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وف في المانيا، مع التعاون جهإن برنامج دعم الحوار الوطني هو مبادرة شراكة بين منتدى التنمية السياسية في اليمن ومؤسسة بر



  
 

 في اليمن ـدراليالحكم الفي في ا  يـــــالسلطة رأس تـوزيـــــع
 

 

 مقدمة
تستكشف ىذه الورقة آليات التقاسم الرأسي للسلطة )تبادؿ السلطة بُت ادلركز وسلتلف ادلناطق وادلديريات يف 

اليمن( على ضوء عمليات احلكم يف اليمن، وتقدـ ىذه الورقة ما يغذي الفكر للنقاشات أثناء عملية احلوار الوطٍت 
لدستور يف ادلستقبل. ال تقًتح ىذه الورقة وال توصي بأي منظومة زلددة من ادلؤسسات لكنها تسعى وصياغة ا

إلرناز اخليارات ادلختلفة وتقدـ إطار عمل لتقييم ىذه اخليارات. وذلذا الغرض، سيتم أوالً تصوير بعض ادلالمح 
 والمح احملددة للحكم. والقارئ مدعادل احلامسة للحكم يف اليمن متبوعة ببعض اخليارات وتأثَتىا احملتمل على

لالختالؼ مع حتليل مالمح احلكم واخليارات ادلرسومة، فهذه الورقة حتقق أىدافها إف أفلحت يف تشجيع النقاش 
ليس فقط حوؿ خيارات تقاسم السلطة حبد ذاهتا بل حوؿ أىداؼ تقاسم السلطة والتأثَتات اليت زنتمل أف حتدثها 

لسلطة على احلكم يف اليمن. والسؤاؿ األوؿ واحلاسم بالنسبة للنقاش ىو: ما الذي ينبغي سلتلف مالمح تقاسم ا
احلفاظ عليو وما الذي رنب تغيَته فيما يتعلق باحلكم يف اليمن. ومن ىذا ادلنطلق، شنكن إعداد ادلالمح الدستورية 

 اليت تفضي إىل احلفاظ على ما رنب احلفاظ عليو وتيسَت التغيَت ادلطلوب.  

 

 إطار عمل الحكم 
 

 كخطوة أوىل، سيتم النظر يف بعض ادلالمح ادلهيمنة للحكم يف اليمن. 

 
 نظرية المثلثات السياسية 

 

ال شك يف أف اليمن تعاين من تشوه واختالؿ وظيفي يف ىيكل الدولة وذلذا أسباب عديدة تتجاوز ادلساحة ادلتوفرة 
ومستوطنة يف التاريخ السياسي احلديث لليمن. إحدى الظواىر  يف ىذه الورقة. ويشكل ىذا ادللمح خاصية مزمنة

البقاء، ومبا أف قاعدة االقتصاد صغَتة وضعيفة والدولة ىي  اتسياس تبٍتالسياسة اليمنية تتمثل يف  البارزة يف
لة ادلصدر الرئيسي للثروة، زنتدـ الصراع للفوز بالسلطة. ومن أجل البقاء يف السلطة، درج القادة على استما



  
 

أعدائهم أو إزالتهم إف دتكنوا من ذلك، وىذا يستوجب امتالؾ القائد دلوارد وفَتة حتت تصرفو من أجل االستمالة 
 وتوطيد أركاف حكمو. وقد أنشأ ىذا نظاماً من التوافقية وسيطرة الشركات أو ادلصاحل ادلبنية من األعلى إىل األسفل. 

 

لسياسي"، والذي توجد بداخلو آالؼ ادلثلثات ادلتوالية كلها داخل مثلث يف ىذا النظاـ الذي أمسيو "نظرية ادلثلث ا
عمالؽ، يًتبع على رأس ادلثلث العمالؽ القائد وحتتو مثلثات أخرى يقودىا من يأتوف بعد القائد يف السلطة مثل 

طوؿ اجملتمع توجد الدائرة الضيقة احمليطة بو. وحتت ىذه ادلثلثات تأيت مثلثات أخرى أكثر عدداً وأقل قوة. وعلى 
شخصية مؤثرة على رأس كل مثلث، وىذه الشخصية قد تكوف سياسية أو قبلية أو عسكرية أو دينية أو اجتماعية، 

ويسيطر ىذا الشخص على الناس ضمن منطقتو ويضمن والئهم للنظاـ أو على األقل سلبيتهم عرب استخدامو 
تحكم بالثواب/ العقاب مثل الوظائف العامة وامتيازات للمحسوبية مع النظاـ ما شننحو العديد من األدوات لل

 الًتخيص وغَتىا، أو خالؼ ذلك حرماف الناس من ىذه اخلدمات.  

