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تتوّلى املجالس املحلية يف اليمن تقديم الخدمات العامة األساسية بشكل يومي 
لـ26 مليون يمنّي، وهي تعّد من أهم مؤسسات الحكم يف البالد.

غير أن اندالع الحرب األهلية عام 2014، وما تاله من تدخل عسكري بقيادة اململكة 
العربية السعودية يف اليمن منذ آذار/ مارس 2015 ، قد شاّل قدرة املجالس املحلية 

ىلع توفير تلك الخدمات: تالشت املوارد املالية، و تنازعت امليليشيات املسّلحة 
سلطات املجالس املحلية ، كما أقدمت املجموعات املتطّرفة كـ’القاعدة‘ و’الدولة 

اإلسالمية‘ ىلع اغتيال أعضاء من هذه املجالس. إال أن هذه املجالس حافظت بشكل 
عام ىلع مرونتها، رغم التحّديات التي واجهتها، واستمّرت تعمل بشكل ما يف معظم 
أرجاء البالد، رغم ما اعتراها من ضعف يف التجهيز أعاق قدرتها ىلع التعامل مع أكبر 

كارثة إنسانية يف تاريخ البالد.

تعرض هذه الورقة تقييمًا للسياق التاريخي الذي برزت خالله املجالس املحلية؛ 
ودوَرها يف الالمركزية والحكم؛ والتحّدياِت التي واجهتها خالل االنتفاضة والحرب 
األهلية؛ ودورها األساسّي يف أّي وقف للعمليات العدائية ستتّم املفاوضة حوله ، 

كما يف أي مصالحات تحدث بعد النزاع. ستستكشف هذه الورقة أيضًا األسباب التي 
تجعل دور املجتمع الدولي حاسمًا يف كل من التنسيق وتمرير الدعم اإلنساني 
عن طريق املجالس املحلية، نظرًا ألن ذلك سيساعد يف تخفيف وطأة املعاناة 

الواسعة االنتشار؛ ويف استدامة هذا الشكل الحيوي من الحكم يف اليمن؛ ويف منع 
املجموعات الجهادية - وال سيما “القاعدة” - من حشد الدعم لنفسها عبر استغالل 

العجز الَخَدمي.

لتقديم رؤية متوازنة للتحديات التي تواجه الحكم املحّلي يف اليمن، سترّكز هذه 
الورقة ىلع ثالث مناطق: صنعاء، التي تقع حاليًا تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم؛ 

وصاب، يف وسط اليمن والتي تسيطر عليها املجالس املحلية بالتنسيق مع 
املؤسسات الحكومية املركزية يف العاصمة؛ وعدن يف جنوب اليمن، والتي تخضع 

بشكل رسمي للحكومة املعترف بها دوليًا.

ملخص تنفيذي
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نشأة السلطات المحلية

بـدأ الضغـط مـن أجـل المركزيـة السـلطة يف اليمـن إثـر الحـرب األهليـة عـام 1994 بيـن شـمال اليمـن 
وجنوبـه. خسـر الجنـوب الحـرب، إال أن الرغبـة يف مزيـد من الحكم الذاتـي بقيت، واكتسـبت دفعة قوية 
إثـر تغييـرات إدارة الحكومـة املركزيـة التـي صـدرت عـام 1998. أعـادت هـذه التغييـرات اإلداريـة تقسـيم 
البـالد إلـى مقاطعـات تسـّمى محافظـات وكل محافظـة مقّسـمة فرعيـًا بدورهـا إلـى مديريـات. كانـت 
الحكومـة املركزيـة يف صنعـاء تعّيـن امُلديرين الذين يرأسـون كل مديرية، وكان كل مديـر مديرية يخضع 
لسـلطة املحافـظ الـذي يـرأس املحافظة، والذي بـدوره تعّينـه الحكومة املركزيـة التي أيضـًا يخضع لها 
يف نهايـة التسلسـل. هكـذا لـم يكـن هناك، باملعنـى العملـي، أي تمثيل للسـكان املحلييـن يف اإلدارة 

املحليـة، وكانـت السـلطة وصالحيـات صناعة القـرار تترّكـز يف العاصمة.

كان مديـرو املديريـات واملحافظـون يف الجنـوب، ويف الواقـع يف كل أرجـاء البـالد، غالبـًا يأتـون إمـا 
مـن العاصمـة صنعـاء أو من سـنحان، مسـقط رأس الرئيس وقتها علـي عبد اهلل صالح يف الشـمال. كان 
لهـؤالء املسـؤولين صـالت ضعيفـة مع املنطقة التي سـيكونون مسـؤولين عنهـا، وكثيرًا مـا كانوا حتى 
يتكلمـون لهجـة مختلفـة عـن لهجـة السـكان املحّلييـن. نشـأت عـن ذلـك تحّديـات معتبـرة ألي حكـم 
فّعـال، حيـث اعتاد السـكان املحليـون ىلع رفض التعـاون مع هؤالء املسـؤولين الذيـن اعتبروهم غرباء، 
ممـا سـاهم يف خلـق بيئـة أمنيـة كانت أصـاًل مزعزعـة. كان مـن النتائج الواضحـة لذلك ظهـور الحركات 

الجنوبيـة الداعيـة إلـى فدرلـة اليمـن، أو حتـى إلـى انفصال تـاّم للجنوب عن الشـمال.

حـاول قانـون املجالـس املحليـة، الـذي أصدرتـه الحكومـة املركزيـة عـام 2000 وبـدأت تنفيـذه عـام 
2001، أن يحـّد مـن زخم الحـركات املطاِلبة بالفدراليـة واالنفصال، وأن يخّفف من الضغط السياسـي ىلع 
الحكومـة املركزيـة. وضـع هـذا القانـون مخّططـًا إلنشـاء املجالـس املحليـة )كيانـات كالبلديات( أساسـًا، 
ومخّططـًا للتخّلـي عـن مركزيـة العديـد من سـلطات الحكومـة املركزيـة لصالح هـذه الكيانـات الجديدة، 
مـع احتفـاظ الحكومـة املركزيـة بالصالحيـة التشـريعية يف مجـاالت السياسـة الوطنيـة )كالعالقـات 

الخارجيـة والجيـش واألمن(.

