
 

 

 

 

  

 

 االنتقال الى الفيدرالية
 الفصل االول: قواعد عامة

د الغنً االرٌانًبع  
 

 

وف فً المانٌا، مع التعاون الوثٌق مع مبادرة جهإن برنامج دعم الحوار الوطنً هو مبادرة شراكة بٌن منتدى التنمٌة السٌاسٌة فً الٌمن ومؤسسة بر

 المساحة المشتركة فً لبنان، وبدعم من وزارة الخارجٌة الفدرالٌة االلمانٌة.
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 المقدمةاوال:  

منذ قٌام الوحدة، كانت القوى السٌاسٌة تطرح الشكل الفٌدرالً للدولة كلما ظهرت اعراض عجز الدولة 

قة لثورة التغٌٌر التً بدأت م وفً السنوات القلٌلة الساب1994 -93المركزٌة البسٌطة. كان ذلك الحال منذ 

م وال زالت تأخذ مجراها من خالل الحوار الوطنً إلعادة صٌاغة العقد االجتماعً 2011فً فبراٌر 

 واعادة تشكٌل الدولة.

المطالبة الشعبٌة بالخالص من تركز السلطة والثروة فً المركز تجد قبوال لدى النخب السٌاسٌة كلما 

د فً مساعٌها للوصول الى صفقة نخبوٌة لتوزٌع المصالح فً وصلت تلك النخب الى طرٌق مسدو

 المركز وتوازن القوى بٌنها.

تقبل النخب الحدٌث عن المركزٌة السلطة واعادة توزٌع المصالح عندما ال ٌكون لدى طرف منها القدرة 

، ظن كل طرف انه ٌستطٌع حسم الخالف عسكرٌا وكانت 1994على حسم الخالف عسكرٌا. فً 

 غٌرت موازٌن 2007فان االنتفاضة الشعبٌة الواسعة التً بدأت فً الجنوب فً  2011اما فً  الحرب.

 ذي ٌبدأ الحرب أن ٌنتصر.القوى بحٌث اصبح من غٌر الممكن لل

اهتمام واجماع دولً غٌر  تحظى بدعم ودلة الجدٌدة من التوازن والمشاركة الشعبٌة الواسعة هذه المعا

مهدت الطرٌق لعملٌة سٌاسٌة  وقدمن التفكك وعدم االستقرار  ماٌة البلدوق بضرورة التغٌٌر لحمسب

كان الخٌار االتحادي بٌنما  للتغٌٌر من خالل حوار شامل. وكان الخٌار الالمركزي محل اجماع شامل

منع اعادة التسلط خٌار الغالبٌة من المشاركٌن فً الحوار الوطنً وهذا ضمان لتحصٌن تلك الالمركزٌة و

 نحو الشكل االتحادي للدولة هو انعكاس لثالثة عوامل مهمة:المٌل 

الطابع التسلطً للدولة البسٌطة فً المرحلة السابقة اي  -1

 دولتً الشمال والجنوب وفً دولة الوحدة.

ادراك غالبٌة المواطنٌن لعجز المؤسسات والبنى  -2

الدستورٌة عن منع تركز السلطة واستشراء الفساد فً 

تعتمد على الدخل الرٌعً من الموارد  الدولة البسٌطة التً

الطبٌعٌة والمعونات الدولٌة ولذلك فهً لٌست بحاجة 

وهذا ٌبٌن لالستجابة لمواطنٌها وتنمٌة قدراتهم االقتصادٌة 

 السٌاسًعلماء االقتصاد  ٌسمٌهتلمس المواطنٌن لما 

بنموذج ارتهان الدولة لنخبة فاسدة ساعٌة نحو الربح على 

 اطنٌن وعلى حساب بناء الدولة.حساب مصالح المو

ادراك المواطنٌن أن الدولة البسٌطة ال تعكس التجربة  -3

لدولة فً الٌمن شماال وجنوبا حٌث كان النموذج لالتارٌخٌة 

الالمركزي هو الغالب فً تارٌخ الٌمن. كما ان الدولة 

البسٌطة ال تعترف بالهوٌات )دون الوطنٌة( سواء تلك 

ة )أي التً تطورت على مدى بضعة عقود( مثل الهوٌة الشمالٌة والهوٌة الهوٌات السٌاسٌة العابر

