
تحسين العالقات بين 
مؤسسات الدولة المركزية 

والسلطات المحلية

 سبتمبر/ أيلول 2021

عبد الغني اإلرياني 
 كيسي كومبس 
صالح علي صالح



تــم إعــداد هــذه الورقــة مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، 
بالتنســيق مــع شــركاء املشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث 

.)CARPO( التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق

مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد 
األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف 
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون، وهــي 
ــركة  ــتراتيجية أو ش ــات اإلس ــاء للدراس ــز صنع ــرورة  آراء مرك ــل بالض ال تمث
ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع 
الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن 
املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه 
الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد األوروبــي أو 
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ملخص تنفيذي

المجالــس	المحليــة	هــي	المســؤولة	عــن	قيــادة	مشــاريع	التنميــة	وتقديــم	الخدمــات	
العامــة	األساســية	ألكثــر	مــن	30	مليــون	يمنــي.	تتمتــع	المجالــس	المحليــة	بأهميــة	

خاصة	في	المناطق	الريفية	التي	يعيش	فيها	حوالي	70%	من	اليمنيين.

ــة	بيضــاء	 ــوز	2018	ورق ــادرة	إعــادة	تصــور	اقتصــاد	اليمــن	فــي	يوليو/تم نشــرت	مب
تستكشــف	كيــف	أثــر	انهيــار	االقتصــاد	اليمنــي	وتشــرذم	مؤسســات	الدولــة	المركزية	
ــدة	 ــة	البيضــاء	الجدي ــة.	تســتند	هــذه	الورق ــس	المحلي ــى	المجال خــال	الحــرب	عل
علــى	نتائــج	الورقــة	الســابقة	عبــر	النظــر	فــي	كيــف	تطــور	الحكــم	المحلــي	فــي	
الســنوات	الاحقــة	مــع	التركيــز	علــى	العاقــة	بيــن	الســلطات	المحليــة	والحكومتين	
ــا(	وصنعــاء	)التابعــة	للحوثيين	 المركزيتيــن	فــي	عــدن	)الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
غيــر	المعتــرف	بهــا(.	كمــا	تشــمل	هــذه	الورقــة	أبحاًثــا	جديــدة	عــن	الحكــم	المحلــي	

في	اليمن	منذ	عام	2018.]1] 

تعكــس	نتائــج	هــذه	الورقــة	بشــكل	عــام	اتجاهــات	الحكــم	فــي	مناطــق	مختلفــة	
مــن	اليمــن	خــال	الحــرب.	فــي	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	قّيــدت	
الحكومــة	التابعــة	لهــم	اســتقالية	الســلطات	المحليــة	كجــزء	مــن	الجهــود	الراميــة	
ــي.	 ــود	الحرب ــم	المجه ــرادات	لدع ــع	اإلي ــادة	توزي ــية	وإع ــيطرة	السياس ــز	الس لتعزي
ــع	 ــا	بجمي ــاء	عمليًّ ــي	صنع ــة	ف ــة	المركزي ــم	الحكوم ــال،	تتحك ــبيل	المث ــى	س عل

جوانب	الحكم	المحلي	في	مناطق	سيطرة	الحوثيين	بمحافظة	الحديدة.

ــا،	فالوضــع	مختلــف	بيــن	 أمــا	فــي	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
ــبوة	 ــأرب	وش ــي	م ــي	محافظت ــة	ف ــلطات	المحلي ــبت	الس ــرى.	اكتس ــة	وأخ منطق
المنتجتيــن	للنفــط	اســتقالية	غيــر	مســبوقة	عــن	الحكومــة	المركزيــة	واســتخدمت	
اإليــرادات	التــي	بــدأت	بتلقيهــا	حديًثــا	مــن	مبيعــات	النفــط	والغــاز	لتمويــل	العمــل	

الحكومي	وتأمين	الخدمات.

ــص	 ــي	ونق ــي	الداخل ــال	السياس 	االقتت ــلَّ ــدن،	ش ــل	ع ــرى	مث ــات	أخ ــي	محافظ ف
اإليــرادات	اســتقالية	الحكــم	المحلــي.	رغــم	قربهــم	مــن	مؤسســات	الحكومــة	
المركزيــة	فــي	عــدن،	عجــز	المســؤولون	المحليــون	عــن	إتمــام	مهامهــم	األساســية.	
فــي	األجــزاء	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّــا	بمحافظــة	
الحديــدة،	ال	تتلقــى	الســلطات	المحليــة	دعًمــا	ُيذكــر	مــن	الحكومــة	المركزيــة	
ــى	األرض	 ــادة	الســعودية	وشــركائها	عل ــف	بقي ــى	التحال ــام	عل ــد	بشــكل	ع وتعتم

للحصول	على	التمويل	والدعم.

الشــاملة  الحوكمــة  تقاريــر حــول موضــوع تعزيــز  بريغــوف ســبعة  التابــع ملؤسســة  اليمــن”  االســتقرار يف  ]1] منــذ عــام 2018، نشــر مشــروع “دعــم 
https://berghof-foundation.org/work/projects/yemen-strengthening-inclusive-local- انظــر  اليمــن.  يف  الســام  وبنــاء 

أبريل/نيســان 2021.  االّطــاع يف 12  تــم   ،governance

https://berghof-foundation.org/work/projects/yemen-strengthening-inclusive-local-governance
https://berghof-foundation.org/work/projects/yemen-strengthening-inclusive-local-governance
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مقدمة

ــلطة	 ــكل	وأداء	الس ــدو	هي ــرب،	يب ــى	الح ــنوات	عل ــت	س ــن	س ــر	م ــرور	أكث ــد	م بع
ــض	 ــت	بع ــرى.	أصبح ــى	أخ ــة	إل ــن	محافظ ــوظ	م ــكل	ملح ــن	بش ــة	مختلفي المحلي
المحافظــات	تشــبه	الــدول	المصّغــرة،	وتواجــه	الســلطات	المحليــة	فــي	22	محافظــة	
ــال	 ــدد	خ ــن	ج ــن	مدنيي ــن	أي	موظفي ــدم	تعيي ــتركة:	ع ــات	المش ــض	التحدي بع
النــزاع،	وعــدم	دفــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	المدنيــة	بانتظــام	أو	عــدم	دفعهــا	
ــا	لســنوات،	وســوء	الظــروف	االقتصاديــة	فــي	المناطــق	الريفيــة،]2]	واســتبدال	 نهائيًّ

حكم	المراسيم	بحكم	القانون.

كمــا	تغيــرت	العاقــات	بيــن	مؤسســات	الحكــم	المحلــي	والمركــزي	بشــكل	دراماتيكي	
خــال	الحــرب،	إذ	انقســمت	العديــد	مــن	مؤسســات	الحكومــة	المركزيــة	مثــل	البنــك	
المحافظــات	 علــى	مســتوى	 المحليــة	 الســلطات	 اليمنــي؛	وخســرت	 المركــزي	
والمديريــات	الدعــم	المالــي	واإلداري	التــي	كانــت	تتلقــاه	ســابًقا	مــن	الحكومــة	

المركزية.

لدراســة	العاقــات	بيــن	المجالــس	المحليــة	والســلطات	المركزيــة	فــي	اليمــن،	تنظــر	
ــة	 ــراف	المتحارب ــوذ	األط ــرة	نف ــي	دائ ــة	ف ــات	الواقع ــي	المحافظ ــة	ف ــذه	الورق ه
ــن	 ــة	الحوثيي ــا،	وجماع ــاد	دوليًّ ــرف	به ــة	المعت ــي:	الحكوم ــة	وه ــية	الثاث الرئيس
ــا	 ــيطر	عليه ــي	تس ــق	الت ــي	المناط ــي.	ف ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــلحة،	والمجل المس
ا،	تنظــر	الورقــة	إلــى	مــأرب	وشــبوة	والنصــف	الجنوبــي	مــن	محافظة	 الحكومــة	شــكليًّ
الحديــدة،	أمــا	فــي	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	تركــز	الورقــة	علــى	
ــف	 ــا	تستكش ــدة،	كم ــة	الحدي ــن	محافظ ــمالي	م ــف	الش ــاء	والنص ــة	صنع العاصم
ــي	 ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــيطرة	المجل ــع	لس ــي	تخض ــدن	الت ــة	ع ــة	المؤقت العاصم

ا. وسط	وجود	محدود	للحكومة	المعترف	بها	دوليًّ

]2] مقابلة مع مسؤول يف صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020.
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منهج البحث

اســتخدم	الباحثــون	مناهــج	البحــث	النوعــي	الستكشــاف	العاقــات	بيــن	الســلطة	
األول	 نوفمبر/تشــرين	 فــي	 الباحثــون	 أجــرى	 المركزيــة.	 والحكومــة	 المحليــة	
تطبيــق	 و/أو	 الهاتــف	 عبــر	 منظمــة	 مقابــات	 	2020 األول	 وديســمبر/كانون	
»واتســاب«	مــع	ســلطتين	محليتيــن	)إحداهــا	تابعــة	للحوثييــن	واألخــرى	مســتقلة(	
فــي	مدينــة	صنعــاء	)محافظــة	أمانــة	العاصمــة(،	وخبيــر	أمنــي	مســتقل	فــي	أمانــة	
العاصمــة،	وســلطتين	محليتيــن	)إحداهــا	تابعــة	للحوثييــن	وأخــرى	تابعــة	للحكومــة	
ــا(	فــي	محافظــة	الحديــدة،	ومســؤول	محلــي	واحــد	فــي	كل	مــن	 المعتــرف	بهــا	دوليًّ
ــا(.	 ــا	دوليًّ ــرف	به ــة	المعت ــن	للحكوم ــا	تابعي ــبوة	)وكليهم ــدن	وش ــي	ع محافظت
اســتندت	المقابــات	إلــى	اســتبيانات	طرحــت	أســئلة	عــن	العاقــة	بيــن	المؤسســات	
المحليــة	والمركزيــة	علــى	خمــس	مســتويات	ضمــن	إطــار	الحوكمــة:	العاقــة	بيــن	
الموظفيــن	والشــؤون	الماليــة،	وتخطيــط	المشــاريع	وتنفيذهــا،	واإلشــراف	والعدالــة.	
ــن	 ــاب«	بي ــق	»واتس ــف	وتطبي ــر	الهات ــة	عب ــبه	منظم ــات	ش ــروا	مقاب ــا	أج بعده
يناير/كانــون	الثانــي	ومــارس/آذار	2021	لطــرح	أســئلة	إضافيــة.	اســتكمل	الباحثــون	
عملهــم	عبــر	النظــر	فــي	نتائــج	الدراســات	عــن	الحكــم	المحلــي	فــي	هــذه	

المحافظات	ومحافظة	مأرب.
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خلفية

أســفرت	الحــرب	المســتمرة	منــذ	ســت	ســنوات	عــن	تفتيــت	الدولــة	اليمنيــة،	
وإضعــاف	الروابــط	بيــن	مؤسســات	الحكومــة	المركزيــة	والمجالــس	المحليــة	علــى	
مســتوى	المحافظــات	والمديريــات	التــي	تقــدم	الخدمــات	األساســية	لماييــن	
اليمنييــن.	تعــود	أزمــة	الحكــم	المســتمرة	إلــى	حالــة	االضطــراب	السياســي	التــي	أدت	
إلــى	انتفاضــة	2011	اليمنيــة	ومــا	أعقبهــا.	تفاقــم	الوضــع	فــي	ســبتمبر/أيلول	2014 
ــاء	 ــة	صنع ــة	اليمني ــى	العاصم ــلحة	عل ــن	المس ــة	الحوثيي ــيطرت	جماع ــا	س عندم
وتوســعت	عســكريًّا	إلــى	الجنــوب	والشــرق	والغــرب.	بعــد	أيــام	مــن	وصــول	القــوات	
ــا	 المتحالفــة	مــع	الحوثييــن	إلــى	عــدن،	التــي	أعلنتهــا	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
عاصمــة	مؤقتــة	أواخــر	مــارس/آذار،]3]	تدّخــل	التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	
ــي	 ــلطة	ف ــى	الس ــادي	إل ــور	ه ــه	منص ــس	عبدرب ــة	الرئي ــادة	حكوم ــارات	إلع واإلم

صنعاء؛	وعّط	لت	الحرب	األهلية	عمل	المجالس	المحلية.

ــع	 ــا	دف ــاز،	م ــط	والغ ــن	النف ــة	م ــادرات	الوطني ــت	الص ــف	2015،	توقف ــي	منتص ف
ــة.]4]  ــي	للســلطات	المحلي ــد	الدعــم	المال ــى	تقيي ــة	إل مؤسســات	الحكومــة	المركزي
ــت	 ــكري،	تصارع ــراع	العس ــاق	الص ــاع	نط ــية	واتس ــل	الرئيس ــادر	الدخ ــدرة	مص ــع	ن م
ــك	 ــل	البن ــى	مؤسســات	مث ــاء	وعــدن	للســيطرة	عل ــة	فــي	صنع األطــراف	المتحارب
المركــزي	اليمنــي،	حيــث	طبقــت	الســلطات	فــي	كل	مــن	صنعــاء	وعــدن	سياســات	
متضاربــة	مــن	خــال	فرعيــن	متنافســين	لهــذه	المؤسســات.	ونظــًرا	لتراجــع	الدعــم	
المالــي	واإلداري	مــن	المؤسســات	المركزيــة،	اضطــرت	الســلطات	المحليــة	إلــى	إيجــاد	
مصــادر	جديــدة	لإليــرادات	لمواصلــة	تقديــم	الخدمــات	العامــة	األساســية.	كمــا	زادت	
المشــاكل	األخــرى	المرتبطــة	بالحــرب،	مثــل	تدهــور	الوضــع	األمنــي	وتدميــر	البنيــة	

التحتية	العامة	وانتشار	األمراض،	العبء	على	كاهل	السلطات	المحلية.

ــي	 ــم	المحل ــكل	الحك ــي	هي ــية	ف ــف	المؤسس ــاط	الضع ــن	نق ــرب	ع ــفت	الح كش
باليمــن،	قبــل	وقــت	طويــل	مــن	انــدالع	الحــرب	األهليــة	فــي	ســبتمبر/أيلول	2014 
والتدخــل	العســكري	الــذي	شــنه	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	فــي	مــارس/آذار	2015،	
كانــت	الســلطات	المحليــة	فــي	اليمــن	تعانــي	مــن	عــدم	كفايــة	الدعــم	ومحدوديــة	
االســتقال	الذاتــي	الممنــوح	مــن	الحكومــة	المركزيــة	فــي	صنعــاء.	تأســس	نظــام	
الحكــم	المحلــي	الحالــي	فــي	اليمــن	عــام	2000	عبــر	قانــون	الســلطة	المحليــة	الــذي	

 ،2015 يوليو/تمــوز   15 رويــرز،  الحــــــوثيني«،  ســيطرة  مــن  عــدن  مينـــــاء  تنتــزع  الســعودية  مــن  املدعــــــــــــومة  اليمنيــة  »القــــــــــــوات  ]]] محمــد مخشــف، 
https://www.reuters.com/article/yemen-security-aden/saudi-backed-yemen-forces-take-aden-port-from-

.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،houthis-residents-idINKCN0PP18F20150715

]4] “يف عــام 2014 كان مــا يقــرب مــن 70% مــن امليزانيــة الوطنيــة يــأيت مــن مــوارد النفــط والغــاز اليمنيــة... ويف عــام 2015 كان هنــاك انخفــاض ســنوي 
بنســبة 54% يف إيرادات الدولة من موازنتها الســنوية”، وضاح العولقي وماجد املذحجي، “تحديات الحكم املحيل يف اليمن يف خضم النزاع”، 
مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لاستشـــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO، موجـــز سياســات رقــم 
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/-Challenges_ ،2018 ٦، إعادة تصور اقتصاد اليمن، 29 يوليو/تموز

for_Yemens_Local_Governance_amid_Conflict/، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. 

https://www.reuters.com/article/yemen-security-aden/saudi-backed-yemen-forces-take-aden-port-from-houthis-residents-idINKCN0PP18F20150715
https://www.reuters.com/article/yemen-security-aden/saudi-backed-yemen-forces-take-aden-port-from-houthis-residents-idINKCN0PP18F20150715
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/-Challenges_for_Yemens_Local_Governance_amid_Conflict/
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/-Challenges_for_Yemens_Local_Governance_amid_Conflict/
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/-Challenges_for_Yemens_Local_Governance_amid_Conflict/
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ــح	هــذا	 ــة	عــام	2001.]5]	من ــس	المحلي ــات	مباشــرة	للمجال ســمح	بإجــراء	أول	انتخاب
القانــون	المجالــس	المحليــة	علــى	مســتوى	المحافظــات	والمديريــات	ســلطة	توفيــر	
الخدمــات	العامــة	األساســية	وإدارة	جوانــب	أخــرى	مــن	األمــور	اليوميــة	لمجتمعاتهــا.	
كمــا	منــح	المجالــس	المحليــة	ســلطة	تحصيــل	مصــادر	دخلهــا	عبــر	الضرائــب	

والرسوم	المختلفة،	مثل	تلك	المضافة	إلى	فواتير	الكهرباء	والمياه	والهاتف.]]]

رغــم	أن	القانــون	منــح	هــذه	الصاحيــات	إلــى	المجالــس	المحليــة	إال	أنــه	قيدهــا.]7] 
ــس	 ــيطر	المجال ــي	تس ــوم-	الت ــب	والرس ــل	الضرائ ــرادات	-مث ــادر	اإلي ــن	مص ــم	تك ل
ــدف	 ــة،	وبه ــلطة	المحلي ــات	الس ــل	عملي ــة	لتموي ــا	كافي ــرة	عليه ــة	مباش المحلي
التعويــض	عــن	هــذا	النقــص،	وضعــت	الحكومة	المركزيــة	ترتيبــات	لتقاســم	اإليرادات	
مــع	الســلطات	المحليــة،	وتضّمــن	ذلــك	تخصيــص	30%	مــن	ثاثــة	صناديــق	وطنيــة	
-صنــدوق	صيانــة	الطــرق	والجســور،	وصنــدوق	الشــباب	والرياضــة،	وصنــدوق	الزراعــة	
والثــروة	الســمكية-	لــوزارة	اإلدارة	المحليــة،	التــي	وزعــت	اإليــرادات	علــى	المجالــس	
المحليــة	فــي	جميــع	أنحــاء	البــاد.	إضافــة	إلــى	ذلــك	كان	يحــق	للمجالــس	المحليــة	
ــر	 ــة	وفواتي ــران	الوطني ــر	الطي ــات	تذاك ــن	مبيع ــة	م ــبة	مئوي ــى	نس ــول	عل الحص
الهاتــف	المحمــول	وكذلــك	الدعــم	الحكومــي	الســنوي	المباشــر]8]	مــن	صنعــاء.]9]	قــّدر	
ــام	2003	أن	 ــن	ع ــي	اليم ــي	ف ــدة	اإلنمائ ــم	المتح ــج	األم ــن	برنام ــادر	ع ــر	ص تقري
المجالــس	المحليــة	كانــت	تعتمــد	علــى	الحكومــة	المركزيــة	لتغطيــة	حوالــي	85% 
ــة	 ــذ	بداي ــر	أحــدث	هــذه	النســبة	بـــ90%.]11]	من مــن	نفقاتهــا،]10]	بينمــا	يقــّدر	تقري
ــع	 ــي	جمي ــى	نطــاق	واســع	ف ــرادات	عل ــع	اإلي ــع	وتوزي ــن	جم ــي،	تباي الصــراع	الحال
ــا	فــي	مناطــق	 أنحــاء	البــاد،	وتوقفــت	المخصصــات	مــن	الحكومــة	المركزيــة	جزئيًّ
ــة	 ــاد	الســلطات	المحلي ــدى	اعتم ــد	م ــب	تحدي ــا	صّع ــا	فــي	مناطــق	أخــرى،	م وكليًّ

على	الدولة	المركزية	في	تغطية	نفقاتها.