جـاء يف املـادة التاسـعة مـن قانون الحكـم املحلي؛ أن املجالـس املحلية تنتخـب انتخابًا حرًا مباشـرًا 
مـن قبـل مواطنـي املنطقـة، الذيـن لهم حـق الترّشـح واالنتخـاب لعضويـة املجالـس املحلية نفسـها. 
ـون ورقتين لالقتـراع، إحداهما كانت الختيار للمرّشـح  حيـن كان املواطنـون يذهبـون للتصويـت كانوا يتلقَّ
الـذي سـيمّثل منطقتهـم يف مجلـس املديريـة املحلـي؛ والثانيـة الختيـار مـن سـيمّثل مديريتهم يف 
مجلـس املحافظـة املحلي، بينما سـيرأس املحافظ كاًل مـن مجلس املحافظة املحّلـي وجميع مجالس 

املديريـات املحلية ضمـن محافظته.

يف أّول انتخابـات للمجالـس املحليـة، عـام 2001، كان هنـاك 7,032 ممثِّـاًل منتَخبـًا للمجالـس املحليـة 
ىلع صعيـد كل مـن املديريـات واملحافظـات عبـر البـالد. وقـد حـددت املـادة 13 مـن قانـون الحكـم 
املحلـي مـّدة املجالـس املحليـة بأربـع سـنوات، إال إذا تعّذر ذلـك لظروف قاهـرة ولم يكن باإلمـكان عقد 
انتخابـات جديـدة، وعندهـا تظـّل املجالـس املحلية قائمـة ىلع رأس عملهـا حتى يصبـح االنتخاب من 
جديـد ممكنـًا. وقـد جرت االنتخابـات الثانية عـام 2006 بالتزامن مع االنتخابـات الرئاسـية. إال أن التغييرات 
الدسـتورية يف ذلـك العـام مـّددت حكـم املجالـس املحليـة مـن أربـع سـنوات إلـى سـّت سـنوات. ثـم 
تأّجلـت االنتخابـات املفتـرض إجراؤهـا عام 2012 بشـكل متكّرر بسـبب الوضع األمني يف اليمـن، ما أبقى 

أعضـاء املجالـس املنتخبيـن عـام 2006 يف مناصبهـم حتـى اليوم.
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حدود السلطة المحلية

قبـل تأسـيس املجالـس املحليـة، كانـت تتـم إدارة كل وظائـف الحكومـة املتعلقـة بـاإلدارة اليوميـة، 
كالتعليـم والصحـة وامليـاه والصـرف الصحـي وجمـع القمامـة وهندسـة الطرق وتأميـن الكهربـاء وجباية 
الضرائـب، باإلضافـة إلـى إمكانيات تخصيـص موارد وإطالق مشـاريع تنميـة، حصريًا عبر مكاتـب امُلديرين 
املعّينيـن بشـكل مركـزي، حيـث كان يتوّجـب حتـى ىلع الراغبيـن بالحصـول ىلع وظيفـة حكومية أن 

يتقّدمـوا بطلـب التوظيـف يف العاصمـة صنعاء]1].

نجـح قانـون املجالـس املحليـة لعـام 2000 يف نـزع مركزيـة العديـد مـن جوانـب سـلطة الحكومـة 
املركزيـة، حيـث بـدأت املجالـس عمليًا تتوّلى كاّفـة وظائف الحكومـة املتعلقة بـإدارة املجتمع املحلي 
اليوميـة، باإلضافـة إلـى إمكانيـة تخصيـص مـوارد وإطـالق مشـاريع تنمية، وتـم تحويل صالحيـة تنفيذ 
القـرارات هـذه، واملسـؤولية املباشـرة للمجالـس املحلية أمـام السـّكان ككّل، ما جعلها بسـرعة بين أهم 

املؤسسـات العامـة يف البالد.

غيـر أن الرئيـس والحكومـة املركزيـة احتفظـا بحـق النقض )ڤيتـو( ألّي من النشـاطات املحليـة، إذ لم 
ينـّص قانـون املجالـس املحليـة بشـكل صريـح ىلع مجـاالت الصالحيـة املحليـة، فبقـي املحافظـون 
املركزيـة  الحكومـة  ِقَبـل  مـن  معّينيـن  املحليـة ضمـن محافظاتهـم  املجالـس  رأسـوا جميـع  الذيـن 
وخاضعيـن لقراراتهـا، أي يف نهايـة املطـاف لقرارات رئيس الجمهورية. وقد سـمح أحـد التعديالت ىلع 
قانـون املجالـس املحليـة عـام 2008 بانتخـاب املحافظين من ِقَبل هيئـة انتخابية تتكـون من املجلس 
املحلـي للمحافظـة ومجالـس مديريـات املحافظـة، وقد حصـل ذلك فعاًل يف تلك السـنة؛ لكـن الرئيس 
صالـح ألغـى العديـد مـن نتائـج االنتخابـات وال سـّيما يف محافَظَتـي صعـدة والضالـع. ومنـذ 2011 يتـم 

تعييـن املحافظيـن بمراسـيم رئاسـية رغم تعديـل 2008.

كان “الصندوق الاجتماعي للتنمية” مثالاً نادراً لبرنامج تنمية ناجح يقوم بمشاريع عبر اليمن بشكل منفصل عن هذه المكاتب المحلية. استقلالية   [[[
’الصندوق الاجتماعي للتنمية‘ عن إجراءات الحكومة المركزية، وأحياناً شراكته مع السكان المحليين، ساعدت في دعم خدماته – رغم أن هذا أيضاً 

كان يتم بشكل مستقل عن المجالس المحلية.

