رؤية حول العالقة بين الحكم الوطني والمحلي في مرحلة ما بعد
االتفاق وإحالل السالم في اليمن
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لقد ظلت مشكلة الخلل القائم في التوزيع الاعادل للطعلوة والةعبوإل ااة عافة إللعا اةشعكاليات النات عة ع
هيمنععة المبكععز وطععيوبإل المبكزيععة اةدابيععة والماليععة الشععديدإل وواياععة الان ععة اععي المبكععز و ال كععم
الووني) والم ليات وا دإل م ابز الما نت والت ديات التي وا هها اليم طواء لمب لة ما ال يعام
ةوبإل الـ 26طاتماب ام  1962و ما تنها و تا ااعد ت قيعا الو عدإل اليمنيعة و يعام ال مهوبيعة اليمنيعة
في  22مايو .1990
و يث دت تلك الت ديات إللا نشوء الصبا ات وفبز الة دم االطعتقباب الطياطعي وانمنعي وإلي عاد خلعل فعي
منظومات ال كم القائمة وو ود الة م الطخو و دم الب ا الشااي والتي تفا مت اازدياد تباكماتها ووصلت
إللععا ععد الصععباو الععدمو ودوبات الانععت واععبوز التكععتنت والتاصععاات المناوقيععة وال هويععة والتععي وصععلت
ذبوتها إللا دب ة الموالاة ااالنفصال في ااض ان زاء اليمنية الم افظات ال نواية).
وبغم كل الم اوالت التي اذلت للتخفيت م دإل الصبا ات المناوقيعة وإل وعاء م عال لتشع ي الم ليعات فعي
ممابطة دوب ما في الم ال اةداب والتنمو م خنل تبتيب الم عال الم ليعة و الطعلوات الم ليعة وهيمنعة
هذه الق ية لا مخب ات ال واب الووني التي تم منا شتها ول إل ادإل هيكلة الدولة وفكبإل ان عاليم والتوزيع
الاادل للطلوة والةبوإل وال كم البشيد؛ إلال تلك الم اوالت ظلت م بد فكاب لم ت د وبيقها للتنفيذ في الوا
داث وتووبات قات االنتهاء م مؤتمب ال واب الذ
الاملي إل لم تك د تاولت نتي ة ما شهده اليم م
ا
مدخن لت قيا الوفاق الووني والتصالح والتطعامح والشعبوو فعي انعاء الدولعة الوونيعة
كا المؤمل فيه يكو
ال ديةة؛ إلال الوفاق والتصعالح عد غعاب ع واولعة معؤتمب ال عواب وخعب اليمنيعو منعه امختلعت مكونعاتهم
وتو هععاتهم وهععم كةععب فب ععة وانقطععا اما ووصععل انمععب إللععا ععدوث الموا هععات الاطععكبية الداميععة وازديععاد ععدإل
التمتب وباء الموا ت المتااينة والتو هات المت ادإل في ظل غياب مشبوو ووني ام .
و يث المؤمل تؤد هود انمم المت دإل ومؤازبإل الم تم الدولي إللا م الفب اء اليمنيي معبإل خعب
تؤد إللا الخبو م المأزق العباه وت قيعا االتفعاق العذ ي عم ت قيعا الطعنم
لا واولة واب يمك
واناء الدولة اليمنية المنشودإل ،فإ م اعبز مهعام المب لعة القادمعة طعواء المب لعة االنتقاليعة و معا يليهعا وإلي عاد
ال لول المو و ية والمنوقية للان ة التي يناغي تقوم اي الطعلوة الوونيعة المبكزيعة) والطعلوات الم ليعة
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في ان اليم و الم افظات و الو دات اةدابية مو اما وا طب ما يتم االتفاق ليعه ويخعب اعه الدطعتوب ال ديعد
واما يتواءم م الوا اليمني ويلاي تولاات الشاب اليمني وا تيا اته الباهنة والمطتقالية.
ععل مو عوو التوزيع الاععادل للطعلوة والةعبوإل يتولععب بؤيعة وا ايعة ت ععم ذلعك مع خععنل
وفعي تصعوب
توطعي نوعاق المشعابكة فعي صعن القعباب العووني وإلي عاد مخعاب ادلعة لمو عوو الةعبوإل الطعيادية والاائععدات
الم لية وإلي اد تواز منوقي اي دوب ومهام الطلوة المبكزية والطلوات الم لية وتوفيب ال مانات التي تكفعل
دم و ود مباكز نفوذ و هيمنة في اةواب الم لي ال ديد والناشع امو عب االتفعاق ومخب عات ال عواب القعادم
الذ يناغي اة داد له يداا وا يث يت اوز الطلايات والةغبات التي و دت في اة داد لمؤتمب ال عواب العووني
طواء م ي ث مطتو و دالة التمةيل والمشابكة واالطتيااب للقعو والفااليعات الطياطعية واال تما يعة و مع
يث ولويات الق ايا المدب ة و هميتها واال تيا ات الفالية إللا إلغنائها امنا شات واطاة يتم فيها إلشباك كاب
دب ممك م القو الطياطية والفئات اال تما ية.