 

الفرضية ىنا ىي أف القائد يتحكم ويتواصل مع رؤوس ادلثلثات على ادلستوى األعلى ورمبا ادلتوسط فيما يقـو ىؤالء 
تليهم وىكذا. وعلى ىذه الصورة اذلرمية، يسيطر النظاـ يف اليمن بدورىم بالتحكم والتواصل مع ادلستويات اليت 

 على اجملتمع ويبقى يف سدة احلكم. 

 

 الثواب/ العقاب 
 

حبسب درجة الوالء واخلضوع، يقـو النظاـ مبكافأة أو معاقبة الالعبُت السياسيُت ادلختلفُت، ولدى قيامو بذلك، 
ود الثالثة ادلاضية للحفاظ على استدامة وصمود النظاـ. وتطلبت سادت السيطرة الرأسية يف اليمن على مدى العق

ىذه ادلنظومة وفرة من ادلوارد لدعم التابعُت وادلنافسُت مت سحبها من عائدات الدولة وىذا حدث على حساب 
عناصر التنمية. وقد جعلت عملية إعادة توزيع وإعادة توجيو ادلوارد بصورة مستمرة احلاجة إىل تفكيك الروابط بُت 

ادلثلث الواحد أمراً حتمياً، وىذا تسبب يف تفتيت اجملتمع أكثر يف سياؽ شديد التقلب إذ جّرده من شليزاتو التارسنية 
يف االستفادة من الدور الذي تلعبو القبيلة كمنّظم اجتماعي منذ آالؼ السنُت، ويف الوقت ذاتو مل تقدـ الدولة 

سيطرة الدولة على اجملتمع لكنها لألسف أوجدت رلتمعاً شديد التشظي بدياًل. لقد عززت ىذه االسًتاتيجية من 
 واذلشاشة. 



  
 

 

يف اجلنوب كاف الوضع أسوأ من ذلك، فقد تبنت الدولة قبل الوحدة سياسات ىدفت إىل خلق رلتمع ال طبقي عرب 
اجلنوب  دخلكذا، اجتثت اذليكل التقليدي واالجتماعي وفشلت يف إرناد بديل لو. وى غَت مناسبةتطبيق سياسات 

فراغ كبَت، واليـو ال توجد مرجعية سياسية أو اجتماعية و  وىو يعاين تفتت إجتماعي وتشرذـ سياسي يف الوحدة
وىناؾ فراغ عمدت إىل ملئو بعض اجملموعات الصغَتة الطموحة اليت ال  ،اجلنوبكل شنكنها أف تزعم أهنا دتّثل  

 نظيم القاعدة يف اجلزيرة العربية أو الفرقاء السياسيُت اآلخرين. تستطيع احلفاظ على أو تعبئة دعم كبَت مثل ت

 

 

 هياكل التحكم 
 

مّيزت خاصيتاف رئيسيتاف السياسة اليمنية: أوالذنا الصراع على السلطة بُت النخبة السياسية حيث ساد الصراع 
حلرب الشاملة. وذلذا السبب عوضاً عن التعاوف، وقد مت تطبيق طيف واسع من ادلناورات بدءاً بالتحالفات إىل ا

أعطيت سياسة البقاء األولوية فيما تراجع بناء الدولة القومية إىل اخللف. أما اخلاصية الثانية فتتمثل يف أنو منذ بداية 
، عانت الدولة من ركود اقتصادي حاد. وكاف ذلذا، إضافة لألداء الضعيف للحكومات ادلتعددة  الوحدة وحىت اليـو

اضعة ادلشتقة من القطاعات اذليدروكربونية مع حالة عدـ اليقُت بشأف ادلستقبل، تداعيات كبَتة على والعائدات ادلتو 
 االقتصاد وعلى الناس بالنتيجة.  

