضل  بصورة  تعزز  محلية  توافقية  آليات  لوضع 

اإلنتقال على الصعيد الوطني العام . 

خطة البحث  :
 جرت عملية تنفيذ املقابالت مع العينات املستهدفة 
لتحديد  املرجعية  شروط  ورقة  وضحته  كما  متاما 
الشخصيات املستهدفة في البحث بصورة كاملة ، وقبل 
البدء بإجراء املقابالت مت حتديد أسماء القيادات التي تعد 
على رأس مؤسساتها احلزبية ولها حضور ضمن القوى 

السياسية املتواجدة في احملافظة ، مع األخذ بعني االعتبار 
وضع اخليارات البديلة في حالة عدم استجابة أو تواجد 
املمثل األول لكل حزب سياسي ، والتعامل مع  البدائل 
االخرى داخل كل فصيل سياسي ، كما يجب التعامل 
مع كل االحتمال آخر من قبل الباحث مع هذه األطراف 
ما  وهو   ، احملافظة  في  احمللي  املستوى  على  والقيادات 
واجهناه في أول وثاني لقاء جرى مع بعض هذه القيادات 
السياسية  األحزاب  معظم  قبل  ومن  إحالتنا  مت  حيث 
للمثلي الدوائر السياسية داخل األحزاب التي أختيرت 
ضمن العينات الفاعلة في لقاءاتنا ، ولكننا حاولنا بقدر 
كبير أن تكون الشخصيات التي تتمتع بحضور سياسي 
واجتماعي على األقل داخل أحزابها . وفقا للخطوات 

اآلتية : -                                              
• حتديد عدد العينات املستهدفة وتوجهاتها السياسية 

واالجتماعية التي سيتم إجراء املقابالت معها .
• إعداد إستمارة البحث  

•  حصر وحتديد الفئات التي سيتم مسح وجهات نظرها 
مبا يهدف إليه البحث .

• الزيارات التمهيدية لشرح أهمية أجراء البحث وتسليم 
االستمارة .

• متابعة وجمع اإلستمارة .
•  تفريغ املقابالت واملالحظات.

•  إعداد تقرير لنتائج البحث.

عينـة البحث:
جتدر اإلشارة إلى أنه مت حتديد العينة املستهدفة مبا يعطي متثيل 
لكل القوى والتوجهات السياسية واالجتماعية  ، والشباب 
واملرأة كأطراف لها تأثير في الشأن احمللي ، مؤسسات الدولة 
القائمة في احملافظة ، أطراف محلية لها تأثيرات مهمة أيضا 
أو  القبلية  أو  السياسية  وتوجهاتهم  فئاتهم  مستوى  على 
الفئوية ، قادة في منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير 
يحقق  ومبا  واملستقلني،  السياسية   واألحزاب   ، احلكومية 
حيث  الفاعلية  احمللية  االطراف  أغلب  وشمول  التمثيل 

توزعت العينات على هذا النحو التالي :-

نتــــاجئ البحث  : 
على ضوء هذه املؤشرات فقد تبني ومن خالل البحث 
املنهجية   املؤشرات  املستهدفة  العينات  مع  واملقابالت 
أظهرت  ؛  البحث  فكرة  عليها  بني  التي  والعلمية  
مصدر  تشكل  التي  واملخاطر  التحديات  حجم  النتائج 
قلقل ومخاوف عند األطراف الفاعلة احمللية ، فاألوضاع 
اإلقتصادية ، والتحدي األمني ، وإستمرار احلرب املصنفة 
كحرب طائفة وإنتشار السالح ، واإلنقسام اإلجتماعي 
على  التقليدية  القوى  وهيمنة   ، اليمن  بتشظي  املهدد 

2وكيل محافظة
1مجلس محلي

1مؤمتر
1إصالح

1إشتراكي
1ناصري

1بعث اشتراكي
1حتالف وطني

1حزب احلق
1أنصار اهلل
1قضية تعز

1جتار
1شخصية  إجتماعية

2رجل دين
1أكادميي

1نقابي
1مهمش
1نساء
1شباب

إقليم اجلند 
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املشهد السياسي في البالد ، وضعف أداء القوى احلداثية 
احلاملة للمشروع الوطني وغياب دور الشباب والنساء ، 
كما بينت نتائج البحث وجهات نظر محلية متقاربة أحيانا 
وجهات  طرحت  األطراف  فبعض  آخر،  حني  ومتفاوتة 
نظرها دون خوف أو حتسسات من أي من اإلجتاها وقد 
مثل هذا اإلجتاه ما يزيد على  70% من مجموع العينات 
املستهدفة بينما حاولت النسبة املتبقية واملقدرة ب %30 
أن تصبغ وجهات نظرها بطابع دبلوماسي ، وأراء يبدو 
أنها تتصالح مع ما جرى اقراره والتوافق عليه ، وبالرغم 
من بروز نوع من تذمرها هنا او هناك لهذا الوضع املقلق 
والغير واضح معامله ومستقبله كما تشير لذلك ، كما 
التركيز بشكل دقيق  إجاباتها على  حرصت في معظم 
التكرار واختصار  االيجاز وعدم  ، واستخدمت اسلوب 

االجابات الى احلد املمكن .
الوصول  في  كبيرة  جناحات  حتققت  فقد  هذا  ومع 
الى معظم العينات املستهدفة وحتقيق االهداف التي قام 

عليها البحث ، حيث  خلص وفقا للمحاور التي شملتها 
االستمارة والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية ، وهي :
• رأي األطراف حول مخرجات احلوار الوطني وخاصة ما 

يتعلق منها بالفدرالية 
قد  التي  املتوقعة  بالتحديات  األطراف  نظر  وجهة   •

تعترض تطبيق الفدرالية .
النهج  تطبيق  لتعزيز  احمللية  الفاعلة  األطراف  دور   •

الفدرالية .
•  أهم اخلطوات الألزمة لتنفيذ عملية التحول واإلنتقال 

الى الفدرالية .
• مفهموم السلطة احمللية لإلنتقال الى الفدرالية ، وأفضل 

اآلليات والسبل الضامنة للتطبيق .
 وقد تأسس لدينا بعد جتميع وتفريغ املقابالت 

واألخذ باملالحظات واإلضافات التي أوردتها العينة 
املستهدفة ، وقد جاءت النتائج وبشكل تفصيلي 

على النحو اآلتي : 

 العينـات
 املست
هدفة

 مخرجات
 احلوار

 الوطني
 والتقسيم

 الفاعلية يف  تعزيزالتحديات املتوقعة
 النهج الفدرالي

 اخلطواط الالزمة للتحول
واالنتقال

 آليات ضامنة لإلنتقال

 وكيل
 محافظة

 تلبية ملا ينشد
 املواطنني

 اجلانب االقتصادي
 ومساحة اقليم اجلند

بكثافة سكانية

 حتديد الرقابة في
 عملية البناء،عمق
 االنتماء ، وتعميق

 الصلة باجلماهير ثقافيا
 وتعليميا

 نسيان سلبيات املاضي كي
 ال نصاب بالعثرات ، النظر

 للمستقبل بعيون صافية

 البداية السليمة ومرحلة
 التعزيز الالحقة وحتقيق
 منسوب تنمية ، ودور

املنظمات والقوى السياسية

 مجلس
 محلي

 أمرا جيدا
 وحال ملشاكل

 البالد

 سلطات محلية غير
 جاهزة وفترة تأسيسية

 غير كافية لإلنتقال
 وتهيئة اجلماهير

 دورات معرفية عن
 الفدرالية،وندوات

 مكثفة في اجلامعات
 واملدارس ، وخطة

 إعالمية

 إقالة السلطات احمللية السابقة
 وتعيني كفاءات ، وضع

 برنامج تدريبي وتشفيفي عن
 الفدرالية ومؤسسات احلكم

 احمللي

 وضع ذلك في املنهج
 املدرسي واجلامعي ، وعقد

 الندوات بني األحزاب
 ومؤسسات املجتمع ، وخطة

 اعالمية شاملة

 تلبي طموح مؤمتر
 غالبية

 الشعب
 اليمني

 إنعدام املعايير العلمية
 لتحديد االقاليم

 تطبيق قوانني األقاليم
 بهمة ، والعمل بروح

الفريق الواحد

 وضع عدد واسماء وحدود
 األقاليم في الدستور ، إجراء

 إستفتاء  شعبي، حتديد قوانني
األقاليم  دستوريا

 حملة توعية في املدارس
 واملساجد ، تسخير

 اإلعالم لتعريف املجتمع
 مفاهيم الفدرالية والتقسيم

السياسي

 إصالح

 قرارات
 توفقية

 وبحاجة
 لتنازالت

 لترى النور

 حتد اقتصادي ومالي
 وتهديدات أمنية

 خارجية وحداثة التجربة

 التعامل مبسؤولية وطنية
 ،وإسهام توعي بني

 األوساط ودور إعالمي
يعززالنهج الفدرالي

 بسط الدولة على كامل
 االراضي، وحل كافة

 املليشيات املسلحة ، حتسني
 الوضع املعيشي ، وتهيئة

 فنية وإدارية ومالية للتحول
للفدرالية

 ) يؤكد على ما ورد في
احملورين الثالث والرابع (

 إشترا كي

 مت االنقالب
 على

 ضمانات
 تنفيذها

 املسألة املالية والقضية
 اجلنوبية

 سلطة غير مؤهلة
 لتطبيق نظام فدرالي ،
 الدور ملنظمات املجتع

املدني

 قضية األمن أول عملية
 لإلنتقال ، وال ميكن قيام

 الدولة الفدرالية بأطراف متلك
السالح وتديراحلروب

 التعزيز يأتي بضمانات
 دستورية وقانونية ، إجراء

 حتوالت نحو بناء الدولة

ناصري

 فرصة
 تاريخية
 النتقال

 اليمنيني

 قلة االمكانيات الالزمة
 إلقليم اجلند وتضخم

 الكادر االداري

 خلق اصطفاف وطني
 شامل، ومسؤولية

 االحزاب لتعزيز الثقة
  لدى املواطنني، برامج

 وفعاليات هادفة

 التشريعات القانونية لعملية
 اإلنتقال ،جمع الرؤى

 املجتمعيةالكتشاف أماكن
 املوارد وإمكانيات استغاللها
 خلق ثقافة جتتازالعصبويات

 واسهام رأسمالي الزمة
للتحول

 حتقيق تفاعل شعبي مبميزات
 الفدرالية ، وضمان إنتقال

 سريع ، جتاوز املصالح
 الفردية وطمأنة الناس ،

 بناء املؤسسات الدستورية
 وتأهيل كادر اداري مقتدر
 للدولة املؤسسية اجلديدة

 حزب
 البعث

 املشكلة
 اساسها
 االنسان

وليس االرض

 التنمية االقتصادية
 وسيطرت االدوات

 التقليدية على مفاصل
 االدارات

 عقد إجتماعي جديد
 وتشكيل مؤسسات

 ناظمة “برملان وحكومة
محلي لكل اقليم “

 تهيئة وإصالحات سياسية
 توائم التغيير احلاصل ،

 وإحداث إصالح في البنى
 اإلجتماعية واالدارية

 على أسس وطنية وتشاركية
 بني القوى ، واإلنتقال

 الفوري وليس التدرجي ،
 عدم ترك فرصة لقوى النفوذ

 إلجهاض املشروع
 التحالف
 عند مستوى الوطني

 الطموح
والتطلعات

 شحة املوارد وكثافة
 بشرية “اقليم اجلند”
 وعدم استقرار اوضاع

 اجلنوب

 شحذ الهمم لبناء الدولة
 االحتادية ، وتسليم

 القوى السياسية
بالفدرالية

 صياغة الدستور اإلحتادي
 وتفعيل دور التوعية الواسعة
 ، وعقد لقاءات مع األطراف

  احمللية للتهيئة حلملة توعية
 ناجحة

 تفعيل دور إعالمي نشط
 يرسخ الفكر ، نزول

 ميداني وعقد الندوات
 الورش ، ورفع املظالم ورد
 احلقوق وبناء جسور الثقة

 بني املكونات

 حزب احلق
 املشكلة
 ليست

 بنموذج
 بالنظام ولكن

 مبن يديره

 غير مؤهلة لإلنتقال،
 وفشل التقسيم
 وسوء االوضاع

 السياسية واالقتصادية
 واالجتماعية

 االدارة بشكل علمي
 وبناء مؤسسات مدنية
 حديثة ،كثافة سكانية

وقلة موارد

 وضع دراسات منهجية قبل
 تقسيم األقاليم ، أسس

 ومعايير حتديد املوارد والنشاط
 التجاري والصناعي والقواسم

 املشتركة بني أبناء كل اقليم

 رفض قرار التقسيم اجلديد
 وإعادة النظر بالقرار ،

 تشكيل جلنة من اخلبرات
 ألخذ العوامل املشتركة

 واملتجانسة واحلضارية بني
 سكان اإلقليم

 رجل دين

 الدولة
 املركزية هي

 األقوى لوحدة
 اليمن شمال

 وجنوب .
 والفدرالية

 ستكون
 السبب

لتمزيق اليمن

 الشعب يعلم ما
 تبني عليه املبادرة

 ومخرجاتها وهي في
 نظر النخب ولدت ميته
 ومن وضعها لهم مواقف

 واضحة من التاريخ
 واالقاليم مشنقة لألمة

 ال ثقة مبا تقوم به
 الدولة واملجالس احمللية
 حلقات لتجذير الفساد

 واملفسدين، ال طريق
 غير اقتالع هذه الدولة

 ومخرجات احلوار وإقامة
 حكومة إنقاذ تتألف من
 كل احملافظات وتكوين

 مجلس رئاسة

  قيام إنتخابات عامة لتأليف
 مجلس الرئاسة ومجلس

 الوزراء واحملافظون ، وحكومة
 إنقاذ ملدة خمس سنوات

 دون فدرالية لتعميق الطائفية
  واملذهبية والقبلية

 ال فدرالية وال تقسيم وال
 إقرار ملخرجات احلوار

 الوطني ، الظروف العاملية
 احمليطة باليمن ودول

  الشرق األوسط اجلزيرة
 رؤية صحيحة لتغيير كل

 األوضاع واحلكومات ، لم
 يعد هناك ما ميكن متريره

إقليم اجلند 
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 مبستوى تاجر
 التحديات

 التي تواجهها
 اليمن

 )لن يأتينا الزمان مبا
  اتانا به اليوم (

 الترويج للفكرة ،
 وإبراز احلوافز للدولة

 املركبة

 األستعانة باخلبرات الفنية
 لدول سبقتنا ، واتباع سبل

كفيلة إلجناز االستحقاق

 ال أدري ومن قال ذلك فقد
 افتى

 مصفوفة أنصار اهلل
 تشريعية

 ممتازة

 استنساخ بيروقراطي
 للسلطة املركزية ومتكني

قوى الفساد

 نشر وعي قانوني
 وثقافي ، دور املنظمات

 املدنية في الرقابة على
السلطات اخلدمية

 تاهيل الكوادر وتطوير قدرات
 االجهزة، وخضوع الوظائف

 ملعايير وطنية ، التجرد من
 اإلعتبارات

 فصل اجلانب السيادي على
 ما يتعلق بالدولة االحتادية ،

 واحلفاظ على قيم املواطنة
 املستاوية ونشر الوعي

املعززللوالءالوطني

 ال تلبي شكلمهمش
 التطلعات

الوطنية

 توسيع نطاق التشظي
 واالنقسام الوطني

 إنعدام الدور املجتمعي
 للسلطات احمللية
 ،إنعكاس دورها

 إلدارات نخب سياسية
فوقية

 تأهيل املجتمع دميقراطيا
 اإلستعاضة بوثيقة العهد
 واالتفاق السابقه، جتاوز

 حدود االستيعاب الفكري

 إقصاء النخب املهيمنة على
 العملية السياسية وإتاحة

 املجال للقوى اجلديدة التي
 تتعاطى مع فكرة القبول

 باآلخر

 قيادي
 نقابي

 خارطة طريق
 ومخرج

 لفراغ
 دستوري

 حتفظات مكونات
 سياسية والتفاف

 قوى قبلية لتارضها
 مع مصاحلها، وجهل

 باملفاهيم

 دور االطراف احمللية
 حيوي بتنظم ورش

 عمل وحلقات نقاش
 باملخرجات وآليات

 ممارسة النهج الفدرالي
 وسلطاتها

 بسط سلطة الدولة ، واحلد من
 الفساد ، النظر في القوانني
 مبا يتوافق وطبيعية املرحلة
 ، وتفعيل احلوار بني القوى

                         السياسية  املتحفظة

 دراسة جتارب البلدان
 ومعرفة اجتياز صعوبات

 اإلنتقال ، ومراعات التنوع
 واخلصوصية للشعب اليمني

.

   شخصية
  أجتماعية

 وكيل
 محافظة

 دولة إحتادية 
من اقليمني 

شمال 
وجنوب 
أوثالثة 
،السته 

األقاليم ال 
تخدم اليمن 

، وبقية 
املخرجات 
أتفق معها 

كليا .

 الفساد القائم ،
 إقتصادية وإجتماعية
 وسياسية بتفاوت بني

 االقاليم ، الدستور
 والقوانني املنظم لألقاليم
 ستحد بشكل كبير من

 اختصاص واستقاللية
 االقاليم ، عقلية

 املركزية فارض نفسها
 وتنظر لإلقليم كسلطة

محلية حالية

 ضرورة تضمني الدستور
 والقوانني تعزيز النهج
 الفدرالي، إقامة ندوات

 وورش عمل توعية
 وخلق وعي وشفافية

 ،بلورت مفاهيم ونظم
 فدرالية كنهج وممارسة

 ما يحقق العدالة
 االقتصادية واالجتماعية

 والوطنية املتساوية
 بني االقاليم وتنسيق

 القضايا املشتركة

 صياغة الدستور من مختصني
 ، تنمية مفاهيم ونظم

 الفدرالية ،إتاحة املجال ألي
 تراجعات عن األقاليم ، يكون
 الدستور توافقي ما يحقق بناء
 دولة مدنية حديثة ، االستفادة

 من التجارب واملناهج وليس
بعقلية القوى التقليدية

 تشريعات دستورية وقانونية
 حديثة حتدد شكل السلطات
 والصالحيات احمللية اجلديدة
 ، تشكيل حكومة كفاءات

 لفترة سنه ، بناء وهيكلة
 السلطات على مستوى
 اإلقليم ،تشكيل هيئة

 ملكافحة الفساد ترتبط
 باجلهاز املركزي للرقابة

 ومحكمة ونيابة لألموال
العامة

 تعتبر جيده قضية تعز
 عند تنفيذها

 إنعدام االرادة الشعبية
في العيش املشترك

 توعية للناس مبفهوم
 الفدالية ودور الفاعلني

 في السلط احمللية

 معرفة الرغبة بالعيش املشترك
 بني االقاليم ، تغيير االقاليم

 وفق استفتاء يتم تنفيذه الحقا

 إشراك الشعب بإتخاذ قرار
 األقاليم ، معرفة حتديد

 رغبات وشكل احلياه التي
 يريدها الشعب اليمني

 أكادميي
 احلد األدنى

 لتأسيس
الدولة املدنية

 صراع بني احملافظات
 بتقاسم اجلهاز االداري

 لإلقليم ، وتشريعات ال
 تفكك البنى املتخلفة

 حتديد سلطات االقاليم
 والواليات وإيجاد توازن
 سياسي وتفعيل الرقابة

 ، حتجيم الفساد،إزالة
 مخاف صراع املناطق

 حتقيق الرقابة الفاعلة ، رفع
 كوادر الوحدات وإستقالل

 القرار ، ضمان إختيار
 الكفاءات، التخفيف من

 تأثير العادات املعيقة للتطور
وخلق املوارد

 املشاركة في صياغة مبادئ
 احلكم الرشيد وتفعيل

 قنوات التواصل بني
 املستويات ، وحتقيق الرقابة

 الشعبية الكاملة

 شخصية
نسائية

 أفضل قرار
 اتخذ في

 هذه الفترة
 العصيبة التي
متر بها اليمن

 عدم تقبل بعض
 األطراف للفدرالية –

 العقلية القبلية، األفكار
 اخلاطئة عن الفدرالية

 التوعية والتثقيف
 للشارع اليمني ،

 الوقوف بجانب السلطة
 املنفذة للفدرالية

 املصداقية ، والوعي والتثقيف
 ، خطوات يتضمنها الدستور

بشكل واضح .

 ندوات حتتوي على تعليم
 مبادئ الفدرالية ، إستهداف

 القرى واملناطق النائية ،
 تطبيق مخرجات احلوار
 والوطني وتضمينها في

 الدستور ، املتابعة وتطبيق
ما في وثيقة احلوار .

 ناشط
 تعزز التحول شبابي

 والنهج
 الدميقراطي

 ، وسيادة
 القانون

 ومؤشرات
 واضحة نحو

 بناء الدولة
 الفدرالية

اجلديد

 أهم التحديات في
  نظري العوامل

 اإلقتصادية املهددة ،
 وضوح كيفية توزيع
 الثروة بني األقاليم ،

 وهيمنة القوى التقليدية
 على مؤمتر احلوار ،

 والتفكك االجتماعي
الوضح بني املناطق .

 التفاعل اجلدي
 واملباشر مع مخرجات

 احلوار وتعزيز الصلة
 بني السلطة احمللية
 واجلماهير ، وضع

 برامج وطنية تستهدف
 املجتمع احمللي توعويا

 يشرح مميزات الفدرالية
واهميتها كتجربة .

 وقف احلروب التي جتري
 في مناطق متعددة من اليمن

 ، تطبيق العدالة االنتقالية
 وصدور قانون لها ، استرداد

 االموال املنهوبة ، املعاجلة
 احلقيقية للقضية اجلنوبية

 ، تشكيل حكومة كفاءات
ومعاجلة الوضع االقتصادي

 ترسيخ املفاهيم والقيم
 الفدرالية عند املجتمع ،

 عقد اللقاءات والورش احمللية
 الهادفة لتوعية املواطن

 ، ادراج مبادئ الفدرالية
 ومزاياه في املناهج الدراسية

 وبصورة مستعجلة ، اقامة
 الفعاليات التوعية في
اجلامعات واملدارس .

الصعوبات والمعوقات : 
الصعوبات  من  العديد  امليداني  الباحث  واجه 
العينات  تعاطي  طبيعة  اختلفت  حيث   ، واملعوقات 
واستعدادها  البحث  فكرة  مع  واستجابتها  املستهدفة 
البحث  يجري  التي  املهمة  إلجناز  الباحث  مع  للتعاون 
ألجلها من شخصية ألخرى ومن تيار آلخر ومع أنها قد 
تكون في إطار توزيع األدوار خاصة عند قيادات الصف 
بالنسبة  لكنها   ، السياسية  لألحزاب  بالنسبة  األول 
للشخصيات االجتماعية أو القبلية فإنها تأتي ضمن عدم 
تقوم  ما  جتاه  الوطنية  باملسؤولية  الشعور  أو  اإلستجابة 
به املؤسسات املدنية ، ونحن في هذا الصدد لن نتوقف 
وما  املقابالت  معه  أو مسؤول جرت  عند كل شخصية 
مقدار اجلهد الذي بذله الباحث من أجل إقناعهم للتعاون 
على  سنركز  ولكننا   ، البحث  موضوع  مع  والتفاعل 
القيام  أثناء  واجهتنا  التي  والعوائق  الصعوبات  مجمل 
بإجراء املقابالت البحثية مع األطراف احمللية الفاعلة في 

احملافظة ومنها :-

• عدم االلتزام باملواعيد التي مت االتفاق عليه مع عديد 
من األطراف الفاعلة ، وتغيير أجراء املقابالت إلى مواعيد 

أخرى وعدم األلتزام لثاني أو ثالث موعد .
• مالحقات وتنقالت من مكان إلى آخر وإخفاقات في 
مواعيد عديدة مت األتفاق عليها مع الباحث ، ولكن دون 

والوفاء من أغلب العينات الفاعلة املستهدفة .
• طلب إبقاء إستمارة البحث إلى اليوم الثاني ، وبعد 

ذلك املماطلة والتهرب من تسليم اإلستمارة         
قبلية  شخصية   - البعث   – العام  الشعبي  املؤمتر   (
أمني   – قبلي«   »شيخ  محافظة  وكيل   - نافذة  وجهوية 

مجلس محلي باحملافظة( . 
• التهرب من إجراء املقابلة من قبل  قيادات في السلطة 

احمللية في احملافظة  .
• إعاقة الدخول إلى مبنى احملافظة أو التأخر في الدخول 

ألكثر من مرة ألجل الوصول الى العينات املستهدفة .
• ضعف وعي بعض الفئات املستهدفة في البحث  عن 

إقليم اجلند 
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هذه  وأهمية  االيجابي،  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور 
املسوحات واألبحاث ألجل املصلحة الوطنية . 