 ألسبابنتٌجة )الجنوبٌة، او تلك الهوٌات التارٌخٌة الثقافٌة التً تطورت على مدى االف السنٌن 

 . وتلك الهوٌات التارٌخٌة الثقافٌة هً من الغرب الى الشرق :(باألساس اقتصادٌة

في الدولة البسيطة التي تعتمد على 
دخل الريعي من الموارد الطبيعية ال

بحاجة  تكون الدولة الوالمعونات الدولية 
لالستجابة لمواطنيها وتنمية قدراتهم 
االقتصادية. ينتج عن ذلك انتشار نموذج 
ارتهان الدولة لنخبة فاسدة ساعية نحو 
الربح على حساب مصالح المواطنين 
 وعلى حساب بناء الدولة. 

يادة ضعف المؤسسات وعدم تجذر س
 نموذج ارتهان الدولة حتميا جعاليالقانون 

  .في اليمن في اطار الدولة البسيطة



 

a. الهوٌة التهامٌة 

b.  الشمالٌةهوٌة الهضبة 

c.  من حدود الهضبة الشمالٌة الى عدن هوٌة الٌمن االوسط

 .ابٌن

d.  والحدود شبوة الى الجوف  من شواطا هوٌة الصحراء

 .مع السعودٌة

e. الهوٌة الحضرمٌة  

 

تارٌخ الدولة فً الٌمن ٌبٌن مدى عمق وتماسك تلك الهوٌات كما ٌبٌن ان الدولة التً استطاعت بسط 

لمنطقة التً اصبحت الٌوم الجمهورٌة الٌمنٌة كانت ترتكز على احدى تلك نفوذها على كل  أو معظم ا

 .بشكل ربٌسً الهوٌات

 

 ادى الى ظهور نزعات التفكك ولجوء ن مالحظة ان ادارة الدولة المركزٌة البسٌطة فً العقد االخٌروٌمك

اء وهوٌة الٌمن االسفل الى هوٌاتهم االصلٌة. فً الشمال ظهرت الهوٌة التهامٌة وهوٌة الصحر المواطنٌن

الحوثٌة. اما فً الجنوب ونتٌجة هٌمنة النخبة الشمالٌة بعد  ةركحوبدأت هوٌة الهضبة تتشكل من خالل ال

وتهمٌش الجنوبٌٌن، وحداثة تجربة دولة الٌمن الدٌمقراطٌة فً ذاكرة الجنوبٌٌن، فان  1994حرب 

ة الجنوبٌة، اال ان الهوٌات التارٌخٌة الثقافٌة الغالبٌة لجأوا الى الهوٌة السٌاسٌة العابرة وهً الهوٌ

بتعبٌراتها المختلفة حاضرة بقوة فً وعً الجنوبٌٌن واوضحها الهوٌة 

بابل( )الق  وهوٌة الٌمن االوسط)البدو( الحضرمٌة. لكن هوٌة الصحراء 

جد تعبٌراتها من خالل ما اصطلح علٌة فً لحج والضالع وغرب ابٌن ت

 رة والطغمة.مبالز

 

وجه نحو الدولة االتحادٌة مرتبط بالتجربة التارٌخٌة وبالهوٌات الت

ة  الشعبٌة انكارها او قمعها بعد االنتفاض باإلمكانالمحلٌة التً لم ٌعد 

التً اذكت ارادة المواطن فً المشاركة السٌاسٌة واقفلت باب الصفقات 

لهوٌات المحلٌة"  تشكلت على اسس التجربة التارٌخٌة "ا النخبوٌة لتقاسم السلطة والثروة بٌن النخب.

