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 :راجع. النص الكامل لاللیة التنفیذیة للمبادرة الخلیجیة حول الیمن ١)

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=14704  
  : راجع. نص المباردة بالصیغة األخیرة الموقعة بین األطراف السیاسیة ٢)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110522/PrinCon20110522421206.htm  

NASHWANNEWS.C
OM



١٠٤ 

    
        

       
 




      
         

          
 

 

  


      



NASHWANNEWS.C
OM



١٠٥ 

       
 

       
 ٦ 

        
        

 
       

      
    ٣١  

١٤٢٠١٢      
 

 
 

                                                
عبدالكریم االریاني، األستاذ عبدالوهاب أحمد اآلنسي، . د(، وأعضاؤها ٢٠١٢مایو ٦القرار بتاریخ  ١)
تور یاسین سعید نعمان، األستاذ جعفر سعید باصالح، اللواء حسین محمد عرب، عبدالقادر علي هالل، الدك

 ). المحامیة راقیة عبدالقادر حمیدان، نادیة عبدالعزیز السقاف
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http://www.althawranews.net/portal/news-39046.htm   
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ن، الیم(بقیام مجلس التعاون العربي  ١٩٩٠-١٩٨٩تجربة كونفدرالیة في " الیمن الشمالي"كما شهد  -  ١

   ). مصر، العراق، األردن
مستعمرة عدن، مشیخة العلوي، مشیخة العقربي، سلطنة العوذلي، إمارة بیحان، مشیخة : "من بینها -  ٢

إمارة الضالع، سلطنة الفضلي، سلطنة الحواشب، سلطنة لحج، سلطنة العوالق العلیا، سلطنة العوالق  دثینة، 
الصبیحي،  ع السفلى، سلطنة یافع العلیا، مشیخة المفلحي، سلطنة السفلى، مشیخة العوالق العلیا، سلطنة یاف 

االتحاد الفدرالي إلمارات الجنوب "وقد جاء في مقدمة دستور   ". مشیخة الشعیب، سلطنة الواحدي
الجنوب العربي رغبت في تحسین وتقویة حاالتها االقتصادیة في  حكام وشعوب إمارات "العربیةأن 

االتجاه كانوا مصممین على بلوغ هذه االهداف والغایات  المتبادل وفي هذا  جو من السالم والتعاون
   ".والتي كانت تشاركهم تلك االتجاهات بواسطة اتحاد فیدرالي عربي للوالیات االخرى 
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نحو (رة الفدرالیة بعد الوحدة، القیادي في التیار اإلمامي زید بن علي الوزیر في كتابه من أوائل من طرحوا فك -  ١

   . تقریباً  ١٩٩١) یمنیة المركزیة وحدة 
 )لالنص الكام(مشروع رؤیة اإلنقاذ الوطني  ٢)

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=2226  
   موقع التغییر نت: راجع. الدستور ي وتغییرصالح یعلن مبادرة لتغییر النظام السیاس ٣)

 http://al-tagheer.com/news27606.html  
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 وبناء الدولة، صحیفة الجمهوریة نص وثیقة العهد واالتفاق منطلق للحوار ١)

http://algomhoriah.net/news_details.php?sid=50848  
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  : الوطني للمعلوماتم بشأن السلطة المحلیة، المركز ٢٠٠٠لسنة ) ٤(قانون رقم  - ١

http://www.yemen-nic.info/laws/detail.php?ID=8484 

NASHWANNEWS.C
OM



١٣٤ 

          
           

 

 

         
 

  
٢٠٠٦

       
٢٠٠٩
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   . ٢٠٠٩حوار صحفي أجراه صادق ناشر في صحیفة الخلیج اإلماراتیة، أغسطس  - ١

http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=6550  
إن قیام وبناء الدولة الوطنیة الالمركزیة : "وقد جاء فیها ). ".النص الكامل(یة اإلنقاذ الوطني مشروع رؤ  ٢)