وأيضا   ، والسياسية  األمنية  القيادات  خوف   •
شخصيات دينية وقبلية وحتريات امنية متثلت في ِكثرْت 
األسئلة التي وجهت للباحث أثناء اللقاءات مع معظمهم.
• سفر أو غياب بعض الشخصيات الفاعلة احمللية ، و 

صعوبة الوصول إلى ممثلي القوى السياسية في احملافظة .
ظل  في   ، فقط  بشهر  واحملدد  التنفيذ  وقت  ضيق   •
الباحث  على  وقع  الذي  والضغط  القائمة.  الظروف 

بسبب كل ذلك . 

الخلاصة  
عملية  استكمال  مت  أنه  إلى  البحث  هذا  في  نخلص 
املقابالت مع األطراف احمللية الفاعلة وتكونت رؤية متكاملة 
حول مجمل اآلراء واملواقف السياسية والتوجهات الوطنية 
للقوى واألحزاب السياسية والشخصيات اجلهوية والدينية 
وما مدى تأثيرها على الصعيد احمللي في احملافظة ، ومع انه 
املسنودة  النظر  التباينات في وجهات  أتضحت مجمل  قد 
مببررات وحجج هي في رأيهم تصب في خانة املصلحة الوطنية 
وتسهم في دعم اإلستقرار واألمن الوطني واإلسهام الفاعل 
في مقاربات وجهات النظر املختلفة في الكثير من االجتاهات 
والتحوالت التي تستعد البلد لإلنتقال إليها عبر نتائج مؤمتر 
احلوار الوطني ومخرجاته الرئيسية والتي ستضع اليمن على 
أعتاب مرحلة جديدة ونظام حكم ومؤسسات دولة تختلف 
متاما على ما عرفه الشعب اليمني طيلة عقود من الزمن ، 
وأمام جملة من التحديات والصعوبات التي أثارها العديد من 
األطراف املبحوثة ، وهو ما قد ينذر الى حد كبير باختالفات 
وتباينات بني املناطق على مستوى اإلقليم كما يظهر جليا 
من  العديد  تناولت  حيث  وتفاعالت   آراء  من  ورد  فيما 
التحديات واملخاطر املعيقة لعملية اإلنتقال والتحول  والتي 
برزت باالتي : اإلصالحات السياسية ، وحتيديات التنمية 
اإلقتصادية ، واإلصالح املؤسسي واإلداري ، وضمانات عدم 
التقليدية واجلهوية على املشهد السياسي  القوى  سيطرت 
واملرحلي القادم ، وإنهاء كافة مظاهر العنف واإلقتتال في 

املناطق ،وفرض سيادة الدولة على كامل التراب الوطني ، 
التخطيط  مستوى  ورفع   ، الوطنية  للقضايا  عادلة  وحلول 
ومعايير   ، واملؤسسي  الوظيفي  لألداء  والتقييم  واملراقبة 
الشفافية والرقابة للوحدات اإلدارية احمللية ، واحملاسبة الفعالة 
ودور   ، الرشيد  احلكم  وجتسيد   ، الفساد  على  والقضاء 
منظمات املجتمع املدني بالتوعية املعرفية بأهمية الفدرالية 
، وبروز مشكلة األقاليم بصيغتها احلالية ومقتراحات بإعادة 
النظر فيها ، ومع كل هذه التحديات الواردة ضمن النتائج 
املستخلصة ، فضال عن اإلطار العام الذي قام عليه البحث 
هذه  من  استخلصناه  ما  نوجز  فإننا   ، الرئيسة  ومحاوره 

النتائج باألتي :-   
• تبني من خالل رؤية األطراف ملخرجات احلوار الوطني 
هذه  تصنيف  وميكن   ، ومتباينة  متعددة  نظر  وجهات 

التباينات الى ثالثة إجتاهات وهي :-
- وجهة نظر ترى أن مخرجات احلوار ملبية للطموحات 
والتطلعات ، وفرصة للتحول وخارطة طريق ، وهذه العينة 
من األطراف املستهدفة تصل حوالي إلى  52% من مجموع 

العينة التي شملها مسح وجهات النظر .
- بينما نظر الطرف األخر إلى مخرجات احلوار الوطني 
أنها غير ملبية للطموحات وتعد انقالبا واملشكلة ليست 
هي  املركزية  الدولة  وأن   ، واحلكام  بالناس  ولكن  بالنظام 
احلل وهذه العينة من األطراف وصلت إلى حوالي 33 % من 

املجموع الكلي املمسوح في البحث .

- وشكلت املجموعة املتبقية والتي أتت أرائها
حول املخرجات أنها بحاجة الى تنازالت

 وكحد أدنى وقد وصلت تقريبا إلى 14 % .  
الفاعلة  احمللية  األطراف  رؤية  خالل  من  تبني  كما   •
ملستوى التحديات املتوقعة التي قد تواجه الدولة الفدرالية 
في حالة التطبيق ، فقد أجمعت معظم اآلراء على أن الوضع 
اإلقتصادي هو ما يشكل التهديد األكبر عند كل األطراف 
كما تأتي أيضا مجموعة من التحديات كاملساحة اجلغرافية 
لألقاليم والكثافة السكانية ، وقد شكل هذا اإلجتاه نسبه 
تصل76.8% بينما بقية وجهات النظر ملواضيع ال تتعلق 
تواجه  قد  التي  املتوقعة  التحديات  حملور  الرئيسي  بالهدف 
تطبيق الفدرالية ، غير أنه ميكن اإلشارة في هذا احملور إلى 
وجهة النظر املعترضة التي أبداها ثالثة من املبحوثني تتعلق 
بهذا احملور ، حيث أبدى إثنني منهم آراء معترضة على  ما 
يحدث من توجهات ، فقد اعتبر األول وهو »رجل دين« أن 
األقاليم » مشنقة لألمة »  وأما الرأي الثاني لقيادي في فئة 
املهمشني الذي اعتبر أن ما يجري » توسيع نطاق التشظي 
فقد  الثالث  املبحوث  » وأما وجهة نظر  الوطني  واإلنقسام 
كان عبارة ال معنى لها مبا يحتويه محور البحث  » لن يأتينا 
الزمان مبثل ما أتانا به اليوم » وما عدى ذلك كما أشرنا فقد 

أنصبت كلها في إجتاه معاجلة القضية وحتدياتها املتوقعة .
لتعزيز  الفاعلة  احمللية  األطراف  دور  بالنسبة حملور  أما   •
اآلراء  من  العديد  اإلجتاه  هذا  حمل  فقد  الفدرالي  النهج 
االطراف  نظر  وجهات  مسح  اظهرها  التي  والتصورات 
وداعمة  متوافقة  معظمها  جاءت  حيث   .. الفاعلة  احمللية 
لتعزيز النهج الفدرالي وعلى نحو مشترك فالرقابة املؤسسية 
باجلماهير  والصلة   ، واإلنتماء  الهوية  وتعزيز   ، واإلدارية 
ودور منظمات املجتمع املدني ، والتثقيف والتعليم للنهج 
الفدرالي ودور اإلعالم ، كل هذه املؤشرات تعد أهم وسائل 
جناح تعزيز النهج الفدرالي في الفترة القادمة ، وقد التقت 
واملقترحات  القضايا  هذه  حول  املبحوثة  االطراف  كل 
وركزت بشكل كبير على الدور الرقابي واملؤسسي وتطوير 
له  ايضا كان  دين  احملوثني وهو رجل  أحد  أن  غير   ، اإلدارة 
راي مغاير ملا تضمنه هذا احملور حيث أورد أن » ال ثقة في 
الدولة واملجالس احمللية  ال نها حلقة لتجذير الفساد » وأشار 
رجل الدين املستطلع رأيه أن » ال طريق غير إقتالع الدولة 

وإقامة حكومة إنقاذ تتألف من احملافظات » وأكد أيضا على 
أن يجري بعد ذلك تكوين مجلس رئاسة ، كما ميكن اإلشارة 
إلى أن أحد املبحوثني عالج موضوع اجلانب اإلقتصادي ، من 
خالل هذا احملور لذا لزم اإلشارة لذلك ، ألهمية هذا اجلانب 

الذي يعتبر التحدي األكثر أهمية عند كل األطراف  .
•  و تضمن احملور الرابع أهم اخلطوات الالزمة للتحول 
واإلنتقال إلى الدولة الفدرالية وهنا أشارت النتائج مع العينة 
املبحوثة وفقا ملسح وجهات النظر حيث توزعت األراء على 
خمسة إجتاهات أستخلصناها من خالل تفنيد وجهات النظر 

التي وجدناها عند األطراف احمللية الفاعلة ، وقد  مثلت : 
 - الدستور وتقسيم األقاليم 

- مؤسسات احلكم احمللي  
- البرامج التدريبية 

- الكفاءات واخلبرات 
- اجلانب األمني

مجموع  إلى  بالشكل  املوضحة  النسب  وتشير 
مستوى                                                              كل  عند  أحصيناها  التي  النظر  وجهات 
من املستويات اخلمسة التي استنبطت من اآلراء التي جمعت 
مع العينات املبحوثة وتطرقت إلى أحد املستويات املذكورة 
من املجموع الكلي لعدد العينات التي أجريت معها املقابالت 
البحثية ،  على سبيل املثال بالنسبة » ملؤسسات احلكم احمللي 
بإقامة  وآخر   ، احمللية  السلطة  بإقالة  أحدهم  طالب  فقد   «
حكومة إنقاذ وطني ملدة خمس سنوات ، وطالب اخر بلقاء 
يضم كل االطراف على مصداقية تكون بينهم وقد اورد )7( 
سبعة من املستطلعني آرائهم في هذا اجلانب ولم تكن كلها 

إقليم اجلند 
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في اجتاه واحد ؛ لكنها تفرقت حتت عدة توجهات ، وجاءت 
ابرز اآلراء املطالبة بتطبيق الفدرالية وهو املؤشر الذي حدث 
فيه التباينات من مجموع االجتاهات السابقة ، ولذلك فإن 
بقية اإلجتاهات التي وردت كانت على توافق كبير فموضوع 
 ، كبير  حد  الى  اآلراء  توافقت  األقاليم  وتقسيم  الدستور 
وكذلك املطالبة بصياغة دستور وخطوات دستورية ملموسة  
حيث شكلة حوالي  58.1% وحمل هذا اجلزء األكبر من 
األراء املتوافقة ، وأما بالنسبة ملوضوع تقسيم األقاليم وإعادة 
راي  33.2% ، وقد جاء  االقاليم فقد شكل حوال   توزيع 
واحد ضمن وجهات النظر طالب بإصدار » قانون استرداد 
العدالة  تطبيق  ألى ضرورة  أشار  » وكذلك  املنهوبة  األموال 
اإلنتقالية ويشكل نسبة 8.3%، وحملت بقية األراء إجراء 

انتخابات وإصدار قانون استرداد األموال . 
نظر  وجهات  مسح  من  واألخير  اخلامس  احملور  ويأتي   •
إجتاه  هذا  في  ورد  حيث  تعز  محافظة  في  الفعلية  األطراف 
وأفضل   ، الفدرالية  الى  لإلنتقال  احمللية  السلطة  مفهموم 
اآلليات والسبل الضامنة للتطبيق الفدرالية وفي هذا الشأن 
فقد وردت وجهات النظر بشكل إيجابي حيث حملت كلها 
مقترحات آلليات ترى بأنه لو مت العمل عليها فإن  ممكنات 
النجاح للحكم الفدرالي سوف يرى النور ، وركزت وجهات 

النظر على أربع آليات ضامنة وهي: 
- مؤسسات دستورية وقانونية ضامنة 

- دور املنظمات املدنية والسياسية           
- إجراءات إنتقال سريعة وواضحة 

- الدور اإلعالمي والثقافي في املجتمع 
وقد توزعت أراء العينة املبحوثة كلها على هذه القضايا 
واملقترحات وبنسب مرتفعة أو منخفضة ، ويجدر اإلشارة 
هنا أيضا إلى بروز وجهات نظر  مختلفة تؤكد من جديد على 
رفضها للفدرالية فقد أبدأ )3( ثالثة من الذين اجري معهم 
مسح وجهات النظر وقد أبدوا إستيائها الشديد من التقسيم 
دين  رجل  أورد  وقد  وأهلها  اليمن  مستقبل  على  وخطورته 
أن » ال فدرالية وال تقسيم وال إقرار ملخرجات احلوار » وهذا 
واضح متاما رفضه الشديد للتوجه إلى الفدرالية ، كما أشار 
أحد القيادات السياسية إلى رفضه حكاية تقسيم اليمن إلى 
أقليم وتطبيق النظام الفدرالي حيث قال » رفض قرار التقسيم 

هناك  أن  على  مؤشر  وهذا   « بالقرار  النظر  وإعادة  اجلديد 
إستياء واضح من اإلجراءات التي مت بها إعتماد فكرة األقاليم 
وفقا للصورة التي مت بها مترير القرار ، وأما الرأي الثالث وهو 
قد تكرر معنا أكثر من مرة ، حيث يتوارى خلف عبارة يقصد 
منها أنه ال يعرف شيء عن آليات ضامنة لإلنتقال ، وإذا ما 
توقفنا عند مؤشر دور املؤسسات الدستورية والقانونية فقد 
هذا  في  الوارده  اإلجتاهات  مجمل  من  األكبر  النصيب  اخذ 
 %62.1 إليها   الواصل  النسبة  يتضح ذلك من  احملور كما 
من العينة املبحوثة وتوزعة بقية النسبة بني املؤشرات األخرى 
حيث جاء 23.9% مع الذين لم يتطرقوا لدور املؤسسات 
وأوردوا مقترحات أخرى بينما كانت نسبة الرافضني حوالي 
14% وهكذا سوف تتكرر معنا النسب وستتوزع  بني  في 
األربع القضايا من جهة وبني الفئة التي لم تتطرق الى قضية 
من القضايا وستستمر النسبة ثابتة كما هو واضع بالنسبة 
مجمل  ما حملته  هذا  والتقسيم  للفدرالية  الرافضة  للآلراء 
وجهات النظر التي خلص إليها احملور اخلامس واألخير التي 

بني عليها منهجية البحث . 
التحديات  مجمل  على  التركيز  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر 
والشعور بضبابية األفق جتاه الكثير من القضايا التي أشارت 
الغير  العوامل  من  عديد  وبروز   ، الفاعلة  األطراف  إليها 
مطمئنة عند النخبة احمللية ، وتعتبرها مؤشرات غير صادقة 
وجدية إلستيعاب املرحلة التي متر بها اليمن من قبل األطراف 
املهيمنة والقوى التقليدية التي عبثت بالبالد عشرات السنني 
القفز  أو  البحث وحيث ال ميكن تخطيه  ، وإلثراء خالصة 
عليه ، وعلينا في هذه احلالة كأمانة إلجناز وجناح مهمة وغاية 
البحث أن نوجز املالحظات واإلضافات التي دونها األطراف 

الفاعلة في أوراق اإلضافات وقد خلصت إلى األتي :- 
والتشريعات  للقوانني  تصورات  وضع  على  العمل   •
احمللية   وإستهداف النخب واألطراف الفاعلة في أطار ورش 
وفعاليات توعوية يكون من شأنها إزلة املخاوف  التي تبديها 
بعض القوى السياسية والنخبوية نتيجة عوائق عانت منها 
احملليات في املناطق املختلفة من اليمن وهمشت أدائها نتيجة 
تسلط املركز وهيمنته طيلة السنوات املاضية ، وهو ما قد 
وعملية  حتوالت  من  سيجري  فيما  ثقة  عدم  مؤشر  يبدو 

إنتقال.
أوإنتقال  الفدرالي  النظام  بعدم جدوى تطبيق  الشعور   •
البنى اإلجتماعية في  ما دامت   ، أفضل  إلى وضع  اليمنيني 
 ، هي  كما  وستظل  للمشهد  املتسيدة  هي  تزال  ما  البالد 
فالسبب كما ذهب أحدهم إلى أن » عدم حدوث تغيير ثوري 
يقتضي تفكيك الثقافة اإلقطاعية املتخلفة وإحداث مفاهيم 

جديدة » .
• تعديل الدستور مبا يحقق تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
؛  الدميقراطي  العمل  ومتطلبات  النظام  تطبيق  يضمن  ومبا 

واملواطنة املتساوية واملسئولة .
القوى  هذه  وألن  املدنية   القوى  خيار  هي  الفدرالية   •
أمام  خياراتها  فرض  على  القدرة  وعدم   بالضعف  مصابة 
قوى تقليدية ودينية تتمتع بكل هذا احلضور والغلبة وسط 
يجب  الذي  واإلنتقال  التحول  بأهمية  مدرك  غير  مجتمع 
أن يكون هناك إسهامات ومشاركات فاعلة في إجناحه ،في 
مقابل إضعاف التأثيرات التي تستند عليها القوى املهيمنة 
كالعادات والتقاليد السلبية والقبلية التي تؤثر على األداء 
العام للمؤسسات ودور القوى السياسية ومنظمات املجتمع 

املدني.
من  ويعزز  يسهم  مبا  اإلعالمي  اخلطاب  تغيير  ضمان   •
عملية التحول وشفافية دورها في العمل ألجل الوطن ومواكبة 

املرحلة التي يتطلع إليها الشعب اليمني بشكل عام.
• تعزيز ثقة األطراف احمللية مبا يجري اإلعداد له و مواكبة 

املرحلة .
• تؤكد األطراف على أهمية استمرار برنامج دعم احلوار 

ووجهات  واملواقف  األراء  كل  مقاربة   في  ودوره  الوطني 
البرنامج  عليها  يبني  مؤشرات  تكون  أن  ميكن  التي  النظر 
إطار منهجي يجري العمل عليه في املرحلة املقبلة ويهدف 
ثقة  واستيعاب  واإلنتقال  التحول  مسار  وتعزيز  دعم  إلى 
األطراف احمللية بعضها ببعض ، ومبا يؤدي إلى كسب تأييد 
ومناصرة الوسط املجتمعي إلجناح عملية التحول واإلنتقال 

إلى الفدرالية . 
• بروز دور منظمات املجتمع املدني خصوصا في الفترة 
الضامنة  اخلطوات  أهم  البالد  فيها  ستشهد  والتي  القادمة 
دور  الفاعلة  األطراف  على  أن  يعني  ما   ، والتحول  إلنتقال 
بأن  يفهم  ما  وهو  الوطنية  املسؤولية  وحتمل  كبير  محوري 
داخل  نشاطها  من  توسع  أن  احمللي  املجتمع  منظمات  على 
بأن  ترى  احمللية  األطراف  وان  الفاعل خصوصا  الوسط  هذا 
الدور األكبر يقع على عاتق منظمات املنظمات في النضال 
من أجل نيل احلقوق وتطبيق مخرجات احلوار وحتقيق الدولة 

الفدرالية.
• تبدي معظم املكونات احمللية مخاوفها من بقاء السالح 
القانون وهو ما   الدينية واخلارجة عن  منفلتا بيد اجلماعات 

يهدد السلم اإلجتماعي واألمن العام .
• ضعف دور النخبة الثقافية في عملية التنوير، وشيوع 
تراكم  مانعا ضد  تقف حدا  التي  والثقافية  األبجدية  األمية 

املعرفة. 
• دفع املؤسسات السياسية بإعادة تكييف ذاتها وجتديد 
برامجها وهياكلها وأدواتها وآلياتها ومنهجياتها مبا يتناسب 

مع متطلبات التغيير الدميقراطي.
الدميقراطية  مفاهيم  يرسخ  مبا  اإلعالمي  العمل  تعزيز   •
احمللية  القضايا  وخدمة   ، النظام  بنية  في  املدنية  والتربية 
درجة  اتسعت  كلما   ، احمللية  املجتمعية  البنية  وترسيخ    ،
املشاركة السياسية  ، وتعزيز إحساسهم باملسؤولية  وبأنهم 

شركاء في إدارة الشأن العام الواقع بني الدولة واملجتمع.

انتهى البحث ،،،،،،،

إقليم اجلند 
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مقدمة:
»الفيدرالية« بعد أن ُحسمت  الدولة االحتادية  بناء  اليمن في مرحلته احلالية نحو  يتجه 
القرارات املتعلقة بشكل الدولة وتقسيم األقاليم في مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الشامل، 
وجلنة حتديد األقاليم، والتي أقرت شكل الدولة بـ » االحتادية«، والتوافق على اعتماد خيار 

الستة األقاليم بحيث يكون هناك اقليمني في اجلنوب وأربعة أقاليم في الشمال. 
والشك بأن عملية االنتقال الكامل والفاعل إلى الدولة االحتادية اجلديدة تتطلب دراسات 
وأبحاث عميقة وإشراك املجتمع في تقدمي الرؤى لتكوين صورة متكاملة باجتاه معرفة اآللية 
التي متكن من تطبيق الفيدرالية على أرض الواقع، والصعوبات واإلشكاليات التي قد تواجه 

عملية االنتقال، إلمكانية تفاديها.

آراء األطراف المحلية الفاعلة حول 

بناء الدولة وعملية االنتقال إىل الفيدرالية
إقليم آزال

إعداد الباحث/ يحيى صالح الضبيبي

ورقة بحثية مقدمة إلى مركز دعم احلوار الوطني 2014م   )بحث ميداني(

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق



2425 برنامج دعم احلوار الوطنيالفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق

احلوار  دعم  »برنامج  يتبنى  الغرض  لهذا  وتلبية 
ديسمبر  في  إنشاؤه  مت  والذي  ـ    )NDSP( »الوطني
2011م  كمبادرة شراكة بني منتدى التنمية السياسية 
من  وبدعم  األملانية،  برجهوف  مؤسسة  مع  بالتعاون 
من  عدد  تنفيذ  األملانية،  الفيدرالية  اخلارجية  وزارة 
الدراسات واملقابالت البحثية حول قضايا مؤمتر احلوار 
الوطني، سيما ما يتعلق ببناء الدولة، ومعرفة وجهات 
نظر األطراف احمللية الفاعلة حول االنتقال إلى الفيدرالية 

واآلليات املالئمة لذلك.
 ومن هذا املنطلق، فقد مت القيام بإجراء هذه املقابالت 
البحثية الستطالع رأي النخب احمللية الفاعلة في إقليم 
عمران،  صعدة،  صنعاء،  محافظات  يضم  الذي  آزال 

ذمار، وعاصمته صنعاء » احملافظة«.
مواجهات مسلحة  مع  البحث  إجراء  لتزامن  ونظرًا 

بني أطراف مختلفة داخل اإلقليم خصوصًا في محافظتي 
عمران، وصنعاء، وحالة التوتر واالنقسام، واالحتقان 
الشديد، واملتنامي بني قوى فاعلة ومؤثرة على مستوى 
األمن،  مستوى  تردي  على  ذلك  وانعكاس  اإلقليم، 
العامة بشكل عام، فضاًل عن بروز ذلك  وعلى احلياة 
ومواقع  اإلعالم  وسائل  خالل  من  أوجه  في  الصراع 
صعوبة  من  ذلك  ضاعف  فقد  االجتماعي،  التواصل 
كثيرة  قيادات  في ظل حتفظ  البحثية  املقابالت  إجراء 
على  اإلجابة  في  املشاركة  عن  مختلفة،  توجهات  من 
االستبيان وعدم االستجابة إلجراء املقابالت، وتطلب 
للمشاركة،  االقناع  محاولة  في  استثنائيًا  جهدًا  األمر 
وتكرار احملاوالت، أو االستبدال بقيادات فاعلة في ذات 
دقيقة،  نتائج  إلى  للوصول  القيادي، ضمانًا  املستوى 
املرجعية  الشروط  مع  وتتواءم  البحث،  أهداف  تخدم 

إلعداده.

معلومات عن إقليم آزال
ـ إقليم آزال هو أحد أقاليم اليمن الستة التي مت اإلعالن 
عنها رسميًا في يوم االثنني املوافق 10 فبراير 2014م. 
وهي  محافظات  »واليات«  أربع  أزال  إقليم  يضم  ـ 

)صعدة، صنعاء، عمران، ذمار( وعاصمته صنعاء.  
ـ يبلغ عدد سكان إقــليم آزال 4,962,000 نسمة 
في مساحة 39,506 كم / مربع بنسبة 7.19 % من 
إجمالي مساحة األقاليم حيث يعيش 126شخصا في 

كل كم/ مربع.

 خطة البحث
ـ مجتمع البحث: » إقليم آزال«.