]5] لشــرح مفصــل حــول إطــار العمــل القانــوين الــذي يحكــم الســلطات املحليــة باليمــن، انظــر أحمــد محمــد املــاوري، »تقييــم قانــوين لنظــام الســلطة 
https://berghof-foundation.org/library/legal-  ،2018 مايو/أيــار  بريغــوف،  مؤسســة  للتنميــة«،  واقراحــات  باليمــن  املحليــة 
أبريــل/  24 يف  االّطــاع  تــم   ،assessment-of-the-local-authority-system-in-yemen-and-proposals-for-development

.2021 نيســان 

]]] “املــادة رقــم 4 لســنة 2000 بشــأن الســلطة املحليــة«، وزارة الشــؤون القانونيــة والشــؤون الربملانيــة يف الجمهوريــة اليمنيــة، أغســطس/آب 2000، 
ص. https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf ،[9-42، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

 ،2019 يونيو/حزيــران  بريغـــــــــــــــوف،  مؤسســــــــــة  املســتقبلية«،  والخيــــــــــــــارات  التطبيـــــــــــــــــــق  النظــــــــــــــــــــــــرية،  باليمـــــــــــــــــن:  املحــــــــــيل  »الحكــــــــــــــــم  روجــــــــــرز،  ]7] جوشــوا 
تــــــم   ،https://berghof-foundation.org/library/local-governance-in-yemen-theory-practice-and-future-options

 .2021 أبريل/نيســان   17 االّطــاع يف 

الســنوي  الدعــم  ُعّلــق  املســؤول،  وبحســب   .2020 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   21 املحليــة،  الســلطات  مــع  يعمــل  صنعــاء  يف  مســؤول  مــع  ]8] مقابلــة 
يمنــي.  بلــغ 15 مليــار ريــال  الــذي  الدعــم  املحليــة منــذ عــام 2007، وهــو  للمجالــس 

]9] لشرح مفصل عن املوارد املالية والتحديات التي يواجهها املسؤولون املحليون، انظر »اإليرادات املحلية وتخصيص املوارد«، مؤسسة بريغوف، 
 1[ يف  االّطــاع  تــم   ،https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation  ،2018 مايو/أيــار 
أبريل/نيســان 2021، “املــادة رقــم 4 لســنة 2000 بشــأن الســلطة املحليــة”، وزارة الشــؤون القانونيــة والشــؤون الربملانيــة يف الجمهوريــة اليمنيــة، 
  2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf  ،[9-42 ص.   ،2000 أغســطس/آب 

مقابلــة مــع مســؤول يف صنعــاء يعمــل مــع الســلطات املحليــة، 21 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2020. 

]10] برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ، برنامــج دعــم الامركزيــة والتنميــة املحليــة )DLDSP( -املرحلــة التجريبيــة )صنعــاء: وثيقــة برنامــج األمــم املتحــدة 
اإلنمــايئ، ]200(. استشــهد بهــا فلــور بيومينــج قائــًا “اندمــاج الخنجــر والبندقيــة: فشــل اندمــاج جنــوب اليمــن الســابق يف الجمهوريــة اليمنيــة 
املوحــدة”، ص. 75. )استشــهدت بــه ســارة فيليبــس قائلــة “تجربــة اليمــن الديمقراطيــة مــن املنظــور اإلقليمــي: املحســوبية والتعدديــة الســلطوية«، 

نيويــورك: بالجريــف ماكميــان، 2008، ص. 78(.

]11] لشــرح مفصل عن املوارد املالية والتحديات التي يواجهها املســؤولون املحليون، انظر »اإليرادات املحلية وتخصيص املوارد«، مؤسســة بريغوف، 
 1[ يف  االّطــاع  تــم   ،https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation  ،2018 مايو/أيــار 

أبريل/نيســان 2021.

https://berghof-foundation.org/library/legal-assessment-of-the-local-authority-system-in-yemen-and-proposals-for-development
https://berghof-foundation.org/library/legal-assessment-of-the-local-authority-system-in-yemen-and-proposals-for-development
https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf
https://berghof-foundation.org/library/local-governance-in-yemen-theory-practice-and-future-options
https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation
https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf
https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation
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ــى	 ــو(	عل ــة	حــق	النقــض	)الفيت ــة	المركزي ــة	الحكوم ــون	الســلطة	المحلي ــح	قان من
القــرارات	التــي	تتخذهــا	المجالــس	المحليــة.	ورغــم	أن	المجالــس	المحليــة	فــي	كل	
محافظــة	ومديريــة	كانــت	ُتنتخــب	مــن	ِقبــل	الشــعب	كل	خمــس	ســنوات،	إال	أنهــا	
ظلــت	تحــت	إشــراف	المحافظيــن	ومــدراء	المديريــات،	الذيــن	ُعيِّنــوا	مــن	الحكومــة	
المركزيــة	)انظــر	الشــكل	رقــم	1(.	رضــخ	الرئيــس	اليمنــي	حينهــا	علــي	عبــداهلل	صالح	
ــة	 ــس	المحلي ــام	2008	وســمح	للمجال ــدة	ع ــر	هــذه	القاع للضغــط	الشــعبي	لتغيي
ــة.]12]  ــن،	وبقــاء	المحافظيــن	مســؤولين	أمــام	الحكومــة	المركزي بانتخــاب	المحافظي
ــح	 ــل	صال ــام	2012،	نق ــة	ع ــن	التالي ــات	المحافظي ــراء	انتخاب ــت	إلج ــن	حــل	الوق حي
ــك	الحيــن	المحافظيــن	بقــرارات	 ــن	منــذ	ذل ــذي	يعّي ــى	نائبــه	هــادي،	ال الســلطة	إل

رئاسية.

أحــد	األشــكال	األخــرى	التــي	جــرى	خالهــا	تقييــد	اســتقالية	المجالــس	المحليــة	
ــة«	 ــة	هــي	وجــود	»األجهــزة	التنفيذي ــون	الســلطة	المحلي ــل	قان ــن	ِقب ــة	م اليمني
اإلداريــة	أو	المكاتــب	المحليــة	لــوزارات	الحكومــة	المركزيــة	علــى	مســتوى	المحافظات	
والمديريــات.	وفــي	حيــن	نــص	قانــون	الســلطة	المحلية	علــى	أن	األجهــزة	التنفيذية	
ــام	 ــا	أم ــؤولة	أيًض ــا	مس ــة	كونه ــإن	حقيق ــة،	ف ــس	المحلي ــام	المجال ــؤولة	أم مس
ــذ	 ــس	تنفي ــى	المجال ــب	عل ــن	الصع ــت	م ــا	جعل ــي	تمثله ــة	الت ــلطات	المركزي الس
قراراتهــا	بشــكل	مســتقل.]13]	فاقــم	هــذا	التعريــف	المبهــم	للســلطة	المشــاكل	

المتعلقة	بالتنسيق	والتي	شّلت	عمل	المسؤولين	المحليين.]14]

ومــع	تصاعــد	الحــرب،	تضــاءل	دعــم	الحكومــة	المركزيــة	للمجالــس	المحليــة	أو	توقف	
ــدة	 ــى	إيجــاد	مصــادر	جدي ــة	عل ــس	المحلي ــر	المجال ــا	أجب فــي	بعــض	الحــاالت،	مم
للدخــل	والبحــث	عــن	طــرق	جديــدة	للحكــم.]15]	صحيــح	أن	المجالــس	المحليــة	
ضعفــت	بشــكل	كبيــر	فــي	العديــد	مــن	المناطــق،	إال	أنهــا	ال	تــزال	مؤسســات	حكــم	
ــات	 ــه	المجتمع ــي	تواج ــا	الت ــا	للقضاي ــا	دقيًق ــا	فهًم ــي	جعبته ــك	ف ــة	تمل مهم
ــاعدات	 ــه	المس ــة	توجي ــية،	وكيفي ــات	األساس ــا	بالخدم ــة	تزويده ــة	وكيفي المحلي
اإلنســانية	واإلنمائيــة.	األهــم	مــن	هــذا،	المجالــس	هــي	مكونــات	الدولــة	الوطنيــة	
ــا،	كمــا	هــو	الحال	فــي	تعــز	وأبيــن	والحديــدة،	والمحافظات	 الوحيــدة	المقســمة	جزئيًّ
ــتعادة	 ــه	الس ــتناد	إلي ــن	االس ــل	الممك ــاس	األفض ــر	األس ــة	تعتب ــس	المحلي والمجال

الدولة	الوطنية.

]12] ليونــاردو روميــو ومحمــد املنــي، »الطريــق الصعــب نحــو الحكــم الــذايت املحــيل يف اليمــن: إصاحــات الامركزيــة بــني املنطــق الســيايس واملقاومــة 
)محــرران(،  فيانكــورت  وفرانســوا  فاســكيز  مارتينيــز  يف خورخــي  العربيــة«.  الجزيــرة  شــبه  يف  األحــزاب  متعــددة  ديمقراطيــة  يف  البريوقراطيــة 
 .2011 للنشــر،  الجــار  إدوارد  املاليــة.  الســلطة  انتقــال  دون  تحــــــــــــــــــول  التــي  العقبــات  عامليــة حـــــــــول  نظــر  الناميــة: وجهــات  البلــدان  يف  الامركزيــة 

.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://www.elgaronline.com/view/9781849805087.00020.xml

]]1] املصدر نفسه. 

https://berghof-foundation.org/  ،2018 مايو/أيــار  بريغــوف،  مؤسســة  باليمــن«،  االســتقرار  محــرك  املحــيل،  »الحكــم  باســلمه،  ]14] بــدر 
 .2021 أبريل/نيســان   20 يف  االّطــاع  تــم   ،library/local-governance-engine-for-stability-in-yemen

]15] وضــاح العولقــي ماجــد املذحجــي، “بعيــًدا عــن نهــج اســتمرار العمــل كاملعتــاد: الحكــم املحــيل يف اليمــن يف ظــل النــزاع واالضطــراب”، مركــز صنعــاء 
للدراســات االســراتيجية/ديب روت لاستشـــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO، موجـــز سياســات رقــم ]، إعــادة 
 ،https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_En.pdf ،2018 تصــور اقتصــاد اليمــن، 19 يوليو/تمــوز

تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

https://www.elgaronline.com/view/9781849805087.00020.xml
https://berghof-foundation.org/library/local-governance-engine-for-stability-in-yemen
https://berghof-foundation.org/library/local-governance-engine-for-stability-in-yemen
https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_En.pdf
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الشكل	رقم	1:

المصدر:	مركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية	)2020(]]1]

]]1] عمــر صالــح يســلم باحميــد، »تحديــات أمــام ســلطات شــبوة املحليــة يف زمــن الحــرب«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 10 أكتوبــر/
.https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12[85  ،2020 األول  تشــرين 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12685
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التشرذم المستمر: حكومتان والمجلس 
االنتقالي الجنوبي

ــن	 ــى	م ــنوات	األول ــال	الس ــة	خ ــة	المركزي ــات	الدول ــى	مؤسس ــيطرة	عل ــراع	الس ص
الحــرب	بيــن	حكومــة	الرئيــس	عبدربــه	منصــور	هــادي	وجماعــة	الحوثييــن	المســلحة	
عّطــل	دفــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	المدنيــة	وقــّوض	قــدرة	المجالــس	المحليــة	
ــى	عــدن	 ــت	إل ــي	ُنقل ــة.]17]	تعرضــت	المؤسســات	الت ــات	العام ــم	الخدم ــى	تقدي عل
لضغــوط	إضافيــة	حيــن	بــدأ	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	فــي	مواجهــة	حكومــة	

هادي.

ــي	ســبتمبر/أيلول	]201  ــا	ف ــة	صعًب ــة	المدني ــب	موظفــي	الخدم ــع	روات ــح	دف أصب
ــس	 ــة	رئي ــررت	حكوم ــا،	ق ــة.	وخــاف	نصــح	خبرائه ــة	الســيولة	النقدي نتيجــة	أزم
الــوزراء	حينهــا	أحمــد	بــن	دغــر	نقــل	مقــر	البنــك	المركــزي	اليمنــي	إلــى	عــدن	دون	
ترتيبــات	مســبقة	لنقــل	اإليــرادات	المركزيــة	معهــا،	ووعــدت	بأنهــا	ستســتمر	فــي	
دفــع	جميــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	المدنيــة	فــي	جميــع	أنحــاء	البــاد.]18]	خلــق	
قــرار	نقــل	مقــر	البنــك	مــن	صنعــاء	إلــى	العاصمــة	المؤقتــة	فــي	عــدن	بعــًدا	جديــًدا	
ــا	إلــى	اســتعادة	الســيطرة	علــى	 للحــرب	حيــث	ســعت	الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
مؤسســات	الحكومــة	المركزيــة	المتمركــزة	فــي	صنعــاء	التــي	يســيطر	عليهــا	
الحوثيــون.]19]	تمكنــت	حكومــة	هــادي	مــن	اســتئناف	دفــع	بعــض	رواتــب	موظفــي	
ــن	 ــى	تباي ــك	المركــزي	أدى	إل ــى	البن ــة	مــن	عــدن،	إال	أن	الصــراع	عل الخدمــة	المدني
فــي	السياســات	الماليــة	والنقديــة	التــي	اســتخدمها	كل	جانــب	ســاًحا	ضــد	اآلخــر	

كجزء	من	الصراع	األوسع.]20]	تتضمن	األمثلة	الواضحة	على	تأثير	تباين	سياسات

البنــك	المركــزي	علــى	الشــعب	اليمنــي	فــي	االنخفــاض	المســتمر	بقيمــة	العملــة	
المحليــة،	واتســاع	الفجــوة	فــي	ســعر	الصــرف	بيــن	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	

الحوثيون	وتلك	التي	تسيطر	عليها	الحكومة.]21]

]17] للمزيــد عــن دور رواتــب موظفــي الخدمــة املدنيــة يف االقتصــاد راجــع، منصــور البشــريي، “اإلجـــراءات االقتصـــادية لبنــاء الثقــة - رواتــب موظفــي 
الخدمــة املدنيــة”، ديــب روت لاستشـــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO،  مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 
https://devchampions.org/ar/publications/policy- ،2019 موجـــز سياســات رقــم 11، إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، 18 مــارس/آذار

brief/civil-servant-salaries/، تــم االّطــاع يف 21 يوليو/تمــوز 2021.

املاليــة منصــر  اللجنــة وزيــر  إىل عــدن. شــملت  املركــزي مــن صنعــاء  البنــك  بنقــل مقــر  االقــراح  لتقييــم  لجنــة  بــن دغــر  أحمــد  الــوزراء  ]18] عــنّي رئيــس 
املقــدم إىل رئيــس  اللجنــة  امليتمــي. عِلــم مركــز صنعــاء أن تقريــر  البــارز محمــد  الــدويل واالقتصــادي  التخطيــط والتعــاون  القعيطــي، وترأســها وزيــر 
الوزراء، والذي ُقدمت نسخة منه إىل محافظ البنك املركزي حينها محمد بن همام، شددت عىل عدم نقل مقر البنك وحذرت بأن تلك الخطوة 

ســتضر االقتصــاد الوطنــي. عــنّي بــن دغــر لجنــة أخــرى ترأســها وزيــر اإلدارة املحليــة عبدالرقيــب ســيف فتــح وأيــدت قــرار نقــل مقــر البنــك املركــزي.  

]19] منصــور راجــح وأمــل ناصــر وفــارع املســلمي، »اليمــن بــا بنــك مركــزي: فقــدان أساســيات االســتقرار االقتصــادي وتســريع املجاعــة«، مركــز صنعــاء 
 ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59 ،201[ للدراســات االســراتيجية، 2 نوفمرب/تشــرين الثاين

تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. 

البحــوث  لاستشـــارات/مركز  روت  ديــب  اليمــن”،  يف  دائــم  ســام  التفــاق  االقتصاديــة  “األولويــات  انظــر  للحــرب،  االقتصاديــة  الدوافــع  عــن  ]20] للمزيــد 
التطبيقية بالشراكة مع الشـرق CARPO، مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، موجـز سياسات رقم 20 إعادة تصور اقتصاد اليمن، 2 يونيو/حزيران 
 ،/https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Economic_Priorities_for_a_Sustainable_Peace  ،2020 

تم االطاع يف 21 يوليو/تموز 2021.

]21] “النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة: التفــاوت املتزايــد بــني ســعر صــرف األوراق النقديــة الجديــدة والقديمــة«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 
9 ســبتمرب/أيلول https://sanaacenter.org/publications/analysis/115[2 ،2020، تم االّطاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries/
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries/
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/civil-servant-salaries/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Economic_Priorities_for_a_Sustainable_Peace/
https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Economic_Priorities_for_a_Sustainable_Peace/
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11562
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وبينمــا	واصلــت	حكومــة	هــادي	نقــل	وإعــادة	بنــاء	مؤسســات	الحكومــة	المركزيــة	
فــي	عــدن،	ســعت	مجموعــة	مــن	القيــادات	المؤيــدة	لانفصــال	فــي	جنــوب	اليمــن	
ــذي	 ــي	ال ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــد	المجل ــا.	عّق ــة	به ــة	خاص ــكيل	حكوم ــى	تش إل
ــار	2017	بدعــم	مــن	اإلمــارات	العربيــة	المتحــدة	العاقــة	بيــن	 تأســس	فــي	مايو/أي
مؤسســات	الحكومــة	المركزيــة	والســلطات	المحليــة،	لكــن	هــذه	المــرة	داخــل	
المحافظــات	الجنوبيــة	التــي	تســيطر	عليهــا	حكومــة	هــادي	شــكليًّا.	ضمــت	القيــادة	
العليــا	للمجلــس	االنتقالــي	المحافظيــن	الســابقين	لمحافظــات	عــدن	وشــبوة	
وحضرمــوت،	الذيــن	أقالهــم	هــادي	مــن	مناصبهــم.	أواخــر	يناير/كانــون	الثانــي	2018،	

سيطرت	القوات	المتحالفة	مع	المجلس	االنتقالي	على	عدن	لفترة	وجيزة.