ل خطٌر فً النقاش الدابر حول الالمركزٌة و الفٌدرالٌة. هذا لوهنا البد التنبه الى خ باألساساقتصادٌة 

ى خٌارات ال تعزز من ٌركز على االعتبارات السٌاسٌة وٌهمل االعتبارات التنموٌة وقد ٌفضً الالنقاش 

تنموٌة هابلة، وفرصه فً الخروج من الدابرة الجهنمٌة للتخلف  توالٌمن بلد ٌواجه تحدٌا فرص التنمٌة.

التنمية هي التحدي الرئيسي الذي 
يواجه اليمن، لكن تغليب السياسية 
على االقتصاد واالعتبارات السياسية 

قد تؤدي الى اتخاذ خيارات في  االنية
شكل الدولة ال تخدم التنمية فنحكم 
على انفسنا بالبقاء في قبضة التخلف 
 والفقر.

عند ضعف الدولة المركزية يعود المواطنون 
الى هواياتهم االصلية. لكن جنوب اليمن كان 
استثناء فالتهميش والمظالم التي تلت حرب 

دفعت المواطن الجنوبي الى استدعاء  94
  الجنوبي. الهوية السياسية لليمن



 

لب السٌاسة على االقتصاد فتكون خٌارات شكل الدولة ونظام الحكم معٌقة ونخشى ان تغ   .1محدودة

 .للتنمٌة ونحكم على انفسنا بالبقاء فً قبضة دائرة الفقر والتخلف

 

 

 ثانٌا: فشل الدولة البسٌطة:

( وعن معضلة ارتهان الدولة Rentier Stateد السٌاسً عن الدولة الرٌعٌة )ٌتحدث علماء االقتصا

(State Capture( )( كظاهرتٌن متالزمتٌن بطلهما واحد: النخبة الساعٌة للكسب )الفٌدRent–

Seeking elite.) 

فع الضرابب ولذلك فهً لٌست ادلمواطن لالدولة المعتمدة على الدخل الرٌعً لٌست بحاجة حتمٌة 

 المواطن وال هً بحاجة لتنمٌته اقتصادٌا لغرض زٌادة الضرابب. رة لالستجابة لذلكمضط

وعلى وهذا ٌؤدي الى صفقة نخبوٌة لتقاسم الفوابد االقتصادٌة وٌؤدي الى سٌطرة تلك النخبة على الدولة 

نخبة بل ان تلك الذلك فساد كبٌر ٌعطل التنمٌة وٌتبع   "فً ما ٌعرف بـ " ارتهان الدولةمواردها 

المسٌطرة تمنع بناء الدولة الن وجود مؤسسات قوٌة وقوانٌن فاعلة ٌحد من قدرة تلك النخبة على 

 . الفٌد

ٌحدث فً البلدان التً ال تتوفر فٌها شروط نجاح الدولة الدٌمقراطٌة القابمة على الفصل بٌن  ماهذا 

ٌصبح حتمٌا فً الدول لكنه  ها.السلطات والضوابط والتوازنات التً تمنع تركز السلطة وسوء استخدام

وهذه الظواهر بٌنة فً الٌمن وموثقة فً  الرٌعٌة بسبب عدم حاجة النخبة الحاكمة لالستجابة للشعب.

 بحوث كثٌرة.

فً الٌمن كانت المشكلة مضاعفة: دولة رٌعٌة ال ٌهمها ان تكون اجزاء من اراضٌها خارج سلطة الدولة 

هم ال ٌشكلوا مورداً ضرٌبٌاً للدولة المركزٌة. وفً نفس الوقت فإن وكثٌر من مواطنٌها فً حالة تمرد ف

المؤسسات التً ٌمكن ان تلعب دوراً ضابطاً لسوء استخدام  السلطة ال زالت ضعٌفة وتحت سٌطرة 

وقد فقدت فً الجنوب  ؛ خاصة فً الشمال؛كما ان تقالٌد سٌادة القانون تكاد تكون معدومة ذاتها.النخبة 