أهداف البحث:ـ
من  احمللي،  املستوى  على  الفيدرالية  مفهوم  تعزيز 
خالل البدء في نقاش حول بناء الدولة وعملية االنتقال 
إلى الفيدرالية واخلروج بنتائج تسهم في املساعدة على 
بناء توافق في اآلراء بني مختلف املكونات الرئيسية في 
احملافظات ومحيطها املكون لإلقليم، حول كيفية االنتقال 

إلى الفيدرالية بطريقة سليمة.
أهداف  يخدم  مبا  القصدية  العينة  اختيار  مت  العينة:  ـ 
الدراسة وفقًا ملرجعية إعدادها واحملددة من البرنامج والتي 
والتمثيل  واملؤثرة،  الفاعلة،  القيادية  النخب  تستهدف 
القوى  لكل  متثيل  مراعاة  مع  الفاعلة  للقوى  األنسب 
والتوجهات السياسية واالجتماعية والنقابية ومنظمات 

املجتمع املدني واملرأة والشباب،  كما يلي:ـ
)سلطة محلية » وكالء، مدراء عموم، مجالس محلية« 
ــ أنصار اهلل ـ إصالح  ـ مؤمتر ـ إشتراكي ـ  ناصري ـ عدالة 
ـ املرأة ـ أكادميي  ـ الرشاد ـ االسماعيلية ـ مستقل  وبناء 
ـ   ـ قيادات عسكرية  ـ محلل سياسي ـ باحث اجتماعي 
نقابيـ  ناشط سياسي وإعالميـ  منظمات مجتمع مدنيـ  

قيادي شبابيـ  طالب جامعة(.

أدوات البحث:ـ
ـ استبيان )مفتوح( مكون من ستة أسئلة محددة في 

مرجعية إعداد الدراسة.
ـ مقابالت.
ـ املالحظة.

تحليل نتاجئ البحث
مع  واملقابالت  االستبيان،  استمارة  نتائج  خالل  من 
حول  الفاعلة  األطراف  رؤية  تتضح  املستهدفة،  العينة 
مخرجات مؤمتر احلوار الوطني، وآلية االنتقال إلى النظام 
الفيدرالي، ودور األطراف احمللية الفاعلة في ذلك، وفقًا 

حملاور الدراسة إلى مت توزيعها إلى ستة محاور:ـ 

مخرجات  حول  األطراف  آراء  األول:   احملور 
مؤمتر احلوار الوطني خصوصًا فيما يخص  تقسيم 

األقاليم » الفيدرالية«.
احملور الثاني: وجهة نظر األطراف بالتحديات 
في تطبيق الفيدرالية على املستوى احمللي باإلقليم.

لتطبيق  االحتياجات  أهم  الثالث:  احملور 
الفيدرالية ) ما الذي هو متوفر، وما غير املتوفر(.

احملور الرابع: اخلطوات التالية الضرورية الالزمة 
لتنفيذ عملية التحول إلى الفيدرالية.

احمللية  الفاعلة  األطراف  دور  اخلامس:  احملور 
نحو تطبيق الفيدرالية.

احملور السادس: أفضل اآلليات والسبل لالنتقال 
إلى الفيدرالية.

 • وقد جاءت النتائج بشكل تفصيلي
    كما يلي:ـ

إقليم آزال 
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 المحور األول
الوطني  احلوار  مؤمتر  مخرجات  حول  األطراف  آراء  ـ 

خصوصًا فيما يخص  تقسيم األقاليم » الفيدرالية«.
هو  احلوار  أن  على  املبحوثة  العينة  في  اجلميع  يتفق   
احلل األمثل والطريقة السليمة حلل مختلف اإلشكاليات 
الوطني  احلوار  مؤمتر  مخرجات  معتبرين  والقضايا، 
جيدة، باستثناء ما يتعلق بتقسيم األقاليم أو الفيدرالية، 
إذ انقسمت آراء العينة املبحوثة إلى أربعة اجتاهات، األول 
بالوطن  ينهض  أن  ميكن  أمثل  كحل  الفيدرالية  يعتبر 
الرأي  هذا  وميثل  اخلالق  اإليجابي  التنافس  ويخلق 
30% من عينة البحث، فيما يعتبر 45% أن الفيدرالية 
ملعضلة  بل ضرورة وحل  األمثل  اخليار  ليست  واألقاليم 
كادت أن تفتك بالوطن وتشتته بفعل السياسات اخلاطئة 
والثروة،  السلطة  على  والصراع  االقتصادي  والتدهور 
الفيدرالية من أساسها 10% معتبرين أن  كما لم يؤيد 
تساندها  خارجية  أجندات  قبل  من  مفروضة  الفيدرالية 
قوى محلية تسعى وراء املصلحة الشخصية دومنا اعتبار 
أن  إال  الفيدرالية   %15 أيد  حني  في  الوطن،   ملصلحة 
اعتراضهم كان على طريقة تقسيم األقاليم وعدم مراعاة 

بعض اجلوانب خصوصًا الدميغرافية، واالقتصادية. 

 المحور الثاين
ـ  وجهة نظر األطراف بالتحديات في تطبيق الفيدرالية 

على املستوى احمللي باإلقليم.
التحديات  يخص  فيما  املبحوثني  آراء  معظم  تركزت 
وانتشار  اختالالت  من  يحمله  مبا  األمني  اجلانب  في 
للمظاهر املسلحة ونشوب صراعات في مناطق مختلفة 
أن  اعتبروا  فقد   %70 أما   ،%85 اإلقليم، وبنسبة  من 
السلطة  على  صراع  من  تتضمنه  مبا  سياسية  األسباب 
باإلضافة  املجتمع،  حساب  على  نفوذ  مراكز  وتقوية 
العملية  تدير  اإلقليم  من  وفاعلة  كبيرة  قيادات  أن  إلى 
يجعل  مما  كبير  وقبلي  عسكري  نفوذ  وذات  السياسية 
حرصها في التحول إلى النظام اجلديد غير جدي وغير 

متحمس لعملية االنتقال.
في  تكمن  التحديات  أن  املبحوثني  من   %60 ويرى 
تؤهل  التي  اإلمكانيات  توفر  وعدم  االقتصادي  اجلانب 
لعملية االنتقال والتي تتطلب إمكانيات كبيرة وهائلة، أما 
45 % فيرون أن التحديات تتبلور في اجلانب االجتماعي 
والثقافي خصوصًا في هذا اإلقليم املشهور بنفوذ القبيلة 
وسيطرتها على الدولة وتأثيرها الكبير في عملية صنع 
القرار السياسي، وتشير نسبة 35% من العينة املبحوثة 

ومذهبية  صراعات  بروز  في  تكمن  التحديات  أن  إلى 
ومناطقية وتتنامى بصورة مخيفة في مناطق مختلفة في 
اإلقليم، ويعتبر 20% أن التحديات تتمثل في عدم توفر 

البنية التحتية لتطبيق النظام الفيدرالي.

المحور الثالث
هو  الذي  ما   ( الفيدرالية  لتطبيق  االحتياجات  أهم  ـ 

متوفر، وما غير املتوفر(.

تركزت معظم اإلجابات في احملور الثالث حول األمور 
غير املتوفرة في اإلقليم فيما يخص االحتياجات باستثناء 
شخصني فقط من العينة املبحوثة أشاروا إلى توفر املوارد 

احمللية وكوادر بشرية مؤهلة بنسب متفاوتة.

يخص  فيما  املبحوثني  إلجابات  حتليل  يلي  وفيما 
االحتياجات غير املتوفرة، والتي ميكن بلورتها في ستة 

اجتاهات:ـ

1ـ استقرار وأمن  %60 .
2ـ بنية حتتية مالئمة %65 

3ـ كوادر مؤهلة 25 % .
4ـ وعي مجتمعي 35 %.

5ـ قلة املوارد واإلمكانيات %70.
6ـ بنية تشريعية ورؤية واضحة لالنتقال %50.

 المحور الرابع
عملية  لتنفيذ  الالزمة  الضرورية  التالية  اخلطوات  ـ 

التحول إلى الفيدرالية.

حملور األول
 ا

حملور الثاني
 ا

احملور الثالث

إقليم آزال 
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الضرورية  التالية  باخلطوات  اخلاص  الرابع  احملور  أما 
فبحسب  الفيدرالية،  إلى  التحول  عملية  لتنفيذ  الالزمة 
النتائج توزعت وجهات النظر على سبعة اجتاهات، وتتمثل 
في   صياغة الدستور والقوانني املكملة 65%، وبسط هيبة 
املؤسسي  واإلصالح  واألمن  اجليش  وتقوية سلطة  الدولة 
40%، وخطوات تتعلق باجلانب السياسي وأبرزها إجراء 
األطراف  مختلف  بني  وجدية  حقيقية  وطنية  مصاحلة 
لعملية  االقتصادية  املوارد  توفير  واحتل    ،%40 بنسبة 
املجتمع  40%، فيما جاءت نسبة توعية  االنتقال نسبة 
مباهية الفيدرالية وأهميتها 45%، وتأهيل وتدريب كوادر 
للتعامل مع النظام اجلديد بكفاءة وفاعلية 25%، وأخيرًا 

الدعم الدولي واالستفادة من التجارب املماثلة %15.

  المحور الخامس
ـ دور األطراف الفاعلة احمللية نحو تطبيق الفيدرالية.

في  بلورتها  ميكن  اآلراء  من  الكثير  احملور  هذا  شمل 
ثالثة اجتاهات يشمل املؤيدين للدور اإليجابي الذي تلعبه 
األطراف احمللية نحو تطبيق الفيدرالية، ويدخل في هذا 
اإلطار الدور الذي تلعبه تلك األطراف في تعزيز النهج 
الفيدرالي وتوعية املجتمع وتهيئة األجواء املالئمة لعملية 
االنتقال وميثل هذا الرأي من العينة املبحوثة 60%، فيما 
في  كانت سبب  احلالية  احمللية  األطراف  أن   %25 يرى 
عدم التقدم والنهوض وأسهمت في تكريس السياسات 
 %15 أما  والفاسدة،  السيئة  واإلدارة  والفاشلة  اخلاطئة 
فلم يعتبروا أن األطراف احمللية الفاعلة ذات تأثير إيجابي 
أو سلبي، وإمنا حتدثوا عن أن تلك األطراف بيدها احلكم 
عن ذاتها إما بالنجاح أو الفشل من خالل ما ستلعبه من 
دور مستقبلي في بناء اليمن اجلديد واالنتقال اآلمن نحو 

الفيدرالية.

  المحور السادس
ـ أفضل اآلليات والسبل لالنتقال إلى الفيدرالية.

فيما يتعلق باحملور السادس واألخير من مسح وجهات 
النظر ومعرفة آراء األطراف الفاعلة في إقليم آزال حول 

فقد  الفيدرالية  إلى  لالنتقال  والسبل  اآلليات  أفضل 
التدريجي  لالنتقال  مؤيد  بني  النظر  وجهات  تباينت 
اخلطوات  من  عدد  اتخاذ  مع  السريع  لالنتقال  وآخرون 
نظر  ووجهات  آراء  بلورة  وميكن  رؤية،  لكل  املساندة 

العينة املبحوثة في سبعة اجتاهات كالتالي:ـ
ـ التدرج في االنتقال %35.

ـ استكمال املنظومة التشريعية %65
ـ سحب الصالحيات من املركز تدريجيًا %25.

ـ مبادرات مجتمعية مساهمة لعملية االنتقال، وتواصل 
بني األطراف الفاعلة في احملافظات على مستوى اإلقليم 

.%35
ـ إجراءات انتقال سريعة وواضحة تتضمن تزمني دقيق 

للمرحلة االنتقالية %25.
ـ توعية إعالمية وثقافية  %30.

ـ تقوية املركز لضمان تطبيق املخرجات واالنتقال اآلمن 
لتطبيق نظام األقاليم دون اعتراض أو عرقلة  %35.

املسح  تضمنه  ما  أبرز  لنتائج  استعراضنا  وبعد 
البحثي من خالل محاور البحث الستة، يجدر 
املالحظات  بعض  إيراد  ضرورة  إلى  اإلشارة 

من  النتائج  استخالص  بعملية  املتصلة 
األطراف  مع  والنقاش  املقابالت  إجراء  خالل 
املستهدفة للمساهمة يف توضيح بعض اجلوانب 
اخلروج  وضمان  البحث،  مبوضوع  املتعلقة 
لم  املعلومات  من  جزء  وتقدمي  أدق  بنتائج 
وردت  وإمنا  االستبيان،  يف  اإلجابات  تتضمنها 
أو إجراء املقابالت، ومن أبرز  يف سياق النقاش، 

املالحظات التي ميكن استخالصها:ـ    

مخرجات  من  متذمرة  وقيادية  فاعلة  أطراف  ـ   *  
الفيدرالية  لفكرة  متقبلة  وغير  الوطني،  احلوار  مؤمتر 
االجتماعي  للحراك  رأيها  في  ومساندة  واألقاليم، 
الرافض لنظام األقاليم، معتبرة هذه املخرجات مبا فيها 
شكل الدولة االحتادية قوالب مفروضة من اخلارج لتمزيق 
اليمن وتشتيته، وهو ما ميثل عائق أمام التوعية بأهمية 
األقاليم،  نظام  تطبيق  في  الفاعل  واإلسهام  املخرجات 
خصوصًا في ظل أثر تلك القيادات الكبير على مستوى 

احملافظات.
*ـ أطراف فاعلة ترفض تفاعل احملافظات مع األقاليم 
بحجة التقسيم غير املتكافئ وتطالب بانضمامها للمركز 
كما هو احلال بالنسبة لبعض القيادات التي مت مقابلتها في 

 احملور الرابع

  احملور اخلامس

إقليم آزال 
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محافظة ذمار، ومنها قيادات رفضت املشاركة في البحث 
وإجراء املقابلة، إال أنه مت استخالص بعض رؤاها من خالل 

النقاش الذي تخلل زيارتها ألكثر من مرة.
*ـ وجود مناطق في اإلقليم ترفض االندماج لشعورها 
مبخاطر التهميش في حال بقيت في هذا اإلقليم ومنها: 
وصابني وعتمة التابعة حملافظة ذمار، والتي نفذت سلسلة 

احتجاجات رافضة لعملية اندماجها ضمن إقليم آزال.
عينات  آلراء  املباشر  غير  االستقراء  خالل  من  *ـ 
مختلفة بني قيادات فاعلة وشخصيات اجتماعية وقبلية 
نافذة وقيادات عسكرية ومواطنني، خصوصًا من أبناء 
بعض مناطق محافظة عمران، يتضح شعور اخلوف من 
خصوصًا  املستقبل،  في  املسلح  الصراع  حدة  تنامي 
وأنه تزامن فترة إعداد البحث مع اشتباكات مسلحة، 
عززت القناعات لدى البعض بضرورة التأهب ملستقبل 
املبادرات  فرص  من  يقلل  الشعور  وهذا  »املواجهة« 
النظام  إلى  لالنتقال  الفاعلة  واملساهمة  املجتمعية 
احملافظات  لدى  اإلحباط  من  حالة  ويخلق  الفيدرالي، 
الواقعة في نطاق اإلقليم أو احملافظات األخرى، سيما 
تتأثر  التي  بالعاصمة  حتيط  آزال  إقليم  محافظات  وأن 
احملافظات،  تلك  في  تقع  أحداث  بأي  كبيرة  بدرجة 

وتهدد استقرارها.
*ـ التركة الثقيلة من الصراع بني مراكز القوى النافذة 
في اإلقليم، خصوصًا وأن اإلقليم تنتمي إليه القيادات 
األكثر اختالفًا ومواجهة على مستوى الوطن مما ساهم 
االقليم،  محافظات  داخل  االنقسام  دائرة  توسيع  في 
وعلى املستوى القبلي، وقد اعتبره البعض عامل حتدي 
البناء واالنتقال نحو  باجتاه  اآلراء  توحد  إمكانية  لعدم 

النظام الفيدرالي.
*ـ تطرقت بعض اآلراء إلى احلروب التي دارت رحاها 
عمران  محافظتي  إلى  وامتدت  صعدة،  محافظة  في 
لألطراف  مرضية  بصورة  آثارها  تعالج  ولم  وصنعاء 
تقدمي ضحايا  استمرار  اآلن، فضاًل عن  املتضررة حتى 

البعض عن  أعرب  فيما  متنازعة،  أطراف  بني  للصراع 
قلقه من عدم سيطرة الدولة على كافة أجزاء األقاليم، 
إطار  عن  خارجة  صعدة  محافظة  يعتبرون  والذين 
السيطرة، مما يقلل فرص توحد اآلراء ملختلف األطراف 
الفاعلة في محافظات اإلقليم ملعاجلة االختالالت التي 
تضمن االنتقال نحو اليمن اجلديد والبدء بعملية البناء 
جتاوز  إشكالية  من  ويفاقم  والقانون،   النظام  لدولة 

املاضي والنظر بتفاؤل للمستقبل.
الذي  الوحيد  االقليم  آزال،  إقليم  البعض  اعتبر  *ـ 
يعيش الفيدرالية االجتماعية، إذ لم يكن حتى اجليش 
مع  توافق  دون  واحد،  معسكر  استحداث  مبقدوره 
مشائخ املنطقة املمتدة من صنعاء إلى صعدة، معتبرين 
أن التحدي يكمن في أن هذه الفيدرالية االجتماعية، 
بقت خبرة وجتربة املجتمع األهلي، لكن االحزاب في 
هذه املناطق، ال تتعاطى مع هذه اخلبرة، وحتى ال تعترف 
بها بل كانت تعتبرها تخلفًا .. معربني عن خوفهم من 
أن يحتاج هذا االقليم إلعادة تقسيم إداري وفقًا لألصول 
القبلية فيه، وهو ما سيقود بعدها إلى نشوء  تنافسات 

على أسس عصبوية.
الوضع  بتحديد  تتعلق  عدة  تساؤالت  بروز  *ـ 
االحتادي للعاصمة صنعاء، بحيث ال ترتبط بأي مستوى 

من املستويات بإقليم آزال.
تركز  إلى  املبحوثة  العينة  أفراد  من  البعض  أشار  *ـ 
هذا  في  واستخدامه  وتداوله  السالح  مخازن  معظم 
املعايير  وفق  اإلقليم  بناء  عملية  على  يؤثر  مما  اإلقليم 
املدنية، كما اعتبروا أن استمرار التوتر في اإلقليم من 
شأنه أن يؤثر على استقرار العاصمة االحتادية )صنعاء(.

الخلاصات
من خالل نتائج البحث يتضح مدى احلاجة لتكثيف 
النظام  نحو  لالنتقال  املالئمة  اآلليات  لدراسة  اجلهود 
العدل  يسوده  الذي  احلديث  اليمن  وبناء  الفيدرالي 

والشراكة  الكفاءة  ضوابط  وفق  ويحكم  واملساواة 
واحلكم الرشيد.

وميكن إيراد بعض ما مت استخالصه من نتائج 
البحث، بإيجاز شديد، ويتلخص يف اآلتي:ـ

•ـ  إدراك كافة األطراف بخطورة تنامي ظاهرة العنف 
وانعكاساتها  املسلحة  واملواجهات  املضاد،  والعنف 
السلبية ليس على مستقبل اإلقليم فحسب بل وعلى 

كل أرجاء الوطن.
كل  بني  العالقة  صياغة  إلعادة  امللحة  احلاجة  ـ   •
املكونات االجتماعية واجلغرافية للدولة اليمنية ككل، 
وتكافؤ  والتعاون  الدائمة  الشراكة  مفاهيم  وتعزيز 

الفرص سواء على املستوى املركزي أو األقاليم.
• ـ إدراك مستويات التعقيد ـ حاليًا ـ في إقليم آزال 
والتي ساهمت عدة عوامل في تشكيل مالمحه، أبرزها 
غياب سلطة الدولة وعدم سيطرتها على كافة املناطق 
الواقعة في نطاقه، وامتداد األثر الكبير لسلطتي القبيلة 
واجليش على حساب السلطة السياسية، بحكم طبيعة 

مجتمع اإلقليم.
مناطق  في  املسلح  والنزاع  الصراع  دوائر  جتدد  ـ   •
أو  سياسية  خلفيته  كانت  سواء  اإلقليم  من  متفرقة 
شعور  يعزز  وقبلية،  اجتماعية  أو  ومذهبية  ايدلوجية 
إلى املستقبل األفضل، ويعيق عملية  صعوبة االنتقال 

التقدم نحو بناء الدولة املدنية احلديثة.
االنتقالية،  املرحلة  استحقاقات  تنفيذ  أهمية  ـ   •
النكوص  وعدم  عليها،  التوافق  مت  التي  واالتفاقيات 
عن التزامات األطراف بالتفاعل اإليجابي مع متطلبات 

املرحلة.
•ـ  االنتقال إلى النظام الفيدرالي وفق خطط مدروسة 
كل  وخصوصيات  واقع  على  مبنية  منهجية  ورؤى 
شمولها  ومراعاة  اإلقليم،  إطار  في  تندرج  محافظة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ملختلف اجلوانب 

والثقافية والدميغرافية وغيرها.
•  ـ ضرورة توسيع دائرة التشارك في منظومة احلكم 
القوى  لتتمثل كل  التنفيذي  اجلهاز  احلالية وخصوصًا 
فيه، وتسهم بفاعلية في اإلعداد والتحضير لهذا النظام 
من كافة اجلوانب، وكذا تشكيل جلان متخصصة إلعداد 

القوانني واألطر احملددة لهذا النظام.
الالزمة  القرارات  إنفاذ  إلمكانه  املركز  تقوية  ـ   •
بالتحول إلى النظام الفيدرالي،  واتخاذ خطوات عملية 

للتدرج في االنتقال نحو النظام الفيدرالي.

    توصيات ومقترحات
القيادية  األطراف  لكل  واجلادة  الفاعلة  املساهمة  ـ 
قيادات  مع  والتنسيق  االنتقال،  عملية  في  املؤثرة 
ملناقشتها  اللقاءات  وعقد  الرؤى  لتقدمي  احملافظات 
واخلروج بتصورات توافقية تساعد في عملية االنتقال. 
احلوار  مؤمتر  مبخرجات  التوعية  حمالت  تكثيف  ـ 
عمل  ورش  لعقد  احمللية  اإلدارة  مع  والتنسيق  الوطني 
في  الواقعة  احملافظات  قيادات  تستهدف  مستمرة 
نطاق إقليم آزال، لتشبيك العالقة فيما بينهم وتقارب 
النظر، وبلورة رؤى متكاملة وشاملة آلليات  وجهات 

االنتقال الفعلي للنظام الفيدرالي.
ـ تعاون كافة األطراف ملساندة جناح استكمال صياغة 
الدستور والقوانني التشريعية املنظمة لسلطة األقاليم، 
وصد كل املساعي الهادفة عرقلة مسار اللجنة وإعاقة 

عملها.
واتخاذ  والتشريعات  واللوائح  القوانني  إصدار  ـ   
اإلجراءات املنصوصة في مرجعيات التسوية السياسية 
واملصاحلة  االنتقالية  العدالة  تطبيق  ومبا يضمن سرعة 
الوطنية، ومن ثم دفن صراعات املاضي، واالجتاه نحو 

بناء املستقبل.  

إقليم آزال 
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لشغل  املالئمة  الكفاءات  اختيار  على  التركيز  ـ 
الوظائف القيادية واإلدارية في محافظات اإلقليم بعيدًا 

عن احملاصصة والوالءات واالنتماء احلزبي واملناطقي.
ـ محاربة النزعات املذهبية من أي طرف كان، وإدانة 
كل املمارسات التي تقود إلى ذلك بطرق مباشرة أو غير 

مباشرة.
ـ تنفيذ دراسات فنية ملعرفة البنى التحتية غير املتوفرة 
ومبا  لتوفيرها،  الالزمة  واإلجراءات  آزال،  إقليم  في 
يسهم في جتاوز العراقيل في عملية االنتقال إلى النظام 

الفيدرالي.
ـ تأهيل وتدريب كوادر إلدارة النظام اجلديد بكفاءة 
واقتدار تضمن إتاحة الفرصة للمشاركة واملنافسة وحتقق 

تنمية في إطار اإلقليم.  
ـ تشجيع املبادرات املجتمعية التي تساهم في التوعية 
مبخرجات مؤمتر احلوار وتساند الرقابة على تنفيذها، 

واملشاركة في ذلك.
ـ تبني سياسات إعالمية مهنية تهدف تنوير املجتمع 
مثل  حاليًا  املتاحة  اإلعالمية  الوسائل  من  باالستفادة 
اإلذاعات احمللية، والصحف واملواقع االلكترونية، يتم 
خاللها تكثيف برامج التوعية وتعزيز قيم الدميقراطية 
والشراكة في بناء اليمن اجلديد الذي يتسع لكل أبنائه 

بدون متييز.
سلطة  واحترام  القانون  سيادة  تعزيز  على  العمل  ـ 
الدولة في احملافظات الواقعة في نطاق اإلقليم، واملشاركة 
والسلم  واالستقرار  األمن  على  احلفاظ  في  املجتمعية 

االجتماعي.
وضوابطها،  وأسسها  الفيدرالية  مباهية  التوعية  ـ 
كنظام يكفل احلكم بشراكة وكفاءة حرصًا على بناء 
حالة من االستقرار والشفافية، يتفق أبناء املجتمع على 
أطره وسياساته التي تضمن عدم التمييز أو االنفصال 

عن بنية املجتمع مستقباًل.
االنتقال  لعملية  الالزمة  االقتصادية  املوارد  توفير  ـ 
لعملية  التنفيذية  للخطط  وفقًا  الفيدرالي  النظام  إلى 

االنتقال.
كافة  قبل  من  واجلادة  احلقيقية  السياسية  اإلرادة  ـ 
من  عليهم  والضغط  اجلديد،  اليمن  بناء  في  األطراف 
على  التأكيد  مع  النهج،  هذا  في  للسير  املجتمع  قبل 
إلى  للوصول  املتصارعة  القوى  بني  التحاور  ضرورة 
قواسم مشتركة للتعاون اجلاد في جناح املرحلة االنتقالية 

وبناء اليمن اجلديد.