بــدا	التصــدع	داخــل	التحالــف	المناهــض	للحوثييــن	واضًحــا	فــي	أغســطس/آب	2019 
حيــن	انتــزع	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	الســيطرة	علــى	العاصمــة	المؤقتــة	عــدن	
مــن	حكومــة	هــادي	وتقــدم	نحــو	محافظتــي	أبيــن	وشــبوة	المجاورتيــن.	تدخلــت	
الســعودية	لوقــف	المعــارك،	وتوســطت	فــي	خطــة	لتقاســم	الســلطة	فــي	نوفمبــر/
تشــرين	الثانــي	2019	ُعرفــت	باســم	اتفــاق	الريــاض؛	بهــدف	دمــج	المجلــس	االنتقالي	
سياســيًّا	وعســكريًّا	فــي	حكومــة	هــادي.	بعــد	أكثــر	مــن	عــام	علــى	توقيــع	االتفــاق،	
ــي	 ــي	ف ــس	االنتقال ــن	المجل ــن	ع ــمل	ممثلي ــلطة	تش ــم	س ــة	تقاس ــكلت	حكوم ُش
ديســمبر/كانون	األول	2020،	بينمــا	لــم	ُتنفــذ	الترتيبــات	االقتصاديــة	واألمنيــة	

والعسكرية	األخرى	الواردة	في	االتفاق.

قــّوض	الصــراع	علــى	الســلطة	فــي	عــدن	ومــا	حولهــا	األمــن	وعّقــد	عمــل	الحكومــة	
ــات	 ــاح	الفيضان ــاء	اجتي ــان	2020،	أثن ــر	أبريل/نيس ــتويات.	أواخ ــع	المس ــى	جمي عل
المدمــرة	لجنــوب	اليمــن،	أعلــن	المجلــس	االنتقالــي	حالــة	الطــوارئ	وتطبيــق	اإلدارة	
ــرر	 ــابق.]22]	ب ــن	الس ــوب	اليم ــن	جن ــزًءا	م ــت	ج ــي	كان ــات	الت ــي	المحافظ ــة	ف الذاتي
المجلــس	خطوتــه	بإلقــاء	اللــوم	علــى	مســؤولي	حكومــة	هــادي	لعــدم	دفــع	الرواتب	
وتدهــور	الخدمــات	األساســية	فــي	جميــع	أنحــاء	الجنــوب،]23]	حــاول	المجلــس	
االنتقالــي	الجنوبــي	اســتعادة	الخدمــات	األساســية	للســكان	المتضرريــن.	وكجــزء	مــن	
محاولــة	المجلــس	تطبيــق	اإلدارة	الذاتيــة	فــي	الجنــوب،	أصــدر	المجلــس	قــراًرا	يأمــر	
جميــع	المؤسســات	الحكوميــة	بإعــادة	توجيــه	ودائــع	اإليــرادات	مــن	البنــك	المركــزي	

اليمني	إلى	حساب	في	البنك	األهلي	اليمني.]24]

]22] محمــد الغبــاري ومحمــد مخشــف، »انفصاليــو اليمــن يعلنــون اإلدارة الذاتيــة يف الجنــوب ويعّقــدون جهــود الســام«، 25 أبريل/نيســان 2020، 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-south/yemen-separatists-announce-self-rule-in-south-

]complicating-peace-efforts-idUSKCN22800، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]]2] “املجلس االنتقايل الجنوبي يعلن اإلدارة الذاتية”، مكتب اإلدارة العامة للشئون الخارجية للمجلس االنتقايل الجنوبي يف االتحاد األوروبي، 
25 أبريل/نيسان https://stc-eu.org/en/stc-announces-self-rule , ،2020/، تم االّطاع يف 2 فرباير/شباط 2021.

صنعــاء  مركــز  العامــة«،  املاليــة  وتهــدد  املركــزي  البنــك  تشــّل  عــدن  عــىل  الجنوبــي  االنتقــايل  املجلــس  ســيطرة  اليمنيــة:  االقتصاديــة  ]24] »النشــرة 
للدراسات االسراتيجية، 17 يونيو/حزيران https://sanaacenter.org/publications/analysis/10219 ،2020، تم االّطاع يف 2 فرباير/

شــباط 2021.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-south/yemen-separatists-announce-self-rule-in-south-complicating-peace-efforts-idUSKCN228003
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-south/yemen-separatists-announce-self-rule-in-south-complicating-peace-efforts-idUSKCN228003
https://stc-eu.org/en/stc-announces-self-rule/
https://stc-eu.org/en/stc-announces-self-rule/
https://sanaacenter.org/publications/analysis/10219
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بحلــول	يوليو/تمــوز،	تخلــى	المجلــس	االنتقالــي	عــن	تجربــة	اإلدارة	الذاتيــة	كجــزء	
مــن	صفقــة	مــع	حكومــة	هــادي	إلحيــاء	محادثــات	تنفيــذ	اتفــاق	الريــاض.]25]	عّيــن	
هــادي	أحمــد	لملــس	محافًظــا	جديــًدا	لمحافظــة	عــدن،	واألخيــر	كان	محافًظــا	
ــا.	 ــادي	الحًق ــه	ه ــام	2017	وأقال ــي	ع ــس	االنتقال ــم	للمجل ــبوة	وانض ــة	ش لمحافظ
أســفرت	المحــاوالت	المتتاليــة	للســيطرة	علــى	عــدن	عــن	انقســام	فــي	مؤسســات	
الحكومــة	المركزيــة؛	لتنخفــض	المســاعدة	الماليــة	واإلداريــة	للمجالــس	المحليــة	أو	
ــه	 ــت	ذات ــي	الوق ــة	ف ــلطات	المحلي ــّرض	الس ــع،	وع ــكل	متقط ــا	بش ــى	وصوله إل

لتدخات	مستمرة	من	ِقبل	األطراف	المسلحة.

ــوارد	 ــص	الم ــن	تقّل ــن	م ــة	فــي	مناطــق	ســيطرة	الحوثيي ــس	المحلي ــت	المجال 	عان
والقــدرات	بســبب	انهيــار	االقتصــاد.	مــع	ذلــك	عــززت	ســلطات	الحوثييــن	ســيطرتها	
المتزايــدة	علــى	جميــع	مســتويات	الحكومــة؛	لــم	ُيتــرك	للمجالــس	المحليــة	ســوى	
ــع	 ــل	جمي ــرب.	ُترس ــل	الح ــا	قب ــا	كان	لديه ــل	مم ــتقالية،	أق ــن	االس ــل	م ــدر	قلي ق
اإليــرادات	المخــّول	جمعهــا	للســلطات	المحليــة	بموجــب	قانــون	الســلطات	المحليــة	
إلــى	صنعــاء.	همشــت	المؤسســات	الموازيــة	التــي	أنشــأها	الحوثيــون	عمــل	المجالس	
المحليــة.]]2]	علــى	ســبيل	المثــال،	نشــرت	ســلطات	الحوثييــن	فــي	صنعــاء	مشــرفين	
ــب	 ــع	الضرائ ــك،	جم ــي	ذل ــا	ف ــة،	بم ــات	الدول ــع	مؤسس ــي	جمي ــل	ف ــة	العم لمراقب
والرســوم	مــن	ِقبــل	المجالــس	المحليــة.	لــم	يجِر	هــؤالء	المشــرفون	تغييــرات	جوهرية	
ــّوض	 ــم	يق ــا	للحك ــكًا	موازيًّ ــون	هي ــم	يمثل ــة،	لكنه ــس	المحلي ــل	المجال ــى	عم عل

استقالية	المجالس.]27]

وجــد	تقييــم	أجــراه	برنامــج	األمــم	المتحــدة	اإلنمائــي	عــام	2019	عــن	الحكــم	المحلي	
ــى	 ــوًدا	عل ــت	قي ــاء	فرض ــي	صنع ــة	ف ــلطات	المركزي ــات	أن	الس ــت	محافظ ــي	س ف
ــة	 ــون	بمحافظ ــؤولون	محلي ــاد	مس ــة.	وأف ــة	حج ــي	محافظ ــة	ف ــلطة	المحلي الس
عــدن	عــن	تراجــع	طفيــف	فــي	الحكــم	الذاتــي	لصالــح	الحكومــة	المركزيــة	فــي	ذات	

المدينة،	بينما	حظيت	محافظتا	مأرب	وحضرموت	بقدر	أكبر	من	االستقالية.]28]

ــم	تتناســب	 ــة	للحك ــا	مختلف ــة	ُنهًج ــك	التطــورات	اتبعــت	الســلطات	المحلي إزاء	تل
بشكل	خاص	مع	ظروفها.

https://www.bbc.com/  ،2020 25] “النــزاع يف اليمــن: االنفصاليــون الجنوبيــون يتخلــون عــن اإلدارة الذاتيــة”، بــي بــي يس، 20 يوليو/تمــوز[
news/world-middle-east-5[579115، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]]2] مقابلة مع مسؤول حكومي مقره صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. 

]27]  ماجــد املذحجــي، آدم بــارون، أندريــو كومنجــس، تريســتان ســاملون، »الــدور املحــوري للمجالــس املحّليــة يف اليمــن«، مركــز صنعــاء للدراســات 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51 ،201[ االســراتيجية، 10 ســبتمرب/أيلول

 ،2019 سبتمـــــــــــــــــــــــرب/أيلول  اإلنمــايئ،  املتحــــــــــــــــدة  األمــــــــــــــــــــم  برنامـــــــــــــــــج  األساســية”،  النتائــج  تقــــــــــــــرير  اليمـــــــــــــــن:  يف  املحــيل  للحكـــــــــــــــــــــــــم  ســـــــــــــــــــريع  ]28] “تشــخيص 
https://yemenlg.org/wp-content/uploads/2019/09/Local-Governance-Diagnostic_UNDP.pdf، تــم االّطــاع يف 18 مايــو/

أيــار 2021. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53579115
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53579115
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51
https://yemenlg.org/wp-content/uploads/2019/09/Local-Governance-Diagnostic_UNDP.pdf
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السلطات المحلية في مناطق سيطرة 
الحوثيين

ــإن	 ــوز	2018،	ف ــي	يوليو/تم ــه	ف ــن	ورقت ــاد	اليم ــور	اقتص ــج	تص ــر	برنام ــذ	أن	نش من
ــي	يســيطر	 ــة	فــي	المناطــق	الت ــس	المحلي ــق	بالمجال ــا	يتعل التوجــه	الســائد	فيم
عليهــا	الحوثيــون،	هــو	أن	الحكومــة	المركزيــة	فــي	صنعاء	عــادت	بجهــود	الامركزية	
ــس	 ــد	المجال ــم	تع ــوراء.	ل ــى	ال ــن	إل ــن	الماضيي ــدى	العقدي ــى	م ــذت	عل ــي	ُنف الت
ــي	 ــا	ف ــوص	عليه ــرق	المنص ــرادات	بالط ــرف	اإلي ــع	وص ــى	جم ــادرة	عل ــة	ق المحلي
إلــى	 مســؤولياتها	 وُنقلــت	 اســتقاليتها	 وُقيــدت	 المحليــة،	 الســلطة	 قانــون	
المؤسســات	غيــر	الرســمية	الموازيــة	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	المركزيــة	
بصنعــاء.	يســتمر	المشــرفون	الذيــن	عينهــم	الحوثيــون	بمراقبــة	نشــاطات	المجالــس	
عــن	كثــب	رغــم	أن	العديــد	منهــم	ُعيِّنــوا	مــن	ِقبــل	جماعــة	الحوثييــن	كمحافظيــن	
ومــدراء	مديريــات	وفــي	مناصــب	قياديــة	أخــرى	بالســلطة	المحليــة	منــذ	منتصــف	

2019	تقريًبا.]29]

ــل	 ــا.	تمث ــة	محليًّ ــرادات	المحّصل ــدة	لإلي ــادر	جدي ــن	بمص ــلطات	الحوثيي ــت	س طالب
ــن	يســتوفون	 ــع	المســلمين	الذي ــى	جمي ــروض	عل ــي	مف ــزام	مال ــزكاة	-وهــي	الت ال
معاييــر	الثــروة	الازمــة-	حوالــي	90%	مــن	إيــرادات	المديريــات،	وبلغــت	حوالــي	20 
ــزال	 ــا	ي ــا	م ــن	كان	جمعه ــرب	حي ــنوات	الح ــي	أول	س ــنويًّا	ف ــي	س ــال	يمن ــار	ري ملي
تحــت	ســلطة	وزارة	اإلدارة	المحليــة.]30]	فــي	منتصــف	2017،]31]	أصــدر	الحوثيــون	قــراًرا	
ُتحــّول	بموجبــه	عائــدات	الــزكاة	إلــى	حســاب	مصرفــي	خــاص	لــم	ُتمنــح	الســلطات	
ــره	 ــذي	يدي ــى	ال ــي	األعل ــس	السياس ــأ	المجل ــه.	أنش ــول	إلي ــة	اإلذن	بالوص المحلي
الحوثيــون	فــي	مايو/أيــار	2018	هيئــة	جديــدة	تحــت	مســمى	الهيئــة	العامــة	للــزكاة؛	
وســيطر	علــى	مســتحقات	الــزكاة	ســيطرة	مركزيــة،	وجــرد	الســلطات	المحليــة	مــن	
حقوقهــا	فــي	اســتخدام	إيــرادات	الــزكاة	مــن	أجــل	التنميــة،	كمــا	هــو	منصــوص	فــي	
إنهــا	ســتعّوض	 فــي	صنعــاء	 الســلطات	 قالــت	 المحليــة.]32]	 الســلطة	 قانــون	
المســؤولين	المحلييــن	بمصــادر	بديلــة	لإليــرادات،	لكنهــا	لــم	تفعــل	ذلــك	بعــد.]33] 

]29] جوشــوا روجــرز، »تغيــري الحكــم املحــيل باليمــن: مؤسســات املديريــات واملحافظــات يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة أنصــار اللــه«، مؤسســة 
 ،https://berghof-foundation.org/library/changing-local-governance-in-yemen ،2020 األول بريغــوف، ديســمرب/كانون 
تــم االّطــاع يف 14 مايو/أيــار 2021. حــدد روجــرز ثــاث مراحــل لتعزيــز الحوثيــني ســيطرتهم عــىل الحكــم املحــيل خــال الحــرب. مــن أوائــل عــام 2015 
وحتى أواخر عام 2017، نشر الحوثيون مشرفني يف املؤسسات املحلية التي ظلت تحت سيطرة املؤتمر الشعبي العام، حليف الحوثيني حينها. 
بعــد أن قتــل الحوثيــون زعيــم املؤتمــر الشــعبي العــام والرئيــس الســابق عــيل عبداللــه صالــح يف ديســمرب/كانون األول 2017، فــرض املشــرفون املزيــد 
مــن الســيطرة داخــل املؤسســات التــي يديرهــا بشــكل عــام حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام. ومنــذ حــوايل منتصــف عــام 2019، ُعــني بعــض املشــرفني 

رســميًّا كمحافظــني ومــدراء مديريــات ويف مناصــب قياديــة أخــرى يف الســلطة املحليــة.  

]0]] مقابلــة مــع مســؤول حكومــي مقــره صنعــاء يعمــل مــع الســلطات املحليــة، 21 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2020. لشــرح مفصــل عــن املــوارد املاليــة 
 ،2018 مايو/أيــار  بريغــوف،  مؤسســــــــــــــــة  املـــــــــــــــوارد«،  وتخصيــص  املحليــة  »اإليــرادات  انظــر  املحليـــــــــــــون،  املسؤولـــــــــــــون  يواجههـــــــــــــــا  التــي  والتحــــــــــــــــــديات 
 .2021 أبريل/نيســان   1[ يف  االّطــاع  تــم   ،https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation

]2 مايو/أيــار 2018،  يمــن،  نيــوز  الــزكاة!!«،  أمــوال  الحـــــــــــــــــــــويث  تنهــب مليشــيات  لهــذا  لجبايتهــا...  اقتصاديــون  الصنعــاين، »مشرفــــــــــــــــون  ]1]] ســمري 
 .2021 مايو/أيــار   21 يف  االّطــاع  تــم   ،https://www.newsyemen.net/new/[14[[

http://www.ypagency.  ،2018 مايو/أيــار   1 اليمنيــة،  الصحافــة  وكالــة  للــزكاة«،  العامــة  الهيئــة  بإنشــاء  قــراًرا  يصــدر  املشــاط  ]2]] »الرئيــس 
الُخمــس،  الحوثيــون وضريبــة  وأحكــم:  الضرائــب  أفــرض  اليمنيــة،  االقتصاديــة  “النشــرة   ،2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   net/42[80
https://sanaacenter.org/ar/ ،2020 نحــو مأسســة النخبــة الهاشــمية«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ] أكتوبر/تشــرين األول

،2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،publications-all/analysis-ar/11[74

]]]] مقابلة مع مسؤول حكومي مقره صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. 

https://berghof-foundation.org/library/changing-local-governance-in-yemen
https://berghof-foundation.org/library/local-revenue-and-resource-allocation
https://www.newsyemen.net/new/31463
http://www.ypagency.net/42380
http://www.ypagency.net/42380
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11674
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11674
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وفــق	فريــق	خبــراء	األمــم	المتحــدة	المعنــي	باليمــن	فــإن	إجمالــي	مــوارد	الــزكاة	عــام	
2019،	بلغــت	43	مليــار	ريــال	)75	مليــون	دوالر	أمريكــي(.]34]	يعــود	هــذا	االرتفــاع	
ــن	 ــة	الحوثيي ــى	مطالب ــرب	إل ــة	الح ــة	ببداي ــزكاة	مقارن ــرادات	ال ــي	إي ــوظ	ف الملح
بالمزيــد	منــذ	عــام	2017	وجمــع	األمــوال	بالقــوة	ومنــع	التجــار	مــن	االحتفــاظ	بنســبة	
ــزكاة	المتوجــب	عليهــم	لتوزيعــه	بأنفســهم	كمــا	كان	شــائًعا.]35]  25%	مــن	مبلــغ	ال
أظهــرت	النتائــج	األوليــة	لتحقيــق	أجرتــه	األمــم	المتحــدة	عــن	الهيئــة	العامــة	للزكاة	
ــراء	 ــي	واإلث ــود	الحرب ــن	المجه ــع	ثم ــزكاة	لدف ــاهمات	ال ــون	مس ــن	يحول أن	الحوثيي