 

يعترب توزيع السلطة يف الدولة اليمنية احلديثة وزلاولة التغلب على ضعف الدولة يف مواجهة تفتت السيطرة 
يف ىذا اإلطار نشأت مؤسسات عديدة أو مت حلها، واعتربت ادلنافسة بُت االجتماعية ىو ادلشكلة الرئيسية، و 

 النخب وسياسة البقاء بشكل مجاعي جزء من العالقات بُت الدولة واجملتمع. 

 

معو بتغيَتات مؤسسية حيثما مت إعادة توزيع السلطة،  والسيطرة على اجملتمع جاء إنشاء ىيكل جديد للقيادة
صراعاً ضمنياً جديداً زاد وضوحاً بعد إجراء االنتخابات الربدلانية الثانية اليت  1994وشهدت فًتة ما بعد حرب 



  
 

. دتحورت اسًتاتيجية النظاـ يف إعادة ترتيب وتوحيد ىيكل السيطرة وكذلك تعبئة 1997أبريل  27جرت يف 
 ادلوارد واألشخاص. 

 

يغطي جوانب عديدة للحياة الشخصية شنكن تلخيص ادلشكلة الرئيسية يف اليمن يف التخلف التنموي، الذي 
والعامة على السواء، وأحد جوانب ىذه ادلشكلة حددتو بدقة وحتدثت عنو ىذه الورقة على وجو احلصر وىو تنافس 

 النخبة على تويل السلطة يف بلد واىن ورلتمع متشظي، ما أثر على عملية التنمية واستنزؼ موارد البالد. 

 

. إف حقيقة أف اليمنيُت واإلنصهار الوطٍت االندماج السياسي بداية لعملية افعلي كلأف يش يـو الوحدةل شنكن كاف
اجلنوبيُت والشماليُت شعروا حبس اذلوية ادلشًتكة على الصعيد الثقايف والتارسني واالجتماعي مل يكن ضمانة حبد ذاتو 

كانت مؤسسيت السلطة اليت مت على أنو شنكن التسليم حبدوث االندماج السياسي. ففي الواقع، وحتت السطح،  
  1درلها دوف اندماجها، تناور من أجل احلفاظ على و/أو توسيع استقالليتها وسلطتها.

 

على ادلستوى الرمسي، مت إنشاء ىياكل لكياف سياسي متكامل: دستور وبردلاف وانتخابات واندماجات بَتوقراطية، 
ائل اإلعالـ وإنشاء ألحزاب سياسية ومجعيات وانعقاد ومت فتح مساحة للتعبَت السياسي احلر فحدث تكاثر لوس

دلؤدترات عامة. مع ذلك، على مستوى السياسة التطبيقية، كاف كال النظامُت الشموليُت السابقُت ينظر إىل االندماج 
يف  ويف الوقت الذي اتفق فيو حزب ادلؤدتر الشعيب العاـ، احلزب احلاكم 2بقليل من حسن النية أو الثقة يف اآلخر.

اجلمهورية العربية اليمنية واحلزب االشًتاكي اليمٍت، احلزب احلاكم يف مجهورية اليمن الدشنقراطية الشعبية ظاىرياً على 
كاف ىذاف   3يف السكاف( 20-80تقريباً، )بالرغم من وجود نسبة  50-50معادلة لتقاسم السلطة على أساس 

الطوارئ حلدوث صراع متوقع، فسعى كل طرؼ إىل تطوير الكياناف يعّداف كذلك اسًتاتيجيات الًتاجع وخطط 
قدراتو العسكرية وإىل ادلداىنة فقط يف مبدأ التوحيد العسكري. وسعى كالذنا للحصوؿ على الدعم من اخلارج وبدا 
على كالذنا أهنما يتشاركاف يف مصلحة ضمنية يف إحباط دنو القوى السياسية ادلستقلة ويف إفساد زلاوالت اجملتمع 
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ومن مث مت اختاذ  1994دلدين الصاعد يف الدخوؿ إىل احللبة السياسية بصورة فعالة. وقاد ىذا إىل حرب عاـ ا
 العديد من اإلجراءات إلقصاء اجلنوبيُت من اجليش واخلدمة ادلدنية ما ساىم مبجملو يف نشوء ادلطالبة باالنفصاؿ. 