  الخاتمة
شامل  نظام  إيجاد  إلى  املجتمع  أفراد  كافة  يتطلع   
واملجتمع،  الدولة  مرافق  كافة  على  ينعكس  للحياة 
أديرت  التي  السياسية  سيما بعد أن فشلت األشكال 
وحتقيق  املجتمعية  االحتياجات  تلبية  في  البالد  بها 
النهضة االقتصادية وإتاحة الفرصة للتنافس اخلالق في 

صنع القرار وإدارة شئون احلياة.
ويشهد إقليم آزال كغيره من األقاليم مرحلة التحول 
إلى النظام الفيدرالي الذي يبدأ بعملية احلراك املجتمعي 
التوافق  وكيفية  النظام  هذا  مضامني  واستيعاب  لفهم 
على آليات لالنتقال اآلمن واملنظم نحو الشكل اجلديد 

للنظام الذي لم يألفه املجتمع من قبل.
ومن هذا املنطلق تبرز أهمية إجراء الدراسات املساندة 
دعم  »برنامج  يتبناه  الذي  البحث  هذا  ومنها  لذلك، 
من خالله  يهدف  والذي   ،)NDSP( »الوطني احلوار 
تعزيز مفهوم الفيدرالية على املستوى احمللي، من خالل 
البدء في نقاش حول بناء الدولة وعملية االنتقال إلى 
على  املساعدة  في  تسهم  بنتائج  واخلروج  الفيدرالية 
الرئيسية  املكونات  مختلف  بني  اآلراء  في  توافق  بناء 
لإلقليم، حول كيفية  املكون  احملافظات ومحيطها  في 

االنتقال إلى الفيدرالية بطريقة سليمة.
في  املعلومة  على  احلصول  من صعوبة  الرغم  وعلى 
والتي  املؤثرة  القيادات  بعض  تفاعل  وعدم  آزال  إقليم 
اجلهود  أن  إال  واالجتماعي،   السياسي  حضورها  لها 
املضاعفة التي بذلها الباحث، واملساعي املتكررة حملاولة 
اقناعهم باملشاركة والتي استجاب لها البعض، والبحث 
املضني عن خيارات بديلة ومتعددة، كل ذلك ساهم في 
اخلروج بنتائج قيمة حتقق هدف البحث وفقًا ملرجعية 

تنفيذه احملددة من البرنامج.

فالكمال هلل  القصور،  يعتريه  أي عمل  بأن  والشك 
وحده، وهو ما يدفعنا للحث على ضرورة إجراء دراسات 
وأبحاث مماثلة تساهم في إشباع املوضوع وحتيط بكافة 

جوانبه املختلفة.
اجلهد  هذا  خالل  من  وفقنا  قد  نكون  أن  آملني 
إعداده،  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  في  املتواضع، 
باجتاه حتقيق الهدف األسمى للمساهمة في بناء الوطن 
وتنميته، والعبور به إلى بر األمان، وإلى رحاب الدولة 

املدنية احلديثة والعادلة.
واهلل من وراء القصد،،،

الباحث                                                                                                    

إقليم آزال 
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مقدمة:
يعتبر االحتاد الفيدرالي من اقوى أنواع االحتادات في الدول املركبة، نظرًا لقيامه على اجلمع 
بني النزعتني الوحدوية واالستقاللية، كما يقوم على أساس التوزيع اجلغرافي للسلطة بداًل عن 
تركيزها في العاصمة في ظل الدولة البسيطة، ويقوم أيضًا على أساس التوزيع العادل للثروة، 
القوانني  السياسات ووضع  القرارات، وصنع  اتخاذ  في  الشعبية  املشاركة  قاعدة  واعتماد 
والتشريعات، واختيار احلكام والقيادات عبر انتخابات دميقراطية، في جميع املستويات؛ 
االحتادية وفي األقاليم والواليات، وميّكن كل مواطن من مساءلة ومحاسبة القيادات املنتخبة 

بالطرق والوسائل الدميقراطية. 
ومن هذا املنطلق فقد مت التوافق بني شركاء الوطن في مؤمتر احلوار الوطني الشامل على 
األخذ بنظام الفيدرالية كشكل جديد للدولة اليمنية احلديثة، غير ان عملية االنتقال من 
شكل الدولة البسيطة إلى النظام الفيدرالي قد يواجه بعض العوائق واإلشكاليات، التي يجب 

ان تتحد كل القوى وتتضافر كل اجلهود للسعي إلجناح التجربة.

آراء األطراف المحلية الفاعلة حول 

بناء الدولة وعملية االنتقال إىل الفيدرالية
إقليم تهامة

د. أحمد محمد هادي دغار

ورقة بحثية مقدمة إلى مركز دعم احلوار الوطني

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق
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وتأسيسًا على ما سبق؛ فقد اجته هذا البحث ملعرفة آراء 
ووجهات نظر األطراف الفاعلة في محافظة احلديدة حول 
عملية االنتقال إلى النظام الفيدرالي. ومت التركيز بشكل 
أساسي على: معرفة اهم التحديات املتوقعة خالل عملية 
لتحقيق  القادمة  واخلطوات  الفيدرالية،  نظام  تطبيق 
االنتقال وأهم األطراف الفاعلة، وافضل اآلليات والسبل 

لالنتقال بصورة سلسة. 

منهجية البحث
ُيعد البحث من البحوث امليدانية االستطالعية الكاشفة 
عن التوجهات واآلراء، حيث مت االعتماد في احلصول على 

املعلومات عن طريق املصادر األولية.
أداة البحث:  اعتمد البحث في احلصول على املعلومات 
على أسلوب املقابلة ) الفردية، املقننة(. أما عينة البحث 
فهي عينة عمدية أو قصدية، وقد مت اللجوء إلى استخدام هذا 
النوع من العينات للضرورة القصوى؛ بسبب عدم املعرفة 
الكافية واملعلومات الوافية مبوضوع البحث لدى الغالبية 
الذي  األمر  البحث.  حجم  وصغر  املجتمع،  من  العظمى 
القدر  البحث عن عينة لديها  الباحث  تطلب وحتم على 
الكافي من املعلومات محل الدراسة، ومبا ميًكن الباحث من 
التأكد من أن املبحوثني لديهم املعلومات للرد على األسئلة. 
وبهدف تالفي أي قصور قد يعتري مستوى متثيل العينة، 
فقد جلأ الباحث إلى التوسع في اختيار عينات من شرائح 
العينة  -إجمالي  مختلفة  شرائح  ست  شملت  متعددة، 
حزبيني،  محلية،  سلطة  فاعلة-)قيادات  شخصية   12
قبائل، اعالميني(. ومن  أعمال، شيوخ  اكادمييني، رجال 
عدد  استجابة  عدم  الباحث  واجهت  التي  املشاكل  اهم 
كبير من العينة التي مت حتديدها-سلفًا- وتهربهم من إجراء 
السبب  يكون  وقد  املرأة،  قطاع  خاص  وبشكل  املقابلة 
عدم توفر املعلومات الكافية لديهم عن مفهوم الفيدرالية، 
األمر الذي اضطر الباحث اللجوء إلى البحث عن أشخاص 
آخرين إلجراء املقابلة، وترتب على ذلك إطالة مدة إعداد 

البحث.  
 وقد قام البحث على مجموعة من األسئلة؛ 

هي كما يلي:

السؤال األول:  كيف تنظر إلى األخذ بنظام الفيدرالية 
- كأحد مخرجات احلوار الوطني – وتوزيع اليمن إلى سته 

أقاليم؟
جهة  ومن  احلديدة:  حملافظة  بالنسبة  الثاني:  السؤال 
نظام  تطبيق  ستواجه  التي  التحديات  أهم  ماهي  نظرك: 

الفدرالية في احملافظة؟
اخلطوات  أهم  ماهي   : اعتقادك  في  الثالث:  السؤال 
القادمة التي يجب إتباعها لتحقيق االنتقال أو التحول إلى 

النظام الفيدرالي في محافظة احلديدة؟
السؤال الرابع: ماهي أهم األطراف الفاعلة في محافظة 
تطبيق  إجناح  في  تسهم  أن  ميكن  أنها  ترى  التي  احلديدة 

النظام الفيدرالي؟
السؤال اخلامس: ما هو دور كل طرف من تلك األطراف 

الفاعلة في تطبيق الفيدرالية؟
السؤال السادس: ماهي أفضل اآلليات والسبل لالنتقال 

إلى النظام الفيدرالي من وجهة نظرك؟
ومن املالحظات التي يجب طرحها هنا –كما يبدو في 
اإلجابة على األسئلة- وجود خلط لدى بعض املبحوثني بني 
تطلبت  وقد  واآلليات«،  واخلطوات  »التحديات  مفاهيم 
دون  هي  كما  مبحوث  كل  إجابة  وضع  العلمية  األمانة 
تغيير، )ميكن االطالع على ذلك مـــن استمارة تفـريــــغ 

إجــابة املبحوثني(، ملحق رقم )2(. 
   وقد مر إعداد البحث بالطرق واخلطوات العلمية التي 
يجب اتباعها في إجراء البحوث العلمية، بدءًا بتصميم 
استمارة األسئلة، وإخضاعها لالختبار القبلي، وتسجيل 
املالحظات، وإجراء التعديل على األسئلة، وحتديد العينة، 
والتواصل معهم لتحديد موعد ومكان إجراء املقابلة، وبعد 
إجراء املقابلة مت تفريغ إجابة املبحوثني باالستمارة املخصصة 
لذلك-ملحق رقم-2- يلي ذلك مت جدولة تلك اإلجابات 
اإلحصائي،  للتحليل  وإخضاعها  إحصائية  جداول  في 
وعكسها في أشكال ورسوم بيانية –امللحق رقم1- وكان 

يفترض إخضاع النتائج التي توصل اليها البحث للتحليل 
السياسي، إال انه وبحسب طلب اجلهة املمولة للبحث، مت 
االكتفاء بعرض نتائج البحث. وقد مت تقسيم البحث إلى 
سته محاور رئيسية، بحيث يجيب كل محور عن سؤال من 

أسئلة البحث.

أوالً: األخذ بنظام الفيدرالية
توصل البحث – اعتمادًا على إجابات املبحوثني- 

إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلي:

أكد معظم املبحوثني ان اخذ اليمن – وتوافق أعضاء 
مؤمتر احلوار الوطني- على األخذ بالنظام الفيدرالي كان 
امرًا حتميًا، جنب اليمن االنزالق نحو االنفصال، ورأى 
عددًا منهم ان هذا النظام سوف يسهم بشكل افضل في 

عملية التنمية.

 ثانيًا: أمه التحديات التي ستواجه عملية
                         االنتقال لنظام الفيدرالية

ستواجه  التي  التحديات  اهم  ان  إلى  البحث  توصل 
مبحافظة  احمللي  املستوى  على  الفيدرالية  نظام  تطبيق 

احلديدة - ومن وجهة نظر عينة البحث- هي كما يلي:
نظام  إلى  لالنتقال  الكافية  املالية  املوارد  توفر  عدم   -1

الفيدرالية.
2- عدم كفاءة وكفاية البنية التحتية.

3- محدودية الوعي املجتمعي مبفهوم الفيدرالية.
4- الكادر البشري الغير مؤهل لتنفيذ االنتقال إلى نظام 

الفيدرالية.
5- االختالف حول مستوى متثيل كل والية في مؤسسات 

اإلقليم.
6- ظاهرة حمل السالح )عدم توفر األمن(.

والقبول  والبطالة،  والفقر  السكان،  عدد  ارتفاع   -7
باآلخر، واألراضي املنهوبة.

8- مقاومة ذوي النفوذ لعملية التحول.

إقليم تهامة

املتغيرات التكرار النسبة
- عدم توفر املوارد املالية الكافية لالنتقال 

إلى نظام الفيدرالية 5 %42        

- عدم كفاءة وكفاية البنية التحتية 5 %42
مبفهوم  املجتمعي  الوعي  محدودية   -

الفيدرالية 3 %25

لتنفيذ  مؤهل  الغير  البشري  الكادر   -
االنتقال إلى نظام الفيدرالية 2 %17

- االختالف حول نسبة متثيل كل والية يف 
مؤسسات اإلقليم 2 %17

-  عدم توفر األمن ) ظاهرة حمل السالح(  4 %34
- قضايا األراضي املنهوبة 3 %25

- ارتفاع نسبة الفقر والبطالة 3 %25
- مقاومة ذوي النفوذ لعملية التحول 2 %17

جدول رقم )1(
التوزيع التكراري ألهم التحديات التي ستواجه عملية 

االنتقال إلى النظام الفيدرالي

رسم بياني رقم )1(
أهم التحديات التي ستواجه عملية االنتقال إلى النظام 

الفيدرالي

يتضح من بيانات اجلدول رقم )1( ان املتغيرين املتمثلني يف: عدم 
توفر املوارد املالية، وعدم كفاءة وكفاية البنية التحتية، هما األكثر 
تكرارًا عند عينة البحث، حيث مت تكرارهما من ِقبل )5( من عينة 
البحث البالغ عددهم )12( شخصية وبنسبة )%42( لكل متغير 

منهما.
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ثالثًا:خطوات االنتقال إىل نظام الفيدرالية
ويجب  البحث-  اليها  –توصل  التي  اخلطوات  اهم 
اتباعها لتحقيق االنتقال أو التحول إلى النظام الفيدرالي 

كما يرى املبحوثني، هي كما يلي:
1- التوعية مبزايا النظام الفيدرالي.

2- بناء منظومة قانونية.
3- توفير وتأهيل البنية التحتية.

4- توفير التمويل املالي الالزم لالنتقال للفيدرالية.
املالية للموارد  ودراسات  بيانات  قاعدة  إيجاد   -5 

           واالقتصادية والبشرية.
6- وضع رؤية ورسالة واستراتيجية لإلقليم.

7- توفير األمن وتطبيق القانون.
8- تأهيل الكادر البشري إداريًا وفنيًا وأمنيًا.

رابعًا: األطراف الفاعلة يف تطبيق نظام الفيدرالية
        توصل البحث إلى ان اهم األطراف الفاعلة – كما 
يرى املبحوثني- التي ميكن ان تسهم في إجناح االنتقال 

للنظام الفيدرالي؛ تتمثل فيما يلي:
1- السلطة احمللية.

2- االكادمييني )اجلامعة(.
3- منظمات املجتمع املدني.

4- رجال األعمال
5- األحزاب السياسية.
6- املؤسسات التربوية.

7- الشخصيات االجتماعية.
8- اإلعالم.

خامسًا: دور لك طرف
بدوره  يقوم  ان  يجب  طرف  كل  ان  املبحوثني  أكد 
التي  بيئته  اطار  وفي  وتخصصه،  موقعه  من  انطالقًا 
يتواجد فيها)العمل، السكن، احلي....الخ( كما ميكن 
ان يشترك اكثر من طرف في التوعية والتعريف مبفهوم 
النقاشية،  واحللقات  الندوات،  خالل  من  الفيدرالية، 
واملقابالت اإلعالمية عبر مختلف الوسائل املتاحة، وان 
يسهم اجلميع في إجناح عملية التحول، وتوعية املجتمع 

بإيجابيات وفوائد هذا النظام.  

سادسًا: آليات االنتقال إىل نظام الفيدرالية
رأى املبحوثني ان افضل اآلليات والسبل لالنتقال إلى 

النظام الفيدرالي تتمثل فيما يلي:
1- انتقال تدريجي إلى نظام الفيدرالية.

2- إعداد وجتهيز البنية التشريعية والقانونية.

3- توفير املوارد املالية واالقتصادية والبشرية.
4- خلق بيئة أمنية مستقرة متَكن من عملية االنتقال.

والثروة بني واليات  للسلطة  توزيع عادل  5- ضمان 
اإلقليم.

6- خلق شراكة حقيقية بني مؤسسات الدولة وفئات 
املجتمع.

إلى  لالنتقال  احمللية  السلطة  جناحات  على  البناء   -7
الفيدرالية.

8- إيجاد نظام قضائي نزيه.
9- إنهاء حالة التوتر التي خلفتها أحداث 2011م.

10- إعادة النظر في املناهج التعليمية مبا يخدم التنمية 
والتحول نحو الفيدرالية.

مشاكل  حلل  كضمان  االحتادية  احلكومة  قوة   -11
األقاليم متى ظهرت.

12- العمل على وجود إعالم حر وموضوعي يسهم 
في بناء الوعي والتنمية.

13- وضع معايير علمية لتولي الوظيفة العامة.
14- تقييم وتقومي كل مرحلة أواًل بأول.

املتغيراتالتكرارالنسبة

- التوعية مبزايا النظام الفيدرالي%759

- بناء منظومة قانونية%253

- توفير وتأهيل البنية التحتية%334

- توفير التمويل املالي الالزم لالنتقال %253
للفيدرالية

إيجاد قاعدة بيانات ودراسات للموارد %587
املالية واالقتصادية والبشرية

- وضع رؤية ورسالة واستراتيجية %253
لإلقليم

- توفير األمن وتطبيق القانون%253

- تأهيل الكادر البشري إداريًا وفنيًا %253
وأمنيًا

جدول رقم )2(

يالحظ من بيانات اجلدول رقم )2( والرسم البياني رقم )2( ان 
املتغير األعلى قيمة واألكثر تكرارًا هو املتغير املتعلق بضرورة 
التوعية مبزايا النظام الفيدرالي، حيث يرى )%75( من عينة 

البحث ان هذا املتغير يجب ان يحتل املرتبة األولى بني اخلطوات 
التي يجب اتباعها لتحقيق االنتقال إلى النظام الفيدرالي.

رسم بياني رقم )2(
أهم اخلطوات التي يجب اتباعها لتحقيق االنتقال إلى 

النظام الفيدرالي

جدول رقم )3(
التوزيع التكراري الهم األطراف الفاعلة التي ميكن ان تسهم 

يف إجناح االنتقال إلى نظام الفيدرالية

املتغيراتالتكرارالنسبة
- السلطة احمللية%506

- االكادمييني )اجلامعة(%678

- منظمات املجتمع املدني%8310

- رجال األعمال%678

- األحزاب السياسية%759

- املؤسسات التربوية%172

- الشخصيات االجتماعية%334

- اإلعالم%172

يتبني من اجلدول اإلحصائي رقم )3( والرسم البياني رقم )3( 
ان منظمات املجتمع املدني احتلت املرتبة األولى لدى عينة 

البحث من بني األطراف الفاعلة التي ميكن ان تسهم يف عملية 
االنتقال إلى النظام الفيدرالي، حيث حققت اعلى نسبة من 

بني كل املتغيرات )%83(، يليها األحزاب السياسية )%75( ثم 
االكادمييني ورجال األعمال )%67( لكل منهما.

رسم بياني رقم )3(
اهم األطراف الفاعلة التي ميكن ان تسهم يف إجناح االنتقال 

للنظام الفيدرالي

إقليم تهامة
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املتغيراتالتكرارالنسبة

- انتقال تدريجي إلى نظام %253
الفيدرالية

- إعداد وجتهيز البنية التشريعية %425
والقانونية

- توفير املوارد املالية واالقتصادية %587
والبشرية

- خلق بيئة أمنية مستقرة متَكن من %253
عملية االنتقال

- ضمان توزيع عادل للسلطة والثروة %172
بني واليات اإلقليم

- خلق شراكة حقيقية بني مؤسسات %425
الدولة وفئات املجتمع

- قوة احلكومة االحتادية كضمان %172
حلل مشاكل األقاليم متى ظهرت

- وضع معايير علمية لتولي %172
الوظيفة العامة

جدول رقم )4(
التوزيع التكراري ألفضل اآلليات والسبل لالنتقال إلى 

النظام الفيدرالي

    تشير بيانات اجلدول رقم )4( والرسم البياني رقم )4( ان 
توفير املوارد املالية واالقتصادية والبشرية تأتي يف مقدمة 

افضل اآلليات والسبل لالنتقال إلى النظام الفيدرالي وبنسبة 
)%58( من عينة البحث، يلي ذلك أتى جتهيز البنية التشريعية 
والقانونية، وخلق شراكة حقيقية بني مؤسسات الدولة وفئات 

املجتمع وبنسبة )%42( لكل متغير منهما.

رسم بياني رقم )4(
أفضل اآلليات والسبل لالنتقال إلى النظام الفيدرالي                                              

برنامج دعم احلوار الوطني

مقدمة:
أشرق بصيص أمل بعد ما أعلن عن انطالقة مؤمتر احلوار الوطني الشامل في الثامن عشر 
من مارس من العام املنصرم 2013م  ليرسم أفاق جديدة  ليمن جديد ينشده  اجلميع الكبير 
والصغير واملرأة والرجل مين جديد يخلوا من هيمنة قوى النفوذ وهنجميتها مين جديد يسوده 

احلب واملساواة يسوده العدل بعيدا عن احملسوبية واحملاصة .
ان الصراع الذي تعاني منه البالد وخاصة في  اجلهة الشرقية التي كانت حتت حكم السالطني 
كانت تعيش أجواء مختلفة عن سائر البالد فهم أكثر التزام بالقانون والنظام وميالون للسالم 
ويسود بينهم األمن واألمان , تغير احلكم وانقلب احلال وأصبح الكل يعاني من التخلف 
واجلهل وانتشار أالميه في غياب للبنى التحتية وانتشار الفساد وغياب مكافحته وتسلط 

قوى النفوذ واحملسوبية بعيد عن هم املواطن وما يؤرقه 

الفيدرالية
يف إقليم حضرموت

محمد علي بن طالب 

ورقة بحثية مقدمة إلى مركز دعم احلوار الوطني 

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق إقليم تهامة40
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تغيرت األنظمة واتى ربيع التغير بعد ما عانى البالد من 
ويالت وظلم امتد أعوام حتت مظلة فرق تسد , انطلقت 
ثورة فبراير وقبلها ثورة احلراك اجلنوبي , وبذلك رسمت 

لوحة جديدة وبدأت صفحة جديدة .
لتضع  الوطني  احلوار  مؤمتر  من  األقاليم  جلنة  انبثقت 
اجلدال  لغة  ظل  الذي  البالد  لشكل  النهائية  اللمسة 
وحديث العامة فكانت ملستها أين يكون ميني احتادي من 

ستة أقاليم اثنني في اجلنوب وأربعة في الشمال .
عمل هذا البحث الذي هو بني أيديكم ليقيس تفاعل 
أجل  من  و  الفدرالية  مع  حضرموت  في  املؤثرة  القوى 
تعزيز  مفهوم الفدرالية على املستوى احمللي ، باالنتقال 
إلى الفدرالية، وبشكل أكثر حتديدا، معرفة دور اإلطراف 
احمللية في تطبيق الفيدرالية، وما هي التحديات املتوقعة 
وما هي اخلطوات القادمة لتحقيق االنتقال إلى الفدرالية 

بصورة سلسة  .  

 القوى السياسية الفاعلة يف حضرموت
          وتفاعلها مع الفدرالية ..

 املؤمتر الشعبي العام ..
األستاذ عوض حامت رئيس املؤمتر الشعبي العام 

بحضرموت  

 نحن نرى ان الوضع اجلديد , وما اتفقت عليه القوى 
السياسية بالتوافق ) الفدرالية ( هي احلل املناسب إذا مت 
تطبيقه بشكل ايجابي حلل املركزية التي ولذت الكثير 
عدم   , املؤسسات  وضعف   , املركزية  املشكالت  من 
تدني   , الرشوة   , الفساد   , احلكم  في  املشاركة حقيقية 

املستوى املعيشي .
مفهومه  غير  غائبة  احلوار  مؤمتر  أدبيات  تظل  ولكن 
وخاصة في احملافظات اجلنوبية وفي محافظة حضرموت 
ولكن ما يؤسف له أن هناك معارض ومؤيد دون االطالع 

واالستيعاب ملخرجات احلوار وخاصة في الدولة االحتادية 
التي تتكون من أقاليم , وهناك ايضا من يطرح ما يتناسب 

مع مصاحلة الذاتية والبعض يدافع عن مشاريع غريبة .
وعن حديثة حول التحديات التي تعيق تطبيق 
الفدرالية وما هو املتوفر والغير متوفر ذكر منها 

التالي : 

• غياب الفهم الكامل مبا جاء في احلوار ومخرجاته .
• ضعف القوى البشرية وعدم تأهيلها لقيادة اإلقليم .