تتوّلى المجالس المحلية في اليمن تقديم 
الخدمات العامة األساسية بشكل يومي لـ26 
مليون يمنّي، وهي تعّد من أهم مؤسسات 

الحكم في البالد.
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آليات الموازنة

كانـت إيـرادات املجالـس املحليـة تأتـي ىلع شـكل حصـص ماليـة مـن الحكومـة املركزيـة، كمـا مـن 
الضرائـب والرسـوم املحليـة، باإلضافـة إلـى دعـم جهـات مانحـة خارجيـة. كان دعـم الحكومـة املركزية 
يتـوّزع ىلع املجالـس املحليـة للمحافظـات بنـاًء ىلع معايير يتم تقييمها سـنويًا، كالقـدرة ىلع جباية 
األمـوال محليـًا، والكثافـة والنمـّو السـكاني، ومعـّدالت الفقـر، وأداء وفعاليـة اإلدارة املحلية السـابقة يف 
جمـع وإنفـاق املـوارد املاليـة. وقتهـا كانت مجالـس املحافظات املحلية تـوّزع هذه املـوارد املالية ىلع 

مجالـس املديريـات املحلية وفـق معايير مشـابهة.

وكانـت اإليـرادات التـي يتـم جمعهـا محليًا تتأّلـف من الرسـوم املضافة إلـى فواتير الخدمـات كالكهرباء 
واملـاء والهاتـف والضرائـب ىلع النشـاطات التجاريـة كاإلعالنـات ونسـبة مـن إيـرادات الضرائـب يحّصلهـا 
املجلـس املحّلـي بالنيابـة عـن املسـتويات الحكوميـة األخـرى. لكـن املحافظـات التـي تتمّتـع بمـوارد 
اسـتراتيجية، مثـل حضرمـوت ومـأرب وشـبوة، حيـث يتـم اسـتخراج النفـط والغاز، لـم يكن لهـا أن تطالب 
باملـوارد يف مناطقهـا. اإليـرادات القادمـة من موارد طبيعيـة كهذه كان يتم جمعها محليـًا لكن توزيعها 
يتم بشـكل مركزي من قبل السـلطات يف صنعاء. باملمارسـة، وبسـبب الفساد املتفّشـي، كانت اإليرادات 
التـي تحّصلهـا صنعـاء أكثـر بكثير مـن القليل الـذي يتم توزيعـه]2]. كانـت املجالس املحليـة يف مناطق 
ذات مـوارد طبيعيـة معتبـرة، كالنفـط، تسـتفيد فقـط بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق منـح ومشـاريع 
تنمويـة ووظائـف محليـة تسـّهلها شـركات النفـط األجنبيـة، التـي تتولـى بشـكل منتظـم مثـل هـذه 

املسـاعي كي تحظـى بالدعـم املحلـي لعملياتها.

كذلـك سـمح قانـون السـلطة املحليـة للمجالـس بتحصيـل الدعم املـادي من جهـات مانحـة خارجية. 
لكـن قبـل هـذا الدعم يلزم تسـهيل السـلطات املركزية، وإشـراف فـروع وزارة التخطيط والتعـاون الدولي 

يف كل محافظـة ىلع عمليـة تحصيـل الدعـم الخارجي.

ويتـم تطويـر املوازنـات التـي تحـّدد اإليـرادات والنفقـات يف كل مجلـس مديريـة محلي عبـر املكتب 
التنفيـذي التابـع للمجلـس املحلـي، والـذي يقـوم بحسـاب اإليـرادات املتوّقعـة مـن مختلف املـوارد ثم 

يضـع النفقـات املتوّقعـة للخدمـات والتنميـة وفقـًا ألولويـات املنطقة.

وتتـم مناقشـة املوازنـة السـنوية مـن قبـل كاّفـة األعضـاء للحصـول ىلع مصادقة املجلـس الذي هم 
فيـه، وعندهـا يقوم املحافظ بتمريـر كل موازنات املديريـات لهيئة التخطيط واملوازنـة التابعة ملجلس 
املحافظـة املحلـي. بعد ذلـك يتم تجميع كل موازنـات املديريات يف موازنة واحـدة للمحافظة بأكملها، 
حيـث تناقشـها مجالـس املحافظات املحليـة وتصادق عليهـا، ما يسـمح للمحافظين بتقديـم موازناتها 
لـوزارة اإلدارة املحليـة ووزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي، اللتان تقومـان بإدراجهـا يف املوازنة الوطنية 

لكي يقّرهـا البرملان.

ينبغـي التنويـه إلـى أن املجالـس املحلية ىلع مسـتوى املديريـات واملحافظـات، رغم إقـرار البرملان 
للموازنـات النهائيـة، بقيـت تعانـي بشـكل مزمـن مـن نقـص التمويـل، نظـرًا ألن اإليـرادات التـي توّزعها 

الحكومـة املركزيـة ىلع املجالـس املحليـة ظّلـت تعجـز عـن تلبيـة متطّلباتها. 

للمزيد، انظر )بالإنكليزية( »اقتصاد اليمن: النفط والواردات والنخب«.  [[[
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اإلدارة المحلية خالل الثورة والحرب

خلقـت االنتفاضـة التـي عّمت البالد عـام 2011 وما ترّتب عليها من أزمة سياسـية ظرفـًا قاهرًا حال دون 
إجـراء االنتخابـات الجديـدة للمجالـس املحليـة عـام 2012. اسـتمّرت األزمـة، ثم شـهدت تصاعـدا ملحوظًا 
يف 2014، حيـن سـيطر ىلع صنعـاء مقاتلـون حوثيـون متحالفـون مـع قـوات مواليـة للرئيـس السـابق 
صالـح. تمخضـت عـن تلـك األحـداث حـرب أهليـة شـاملة، تالهـا تدّخل عسـكري دولـي بقيادة سـعودية 
يف آذار 2015، واسـتمّر كل ذلـك بعرقلـة إجـراء أيـة انتخابـات جديـدة. وهكـذا مـا يـزال أعضـاء املجالـس 

املنتخبيـن منـذ 2006 يف مناصبهـم حتـى اليوم.