امرا  2نخبة مسٌطرةلتً تركز السلطة والثروة فً ٌد . وهذا جعل الدولة التسلطٌة ا1994بعد حرب 

محتما واي حدٌث عن دولة بسٌطة مركزٌة ناجحة ودٌمقراطٌة فً الٌمن فً ظل العوامل المذكورة اعاله 

ه فً واحدا ٌمكن االستدالل ب مماثال حتى نموذجاله نجد  مسٌكون حدٌثا ٌفتقر الى االدلة المنطقٌة ول

  . 3العالم

                                                           
ل التً لم تتمكن من الخالص من دابرة الفقر والتخلف منذ تأسٌس البنك الدولً فً االربعٌنات، ٌتجاوز المابة بكثٌر، وأعداد الدول النامٌة اي الد 

فرصتها التنموٌة من خالل شكل الدولة ونظام الحكم وخالل اكثر من نصف قرن لم تنفذ من تلك الدابرة اال دول قلٌلة هً التً استطاعت تعظٌم 

واستراتٌجٌاتها االقتصادٌة. وٌستثنى من ذلك بعض الدول الثرٌة بالنفط. 
1
  

ٌطلق على تلك النخبة المسٌطرة مصطلح )النخبة السٌاسٌة(، ولكن نظرا لخصوصٌة النخبة المسٌطرة فً الٌمن التً كانت ثضم مشابخ وقادة  

تستثنً بعض شاغلً الوظابف العلٌا مثل نابب الربٌس وربٌس الوزراء ومعظم الوزراء فقد اطلقنا علٌها "نخبة القوة"عسكرٌٌن وتجار و
2
  

ستفادت قد ٌستدل البعض بنموذج " المستبد العادل" فً دولة مثل عمان لبٌان نجاح الدولة البسٌطة الرٌعٌة ولكن المقارنة غٌر صحٌحة الن عمان ا 
لٌدٌة للنظام الملكً. وفً كل االحوال الرهان على نموذج المستبد العادل رهان خطر، فمن بٌن االف المستبدٌن الذٌن حكموا العالم من الشرعٌة التق

فً القرن الماضً فً انحاء العالم لم ٌكن "العادلون" منهم اال بعدد اصابع الٌد الواحدة. 
3
  



 

 :الفٌدرالٌة: االنتقال الى ثالثا

االنتقال من دولة بسٌطة الى دولة اتحادٌة ومن دولة مركزٌة الى دولة المركزٌة عملٌة طوٌلة تتضمن 

كون قرارات اتخاذ االف القرارات والمفاضلة بٌن الخٌارات المتوفرة لكل قرار. تلك القرارات قد ت

ة وتوزٌع السلطة والثروة، وقد تكون قرارات ادارٌة تتعلق روقرارات اداقلمة مصٌرٌة مثل قرارات األ

وٌصعب على اي باحث ان ٌدخل فً تفاصٌل عدد كبٌر من تلك  ٌم تقدٌم الخدمات للمواطنٌن.ظتنبالٌات 

نظرا الن المعطٌات التً بموجبها ستتخذ تلك القرارات ال ٌمكن حصرها فً هذه  المتوقعة القرارات

  ك سنجتهد فً وضع قواعد وموجهات عامة تؤخذ فً الحسبان عند اتخاذ تلك القراراتالمرحلة لذل

تجنب اكبر قدر من االخطاء. وعلٌنا ان نستفٌد لٌس فقط من التجارب العالمٌة، بل ومن لمساعدة فً ل

لة بعد تجاربنا التارٌخٌة االربع فً االنتقال: تجربة االنتقال الى نظام جمهوري فً الشمال، اقامة الدو

االستقالل فً الجنوب، تجربة االنتقال الى االشتراكٌة فً الجنوب ثم تجربة االنتقال الى دولة واحدة فً 

د عامة التجارب انها جمٌعا افتقدت الى قواعم . واول الدروس التً نستخلصها من مراجعة تلك 1990

 طوٌل.قبها على المدى الالعوتحكم عملٌات االنتقال تلك؛ كما انها اتخذت قرارات دون تقدٌر كافً 