• مصاعب أمنية ومشاريع مضادة .
• ضعف البنية التحتية .

او  احلوار  فعاليات  في  الوزراء  رئيس  مشاركة  عدم   •
من  احلكومة  موقف  أضعف  األساسية  جلساته  حضور 

احلوار ومخرجاته . 
الغير متوفر من اإلمكانيات لتطبيق الفدرالية :

1. وجود عالقات تنسيق مركزية ومحلية لقادة الواليات 
احلكومية واحلزبية واملجتمعية ومناقشة ما هو مطلوب .

2. حتى االن ال توجد أي إمكانيات مادية او البدء في 
تأهيل القوى البشرية .

3. التعرف على النظام اإلداري واالقتصادي لإلقليم .
4. املصاعب األمنية واحلياتية واإلرهاب عوامل سلبية في 

التعجيل ببناء اإلقليم .
5. ضرورة اإلسراع في إعداد الدستور واالستفتاء .

6. إعداد نظام اإلدارة اجلديد ) األقاليم ( .
7. تفعيل عمل الهيئة الوطنية ملراقبة مخرجات احلوار 

واملهمات اللوجستيه املطلوبة .
تنمية  االقاليم  دولة  في  للبدء  مناسبة  أرضية  إيجاد   .8

وإعالم جاد ومسئول .
9. كبح املشاريع اجلديدة وأعمال اإلرهاب .

وكما يجب على اإلطراف احمللية القيام بحملة إعالمية 
لتثقيف املجتمع بأن املرجعية القادمة هي احلوار الوطني 
ونتائجه , وكما على املكاتب التنفيذية وقيادة السلطة 
احمللية التنسيق مع قيادة احملافظات , وهناك دور مجتمعي 

السياسية  والتنظيمات  األحزاب  به  تقوم  ان  يجب 
الظروف  تهيئة  في  واإلعالم  املدني  املجتمع  ومنظمات 

لكل العمليات القادمة 
وحتدث األستاذ عوض حامت حول أفضل اآلليات والسبل 
لالنتقال إلى الفدرالية .. استعرض قائل هناك العديد من 

الطرق ولكن نحاول  ان نلخص في ما يلي: 
• البد من وضع برنامج شامل متدرج لعملية االنتقال.

• إجراء حوار مع اجلهات املعنية الثروة وتشكيل فريق 
فني .

• تنظيم ندوة حول الدستور اجلديد .
• تنظيم ندوة حول االقاليم .

• توفير إمكانيات البناء املؤسسي .
• تعزيز دور األمن .

• حل القضايا واملشاريع املطروحة .

التجمع اليمني لإلصالح 
محمد أحمد بالطيف   رئيس الدائرة السياسية 

عام  بشكل  فإنها  الرسمية  السياسية  األحزاب  ان 
املتفق  الفدرالي  والنظام  الوطني  احلوار  مخرجات  تؤيد 
عليه بينما منظمات املجتمع املدني تكاد موافقها تكون 
اجلنوبي  احلراك  من  موقفها  تباين  بقدر  ما  نوعا  متباينة 
فاملنظمات التي تؤيد احلراك االنفصالي ترفض مخرجات 

احلوار والعكس الصحيح .
ولتطبيق الفدرالية ستبرز حتديات ومعوقات تتجال في:

الدولة وترك فرصة لعرقلت مخرجات  1. ضعف هيبة 
احلوار  الوطني .

2. ضعف ثقة املواطن في تطبيق الدولة الفدرالية بالطريقة 
التي يحلم بها .

3. ال تزال القوى الرافضة للتغير واليمن اجلديد تتحكم 
فكثير من مفاصل الدولة بحضرموت .

4. إقناع أبناء املهرة سقطرى باسم اإلقليم الذي أقر عبر 
جلنة حتديد االقاليم . 

وتبر ز هناك احتياجات لتسهيل عملية االنتقال بعيد عن 
الصراعات وجتاوز املعرقلني ومن هذه االحتياجات  ,التوعية 
وكذلك   , وتنوعها   شرائحه  بجميع  للمجتمع  الكافية 

االهتمام بالبنية التحتية على مستوى اإلقليم والواليات.
وعلينا األخذ بــ 

1. التوعية الشعبية الكافية .
2. بسط نفوذ الدولة وهيبتها وإحالل األمن واالستقرار.

الوطن  مستوى  على  حقيقية  وطنية  شراكة  وجود   .3
واألقاليم والواليات .

4. إقامة انتخابات حرة ونزيهة تعيد للمواطن قدرا من 
الثقة في املستقبل .

5. إعادة احلقوق الى أهلها ورد املظالم وإعادة االعتبار 
لكل صاحب حق .

الى  االنتقال  ترسيخ  في  للبدء  ضرورية  كخطوات 
الدولة االحتادية ) الفدرالية ( , كما يجب على اإلطراف 
الفاعلة األخذ بالتوعية ويجب عليها ايضا األخذ بافظل 
الطرق والوسائل لتطبيق الفدرالية بشكل سريع وعلى 
سبل الذكر منها,, وضع خطة مزمنة ومعلنة يتم بواسطتها 
من  والصالحيات  للسلطة  والتدريجي  السلس  النقل 
املركز الى اإلقليم بعد االتفاق عليها مع جميع األطراف 
الفاعلة ,, والتركيز على نقل ما يتعلق بخدمات املواطن 
من املركز الى اإلقليم أوال , التركيز على نقل الصالحيات 
املالية واإلدارية الضرورية بأسرع وقت ممكن كي يلمس 

املواطن النوايا احلقيقية لتطبيق الفدرالية .

التنظيم الوحدوي الناصري 
األستاذ صالح عبداحلبيب حيابك أمني عام التنظيم 

 لكل حتول سياسي ,او اجتماعي , او اقتصادي , هناك 
مضر  يعتبر  حتول  أي  كون  التحول  ضد  مصالح  أصحاب 
مبصاحلهم ومخرجات احلوار الوطني أحدثت حتول جذريا في 
جميع السياسات ولكن املخرجات تخدم أغلبية املجتمع . 
هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق الفدرالية 

الفيدرالية يف إقليم حضرموت
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كل  من  الشباب  لدى  السياسي  الوعي  غياب  أهمها 
اجلنسني , والوضع االقتصادي وكذلك االنفالت األمني 
واحلادي عشر , رسم  , واستكمال تنفيذ النقاط العشرين ٍ

حدود االقاليم , وترتيب الوضع اإلداري . 
لكل عمل او تطبيق احتياجات ولتطبيق الفدرالية 

احتياجات نسرد هنا أهمها :

النيابة  الى  محددة  وإدارية  قانونية  تعليمات  إصدار   •
العامه ودوائر الشرطة واألمن للتصرف وفقًا للقانون .

• العمل على بسط سيادة الدولة .
ومنظمات  وأحزاب  وجماعات  أفرادا  الوطن  تهيئة   •

املجتمع املدني والعمل اجلاد ألنها النزاعات املسلحة .
• األمن واألمان . 

حول  حيابك  عبداحلبيب  صالح  األستاذ  وحتدث 
ان   , الفدرالية  إلى  التحول  لعملية  الضرورية  اخلطوات 
إحداث تغيير ي حقيقي في العملية السياسية والشراكة 
الوطنية الواسعة ويستمر التوافق حتى  إجراء االنتخابات 
, العمل اجلاد لتنفيذ مخرجات مؤمتر احلوار الوطني , و 
إشعار املواطن األمن واألمان كونه محور العملية السياسية 

وتلبية طموحاته . 
وأكد على انه يجب على اإلطراف الفاعلة احمللية نحو  
تطبيق الفدرالية تنشيط املجتمع بوعي سياسي دميقراطي 

حول التحول الى الفدرالية . 
الفدرالية  ى  لالنتقال   والسبل  اآلليات  أفضل  أن  
املكونات  كل  بني  السلطة  في  احلقيقية  ..الشراكة 
الشباب واملرأة و  إلغاء األخر  وإشراك  السياسية وعدم 
منضمات املجتمع املدني وكل اإلطراف الفاعلة وبسط 

هيبة الدولة وسيادة القانون .

احلزب االشتراكي
محمد عبداهلل حامد احلامد عضو اللجنة املركزي 

وسكرتير أول منظمة احلزب بحضرموت

متأثرة  هي  ما  بقدر  حضرموت  في  الشعبية  القوى 

بشعارات احلراك السلمي ألنها يبدو انها متانع  في إيجاد 
إقامة  قبوال  أكثر  وسيكون  الوطني  احلوار  لنتائج  منفذ 
إقليم خاص بحضرموت ذاتها دون ضم أي من احملافظات 

األخرى 
ومن املؤكد ان هناك حتديات ستواجه تطبيق الفدرالية 
غير  بشكل  املوجودة  األمنية  االضطرابات   .. أهمها 
مسبوق وأكثر السبل للتغلب على هذه املشاكل األمنية 
التي تسود  التيارات واجلهات  مع  للتعاون  إيجاد صيغة 
أجوائها عالقات غير مستقره مع الدولة وحل أزمة حراسة 

الشركات النفظية العاملة باحملافظة .
هذه  وابرز  الفدرالية  لتطبيق  احتياجات  هناك 
األمنية  احملافظة  مؤسسات  بناء  إعادة  هو  االحتياجات  

واإلدارية .

اما رؤيتنا مبا يخص اخلطوات الالزمة لعملية 
التحول تبرز يف : 

• صياغة الدستور  .
• إقرار القوانني اخلاصة باألقاليم على ان يكون الدستور  

واضح بحق احملافظة . 
• إدارة شؤون اإلقليم البنائة مبا في ذلك مواردها كافة.

ومنظمات  احلزبية  املنظمات  هي  الفاعلة  القوى  ان 
بالتوعية  معنية  فهي  والثقافية  املهنية  املجني  املجتمع 
السياسية والقانونية وذلك سوف يفيد للدستور والقانون 

ومخرجات احلوار الوطني الشامل .
احلوار  مخرجات  في  واملتمثل  العظيم  العمل  هذا  ان 
الوطني الشامل وفي ما نتج عن جلنة االقاليم ليحتاج الى 
سبل لالنتقال إليه على ان تتم عبر اإللية الدميقراطية من 
واإلقليم  احملافظة  مستوى  على  التشريعي  املجال  خالل 
التوتر في  إزالة  يبقى  الغاية  الى هذه  واالحتاد وللوصول 
العالقات بني بعض األحزاب والقوى االجتماعية وإيجاد 
االستقرار األمني وتنفيذ النقاط العشرين واحلادي عشر 

من مخرجات احلوار الوطني 

العصبة احلضرمية 
 أحمد علي باهبري العالقات العامة 

هي  الفدرالية  تطبيق  ستواجه  التي  التحديات  من  ان 
مبخرجات  وإقرارها  نزاهتها  حسن  في  وإقرارها  اإلدارة 
احلوار , وان لتطبيق الفدرالية حتتاج الى تهيئة بالعناصر 
البشرية القادرة والنزيهة والتي لم يكن لها سابقة في صنع 

الفساد , وبكل االحتياجات املتاحة بحسب القانون.
بخطوات  الفدرالية  الى  االنتقال  الضروري  من  ان 
عمليه جادة كالتوعية واإلقناع احلسن مبا في ذلك إرادة 
العقوق واملظالم ألهلها  , كما انه يجب على األطراف 
احلوار  مع مخرجات  متجاوبة  تكون   أن  محليًا  الفاعلة 
بحسن الظن والتعاون املشترك  , وكذلك عليهم األخذ 
السلطة  من هرم  التدريجي  اآلليات كاالنفصال  بأفضل 
املركزية , والتوعية املنسقة , واالهتمام برفع املعاناة من 

األدنى الى األعلى . 

إحتاد طالب جامعة حضرموت
علي مبخوت بالعبيد أمني عام االحتاد 

ان اإلطراف الفاعلة في حضرموت هي قوى انشغلت 
بنفسها عن اآلخرين وأصبحت قوى متناقضة ومختلفة 
سلطة  يسوه  الذي  الغاب  بنظام  تعيش  اصبحت  حتى 
األقوى واملفترس انتهجت فاعلية هذه القوى لتتمحص 
والتوعية  الشارع  عن  بعيدا  سياسية  قوى  صراع  في 

السياسية .
أمل  أي بصيص  أمام  عائق  هو  الصراع  هذا  ان  حيث 
لتطبيق مخرجات احلوار الوطني الشامل وخصوصا النظام 
اجلديد الذي هو احد نتائج احلوار نظام اليمن االحتادي ) 
الفدرالية ( .كما ان االحتياج الى األمن واإلعالم الهادف 
يصبح  الفدرالية  الى  االنتقال  لعملية  متوفرين  الغير 
مطلب أساسي او باألصح احتياج أساسي لالنتقال إلية .

والبد من خطوات لتنفيذ أي نظام نسرد منها ..

I. اإلسراع في اجناز الدستور .

احملاصصه  عن  بعيدا  وطنية  كفاءات  حكومة  إقامة   .II
واملكايدة .

III  اإلسراع في ترجمة التحول الفدرالي .
IV. رفع مستوى األمن في املدن الى  أعلى درجاته .

كما يجب على اإلطراف الفاعلة ان تؤمن بالفدرالية 
ومخرجات مؤمتر احلوار قوال وفعال , وكما يجب عليها 
توعية قواعدها بأهمية االصطفاف وراء مخرجات مؤمتر 
احلوار , وعليها التمثل في أفضل السبل واآلليات لالنتقال 

الى الفدرالية .
في   تتمثل  الفدرالية  الى  لالنتقال  السبيل  أفضل  ان 
والدستور  الدستور  إعداد  ,و  وطنية  كفاءات  حكومة 

الفدرالي , و انتخابات شاملة  .

املركز اإلعالمي إلقليم حضرموت
علي حسن حرمل باقطيان    رئيس املركز 

 مخرجات توافقية ان مخرجات احلوار هي مخرجات 
للفئات  احلقوق  من  الكثير  وأقرت  أنصفت   توافقية 
توافقيه  رؤية  ووضعت   , السابقة  الفترة  في  املتظهده 
تشاركيه لالنطالق الى املستقبل في وطن يسوده العدل 
واملساواة والقانون وكذلك أعطت بصورة خاصة لألقاليم 

االحتفاظ بحضوره .

هناك العديد من التحديات التي ستواجه 
الفدرالية يف اقليم حضرموت نسرد منها :

في  والفاعل  احلقيقي  احمللية  السلطة  دور  غياب   •
ترسيخ األمن .

مستوى  على  ملموس  جذري  تغيير  أي  يصل  لم   •
السلطة احمللية ومازالت احملافظة تدار بالنظام السابق .

• عدم وجود توافق حقيقي بني األحزاب السياسية .
• غياب األمن وتفشي الفساد وضياع القيم .

مناصب  وتقليدهم  وإبرازهم  الشباب  دعم  عدم   •

الفيدرالية يف إقليم حضرموت
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قيادية .

احتياجات لتطبيق الفدرالية ...
تبرز هناك  احتياجات لتطبيق الفدرالية على 

مستوى الواليات واإلقليم وهذه االحتياجات 
كالتالي ..

تؤمن وتؤيد مخرجات  التي  الشبابية  املكونات  • دعم 
احلوار ولها نشاطات توعوية .

• إجراء تغيرات على مستوى السلطة واملناصب القيادية 
ومتكني الشباب  .

 • إرساء األمن وتوفير االحتياجات الرئيسية للمواطن.
 • ثكتيف حمالت التوعية والتثقيف نظرا لغياب الوعي 

املجتمعي .
• حتسني الوضع املعيشي والصحي واالجتماعي للمواطنني. 
• إعطاء اكبر قدر من الصالحيات  اإلدارية وقطع املركزية.

• االستفتاء على الدستور .
ان نظام الفدرالية يحتاج الى خطوات ضرورية وجادة 
لتطبيقها كتوعية املجتمع بحقوقه وواجباته واملكاسب 
املشاركة  وضمان   , احلوار  مخرجات  لهم  أعطتها  التي 

اإليجابية باالستفتاء على الدستور النه أهم مخرج .
الشراكة في السلطة والثروة والتقاسم العادل ضرورة 
من ضرورات الفدرالية كما ان متكني الشباب واملرأة مبا 
الفساد  محاربة   , الوطني  احلوار  مخرجات  لهم  ضمنه 
ودعم مبدأ الشفافية ونبد العنف وار ساخ قيم التعايش 

والتعددية وقبول األخر . 
على األطراف الفاعلة احمللية ان متارس الفعل االيجابي 
إيجابي  ان يكون لهم دور  الفاعلة ويجب  من األطراف 
احلوار  مخرجات  تضمنتها  التي  املبادئ  إرساء  وأهمها 
السلطة  في  العادل  والتقاسم  والشفافية  الشراكة  وهي 

والثروة  . 
الدميقراطية  واآلليات  الطرق  أفضل  اخذ  وعليها 
احلقيقي  التنافس   , واملكان  بالزمن  واحملددة  الواضحة 
والدفع   , السياسية  واألحزاب  األطراف  بني  والشريف 

بالعملية واخلريطة االنتقالية .

األستاذ علي ساملني العوبثاني  صحفي 

ان القوى الفاعلة في املدن املختلفة في اإلقليم ا شغلت 
وتوجهت الى احملاصصه بينها البني , وكما اجتهت هذه 
القوى الى جتميد دور الشباب وعدم تفعيل دورهم , حيث 
الفدرالية  التحديات في تطبيق  العديد من  نتجت هناك 

على املستوى احمللي .. منها ..
بصورة  الشامل  الوطني  احلوار  مؤثر  مقررات  إقرار   -

ايجابية .
تعطي  بحيث  العام  الرأي  أمام  الوثائق  كل  وضع   -

املصداقية لتلك املقررات .
كدعم  الفدرالية  لتطبيق  عديدة  احتياجات  برزت 
ال  وهذا  إعمالها  تسيير  من  ميكنها  مبا  امليدانية  اللجان 

يحتاج الى الدعم املادي الالزم لها .
لضرورة  لالزمني  مطلبان  هي  والوضوح  الشفافية 
نزيهني  أعضاء  واختيار  الفدرالية  العملية  الى  التحول 
لقيادة هذه العملية ,حيث يجب على األطراف الفاعلة 
ممارسة دورها الذي على ان تكون أكثر قدرة على التفاعل 

مع مخرجات مؤمتر احلوار الوطني  ودعمها .
الفدرالية هو  الى  السبل لالنتقال  الطرق و  ان أفضل 
مادام  تطبيقه  عليه حيث يجب  االتفاق  مت  الذي  العمل 

هناك اتفاق وتوافق عليه . 

مدير إذاعة املكال 
 األستاذة أفراح محمد خان مدير إذاعة

كل  تنزل  ان  املدن  في  الفاعلة  األطراف  على  يجب 
لتمهد  املجتمع  في  دورها  تفعيل  سبيل  في  جهودها 
الفدرالية  تطبيق  ستواجه  التي  التحديات  أمام  الطريق 
كل  تسود  ان  يجب  التي  والشفافية  الوضوح   كعدم 

مراحل التطبيق كحد سواء .

كتحديد  الفدرالية  لتطبيق  احتياجات  هناك 
مخصصات مالية تعمل على تسيير العمل , وكخطوات 
ضرورية لتطبيق الفدرالية كتشكيل جلان ميدانية لتنفيذ 
املخرجات , وتطعيم كافة اللجان ) املكاتب التنفيذية ( 

بفئات الشباب والقطاع النسائي . 
كما يجب تسخير كل اآلليات لالنتقال الى الفدرالية 
ولتطبيق كافة مخرجات مؤمتر احلوار وكما هو الدور على 

األعضاء .

الشيخ محمد عوض ربيحان   

الضرورية  اخلطوات  احد  هي  األمن  هيكلة  إعادة  ان 
كمرحلة  يأتي  مت  أولية  كصورة  هذه  للفدرالية  للتمهيد 
النظام  بقايا  لكل  اجلدري  التغير  أهمية  تقل  وال  ثانية 
السابق و احلوار مع األطراف الغير راضية وإيجاد حلول 

سليمة .
للفدرالية  متهد  ان  الفاعلة  األطراف  على  يجب  كما 
الشي  فاقد  الن  املجتمع  مت  أوال  لها  املنتسبني  بتوعية 
اليعطيه وعليها التحلي باجلدية واملثابرة وان تكون سباقه 
القوى مع بعضها  تعامل بعض  الغائب بني  الظن  حلسن 

وهذا ينعكس سلبيا على أدائها في الشارع .
الفدرالية  الى  االنتقال  طرق  الى  التوجه  يجب  كما 
مصلحة  ويبقى  واآلليات  الطرق  تتنوع  عاجل  بصورة 

الوطن واملواطن أوال .

استنتاجات من حديث به القوى السياسية 
فاعلية .. اإلطراف الفاعلة يف اإلقليم الى مخرجات 

احلوار الوطني املتعلقة بالفدرالية ..

رحبت القوى الفاعلة  مبا توافق عليه املكونات والقوى 
املؤمتر  وجناح  الشامل  الوطني  احلوار  مؤمتر  في  املشاركة 
عدم  من  يتخوفون  جعلتهم   مبنغصات  مر  انه  وخاصة 
جناحه او انها ثقف حجر عثرة في طريق جناحه  فكانت 

صفحات  في  سيأتي  الذي  اجلديد  الى  وتتطلع  تراقب 
وثيقته اخلتامية .

كما أكدت القوى الفاعلة ان الوضع اجلديد هو احلل 
مع  ايجابية  بصورة  او  بشكل  تطبيقه  مت  إذا  األفضل 
وخاصة  املجتمع  عن  احلوار  أدبيات  في  غياب  هناك  ان 

احملافظات اجلنوبية .
ان لكل حتول أعداء لهم مشاريعهم , وإذ إنهم يروا  ان 
هناك ضياع لهذه املصالح وإضرار بها لذا توجهوا ليكون 
من قوى احلقد والكراهية لم يتجهوا الى ما  فيه مصلحة 

اجلميع .
حيث أعربت بعض القوى عن استياءها من دور بعض 
القوى الفاعلة في حضرموت وأشارت الى انها توجهت او 
انشغلت بنفسها او بصراعات في ما بينها البني وتركت 
دورها األساسي في التمهيد لعملية االنتقال الى الفدرالية 
انشغلت باحملاصصة  القوى  وأكدوا كذلك على ان هذه 
الكبير  الوطن  الذين هم روح هذا  الشباب  وجتميد دور 

وهذا نتج عنه ضعف دورها في املجتمع .
املعارضة  القوى  بعض  هناك  تكون  ان  الطبيعي  ,ومن 
للمخرجات وما أتى به مؤمتر احلوار الوطني فهذه ساحة 
لتبادل االرآء  والتعبير عن الرأي األخر وما يؤسف هنا انه 

دون اطالع على املخرجات واالستيعاب لها .

التحديات التي تواجه تطبيق الفدرالية
تنوعها  في  تختلف  التحديات   من  الكثير  هناك 
وتشترك في انها تالمس املواطن الذي كله أمل وطموح 
بان يكون الغد أجمل  بعيدا عن الصراعات التي يكون 
هو الضحية , ومن ابرز التحديات التي ستواجه تطبيق 

الفدرالية ..
حياة  يهدد  اصبح  الذي  األمني  االنفالت  مشكلة   )1
التي  التحقيقات  نتائج  عن  اإلعالن  وعدم   , املواطن 
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شكلتها الدولة حول حاالت وظواهر العنف التي حتدث 
داخل حضرموت .  

2( انتشار اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية.
3( املركزية اخلانقة .

4( إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة اخلدمات املهمة في 
النهوض باالقتصاد .

في  والتجاوزات  املشكالت  كافة  على  القضاء   )5
املخططات السكنية وشبكة الطرقات واملناطق املخصصة 
تنظم  الئحة  ووضع  العامة  املصالح  ومواقع  لالستثمار 

وحتفظها من أي تالعب  من أي جهة كانت  .
6( إرساء دعائم املساواة والعدل االجتماعي .

فئة  لدى  وخصوصا  البطالة  أشكال  جميع  محاربة   )7
الشباب , وتقدير مواهبهم واكتشافها وتشجيعها .

8( معاجلة مشكالت الشركات النفظية وكل ما يتعلق 
العقود  إبرام  من  ابتداء  احملافظة  في  عملها  بسياسة 
والتلوث  الباطن  من  والشركات  واملقاوالت  والعمالة 
البيئي وحراسة الشركات وعدم فتح مكاتب لها باحملافظة 
و اخلدمات والتنمية االجتماعية والتعويضات وكل ذلك 

مصدر قلق للسلطة واملواطن .
9( التأهيل للكادر البشري في مختلف املجاالت. 

10( تسهيل عودة احلضارمة من املهجر واالستفادة من 
خبراتهم وأموالهم وجتاربهم .

11( ضعف مؤسسات الدولة .
12( عدم املشاركة احلقيقية في احلكم .