 

خدـ الفرقاء السياسيوف اليمنيوف كل القدرات اليت شنلكوهنا وبداًل من السياؽ التعاوين، ساد سياؽ تنازعي، فقد است
لكسب اذليمنة والبقاء ابتداء من التحالفات إىل احلرب الشاملة. وقد بلغت ىذه ادلنافسة على السلطة والسيطرة 

،  ذروهتا وانعكست فيما بعد على التغيَتات ادلؤسسية والوضع االجتماعي واالقتصادي ادلًتدي. ويف الوقت ذاتو
 كانت مراكز القوى منخرطة يف دتثيل وتشجيع مصاحلها االقتصادية واالجتماعية والدينية.  

 

ادلنظمات عدد كبَت من مراكز القوى والالعبُت و االجتماعية بُت  والضبط السلطةوسائل وأدوات شنّكننا توزيع 
التغلغل يف اجملتمع وضبط العالقات  ادلختلفة يف اجملتمع من فهم قدرات الدولة. فالدولة القوية ىي القادرة على

االجتماعية واشتقاؽ ادلوارد وحتديد كيفية استخدامها، وىي قادرة على إعادة تشكيل اجملتمع عرب الًتويج لبعض 
اجلماعات والطبقات ودتثيل اآلخرين يف الوقت ذاتو. وعلى سبيل ادلقارنة فإف دولة ضعيفة مثل اليمن لديها 

الوقت ذاتو لديها تنمية ومؤسسات إدارية شديدتا الضعف ووظائف مًتدية. وتنعكس ىذه مؤسسات أمنية قوية ويف 
 االزدواجية يف قوة تغلغل الدولة مقرونة بضعفها يف حتقيق التغيَت االجتماعي.  

 

. قد ينشأ ىذا القصور من حقيقة أنو بالرغم من أف السلطة الكلية قد تكوف عالية، إال أف شلارستها قد تكوف مشتتة
بصيغة أخرى، تتوزع السلطة االجتماعية يف اجملتمع بُت عدد من اجملموعات بداًل من ترّكزىا يف الدولة، وىذا يعٍت أف 

التنظيمات مثل الطوائف والقبائل وادلؤسسات التابعة لطبقة اجتماعية معينة  من الدولة تنظيم واحد من بُت عديد
ة إما مبفردىا أو بشكل مجاعي، موفرة لألفراد مكونات اسًتاتيجيات والقرى وغَتىا، واليت تقـو بفرض قواعد اللعب

. وىكذا فإف الدولة واجملتمع سنوضاف صراع لتحديد من شنلك احلق والقدرة على وضع القواعد اليت تتحكم 4البقاء
 بسلوؾ الناس. 
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عن توزيع السلطة غَت أف ثالث مشاكل أنتجت قصوراً سياسياً: أوذلا تشظي اذليكل االجتماعي الذي نتج 
االجتماعية بُت رلموعات متعددة ومستقلة بشكل واضح، والثانية تشتمل على الكوارث مثل احلروب األىلية اليت 

تقلل ادلستوى العاـ من السيطرة االجتماعية عرب سحب الثواب والعقاب من أيدي القادة، مصحوبة بالتغيَتات 
اجملتمع أشبو بالشبكة ولو روابط زلسوبية وعمالء بداًل من النموذج  ادلؤسسية. وادلشكلة الثالثة حتدث عندما يكوف

  5اذلرمي أو ادلركزي حتت سلطة الدولة، وىكذا توجد حواجز ىائلة يف إدراؾ وحتقيق السياسات.

 

على  ذلذه ادلالمح تأثَت تباديل على ادلركز واألطراؼ ألف اجملتمع يصيغ أو يشّكل الدولة عميقاً بقدر ما تؤثر الدولة
اجملتمع، وتتم تعبئة وحدات اجملتمع على ادلستوى األدىن عرب الوالء وادلكافآت والعقوبات وبشكل سلتلف عما كانت 

وقد أجرب ىذا  6الدولة تنوي حتقيقو، وكانت النتيجة أف ادلتنفذين استخدموا موارد الدولة ومؤسساهتا لبناء سلطتهم.
اضاة وىي كانت السياسة الفعلية يف اليمن، وىي كذلك بالضبط ما الدولة على االخنراط يف عمليات تسوية ومر 