ونظـرًا لـدور املجالـس املحليـة يف الحكم وأهميتها بالنسـبة لجميع السـكان، قامت القوى السياسـية 
املتنازعـة منـذ 2011 بالتنافـس ىلع النفـوذ داخـل هـذه املجالـس وبيـن أعضائهـا. بالنسـبة لألحـزاب 
السياسـية، كانـت السـيطرة ىلع املجالـس املحليـة تعنـي السـيطرة ىلع صناعـة القرار ىلع مسـتوى 
املديريـات؛ كذلـك تبـدي املجالـس املحليـة قـدرة ىلع حشـد اليمنيين الريفييـن للمشـاركة يف الحراك 

االحتجاجـي يف السـابق، ومؤخـرًا يف التجنيـد العسـكري بالنيابـة عـن الفصائل السياسـية.

بعـد العـام 2011، أضعـف الصـراع ىلع النفـوذ داخـل املجالس املحليـة كفاءتهـا اإلدارية، وشـّل قدرتها 
ىلع القيـام بوظائفهـا اإلداريـة اليوميـة. كمـا أعاق عملهـا أيضًا التوّتر واالسـتقطاب العـام يف املجتمع، 
والـذي تواصـل ىلع مـدى السـنوات الثالث التالية لألزمة السياسـية، مـا أّدى بدوره إلى اندالع نزاع مسـلح 

واسـع النطاق. 

رسـميا كانـت السـلطة السياسـية يف تلـك الفتـرة بيـد الرئيـس االنتقالـي عبـد منصـور هـادي، والذي 
توّلـى الحكـم بعـد مغـادرة صالـح، فتمّكن من اسـتبدال عـدد من املسـؤولين ىلع مسـتوى املحافظات 
واملديريـات. غيـر أن حـزب املؤتمـر الشـعبي العـام بقي إلـى حّد كبيـر خاضعًا لسـطوة صالـح، واحتفظ 
بالسـيطرة الفعليـة ىلع معظـم اإلدارة املحليـة يف اليمـن، وخصوصـًا ىلع مجالس املديريـات املحلية 

يف املرتفعـات اليمنيـة، حيـث تهيمـن شـخصيات عشـائرية مؤيدة لصالـح هناك.

تبدي المجالس المحلية قدرة على حشد اليمنيين 
الريفيين للمشاركة في الحراك االحتجاجي في 

السابق، ومؤخرًا في التجنيد العسكري بالنيابة عن 
الفصائل السياسية.
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أثر الحرب على الحكم المحلي

إثـر سـيطرة حركـة الحوثييـن عسـكريًا ىلع صنعـاء يف أيلـول/ سـبتمبر 2014، تراجعـت بشـّدة قـدرة 
املجالـس املحليـة ىلع اإلدارة وتوفيـر الخدمـات، حيـث بـدأت تنهـار مصادر تمويلهـا بالتزامن مـع انهيار 
االقتصـاد بشـكل عـام. تضاعـف حجـم األزمـة بشـكل هائـل بعـد بـدء التدخـل العسـكري الـذي قادتـه 
السـعودية يف آذار 2015. شـهدت املجالـس املحلية يف صنعـاء وتعز، مثاًل، اختـالس الحوثيين ملواردها 
املاليـة السـتثمارها يف مجهودهـم الحربـي. إال أن املجلـس املحلـي ألمانـة العاصمـة، بخـالف معظـم 
املناطـق التـي تقـع تحـت السـيطرة الحوثيـة، مـا يـزال يعقـد اجتماعاتـه ومـا يزال قـادرًا ىلع اإلشـراف 
واإلدارة داخـل املدينـة، وإن بدرجـة أقـل. أمـا خـارج العاصمـة فمعظم سـلطات املجالـس املحلية ضمن 
مجـال السـيطرة الحوثيـة محـدودة القـدرة ىلع اتخـاذ القـرارات، نظـرًا لنـزع جماعـة الحوثي اسـتقاللية 
هـذه املجالـس عبـر تعيينهـا مشـرفين تابعين لهـا يف املديريـات. ورغم عمل هؤالء املشـرفين شـكليا 
ضمـن إطـار مجالـس املديريات املحليـة، إال أنهم باملمارسـة يمثلون هيكلية حكـم موازية. امللحوظ يف 
املقابـل، أن هـؤالء الذيـن عّينهم الحوثيون بالعموم لم يسـتخدموا سـلطتهم للقيام بتغييـرات جوهرية 
يف أداء املجالـس املحليـة، بل سـمحوا للبيرقراطية واملوظفين السـابقين باالسـتمرار يف واجباتهم مع 

حـّد أدنـى مـن التدّخـل، وإن كان ذلـك ضمن بيئـة ماليـة وأمنية أقل شـفافية

يف مدينة/محافظـة عـدن ، حيـث تـم دحـر قـوات الحوثيين، اسـتعادت حكومـة هادي املعتـرف بها 
دوليـًا درجـة مـن السـيطرة، وتمّكنـت املجالـس املحليـة من اسـتعادة بعـض مسـؤولياتها السـابقة. من 
املهـم التذكيـر بـأن مجالـس املديريـات املحلية هذه واصلت التنسـيق عبـر مجلس املحافظـة املحلي، 
وواصلـت توريـد إيراداتهـا املاليـة إلـى صنعـاء ومـن ثـّم تلّقـي التمويـل مـن الحكومـة املركزيـة، رغـم 
أن الدخـل والتمويـل اآلن محدوديـن تمامـًا وبالـكاد يغّطيـان رواتـب املوظفيـن يف املناطـق الخاضعـة 
لسـيطرة الحكومـة املعتـرف بهـا دوليـًا، فيجـري تأميـن مـوارد إضافيـة للمجالـس املحليـة عبـر الـدول 
األعضـاء يف التحالـف الدولـي الداعـم لهـادي، وهـي مـوارد ال تذهـب إلـى صنعـاء، رغـم أن املسـاعدات 
األجنبيـة وباألخـص مسـاعدات الحكومة اإلماراتية تجّنبت بشـكل نهائـي تقريبًا أي إنفاق نقـدي، ورّكزت 
بـدل ذلـك ىلع البنية التحتية وإعـادة التنمية، كتقديم موّلـدات الكهرباء وإعادة بنـاء مكاتب الحكومة]3].