13( الفساد والرشوة في املؤسسات واإلدارات .
14( تدني املستوى املعيشي .

15( غياب الفهم الكامل مبا جاء به مؤمتر احلوار الوطني 
الشامل .

16( ضعف القوى البشرية وعدم تأهيلها .
17( مشاريع مضادة .

احلوار  فعاليات  في  احلكومة  رئيس  مشاركة  عدم   )18
أضعف دور احلكومة .

19( غياب الوعي السياسي .
20( عدم تنفيذ النقاط العشرين واحلادي عشر .

21( رسم حدود االقاليم والترتيب اإلداري .
22( عدم الوضوح والشفافية ملا يحدث في البالد .

23( ضعف هيبة الدولة وترك فرصة لعرقلت مخرجات 
احلوار  الوطني .

الفدرالية  الدولة  تطبيق  في  املواطن  ثقة  ضعف   )24
بالطريقة التي يحلم بها .

اجلديد  واليمن  للتغير  الرافضة  القوى  تزال  ال   )25
تتحكم فكثير من مفاصل الدولة بحضرموت   .

26( إقناع أبناء املهرة سقطرى باسم اإلقليم الذي أقر 
عبر جلنة حتديد االقاليم . 

في  والفاعل  احلقيقي  احمللية  السلطة  دور  غياب   )27
ترسيخ األمن .

مستوى  على  ملموس  جذري  تغيير  أي  يصل  لم   )28
السلطة احمللية ومازالت احملافظة تدار بالنظام السابق .

29( عدم وجود توافق حقيقي بني األحزاب السياسية .
مناصب  وتقليدهم  وإبرازهم  الشباب  دعم  عدم   )30

قيادية .

احتياجات لتطبيق الفدرالية 
هنالك العديد من االحتياجات التي متهد لتطبيق 

الفدرالية 

1. وجود عالقات تنسيق مركزية ومحلية لقادة الواليات 
احلكومية واحلزبية واملجتمعية ومناقشة ما هو مطلوب .

2. حتى االن ال توجد أي إمكانيات مادية او البدء في 
تأهيل القوى البشرية .

3. التعرف على النظام اإلداري واالقتصادي لإلقليم .

4. املصاعب األمنية واحلياتية واإلرهاب عوامل سلبية في 
التعجيل ببناء اإلقليم .

5. ضرورة اإلسراع في إعداد الدستور واالستفتاء .

6. إعداد نظام اإلدارة اجلديد ) األقاليم ( .

7. تفعيل عمل الهيئة الوطنية ملراقبة مخرجات احلوار 
واملهمات اللوجستيه املطلوبة .

تنمية  االقاليم  دولة  في  للبدء  مناسبة  أرضية  إيجاد   .8
وإعالم جاد ومسئول .

9. كبح املشاريع اجلديدة وأعمال اإلرهاب .

10. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة الى النيابة 
العامه ودوائر الشرطة واألمن للتصرف وفقًا للقانون 

11. العمل على بسط سيادة الدولة .

12. تهيئة الوطن أفرادا وجماعات وأحزاب ومنظمات 
املجتمع املدني والعمل اجلاد ألنها النزاعات املسلحة .

يكون  ان  على  باألقاليم  اخلاصة  القوانني  إقرار   .13
الدستور  واضح بحق احملافظة . 

مواردها  ذلك  في  مبا  البنائة  اإلقليم  شؤون  إدارة   .14
كافة.

15. االعالم الهادف 

مالية  مخصصات  وحتديد  امليدانية  اللجان  دعم   .16
لعملها .

17. اختيار أعضاء نزيهني .

18. على األطراف الفاعلة ممارسة دورها على ان تكون 
أكثر قدرة على التفاعل مع مخرجات احلوار ودعمها.

19. دعم املكونات الشبابية التي تؤمن وتؤيد مخرجات 
احلوار ولها نشاطات توعوية .

واملناصب  السلطة  مستوى  على  تغيرات  إجراء   .20
القيادية ومتكني الشباب  .

21. إرساء األمن وتوفير االحتياجات الرئيسية للمواطن.
لغياب  نظرا  والتثقيف  التوعية  حمالت  تكتيف   .22

الوعي املجتمعي .
واالجتماعي  والصحي  املعيشي  الوضع  حتسني   .23

للمواطنني . 

األمن ..
يتميز اإلقليم مبساحات واسعة وشريط ساحلي كبير 
اإلمكانيات  ان  ومبا  يزداد  األمني  العبء  يجعل  هذا 
املوجودة ضعيفة فهي حتتاج الى تعزيز وإمداد وجتنيد أبناء 

اإلقليم الذين أصبحوا غائبني عن السلك العسكري .

االقتصاد والسياحة ..
البحري  واالمتداد  املعتدل  واملناخ  اخلالبة  الطبيعة 
واألراضي الشاسعة املليئة باملعادن وخصوبة التربة وتوفر 
املياه كل هذه عوامل مساعدة ومحفزه جلذب االستثمار 
ورؤوس األموال املهاجرة لتعزز وتنعش االقتصاد الوطني 

وتعالج الكثير من املشكالت الوطنية .

التعليم ورعاية املوهوبني ..
عماد  وهي  الشرائح  اكبر  هي  الشباب  شريحة  ان 
نهضة األمم وحصنها املدافع عنها وبانيها ,  وبتوعيتهم 
الذي  اجلديد  اليمن  طموحات  يلبي  إعداد  وإعدادهم 
وتوجيه  الطاقات  استغالل  خالل  من  اجلميع  ينشده 
التعليم بعيدا عن املناكفات السياسية واحلزبية والطائفية 
واملذهبية ليركز على البناء والتطور واالعتدال والوسطية 

ليكونوا نواة البناء وميزان التطور .  

الخطوات الضرورية  للانتقال اىل الفدرالية
 برأي القوى الفاعلة ) استخلاص ( 

• أن يستمر التوافق بني القوى الفاعلة .
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• العمل اجلاد لتنفيذ مخرجات احلوار .
• الشراكة احلقيقة في السلطة .

• إشراك الشباب واملرأة ومنظمات املجتمع املدني .
• بسط هيبة الدولة وسيادة القانون . 

• اإلسراع في اجناز الدستور .
• تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن احملاصصه 

واملكائده احلزبية .
• رفع مستوى األمن في املدن .

• اخذ معيار الشفافية والوضوح .
• اجلدية في تطبيق وتنفيذ مخرجات احلوار .

• إعادة احلقوق واملظالم .
• نبد العنف وإرساء القيم والتعايش والتعددية وقبول 

األخر .
.الى  املركزية  السلطة  هرم  من  التدريجي  االنفصال   •

الالمركزية . 
الى األعلى . بسط  األدنى  املعاناة من  برفع  االهتمام   •

نفوذ الدولة وهيبتها وإحالل األمن واالستقرار .
الوطن  مستوى  على  حقيقية  وطنية  شراكة  وجود   •

واألقاليم والواليات .
للمواطن قدرا من  تعيد  انتخابات حرة ونزيهة  إقامة   •

الثقة في املستقبل .
االعتبار  وإعادة  املظالم  ورد  أهلها  الى  احلقوق  إعادة   •

لكل صاحب حق .

السبل واآلليات للانتقال اىل الفدرالية
نظرت القوى الفاعلة ..

• البد من وضع برنامج شامل متدرج لعملية االنتقال .
• إجراء حوار مع اجلهات املعنية الثروة وتشكيل فريق فني.

• تنظيم ندوة حول الدستور اجلديد .
• تنظيم ندوة حول االقاليم .

• توفير إمكانيات البناء املؤسسي .
• تعزيز دور األمن .

• حل القضايا واملشاريع املطروحة .
والقوى  األحزاب  بني  العالقات  في  التوتر  إزالة   •

االجتماعية .
• تنفيذ النقاط العشرين واحلادي عشر .

• حكومة كفاءات وطنية .
• العمل بجدية لتطبيق ما مت االتفاق عليه داخل مؤمتر 

احلوار والتفاعل معها .
• وضع خطة مزمنة ومعلنة يتم بواسطتها النقل السلس 
الى  املركز  من  والصالحيات  للسلطات  والتدريجي 

األقاليم بعد االتفاق عليها مع جميع األطراف الفاعلة.
• التركيز على ما يتعلق بخدمات املواطنني من املركز الى 

االقاليم .
• التركيز على نقل الصالحيات املالية واإلدارية الضرورية 

بأسرع وقت ممكن كي يلمس املواطن صدق النوايا .

دور األطراف الفاعلة المحلية ..
األطراف  ان  على   السياسية  القوى  بني  اتفاق  هناك 
احمللية يجب عليها القيام بحملة إعالمية لتثقيف املجتمع 
بأن املرجعية القادمة هي احلوار الوطني ونتائجه , وكما 
التنسيق  احمللية  السلطة  وقيادة  التنفيذية  املكاتب  على 
مع قيادة احملافظات , وهناك دور مجتمعي يجب ان تقوم 
املجتمع  السياسية ومنظمات  به األحزاب والتنظيمات 
املدني واإلعالم في تهيئة الظروف لكل العمليات القادمة 
نحو   احمللية  الفاعلة  اإلطراف  على  يجب  انه  وكما   ...
تطبيق الفدرالية تنشيط املجتمع بوعي سياسي دميقراطي 

املجتمع  املنظمات  وعلى   . الفدرالية  الى  التحول  حول 
املهني والثقافية فهي معنية بالتوعية السياسية والقانونية 
وذلك سوف يفيد للدستور والقانون ومخرجات احلوار 

الوطني الشامل .
كما انه يجب على األطراف الفاعلة محليًا أن تكون  
والتعاون  الظن  بحسن  احلوار  مخرجات  مع  متجاوبة 
بأهمية  قواعدها  توعية  عليها  يجب  وكما  املشترك 
االصطفاف وراء مخرجات مؤمتر احلوار, ويجب ان يكون 
تضمنتها  التي  املبادئ  إرساء  وأهمها  إيجابي  دور  لهم 
والتقاسم  والشفافية  الشراكة  وهي  احلوار  مخرجات 

العادل في السلطة والثروة  .

 رأي  الشباب ...
عمل هذا االستبيان على شريحة من الشباب الناشطني 
) 50 شاب (  في املجال السياسي  كنموذج  لقياس رائي 

الشباب حول الفدرالية  ..

س.. يف نظر الشباب ما هي أهم التحديات التي 
تعيق تطبيق الفدرالية ؟

وعند ما سؤل الشباب عن االحتياجات األساسية  
لتطبيق الفدرالية ..

الفيدرالية يف إقليم حضرموت
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الفهرس:
- توطئة.

- مواقف واجتاهات األطراف الفاعلة.
- محاذير وحتديات االنتقال.

- اخلطوات القادمة لتنفيذ عملية التحول.
- األدوار واملهام احمُلتملة.

- ُسُبل وآليات مقترحة لالنتقال.
- املراجع.

- قائمة باللقاءات واملقابالت.
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توطئة:

ال بد من اإلشارة أواًل أنه وعلى غير ما سوف تشاهده 
في أي محافظة أخرى، تتفرد محافظة عدن بالتباينات 
الفاعلة، واالختالفات  أراء أطرافها وقواها  الشديدة في 
عمومًا،  السياسّية  للقضايا  تصوراتها  في  احلادة، 
ومخرجات احلوار الوطني بشكٍل خاٍص، وذلك كنتيجٍة 
طبيعّيٍة لتعارض األهداف والتوقعات املبنّية على أساس ما 
يعتبره كل طرٍف مصالح ومكاسب مشروعة وال بد أن 
يحظى بها. من ُهنا فالنقاش الدائر حول مخرجات احلوار 
الوطني ال يقتصر فقط في حدود األفق واملسارات التي 
اقرها املشاركون في مؤمتر احلوار، أي أن النقاش ال يتم في 
حدود جزئيات وتفاصيل احللول املطروحة، وما ينبغي 
يرتقي  احللول، ولكنه  ثنايا هذه  في  ينبغي  فعله وما ال 
إلى مطالٍب أوسٍع. ثمة أمر آخر في هذا اجلانب، متثل » 
املركزي في أي نقاٍش حاصٍل،  املوقع  القضّية اجلنوبّية« 
وبالتالي فكل حٍل ال ُينظر إليه إال من خالل الزاوية التي 
السياسي  وُبعديها  القضّية  طبيعة  طرٍف  فيها كل  يرى 

واالجتماعي، وحلها العادل.
التباينات،  هذه  كل  ركام  بني  من  اجليد  األمر  لعل 
صالحّية  على  األطراف  جميع  بني  املُطلق  شبه  االتفاق 
باعتباره  سواه،  عّما  املُركب(   ( الفدرالي  الشكل 
التي  املجتمعات  لتنظيم  النموذج األكثر تطورًا وتكّيفًا 
ناقمة  نبرًة  تستشف  لم  إن  إقليمية،  بانقسامات  تتسم 
إلى حٍد بعيٍد ضد الشكل البسيط ) الوَحِدي( حتى من 
أولئك الذين كانوا ممثلني ومنخرطني في فتراٍت مختلفٍة 
مبؤسسات هذا النموذج. وقد يعود ذلك في جزء كبير 
منه إلى ما عانته احملافظة نتيجة املركز الشديدة في ظل 
كانت  كثيرة  مزايا  إثره  على  وفقدت  السابق،  النظام 
تتمتع بها باعتبارها املستعمرة البريطانية، ثم العاصمة 
في  خصوصًا  اجلنوب،  في  االستقالل  بعد  ما  لدولة 
مجال التعليم والصحة واملعامالت في املرافق احلكومية 
في  نقفل  أن  دون  الوظيفية.  والفرص  العامة  واخلدمات 
التي  املدنية  السياسية  للثقافة  الهام  الدور  السياق  هذا 

تراكمت خالل املراحل السابقة، وُتعكس تنوع وتعدد 
الفاعلني االجتماعيني واملدنيني والسياسيني، وتفاعالتهم 
املطروحة.  اخليارات  من  أيَّ  لتفضيل  وميولهم  اجلادة 
ولهذا فقد حرصنا على استطالع طيف واسع من ردود 
األفعال واملواقف املتنوعة واملتباينة من مخرجات احلوار 

الوطني املتعلقة بالفيدرالية.
وكحال املجتمعات السياسية في العالم الثالث حيث 
ما زالت الروابط الثقافية، الدينية والعشائرية واجلهوية، 
فاعلة وتتمدد حتى في مفاصل املؤسسات احلديثة، فإن 
القانوني،  إطارين:  خالل  من  تتم  اإلدارات  بناء  عملية 
الفاعلة  األطراف  بني  فالصراع  لهذا  التبعية.  وعالقات 
وكل  وثقافية،  اجتماعية  أبعاد  منه  جزء  في  يستبطن 
جماعة تسعى إلى التكامل مع الصيغة التي جتد نفسها 
أنها ُتشكل لها عنصر حماية ضد  جزءًا منها، وتعتقد 

مخاطر الداخل واخلارج.
صفحات(  )خمس  الضيقة  املتاحة  للمساحة  ونظرًا 
تصوراتها  وتتعارض  كثيرٍة،  فاعلٍة  أطراٍف  وجود  مع 
كل  يضعها  التي  األهمية  أن  عن  فضاًل  التعارض،  أشد 
بني  حتى  بشدٍة  تتفاوت  خيار  أو  حتدي  كل  على  طرف 
املنتمني إلى الطرف الواحد. لذلك لم نتمكن من إيجاد 
صيغة مناسبة لتوضيح نتائج البحث من خالل الرسوم 
املُتاحة، فقمنا بوضع  الصغيرة  املساحة  البيانية في ظل 
األطراف  نظر  أراء ووجهات  لكل  ُمركزة  استخالصات 

الفاعلة في محافظة عدن.
مواقف واجتاهات األطراف الفاعلة:

وإلغراض هذا البحث، ميكن تصنيف األطراف الفاعلة 
واألكثر تأثيرًا في محافظة عدن إلى ثالثة أطراف سياسية 

هي:
أواًل: ممثلو السلطة احمللية في محافظة عدن من حزب 
املشترك  اللقاء  تكتل  وأحزاب  العام  الشعبي  املؤمتر 
وخاصة حزب التجمع اليمني لإلصالح الذين يتقاسمون 
السلطة في احملافظة ومديرياتها الثمان، ويعود وجودهم 

إال  1990م  عام  بعد  ما  إلى  عدن  في  املتجانس  غير 
صيف  حرب  بعد  فيها  الفاعل  الطرف  أصبحوا  أنهم 
السابق  احلاكم  االشتراكي  احلزب  إقصاء  بعد  1994م 
في  الفاعلة  األطراف  أحد  القوى  ُتعد هذه  اجلنوب،  في 
تتصل  رسمية  تنفيذية  مؤسسات  من  متتلكه  مبا  عدن 
بحياة الناس ومصاحلهم األساسية. أما نظرتها وتقييمها 
ملخرجات احلوار الوطني فهي نظرٌة إيجابيٌة، وإن مبنظور 
ومستوى متفاوت نسبيًا بني املؤمتر واإلصالح. إذ يعتقد 
أصحاب هذا الطرف أن الفيدرالية بصيغتها املقترحة هي 
شانها  من  التي  املركزية  السلطة  ملشكلة  األنسب  احلل 
اإلدارية  الوحدات  ومنح  اليمنية  الوحدة  على  احلفاظ 
األقاليم سلطات حكم محلية، وهي صيغة معدلة للحكم 
فإن  ثم  ومن  ملنظورهم،  وفقًا  الصالحيات  واسع  احمللي 
الفيدرالية  ملشروع  الكامل  تبنيه  عن  يعلن  الطرف  هذا 

والترويج له.
مبختلف  السلمي  اجلنوبي  الشعبي  احلراك  ثانيًا: 
األعلى  املجلس  ذلك  في  مبا  املتعددة  وهيئاته  مكوناته 
وجناح  باعوم  حسن  جناح  بجناحيه  السلمي  للحراك 
علي سالم البيض، واملجلس الوطني وغير ذلك من قوى 
احلراك. رمبا كان احلراك اجلنوبي السلمي مبا ميتلكه من 
األكثر حضورًا  الطرف  هو  في عدم  تأييد شعبي  كبير 
وفاعلية في حتريك املجتمع احمللي جماهيريًا، ورغم عدم 
جتانسه تنظيميًا إال أن موقفه وأثره بالغ األهمية فيما يتصل 
باحلوار ومخرجاته السيما الفيدرالية واألقاليم املقترحة. 
وقد عّبر عن رفضه بتظاهرة حاشدة في عدن سّماها ) 
القرار قرارنا(، فضاًل عن البيانات واملناشدات الكثيرة. 
مبررًا موقفه بالقول أن القضية التي تعنيه ليست البحث 
عن إقليم عدن وإقليم حضرموت، بل استعادة السيادة 
الوطنية اجلنوبية الكاملة على حدود دولة شعب جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشعبية التي دخلت في مشروع وحدة 
اليمنية في  العربية  سياسية سلمية مع دولة اجلمهورية 
وحولتها  94م  صيف  حرب  فأجهضتها  1990م  مايو 
إلى استعمار داخلي وضم وإحلاق. من ُهنا فهو ينظر هذا 
إلى احلوار ومخرجاته كمحاولة القوى في صنعاء )حلفاء 

احلرب( لاللتفاف حول قضية ثورته السلمية ومطلبه في 
التحرير واالستقالل.

شعب  ومؤمتر  اليمني  االشتراكي  احلزب  ثالثًا: 
اجلنوب وبعض منظمات العمل املدني واالحتادات املهنية 
واجلمعيات األهلية. ومع أن احلزب االشتراكي يعد أحد 
واملوقعة  املشترك،  اللقاء  تكتل  في  املنضوية  األحزاب 
مؤمتر  في  بفاعلّية  وشاركوا  اخلليجية،  املبادرة  على 
احلوار الوطني، إال أن نظرته وموقفه من مخرجات احلوار 
ومشروع الفيدرالية واألقاليم جاءت مختلفة عن أحزاب 
العام،  الشعبي  املؤمتر  وحزب  األخرى  املشترك  اللقاء 
من  اليمن  الوحيد إلخراج  السبيل  باحلوار  يرى  إذ  وهو 
أزمته إال أنه يقترح فيدرالية من إقليمني جنوبي- شمالي 
باملناصفة، ومبا يضمن تعويض اجلنوب تعويضًا عاداًل، 
الظاملة   94 التي هدمتها حرب  الثقة  بناء جسور  ويعيد 
الدولة  وحدة  ويصون  ويحافظ  واجلنوب،  الشمال  بني 
اليمنية، وفي هذا املوقف، يتفق معه عدد غير متجانس 
مؤمتر  وأبرزهم  عدن  في  واحلساسيات  الفعاليات  من 
شعب اجلنوب بقيادة السياسي محمد علي أحمد الذي 
شارك بفعالية في مؤمتر احلوار وقد رؤيته اخلاصة بشكل 

الدولة االحتادية.
محاذير وحتديات االنتقال:

إن أهم وابرز التحديات التي ستواجه تطبيق الفيدرالية 
املتمثل  التحّدي  هو  عدن  مبحافظة  احمللي  املستوى  على 
في وجود وجهات نظر متباينة بشدٍة، وتطرح خيارات 

متضادة على نحو بالغ. 
إن فكرة الفيدرالية التي مت تصميمها في سبيل إيجاد 
صيغة مركبة لتشكيل جتمع توافقي بني اجلماعات املميزة 
ذات الرؤى املتناقضة، هو في صدد مواجهة حتدي عسير 
للغاية في محافظة عدن. إن التوافق بني جميع األطراف 
وال  اللحظة،  هذه  إلى  بعد  ُينجز  لم  احملافظة  في  املؤثرة 
ممن  البعض  يرى  كما  السياق،  هذا  في  املراهنة  ميكن 
األطراف  بني  متت  التي  التوافقات  على  أرائهم،  رصدنا 

إقليم عدن
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املشاركة في مؤمتر احلوار إليجاد احلد األدنى من التوافق 
الضامن لتمرير عملية التحول. ويتمثل التحدي بصورة 
رئيسية في الكيفية التي سوف يتم من خاللها التعاطي 
وباتت  التوافقات،  في  لم تكن طرفًا  التي  األطراف  مع 
حالة خروج  في  االنتقال، خصوصًا  عملية  خارج  اليوم 
أنصارها إلى الشوارع لالعتراض، وكما ُيهددون. وتتباين 
وجهات النظر في حتديد طبيعة هذا التحدي، فالسلطة 
األطراف  ُتصور  التي  عدن  محافظة  في  احلالية  احمللية 
املشاغبني،  من  صغيرة  مبجموعات  للعملية  املعارضة 
امنيًا.  األول سيكون حتديًا  املقام  في  التحدي  أن  تعتقد 
فيما يذهب آخرون من الداعمني لتطبيق الفيدرالي إلى 
سبيل  في  املُتبعة  بالطريقة  يتمثل  التحدي  بأن  القول 
نوافذ  وفتح  الثقة،  عوامل  وتعزيز  وبناء  األجواء  تنقية 
احلوار واملفاوضات بهدف الوصول إلى توافقات جديدة 
مع األطراف التي لم تشترك في التوافقات السابقة، وما 
يجعل هذا التحدي اشد تعقيدًا والتباسًا، وبأكثر مما ميكن 
انتماءاتها  في  تتمايز  السياسية  األطراف  أن  تصوره، 
االجتماعية، لذلك فإن بقاء أي من األطراف املؤثرة خارج 
اتخاذ  إلى  السياسي  بالنزاع  سيفضي  التوافقات  سياق 

أبعاد اجتماعية، وبخلفيات مختلفة.
اجلميع  يتفق  التي  الرئيسية  التحديات  بني  ومن 
احملافظة،  في  القائمة  املؤسسية  الُبنى  طبيعة  بشأنها، 
وكذلك في اإلقليم، واألجهزة اإلدارية واألمنية، فهي ال 
ترتقي بعد إلى احلد األدنى من متطلبات النظام الفيدرالي 
األساسية، خصوصًا فيما يتعلق بطواقمها الوظيفية من 
حيث افتقارها الشديد إلى الوعي واملمارسة الفدراليتني.