الشخصي	لقياداتهم.]]3]

شــّكل	البحــث	عــن	طــرق	بديلــة	لتوفيــر	اإليــرادات	تحديًّــا	لهــذه	المجالــس	المحليــة	
كــون	ســلطات	الحوثييــن	حاولــت	احتــكار	تحصيلهــا.]37]	تراقــب	ســلطات	الحوثييــن	
ــرادات	 ــوزع	اإلي ــع	وت ــا	تجم ــن	أنه ــد	م ــب	للتأك ــن	كث ــة	ع ــس	المحلي ــاط	المجال نش
ــي	 ــة	ف ــة	المركزي ــات	الحكوم ــب	توجيه ــة	حس ــانية	الخارجي ــاعدات	اإلنس والمس

صنعاء.]38]

آخــر	مــرة	تلقــى	فيهــا	موظفــو	وزارة	اإلدارة	المحليــة	فــي	صنعــاء،	والبالــغ	عددهــم	
875،	رواتبهــم	مــن	الحكومــة	المركزيــة	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	كانــت	فــي	
بدايــات	2021،	حيــث	ُدفــع	نصــف	راتــب	مســتحق	منــذ	مــارس/آذار	2018،]39]	توقفــت	
ــا	عــن	دفــع	الرواتــب	بانتظــام	فــي	مناطــق	ســيطرة	 الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
الحوثييــن	بــدًءا	مــن	أواخــر	]201	عنــد	نقــل	مقــر	البنــك	المركــزي	مــن	صنعــاء	إلــى	
عــدن.	فــي	مدينــة	صنعــاء	)أمانــة	العاصمــة(،	ُتــزود	الســلطات	المحليــة	بالتمويــل	
الكافــي	لتغطيــة	الحــد	األدنــى	مــن	التكاليــف	التشــغيلية	واألمنيــة	وحــاالت	الطوارئ	
ــوزارة	اإلدارة	 ــهرية	ل ــة	الش ــت	الميزاني ــذ	]201	بلغ ــة.	من ــات	الحيوي ــر	الخدم وتوفي
المحليــة	حوالــي	2.5	مليــون	ريــال	يمنــي،	مقارنــة	بـــ	25	مليــون	ريــال	عــام	2014.]40] 
ــن	 ــة	م ــل	حال ــاك	بالفع ــاء:	»هن ــز	صنع ــاء	لمرك ــي	صنع ــي	ف ــف	حكوم ــال	موظ ق
الشــلل	فــي	العمليــة	اإلداريــة،]41]	االلتــزام	بنصــوص	قوانيــن	وأنظمــة	الخدمــة	

المدنية	يكاد	يكون	مستحيًا«.

]4]] “رســالة مؤرخــة 22 يناير/كانــون الثــاين 2021 مــن لجنــة الخــرباء املعنيــني باليمــن إىل رئيــس مجلــس األمــن«، مجلــس األمــن، 25 يناير/كانــون 
الثــاين https://undocs.org/en/S/2021/79 ،2021، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. 

]5]] مقابلة مع مسؤول حكومي مقره صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. 

]]]] املصدر نفسه.

]7]] “النهــب القانــوين: الحوثيــون يفرضــون ضرائــب متزايــدة عــىل الســكان لتمويــل الحــرب”، املصــدر أونايــن باإلنجليزيــة، ]2 فرباير/شــباط 2020، 
]https://al-masdaronline.net/national/[9، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]8]] وضــاح العولقــي وماجــد املذحجــي، “بعيــًدا عــن نهــج اســتمرار العمــل كاملعتــاد: الحكــم املحــيل يف اليمــن يف ظــل النــزاع واالضطــراب”، مركــز 
صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لاستشـــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO، ورقــة بيضــاء رقــم 2 إعــادة 
 ،https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.pdf ،2018 تصــور اقتصــاد اليمــن، يوليو/تمــوز
تــم االطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. وضــاح العولقــي وماجــد املذحجــي، “تحديــات الحكــم املحــيل يف اليمــن يف خضــم الصــراع”، مركــز صنعــاء 
للدراسات االسراتيجية/ديب روت لاستشـارات/مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشـرق CARPO، موجز سياسات رقم 2 إعادة تصور 
 ،http://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_[.pdf ،2018 اقتصــاد اليمــن، 29 يوليو/تمــوز

تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]9]] مقابلة مع مسؤول حكومي مقره صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. 

]40] املصدر نفسه.

]41] املصدر نفسه.

https://undocs.org/en/S/2021/79
https://al-masdaronline.net/national/393
https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.pdf
http://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_6.pdf
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فــي	اآلونــة	األخيــرة،	بــدأ	المســؤولون	المعينــون	مــن	ِقبــل	الحوثييــن	بتجــاوز	
المجالــس	المحليــة	فــي	تنفيــذ	أعمــال	التنميــة،	فبــدال	مــن	اتبــاع	القوانيــن	الحاليــة	
ــة،	التزمــت	 ــة	فــي	المشــاريع	التنموي ــة	والســلطات	المحلي التــي	تحــدد	أدوار	الدول
ســلطات	الحوثييــن	بوثيقــة	سياســات	صــدرت	عــام	2019	بعنــوان:	الرؤيــة	الوطنيــة	
ــة	اليمنيــة	الحديثــة.]42]	ُأضعفــت	المؤسســات	القائمــة	المســؤولة	عــن	 ــاء	الدول لبن
التنميــة	أو	ُهمشــت	منــذ	إنشــاء	تلــك	الرؤيــة،	التــي	أدخلــت	بدورهــا	آليــات	وإجــراءات	
ــب	 ــت	مكات ــة	وتنفيذهــا	ومراقبتهــا.	كان ــة	المحلي ــدة	إلعــداد	مشــاريع	التنمي جدي
ــي	مســؤولة	عــن	تنســيق	 ــاون	الدول ــط	والتع ــوزارة	التخطي ــة	ل المحافظــات	التابع
ــل	األمــوال	بيــن	المانحيــن	الخارجييــن	والمجالــس	المحليــة	فــي	الماضــي،]43]  تحوي
هــذه	المســؤوليات	ُنقلــت	أواخــر	2019	مــن	وزارة	التخطيــط	والتعــاون	الدولــي	إلــى	
ــذي	 ــي]44]	ال ــاون	الدول ــانية	والتع ــؤون	اإلنس ــيق	الش ــى	إلدارة	وتنس ــس	األعل المجل
ــا.	زاد	إنشــاء	المجلــس	مــن	مركزيــة	ســلطة	الحوثييــن	فــي	 أنشــأه	الحوثيــون	حديًث
ــلطة	 ــون	الس ــا	قان ــي	خصصه ــة	الت ــوارد	المالي ــع	الم ــتوى	جم ــى	مس ــاء	عل صنع
ــي	 ــاون	الدول ــط	والتع ــى	وزارة	التخطي ــة	إل ــة.]45]	وإضاف ــة	للســلطات	المحلي المحلي
-التــي	ُغيــر	اســمها	مؤخــًرا	لعكــس	مهامهــا	بعــد	تحديــد	اختصاصاتهــا-]]4]	ُهمشــت	
وزارتــا	اإلدارة	المحليــة	والماليــة	علــى	المســتوى	المحلــي	مــن	ِقبــل	الكيانــات	التــي	

أنشأها	الحوثيون.]47]

فــي	صنعــاء،	تعمــل	مراكــز	الشــرطة	بقــدرات	مخّفضــة،	ويرجــع	ذلــك	إلــى	حــد	كبيــر	
ــرات	 ــن	عمــل	مختب ــر	م ــي	الكثي ــب.	أوقفــت	إدارة	البحــث	الجنائ ــع	الروات لعــدم	دف
ــك	 ــي	ذل ــا	ف ــة،	بم ــدادات	الفني ــص	اإلم ــبب	نق ــا	بس ــة	له ــرعي	التابع ــب	الش الط
المــواد	الكيميائيــة	المحظــورة	وفــق	إجــراءات	المنــع	التــي	فرضهــا	التحالــف	بقيــادة	
الســعودية.	مــا	تــزال	قــوات	األمــن	الخاصــة،	المســؤولة	عــن	حراســة	المــدن	الكبــرى،	
تعمــل	لكــن	عملهــا	تأثــر	بتدخــل	األجهــزة	األمنيــة	غيــر	الحكوميــة	التــي	تســيطر	

عليها	قوات	الحوثيين.]48]

]42] املصدر نفسه. 

اليمــن«، مركــز صنعــاء للدراســات  املحــوري للمجالــس املحليــة يف  بــارون وأنــدرو كامينغــز وتريســتان ســاملون وماجــد املذحجــي، »الــدور  ]]4] آدم 
االســراتيجية، 10 ســبتمرب/أيلول ]https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51 ،201، تــم االّطــاع 

يف 2 فرباير/شــباط 2021.

 ،2019 الثــاين  نوفمرب/تشــــــــــــــــــــرين   7 اليمنيــة،  الصحــــــــــافة  وكـــــــــــــــــــــــــــالة  الــدويل”،  التعـــــــــــــــاون  وقطــــــــــــــــــــــاع  اإلنســــــــــــــــــــــــــــانية  الشـــــــــــــؤون  هيئــة  تلغـــــــــــــــــــــــــــي  ]44] “صنعــاء 
برنامــج  أغذيــة  مــن  طًنــا   120 بســرقة  يعرفــون  »الحوثيــون  2021؛  فرباير/شــباط   2 االّطــاع يف  تــم   ،http://www.ypagency.net/211254
فرباير/شبــــــــــــــاط 2020،   14 باإلنجليزيــة،  أونايــن  املصــدر  اإلنســانية«،  املساعــــــــــــــــــــدات  تجميــد  لتجنــب  األخـــــــــــــــــــــــــــرية  اللحظــة  نــداء  يف  العاملــي  األغذيــة 

.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://al-masdaronline.net/national/[[2

]45] “املادة رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة املحلية”، وزارة الشؤون القانونية والشؤون الربملانية يف الجمهورية اليمنية، أغسطس/آب 2000، 
ص. https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf ،42، تم االّطاع يف 2 فرباير/شباط 2021.

https://www.saba.ye/،2021 4] “صــدور قــرار بتعديــل اســم وزارة التخطيــط وتحديــد اختصاصاتهــا«، وكالــة ســبأ لألنبــاء، 19 أبريل/نيســان[[
ar/news[1[7157.htm، تــم االطــاع يف 18 مايو/أيــار 2021.

]47] مقابلة مع مسؤول حكومي مقره صنعاء يعمل مع السلطات املحلية، 21 نوفمرب/تشرين الثاين 2020.

]48] مقابلة مع مستشار أمني مجهول الهوية بتاريخ 17 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. كانت قوات األمن الخاصة ُتعرف سابًقا باسم قوات األمن 
املركــزي. أعــاد الرئيــس هــادي تســميتها وأعــاد هيكلتهــا كجــزء مــن عمليــة االنتقــال الســيايس بعــد اســتقالة الرئيــس الســابق عــيل عبداللــه صالــح عــام 

2012. قاد ابن شــقيق صالح قوات األمن املركزي لعدة ســنوات. 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51
http://www.ypagency.net/211254
https://al-masdaronline.net/national/332
https://www.ifes.org/sites/default/files/el00247.pdf
https://www.saba.ye/ar/news3137157.htm
https://www.saba.ye/ar/news3137157.htm
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يســتمر	النظــام	القضائــي	فــي	صنعــاء	بالعمــل،	لكنــه	مثقــل	بعــدد	القضايــا	
المتراكمــة.	شــكلت	ســلطات	الحوثييــن	مؤخــًرا	لجــان	خاصــة	تتكــون	مــن	ممثليــن	
عــن	المحاكــم	وإدارة	البحــث	الجنائــي	وقــوات	األمــن	وأجهــزة	المخابــرات	لتقييــم	أداء	
ــى	 ــات	عل ــم	تشــمل	منازع ــي	المحاك ــا	ف ــى	أن	معظــم	القضاي القضــاء.	وأشــارت	إل
ــا	متخصصــة	للتعامــل	مــع	هــذه	القضايــا	وغيرهــا،	 ــذا	شــكلوا	أيًضــا	لجاًن األراضــي،	ل

مثل	تحصيل	الضرائب	على	المعامات	العقارية،	والبت	فيها	وحلها.]49]

توّلــى	المكتــب	التنفيــذي	للرؤيــة	الوطنيــة	التــي	أعلنهــا	الحوثيــون	بعــض	أعمــال	
التنميــة	التــي	كانــت	تنفذهــا	المجالــس	المحليــة	فــي	الســابق،	وتدخلــت	ســلطات	
ــن	 ــوات	األم ــل	ق ــي	عم ــرفون،	ف ــك	المش ــمية،	وكذل ــر	الرس ــن	غي ــوات	الحوثيي وق

الحكومية	مثل	قوات	األمن	الخاصة.

]49] مقابلة مع مستشار أمني مجهول الهوية بتاريخ 17 نوفمرب/تشرين الثاين 2020.
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السلطات المحلية خارج مناطق سيطرة 
الحوثيين

فــي	المناطــق	الخارجــة	عــن	ســيطرة	الحوثييــن	والتــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	
المعتــرف	بهــا	دوليًّــا	شــكليًّا،	ظهــرت	مجموعــة	متنوعــة	مــن	نمــاذج	الحكــم	

المحلي.

مأرب

ــوال	 ــاء،	تح ــرق	صنع ــًرا	ش ــد	175	كيلومت ــى	ُبع ــة	عل ــأرب،	الواقع ــة	م ــهدت	مدين ش
ــري	 ــز	حض ــى	مرك ــش	إل ــى	الهام ــة	عل ــن	منطق ــت	م ــرب،	تحول ــال	الح ــا	خ جذريًّ
ــظ	 ــادة	المحاف ــون	بقي ــؤولون	المحلي ــرع	المس ــام	2015،	ش ــر	ع ــي	أواخ ــر.	ف مزده
ــوار	 ــر	الح ــات	مؤتم ــى	مخرج ــاًء	عل ــة	بن ــق	الامركزي ــي	تطبي ــرادة	ف ــلطان	الع س
ــارس/آذار	 ــرة	مــن	م ــي	-ُعقــد	خــال	الفت ــر	الحــوار	الوطن ــرح	مؤتم ــي.]50]	اقت الوطن
ــية	 ــة	والسياس ــم	االجتماعي ــة	المظال ــي	2014	لمعالج ــون	الثان ــى	يناير/كان 2013	إل
ــي	 ــابق	عل ــس	الس ــتبدادي	للرئي ــم	االس ــل	الحك ــي	ظ ــت	ف ــي	تراكم ــة	الت اليمني
ــة	فيدراليــة.	بموجــب	هــذا	النظــام	تنتقــل	الســلطات	 عبــداهلل	صالــح-	إنشــاء	دول
مــن	الســلطة	المركزيــة	إلــى	ســتة	أقاليــم	تمــارس	فيهــا	الســلطات	المحليــة	قــدًرا	

أكبر	من	االستقالية	وسلطة	الحكم.]51]

أواخــر	]201	أّمــن	المحافــظ	العــرادة	لمــأرب	20%	مــن	مــوارد	النفــط	والغــاز	مــا	مّثــل	
ــة	 ــت	الحكوم ــك،	كان ــل	ذل ــي.]52]	قب ــم	الذات ــى	الحك ــا	عل ــي	حصوله ــر	ف ــدًرا	أكب ق
ــاد.	ســمح	هــذا	 ــدات	النفــط	والغــاز	فــي	الب ــع	عائ ــة	تجمــع	وتنفــق	جمي المركزي
ــب،	 ــع	الروات ــأرب	بدف ــي	م ــة	ف ــلطة	المحلي ــرادات	للس ــن	اإلي ــد	م ــدر	الجدي المص
ــام	 ــاء	نظ ــة،	وإنش ــن	المحلي ــوات	األم ــاء	ق ــادة	بن ــة،	وإع ــاريع	التنمي ــل	مش وتموي
قضائــي	مســتقر	نســبيًّا،	وتوفيــر	الخدمــات	العامــة	األساســية.]53]	مّكنــت	اســتقالية	

]50] عبد الله القادري، »قيادات مأرب تخّول السلطات املحلية تنفيذ توجيهات املحافظ وقائد املنطقة العسكرية الثالثة فقط«، املصدر أوناين، 
24 يناير/كانــون الثــاين https://almasdaronline.com/article/[7012 ،2015، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021؛ »وثيقــة مخرجــات 
https://www.peaceagreements. ،مؤتمــر الحــوار الوطنــي«، جمعــت مــن ِقبــل برنامــج أبحــاث التســويات السياســية يف جامعــة إدنــربة

org/masterdocument/1400، تــم االّطــاع يف ] فرباير/شــباط 2021.

]51] لشــرح مفصــل عــن مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي وانعكاســاتها عــىل الحكــم املحــيل، انظــر عبدالرقيــب فتــح، »أهميــة الحكــم املحــيل يف تعزيــز 
https://berghof-foundation.org/library/the-importance- ،2018 ودعــم املســار الســيايس باليمــن«، مؤسســة بريغــوف، مايو/أيــار
أبريــل/  21 يف  االّطــاع  تــم   ،of-local-governance-in-strengthening-and-supporting-the-political-process-in-yemen

نيســان 2021.

]52] “الرئيس هادي يوجه بتخصيص 20% من عائدات النفط والغاز لصالح التنمية يف مأرب”، املصدر أوناين، ]1 نوفمرب/تشرين الثاين ]201،  
https://almasdaronline.com/article/8[[85، تم االّطاع يف 2 فرباير/شباط 2021.