والثروة لكل الیمنیین هي الصیغة المثلى لوضع الیمن موحدا  على النحو الذي یحقق الشراكة الوطنیة في الحكم 
  طریق االستقرار والتطور على

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=2226  
  . مشروع رؤیة اإلنقاذ الوطني، نشوان نیوز، مصدر سابق -٣
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 . صالح یعلن مبادرة، مصدر سابق - ١
ي عل برئاسة السید عبدهللا محمد باهارون والمهندس محسن " مجلس غرفة الصناعة والتجارة"أعلن من  -  ٢

حضرموت ومن   باصرة، والشیخ عمر عبدالرحمن باجرش، لتوحید الجهود االجتماعیة والسیاسیة لمختلف أبناء  
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كما جاء ".. والقرارات الحكومیة السیاسات  مختلف األطیاف والتوجهات السیاسیة لیكون لهم تأثیرهم على مختلف 

   .في اإلعالن
   ).مشتركة أجل توحید الكلمة واالتفاق على رؤیة  من(م، تحت شعار ٢٠١١یونیو  ١٣- ١٢بتاریخ  - ١

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=12409  
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 . ٢٠١١أكتوبر٢٠،  "نقطة االنهیار؟ قضیة الیمن الجنوبي"مجموعة األزمات الدولیة، بعنوان  - ١
أداء الحكومة؛ والمحافظة  المحافظة على دولة الوحدة لكن مع تحسین: أربع نتائج محتملة"طرحت   - ٢

قامة دولة فیدرالیة تتكون من إقلیمین أو أكثر؛  على دولة  ٕ الوحدة لكن بتفویض صالحیات كبیرة للمحافظات؛ وا
وهذا  . من بین هذه السیناریوهات، فإن األول واألخیر یشكالن وصفتین لتصاعد الصراع". وانفصال الجنوب 

الفوري أو، في  یفضلون إما االنفصال "وأن مؤیدي الحراك . ل بالمشاكلیترك الخیارین الوسطیین؛ وكالهما یحف
على الوضع  الحد األدنى، تشكیل فیدرالیة تتكون من دولتین لمدة أربع إلى خمس سنوات، یتبعها استفتاء 

   ".النهائي للجنوب
نظر )نوبیةدولة شمالیة ودولة ج(من ناحیة أخرى، فإن الفیدرالیة، خصوصًا في ظل صیغة الدولتین  ُ إلیها  ، ی

   .من قبل كثیرین بقدر كبیر من التشكك على أنها الخطوة األولى نحو انفصال الجنوب في النهایة
لقد حظي . إن إقامة دولة فیدرالیة تتكون ربما من أربعة أو سبعة أقالیم، من شأنها أن تُهدئ هذه المخاوف

أن یكتسب بعض الدعم حتى داخل األحزاب المؤیدة هذا الخیار بقدر أوسع من التأیید في الشمال ویمكن  
هناك  لكن سیكون . للوحدة بقوة، مثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب اإلصالح اإلسالمي المعارض 

ینبغي تجاهل  وبشكل عام، ال !. حاجة لقدر أكبر من الدقة حول تفاصیل هذا النموذج قبل أن یحقق الغایة منه
  ".وف أو التقلیل من أهمیتهاأيٍ من هذه المخا
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االعتراف والقبول الصریح بحق ": هوجاء فی. ، االشتراكي نت"المؤتمر الجنوبي األول"ـالبیان الختامي ل -  ١

عادة صیاغة الوحدة في دولة اتحادیة شعب الجنوب فى تقریر مصیره،  ٕ فیدرالیة یحمل اسم الدولة الجدیدة من -وا
م ، وبناء مقومات النجاح والشراكة والثقة لفترة خمس ١٩٩٠مایو ٢١بحدود  شمالي وجنوبي ) تبعی(إقلیمین 