وم ع المهععم تت ععم البؤيععة ت ديععد وا ععح للصععن يات التععي تمععنح للمبكععز ال كععم الععووني) فععي اةدابإل
واةشبات م خنل منظومة ماليعة وإلدابيعة ماينعة و فعي صعيغة ال كعم الم لعي المتفعا ليهعا العذ تكعو فيعه
لأل اليم وانوبات طلوات وصن يات كاب ونو اا م االطتقنل المالي م خنل مصادب تمويل ذاتية لأل اليم
و الو دات اةدابية ،وال يناغي اأ ال م النظب إللا ية ال كم الم لي لا نها ية ذات وعاا إلداب
داخلي م الطيا ات الاادية لإلدابإل اليومية للدولة ،ن ذلك طوت يمةل نظبإل اصعبإل ولكع يناغعي يكعو
هناك مفهوم واط للطلوات الم لية وا يث تكو لها القدبإل لا المشابكة الفا لة في صعياغة القعباب العووني
الاام وفي إلواب ما طيتم ت ديده في واياة الان عة اعي المبكعز وان عاليم والم ليعات والو عدات اةدابيعة و فعي
ت ديد شكل الدولة اليمنية في مب لة ما ااد انتهاء انزمة الداخلية وو ت ال بب م خنل الطنم.
ان اليم يت م ت ديداا لمفهوم الو عدات اةدابيعة انصعغب ،وطعواء ابتعاو
والمفهوم الذ تت دث اه الوب ة
هذا المفهوم اتطمية ان اليم واقاعا لمعا عاء فعي معؤتمب ال عواب العووني و الواليعات و الم افظعات وغيبهعا مع
المطميات واقاا لما طيتم االتفاق ليه ال قاا ،ن انطا لي المطميات ولكع ال عوهب هعو الممابطعة وال فعاظ
لععا تماطععك الدولععة و ععدم إل ععاافها وممابطععتها لععدوبها الطععياد و ععما الشععباكة الوونيععة وت ديععد واياععة
الممابطة التي يناغي تكو اي اةوعاب المبكعز واةوعاب الم لعي وفعي إلوعاب إل وعاء المعواوني للو عدات
اةدابيععة الفبصععة ةدابإل شععؤونهم الم ليععة وتطععهيل ماععامنتهم وت قيععا دالععة التنميععة والتطععبي اوتائبهععا لععا
المطتو الووني الاام و المطتو الم لي وهذا ما يناغي تو ه مواد الدطتوب ال ديد ،وكذا عانو ال كعم
الم لي والئ ته التنفيذية والتي يناغي تت م التفاصيل المالية واةدابية و تا اةواب الطياطي الذ ت كمه
وإل داد مةل هعذا القعانو ي عب يكعو لعه انولويعة ويكعو متواكااعا مع إل عداد معواد الدطعتوب ال ديعد وخاصعة
المتالقة اـ ال وكمة) وال كم الم لي ت ديداا ،وا يعث يت عم توصعيفاا د يقاعا لمفهعوم ال كعم الم لعي وصعن ياته
و ن ته االطلوة المبكزية) وتنظيم الان ة اي المبكز والم ليات وت ديد االلتزامات والوا اات المتاادلة لكل
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منهما اليم م افظات واليات) و يث تابز و هات نظب يباها الااض نها وا اية وتعتنءم مع ال العة اليمنيعة
والتاقيععدات الطععائدإل فععي تقطععيم الععيم إللععا  22إل لععيم و واليععة اع ا
عدال م ع طععتة ععاليم ،وياوععا كععل إل لععيم و واليععة
الصن يات الكاملة لإل ليم االمفهوم الفيدبالي و ال كم كامل الصن يات فالمهم هو ال وهب ولي الشكل.
ما التوزي الاادل للةبوإل والاوائد ،وا يث يت قا مبي  ،انول هو التكامعل اعي
كما م انهمية امكا
اليم الدولة وهو مب مولوب اشدإل ن ل ال فاظ لا و داتها ال غبافية وال يوطياطية.
والةاني إلب اء المكو الم لي في هذه المناوا وا يث ال يطاا لن ت ا والتمعبد و العد وإل لننفصعال وهعو
ما يصب في النهاية للصالح الاام.
ااة افة إللا تنظيم طلوات و قوق ووا اات كل المكونات الم لية للدولعة اليمنيعة فعي مختلعت الم عاالت ومعا
يناغي تفاديه في هذا اةواب هعو ت نعب المبكعز فعي العيم لعا مطعتو الطعلوة التنفيذيعة و التشعبياية تطعيي
اةواب المالي واةداب لل كم الم لي و يت عم او عو وا اعات المبكعز إلزاء ان عاليم و انوعبات طعواء
فيما يتالا اتوزي الاائدات الطيادية مةل ائدات النفو والماعاد والطعيا ة وكعذا المشعبو ات المتالقعة اعالةبوإل
الطمكية والنقل الا ب و فيما يتالا امشبو ات التنمية التي طوت تقوم اها الطلوة المبكزية.
وانمب اآلخب و المهم
مختلعت منععاوا الععيم
الفب ية والو دات الم
الة انفصالية و تكو