وصفو الرئيس السابق بػ"الرقص على رؤوس الثعابُت". ويف دولة ضعيفة كهذه، رند القادة أنفسهم يف مواجهة مأزؽ 
 ة البقاء. عصيب يتمثل يف اخلطر الذي دتثلو ىيئات الدولة ومراكز القوة، ويف احملصلة شنيلوف إىل تبٍت خيار سياس

 
 سياسة البقاء 

 

تتطلب سياسات البقاء الفّعالة منظومة من ادلؤسسات من أجل إدارة ادلكافآت والعقوبات بشكل ذي جدوى. 
وشنكن مواجهة األخطار الداخلية واخلارجية من خالؿ التعبئة السياسية اليت تتحقق عرب بناء ىيئات الدولة مث تعزيز 

ذلك، شنكن أف تفرز ىذا بعض ادلخاطر على قادة الدوؿ مع سعيهم للعثور على ىذه اذليئات. وعلى النقيض من 
مع  7قنوات كافية للتعبئة ما يسفر عن عدـ قدرة أي ىيئة حكومية على السيطرة على قدرة التعبئة اخلاصة بالدولة.

والءات داخلية بُت  ذلك، تتنافس مؤسسات الدولة من أجل ختصيص ادلوارد وادلكانة والتأثَت والتفاعل، ما يوجد 
كبار ادلسئولُت ويهدد دتاسك واستقرار البالد. وبالتايل فإف القادة حباجة إىل إرناد قوى جاذبة دلواجهة النزعات 

 الطاردة من أجل استمرار اذليئات يف العمل بشكل متماسك. 
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ة، ما قد ينطوي على سلاطر عليهم، تتمثل ادلفارقة اليت يواجهها القادة يف اليمن يف أف القادة حباجة إىل ىيئات فعال
من أجل تقليل ادلخاطر احملدقة  مستمربشكل وىذه ادلفارقة جترب القادة على السعي جاىدين لبناء قوى جاذبة 

اخليارات والتقنيات. أحد اخليارات يتمثل يف ادلوازنة بُت اثنُت أو  ىذه استخداـ الكثَت منبالفعل ببقائهم. وقد مت 
دولة ضد بعضها البعض، مثالً عرب وضع العسكر ضد األمن أو إرناد أكثر من قوة عسكرية أكثر من ىيئات ال

 واحدة حبيث تواجو بعضها البعض.   

 

واخليار الثاين يتعلق بعزؿ الوحدات عن بعضها البعض، أو القياـ بالتعيُت أو الًتقية على أساس الوالء. وقد باتت 
اخلة وسائل رئيسية يف خفض سلاطر اإلطاحة بالقيادة. وذلذا الغرض، ىذه الوسائل إضافة إىل إرناد وظائف متد

  8تأيت بعض القوى شبو العسكرية، ليس حتت سيطرة وزارة الدفاع، بل تتم إدارهتا مباشرة من القائد وأقاربو.

 

فة أو غَتىا أحد اخليارات األخرى للقائد يتمثل يف االعتماد على رلموعة بعينها مثل طبقة اجتماعية معينة أو طائ
من أجل إحداث توازف يف مراكز القوى غَت الرمسية وللسيطرة على اجملتمع بشكل أفضل. إضافة لذلك، قد تكوف 
لدى القادة خطط للحيلولة دوف تركز السلطة. ولتعزيز البقاء السياسي، تنّحى فكرة قدرة التعبئة جانباً بالرغم من 

 لتخفيف من أي قوة جاذبة زلتملة قد هتدد احلاكم.ا داخلية أو العادلية وذلك من أجلادلخاطر ال

 

فيها  لجأي النقل الوظيفي حيثالتحركات السياسة يف اليمن. وىي: أوالً عملية األدوات و تصف أنواع سلتلفة من 
دوري باستبداؿ كبار ادلسئولُت  لالتعيُت أو الفصل من الوظيفة الرمسية فيقـو بشكاىل التدوير الوظيفي أو لقائد ا

للحيلولة دوف تشكل والءات داخل اذليئات القوية قد هتدد القائد. وىذه رلموعة من التحركات االستباقية اليت دتنع 
حدوث تكتل أو ائتالؼ للقوة، وىي عملية تنطوي على تدوير مستمر للنخبة وىي أشبو بلعبة الكراسي ادلوسيقية 

  9السياسية.