]]5] بلغــت حصــة مــأرب البالغــة 20% مــن عائــدات النفــط والغــاز يف الفــرة مــن يناير/كانــون الثــاين إىل نوفمرب/تشــرين الثــاين 2018 مــا يقــرب مــن 7] 
مليــون دوالر أمريــي وفًقــا مليزانيــة عموميــة تغطــي تلــك الفــرة. »خطــاب بتاريــخ 25 يناير/كانــون الثــاين 2019 مــن فريــق الخــرباء املعنــي باليمــن 
 ،14[ ]2، ص.  امللحـــــــــــــــــــــــــــق   ،2019 الثــاين  يناير/كانـــــــــــــــــــــــون   25 املتحــــــــــــــــــــدة،  لألمـــــــــــــــــم  التابــع  األمـــــــــــــــــن  األمــــــــــــــــن«، مجلــس  رئيــس مجلـــــــــــــس  إىل  موجهـــــــــــــــــــــــة 

.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://digitallibrary.un.org/record/1[[4[59?ln=en

https://almasdaronline.com/article/67012
https://www.peaceagreements.org/masterdocument/1400
https://www.peaceagreements.org/masterdocument/1400
https://berghof-foundation.org/library/the-importance-of-local-governance-in-strengthening-and-supporting-the-political-process-in-yemen
https://berghof-foundation.org/library/the-importance-of-local-governance-in-strengthening-and-supporting-the-political-process-in-yemen
https://almasdaronline.com/article/86385
https://digitallibrary.un.org/record/1664359?ln=en
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ــل	 ــوارئ،	مث ــاالت	الط ــتجابة	لح ــن	االس ــن	م ــؤولين	المحليي ــدة	المس ــأرب	المتزاي م
الفيضانــات	المدمــرة	فــي	2020،	التــي	دفعــت	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	إلعــان	

اإلدارة	الذاتية.]54]

ــق	 ــرة،	نتيجــة	التدف ــر	خــال	الســنوات	األخي ــأرب	بشــكل	كبي ــدد	ســكان	م ــا	ع نم
الكبيــر	للنازحيــن	الفاريــن	مــن	مناطــق	ســيطرة	الحوثييــن	ومناطــق	النــزاع	األخــرى.	
ــو	االقتصــادي	 ــي	النم ــا	ســاهم	ف ــة،	م ــاال	تجاري ــن	الجــدد	أعم ــح	بعــض	الوافدي فت
والتنميــة	لمدينــة	مــأرب	والمحافظــة	بشــكل	عــام.	وضــع	الســكان	القبليــون	المظالم	

الموجودة	جانًبا	واتحدوا	ضد	هجمات	الحوثيين.]55]

اســتفادت	جهــود	الامركزيــة	فــي	مــأرب	بشــكل	كبيــر	مــن	حمايــة	ودعــم	التحالــف	
ــة.]]5]  ــرة	شــرق	المدين ــر	قاعــدة	عســكرية	كبي ــذي	يدي ــذي	تقــوده	الســعودية،	ال ال
ــوة	عــن	 ــة	الســعودية	بق ــوات	الجوي ــي	2020،	دافعــت	الق ــون	الثان ــذ	يناير/كان من

مأرب	الغنية	بالنفط	إليقاف	تقدم	الحوثيين.

ــة	 ــة	واألمني ــة	والديموغرافي ــا	االقتصادي ــن	مزاياه ــتفادة	م ــأرب	-باالس ــت	م أصبح
الفريدة-	نموذًجا	للحكم	المحلي	الامركزي.

شبوة

ــال	 ــبوة	خ ــي	ش ــدم	ف ــئ	ق ــى	موط ــة	عل ــر	حكومي ــراف	غي ــة	أط ــت	ثاث حصل
الســنوات	األولــى	مــن	الحــرب	وهــي	جماعــة	الحوثييــن	المســلحة	وتنظيــم	القاعــدة	
ــن	 ــارات،	لك ــن	اإلم ــة	م ــبوانية	المدعوم ــة	الش ــوات	النخب ــرب	وق ــرة	الع ــي	جزي ف
ــا	 ــا	والقبائــل	المحليــة	أخرجــت	تلــك	األطــراف	جميًع الحكومــة	المعتــرف	بهــا	دوليًّ
منــذ	ذلــك	الحيــن.]57]	وحققــت	شــبوة	-كمــا	فعلــت	مــأرب-	اســتقراًرا	نســبيًّا	وحصلت	
علــى	بعــض	االســتقالية	عــن	الحكومــة	المركزيــة	مــن	خــال	التفــاوض	والحصــول	

على	20%	من	حصص	عائدات	النفط	المستخرج	داخل	حدودها.

تفــاوض	المحافــظ	محمــد	بــن	عديــو	علــى	عاقــة	جديــدة	مــع	الحكومــة	المركزيــة	
ــي	 ــة	ف ــي	المتمثل ــوار	الوطن ــر	الح ــة	مؤتم ــع	رؤي ــر	م ــكل	كبي ــى	بش ــا	يتماش بم

]54] “العــرادة يوجــه بتخصيــص 100 مليــون ريــال يمنــي لــكل مديريــة يف مــأرب ملواجهــة كارثــة الســيول وفيضــان ســد مــأرب”. انظــر “العــرادة يوجــه 
https://www.sabanew. ،2020 بتعزيــز 100 مليــون ريــال يمنــي لــكل مديريــة يف مــأرب ملواجهــة كارثــة الســيول«، ســبأ نــت، 7 أغســطس/آب
net/viewstory/[50[4، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021؛ اضطــرت املحافظــات الجنوبيــة األخــرى مثــل عــدن إىل طلــب أمــوال طارئــة مــن 
الحكومــة املركزيــة للتعامــل مــع الفيضانــات. عــىل الرغــم مــن إعــان املجلــس االنتقــايل الجنوبــي لــإدارة الذاتيــة والســيطرة عــىل عــدن، لــم يتمكــن 
مــن تأمــني التمويــل إىل حــد كبــري بســبب الخافــات مــع مســؤويل حكومــة هــادي الذيــن حافظــوا عــىل بعــض الســيطرة عــىل مؤسســات الدولــة ومنهــا 

فــرع البنــك املركــزي يف عــدن.

]55] عــيل الســكني وكيــي كومبــس، »مــأرب: تقــدم الحوثيــني يهــدد املعقــل األخــري للحكومــة يف الشــمال«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 
22 أكتوبر/تشــرين األول https://sanaacenter.org/publications/analysis/11778 ،2020 ، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]]5] املصدر نفسه. 

]57] مجــد إبراهيــم وناصــر الخليفــي وكيــي كومبــس، »شــبوة: تقــّدم رغــم االضطرابــات يف محافظــة الهويــات املتنازعــة«، مركــز صنعــاء للدراســات 
االســراتيجية، 19 نوفمرب/تشــرين الثــاين https://sanaacenter.org/publications/analysis/119[0 ،2020 ، تــم االّطــاع يف 2 فربايــر/

شــباط 2021.

https://www.sabanew.net/viewstory/65034
https://www.sabanew.net/viewstory/65034
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11778
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930
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الفيدراليــة.]58]	ســمحت	زيــادة	االســتقال	الذاتــي	وعائــدات	النفــط	للســلطات	
المحليــة	فــي	شــبوة	بالحكــم	بطــرق	لــم	تكــن	ممكنــة	قبــل	الحــرب.	علــى	ســبيل	
المثــال،	وظفــت	الســلطات	المحليــة	فــي	شــبوة	عامليــن	جــدد	عبــر	عقــود	مؤقتــة	
رغــم	عــدم	وجــود	تفويــض	مــن	وزارة	الماليــة	بتخصيــص	رواتــب	لهــم.	ُوظــف	الكثيــر	
فــي	قطاعــي	التعليــم	والصحــة،	اللذيــن	شــهدا	ارتفاًعــا	كبيــًرا	فــي	الطلــب	نتيجــة	
عوامــل	تضمنــت	تدفــق	النازحيــن	إلــى	شــبوة	مــن	المحافظــات	األخــرى	وتزايــد	عــدد	
الســكان	فــي	ظــل	عــدم	وجــود	موظفيــن	أو	مرافــق	جديــدة.]59]	ســاعد	المتعاقــدون	

في	معالجة	النقص	في	الموظفين،	إال	أن	النقص	ما	يزال	حاضًرا.]0]]

ــر	 ــبوة	كان	أكث ــي	ش ــن	ف ــة	المحليي ــة	المدني ــي	الخدم ــد	لموظف ــن	الجدي التمكي
ــي	 ــذ	ف ــد	التنفي ــة	قي ــاريع	تنموي ــزال	مش ــا	ت ــق،	فيم ــة	عت ــي	العاصم ــا	ف وضوًح
جميــع	أنحــاء	المحافظــة.	جــرى	التعاقــد	مــع	مقاوليــن	محلييــن	لتعبيــد	الطــرق	فــي	
ــة.]1]]  ــرق	ترابي ــق	ط ــن	طري ــا	ع ــا	ممكًن ــى	بلداته ــول	إل ــات،	كان	الوص ــت	مديري س
تشــمل	مشــاريع	البنيــة	التحتيــة	األخــرى	تمديــد	طريــق	رئيســي	إلــى	حضرمــوت،	
ــاء	 ــي،	وبن ــرف	الصح ــة	الص ــاء	أنظم ــرب،	وبن ــررت	بالح ــي	تض ــور	الت ــم	الجس وترمي
ومحطــة	توليــد	كهربــاء	بالغــاز.]2]]	أمــا	علــى	الســاحل	الجنوبــي	لشــبوة،	بالقــرب	مــن	
بلــدة	بئــر	علــي،	يجــري	تطويــر	منتجــع	شــاطئي	مقتــرح	كجــزء	مــن	الخطــط	إلحيــاء	
قطــاع	الســياحة	فــي	المحافظــة.]3]]	فــي	منطقــة	ليســت	ببعيــدة،	أطلــق	بــن	عديــو	
مؤخــًرا	مشــروع	تطويــر	مينــاء	قنــا	التاريخــي	للتوســع	فــي	شــحنات	النفــط	والغــاز	
ــة	 ــر	المناقص ــة	عب ــا	الموافق ــاريع	وغيره ــذه	المش ــح	ه ــة.]4]]	ال	ُتمن ــن	المحافظ م
الرســمية	التــي	تشــمل	المجالــس	المحليــة	المنتخبــة،	بــل	ُتمنــح	مباشــرة	مــن	مكتب	

بن	عديو	أو	لجنة	حكومية.]5]]

ســاعدت	عائــدات	النفــط	فــي	تمويــل	بعــض	المشــاريع	والعمليــات،	لكــن	العديــد	
ــرادات	خــال	الحــرب	ألســباب	مختلفــة.	 ــت	لجمــع	اإلي ــة	عان ــس	المحلي مــن	المجال
علــى	ســبيل	المثــال،	ُتحّصــل	بعــض	اإليــرادات	التــي	مــن	المفتــرض	أن	يتم	تشــاركها	

]58] مقابلــة مــع وكيــل محافظــة شــبوة فهــد الطوســيل بتاريــخ 19 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2020. فّوضــت حكومــة هــادي الســلطات املحليــة يف شــبوة 
بإنفــاق عائــدات النفــط يف خمــس قطاعــات: الكهربــاء، وامليــاه، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والطــرق. 

]59] عمــر باحميــد، »تحديــات أمــام ســلطات شــبوة يف زمــن الحــرب«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 10 أكتوبر/تشــرين األول 2020، 
الــدرايس  العــام  يف  2021؛  فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12[85
2019/2020 كانــت نســبة املعلمــني إىل الطــاب يف شــبوة 7]:1. نظــًرا ملعــدل املواليــد املرتفــع نســبيًّا يف اليمــن فــإن عــدد الطــاب الذيــن يلتحقــون 
بنظــام التعليــم كل عــام يفــوق عــدد املتخرجــني منــه، ممــا يــؤدي إىل ازدحــام الفصــول الدراســية. يواجــه قطــاع الرعايــة الصحيــة يف شــبوة وضًعــا 

مشــابًها: لــم تــَن مرافــق جديــدة خــال الحــرب ولــم ُيعــنّي أي موظفــني جــدد منــذ عــام 2012.

]0]] مقابلة مع وكيل محافظة شبوة فهد الطوسيل بتأريخ 19 نوفمرب/تشرين الثاين 2020.

]1]] عواصم املديريات هي حريب، ومرخة السفىل، ومرخة العليا، ودهر، والطلح، وعرماء. 

]2]]  للمزيد عن قطاع الكهرباء خال الحرب، انظر أكرم املحمدي، “أولويات تعايف وإصاح قطاع الكهرباء يف اليمن”، ديب روت لاستشـارات/
إعــادة تصــور اقتصــاد  الشـــرق CARPO/مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ورقــة بيضــاء رقــم ٨  التطبيقيــة بالشــراكة مــع  البحــوث  مركــز 
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_  ،2021 مايو/أيــار   25 اليمــن، 

.2021 يوليو/تمــوز   21 االّطــاع يف  تــم   ،/and_Reform_of_the_Electricity_Sector_in_Yemen

https://www.latimes. ،2020 نبيــه بولــس، “اليمــن ينهــار، وهــذا قــد يكــون خاصهــا، »لــوس أنجلــوس تايمــز، 15 ديســمرب/كانون األول  [[[[
com/world-nation/story/2020-12-15/yemen-collapsing-may-be-its-salvation، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

https://www.sabanew.net/ ،2021 الثــاين يناير/كانــون  نــت، ]1  النفطــي”، ســبأ  قنــا  املرحلــة األوىل مــن مينــاء  يطلــق  ]4]] “محافــظ شــبوة 
2 فرباير/شــباط 2021.  االّطــاع يف  تــم   ،viewstory/70857

الحكــم  ابتعــاد حكومــة هــادي عــن  الثــاين 2020. يعكــس هــذا  بتاريــخ 19 نوفمرب/تشــرين  الطوســيل  فهــد  ]5]] مقابلــة مــع وكيــل محافظــة شــبوة 
بمرســوم.  الحكــم  إىل  البريوقراطــي 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12685
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-12-15/yemen-collapsing-may-be-its-salvation
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-12-15/yemen-collapsing-may-be-its-salvation
https://www.sabanew.net/viewstory/70857
https://www.sabanew.net/viewstory/70857
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ــم	 ــبوة	ث ــي	ش ــاالت،	ف ــوم	االتص ــل	رس ــات،	مث ــة	والمحافظ ــة	المركزي ــن	الحكوم بي
ــك	ال	يجــري	علــى	 ــى	الحكومــة	المركزيــة،	ولكــن	إعــادة	توزيعهــا	بعــد	ذل ُترســل	إل
المحافظــة.	مشــكلة	ماليــة	أخــرى	تواجــه	الســلطات	المحليــة	فــي	شــبوة	هــي	أن	
اإليــرادات	المحّصلــة	مــن	بعــض	الدوائــر	ال	تــودع	فــي	الفــرع	المحلــي	للبنــك	

المركزي.]]]]

ــر	مــن	الموظفيــن	الازميــن.	عــزا	وكيــل	 ــدى	مكاتــب	الســلطة	المحليــة	عــدد	أكب ل
محافــظ	شــبوة	فهــد	الطوســلي	فــي	حديــث	لمركــز	صنعــاء	مشــكلة	العمالــة	الزائدة	
والموجــودة	فــي	جميــع	المحافظــات	إلــى	عمليــة	التوظيــف	التــي	تجــري	مــن	ِقبــل	
الحكومــة	المركزيــة	دون	مراعــاة	االحتياجــات	الفعليــة.]7]]	كمــا	يلعــب	الفســاد	دوًرا	
ــدال	مــن	احتياجــات	 ــادة	التوظيــف،	إذ	ُتمنــح	الوظائــف	ألســباب	سياســية	ب فــي	زي
ــرات	 ــك	مق ــبوة	ال	تمل ــي	ش ــة	ف ــرة	محلي ــك	أن	13	دائ ــى	ذل ــف	إل ــف.]8]]	أض التوظي
حيــث	إن	شــبوة	هــي	المحافظــة	الوحيــدة	التــي	ال	يوجــد	بهــا	مجمــع	إداري،	كمــا	أن	

مدينة	عتق	مركز	المحافظة	ال	يوجد	بها	نظام	صرف	صحي،	بحسب	الطوسلي.

ــي	الســيطرة	 ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــع	المجل ــة	م ــوات	المتحالف ــت	الق ــذ	أن	حاول من
علــى	مدينــة	عتــق،	فــي	أغســطس/آب	2019،	شــددت	الســلطات	المحليــة	علــى	
ترســيخ	األمــن	فــي	جميــع	أنحــاء	المحافظــة،	وأنشــأت	قــوات	األمــن	الخاصــة	فــي	
ــة	 ــوات	األمني ــت	الق ــات.	حّل ــع	المديري ــي	جمي ــرطة	ف ــام	الش ــت	أقس ــق،	وفّعل عت
التــي	تديرهــا	الدولــة	محــّل	قــوات	النخبــة	الشــبوانية	المدعومــة	مــن	اإلمــارات	التــي	
ــة	 ــن	]201	و2019	لمحارب ــرة	بي ــال	الفت ــة	خ ــاء	المحافظ ــع	أنح ــي	جمي ــرت	ف انتش
تنظيــم	القاعــدة	فــي	جزيــرة	العــرب	والحوثييــن.	لــدى	القــوات	األمنيــة	فــي	شــبوة	
ــم	 ــا	ل ــة،	لكنه ــي	المحافظ ــروف	ف ــة	الظ ــات	لتلبي ــراد	والمركب ــن	األف ــي	م ــا	يكف م
ــى	ســبيل	 ــا	المحافظــات	األخــرى،	عل ــي	تواجهه ــات	الت ــن	بعــض	التحدي ــت	م تفل

المثال،	واجهت	إدارة	البحث	الجنائي	نقًصا	في	معدات	الطب	الشرعي.]9]]

يعمــل	نظــام	المحاكــم	لكــن	بقــدرات	أقــل.	قبــل	الحــرب	لــم	يكــن	هنــاك	ســوى	قاض	
واحــد	لــكل	مديريــة	فــي	شــبوة،	أمــا	اآلن	يغطــي	كل	قــاض	ثــاث	مديريــات.	ووفــق	
ــا	هــي	الحصــول	 الطوســلي	فــإن	أكبــر	مشــكلة	يواجههــا	القضــاء	فــي	شــبوة	حاليًّ
علــى	موافقــات	مــن	الحكومــة	المركزيــة	لتنفيــذ	أحــكام	مثــل	أحــكام	اإلعــدام.	مــا	
ــا	 ــدرت	فيه ــا	وأص ــة	فيه ــم	المحلي ــت	المحاك ــي	بت ــا	الت ــن	القضاي ــد	م ــزال	العدي ت
ــر	مــن	عــام	بانتظــار	موافقــة	الســلطات	فــي	الحكومــة	 ــذ	أكث ــة	اإلعــدام	من عقوب

المركزية.]70]

األول 2020،  أكتوبر/تشــرين   10 االســراتيجية،  للدراســات  الحــرب”، مركــز صنعــاء  زمــن  شــبوة يف  ســلطات  أمــام  “تحديــات  باحميــد،  ]]]] عمــر 
.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12[85

]7]] وقــال الطوســيل إن هنــاك حــوايل 500 موظــف عــىل ســلم الرواتــب يف مكتــب املحافظــة يف حــني أن كشــف الحضــور الفعــيل يشــمل 0] إىل 70 
موظًفــا فقــط. 

]8]] عمــر باحميــد، »تحديــات أمــام ســلطات شــبوة يف زمــن الحــرب«، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 10 أكتوبر/تشــرين األول 2020، 
.2021 فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12[85

]9]] مقابلة مع وكيل محافظة شبوة فهد الطوسيل بتاريخ 19 نوفمرب/تشرين الثاين 2020. 