 قواعد عامة:

 ح: العاملون فً مجال التنمٌة والبناء المؤسسً ٌجمعون على ان انجالموجودةابن على االسس  -1

تجارب التطوٌر والتغٌٌر كانت تلك التً درست البنٌة الموجودة وحددت العناصر االٌجابٌة 

ظام الجدٌد علٌه. وقد تكون اللبنة ثقافٌة الموجودة على ارض الواقع وجعلتها لبنات اساس ٌبنى الن

 قلمةى مدى مبات االجٌال ولذلك فإن األتارٌخٌة مثل الهوٌات دون الوطنٌة التً تشكلت عل

 البد ان تبنى علٌها.  الجدٌدة 

وقد تكون ادارٌة مثل اجهزة االدارة المحلٌة التً تكونت فً دولة القعٌطً او دولتً الشمال 

 والجنوب ثم الوحدة.

مبادرات شعبٌة مثل تجربة التعاونٌات بدأ من عدن وحضرموت فً اوابل القرن  نوقد تكو

 الماضً وانتهاء بتجربة السبعٌنات فً الشمال.

وقد تكون عادات وتقالٌد مثل قواعد العرف القبلً الحتواء وفض النزاعات والتً ٌجب ان تكون 

 .اساسا لبرنامج العدالة االنتقالٌة والمصالحة الوطنٌة

القاعدة اذن هً ان ال تتخذ قرارا االبعد ان تدرس كل ماله عالقة بذلك القرار من البنى 

والممارسات والتشرٌعات والعادات لتختار افضلها وال نلجأ الى بدٌل جدٌد اال بعد أن ٌثبت لنا 

 عدم وجود النموذج المناسب من تجربتنا الٌمنٌة.

 اتبع المسار االقل مقاومة: -2

غابت عن من قوانٌن الطبٌعة كلما امكن فالمجتمع االنسانً محكوم بها وان  ٌجب ان نستفٌد

الصلة السببٌة نتٌجة االعداد الهابلة من المتغٌرات التً تؤثر علٌها. الماء عندما ٌجري  انظارنا

ٌتبع المسار االقل مقاومة، محكوما بقانون الجاذبٌة والذي ال استثناء له. وعلٌه فالقاعدة هً: 

خٌر بٌن اصالح مؤسسة أو الغابها وبناء مؤسسة جدٌدة، علٌنا ان نستكشف إمكانٌة عندما ن

االصالح قبل أن نتخذ قرار االلغاء وبناء مؤسسة جدٌدة. ولعل تجربة تسرٌح جٌش العراق بعد 



 

سقوط بغداد أو حل الحزب الوطنً فً مصر بعد الثورة نماذج للعواقب غٌر المحسوبة لعدم 

 ً:واهم القرارات التً ٌجب ان تخضع لهذه القاعدة ه ل مقاومة.اختٌار المسار االق

للتخفٌف من ممكن  قدر وبأقصىالقرار باستٌعاب جمٌع من لهم مصلحة من الوضع القائم  -

 مقاومتهم لعملٌة االنتقال وهذا ٌنطبق بشكل خاص على الكادر البٌروقراطً والعسكري.

 فً الجنوب والشمال. استٌعاب من سبق تهمٌشهموبطبٌعة الحال ٌجب 

من  كما ٌجب التعاون بٌن جمٌع االطراف لعزل المتطرفٌن -

بقاعدة "ذل من ال  بالعملاذا استمرت االطراف  كل جانب.

سفٌه له" ولم تتعاون على عزل المتطرفٌن فان هؤالء 

 سٌختطفون القرار من المعتدلٌن وٌعطلوا االنتقال.