 

مة على اجلدارة واالستحقاؽ واليت يتم تعيُت ادلسئولُت مبوجبها يف الوظائف ثانياً، ىناؾ تكنيك التعيينات غَت القائ
الرئيسية لقاء والئهم الشخصي العميق لقائد البالد. وقد مت استخداـ اخلصائص ادلبنية على صالت القرابة كمعيار 
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والعرقية والقبلية أو وقد ترتبط الصالت الشخصية كذلك باخللفيات ادلناطقية  10يف الًتقية بالوظائف احلكومية.
 11الطائفية.

 

ثالثاً، توجد الوسائل ادلتعلقة باخلدع القذرة، مبا فيها الوسائل غَت القانونية أو التغيَتات السريعة يف القوانُت من أجل 
إزاحة شخصيات رئيسية يف الدولة، أو استباؽ ظهور مراكز قوة مهددة عرب إضعاؼ أو تدمَت اجملموعات يف 

اليت ىي قوية مبا يكفي لتهديد صالحيات احلاكم. وتشتمل حتركات من ىذا القبيل على احلبس  مؤسسات الدولة
 غَت القانوين والتعذيب واالغتياالت. وشنكن أف تتعرض مراكز القوى التابعة للدولة وغَت التابعة ذلا معاً حليل قذرة. 

 

صالحيات ىيئاهتا. وبالرغم من أف استخداـ تعكس كافة أنواع سياسة البقاء ضعفاً يف مؤسسات الدولة وحتد من 
سياسة البقاء قد يساىم يف إطالة عمر األنظمة واحلكاـ فإهنا تسبب يف الوقت ذاتو استمرار الفوضى يف اجلهاز 

البَتوقراطي، وىي هتدر الوقت وحتد من كفاءة مؤسسات الدولة والًتشيد اإلداري. وقد دتخض ىذا عن إرناد مأزؽ 
راطية احلكومية يف اليمن نشأ عنها مستوى متدف جداً من القدرة االستيعابية للدولة. وىذا زنوؿ دوف مزمن يف البَتوق

تطوير مؤسسات الدولة اليت، إذا وضعنا مجيع احلقائق يف االعتبار، ضرورية للحاكم باعتبارىا وسائل للدفاع ضد 
وا سلصصات كافية ذلذه اذليئات لكي تقـو العنف الداخلي واخلارجي. وىذا يعٍت أنو تعُت على احلكاـ أف يقدم

 مبهامها الضرورية.  

 

مع ذلك، شنكن أف تنبثق بعض مراكز القوة خارج منظمات الدولة، وىي تشكل خطراً إضافياً على القيادة. وقد 
ث تكوف ىذه مدارة من قبل أشخاص أقوياء يف ادلناطق احلضرية والريفية. وزندث األمر ذاتو يف ىيئات الدولة حي

زنتاج القادة إىل خدمة ىؤالء األشخاص األقوياء باعتبارىم شيوخ قبائل أو مالكُت لرؤوس أمواؿ أو خطباء دينيُت 
صالحيات ىؤالء األشخاص األقوياء من  احلد منعينو، زنتاج القادة إىل أو قادة رلتمعيُت أو غَتىم. ويف الوقت 

على قدرة الدولة على التعبئة. ويف ىذه احلالة، يفتقر حكاـ  أجل احليلولة دوف ختطي نفوذىم حلدود معينة قد تؤثر
الدولة لسلطة القياـ بتعيينات أو تعديل كبَت يف ادلناصب، ولكنهم استخدموا بعض احليل القذرة على نطاؽ واسع 

ط، زناوؿ . وحيثما كاف التنظيم االجتماعي كبَتاً وكاف للحيل القذرة تأثَت زلدود فقمن ىذا النوع ضد مراكز القوة
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ولة، وقد اشتملت ىذه القادة دمج ىذه التنظيمات أو وظائفها يف تنظيم الدولة أو يف مؤسسات متحالفة مع الد
 بشكل ثابت على اإلكراه واخليار ادلشًتؾ والتسوية أو ادلراضاة.  ادلناورة

      

  إلحتــــواءمثلث ا
 

 ياتستو ادلتطبيق الربامج يف مناطق زلددة وزلصورة على  تنفذ السياسات من قبل ادلنفذين وىم أولئك ادلسئولوف عن
يف الدولة. وىم يف العادة بعيدين عن قادة الدولة، وغالباً خارج رلاؿ رؤية كبار األشخاص يف مؤسساهتم.  دنياال

 يوضع ىؤالء ادلنفذوف بصورة اسًتاتيجية بُت صناع السياسة الكبار ومعظم سكاف البالد.