]70] املصدر نفسه.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12685
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/12685
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عدن

علــى	عكــس	االســتقرار	األمنــي	واالقتصــادي	النســبي	الــذي	تتمتــع	بــه	الســلطات	
ــة	فــي	العاصمــة	المؤقتــة	 ــس	المحلي ــزال	المجال ــة	فــي	مــأرب	وشــبوة،	ال	ت المحلي
عــدن	عالقــة	وســط	صــراع	علــى	الســلطة	منــذ	ســنوات	بيــن	القــوات	المتحالفــة	
مــع	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	وحكومــة	هــادي.	كمــا	تفتقــر	المجالــس	المحليــة	
إلــى	اإليــرادات	الكافيــة	لتقديــم	الخدمــات	فــي	المدينــة	الســاحلية	المكتظــة	
ــة	لوجــود	قاعــدة	 ــل	إمكاني ــو	الســكاني	فــي	عــدن	يمث ــح	أن	النم بالســكان.	صحي
ضريبيــة	كبيــرة،	وتوفــر	الموانــئ	البحريــة	المزدحمــة	فــي	المحافظــة	مصــدًرا	ثابًتــا	
للرســوم	الجمركيــة	إال	أن	الفســاد	وســوء	اإلدارة	وانعــدام	األمــن	أعــاق	تحصيــل	تلــك	

اإليرادات	وتسبب	في	سوء	إدارتها.

تشــكو	المجالــس	المحليــة	فــي	عــدن	مــن	تدخــل	الجماعــات	المســلحة	المتصارعــة.]71] 
بعــد	ســيطرة	قــوات	الحوثييــن	وصالــح	علــى	أجــزاء	مــن	المدينــة	لفتــرة	وجيــزة	أوائــل	
2015،	أّمنــت	القــوات	الحكوميــة	والمقاتلــون	المحليــون	المدعومــون	مــن	اإلمــارات	
المدينــة.	وبعدهــا،	أعلــن	هــادي	عــدن	العاصمــة	المؤقتــة	ونقــل	حكومته	إليهــا	منتصف	

2015،	ما	مهد	الطريق	لصراع	مستمر	للسيطرة	على	السلطة	حتى	يومنا	هذا.

الصــراع	فــي	عــدن	بشــكل	عــام	هــو	بيــن	طرفيــن،	األول	يتمثــل	فــي	المواليــن	لهــادي	
ــل	بالحــراك	 ــي	يتمث ــن	المجــاورة	والثان ــن	المحافظــات	الشــمالية	وأبي ــر	منهــم	م وكثي
الجنوبــي	المنــادي	باســتعادة	اســتقال	الجنــوب	المدعــوم	مــن	اإلمــارات	و	الــذي	ينحــدر	
معظــم	اعضــاؤه	مــن	محافظتــي	لحــج	والضالع	ويدعمــون	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبي.	
ــة،	 ــق	الصــراع	فــي	المدين ــة	فــي	عــدن	بعــد	أن	تعّم )تعقــد	عمــل	الســلطات	المحلي

حينها	كان	برنامج	إعادة	تصور	اليمن	قد	نشر	ورقته	في	يوليو/تموز	2018(.

ــم	 ــال	تنظي ــارات	وســلحتها	لقت ــا	اإلم ــي	دربته تحالفــت	معظــم	الميليشــيات	-الت
القاعــدة	فــي	جزيــرة	العــرب	والحوثييــن	فــي	جنــوب	اليمــن	خــال	الســنوات	األولــى	
مــن	الحــرب-	مــع	المجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	فــي	أغســطس/آب	2019.	انتزعــت	
الجماعــة	المؤيــدة	لانفصــال	الســيطرة	علــى	عــدن	مــن	حكومــة	هــادي.	حتــى	تلــك	
اللحظــة	مورســت	الكثيــر	مــن	أعمــال	العنــف	في	عــدن	كاالغتيــاالت	التي	اســتهدفت	
مســؤولين	أمنييــن	ومرجعيــات	دينيــة	وزعمــاء	سياســيين،	بمــن	فيهــم	المحافــظ	

جعفر	محمد	سعد	أواخر	عام	2015.

ــى	عمــل	 ــر	عل ــن	المتناحــرة	بشــكل	كبي ــوات	األم ــن	ق ــررة	بي ــرت	النزاعــات	المتك أث
وســلطة	المجالــس	المحليــة.]72]	أثنــاء	تصاعــد	التوتــر	بيــن	األطــراف	السياســية	

]71] وضــاح العولقــي وماجــد املذحجــي، “بعيــًدا عــن نهــج اســتمرار العمــل كاملعتــاد: الحكــم املحــيل يف اليمــن يف ظــل النــزاع واالضطــراب”، مركــز 
صنعــاء للدراســات االســراتيجية/ديب روت لاستشـــارات/مركز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO، ورقــة بيضــاء رقــم ٢ إلعــادة 
 ،https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.pdf ،2018 تصور اقتصاد اليمن،، يوليو/تموز

تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021.

]72] “قــوات املجلــس االنتقــايل الجنوبــي تعتقــل مســؤواًل مدعوًمــا مــن الســعودية بعــد اقتحــام منزلــه يف غــرب عــدن«، املصــدر أونايــن باإلنجليزيــة، 
قبــل  مــن  يذكــر  تقــدم  »ال  2021؛  فرباير/شــباط   2 يف  االّطــاع  تــم   ،https://al-masdaronline.net/local/[7[  ،2020 فرباير/شــباط   21
اللجنة بقيادة السعـــــــــــــــــــــــــــــــــــودية املكلفة بالعثــــــــــــــــــور عىل املختفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قســــــــــــــــــــــــــــــــــريًّا يف عــــــــــــــــــــــدن«، املصـــــــــــــــــــــــــــــدر أونايــــــــــن باإلنجلـــــــــــــــــــــــــيزية، 19 مــــــــــــــــــــــــــارس/آذار 2020، 

االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. تــم   ،https://al-masdaronline.net/national/488

https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.pdf
https://al-masdaronline.net/local/376
https://al-masdaronline.net/national/488
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عقــدت	المجالــس	المحليــة	اجتماعــات	خاصــة	لتجنــب	تدخــل	قــوات	األمــن.	وجــدت	
القــوات	الحكوميــة	نفســها	منقســمة	نتيجــة	الخــاف	بيــن	حكومــة	هــادي	
والمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي،	كمــا	يبــدو	واضًحــا	مــن	االنقســامات	داخــل	اللجنــة	

األمنية	بعدن	والتي	ُشل	عملها	خال	سنوات	الحرب.]73]

اســتقر	الوضــع	إلــى	حــد	مــا	فــي	عهــد	المحافــظ	أحمــد	حامــد	لملــس	الــذي	عينــه	
هــادي	محافًظــا	لعــدن	فــي	يوليو/تمــوز	2020.	ســاعد	انتمــاء	لملــس	إلــى	المجلــس	
ــل	 ــأن	تحصي ــس	بش ــة	للمجل ــن	الموالي ــوات	األم ــع	ق ــيق	م ــي	التنس ــي	ف االنتقال
الضرائــب	والرســوم	وغيرهــا	مــن	أشــكال	اإليــرادات	لتمويــل	الســلطة	المحليــة.	فــي	
ــا	 حيــن	لــم	ُتحصــل	اإليــرادات	بشــكل	تــام،	إال	أن	حجــم	األمــوال	المتزايــد	والمتــاح	حاليًّ
ســمح	للســلطات	المحليــة	بتنفيــذ	بعــض	الواجبــات	المنــاط	بهــا.]74]	يفتقــر	لملــس	
إلــى	قاعــدة	دعــم	عســكرية	وأمنيــة	وقبليــة	مواليــة،	لــذا	ال	يســتطيع	الوصــول	إلــى	
ــًرا	مثــل	محافظــي	 ــرادات	النفــط	والغــاز(	ويكــون	مؤث مصــدر	دخــل	جاهــز	)مثــل	إي

مأرب	وشبوة.]75]

ــال	 ــإن	رج ــن،	ف ــرؤوف	زي ــباب	عبدال ــؤون	الش ــدن	لش ــة	ع ــل	محافظ ــب	وكي وبحس
الشــرطة	فــي	عــدن	منقســمون	فــي	والءاتهــم،	ويفتقرون	إلــى	التدريــب،	ويتقاضون	
رواتــب	أقــل	مــن	المجنديــن	العســكريين.	بينمــا	تعمــل	إدارة	البحــث	الجنائــي	إلــى	
حــد	مــا،	إال	أنهــا	ال	تنســق	مــع	وزارة	الداخليــة.	أضــف	إلــى	ذلــك	وجــود	انقســامات	
داخليــة	فــي	المؤسســات	الحكوميــة	الرســمية	مثــل	قــوات	األمــن	الخاصــة.	كمــا	أن	
األفــراد	الوحيديــن	مــن	ضمــن	قــوات	األمــن	الخاصــة	الذيــن	يتســلمون	رواتبهــم	مــن	

الحكومة	المركزية	هم	الموالون	لوزارة	الداخلية.]]7]

أعــاق	الوضــع	األمنــي			المتوتــر	المؤسســات	المحليــة	عــن	القيــام	بواجباتهــا.	يتجنــب	
موظفــو	الجهــاز	المركــزي	للرقابــة	والمحاســبة	-يضمــن	إنفــاق	األمــوال	العامــة	فــي	
ــك	 ــا	فــي	ذل ــا	حساســة،	بم ــر	عــن	قضاي ــم	التقاري أوجــه	اإلنفــاق	المناســبة-	تقدي
ــن	 ــا	م ــك	خوًف ــن	وذل ــكريين	المتنفذي ــيين	والعس ــؤولين	السياس ــة	بالمس المتعلق
ــي	يرتكبهــا	 ــم	الت العقــاب.	تتجنــب	محكمــة	األمــوال	العامــة	-تتعامــل	مــع	الجرائ
ــا	 ــاول	قضاي ــام-	تن ــال	الع ــس	الم ــي	تم ــم	الت ــة	أو	الجرائ ــة	العام ــو	الخدم موظف
حساســة	ألســباب	مماثلــة.	أمــا	القضايــا	المحالــة	إلــى	الحكومــة	المركزيــة	ُتتجاهــل	

إلى	حد	كبير.]77]

السياســات	واللوائــح	التــي	لــم	تتكيــف	مــع	الوضــع	المتغيــر	فــي	عــدن	تحــٍد	آخــر	
ــدء	 ــذ	ب ــر	من ــكل	كبي ــدن	بش ــكان	ع ــدد	س ــى	ع ــة.	تنام ــس	المحلي ــه	المجال يواج

الحديــدة  الحــرب: حــاالت  اليمــن وقــت  املحــيل يف  ]]7] مريــي ترانســفيلد، محمــد اإلريــاين، ماجــد ســلطان، مــاري كريســتني هينــز، »إدارة األمــن 
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/ .2021 وتعــز وعــدن«، مركــز اليمــن للسياســات، كاربــو، تــم االّطــاع يف ]2 أبريل/نيســان
uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf، ذكــر األخــري »اللجــان 

األمنيــة عــىل مســتوى املحافظــات تجمــع جميــع رؤســاء الــوكاالت األمنيــة واالســتخباراتية ذات الصلــة بمحافظــة معينــة«.

]74] مقابلة مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف زين يف 17 ديسمرب/كانون األول 2020. 

]75] مقابلة مع الباحث حسام ردمان املقيم يف عدن يف 11 فرباير/شباط 2021. 

]]7] مقابلة مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف زين يف 17 ديسمرب/كانون األول 2020.  

]77] املصدر نفسه. 

https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf


المحلية والسلطات  المركزية  الدولة  مؤسسات  بين  العالقات  تحسين 

24
إعادة تصور االقتصاد اليمني | سبتمبر/ أيلول 2021 

الحــرب؛	نــزح	الســكان	مــن	المناطــق	الريفيــة	ومناطــق	النــزاع	إلــى	المحافظــة.	أدى	
ــة؛	إذ	 ــاس	للمدين ــق	الن ــى	تدف ــام	2015	إل ــن	ع ــة	لليم ــة	مؤقت إعــان	عــدن	عاصم
ُنظــر	إليهــا	علــى	أنهــا	أكثــر	اســتقراًرا	مــن	المناطــق	األخــرى.	فــي	حيــن	نمــا	عــدد	
الســكان،	تناقصــت	إيــرادات	المجالــس	المحليــة	لتمويــل	الخدمــات	العامــة.	ويرجــع	
ذلــك	إلــى	عوامــل	عــدة،	بينهــا	تحــول	ضرائــب	القــات	والعقــار	التــي	كانــت	تجمعهــا	
عــادة	الســلطات	المحليــة	إلــى	جهــات	أخــرى	وعــدم	دفــع	الســكان	لفواتيــر	الميــاه	

والكهرباء.]78]

تســببت	االنقســامات	السياســية	بتفاقــم	العجــز	فــي	اإليــرادات؛	األمــوال	التــي	يتــم	
ــا	 ــن	فيه ــرة	ُيعيَّ ــي	كل	م ــة.	ف ــس	المحلي ــا	للمجال ــة	دائًم ــت	متاح ــا	ليس جمعه
محافــظ	جديــد	لعــدن	منــذ	بــدء	الحــرب	ُتحــول	اإليــرادات	المحليــة	إلــى	حســابات	
بنكيــة	مختلفــة.]79]	شــغل	منصــب	المحافــظ	ســتة	محافظيــن	منــذ	عــام	2015.	قــال	
زيــن	لمركــز	صنعــاء:	»كان	لــكل	محافــظ	سياســة	تتماشــى	مــع	الطــرف	المســيطر،	
ــظ	 ــا.	محاف ــعودية،	أو	غيرهم ــوده	الس ــذي	تق ــف	ال ــة،	أو	التحال ــواء	كان	الحكوم س

يعّلق	الحساب	وآخر	يعيد	تفعيله«.

االنفصــال	بيــن	الحكومــة	المركزيــة	والســلطة	المحليــة	فــي	عــدن	واضــح	رغــم	قــرب	
مواقــع	مؤسســاتهما	فــي	المدينــة.	لجــأت	المجالــس	المحليــة	فــي	عــدن،	كمــا	هــو	
الحــال	فــي	شــبوة،	إلــى	المتعاقديــن	لتلبيــة	احتياجــات	التوظيــف	فــي	ظــل	توقــف	
ــلطات	 ــع	الس ــس	بوس ــة.	لي ــة	المدني ــن	وزارة	الخدم ــمي	م ــف	الرس ــة	التوظي عملي
المحليــة	فــي	عــدن	معاقبــة	أو	فصــل	الموظفيــن	الحالييــن	ألن	االنقســامات	
السياســية	منعــت	المســؤولين	مــن	تنفيــذ	القــرارات.	عّلــق	زيــن	علــى	ذلــك	قائــًا:	
»اآلن	وبمــا	أن	الوضــع	اســتقر	لصالــح	طــرف	واحــد	وقواتــه	األمنيــة،	ســاهم	ذلــك	فــي	
ردع	 القــرار	وأدوات	 اتخــاذ	 انضبــاط	نســبي،	أصبحــوا	يمتلكــون	ســلطة	 خلــق	

المخالفين«.

فــي	عــدن	ُتدفــع	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	المدنيــة	شــهريًّا	عكــس	مناطــق	أخــرى	
ــس	 ــي	عهــد	رئي ــب	بنســبة	30%	ف ــادة	الروات ــن.	وبصــرف	النظــر	عــن	زي ــي	اليم ف
الــوزراء	أحمــد	بــن	دغــر	أواخــر	2018،	إال	أنهــا	لــم	تواكــب	التضخــم	واالنخفــاض	

المستمر	في	قيمة	الريال	اليمني.]80]

]78] املصدر نفسه. 

]79] املصــدر نفســه. عــىل ســبيل املثــال عندمــا أصبــح رئيــس املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي محافًظــا لعــدن يف ديســمرب/كانون األول 
2015، ُحولــت اإليــرادات املحليــة مــن حســاب البنــك املركــزي إىل حســاب جديــد يف البنــك األهــيل اليمنــي. بعــد طــرد الزبيــدي يف أبريل/نيســان 2017 
أعيــدت األمــوال إىل حســاب البنــك املركــزي. عندمــا أعلــن املجلــس االنتقــايل الجنوبــي اإلدارة الذاتيــة أوائــل عــام 2020 ُحولــت األمــوال مــرة أخــرى 

إىل حســاب مصــريف جديــد.

البحــوث  لاستشـــارات/مركز  روت  ديــب  املدنيــة”،  الخدمــة  موظفــي  -رواتــب  الثقــة  لبنــاء  االقتصاديــة  “اإلجــراءات  البشــريي،  عــيل  ]80] منصــور 
التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشـــرق CARPO/مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، ورقــة بيضــاء رقــم 8 إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، 18 مــارس/
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_  ،2019 آذار 
of_the_Electricity_Sector_in_Yemen/، تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021(؛ “النشــرة االقتصاديــة اليمنيــة: التفــاوت املتزايــد بــني ســعر 
https://sanaacenter.org/ ،2020 صــرف األوراق النقديــة الجديــدة والقديمــة”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 9 ســبتمرب/أيلول

االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021. تــم   ،publications/analysis/115[2

https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11562
https://sanaacenter.org/publications/analysis/11562


المحلية والسلطات  المركزية  الدولة  مؤسسات  بين  العالقات  تحسين 

25
إعادة تصور االقتصاد اليمني | سبتمبر/ أيلول 2021 

الحديدة

ــة	 ــى	منطق ــر	إل ــر	األحم ــاحل	البح ــى	س ــة	عل ــدة	الواقع ــة	الحدي ــم	محافظ تنقس
ــوات	 ــا	ق ــيطر	عليه ــرى	تس ــا	وأخ ــا	دوليًّ ــرف	به ــة	المعت ــا	الحكوم ــيطر	عليه تس
الحوثييــن.	يوفــر	هــذا	االنقســام	فرصــة	إلجــراء	مقارنــة	عــن	قــرب	بيــن	كيفيــة	عمــل	
ــن	المتنافســتين	 ــة	التــي	تعمــل	فــي	ظــل	الســلطتين	المركزيتي الســلطات	المحلي

في	نفس	المحافظة	خال	الحرب.