برلمان "ینتخب ". استفتاء ال بناء الجنوب إلعطائهم الحریة الكاملة في تحدید مستقبلهم سنوات، بعدها یتم إجراء 
، وكالهما یتشكالن بالتساوي بین "رىمجلس الشو "، والثانیة "مجلس نواب: "غرفتین األولى یتكون من " اتحادي

   . اإلقلیمین
ویكون اإلقلیم دائرة انتخابیة واحدة في االنتخابات االتحادیة، ویعد قانون جدید لالنتخابات االتحادیة 

وبدورها تنتخب رئیسي . بصالحیات تشریعیة إقلیمیة" برلمانان إقلیمیان"وینتخب ... واإلقلیمیة والمحلیة 
اتحادیة  تشكل حكومة . ونا نائبین لرئیس الدولة االتحادیة الذى ینتخب من قبل المجلس االتحادىاإلقلیمین، ویك 

وتموضع القوات  واعادة هیكلة وبناء . بالمناصفة، وتضم الوزارات السیادیة، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقلیم
یخل بالتوازن بین  یة، وبما ال المسلحة واالستخبارات العامة على أسس اتحادیة، تتناسب مع مهامها السیاد

  .االقلیمین
http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=10621 
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 ".ثوري تحدد مسار الیمن الذي نریدأطیاف العمل ال.. "إعالن بیروت -  ١
http://www.yemenat.net/print.php?id=21680         

.  ٢٠١٢مارس/٨ الجزیرة نت، "وسؤال الفدرالیة شراكة الجنوب.. الیمن"سمیر حسن،  -  ٢
http://www.aljazeera.net/news/pages/d35bdf0c-0296-4686-868e-7786a1b6693f  
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یاسین واآلنسي .حوار غیر سري حول الفیدرالیة بین العطاس واإلریاني بمشاركة د" منیر الماوري،  -  ١

  http://adenalghad.net/news/31959   .٢٠١٢مارس٧" وترتیب ألماني أمریكي
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http://yemen-press.com/news7428.html  
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  . ٢٠١٢یولیو٢٣. معارضة في الخارجات وقیاد" لجنة التواصل"عقد بین  - ١
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: حیق یقول. والتدریب راجع تسجیل فیدیو لصالح باصرة خالل افتتاح مركز عدن للرصد والدراسات ١)

مؤتمر الحوار بكل تأكید سیصل الى طریق مسدود في حال ظل إخواننا في صنعاء رافضین للحلول التدریجیة "
  /http://hunaaden.com/news/407: راجع". نحو استعادة الدولة
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  : التقریر النهائي لفریق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني: راجع ١)

http://www.ndc.ye/session2/Matrix_form_of_the_State.docx  
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ي - ١  بذكرى الیمن احتفال بمناسبة عدن في المحلیة السلطة أعضاء أمام ٢٠١٠نوفمبر٢٩ بتاریخ ألقاها كلمة ف

 .نوفمبر ٣٠: لاالستقال
 . ٢٠١٠أبریل٤بتاریخ . في حدیث لقناة الجزیرة الفضائیة على هامش زیارته الیوم األحد للدوحة - ٢
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  . ٢٠١٠دیسمبر١١في كلمة ألقاها أمام المجلس المحلي في عدن  - ١
  . ٢٠١٣في مقابلة مع قناة روسیا الیوم مارس  - ٢
 . ٢٠٠٩صادق ناشر، أغسطس: صحیفة الخلیج اإلماراتیة، حوارمقابلة صحفیة مع لرئیس ل السیاسي المستشار - ٣
 ..  ٢٠١٢فبرایر  ٢٦بتاریخ . مع قناة بي بي سي - ٤
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 القانونیة للشؤون وزیر منصب وشغل الیمن، دستور صاغت التي الوطنیة القیادات ابرز أحد غانم، أحمد عبدهللا   - ١