العالقة  في  فيتمثل  الثالث  الرئيسي  التحدي  أما 
وفاق  على  ليست  التي  فاألطراف  املركز.  مع  الشائكة 
مع جميع من في املركز من مؤسسات وهيئات وأحزاب، 
تتعامل بريبٍة مفرطٍة مع كل ما يأتي منه، وهناك تاريخ 
التي  األطراف  بينما  اجلانبني.  بني  الثقة  عدم  من  طويل 
على عالقات وثيقة باملركز، سواء كانت هيئات حزبية 
من  نفسها  األطراف  هذه  بني  وما  أمنية،  مؤسسات  أو 

مماحكات ومناورات سياسية، ما زال للمركز تأثير قوي 
وبوسائل عدٍة على ممارستها حتى كاد في معظم القضايا 
الكبيرة أن يلغي صفتها احمللية، وبالتالي يخشى البعض 
أن يكون هنالك خالفات عميقة عند مناقشة التفاصيل 
املتعلقة بتوزيع احلصص بني األطراف املختلفة في اإلقليم، 
كما ُيخشى، في هذا السياق، أن يتم تقدمي مصالح املركز 
على حساب املصالح احمللية، خصوصًا في حالة التعارض، 
مما سيؤدي مبشروع االنتقال إلى الفيدرالية إلى أن يكون 
مجرد إعالن وتوظيف سياسي للنكاية باملعارضني دون 
االلتفات إلى ما يتطلبه االنتقال إلى الفيدرالية من تقدمي 
التنازالت وإعادة ترتيب لألولويات خللق عالقة متوازنة 
بني املركز واإلقليم ُتعاني في الوقت الراهن من اختالل 

شديد.
اخلطوات القادمة لتنفيذ عملية التحول:

ممثلو السلطة احمللية الذي يعتبرون أن التحدي األساسي 
هو حتدي أمني، يعتقدون أن اخلطوة التالية الضرورية هي 
اجناز معاجلات أمنية أواًل، باإلضافة إلى املتطلبات األخرى. 
االختالالت  حالة  لوقف  هناك حاجة  األمني  اجلانب  في 
والفوضى، واستتباب األمن واالستقرار، والتهيئة لتمرير 
التي تتطلبها عملية االنتقال. فضاًل عن  االستحقاقات 
احلاجة، وهي خطوات يتفق بشأنها معظم من استطالعنا 
أرائهم، إلى سن التشريعات التي ال تتسم بأي غموض 
خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع السلطات والثروة بني املركز 
واإلقليم، وإيجاد املقار لإلدارات، وتأهيل الكوادر احمللية 
واملهام  الوظائف  وطبيعة  حلجم  ويستجيب  يتكيف  مبا 

الفيدرالية اجلديدة.
بينما يرى طرف أخر مما يؤيدون عملية التحول إلى 
للمعاجلة  األولوية  إعطاء  ُيعارضون  الفيدرالية، ولكنهم 
الضرورية  اخلطوات  أن  عليها،  االقتصار  أو  األمنية 
الالزمة لتنفيذ عملية التحول ودون أن تصطدم مبقاومة 
السياسية  األجواء  تهيئة  في  يكمن  مستميتة،  شعبية 
واالجتماعية، وميكن أن يتم ذلك من خالل األتي: اتخاذ 
القضية  ملف  معاجلة  نحو  وملموسة  جّدية  إجراءات 

واحللول  باملعاجلات  املتعلقة  تلك  خصوصًا  اجلنوبية، 
املقترحة وكان مؤمتر احلوار الوطني قد اقرها فيما بات 
يعرف بـ » النقاط العشرين« و » والنقاط اإلحدى عشر«. 
ردم هوة عدم الثقة بني األطراف املختلفة وذلك عن طريق 
تخفيف القبضة األمنية، ووقف االنتهاكات والتجاوزات 
أو  احملافظة  أبناء  من  أمنية  عناصر  إحالل  ضرورة  مع 
اإلقليم، وعدم قمع املتظاهرين سلميًا أو وسائل اإلعالم 
العادي بان هناك  حتت أي ذريعة، وحتى يلمس املواطن 
تغيرًا يجري بالفعل على األرض، وليس العكس. إبعاد 
بعض القيادات احمللية التي تورطت في أعمال االنتهاكات 
املختلفة سلوكياٍت  ممارستها  في  والتجاوزات، وُتكرس 
أخرى  بشخصياٍت  وإبدالها  معارضيها،  جتاه  إقصائية 
التعدد  باألخر وروح  والقبول  الشراكة  تعكس مضامني 
ومبا يؤدي إلى زيادة الرصيد لعوامل اجلذب. فتح قنوات 
تواصل متعددة مع جميع األطراف املعارضة بهدف إشراك 
اكبر قدر ممكن منها في عملي االنتقال، وإيجاد التدابير 
الالزمة التي ال تختصر النظام الفيدرالي في عملية التوزيع 
الدقيق ملسائل السلطة والثورة بني اجلماعات املختلفة، بل 
في كونه منظومة شاملة إلدارة التعدد، واجناز التوافقات 
من بني اشد التوجهات تناقضًا. العمل إعالميًا وسياسيًا 
وثقافة  متسامح  عاٍم  وعي  خلق  اجل  من  واجتماعيا 
تستطيع التكيف مع وجود األخر، والتزام أوسع بروح 
املؤسسات  خطاب  وتهذيب  الدميقراطية،  وقيم  التعدد 
اإلعالمية الرسمية جتاه املُعارضني مع إتاحة الفرصة لهم 
عند  املوضوعية  والتزام  نظرهم،  وجهات  عن  للتعبير 

تناول الطروحات املعارضة.
األدوار واملهام احمُلتملة:

األطراف  مواقف  بني  الشاسعة  االختالف  حلالة  نظرًا 
عمومًا،  الوطني  احلوار  مخرجات  من  احمللية  الفاعلة 
واحلساسية من تقسيم اجلنوب إلى إقليمني، فان األدوار 
تبدو متناقضة. ففصائل احلراك اجلنوبي التي لم ُتشارك في 
احلوار الوطني، وترفض مخرجاته رفضًا قاطعًا، تقول أنها 
ستفعل مافي وسعها للحيلولة دون تنفيذ مخرجات مؤمتر 

احلوار في اجلنوب، لكن البعض ُيشدد على أن كل تدابير 
املقاومة ستكون سلمية وهي ليست ضد الفيدرالية، من 
حيث املبدأ، بل هي ضد مصادرة حق اجلنوبيني في تقرير 
محافظة عدن  في  احمللية  السلطة  قيادات  أما  مصيرهم. 
الكامل  استعدادها  أبدت  فقد  النقيض،  على  تقع  التي 
للمساهمة الفاعلة في تطبيق النظام الفيدرالي، وتسخير 
جهودها وإمكانياتها في سبيل ذلك. وقد قال لنا ممثلون 
عنها بأنهم بدءوا بالفعل في تدشني حملة واسعة في عدن 
الشعبي  التحالف   « أسموها  املاضي  فبراير   17 بتاريخ 
الدميقراطي املدني لدعم وثيقة احلوار الوطني« . وتهدف 
مؤمتر  مخرجات  بوثيقة  املوضوعية  التوعية  إلى  احلملة 
خالصة  بوصفها  وأهميتها  مضمونها  وشرح  احلوار، 
توافق املجتمع اليمني وممثليه. وسيشمل نشاط احلملة 
الطالب في اجلامعات واملدارس واملوظفني واملواطنني وكل 
الشرائح االجتماعية في مدينة عدن، ومحافظة حلج وأبني 

والضالع.
تطبيق  دعم  سبيل  في  دورها  أن  ترى  أخرى  أطراٌف 
تنويرية  توعية  برامج  تدشني  في  يتمحور  الفيدرالية 
وبالتعاون  الفيدرالية،  بايجابيات  للمواطنني وترغبيهم 
مع منظمات املجتمع املدني، احمللية واخلارجية. وكذلك 
العمل مع القوى الفاعلة في سبيل إعادة هيكلة عالقات 
متطلبات  مع  يتناسب  مبا  األولويات  وترتيب  باملركز، 

تكاملية بني املركز واإلقليم، ويؤسس لعالقات متوازنة.
ُسبل وآليات مقترحة لالنتقال:

جتدر اإلشارة إلى أن األفكار والتصورات بشان مستقبل 
الفيدرالية واألقاليم املقترحة وسبل وآليات الوصول إليها 
وحتقيقها في محافظة عدن خاصة وفي اليمن عامة بالنسبة 
لألطراف الثالثة الفاعلة التي حرصنا على استقصاء آرائها 
وموقفها كانت على ندرتها تفتقد إلى الوضوح واالتساق 
اخلبرة  قلة  إلى  اعتقادنا  في  ذلك  يعود  ورمبا  املنطقي 
وغير  اجلديدة  السياسية  الثقافية  القيم  بهذه  والتجربة 
املألوفة في حياة الفاعلني االجتماعيني في املجتمع اليمني 
وأحداثه  احلاضر  انشغالهم مبهموم  التقليدي فضاًل عن 
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ومتغيراته املتسارعة على نحو غير مسبوق، إال أن هذا ال 
يعني بأي حال من األحوال أن جميع األطراف الفاعلة في 
محافظة عدن ليس لديها ما تقوله بشان سبل واآلليات 
املفترضة،  األقاليم  وتأسيس  الفيدرالية  إلى  االنتقال 
بل وجدنا لدى كل طرف من األطراف املستهدفة بهذا 
العامة  واألفكار  التصورات  بعض  االستطالعي  البحث 
حينا وجهنا إليهم السؤال بشان رأيهم في أفضل السبل 
واآلليات لالنتقال إلى الفيدرالية؟ وتلخصت إجاباتهم 

باالتي:
أواًل: يرى الطرف املمثل للسلطة احمللية في محافظة 
وتأسيس  الفيدرالية  لتحقيق  األفضل  السبيل  بان  عدن 
األقاليم عامة وإقليم عدن حتديدًا يكمن في تعزيز قدرة 
السلطة احمللية ومؤسساتها التنفيذية السيما القوة األمنية 
الدولة  سلطة  بسط  على  قادرة  يجعلها  مبا  والعسكرية 
يتم في نظرها إال  املخربني، وهذا ال  الشرعية وإخضاع 
بتعزيز سلطة ونفوذ حكومة الدولة املركزية في العاصمة 
صنعاء، ويفضل هذا الطرف اعتماد معيار السكن والثروة 
في تصنيف األقاليم، ويقترح أن تكون آلية االنتقال إلى 

األقاليم.
انه  السلمي  الشعبي  اجلنوبي  احلراك  ُيشدد  ثانيًا: 
دميقراطية  سياسية  وتقنية  كقيمة  الفيدرالية  يرفض  ال 
عامة مجردة وأداة ممكنة في تأسيس مشروع الدولة، بل 
لدولة  بها في مشروع رؤيته  نادى  أول من  يتبناها وهو 

املوقف  هذا  مع  وباالتساق  اجلديدة.  الفيدرالية  اجلنوب 
الفيدرالية  إلى  يعتقد أن أفضل السبل املمكنة لالنتقال 
واجلنوب  الشمال  بني  االرتباط  فك  في  يكمن  احلقيقية 
عبر املفاوضات والطرق السلمية والدبلوماسية بإشراف 
دولي وإقليمي ومن ثم مينح الشعبني فرصة كافية لوضع 
اآلليات املناسبة لالنتقال إلى الفيدرالية اآلمنة باألدوات 
لفرض  محاولٍة  أي  أن  ويرى  الرشيدة،  الدميقراطية 
له  يكتب  لن  املزمع  األقاليم  ومشروع  احلوار  مخرجات 

النجاح في ظل الرفض الشعبي العارم له.
احلزب  يضم  الذي  الثالث  الطرف  ينظر  ثالثًا: 
والهيئات  اجلنوب  شعب  ومؤمتر  اليمني  االشتراكي 
واملنظمات التي تتسق في الرؤية أن أفضل سبل االنتقال 
إلى الفيدرالية يكمن في مشروع دولة احتادية من إقليمني 
وأن  والثروة،  السلطة  في  متساويني  شمالي  جنوبي- 
للنقاط  الفوري  التنفيذ  في  تتحدد  ذلك  حتقيق  آليات 
اقرها مؤمتر احلوار  التي  العشرين والنقاط احلادي عشر 
وحازت على اإلجماع، ملا من شان تنفيذها ترميم وإعادة 
والشمال  اجلنوب  في  الشعبيني  بني  الثقة  جسور  بناء 
بعد أن هدمتها احلرب واملمارسات الظاملة التي مارستها 
وما  املاضيني،  العقدين  مدى  على  اجلنوب  في  السلطة 
الوطني  النسيج  متزيق  في  فادحة  أضرار  من  لها  كان 
هذا  أصحاب  ويذهب  اليمني.  للمجتمع  واالجتماعي 
االجتاه إلى ضرورة إيالء مدينة عدن مكانة خاصة في أي 

فيدرالية ممكنة.
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يف محافظة عدن ويف بقية محافظات اإلقليم وقيادات من 

أحزاب املؤمتر واإلصالح، املوقع الرسمي جلامعة عدن.
http://www.aden-univ.net/NewsDetails.

3139=aspx?Newsld

إقليم عدن
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حملة  تدشني  أثناء  حصلت  التي  أحداث  عن  تقرير   -13
عدن«،  إقليم   « الوطني  احلوار  مؤمتر  مبخرجات  التوعية 

صحيفة األولى.
http://aloulaye.com/index.php?option=
20%00-00-9269:0000=view=item&id&comK2

.59=ltemid&00:00:00

14- مقال » األقاليم الستة والطابور اخلامس«، محمد علي 
سعد رئيس حترير صحيفة 14 أكتوبر الرسمية.

1 4 o c t o b e r . c o m / n e w s . .http : / / w w w
3065731=aspx?newsno

15- مقال »ماذا تعني األقاليم«، د. محمد حيدره مسدوس 
قيادي بارز يف احلراك اجلنوبي، موقع عدن الغد.

94830/http://adenalghad.net/news
الواقع  اجلديدة..  للدولة  االنتقال  مهمة  مقال«   -16

والتحديات«، فؤاد مسعد، موقع عدن أونالين.
3644148/http://aden-online.com/mobnews

17- قمنا أيضًا برصد اآلراء ووجهات النظر ملختلف األطراف 
املتعلقة  االجتماعي  التواصل  موقع  يف  طرحها  مت  التي 

مبوضوع الدراسة.
مراجع عامة:

- مقدمة يف الفيدرالية: كتاب صادر عن االحتادات الفيدرالية.
- تقرير منظمة األزمات الدولية: » قضية اليمن اجلنوبي: 
 Yemen's Southern Question:  ( الفشل«  جتنب 

.)Avoiding a Breakdown
http://www.crisisgroup.org/en/regions/
middle-east-north-afr ica/ i ran-gulf/
yemen-s-southern-question--145/yemen

.avoiding-a-breakdown.aspx

تاريخ اللقاءالصفة/ النشاطاالسمم
)2014م(

20- فبرايرعضو املجلس االعلى للحراك- فصيل باعومعائشة طالب )ام صخر(1

20- فبرايرقيادي يف التجمع اليمني لالصالح- عدن أنور محمد يحيى2

 عضو اللجنة املركزية يف احلزب االشتراكي، ومسئول منظمة احلزب يف م/صالح ناجي3
23- فبرايراملنصورة- عدن

24- فبرايرمجموعة من االكادمييني ينشطون يف احلراك اجلنوبيالهيئة االكادميية اجلنوبية4

24- فبرايرمديرة مركز املراة للبحوث والتدريب- جامعة عدند. هدى علي علوي5

24- فبرايررئيس املجلس االعلى للحراك يف محافظة عدن- فصيل البيضعبداحلكيم الشاويش6

26- فبرايررئيس منظمة الوضاح وناشط شبابي يف عدنعارف محمد ناجي7

27- فبرايرقيادي يف احلركة الشبابية والطالبية- عدنعبدالرؤوف زين8

27- فبرايرعضو املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لالصالحأحمد كليب9

2- مارسقيادي يف مؤمتر شعب اجلنوبصالح طاهر سعيد10

2- مارسناشطة حقوقيةهدى الصراري11

2- مارسكاتب وصحفي معروفجنيب يابلي12

قائمة اللقاءات واملقابالت*:

* رفض أي من ممثلي املؤمتر الشعبي العام أن نشير اليهم صراحة خوفًا أن حُتسب عليهم كتصريحات رسمية رغم قيامنا 
بتوضيح لهم طبيعة االستطالع.
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برنامج دعم احلوار الوطني

مقدمة:
اختتم مؤمتر احلوار الوطني الشامل اعماله في 25 يناير 2014 وأقرت وثيقته النهائية 
على ان يكون شكل الدولة »إحتاديه ذات نظام فيدرالي« وسريعا ما مت تشكيل جلنة حتديد 
االقاليم التي اقرت ان تكون ستة، منها اقليمان في اجلنوب هما:  ) عدن، حضرموت( 

وأربعة اقاليم في الشمال هي: )آزال، سبأ، تهامة، اجلند(.
االنتقال الكامل والفاعل من شكل الدولة البسيطة إلى الدولة االحتادية الفيدرالية يحتاج 
إلى جهود كبيرة تتطلب دراسات وأبحاث وإشراك املجتمع في تقدمي الرؤى إلجناح التجربة 

وتلبية احتياجاتها وتذليل التحديات التي ستبرز خالل مرحلة التطبيق.

الفيدرالية احتياجات وتحديات التطبيق

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال

عرض وحترير: د. نادية الكوكباني

الفيدرالية .. احتياجات وحتديات التطبيق

إعداد: 
د. أحمد محمد هادي دغار- تهامة

أ. علي عويضة- سبأ
أ. عبد احلفيظ حمدين- تعز

أ. يحيى صالح الضبيبي- آزال
أ. محمد علي بن طالب- حضرموت

مركز رصد - عدن
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ومن هنا كان البد من معرفة دور االطراف الفاعلة ونعني 
هنا النخب احمللية واحلزبية والدينية واملجتمعية ودورها 
في عملية االنتقال إلى النظام الفيدرالي واآلليات املناسبة 
حضرموت،  )عدن،  الستة  االقاليم  من  كاٍل  في  لذلك 

آزال، سبأ، تهامة، اجلند( عن طريق عدة محاور هي: 
- تقييم مخرجات احلوار الوطني املتعلقة بالفدرالية.

- حتديات تطبيق النظام الفيدرالي.
- احتياجات النظام الفدرالي.

إلى  للتحول  الضرورية   التالية  اخلطوات  و  الرؤى   -
لفيدرالية.

- دور االطراف الفاعلة احمللية نحو تطبيق الفدرالية.
- افضل اآلليات والسبل لتطبيق الفيدرالية.

الهدف من الدراسة:
البدء في إثراء نقاش حول بناء الدولة وعملية االنتقال 
إلى الفيدرالية على املستوى احمللي من حيث تعزيز املفهوم 
في  توافق  بناء  بهدف  االنتقال  وصعوبات  واحتياجات 

االراء والرؤى بني مختلف املكونات الرئيسية الفاعلة في 
احملافظات املكونة لإلقليم.

منهجية الدراسة:
مقابالت مع عدد من األطراف الفاعلة احمللية في كل اقليم. 

من هي االطراف احمللية الفاعلة:

العام،  الشعبي  املؤمتر  احمللية )حزب  السلطة  ممثلو    -1
احزاب تكتل اللقاء املشترك(

السلمي مبختلف مكوناته  اجلنوبي  الشعبي  احلراك   -2
وهيئاته املتعددة.

3- احلزب االشتراكي اليمني ومؤمتر شعب اجلنوب. 
4- منظمات املجتمع املدني.

5- االحتادات املهنية واجلمعيات االهلية والنقابات.
6- شخصيات اجتماعيه، جتارية، اكادميية، دينية من مختلف 

التوجهات السياسية والدينية )أنصار اهلل. حزب الرشاد(
7- النساء والشباب املستقل.

احملافظات )الواليات(العاصمةاالقليمم

 صنعاء، صعدة،صنعاءإقليم أزال1
عمران، ذمار

 عدن، أبني، حلج،عدنإقليم عدن2
الضالع

 مأرب، اجلوف،مأربإقليم سبأ3
البيضاء

 احملويت، احلديدة،احلديدةإقليم تهامة4
حجة، رمية

تعز، إبتعزإقليم اجلند5

 إقليم6
 املهرة، حضرموت،املكالحضرموت

شبوة، سوقطرة

خريطة اليمن اجلديد باألقاليم الستة ومحافظاتها

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم اجلند، تعز، إب(

محافظة تعزرأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

تلبية ملا ينشده املواطنني حلل مشاكل البالد.- 
فرصة تاريخية، عند مستوى الطموح والتحديات التي تواجهها اليمن.- 
هناك التفاف على الضمانات.- 
قرار الفدرالية سيكون سبب يف تقسيم اليمن واملركزية اقوى لوحدة اليمن.- 
ال تلبي كل التطلعات.- 
تعزز التحول الدميقراطي وسيادة القانون لبناء الدولة.- 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

حتدي اقتصادي  وامني امام الكثافة السكانية إلقليم اجلند وشحة املوارد.- 
كيفية توزيع الثروة.- 
السلطة احمللية غير مهيأة وحتتاج لفترة تأسيسية غير كافية لتهيئة الشعب.- 
سيطرة االدوات التقليدية على مفاصل االدارات وعدم اقتناع رجال الدين بالفدرالية.- 
مشاكل تقاسم اجلهاز االداري والتشريعات  بني احملافظات.- 
عدم اقتناع بعض االحزاب بالفدرالية )حزب احلق”غير مؤهلة لالنتقال وفشل التقسيم وسؤ االوضاع - 

الساسية واالقتصادية واالجتماعية” و انصار اهلل”استنساخ بيروقراطي للسلطة املركزية ومتكني قوى الفساد.
الفساد االقتصادي واالجتماعي القائم وعقلية املركزية قائمة يف النظر لإلقليم كسلطة محلية.- 

احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

حل جميع التحديات على ارض الواقع قبل تطبيق الفدرالية.- 
برامج تدريبية توعوية عن الفدرالية.- 
وضع اسماء وحدود  وقوانني االقاليم يف الدستور اجلديد.- 
استفتاء شعبي عن الفدرالية.- 

رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية.

نسيان سلبيات املاضي والنظر للمستقبل بعيون صافية.- 
إقالة السلطات احمللية السابقة وتعيني كفاءات.- 
بسط الدولة على كامل االراضي.- 
حل كافة امليليشيات املسلحة.- 
حتسني الوضع االقتصادي واألمني.- 
سن التشريعات الالزمة.- 
التهيئة للفدرالية بحمالت توعية مكثفة.- 
دراسة تقسيم االقاليم بشكل جيد ومعرفة الرغبة يف العيش املشترك بينها وتغيير التقسيم وفق استفتاء الحق.- 
انتخابات رئاسية وحكومة انقاذ ملدة خمس سنوات.- 
خلق املوارد.- 
حتقيق الرقابة الفاعلة واستقالل القرار.- 
وقف احلروب الداخلية.- 
تطبيق العدالة االنتقالية.- 
استرداد االموال املنهوبة ومعاجلة حقيقية للقضية اجلنوبية.- 
تشكيل حكومة كفاءات.- 

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

الرقابة يف عملية التحول للفدرالية والعمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القوانني مبسئولية.- 
تعميق الصلة باجلماهير إعالميًا وشحذ الهمم لبناء الدولة االحتادية و القيام بدورات وحمالت توعية - 

عن الفدرالية )مدارس، جامعات...(
خلق اصطفاف وطني شامل، ومسئولية االحزاب تعزيز الثقة لدى املواطنني ببرامج وفعاليات هادفة,- 
عقد اجتماعي جديد وتشكيل مؤسسات ناظمة “برملان وحكومة محلية لكل اقليم” ومؤسسات مدنية - 

حديثة بإدارة علمية تواجه كثافة السكان وقلة املوارد.

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
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افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية.