عانــت	المنطقتــان	لتوفيــر	اإليــرادات	فــي	ظــل	عــدم	وجود	رســوم	جمركيــة	وضرائب	
ــدة	والصليــف	ورأس	عيســى،	وهــي	 ــئ	الحدي ــة	أخــرى	مــن	موان وأنشــطة	اقتصادي
ــادة	 ــف	بقي ــه	التحال ــذي	يفرض ــوي	ال ــري	والج ــر	البح ــرت	بالحظ ــي	تأث ــئ	الت الموان
ــواردات	 ــت	ال ــارس/آذار	2015.	كان ــر	م ــرب	أواخ ــي	الح ــه	ف ــذ	انخراط ــعودية	من الس
ــود	وشــحنات	المســاعدات	 ــئ	هــي	الوق ــى	الموان ــدة	المســموح	بدخولهــا	إل الوحي
اإلنســانية	التــي	ُتفتــش	مــن	ِقبــل	األمــم	المتحــدة	والســعودية.]81]	لــم	ُيعّيــن	

موظفون	مدنيون	جدد	في	أي	مكان	بالمحافظة.]82]

ــد	 ــاحلية	تمت ــق	س ــن	مناط ــكل	م ــكليًّا،	وتتش ــة	ش ــيطرة	الحكوم ــة	س ــي	منطق ف
باتجــاه	الجنــوب	مــن	مدينــة	الحديــدة،	ُدفعــت	رواتــب	موظفــي	الخدمــة	المدنيــة	
بانتظــام	خــال	العــام	الماضــي.	كثفــت	المجالــس	المحليــة	مــن	تحصيــل	الضرائــب	
العقاريــة	للمســاعدة	فــي	تعويــض	االنخفــاض	فــي	مصــادر	التمويــل	العــام	األخــرى،	
لكــن	لــم	يكــن	لــدى	أي	مــن	اإلدارات	فــي	الحكومــة	المحليــة	ميزانيــة	تشــغيلية	منــذ	
بدايــة	الحــرب.	نتيجــة	لذلــك	أصبحــت	جميــع	إدارات	المحافظــة	فــي	المناطــق	التــي	
تســيطر	عليهــا	الحكومــة	غيــر	نشــطة	باســتثناء	إدارة	الشــؤون	القانونيــة.]83]	نظريًّــا،	
ُتعــد	القــوات	األمنيــة	المحليــة	فــي	هــذه	المناطــق	جــزًءا	مــن	الحكومــة	المعتــرف	
بهــا	دوليًّــا	لكــن	والءات	أفرادهــا	مشــرذمة	وال	يرجــع	جميــع	قادتهــا	للحكومــة	
ــوات	 ــد	ق ــح،	قائ ــارق	صال ــب	ط ــال،	اكتس ــبيل	المث ــى	س ــدن.	عل ــي	ع ــة	ف المركزي
ــا،	نفــوًذا	علــى	قــوات	الشــرطة	فــي	مناطــق	 المقاومــة	الوطنيــة	المدعومــة	إماراتيًّ
ســيطرة	الحكومــة	بالحديــدة	عبــر	دفــع	رواتبهــم	بمســاعدة	التحالــف	بقيــادة	
الســعودية.]84]	وفــي	حيــن	أن	صالــح	ُيعــد	رســميًّا	جــزًءا	مــن	سلســلة	القيــادة	

الحكومية	إال	أنه	ينسق	مع	التحالف	أكثر	مما	ينسق	مع	حكومة	هادي.

ــم	يســتلم	موظفــو	 ــدة،	ل فــي	األجــزاء	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	مــن	الحدي
ــام	]201،	 ــر	ع ــذ	أواخ ــادي	من ــة	ه ــن	حكوم ــب	م ــا	أي	روات ــة	فعليًّ ــة	المدني الخدم

]81] أُطلقــت آليــة األمــم املتحــدة للتحقــق والتفتيــش يف مايو/أيــار ]201 لتســريع تدفــق الــواردات التجاريــة عقــب إجــراءات التحالــف الــذي تقــوده 
تــم االّطــاع يف 2 فرباير/شــباط 2021،   ،https://www.vimye.org/about ،املتحــدة للتحقــق والتفتيــش آليــة األمــم  الســعودية. موقــع 

]82] مقابلة مع وكيل محافظة الحديدة يف الحكومة املعرف بها دوليًّا هاشم العزعزي بتأريخ 2 ديسمرب/كانون األول 2020. 

ــا هاشــم العزعــزي بتأريــخ 2 ديســمرب/كانون األول 2020. مقابلــة مــع عــيل  ]]8] مقابلــة مــع وكيــل محافظــة الحديــدة يف الحكومــة املعــرف بهــا دوليًّ
قشــر، وكيــل محافظــة الحديــدة يف حكومــة الحوثيــني بتأريــخ 19 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2020.  

]84] لشــرح مفّصــل عــن القــوات املقاتلــة املتواجــدة بالحديــدة، انظــر مريــي ترانســفيلد، محمــد اإلريــاين، ماجــد ســلطان، مــاري كريســتني هينــز، 
»إدارة األمــن املحــيل يف اليمــن وقــت الحــرب: حــاالت الحديــدة وتعــز وعــدن«، مركــز اليمــن للسياســات، كاربــو، تــم االّطــاع يف ]2 أبريل/نيســان 
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-،2021

.Yemen-in-Times-of-War-final.pdf

https://www.vimye.org/about
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf
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عندمــا	انقســم	البنــك	المركــزي	اليمنــي	بيــن	صنعــاء	وعــدن.	كمــا	هــو	الحــال	فــي	
المناطــق	األخــرى	الخاضعــة	لســيطرة	الحوثييــن،	تعتبــر	جميــع	اإليــرادات	المحّصلــة	
ــاء،	 ــى	صنع ــرادات	إل ــة.	بعــد	إرســال	اإلي ــة	مركزي ــوارد	حكومي ــدة	اآلن	م فــي	الحدي
توّفــر	الســلطات	المركزيــة	للمســؤولين	المحلييــن	حــًدا	أدنــى	مــن	الميزانيــة	
للعمليــات	إضافــة	إلــى	بعــض	المدفوعــات	ونفقــات	النقــل	لــوكاء	الــوزارات	وأعضــاء	
الســلطة	المحليــة.	فــي	عــام	2020،	تلقــت	الحديــدة	ميزانيــة	تشــغيلية	بنحــو	20 

مليون	ريال.]85]

جميــع	رؤســاء	اإلدارات	األمنيــة	المحليــة	موالــون	للحوثييــن	ويقعــون	تحــت	ســيطرة	
ــون	 ــاء.]]8]	معظــم	هــؤالء	المســؤولون	األمني ــي	صنع ــة	ف ــة	للغاي ــة	المركزي الحكوم
ــلطة	 ــي	س ــمية	ف ــب	رس ــتلموا	مناص ــم	اس ــن	ث ــرفين	حوثيي ــوا	مش ــون	كان المحلي
ــل	أن	 ــام	قب ــعبي	الع ــر	الش ــزب	المؤتم ــن	لح ــوا	تابعي ــرون	كان ــا	آخ ــة	بينم الجماع

يتعهدوا	بالوالء	للحوثيين.]87]

]85] مقابلة مع عيل قشر، وكيل محافظة الحديدة يف حكومة الحوثيني بتأريخ 19 نوفمرب/تشرين الثاين 2020.

]]8] مريــي ترانســفيلد، محمــد اإلريــاين، ماجــد ســلطان، مــاري كريســتني هينــز، »إدارة األمــن املحــيل يف اليمــن وقــت الحــرب: حــاالت الحديــدة 
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/،2021 وتعــز وعــدن«، مركــز اليمــن للسياســات، كاربــو، تــم االطــاع يف ]2 أبريل/نيســان

  uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf

]87] املصدر نفسه.

https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf
https://www.yemenpolicy.org/wp-content/uploads/2021/04/YPC-CARPO-Local-Security-Governance-in-Yemen-in-Times-of-War-final.pdf
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النتائج والتوصيات 

فيمــا	يلــي	نتائــج	التقريــر	وتوصيــات	قصيــرة	ومتوســطة	وطويلــة	المــدى	لــكل	مــن	
ــكل	 المواضيــع	األربعــة	التــي	تطــرق	إليهــا.	التوصيــات	المقدمــة	ليســت	محــددة	ل

نتيجة	كون	األولى	لم	تصاغ	بناًء	على	األخيرة.

تحصيل	اإليرادات	ووضع	امليزانية	وإدارة	املالية	العامة

التوصياتالنتائج

اإليــرادات	 	 جمــع	 عمليــات	 تباينــت	 الصــراع	 بدايــة	 منــذ	
وتوزيعهــا	بشــكل	كبيــر	فــي	جميــع	أنحــاء	البــاد،	كمــا	توقفت	
ــا	 ــا	أو	كليًّ المخصصــات	المقدمــة	مــن	الحكومــة	المركزيــة	جزئيًّ
ــدى	 ــد	م ــب	تحدي ــن	الصع ــل	م ــا	يجع ــة	مم ــب	المنطق بحس
اعتمــاد	الســلطات	المحليــة	علــى	الدولــة	المركزيــة	فــي	

تغطية	نفقاتها.

ــأرب	وشــبوة	 	 ــاز	م ــت	المحافظــات	المنتجــة	للنفــط	والغ حصل
وحضرمــوت	علــى	20%	مــن	هــذه	المــوارد	مــن	الحكومــة	
المركزيــة،	ووظفــت	تلــك	اإليــرادات	فــي	اســتقاليتها	الجديدة	

عن	الدولة	المركزية	وتمويل	الحكم	المحلي.

عانــت	شــبوة	مــن	نقــص	كبيــر	فــي	العامليــن	فــي	قطاعــي	 	
الصحة	والتعليم،	لم	يسده	توظيف	المتعاقدين	المؤقتين.

ــات	 	 ــن	المحافظ ــد	م ــي	العدي ــة	ف ــاريع	الحكومي ــح	المش ُتمن
ــر	 ــس	عب ــيم	ولي ــب	مراس ــا	بموج ــة	م ــل	جه ــن	ِقب ــذ	م لُتنف

المناقصات	الرسمية.

توصيات	قصيرة	المدى	على	المستوى	الوطني:

اســتعادة	وضــع	الميزانيــة	وإضفــاء	الطابــع	الرســمي	 	
صــدرت	 التــي	 المخصصــات	 فــي	 التغييــرات	 علــى	
مــن	 	%20 تخصيــص	 مثــل	 الحــرب	 خــال	 بقــرارات	
ــا	 ــوت،	بم ــبوة	وحضرم ــأرب	وش ــيادية	لم ــرادات	الس اإلي
يضمــن	المســاواة	فــي	المخصصــات	لجميــع	المحافظــات	

الخاضعة	لسيطرة	الحكومة.]88]
يجــب	أن	تبــدأ	هــذه	املحافظــات	محادثــات	حــول	 	

ــي.	 ــى	إطــار	فيدرال ــة	وُتطــور	إل كيفيــة	نمــو	الامركزي
ىلع	ســبيل	املثــال،	يمكــن	إنشــاء	منصــة	اختبــار	
تجريبيــة	بحيــث	يمكــن	ألصحــاب	املصلحــة	التحــدث	
مــع	بعضهــم	حــول	جوانــب	النجــاح	والفشــل	يف	
ــن	 ــف	يمك ــا،	وكي ــوا	به ــي	قام ــة	الت ــود	الامركزي جه
لهــذه	األســاليب	التصاعديــة	)مــن	القــاع	إلــى	القمــة(	

ــي. ــام	الفيدرال ــع	النظ ــف	م أن	تتكي

تحسين	المساءلة	وتقليل	الهدر	من	خال: 	
تفعيــل	املراجعــة	املتزامنــة	للجهــاز	املركــزي	للرقابــة	 	

واملحاسبة.]89]
البنــك	 	 يف	 الدولــي	 النقــد	 صنــدوق	 خبــراء	 إدراج	

املركــزي	اليمنــي	ووزارة	املاليــة	لتقديــم	املشــورة	
بشــأن	العمليــات	املناســبة	ومراقبــة	االمتثــال	وإبــاغ	

الســلطات	اليمنيــة	والدوليــة	املختصــة.]90] 
تطبيــق	قانــون	املناقصــات	واملزايــدات	واملخــازن	 	

الحكوميــة	الحالــي.
العمومييــن	 	 املوظفيــن	 رواتــب	 قوائــم	 مراجعــة	

االزدواج	 مــن	 للحــد	 البيومتريــة	 البيانــات	 وفــرض	
الوهمييــن. واملوظفيــن	 الوظيفــي	

وضــع	مبــادئ	توجيهيــة	وطنيــة	للمشــتريات	ونظــام	 	
وطنــي	لترخيــص	املشــتريات	وتســجيلها.

ــت	 	 الســماح	بصــرف	مخصصــات	املحافظــات	يف	الوق
املناســب	لحســاب	كل	محافظــة	يف	البنــك	املركــزي	
اليمنــي	ىلع	أن	تــدار	بشــكل	مشــترك	مــن	ِقبــل	

ــة. ــة	واملحلي ــلطات	املركزي الس

	توصيات	قصيرة	المدى	على	مستوى	المحافظة:

فرض	االمتثال	للوائح	المالية	الحالية. 	
إعــادة	ســلطة	تحصيــل	إيــرادات	الــزكاة	إلــى	املجالــس	 	

عليهــا	 يســيطر	 التــي	 املناطــق	 يف	 املحليــة	
ــرادات	 ــن	إي ــي	90%	م ــزكاة	حوال ــل	ال ــون؛	تمّث الحوثي

معظــم	املديريــات.
يجــب	ىلع	ســلطات	الحوثييــن	حــل	املؤسســات	التــي	 	

ــلطات	 ــّل	س ــت	مح ــي	حّل ــرب	والت ــال	الح ــئت	خ ُأنش
املؤسســات	املحليــة	-املوضحــة	يف	قانون	الســلطة	

املحليــة-	أو	توازيهــا.

]88] يجب تنفيذ هذه العملية بهدف تنفيذ آلية التحويات املالية إىل املحافظات التي ال تملك تدفقات إيرادات سيادية كافية.

]89] بالنظــر إىل الســجل الطويــل مــن ضعــف االمتثــال وإنفــاذ القوانــني يف البريوقراطيــة اليمنيــة فــإن املراجعــة املتزامنــة ضروريــة عــىل الرغــم مــن أنهــا 
تبطــئ عمليــات الصــرف.

]90] ُجربــت هــذه املمارســة مــن قبــل، ففــي أوائــل عــام 2000، أُدرج خبــري مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف وزارة املاليــة ملــدة عامــني، وكان لوجــوده تأثــرًيا 
ملحوًظــا عــىل الشــفافية واالمتثــال لإجــراءات. 
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التوصياتالنتائج

ــم	نقــص	 	 ــى	تفاق أدت	االنقســامات	السياســية	فــي	عــدن	إل
ــا	 اإليــرادات،	حيــث	إن	األمــوال	المحّصلــة	ليســت	متاحــة	دائًم
ــظ	 ــا	محاف ــى	فيه ــرة	يتوّل ــي	كل	م ــة،	وف ــس	المحلي للمجال
ــى	 ــة	إل ــرادات	المحلي ــي	عــدن	ُتحــّول	اإلي ــد	الســلطة	ف جدي

حسابات	بنكية	مختلفة.

ــى	حــد	 	 ــي	إل ــر،	جــرى	التخل ــواردة	بالتقري فــي	المحافظــات	ال
كبيــر	عــن	ترتيبــات	تقاســم	اإليــرادات	بيــن	الحكومــة	المركزيــة	
ــي	 ــه	ف ــوص	علي ــو	منص ــا	ه ــات	كم ــات	والمديري والمحافظ
ــر	 ــي	األكث ــات	ه ــت	المديري ــة.	وكان ــلطة	المحلي ــون	الس قان

تضرًرا	من	هذه	التغييرات.

تعرضــت	المجالــس	المحليــة	فــي	المناطــق	الريفيــة	الخاضعــة	 	
لســيطرة	الحوثييــن	لضــرر	اقتصــادي	أكبــر	مــن	مثياتهــا	فــي	
ــا	أقــل	لتحصيــل	اإليــرادات	بشــكل	 المــدن	كونهــا	تملــك	طرًق
مســتقل	وال	تحظــى	باألولويــة	فــي	توزيــع	األمــوال	المحــدودة	

على	المستوى	المركزي	ومستوى	المحافظات.

الفســاد	وســوء	اإلدارة	وانعــدام	األمــن	فــي	عــدن	 	 أعــاق	
ــم	 ــل	تقدي ــتخدامها	لتموي ــرض	اس ــرادات	المفت ــل	اإلي تحصي
المحليــة	مــن	 الســلطات	 اشــتكت	 الخدمــات.	فــي	عــدن	
ــات	 ــب	الق ــل	ضرائ ــبب	تحوي ــا	بس ــرادات	جزئيًّ ــاض	اإلي انخف

والعقار	عنها.

وضع	ميزانية	للمحافظة	وفرض	االمتثال	لها. 	

مصلحــة	 	 لــدى	 التجاريــة	 األعمــال	 تســجيل	 فــرض	
الضرائب.

فرض	تسجيل	العقارات	التجارية. 	

وتحصيــل	 	 مرخصيــن	 عقارييــن	 مقّيميــن	 تعييــن	
الضرائب	العقارية.

تعزيز	المساءلة: 	
تتمثــل	إحــدى	طــرق	خلــق	املســاءلة	ىلع	املســتوى	 	

ــا	 ــي	يمكنه ــاء	الت ــان	األحي ــكيل	لج ــي	يف	تش املحل
ــن	 ــظ.	يمك ــى	املحاف ــم	االلتماســات/الطلبات	إل تقدي
لهــذه	األنــواع	مــن	هيئــات	الرقابــة	التشــاركية	أن	
تنجــح	حتــى	إذا	ظهــر	نظــام	حكــم	غيــر	ديمقراطــي	

مــن	الصــراع.
عنــد	إنشــاء	آليــات	الرقابــة	يجــب	األخــذ	بعيــن	االعتبار	 	

االســتعانة	بمحاســبين	جنائييــن	معتمديــن	ملراجعــة	
الامركزيــة	املخصصــة	التــي	نشــأت،	وذلــك	مــن	أجــل	
ــاف	 ــل	واستكش ــكل	مفص ــرات	بش ــذه	التغيي ــم	ه فه

كيفيــة	جعلهــا	رســمية	ومتســقة.

توصيات	متوسطة	المدى	على	المستوى	الوطني:

إنشــاء	هيــكل	مــواز	متخصــص	»فريــق	المركزيــة	اإلدارة	 	
الماليــة	العامــة	الوطنيــة«	ليكــون	بمثابــة	وســيط	بيــن	
المؤسســات	علــى	المســتوى	المركــزي	والمحافظــات	
وتنفيــذ	مهمــة	تفويــض	اختصاصــات	الميزانيــة	علــى	

مستوى	المحافظة.	يجب	أن	يشمل	ذلك:
ــة	 	 ــإدارة	املالي ــراءات	الخاصــة	ب ــح	واإلج ــة	اللوائ صياغ

ــات. ــتوى	املحافظ ــة	ىلع	مس العام
تدريب	العاملين. 	
التــدرج	يف	نقــل	االختصاصــات	لــكل	محافظــة	بحيــث	 	

تصبــح	جاهــزة	ملمارســة	هــذه	االختصاصــات.