 ، : في حوار مع صحیفة الخلیج اإلماراتیة، حاوره . العام الشعبي المؤتمر في ةالسیاسی الدائرة ورئیس العامة اللجنة عضو سابقًا
 . ٢٠٠٩صادق ناشر، أغسطس، 
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  .م٢٠٠٩یونیو  ١٨القیادي في اإلصالح محسن بن شمالن في مقابلة مع صحیفة الصحوة   - ١
 . ٢٠١٢، بریلصادق ناشر، أ: في حوار مع صحیفة الخلیج اإلماراتیة، حاوره  - ٢
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  .٢٠١٣مایو. الحوار مؤتمر أثناء استقال  العام الشعبي المؤتمر في سابق قیادي- الجایفي عبدهللا مدمح  - ١
  .٢٠١٣، سبتمبر"حل أم كارثة.. الفدرالیة في الیمن"العامري، رئیس اتحاد الرشاد الیمني،  موسى بن محمد. د - ٢
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، صالححارث الشوكاني، مسؤول التخطیط السیاسي في التجمع الیمني لإل - ١ في نشوان نیوز  حلقات متفرقة سابقًا

٢٠٠٩ . 
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نشر بصحفة "  !الدین الجدید الذي یتم التبشیر به في موفمبیك" :، بعنوان"النداء"رئیس تحریر صحیفة  سامي غالب، - ١

  . ٢٠١٣یونیو١٢الكاتب ونشوان نیوز، 
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، نشرت في ٢٠١٣الدولة یونیو بناء لندوة قدمت لةمداخ ،"حل؟ أم مشكلة: الیمن في واألقالیم الفیدرالیة"ناصر یحیى،  - ١

  . ٢٠١٣صحیفة المصدر سبتمبر
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مخاطر تحول الیمن إلى دولة "اسماعیل السهیلي، مدیر مركز البحوث للدراسات السیاسیة  واإلستراتیجیة، . د - ١

 .٢٠١٣، التغییر نت، مایو"فدرالیة
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، " الثورة"علي ناجي الرعوي، رئیس تحریر  - ١  . ، جریدة الریاض السعودیة"وملة الحل في الیمنص"سابقًا
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 "؟والمآالت الجذور.. الیمن جنوب في األزمة"، واإلعالم للدراسات الحمیري نشوان مركز رئیس األحمدي، عادل - ١

 .٢٠٠٩یولیو١٥،  الجزیرة نت
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صحیفة الثورة، " عقلیة القطیع" ال، ومق"من یجرؤ على الكالم" خالد الرویشان، وزیر الثقافة األسبق،  واألدیب، الكاتب - ١

 .٢٠١٣أبریل ٢٨أبریل و٧
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نما في ضعفها"استطالع في صحیفة الثورة الكاتب عبدالناصر المودع،  - ١ ٕ ". المشكلة الیمنیة ال تكمن في نظام الدولة وا
 .٢٠١٣أبریل٢٠
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 . مصدر السابقالدكتور عارف الشیباني، أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة صنعاء، صحیفة الثورة، ال - ١
 . صنعاء، المصدر السابق بجامعة السیاسیة العلوم الفهد، أستاذ خالد الدكتور - ٢
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. أحمد الزنداني، استاذ العالقات الدولیة بجامعة صنعاء، ورئیس مركز البحوث والدراسات السیاسیة واالستراتیجیة - ١

 . المصدر السابق
 .٢٠١٢، نشوان نیوز، أبریل"الفیدرالیة اروخی الجنوبیة القضیة"عبدالفتاح البتول،  - ٢
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 . ٢٠١٢مارس١٤، الخلیج اإلماراتیة، "انفصالیون یتنكرون بالفیدرالیة"فیصل جلول،  - ١
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  . ٢٠١٣سبتمبر٢ب واألدیب محمود یاسین، نشر في صفحة الكاتب ونشوان نیوز، اتالك - ١
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