 

ضع اللعبة السياس ية ىذه األدوار الوسيطة إىل ضغوطات وسلاطر من سلتلف اجملموعات، وأوذلا ادلشرفُت أو ختخ
األشخاص ادلوجودين مباشرة فوقهم والثانية ىي العمالء ادلستهدفُت بالربنامج أي من يستفيدوف أو ينتظموف حتت 

 والسياسيُت فيما تشمل اجملموعة قواعد الربنامج. والثالثة مكونة من اجلهات الفاعلة اإلقليمية من البَتوقراطيُت
 األخَتة الرجاؿ األقوياء من خارج إطار الدولة.  

 

اجملتمع الذي لديو  يفتنشأ سياسة البقاء  لًتكيبة اجملتمع، مع ذلك، تأثَت مهم وغَت مباشر على تنفيذ السياسة.
ذين وخطر العقوبات من ادلشرفُت ما سيطرة اجتماعية مفتتة، وبدورىا تقلل سياسة البقاء من الدعم القادـ من ادلنف

رنعل ادلنفذين أكثر يقظة وانتباىاً لتكاليف العمل احملتملة من ادلتنفذين والنظراء. مبعٌت آخر: يكوف ادلنفذوف 
منفتحوف على طيف واسع من الضغوطات ويسفر ىذا عن إضعاؼ قدرة الدولة على وضع القواعد اليت حتكم 

  12سلوؾ الناس أكثر.

 

ولة ىنا مستويُت من التسوية: يف األوؿ: تقـو القيادة العليا يف الدولة بالتسوية بُت نوعُت من التحكم تشهد الد
االجتماعي: األوؿ يسمح فيو للمتنفذين بتطوير حتكم اجتماعي لغرض كسب االستقرار اجملتمعي على ادلستوى 
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القادة بعقد صفقاهتم من خالؿ سياسات احمللي والثاين على ادلستوى الوطٍت من خالؿ مراكز القوى حيث يقـو 
  13دتييزية و/أو تفضيلية.

 

زندث ادلستوى الثاين من التسوية على الصعيدين احمللي واإلقليمي حيث يقـو ادلنفذوف ونظرائهم من ادلسئولُت 
 والرجاؿ األقوياء يف الدولة بالتسوية أو مراضاة بعضهم البعض يف شبكة من التبادؿ السياسي واالقتصادي

ف من تاف ادلنظوماىات 14واالجتماعي. وحتدد مساواماهتم ادلخصص النهائي من موارد الدولة للمنطقة أو اإلقليم.
عن تلك اليت يرمسها صناع سياسة  متوقعة وغالباً سلتلفة "، والنتائج غَتإلحتػػػػػػػواءاومة تسمياف معاً بػ"مثلث اادلس

استخداـ موارد الدولة حيث حتيد سياسات الدولة عن مسارىا وتتم  الدولة، وتؤدي ادلساومة دوماً إىل احنراؼ يف
وتعزيزىم للتشظي  وإستخدامهم موارد الدولة لغاياهتم اخلاصة إعادة توجيو ادلوارد مع تغلغل ىؤالء يف اجملتمع

  15مي.االجتماعي. وذلذا السبب، مل يتغَت توزيع السيطرة االجتماعية بصورة جذرية من الشكل الشبكي إىل اذلر 

 

 المنظور المستقبلي 
 

ال شنكن إنشاء دولة قوية ومستقرة يف اليمن دوف تعزيز مؤسسات الدولة الرمسية وبسط القانوف والنظاـ واحملاسبة. غَت 
أف ىذا زنتاج إىل توزيع السلطة بتوازف وتدقيق. عالوة على ذلك فإف ادلوازنة بُت الدولة واجملتمع أمر حتمي ويتطلب 

وحدات الدولة ادلوحدة وتعريف العالقة بُت ىذه الوحدات بوضوح. رنب كذلك توليد ادلوارد وتوزيعها إعادة تشكيل 
بطريقة عادلة، كما رنب ربط اذلوية واالنتماء للدولة مع كمية وجودة اخلدمات ادلقدمة من الدولة يف مقابل 