ــع	 	 ــاء	الطاب ــة	إلضف ــرارات	الازم إصــدار	التشــريعات/	الق
الرســمي	علــى	التغييــرات	فــي	تحصيــل	اإليــرادات	

وتخصيصها	وإنفاقها.

ــة	العامــة	 	 ــس	إدارة	المالي ــى	إنشــاء	»مجل الموافقــة	عل
للمحافظــة«	إلدارة	الشــؤون	الماليــة	للمحافظــة،	بحيــث	
ــف	المجلــس	مــن	ممثليــن	عــن	المكاتــب	الفرعيــة	 يتأل
ــك	الجهــاز	المركــزي	 للمؤسســات	المركزيــة	بمــا	فــي	ذل
للرقابــة	والمحاســبة	والهيئــة	الوطنيــة	العليــا	لمكافحة	
ومنظمــات	 التجــارة	 غرفــة	 عــن	 وممثليــن	 الفســاد	
المجتمــع	المدنــي	الرئيســية	والمنظمــات	المجتمعيــة	
ــها	 ــرى(	ويترأس ــس	المديرية/الق ــك	مجال ــي	ذل ــا	ف )بم
الرئيــس	التنفيــذي	للمحافظــة،	أي	المحافــظ.	ســتكون	
اإليــرادات،	 المجالــس	مســؤولة	عــن	تحصيــل	 هــذه	

إضافة	إلى	دورة	الميزانية	بأكملها.
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توصيات	متوسطة	المدى	على	مستوى	المحافظة:

إنشــاء	وحــدة	تخطيــط	وتنفيــذ	المشــاريع	)علــى	غــرار	 	
وزارة	التخطيــط	مدمــج	ببرنامــج	باألشــغال	العامــة(	
ــدة	عــن	المشــاريع	 باعتبارهــا	الجهــة	المســؤولة	الوحي
ــف	 ــط	التكالي ــى	ضب ــز	عل ــع	التركي ــة	م ــي	المحافظ ف

وضمان	جودة	األعمال	والمشاريع	العامة.

توصيات	طويلة	المدى	على	المستوى	الوطني:

اعتمــاد	»صيغــة	تكافــؤ	مالــي«	تنّظــم	التحويــات	 	
إلــى	 المركزيــة	 الحكومــة	 )مــن	 رأســيًّا	 الماليــة	
لتقليــل	 المحافظــات(	 )بيــن	 وأفقيًّــا	 المحافظــات(	
التفاوتــات	الماليــة	بيــن	المحافظــات	إلــى	مســتوى	

متفق	عليه.

إلدارة	 	 بذاتــه	 قائــم	 وطنــي	 مالــي	 مجلــس	 إنشــاء	
ــة	 ــى	السياس ــراف	عل ــي«	واإلش ــؤ	المال ــة	التكاف »صيغ
الماليــة،	علــى	أن	يتألــف	مــن	ممثليــن	عــن	مؤسســات	
الحكومــة	المركزيــة	الرئيســية	)البنــك	المركــزي	اليمنــي	
الدولــي	 والتعــاون	 التخطيــط	 ووزارة	 الماليــة	 ووزارة	
ومصلحــة	الضرائــب	إلــخ(	والوحــدات	الوطنيــة	الفرعيــة	
)المحافظــات(	إضافــة	إلــى	ممثليــن	عــن	صنــدوق	النقــد	
الدولــي	والبنــك	الدولــي	والجهــات	المانحــة	الرئيســية	

لليمن،	على	أن	يقدم	تقاريره	إلى	البرلمان.

ســيطرة	 	 تحــت	 الســيادية	 اإليــرادات	 جميــع	 وضــع	
المجلــس	المالــي	الوطنــي	لتوزيعهــا	وفًقــا	لصيغــة	

التسوية	المالية.

توصيات	طويلة	المدى	على	مستوى	المحافظة:

إنشــاء	مجلــس	اســتثمار	لتعزيــز	النمــو	االقتصــادي	وزيادة	 	
بيــن	 شــراكة	 المجلــس	 يكــون	 أن	 يجــب	 اإليــرادات.	
الســلطة	المحليــة	وغرفــة	التجــارة	والنقابــات	العماليــة	

والمنظمات	المجتمعية	األخرى.
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املوارد	البشرية
التوصياتالنتائج

ــة	أو	 	 ــن	معاقب ــدن	م ــي	ع ــة	ف ــلطات	المحلي ــن	الس ــم	تتمك ل
فصــل	الموظفيــن	الحالييــن	ألن	االنقســامات	السياســية	منعت	

المسؤولين	من	تنفيذ	القرارات.

فــي	 	 الرواتــب	 كشــوف	 فــي	 الموظفيــن	 عــدد	 يفــوق	
المحافظــات	والمديريــات	بكثيــر	العــدد	الــازم	إلدارة	هــذه	
المناطــق،	كمــا	أن	العديــد	مــن	أولئــك	الموجوديــن	فــي	قوائــم	
الرواتــب	ليســوا	مؤهليــن	أو	ال	يذهبــون	إلــى	مكاتــب	عملهــم	
المناصــب	كخدمــة	سياســية.	يعــزو	 ألنهــم	ُمنحــوا	هــذه	
ــد	 ــف	الزائ ــن	التوظي ــر	م ــن	محافظــة	شــبوة	الكثي مســؤول	م
عــن	الحاجــة	إلــى	حقيقــة	أن	التعيينــات	تجــري	فــي	صنعــاء	

بمعزل	عن	واقع	المحافظة.

نظــًرا	لتجميــد	وزارة	الخدمــة	المدنيــة	جميــع	التعيينــات	 	
ــن	 ــات	متعاقدي ــن	المحافظ ــد	م ــت	العدي ــرب،	عين ــال	الح خ

مؤقتين،	وذلك	لتلبية	احتياجاتها	من	الموظفين.

توصيات	قصيرة	المدى	على	المستوى	الوطني: 	
ــل	 	 ــة	مــن	ِقب تشــكيل	لجنــة	تنســيق	للخدمــة	املدني

الحكومــة	املعتــرف	بهــا	دوليًّــا	وســلطات	األمــر	الواقــع	
لتقليــص	االختــاف	بيــن	الطرفيــن.

وقــف	االختــاف	التصاعــدي	بيــن	مختلــف	أجــزاء	البــاد	 	
ــرض	 ــة،	وف ــل	املتنافس ــا	الفصائ ــيطر	عليه ــي	تس الت
مؤقتــة	 أســاس	عقــود	 الجديــدة	ىلع	 التعيينــات	

فقــط.
فــرض	اســتخدام	البيانــات	البيومتريــة	لتقليــل	االزدواج	 	

الوظيفــي	واملوظفيــن	الوهمييــن.
ــن	 	 ــا	م ــإدارة	احتياجاته ــة	ب ــإلدارات	املحلي ــماح	ل الس

ــة. ــن	بحري املوظفي

توصيات	قصيرة	المدى	على	مستوى	المحافظة: 	
ــراء	 	 ــوب	إج ــص	ىلع	وج ــي	تن ــدة	الت ــزام	بالقاع االلت

مؤقتــة	 أســاس	عقــود	 الجديــدة	ىلع	 التعيينــات	
ــط. فق

توصيات	متوسطة	األجل	على	المستوى	الوطني: 	
والتوظيــف	 	 اإللزامــي	 التقاعــد	 قوانيــن	 إنفــاذ	

. فســي لتنا ا
إعداد	توصيف	وظيفي	للموظفين.]91] 	

توصيات	طويلة	األجل	على	المستوى	الوطني: 	
ــي	 	 ــل	موظف ــة	لتأهي ــة	املدني ــد	للخدم ــاء	معه إنش

ــة. ــة	املدني الخدم
إنشــاء	نظــام	التراخيــص	ملوظفــي	الخدمــة	املدنيــة	 	

ىلع	املســتوى	الوطنــي	لضمــان	كفاءتهــم.
إعادة	تدريب	وترخيص	املوظفين	الحاليين. 	

]91] كانــت املتطلبــات األساســية للتوصيــف الوظيفــي للموظفــني الحكوميــني قــد تبنيــت يف خطــط إصــاح الخدمــة املدنيــة املتعاقبــة منــذ منتصــف الثمانينيــات، ولكــن لــم يتــم تنفيذهــا 
بالكامل بســبب زيادة عدد املوظفني واملمارســة الشــائعة املتمثلة يف اســتخدام الوظائف الحكومية كمورد محســوبية. 
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خدمات	الكهرباء	واملياه	

التوصياتالنتائج

تشــكو	المجالــس	المحليــة	فــي	عــدن	مــن	أن	السياســات	 	
ــدد	الســكان	 ــي	ع ــر	ف ــو	الكبي ــع	النم ــف	م ــم	تتكي ــح	ل واللوائ
والناتــج	عــن	تدفــق	النازحيــن	خــال	الحــرب.	صحيــح	أن	
ــة	 ــس	المحلي ــة	التــي	تعتمــد	عليهــا	المجال القاعــدة	الضريبي
لتمويــل	تقديــم	الخدمــات	العامــة	هــي	أكبــر	بكثيــر	اآلن	ممــا	
ــرة	مــن	الســكان	 كانــت	عليــه	قبــل	الحــرب،	لكــن	شــرائح	كبي
توقفــت	عــن	دفــع	الضرائــب	علــى	خدمــات	مثــل	الميــاه	
والكهربــاء	بســبب	عــدة	عوامــل	مــن	بينهــا:	رداءة	جــودة	
منهــا	 يعانــي	 التــي	 االقتصاديــة	 والصعوبــات	 الخدمــات	

السكان.

توصيات	قصيرة	المدى	على	المستوى	الوطني: 	
ــك	 	 ــاء	وذل ــاه	والكهرب ــع	املي ــبكات	توزي ــة	ش خصخص

الفعليــة	قــد	حدثــت	يف	 بــأن	الخصخصــة	 إقــراًرا	
املحافظــات.	 معظــم	

وقف	الدعم	لقطاع	الكهرباء. 	

ــن	 	 ــاء	م ــف	شــراء	الكهرب ــن	الفســاد	يجــب	وق للحــد	م
منتجــي	الطاقــة	املســتقلين	والســماح	لهــم	ببيعهــا	

ــى	املســتهلكين. مباشــرة	إل

ــم	 	 ــعار	وتقدي ــم	األس ــق	لتنظي ــس	للمراف ــاء	مجال إنش
ــات. الخدم

التوقــف	عــن	بنــاء	محطــات	الطاقــة	التــي	تعمــل	 	
الغــاز	 إلــى	 القائمــة	 املحطــات	 وتحويــل	 بالديــزل	

بالكامــل. تشــغيلها	 إيقــاف	 أو	 الطبيعــي	

توصيات	متوسطة	األجل	على	المستوى	الوطني: 	

االســتفادة	مــن	التحويــل	إلــى	الطاقــة	الشمســية	يف	 	
جميــع	أنحــاء	البــاد	مــن	خــال	توفيــر	ألــواح	الطاقــة	

الشمســية	بســعر	التكلفــة	للمســتهلكين.

وتركيــب	 	 الكهربــاء	 توزيــع	 تأهيــل	شــبكات	 إعــادة	
ــض	طاقتهــم	 ــع	فائ ــح	للمســتهلكين	بي ــدادات	تتي ع

للشــبكة.
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العدالة

التوصياتالنتائج

اشــتكت	المجالــس	المحليــة	فــي	عــدن	مــن	تدخــل	الجماعــات	 	
المســلحة.	أثنــاء	تصاعــد	التوتــر	بيــن	األطــراف	السياســية	
اجتماعــات	خاصــة	 المحليــة	 المجالــس	 الفاعلــة،	عقــدت	

لتجنب	تدّخل	قوات	األمن.

ــى	 	 ــر	إل ــوالءات	وتفتق ــن	ال ــمة	بي ــدن	منقس ــن	بع ــوات	األم ق
التدريــب	وتتقاضــى	رواتــب	أقــل	مــن	المجنديــن	العســكريين.	
ــا	ال	 ــا	لكنه ــد	م ــى	ح ــاك	إل ــي	هن ــث	الجنائ ــل	إدارة	البح تعم
ــامات	 ــا	انقس ــاك	أيًض ــة.	هن ــع	وزارة	الداخلي ــا	م ــق	عمله تنس
ــن	 ــوات	األم ــل	ق ــمية	مث ــة	الرس ــات	الحكومي ــل	المؤسس داخ
الخاصــة.	القــوات	المواليــة	لــوزارة	الداخليــة	هــي	القــوات	
الوحيــدة	التــي	مــا	تــزال	تســتلم	الرواتــب	مــن	الحكومــة	

المركزية.

والمحاســبة	 	 للرقابــة	 المركــزي	 الجهــاز	 موظفــو	 تجّنــب	
ــول	 ــر	ح ــم	تقاري ــدن	تقدي ــي	ع ــة	ف ــوال	العام ــة	األم ومحكم
المتعلقــة	بالمســؤولين	 قضايــا	حساســة	بمــا	فــي	ذلــك	

السياسيين	والعسكريين	النافذين	خوًفا	من	العقاب.

تشــتكي	إدارات	البحــث	الجنائــي	فــي	جميــع	أنحــاء	البــاد	مــن	 	
افتقارهــا	للمعــدات	الازمــة	إلجــراء	تحقيقــات	الطــب	الشــرعي	
بســبب	حظــر	االســتيراد	المفــروض	مــن	التحالــف	العربــي	

بقيادة	السعودية.

تعانــي	شــبوة	مــن	نقــص	فــي	عــدد	القضــاة،	ونتيجــة	لذلــك	 	
يشــرف	كل	قــاٍض	اآلن	علــى	قضايــا	فــي	ثــاث	مديريــات	
مختلفــة،	أمــا	قبــل	الحــرب	فقــد	كان	كل	قــاٍض	يتعامــل	مــع	

القضايا	في	مديرية	واحدة	فقط.

أكبــر	مشــكلة	يواجههــا	القضــاء	فــي	شــبوة	حاليًّــا	هــي	 	
ــذ	 ــة	لتنفي ــة	المركزي ــن	الحكوم ــات	م ــى	موافق ــول	عل الحص
أحــكام	معينــة	مثــل	أحــكام	اإلعــدام.	علــى	ســبيل	المثــال	ال	
ــا	 ــت	فيه ــي	ُب ــدام	الت ــة	اإلع ــا	عقوب ــن	قضاي ــد	م ــزال	العدي ت
فــي	المحاكــم	المحليــة	منــذ	أكثــر	مــن	عــام	بانتظــار	موافقــة	

السلطات	في	الحكومة	المركزية.

فــي	صنعــاء،	تعمــل	مراكــز	الشــرطة	بقــدرات	مخّفضــة	ويرجــع	 	
ذلــك	إلــى	عــدم	دفــع	الرواتــب.	أوقفــت	إدارة	البحــث	الجنائــي	
الكثيــر	مــن	عمــل	مختبــرات	الطــب	الشــرعي	لنقص	اإلمــدادات	
الفنيــة	بمــا	فــي	ذلــك	المــواد	الكيميائيــة	المحظور	اســتيرادها	
مــن	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية.	مــا	تــزال	قــوات	األمــن	
الخاصــة	المســؤولة	عــن	حراســة	المــدن	الكبــرى	تعمــل	ولكــن	

تأثر	عملها	نتيجة	تدّخل	الحوثيين.

توصيات	قصيرة	المدى	على	المستوى	الوطني: 	
احترام	استقالية	القضاء. 	

القضــاء	 	 ىلع	 لإلشــراف	 مشــتركة	 لجنــة	 تشــكيل	
توحيــده. إعــادة	 ىلع	 والعمــل	

ــهيل	 	 ــط	وتس ــي	للتوس ــان	دول ــن	كي ــر	يف	تعيي النظ
مهــام	القضــاء.



عبدالغنــي	اإلريانــي، باحــث أول فــي مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، حيــث 
تتركــز أبحاثــه علــى عمليــة الســالم وتحليــل النــزاع وتحــوالت الدولــة اليمنيــة. يمتلــك 

اإلرياني خبرة تمتد ألكثر من ثالثة عقود كمستشار سياسي وتنموي. 

كيســي	كومبــس باحــث فــي مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية. يعمــل كومبس 
أيًضا كصحفي مستقل حيث يقدم تقارير معّمقة عن اليمن.

صــالح	علــي	صــالح، باحــث وكاتــب فــي مركــز صنعــاء، حيــث تتركــز أبحاثــه عــن 
ــة السياســية فــي  العالقــات واالرتباطــات بيــن األطــراف المحليــة وأثرهــا علــى الحال

اليمن.

عن	الباحثين



حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـالم ومنـــع نشـــوب 
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار )االقتصـــادي( والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــالل بنـــاء 
ـــة  ـــز األصـــوات اليمني ـــن خـــالل إشـــراك وتعزي ـــة م ـــة واالقتصادي ـــق حـــول أهـــم السياســـات التنموي تواف
ـــة  ـــال التنمي ـــن يف مج ـــي الفاعلي ـــع اليمن ـــاف املجتم ـــف أطي ـــن مختل ـــال م ـــذا املج ـــة يف ه الفاعل
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن، وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة 
ـــا  ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه ـــن، تنف ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي املحلي
ـــز  ـــارات، ومرك ـــب روت لالستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش ـــراكة م ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك بي
ـــة  ـــة الهولندي ـــفارة اململك ـــي وس ـــاد األوروب ـــل االتح ـــل قب ـــتراتيجية، وبتموي ـــات االس ـــاء للدراس صنع

يف اليمـــن.

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

info@devchampions.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني

مركز	البحوث	التطبيقية	بالشراكة	
:)CARPO(	الشرق	مع

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 

 www.carpo-bonn.org

ديب	روت	لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتــــع  الدوليــــة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 

www.deeproot.consulting

مركز	صنعاء	للدراسات	
االستراتيجية:

مســـتقل  أبحـــاث  مركـــز  هـــو 
ـــر  ـــارق عب ـــداث ف ـــى إح ـــعى إل يس
اإلنتـــاج املعـــريف، مـــع تركيـــز 
واإلقليـــم  اليمـــن  ىلع  خـــاص 
املجـــاور. تغطــــــــي إصـــدارات 
املتوفـــرة  املــــــــركز،  وبرامـــج 
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، 
التطـــورات السياســـية واالجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف 
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة 

والدوليـــة..  واإلقليميـــة 

 www.sanaacenter.org

www.devchampions.org ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقة:   

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
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