األمن وتقديم الخدمات

يف العديـد مـن املناطـق التي تسـّمى “محـّررة”، واجهـت املجالس املحليـة عراقيل متنّوعـة. ما تزال 
العديـد مـن ميليشـيات املقاومة املناوئـة للحوثيين تملك َموِطـئ قدم يف املحافظـة وترفض التخّلي 
عـن سـلطاتها لصالـح املؤسسـات املدنيـة. هنـاك أيضـًا تحّديـات ذات طابـع أمنـي نتجـت عـن انتشـار 
السـالح وعـن سـطوة الجماعـات املتطّرفـة، ولعـّل أبـرز هـذه التحديـات األمنيـة كان اسـتهداف “تنظيم 
القاعـدة يف جزيـرة العـرب” والفـرع اليمنـي لتنظيـم “الدولـة اإلسـالمية” للعامليـن يف السـلك األمنـي 
وأعضـاء املجالـس املحلية. يف كانـون األول 2015 اغتـال الجهاديون محافظ عدن األسـبق، جعفر محمد 
سـعيد، كمـا اسـتهدفوا عـّدة مـّرات املحافظ الحالـي وأيضًا مديـر أمن املحافظـة. الوضع األمنـي عمومًا، 
والتهديـدات املباشـرة مـن الجماعـات املتطّرفـة، جعلـت قـادة املجالـس املحليـة عاجزيـن عـن التحرك 

مقابلة مع مسؤول محلي في الحكومة، عدن، تموز 6]0].  [[[
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وعـن مراقبـة املناطـق التي تقـع يف نطاق مسـؤولياتهم.

يف الوقت نفسـه، سـعت املجموعات الجهادية السـتغالل العجز الخدمي بهدف حشـد دعم السـكان 
املحلييـن. يف املـكال، حكـم “تنظيـم القاعدة يف جزيرة العرب” املدينة ألكثر من سـنة قبل اسـتعادتها 
يف حملـة عسـكرية قادتهـا اإلمارات، وخـالل فترة سـيطرته قّدم التنظيـم الكهرباء والدواء، وشـارك يف 

مشـاريع البنـى التحتيـة، بل وتوّلى مسـؤوليات اإلغاثة واالسـتجابة لكارثة إعصار تشـاباال.

الدعم والموارد الحالية للموازنة

أحـد التحّديـات األساسـية للمجالـس املحليـة غياب التمويـل العام. منذ بدايـة 2015 لم تتـّم املصادقة 
ىلع أيـة موازنـات جديدة. حاليـًا، وبناًء ىلع تعليمات وزارة املالية، تقوم املحافظات والسـلطات املحلية 
بأعمالهـا حسـب موازنـات 2014  وهـي آخـر موازنـة صـادق عليهـا البرملـان اليمنـي. وقـد تـم تخفيـض 
الدعـم املالـي الـذي تقدمـه الحكومـة املركزيـة للمجالـس املحليـة بمقـدار النصف يف عـام 2015، يف 

حيـن صـدر توجيـه للمجالـس املحلية باإلبقـاء فقـط ىلع التكاليف التشـغيلية األساسـية ألعمالها.

حتـى هـذا التمويـل املخّفـض للمجالس املحليـة من الحكومـة املركزية غيـر مضمون ويتعّطـل دومًا. 
فمثـاًل يف مديريـة وصـاب التي حافظـت فعليًا ىلع حيادها خـالل الحرب كان املجلـس املحلي يحّصل 
مـن الدعـم املركـزي حوالـي 150 مليـون ريـال يف السـنة؛ اليوم انخفـض هذا الدعـم إلى ما يتـراوح بين 
20 و30 مليـون ريـال]4]. الدخـل القـادم مـن املصـادر املحليـة –كالضرائـب والرسـوم– والـذي كانـت يعـود 
ىلع املجالـس بمـا يتـراوح بيـن 50 و100 مليـون ريـال سـنويًا، انخفـض بحوالـي %70 بسـبب االنهيارات 
االقتصاديـة التـي رافقـت الحـرب]5]. أما مجلـس مديريـة التواهي املحلـي، يف محافظة عـدن، فقد كان 
يحّصـل دعمـًا سـنويًا مـن الحكومـة املركزيـة يصـل إلـى 360 مليـون ريـال؛ ثـم توقـف هـذا الدعـم كليـًا 
ابتـداًء مـن آذار 2015 ]6]. تالشـت تمامـًا العائدات التي كان يتم جمعها محليًا من السـكان والشـركات ضمن 

رغم الاضطراب السياسي الطويل والصراع المسّلح، نجح بنك اليمن المركزي حتى مؤخراً في الحفاظ على استقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار   [[[
الأميركي، دون انحراف معتبر لسعر الصرف الرسمي عن سعر الصرف في السوق السوداء. وهكذا فمن تمويل الحكومة المركزية كانت مديرية 

وصاب تستلم 50] مليون ريال، أي ما كان يعادل حوالي 700,000 $؛ لكن نظراً لانخفاض قيمة الريال في ربيع 6]0] فإن تمويل الحكومة المركزية 
لوصاب انخفض بشكل هائل من ناحية القيمة الحقيقية للعملة، حيث يعادل 0]-0] مليون ريال حوالي 0,000]]-80,000 $ اليوم.