 المشاركة المكوناتالضرورٌة لكل وٌجب توفٌر الموارد  -

)وكذلك للحفاظ على التوازن(.  تلجأ لتكتٌكات التعطٌل لكً ال

من عقلٌة المعارضة ال كذلك دعم تلك المكونات لكى تنتقل 

 فً الحكم. ة الشركاءٌعقل

 فً عملٌة االنتقال. قبل البدء ضمان الوضوح الدستوري والقانونً واالجرائً -

 

وهً الحوار الوطنً؛ األدوات  واالنتقالة بأدوات التغٌٌر تأسٌس الثقواألهم من ذلك كله:  -

على المشاركة  االعتماد. وقد ٌستلزم ذلك االنتقال؛ األجهزة الحكومٌة المشرفة على االنتخابٌة

 .االنتقالاألممٌة المباشرة والمقوننة كوسٌط محاٌد ٌضمن مصداقٌة ادوات 
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خٌارات المسار االقل مقاومة كثٌرا ما ٌكون لها عواقب قاعدة ردٌفة للقاعدة السابقة اذ أن وهذه 

غٌر مقصودة ومدمرة. وٌمكن الجزم أن معظم مشاكل الٌمن 

كانت نتٌجة الختٌار معالجات انٌة ولكن تلك المعالجات خلفت 

خلقت  ألنهاعالجتها على المدى الطوٌل مشاكل اكبر من التً 

حوافز سلبٌة . برنامج ترشٌد االستٌراد فً اوابل الثمانٌنات خلق 

حوافز سلبٌة للتهرٌب كانت نتابجها مدمرة القتصاد البالد. ومثله 

مشكلة اقتصادٌة  ربرنامج دعم السلع االساسٌة الذي اصبح اكب

فتح  ة البشرٌة كانٌعانً منها االقتصاد الٌوم. وفً مجال التنمٌ

عدد ممكن عمال بمبدأ المساواة وكسر احتكار طبقات بعٌنها للتعلٌم  ألكبرباب التعلٌم الجامعً 

فً السابق، أدى الى اضعاف التعلٌم الجامعً واهمال التعلٌم الفنً الذي هو اساس النمو 

 ل االقلٌمٌة.. ونتج عن ذلك بطالة واسعة غٌر قادرة على المنافسة فً سوق العماالقتصادي

ح الثقة بالحوار الوطني ضرورة حتمية لنجا 
االنتقال.. وهذا ال يزال مفقودا ويهدد 

  .بأكملهاالعملية االنتقالية 

نحن نكرر اخطاء الماضي باتخاذ قرارات 
غير مدروسة خاصة فيما يتعلق بالجنوب 
سنظل نعالج عواقبها لسنوات طويلة 
 قادمة. 



 

ومن اهم الخٌارات المتداولة فً الحوار الوطنً والتً ٌجب التنبه لعواقبها غٌر المقصودة 

وللحوافز السلبٌة التً ستخلقها تلك الخٌارات المتعلقة بالتمٌٌز االٌجابً اما لمعالجة مظالم طاربة 

ص من التهمٌش الننٌوي مثل التمٌٌز االٌجابً فً وظابف الدولة، أو حتى التمٌٌز االٌجابً للخال

 واالجتماعً للمرأة. 

، ولكنها لألقلٌاتتجارب التمٌٌز االٌجابً فً الوالٌات المتحدة مثال منحت فرص التعلٌم والعمل 

اصبحت سببا فً ضعف القدرة التنافسٌة لتلك االقلٌات بعد بضعة عقود من تطبٌقها. كما انها 

 لى السلم االجتماعً.ادت الى توترات ومشاعر سلبٌة لها عواقبها ع

وعلى المكونات التً تطالب بامتٌازات التمٌٌز االٌجابً، خاصة تلك المستندة على اسس 

مناطقٌة، أن تزن بحذر شدٌد العواقب غٌر المقصودة التً قد تنتج عن تلك االمتٌازات. وربما 

الٌجابً هو اتكون الطرٌق الفضلى لتخفٌف مضار التمٌٌز االٌجابً هً ان ٌكون ذلك التمٌٌز 

لفترة محدودة وٌنتهً بانتهابها إال اذا صدر قانون  تطبٌقهوذلك بان ٌقر  القاعدةاالستثناء ولٌس 

 بتمدٌد العمل به لفترة اخرى.