مشبو ة للمعواوني فعي
تكو هناك موازنة اي هذه اال تاابات المانية لا هوا
انعاء لععا ت ععابب فاليععة عدةت و ال تكععو هنععاك ماالغععة فعي مععنح انوععبات وان ععاليم
لية انصغب اطتقنلية تؤهلها إللا تت ول في الة دوث زمات طياطية و منية إللا
ادبإل لا االطتقنل انفطها اأ شكل م انشكال وتفتيت الدولة.

رؤية مستقبلية
نظام ال كم الم لي في اليم اناء لا توصيت د يا لوظائت الدولعة والم ليعات
يادو م انهمية يتم و
الم م ليهعا فعي مفعاهيم الالعوم الطياطعية والت عابب اة ليميعة والدوليعة طعوءا فعي العدول المو عدإل ذات الوعاا
المبكز و في الدول االت ادية و الفيدبالية واالذات الدول التعي تتشعااه ظبوفهعا مع ظعبوت العيم مع هعة
التااينات المو ودإل في الم ال الم تماي وواياة الةقافة والايئعات الم ليعة الطعائدإل واالشعكل العذ ي عم و عدإل
الكيا اليمني.
وفي هذا الصدد فإنه م المهم
خذ اال تااب التالية.

يكو وا

ا ا لد ماد القواني والتشعبياات ال عبوبية لتنظعيم هعذا انمعب

 -1إلنه إللا انب و ود الشبوة الم لية المكونة في المقام انول م اناء اة ليم و الوالية ،يتم نشعب عوات
انم وال يش وتوزي المقاب انمنية لأل هزإل الطيادية مةل المخاابات الاامة وانم الووني وغيبها ،وا يث
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تكو صن يتها صبية للمبكز م و ود فعبوو للو عدات اةدابيعة وال تكعو هنعاك
منية مطتقلة و تاااة لو دإل م لية.