مقابلة مع مسؤول محلي في الحكومة، وصاب، تموز 6]0].  [5[

مقابلة مع مسؤول محلي في الحكومة، التواهي، تموز 6]0].  [6[

استطاعت المجالس المحلّية التوّسط في إنجاح عدد 
كبير من الهدن المحلّية، وفي تسهيل حركة السلع 

األساسّية والمؤن اإلنسانية عبر خطوط الجبهات، كما 
نّسقت عملّيات تبادل أسرى، باإلضافة إلى اتفاقات 

عديدة أخرى بين األطراف المتحاربة. 
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املديريـة، مـا تـرك مصـدر التمويـل الوحيـد بالنسـبة ملجلـس التواهـي املحّلي الــ120 مليون ريـال التي 
تمّكـن مجلـس محافظـة عـدن املحّلـي مـن تزويده بهـا. يف املناطـق الغنيـة باملـوارد الطبيعية، مثل 
حضرمـوت ومـأرب وشـبوة، أجبـر الوضـع األمني شـركات النفـط والغاز الدوليـة ىلع وقف اإلنتـاج، وترافق 

مـع ذلـك انهيار األشـكال غير املباشـرة للدعـم املالي.

هـذا النـوع مـن الخسـارة الهائلة للتمويل كان سيشـّل قـدرة الحكومـة ىلع تأمين الخدمـات حتى يف 
حالـة السـلم. ويف ضـوء النـزاع الجـاري وانهيـار القطـاع الخـاص، ومـا نجـم عـن ذلك مـن كارثة إنسـانية 
ودمـار يف البنيـة التحتيـة، أصبحـت بنـى الحكـم املحلـي يف شـّتى أنحـاء البـالد عاجـزة عـن توفيـر 
أبسـط الخدمـات األساسـية، يف الوقـت الـذي أصبـح فيـه اليمنيـون خصوصـًا يف املناطـق النائيـة أكثر 

عـوزًا مـن أي وقت سـابق.

التوّرط في األعمال الحربية

لعبـت املجالـس املحلّيـة أدوارًا مختلفـة يف النـزاع. مـن الناحيـة اإليجابيـة، سـاعدت بعضهـا يف 
تخفيـف آثـار الحـرب. ففـي محافظـة إب، الواقعـة وسـط البـالد ويف القلـب الجغـرايف الفّعـال للنـزاع 
الدائـر، اسـتطاعت املجالـس املحلّيـة التوّسـط يف إنجـاح عـدد كبير من الهـدن املحلّية، ويف تسـهيل 
حركـة السـلع األساسـّية واملـؤن اإلنسـانية عبـر خطـوط الجبهـات، كمـا نّسـقت عملّيـات تبـادل أسـرى، 
باإلضافـة إلـى اتفاقـات عديدة أخرى بيـن األطـراف املتحاربة. قادة مجالـس محلّية كهؤالء، ممـن تمّكنوا 
مـن الحفـاظ ىلع حيادهـم وىلع عالقاتهـم الجيدة مع املجموعـات املحلية ىلع الَطَرفين، سـيلعبون 
دورًا محورّيـًا يف مصالحـات مـا بعـد النـزاع. معرفتهم و إملامهـم بالتعقيدات االجتماعيـة يف مناطقهم 

هـي أيضًا خبـرة تفتقـر إليهـا السـلطات املركزية.

ة حـاالت لعبـت املجالس املحلية أدوارًا مفصلية يف حسـم بعض املعـارك لصالح هذا الطرف  ويف عـدّ
أو ذاك. فبينمـا لعبـت املجالـس املحليـة يف حضرموت دورًا هامـًا يف تحرير املناطـق الخاضعة لتنظيم 
“القاعـدة يف جزيـرة العـرب”، والـذي تحّكـم بمركـز املحافظـة ألكثر من سـنة، انجـّرت املجالـس املحلية 
وانجـّر أعضاؤهـا يف مناطـق عديـدة أخـرى آلثـار الحـرب واالسـتقطاب. يف عـدن مثـاًل لعـب املجلـس 
املحّلـي دورًا محوريـًا يف دحـر املقاتلين الحوثيين ويف السـماح للقوات املوالية لهادي بالسـيطرة ىلع 
املدينـة. وبـدأ بعدهـا هـذا املجلـس سـيرورة تأكيـد دوره يف الحكـم املحّلـي. مـن املثيـر لالهتمـام أن 
عـددًا مـن املبانـي الحكومية سـّلمتها قـوات املقاومة املحلية ملسـؤولي املجالـس املحلية يف عدن، 
يف تأكيـد ىلع رغبـة بعـض املجموعـات املسـّلحة بالتخّلـي عن السـلطة لصالح املؤسسـات املحلية. 
يف حـاالت أخـرى أدى النـزاع إلـى انقسـام املجلـس املحلـي ىلع نفسـه. يف مديريـة الحجريـة يف 
محافظـة تعـز، حيـث حمـل أعضـاء املجلس السـالح، انضـّم بعضهم إلـى الحوثييـن، بينما قاتـل البعض 

اآلخـر إلـى جانـب الحكومـة املعترف بهـا دولّيًا.

االستجابة للكارثة اإلنسانية

حجـم الكارثـة اإلنسـانية يف اليمـن فاجـع. جـاء يف تقريـر لألمـم املتحـدة يف حزيـران 2016 أن »أكثر 



September 2016 11

الدور المحوري للمجالس المحّلية في اليمن

مـن 13 مليـون يمنـي بحاجة إلى مسـاعدة إنسـانية عاجلـة«، هذا إضافة إلـى فرار أكثر مـن 3 ماليين من 
منازلهـم ليصبحـوا نازحيـن داخلييـن]7]. فداحـة املعانـاة اإلنسـانية فاقت بكثيـر قدرة السـلطات املحلّية 
ىلع التعامـل معهـا لوحدهـا. بـرز بيـن التحّديـات الجديـة األخـرى انقطـاع الكهربـاء يف عمـوم اليمـن. 
محطـة كهربـاء مـأرب الغازية، والتـي تغّذي الشـبكة الوطنّية، بدأت تعجـز منذ 2014 إلـى أن انهارت كليًا 
يف 2015. باإلضافـة إلـى أن النقـص املتمـادي يف الوقود الـذي عّطل عمل املولدات, أعـاق نقص الوقود 
أيضـًا شـبكات املواصـالت وقـاد إلـى عجـز عـام عـن ضـخ أو نقـل امليـاه، مـا أدى إلـى جفـاف املحاصيل 
الزراعيـة يف أماكـن مختلفـة، وإلـى نقـص كارثـي يف التحكـم بالنفايات العامـة والصـرف الصحي، وإلى 

زيـادة االضطرابات الصحيـة العامة.