والتمٌٌز االٌجابً قد ٌكون فً مجال الحصول على وظٌفة او قد ٌكون فً مجال توزٌع السلطة 

 ة ٌعاد التقٌٌم بعدها.والثروة، وكلها ٌجب ان تكون لفترة زمنٌة محدد
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عندما تسٌر انت ال ترفع رجلك الثانٌة االبعد ان تكون قد وضعت رجلك االولى وقد استقرت 

 على ارض صلبة. عندما تهرول تكون كلتا رجلٌك فً الهواء.

 واهم تطبٌقٌن لهذه القاعدة فً عملٌة االنتقال هما:

 الجدل الذي ٌدور حول االنتخابات 

 حول نقل السلطات الجدل 

فٌما ٌخص االنتخابات ٌرى البعض اجراء انتخابات رباسٌة وبرلمانٌة فً المركز ثم انتخابات 

سلطة محلٌة فً االقالٌم والمحلٌات. اذا اجرٌنا انتخابات المركز قبل انتخابات قٌادات المحلٌات 

النتخابات فً ا من ضبط االوضاع فً مناطقها، ٌكون اي توتر او صدع ناتج عن اهنٌوتمك

وكارثٌة. اما اذا كانت المنافسة قد حسمت فً المحلٌات فان اي صراع  المركز ذا عواقب وخٌمة

 فً المركز سٌكون محصورا الى حد ما بالمركز.

وفً ما ٌخص نقل السلطات من المركز الى المحلٌات فإن تشكٌل وتدرٌب وتأهٌل االدارات 

، وهذا ٌمكن تحقٌقه الى حد ما من خالل تطبٌق كل ما المحلٌة ٌجب ان ٌسبق نقل السلطات الٌها

. التجارب الدولٌة تبٌن ان 2008من استراتٌجٌة الحكم المحلً المقدمة للحكومة فً  تطبٌقهٌمكن 

النقل الفوري بتحدٌد ساعة الصفر ونقل الصالحٌات قانونا الى المحلٌات هو النموذج االنجح ) 

لكن النقل الفعلً ٌكون تدرٌجٌا من خالل مؤسسة وسٌطة كما كان الحال فً اندونٌسٌا مثال( 

 وافراد من المؤسسات المركزٌة من افراد الحكم المحلً "االشراف على االنتقال فرق"تشكل 

وتشارك فً  نقل الصالحٌاتتشرف على عملٌة  )وخبراء من شركات استشارٌة متخصصة(

 لمحلً.اق خاضعة لقٌادة الحكم ن تلك الفروممارسة تلك الصالحٌات اثناء االنتقال. وتك
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لم تكن ممكنة لو لم تنقسم نخبة المركز الى  التً نحن بصددها علٌنا ان نتذكر ان عملٌة االنتقال

جناحٌن متوازنٌن وٌنقسم الجٌش معها. هذا االنقسام والتوازن نتج عنه خلق الفضاء السٌاسً 

؛ والحركة الحوثٌة لمشاركة الفبات الناشبة  مثل الحراك

الشباب والنساء والمجتمع المدنً مثل  والفبات المهمشة

وغٌرهم. هذه المشاركة الشعبٌة الواسعة جعلت االنتقال الى 

وتعزز ذلك التوازن  .دولة مدنٌة دٌمقراطٌة اتحادٌة ممكنا

ٌن فً لقوتٌن الالمركزٌتٌن الربٌسٌتل الفعالة مشاركةالب

لحوثٌٌن )الذٌن اصبح اسمهم البالد: الحراك الجنوبً وا

جاءت المبادرة الخلٌجٌة لتضٌف عنصرا و انصار هللا(،

اخر ٌعزز ذلك التوازن وهو المشاركة الفاعلة للدول 

 االتحادٌة. الدٌمقراطٌة الدولة المدنٌة قٌام تعززت فرصوبذلك  ؛الراعٌة والمجتمع الدولً