حتقيق مستوى اقتصادي تنموي الئق.- 
دراسة الفدرالية يف املناهج املدرسية واجلامعية وعقد الندوات بني االحزاب ومنظمات املجتمع املدني.- 
عمل خطة اعالمية شاملة.- 
ضمانات دستورية وقانونية لتحوالت بناء الدولة.- 
حتقيق التفاعل الشعبي مع الفدرالية وجتاوز املصالح الفردية ونشر الوعي املعزز للوالء الوطني خاصة - 

يف املناطق النائية.
بناء املؤسسات الدستورية وتأهيل كادر إداري للدولة املؤسسية اجلديدة.- 
تفعيل الدور االعالمي النشط لترسيخ الفدرالية.- 
نزول ميداني وعقد ندوات وورش تدريبية.- 
رفع املظالم ورد احلقوق وبناء جسور الثقة بني املكونات.- 
تشكيل جلنة من اخلبرات ألخذ العوامل املشتركة واملتجانسة بني سكان االقاليم.- 
إقصاء النخب املهيمنة على العملية السياسية وإتاحة املجال للقوى اجلديدة التي تتعاطى مع فكرة - 

قبول اآلخر.
دراسة جتارب البلدان ومعرفة اجتياز صعوبات االنتقال ومراعاة التنوع واخلصوصية للشعب اليمني.- 
تشريعات دستورية وقانونية حديثة حتدد شكل السلطات والصالحيات احمللية اجلديدة وتشكيل حكومة - 

كفاءات ملدة سنة.
بناء وهيكلة السلطات على مستوى االقليم وتشكيل هيئة ملكافحة الفساد ترتبط باجلهاز املركزي - 

للرقابة ومحكمة ونيابة لألموال العامة.
املشاركة يف صياغة مبادئ احلكم الرشيد وتفعيل قنوات التواصل بني املستويات وحتقيق الرقابة - 

الشعبية الكاملة.
متابعة تطبيق مخرجات احلوار الوطني.- 

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم آزال: صنعاء، صعدةـ ذمار، عمران(

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم عدن: عدن، ابني، الضالع، حلج( إقليم آزالرأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

مخرجات جيدة وحل أمثل ملختلف القضايا واملشاكل.- 
الفدرالية حل امثل للتنافس االيجابي رأي %30- 
الفدرالية ليست خيار امثل لكنها ضرورة رأي %45- 
ضد الفدرالية ألنها مفروضة من اجندات خارجية رأي %10- 
مع الفدرالية وعدم قبول طريقة تقسيم االقاليم %15- 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

االختالل االمني وانتشار املظاهر املسلحة ونشوب الصراعات يف مناطق مختلفة من االقليم رأي %85- 
عدم جدية القيادات السياسية الفاعلة وذات النفوذ العسكري يف االنتقال إلى النظام الفدرالي رأي %70- 
ضعف االقتصاد وعدم توفر االمكانيات املادية لالنتقال رأي %60- 
نفوذ القبيلة وسيطرتها اجتماعيًا وثقافيا وتأثيرها السياسي يف صنع القرار السياسي رأي %45- 
بروز الصراعات املذهبية واملناطقية %35- 
عدم نوفر البنية التحتية لتطبيق النظام الفدرالي %20- 

احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

استقرار وأمن %60- 
بنية حتتية مالئمة %65- 
كوادر مؤهلة %25- 
وعي مجتمعي %35- 
موارد وامكانيات %70- 
بنية تشريعية ورؤية لالنتقال %50- 

إقليم عدنرأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

مخرجات ايجابية والفدرالية املقترحة هي احلل ملشكلة السلطة املركزية وحتافظ على الوحدة الوطنية - 
مع ضرورة منح الوحدات االدارية سلطات حكم محلية. )حزب املؤمتر واالصالح(

رفض للحوار ومخرجاته )احلراك السلمي وبعض مكوناته(- 
مع املخرجات لكن مع فدرالية من اقليمني جنوبي وشمالي.)احلزب االشتراكي وبعض املؤيدين(- 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

تباين شديد حول الفدرالية التي مت التوافق عليها كمخرج للحوار الوطني واألطراف االخرى التي لم - 
تكن طرفُا، وانقسامات الشارع بني مؤيد ومعارض لفكرة الفيدرالية وعدم احتواء املعارضة يف الشارع 

واعتبارها خروج عن االمن وبالتالي قمعها.
عدم تنقية االجواء وبناء وتعزيز عوامل الثقة بني االطراف املختلفة.- 
طبيعة البنى املؤسسية واألجهزة االدارية واألمنية التي ال ترقى لتطبيق الفدرالية من حيث افتقارها - 

الشديد الى الوعي لتطبيق الفدرالية.
العالقة الشائكة مع املركز من انعدام الثقة  وبالتالي سيؤدي الى مشاكل يف توزيع احلصص بني - 

االطراف املختلفة يف االقليم وهذا يؤدي الى تقدمي مصلحة املركز على املصالح احمللية.

احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

تقدمي التنازالت من املركز للمصالح احمللية.- 
إعادة ترتيب األولويات خللق عالقة متوازنة بني املركز واإلقليم التي يعانيها االقليم يف الوقت الراهن.- 

رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية.

صياغة الدستور والقوانني املكملة %65- 
بسط هيبة الدولة وتعزيز سلطة اجليش واألمن %40- 
االصالح املؤسسي%40- 
إجراء مصاحلة وطنية جادة وحقيقية بني مختلف االطراف %40- 
توفير املوارد االقتصادية لعملية االنتقال %40- 
توعية املجتمع مباهية الفيدرالية وأهميتها %45- 
تدريب وتأهيل كوادر للتعامل مع النظام اجلديد %25- 
الدعم الدولي واالستفادة من التجارب املماثلة %15- 

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

هناك ثالثة اجتاهات:- 
مؤيد لدورها نحو تطبيق الفدرالية %60- 
دورها سلبي وسياستها خاطئة وفاشلة وإدارتها سيئة وفاسدة %15- 
دورها مهم يف النجاح او الفشل من خالل رؤيتها ملستقبل اليمن اجلديد واالنتقال للفدرالية %15.- 

افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية.

مؤيد لالنتقال التدريجي.- 
مؤيدون لالنتقال السريع- 
وكالهما حرص على مساندة االنتقال بخطوات اهمها:- 
التدرج يف االنتقال %35- 
استكمال املنظومة التشريعية %65- 
سحب الصالحيات من املركز تدريجيًا %25- 
مبادرات مجتمعية مساهمة لعملية االنتقال وتواصل بني االطراف الفاعلة يف احملافظات على مستوى االقاليم %35- 
اجراء انتقال سريع وواضح مزمن للمرحلة االنتقالية %25- 
توعية اعالمية وثقافية %30- 
تقوية املركز لضمان تنفيذ املخرجات واالنتقال لتطبيق الفيدرالية دون عرقلة %35- 

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
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رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية.

إجناز املعاجلات االمنية.- 
سن تشريعات واضحة فيما يتعلق بتوزيع السلطات والثروة بني املركز واإلقليم.- 
إيجاد مقار لإلدارات وتأهيل كوادر محلية يستجيب حلجم وطبيعة الوظائف لتطبيق الفدرالية.- 
تهيئة االجواء السياسية واالجتماعية عن طريق معاجلة ملف القضية اجلنوبية )النقاط ال20 - 

والنقاط ال 11(
ردم هوة عدم الثقة بني االطراف املختلفة عن طريق تخفيف القبضة االمنية ووقف االنتهاكات عن - 

طريق اخالل عناصر امنية من ابناء احملافظة او االقليم.
عدم قمع املظاهرات السلمية ليلمس املواطن بان هناك تغيير على ارض الواقع.- 
إبعاد بعض القيادات احمللية املتورطة يف اعمال االنتهاكات واقصاءات ملعارضيها واستبدالها بشخصيات - 

تعكس مضامني الشراكة وقبول اآلخر وروح التعدد .
فتح قنوات تواصل مع جميع االطراف املعارضة وإشراكها يف عملية االنتقال فيما يخص مسائل - 

السلطة والثروة.
التكاتف االعالمي والسياسي واملجتمعي من اجل خلق وعي عام ومتسامح وثقافة قبول اآلخر والتزام - 

بروح التعدد وقيم الدميقراطية.
تهذيب خطاب املؤسسات االعالمية الرسمية جتاه املعاضني واتاحة  الفرصة لهم للتعبير عن وجهات - 

نظرهم والتزام املوضوعية عند تناول طروحاتهم.

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

بعض فصائل احلراك لم تشارك يف احلوار وترفض مخرجاته وستحول دون تنفيذها النها ضد مصادرة - 
حق اجلنوبيني يف حق تقرير مصيرهم.

السلطة احمللية مستعدة لتطبيق الفيدرالية وتسخير جهودها  وبدأت بحمالت توعية عن - 
طريق)التحالف الشعبي الدميقراطي املدني لدعم وثيقة احلوار الوطني(

حمالت توعية ملنظمات املجتمع املدني احمللية واخلارجية والقوى الفاعلة يف سبيل اعادة هيكلة عالقتها - 
مع املركز وترتيب اولويات التكامل بني املركز واإلقليم بهدف خلق عالقات متوازنة.

افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية

تعزيز قدرة السلطة احمللية ومؤسساتها التنفيذية ال سيما القوة االمنية والعسكرية لبسط هيبة الدولة - 
إلخضاع التخريبيني وهذا لن يتم إال بتعزيز سلطة ونفوذ املركز “صنعاء”

اعتماد معيار السكان والثروة يف تصنيف االقاليم  كآلية لالنتقال الى االقاليم.- 
آلية احلراك احلنوبي تعتمد على فك االرتباط اوال بني الشمال واجلنوب عبر مفاوضات سلمية - 

وباشراف دولي ومن ثم مينح الشعبني فرصة  كافية لوضع آليات مناسبة لالنتقال الى الفيدرالية 
اآلمنة بأدوات دميقراطية رشيدة وان فرض مخرجات احلوار لن تنجح يف ظل الرفض الشعبي.

يرى احلزب االشتراكي ومؤمتر شعب اجلنوب أن افضل آلية لالنتقال هي يف مشروع دولة احتادية من - 
اقليمني جنوبي وشمالي متساويني يف السلطة والثروة عن طريق النقاط ال 20 والنقاط ال 11 ملعاجلة 

كل اختالل املاضي السياسية واالجتماعية واألمنية.

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم حضرموت: املهرة، حضرموت، املكال، سقطرة(

إقليم حضرموترأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

هناك رأيان للمخرجات وللتقسيم:- 
1- مخرجات جيدة وحل لوضع اليمن و التقسيم حل افضل إذا مت تطبيقه بشكل ايجابي رغم غياب - 

مجتمع احملافظات اجلنوبية عن ادبيات املخرجات.
2- عدم االهتمام باملخرجات او بالتمهيد لالنتقال للتقسيم الفدرالي- 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

االنفالت االمني وعدم ظهور اي نتائج للتحقيقات يف االقليم.- 
انتشار اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية.- 
املركزية اخلانقة .- 
إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة اخلدمات املهمة يف النهوض باالقتصاد .- 
القضاء على كافة املشكالت والتجاوزات يف املخططات السكنية وشبكة الطرقات واملناطق املخصصة - 

لالستثمار ومواقع املصالح العامة ووضع الئحة تنظم وحتفظها من أي تالعب  من أي جهة كانت  .
إرساء دعائم املساواة والعدل االجتماعي .- 
محاربة جميع أشكال البطالة وخصوصا لدى فئة الشباب , وتقدير مواهبهم واكتشافها وتشجيعها .- 
معاجلة مشكالت الشركات النفظية وكل ما يتعلق بسياسة عملها يف احملافظة ابتداء من إبرام العقود - 

والعمالة واملقاوالت والشركات من الباطن والتلوث البيئي وحراسة الشركات وعدم فتح مكاتب لها 
باحملافظة و اخلدمات والتنمية االجتماعية والتعويضات وكل ذلك مصدر قلق للسلطة واملواطن .

التأهيل للكادر البشري يف مختلف املجاالت. - 
تسهيل عودة احلضارمة من املهجر واالستفادة من خبراتهم وأموالهم وجتاربهم .- 
ضعف مؤسسات الدولة .- 
عدم املشاركة احلقيقية يف احلكم.- 
الفساد والرشوة يف املؤسسات واإلدارات.- 
تدني املستوى املعيشي.- 
غياب الفهم الكامل مبا جاء به مؤمتر احلوار الوطني الشامل.- 
ضعف القوى البشرية وعدم تأهيلها.- 
مشاريع مضادة.- 
عدم مشاركة رئيس احلكومة يف فعاليات احلوار أضعف دور احلكومة.- 
غياب الوعي السياسي.- 
عدم تنفيذ النقاط العشرين واحلادي عشر.- 
رسم حدود االقاليم والترتيب اإلداري.- 
عدم الوضوح والشفافية ملا يحدث يف البالد.- 
ضعف هيبة الدولة وترك فرصة لعرقلت مخرجات احلوار  الوطني.- 
ضعف ثقة املواطن يف تطبيق الدولة الفدرالية بالطريقة التي يحلم بها.- 
ال تزال القوى الرافضة للتغير واليمن اجلديد تتحكم فكثير من مفاصل الدولة بحضرموت.- 
إقناع أبناء املهرة سقطرى باسم اإلقليم الذي أقر عبر جلنة حتديد االقاليم. - 
غياب دور السلطة احمللية احلقيقي والفاعل يف ترسيخ األمن.- 
لم يصل أي تغيير جذري ملموس على مستوى السلطة احمللية ومازالت احملافظة تدار بالنظام السابق.- 
عدم وجود توافق حقيقي بني األحزاب السياسية.- 
عدم دعم الشباب وإبرازهم وتقليدهم مناصب قيادية.- 

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
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احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

وجود عالقات تنسيق مركزية ومحلية لقادة الواليات احلكومية واحلزبية واملجتمعية ومناقشة ما هو - 
مطلوب .

حتى االن ال توجد أي إمكانيات مادية او البدء يف تأهيل القوى البشرية .- 
التعرف على النظام اإلداري واالقتصادي لإلقليم.- 
املصاعب األمنية واحلياتية واإلرهاب عوامل سلبية يف التعجيل ببناء اإلقليم.- 
ضرورة اإلسراع يف إعداد الدستور واالستفتاء.- 
إعداد نظام اإلدارة اجلديد ) األقاليم (.- 
تفعيل عمل الهيئة الوطنية ملراقبة مخرجات احلوار واملهمات اللوجستيه املطلوبة.- 
إيجاد أرضية مناسبة للبدء يف دولة االقاليم تنمية وإعالم جاد ومسئول.- 
كبح املشاريع اجلديدة وأعمال اإلرهاب.- 
إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة الى النيابة العامه ودوائر الشرطة واألمن للتصرف وفقًا للقانون - 
العمل على بسط سيادة الدولة .- 
تهيئة الوطن أفرادا وجماعات وأحزاب ومنظمات املجتمع املدني والعمل اجلاد ألنها النزاعات املسلحة.- 
إقرار القوانني اخلاصة باألقاليم على ان يكون الدستور  واضح بحق احملافظة. - 
إدارة شؤون اإلقليم البنائة مبا يف ذلك مواردها كافة.- 
االعالم الهادف. - 
دعم اللجان امليدانية وحتديد مخصصات مالية لعملها.- 
اختيار أعضاء نزيهني.- 
على األطراف الفاعلة ممارسة دورها على ان تكون أكثر قدرة على التفاعل مع مخرجات احلوار ودعمها.- 
دعم املكونات الشبابية التي تؤمن وتؤيد مخرجات احلوار ولها نشاطات توعوية.- 
إجراء تغيرات على مستوى السلطة واملناصب القيادية ومتكني الشباب.- 
إرساء األمن وتوفير االحتياجات الرئيسية للمواطن.- 
تكتيف حمالت التوعية والتثقيف نظرا لغياب الوعي املجتمعي.- 
حتسني الوضع املعيشي والصحي واالجتماعي للمواطنني.- 

رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية.

أن يستمر التوافق بني القوى الفاعلة.- 
العمل اجلاد لتنفيذ مخرجات احلوار.- 
الشراكة احلقيقة يف السلطة.- 
إشراك الشباب واملرأة ومنظمات املجتمع املدني.- 
بسط هيبة الدولة وسيادة القانون. - 
اإلسراع يف اجناز الدستور .- 
تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن احملاصصه واملكائده احلزبية.- 
رفع مستوى األمن يف املدن.- 
اخذ معيار الشفافية والوضوح.- 
اجلدية يف تطبيق وتنفيذ مخرجات احلوار.- 
إعادة احلقوق واملظالم.- 
نبد العنف وإرساء القيم والتعايش والتعددية وقبول األخر.- 
االنفصال التدريجي من هرم السلطة املركزية .الى الالمركزية. - 
االهتمام برفع املعاناة من األدنى الى األعلى . بسط نفوذ الدولة وهيبتها وإحالل األمن واالستقرار.- 
وجود شراكة وطنية حقيقية على مستوى الوطن واألقاليم والواليات.- 
إقامة انتخابات حرة ونزيهة تعيد للمواطن قدرا من الثقة يف املستقبل.- 
إعادة احلقوق الى أهلها ورد املظالم وإعادة االعتبار لكل صاحب حق.- 

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

حملة إعالمية لتثقيف املجتمع مبرجعية مخرجات احلوار الوطني للمرحلة القادمة.- 
تهيئة الظروف لالنتقال للفيدرالية وتنشسط الوعي املجتمعي ومنظمات املجتمع املدني باجتاه - 

التوعية السياسية والقانونية واالصطفاف وراء مخرجات احلوار الوطني وارساء مبادئه املتضمنة وهي 
الشفافية والتقاسم العادل يف السلطة والثروة.

افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية

البد من وضع برنامج شامل متدرج لعملية االنتقال.- 
إجراء حوار مع اجلهات املعنية الثروة وتشكيل فريق فني.- 
تنظيم ندوة حول الدستور اجلديد.- 
تنظيم ندوة حول االقاليم.- 
توفير إمكانيات البناء املؤسسي.- 
تعزيز دور األمن.- 
حل القضايا واملشاريع املطروحة.- 
إزالة التوتر يف العالقات بني األحزاب والقوى االجتماعية.- 
تنفيذ النقاط العشرين واإلحدى عشر.- 
حكومة كفاءات وطنية.- 
العمل بجدية لتطبيق ما مت االتفاق عليه داخل مؤمتر احلوار والتفاعل معها.- 
وضع خطة مزمنة ومعلنة يتم بواسطتها النقل السلس والتدريجي للسلطات والصالحيات من املركز - 

الى األقاليم بعد االتفاق عليها مع جميع األطراف الفاعلة.
التركيز على ما يتعلق بخدمات املواطنني من املركز الى االقاليم.- 
التركيز على نقل الصالحيات املالية واإلدارية الضرورية بأسرع وقت ممكن كي يلمس املواطن صدق - 

النوايا.

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم سبأ: البيضاء، مأرب، اجلوف( 

إقليم سبأرأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

تفاؤل كبير مبخرجات احلوار الوطني.- 
النظام الفيدرالي هو احلل للكثير من مشاكل البالد التاحته الفرصة ملشاركة اجلميع وتوزيع عادل - 

للثروة من خالل منح سلطات االقاليم نسبة كبيرة من القروات لصالخ رخاء واستقرا تلك االقاليم.
تقسيم مرضي لدى البعض والبعض االخر متنى لو مت اضافة ذمار الى االقليم.- 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

ضعف الوعي السياسي.- 
اجلهل بأهمية الفيدرالية.- 
النزاعات القبلية والطائفية.- 
عدم وجود بنية حتتية مكتملة.- 
التحديات االمنية.- 
ضعف التعليم واخلدمات التعليمية والتنموية.- 
نفوذ بعض الشخصيات.- 
التحديات االقتصادية وشحة املوارد.- 
ثقافة املجتمع القبلي يف احملافظات الثالث.- 
قضايا املظلومية وتوزيع الثروات.- 
التركيبة الدميوغرافية للسكان.- 
اجلماعات املسلحة.- 

احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

التوعية بالفيدرالية بني اوساط املجتمع.- 
التنمية البشرية إلفراد املجتمع - 
التدريب والتأهيل.- 
املوارد املالية.- 
تعزيز االمن وبناء جيش قوي متماسك.- 
تأهيل محافظات االقليم لتتالءم مع نظام الفيدرالية.- 
اإلطار القانوني.- 
بناء اقتصاد قوي.حكومة مركزية قوية.- 
دعم مشاركة املرأة.- 

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
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رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية

االنتقال التدريجي من الدولة البسيطة الى النظام الفيدرالي.- 
نقل الصالحبات بصورة تدريجية للحكومات الفيدرالية.- 
تأسيس مجلس يضم إبناء اإلقليم من كل االطياف.- 
التوعية بالفيدرالية بني اوساط املجتمع.- 
صباغة الدستور واالستفتاء عليه.- 
تأسيس حكومة مركزية قوية من كل االطياف.- 
سن قوانني تضمن تنفيذ مخرجات  احلوار.- 
فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها وتثبيت االمن.- 
إجراء انتخابات برملانية.- 
تأهيل محافظات االقليم لتتالءم مع الفيدرالية.- 

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

التوعية بالفيدرالية بني اوساط املجتمع.- 
نشر ثقافة الوحدة الوطنية.- 
تكوين املكونات الشبابية لدعم عملية التحول السياسي.- 
دعم مخرجات احلوار.- 

افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية

االنتقال التدريجي من الدولة البسيطة الى الدولة الفيدرالية.- 
البدء بتنفيذ مخرجات احلوار الوطني.- 
حتديد فترة زمنية الستكمال اجراءات االنتقال.- 
تطوير مؤسسات الدولة االحتادية.- 
تهيئة االجواء السياسية واملناخية.- 
تقسيم االقاليم ومنحها صالحية احلكم.- 
تأسيس مجالس نواب وشورى يف االقاليم.- 
التهيئة على مدى 5 سنوات للفيدرالية.- 

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
)إقليم تهامة: حجة، احلديدة، رمية، احملويت(

إقليم تهامةرأي االطراف الفاعلةم

تقييم ملخرجات احلوار 1
الوطني والتقسيم

مخرجات جيدة توافق عليها اجلميع والتقسيم بالنظام الفيدرالي جنب اليمن االنزالق نحو االنفصال - 
وسوف يسهم بشكل افضل يف عملية التنمية. 

حتديات تطبيق النظام 2
الفدرالي.

عدم توفر املوارد املالية الكافية لالنتقال الى الفيدرالية.- 
عدم كفاءة وكفاية البنية التحتية.- 
محدودية الوعي املجتمعي مبفهوم الفيدرالية.- 
الكادر البشري الغير مؤهل لتنفيذ االنتقال للفيدرالية.- 
االختالف حول مستوى متثيل كل والية يف مؤسسات االقليم.- 
ظاهرة حمل السالح )عدم توفر األمن(- 
ارتفاع عدد السكان والبطالة وعدم قبول االخر واألراضي املنهوبة.- 
مقاومة دوي النفوذ لعملية التحول.- 

احتياجات تطبيق 3
الفدرالية

التوعية مبزايا الفيدرالية.- 
بناء منظومة قانونية.- 
توفير وتأهيل البنية التحتية.- 
توفير التمويل املالي الالزم لالنتقال للفيدرالية.- 
إيجاد قاعدة بيانات ودراسات للموارد املالية واالقتصادية والبشرية.- 
وضع رؤية ورسالة استراتيجية لإلقليم.- 
توفير اآلمن وتطبيق القانون.- 
تأهيل الكادر البشري إداريا وفنيًا وأمنيُا.- 

رؤى يف اخلطوات التالية 4
والضرورية للتحول إلى 

الفدرالية

التوعية مبزايا الفيدرالية.- 
بناء منظومة قانونية.- 
توفير وتأهيل البنية التحتية.- 
توفير التمويل املالي الالزم لالنتقال للفيدرالية.- 
إيجاد قاعدة بيانات ودراسات للموارد املالية واالقتصادية والبشرية.- 
وضع رؤية ورسالة استراتيجية لإلقليم.- 
توفير اآلمن وتطبيق القانون.- 
تأهيل الكادر البشري إداريا وفنيًا وأمنيُا.- 

دور االطراف الفاعلة 5
احمللية نحو تطبيق 

الفدرالية.

قيام كل طرف بدوره انطالقا من موقعه وتخصصه ويف إطار بيئته.- 
اشتراك اكثر من طرف يف التوعية والتعريف مبفهوم الفيدرالية.- 
إسهام كل االطراف يف جناح عملية التحول.- 

افضل اآلليات والسبل 6
لتطبيق الفيدرالية

انتقال تدريجي إلى نظام الفيدرالية.- 
إعداد وجتهيز البنية التشريعية والقانونية.- 
تويف املوارد املالية واالقتصادية والبشرية.- 
خلق بيئة أمنية مستقرة متكن من عملية االنتقال.- 
ضمان توزيع عادل للسلطة والثروة بني واليات االقليم.- 
خلق شراكة حقيقية بني مؤسسات الدولة وفئات املجتمع.- 
البناء على جناحات السلطة احمللية لالنتقال إلى الفيدرالية.- 
إيجاد نظام قضائي نزيه.- 
إنهاء حالة التوتر التي خلفتها أحداث 2011.- 
إعادة النظر يف املناهج التعليمية مبا يخدم التنمية والتحول نحو الفيدرالية.- 
قوة احلكومة االحتادية كضمان حلل مشاكل االقاليم متى ظهرت.- 
العمل على وجود إعالم حر وموضوعي يسهم يف بناء الوعي والتنمية.- 
وضع معايير علمية لتولي الوظيفة العامة.- 
تقييم وتقومي كل مرحلة اوال بأول.- 

الخاتمة:
تتطلع معظم االطراف الفعالة وكافة افراد املجتمع إلى إيجاد نظام شامل ينعكس على كافة مرافق الدولة واملجتمع. 
ويرون أن الفيدرالية هي املخرج من مأزق املركزية لتحقيق النهضة االقتصادية وتلبية االحتياجات املجتمعية وإتاحة 

الفرص للتنافس اخلالق في صنع ادارة القرار وشئون احلياة.
وإن حل النزاعات والصراعات القبلية والسياسية والدينية التي تسبب الفرقة بني املواطنني حتتاج الى حمالت توعية 
مبفهوم الفيدرالية وأهميتها في االنتقال ملرحلة جديدة وملواجهة حتديات تطبيق الفيدرالية البد من التخلص من هذه 

الصعوبات والعوائق والبدء في بناء املستقبل االفضل لليمن اجلديد.

رؤية األطراف الفاعلة لعملية االنتقال
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