يف الوقـت الحالـي ٫ فـأن “مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية” )أوتشـا( واليونيسـف 
همـا املنظّمتـان اللتـان تقـودان االسـتجابة اإلنسـانّية الدولّية األوسـع يف اليمـن والتي تضّمنـت تقديم 
املسـاعدات بشـكل مباشـر للنازحيـن الداخلييـن، ويف أوقـات أخـرى عبـر مجالـس محليـة. بخصـوص 
كيفّيـة تدّخـل األمـم املتحـّدة بعـد خسـارة املجالـس املحلّيـة قدرتهـا ىلع توفيـر الخدمـات العامـة 
للسـّكان املحلّييـن، هنـاك مثـال جيـد يف نيسـان مـن العـام الجـاري، عندما اسـتعاد 2.1 مليون شـخص 
سـبيلهم إلـى مصـدر مائي يعـّول عليه بعد تزويد شـركات امليـاه املحّلّية يف ثمان محافظـات بالوقود: 
)صنعـاء، الحديـدة، عمـران، حّجـة، صعـدة، أبيـن، لحج، مـأرب(. ويف مثـال آخر دعمت اليونيسـف منشـأة 
ملعالجـة ميـاه الصـرف الصحـي يف العاصمـة، مـا أفـاد 1.4 مليـون شـخص، بالتزامـن مـع تزويـد موّلدات 
الطاقـة يف عـدد مـن املشـايف الحكوميـة الكبـرى بالوقـود، ومن َثـم التأكد مـن اسـتمرارها يف تقديم 
خدمـات الرعايـة الطبيـة]8]. تـّم كل ذلك بالتنسـيق مـع املجالس املحلية، وهـو اإلجراء الذي سـّهل إيصال 
املسـاعدات وخّفـف درجـة املعاناة اإلنسـانية، كما سـاعد ىلع اسـتدامة القـدرات الوظيفية والشـرعية 
العامـة التـي تحظـى بهـا املجالـس املحليـة باعتبارها املقـّدم الرئيسـي للخدمـات يف البـالد. وحتى 
عندمـا حاولـت املنظمـات األجنبيـة تقديـم املسـاعدات بشـكل مسـتقل عـن املجالـس املحليـة، لـزم 

لنجـاح ذلـك حـّد أدنى مـن التنسـيق مـع املجالـس املحلية.

حسب تقرير عن اليمن أعّدته منظمة “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” ونشرته في ]] حزيران 6]0]، »النزاع المتنامي، وتقييد وتعّطل   [7[
الواردات التجارية والإنسانية، والنزوح الداخلي، وخسارات الدخل ومصادر العيش، وندرة وغلاء أسعار الوقود، وتعّطل نظام السوق وغلاء أسعار 
الغذاء وسائر السلع الأساسية، وتمّزق شبكات الحماية وبرامج العمل التي كانت تغّطي توظيف مليونين ونصف المليون، كل ذلك ساهم في 

انعدام واسع في الأمن الغذائي وفي سوء التغذية. لقد أضّر النزاع البنية التحتية العامة والخاصة؛ وزعزع استقرار نظام السوق والأسعار؛ وأّثر سلباً 
على فرص العمل والدخل، كما دّمر مصادر العيش وعرّض ملايين الريفيين والحضريين للفقر المدقع ولانعدام الأمن الغذائي. حوالي %]5 من 

السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن سوء التغذية«.

كان بينها المستشفى الجمهوري في صنعاء ومستشفى الثورة ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة.  [8[

إذا ُسمح بفشل وانحالل المجالس المحلية في 
اليمن نهائيًا فلن يكون هناك أي حكم رسمي في 

معظم أرجاء البالد؛ سينتهي وجود اليمن عمليًا 
كدولة.
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النظر ُقُدمًا

دور متوّقع في الفدرالّية

نـًا رئيسـيًا يف أيـة تسـوية للنـزاع اليمنـي  يتوقـع أن تكـون اإلدارة املحليـة واملجالـس املحلّيـة مكوِّ
الحالـي سـيتم التفـاوض بشـأنها. كمـا يشـيع التكّهـن بـأن أي حـل إلنهـاء األعمـال العدائيـة سـيتضّمن 
شـكاًل مـن أشـكال فدرلـة الجمهوريـة. وحتـى مع بقـاء شـكل وحيثيـات النظـام الفدرالي حاليـًا غامضة 
بشـكل عـام، إال أن بإمكاننـا أن نتوّقـع أن التنظيـم الفدرالـي الجديـد لـن يلغـي البنى الحاليـة للمجالس 
املحلّيـة، بـل سـيطّورها وَسـَيزيد مـن صالحياتها ىلع حسـاب سـلطة الحكومـة املركزّية. مـا يرّجح ذلك 
أنـه، خـالل مؤتمـر الحـوار الوطنـي بيـن كبـار سماسـرة السـلطة السياسـية يف اليمـن، والذي جـرى بين 
آذار/ مـارس 2013 وكانـون الثانـي / ينايـر 2014 )ُقَبيـل انـدالع كبـرى األعمـال العدائية(، وصلت النقاشـات 
التمهيديـة املتعلقـة بالفدراليـة إلـى اإلجماع العام ىلع أن وَحـداٍت أصغر من األقاليم الفدرالية سـتلعب 
دورًا يف صناعـة القـرار سـيكون أكبـر من دور األقاليـم الفدرالية نفسـها التي تنتمي تلـك الوحدات إليها، 

وأكبـر مـن دور الحكومـة املركزّية.