مشاركة الحراك  –انقسام الجٌش  –بة ان فقدان اي من عناصر التوازن االربعة: انقسام النخ

 .مشاركة المجتمع الدولً، قد تهدد العملٌة االنتقالٌة –والحوثٌٌن 

وبما ان بعض عناصر التوازن ال ٌمكن ان تستمر، فٌجب ان نجد بدابل لها لضمان استمرار 

لمركز التوازن. مثال البدٌل عن التوازن الناتج عن انقسام النخبة هو التوازن بٌن حكومة ا

وحكومات االطراف، البدٌل عن انقسام الجٌش هو قوات الشرطة المحلٌة المستقلة، وكذلك اٌجاد 

قوات احتٌاط )حرس وطنً( فً االقالٌم مكونة من المسرحٌن والمتقاعدٌن من الخدمة العسكرٌة 

فً  لقوات االحتٌاط فً كل اقلٌم هو حاكم االقلٌم )كما هو الحالمثال وٌكون القابد االعلى 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة(. وهناك ضوابط لمنع االثار السلبٌة لهذا 

 الترتٌب ال ٌوجد متسع للخوض فٌها هنا.

وسٌلة اخرى للحفاظ على التوازن هو توزٌع السٌطرة على الثروة. 

 وٌمكن ان ٌكون ذلك من خالل

ال ومستقلة تماما عن حكومة المركز  لألقالٌم المالٌةجعل الموارد 

االستقالل سواء بمخالفة  من ذلك دتطٌع حكومة المركز ان تحتس

 القانون او بتغٌٌره.

 حاسمٌن: نبإجراءٌ لن ٌكون ذلك ممكنا االو

لٌم اقلألاالول هو: النص فً الدستور على ان الموارد الطبٌعٌة ملك 

فً التعاقد على  الحق له وحده التً هً فٌه وحدة المحلٌة(لل )او

 .استغاللها وتطوٌرها

والثانً هو: ان جمٌع العوابد الرٌعٌة سواء من الموارد الطبٌعٌة او من الموارد السٌادٌة ال تورد 

ٌتكون حساب مجلس وطنً للمالٌة العامة ساب االقلٌم وال فً حساب المركز بل تورد فً حفً 

التعاضد بٌن االقالٌم لغرض  ه تنفٌذ مبدأتوتكون مهم من ممثلٌن عن المركز وعن االطراف

الضوابط و التوازن بين السلطات الثالث 
أساس أي نظام ديمقراطي.  يه
ة هي نتيجة اختالل أو غياب والديكتاتوري

 التوازن. 

التي تقع  لإلقليمالموارد الطبيعية ملك 
عوائدها تكون خاضعة لقواعد  فيه اال ان

 الثروة التي يقرها الدستور. الشراكة في 

معظم الدول االتحادية الديمقراطية فيها 
حرس وطني كوزن مكافئ للقوات 

 االنقالباتالمسلحة، يضمن منع 
 العسكرية.



 

تحدد حكومٌة" -للتحوٌالت المالٌة البٌن معادلة وطنٌة"بحسب   الى المساواة المالٌة لوصولا

ات االطراف من تلك الموارد وٌكون ة من حكومحكومحصة كل حصة حكومة المركز و

المعادلة   كونتو .%(15-10حصة اضافٌة ) المعٌار الدولً  صاحبة المورد للحكومة المحلٌة

 فً الدخل بٌن االقلٌم الفقٌر واالقلٌم الغنً بحٌث ال ٌتجاوز فاوتجوة التردم ف مبدئعلى  قابمة

%)كندا؛ استرالٌا( و 0 ٌتراوح بٌن للتفاوت عن المتوسط المعٌار الدولً حدا معٌنا ) التفاوت

وٌحدد المجلس بالتفاوض حصة حكومة المركز من تلك  ((سوٌسرا)% 40)المانٌا( و% 4

 بب االتحادٌة مٌزانٌة الدولة االتحادٌة.الموارد التً تشكل مع الضرا

 