و عدات طعكبية و

 -2تكو هناك صعن يات كاعب للمبكعز فعي شعئو ان عوال المدنيعة للم افظعة لعا الهويعة اليمنيعة فعي كعل
تاامنت المواوني اليمنيي المتالقة اانوباق الةاوتية و ال نطية و ال وازات و االنتخااات وما تصل اذلك.
إلواب خعا لألوعبات وا يعث تكعو هنعاك و عاو اطعتةنائية فعي تنظعيم انمعوب فيمعا يخع العدفاو
 -3و
عل باوهعا ميااعا اعالمبكز فعي
وانم للمناوا ال دودية والمناوا الداخلية ذات الواياة انمنية الخاصة مع
الااصمة.
 -4اطتكمال ملية توهيب الاند م اةبهاب ومظعاهب انفعنت الطعن المختلفعة ن هعم عائا ن هعزإل ال كعم
الم لي هي الاوامل انمنية التي تاتبض دائهم ننشوتهم اليومية و الخدمات التنموية.
 -5اتخععاذ اة ععباءات القانونيععة واةدابيععة الكفيلععة اتمكععي المععواوني لكععل منععاوا الععيم م ع اطععتغنل المععوابد
الم لية وتوظيفها لخدمة التنمية.
 -6ععبوبإل تلتععزم الدولععة اإنشععاء المشععبو ات المتخصصععة فععي اةوععاب الم لععي وكععل ا طععب واياععة هععذا
اةواب زبا ي -طمكي – طيا ي -نفويي ..وغيبها).
 -7إل ادإل تأهيل شاكة الخعدمات الاامعة فعي اةوعابي العووني والم لعي ،واخاصعة الميعاه والكهباعاء والوب عات
والص ة والتاليم وفيما يتالا االكهبااء تنشأ م وات لا المطتو المبكز والم لعي و عما عدم مبكزيعة
شاكة الكهبااء.
 -8التطععبي اإي ععاد المن ظومععة التشععبياية التععي ت ععم ممابطععة الصععن يات اةدابيععة والماليععة ومشععابكة صععن
القباب في اةواب الم لي وم اةواب الووني.
 -9إلي اد الخوو الاا لة لتوفيب ال د اندنا مع الخعدمات وانمع للمعواوني و لعا المطعتو متوطعو ووويعل
المد .
وفي كل ان ول ،فإنه وم
انخذ االمن ظات التالية.

ل ت قيا الوفاق و ما االطتقباب في اليم و لا مد وويل ودائم فإنه يناغي

وهي بؤية شخصية مني باها
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لعا
 -1ما الشعباكة الوونيعة فعي إلدابإل الدولعة وهعذا يتولعب إلي عاد كعم انتقعالي فعي الدطعتوب ال ديعد يعن
و وب هذه الشباكة اي مختلت القو الطياطية الفا لة وخعنل مب لعة انتقاليعة ال تقعل ع دوبتعي انتخعاايتي
ععزب اععأ غلايععة ا يععث يععتم االتفععاق لععا تكععبي مفهععوم
اغععض النظععب ع نتععائخ انتخااععات وفععوز
الديمقباوية التوافقية) و ما دم ا تكاب ب و طياطية منفبدإل االطلوة ولفتبإل زمنية كافية تكفي ة داد
الم تم لمب لة الديمقباوية التاددية التنافطية.
 -2تاني مفهوم المصال ة الوونية لا ا دإل التطامح ووي صف ة الما عي و اعب ال عبب والتولع المشعتبك
لانععاء وا ع ف ععل وتشععكيل ل نععة كمععاء وونيععة م ع مختلععت انوععبات المععؤةبإل والمقاولععة لت قيععا هععذه الغايععة
ومطا دإل الم تم الدولي.
 -3تاني ابنامخ ووني شامل ة ادإل اة ماب وإلزالة آةعاب معا خلفتعه ال عبب وامطعا دإل انمعم المت عدإل وال هعات
المانية.
 - 4تقديم بؤية ا تصادية وتنموية متكاملة للنهوض اال انب اال تصاد والتنمو واطتغنل الوا ات والقعدبات
اال تص ادية والاشبية وفتح منافذ واطاة لنطتةماب وتعووي الصعنا ات الم ليعة واة ليميعة وخلعا فعب الامعل
وزيادإل اةنتا والتطبي اوتائب التنمية في مختلت الم االت.
 -5التأكيد لعا التومينعات المولواعة والمتاادلعة اعي مختلعت انوعبات الم ليعة واة ليميعة الكفيلعة اتازيعز الةقعة
وت قيععا انمع الععداخلي واة ليمععي وإلي ععاد الان ععات النديععة المتكافئععة القائمععة لععا المصععالح المشععتبكة والمنععاف
المتاادلة وخدمة الطلم الدولي.
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