كذلـك بإمكاننـا أن نتوّقـع أّن الحـدود الدقيقـة، والتقسـيمات اإلداريـة للمجالس املحلّيـة يف املناطق 
الحدوديـة الفاصلـة بيـن مختلـف األقاليم، سـتبقى مسـألة مثيـرة للنـزاع يف املفاوضات. لطاملـا اتَّهمت 
مكونـات جنـوب اليمـن الحكومـة املركزّيـة يف صنعـاء بتقسـيم مديريـات املحافظـة بطريقـة تقلـب 
ميـزان القـوى لصالـح الشـمال، وتمّيـع الهويـة الجنوبّية ملناطـق تعتبر جزءًا مـن الجنوب منذ أمـد بعيد.

الدور الدولي

حتى بعد وصول املفاوضات إلى تسـوية بين األطراف املتحاربة الرئيسـية يف اليمن، تبقى التحّديات 
التـي تواجـه السـالم هائلة. االسـتقطاب السياسـي غـّذى انقسـامات مناطقيـة وطائفّية غير مسـبوقة، 
وتـآكل الدولـة خّلـف فراغـًا أمنيـًا َنَفـَذت مـن خاللـه مجموعـات مثـل “القاعـدة” و “الدولـة اإلسـالمية” 
وأّسسـت لنفسـها موطئ قدم غير مسـبوق، يف وقت يفرض فيه امليليشـويون من سماسـرة السـلطة 
الُجـُدد صالحياتهـم بقـوة السـالح. تسـتطيع مجموعـات كهـذه اسـتثمار معـّدل البطالة العالـي وغياب 
شـبكات دعـم اجتماعـي فّعالـة ومدعومـة حكوميـًا، وذلـك بهـدف التجنيـد وزيـادة التطـّرف. كل ذلـك، 
إذا أضفنـاه إلـى التراجـع الهائـل للمـوارد املالّيـة، مـا يـزال يشـّل قـدرة املجالـس املحلّيـة ىلع القيـام 
بوظيفتهـا الرئيسـية، كمقـّدم للخدمـات العاّمـة األساسـية أو كمسـتجيب للكارثـة اإلنسـانية املتفاقمة 

التـي أنتجتهـا الحـرب والتـي تتضّخم بشـكل يومي.

لـذا مـن الحيـوي أن يكـون التدخـل اإلنسـاني للمجتمـع الدولـي يف اليمـن مفّصـال لتمكيـن املجالس 
املحلّيـة مـن تقديـم الخدمـات العامة األساسـية لليمنّييـن واليمنّيات، إلـى أن َيحين الوقت الـذي تتمّكن 
فيـه هـذه املجالـس مـن العـودة ألشـكال مسـتدامة مـن التمويـل املحّلـي. ىلع هـذا التدّخـل أن يأخذ 
بعيـن االعتبـار الحاجـة إلـى آليـات شـفافية ومحاسـبة، وأن يكفـل عـدم تسـييس املسـاعدات بشـكل 

مفـرط لصالـح أي طـرف مـن أطـراف الحـرب األهلية.
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يف سـوريا دعـم املانحـون الدوليـون تدّخـالت مشـابهة، مثـل برنامج “تمكيـن” الذي تدعمـه اململكة 
املتحـدة واالتحـاد األوروبـي، والذي يمّول تقديـم الخدمات األساسـية ويقّدم مسـاعدات تقنية للمجالس 
املحليـة كوسـيلة لتعزيز االسـتقرار والحكم الرشـيد والتحضير لتسـوية سـلمية طويلة األمـد. أدت النتائج 
إلـى تقديـم خدمـات مائيـة وكهربائيـة أفضـل آلالف السـوريين، باإلضافـة لخدمـات الرعايـة الصحيـة 

والتعليم.

إّن تنسـيق املجتمـع الدولـي مع املجالـس املحلّية، وتمريـر الدعم عن طريقها، سـيؤدي إلى مجموعة 
مـن النتائـج اإليجابيـة، مـن رفـٍع للمعانـاة عبـر حلـول مقّدمـة محليـًا، إلـى اسـتهالل دورة االقتصـاد بما 
يمّكـن األسـواق األساسـية مـن العمل، وأهم مـن ذلك الحفاظ ىلع البنى املؤسسـية التـي لعّلها صاحبة 

الـدور األهـّم يف مرحلـة املصالحـة وإعـادة اإلعمار بعـد النزاع، حيـن يتـم التوّصل إلى تسـوية أخيرًا.

إن اليمـن يتشـّظى نتيجـًة للنـزاع الحالـي. وأيـًا تكـن التسـوية التي سـتنتهي إليهـا املفاوضـات، نظرًا 
السـتبعاد أي نصـر عسـكري حاسـم لصالـح أي طرف، تبقـى قدرة املجالـس املحلية ىلع النجـاة من هذا 
النـزاع، وىلع املسـاعدة يف تطبيـق االتفـاق، وىلع تقديـم الخدمات العامة األساسـية، مسـألة مصيرية 
السـتقرار الدولـة اليمنيـة مسـتقباًل. إذا ُسـمح بفشـل وانحـالل املجالس املحليـة يف اليمـن نهائيًا فلن 
يكـون هنـاك أي حكـم رسـمي يف معظـم أرجـاء البالد؛ سـينتهي وجـود اليمـن عمليًا كدولة، وسـتكون 

النتيجـة غالبـًا أن مـا تواجهـه البـالد اليـوم مـن فواجع هـو ال شـيء باملقارنة مع مـا قد يتفّجـر غدًا.
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● يشكر المؤلفون فارع المسلمي على ملاحظاته و أفكاره القيمة طيلة فترة البحث وصياغة هذا التقرير.