ريف بناء الدولة بأنو عملية ذاتية لتطوير قدرة إسهامات ادلواطنُت يف اخلزينة العامة. وىكذا، ويف ىذا السياؽ شنكن تع
اجملتمع.  تشتمل عمليات بناء الدولة اإلرنابية على  عالقات -ومؤسسات وشرعية الدولة ادلرتكزة على عالقة الدولة

متبادلة بُت الدولة اليت تقدـ اخلدمات لشعبها واجملموعات االجتماعية والسياسية اليت تنخرط بصورة بّناءة مع 
 اجملتمع. -ولة، وىذا يتطلب بالضرورة وجود عملية سياسية جامعة للتفاوض على عالقات الدولةالد
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تظهر التجربة أف تقاسم السلطة الرأسي شنكن أف يخستخدـ لتناوؿ القضايا اليت تواجو اليمن، غَت أنو توجد كذلك 
واقع لتعزيز السيطرة من األعلى لألسفل أو جتارب تتعلق مبسألة استخداـ النهج ادلرتبط بتقاسم السلطة الرأسي يف ال

لزيادة التنافس النخبوي بُت الرجاؿ األقوياء احملليُت أو للدفع من أجل تفكك الدولة. ويتوقف تأثَت تبادؿ السلطة 
الرأسي بشكل كبَت على تصميم خياراتو وعملية إرساءه الكلية ضمن إطار النظاـ احلكومي، وىذا يقود إىل التساؤؿ 

تقاسم السلطة الرأسي الذي شنكن أف يسهم يف ىذا التغيَت، أي يف تعزيز مؤسسات الدولة الرمسية وترسيخ  عن نوع
 القانوف والنظاـ وإرناد ادلساءلة ودعم اندماج كافة ادلناطق يف اليمن والتأثَت بإرنابية على عالقات الدولة واجملتمع.  

 

فئات: مثل الالدتركز، الالمركزية/ نقل الصالحيات/ اإلقليمية، يتم تصنيف آليات تقاسم السلطة الرأسية إىل عدة 
الفيدرالية أو الكونفدرالية. ال توجد دولة مركزية بالكامل، فألجل الكفاءة، دتيل حىت الدوؿ شديدة ادلركزية إىل تقدًن 

فرعية للوزارات بعض اخلدمات على ادلستوى احمللي من خالؿ وكالئهم يف سلتلف ادلناطق، مثاًل عرب ادلكاتب ال
)الالدتركز(. عرب الالدتركز، يبقى ادلسئولوف احملليوف وكالء للمركز وتبقى السلطة بيد ادلركز. معظم الدوؿ مع ذلك 

وتزود الوحدات احمللية أو ادلناطق وىيئاهتا ادلنتخبة ببعض الصالحيات وادلوارد حبيث تذىب إىل ما ىو أبعد من ذلك 
زنددوف السياسات ويقدموف اخلدمات مباشرة للسكاف )الالمركزية السياسية واإلدارية وادلالية(. وتعطي ىذه الدوؿ 

قاللية على حنو قاطع وزندد طيف مستوى معُت من االستقاللية للمستويات األدىن من احلكومة وتتباين درجة االست
 من العوامل مدى فعالية االستقاللية )مثل نطاؽ السلطات ادلفوضة وتوفر ادلوارد وآليات الرقابة من ادلركز(.

 

ويف حُت توجد فروقات كمية )درجة االستقاللية( توجد كذلك فروقات نوعية فيما يتعلق بوضع أو دور الوحدات 
لدولة. وبشكل عاـ ىناؾ دتييز بُت الًتتيبات الالمركزية والفيدرالية والكونفدرالية. احمللية أو اإلقليمية ضمن ا

االختالؼ الرئيسي بُت الثالثة ال يتعلق كثَتاً مبقدار االستقاللية ادلنسوبة لألقاليم أو احلكومات احمللية )على سبيل 
تباطو بنوعية العالقات بُت ادلركز والوحدات شبو ادلثاؿ، توجد فيدراليات مركزية ونظم أحادية عالية التفويض( بقدر ار 

الوطنية. فمثاًل، توفر الفيدرالية كذلك بعض تقاسم السلطة األفقي من خالؿ الغرفة الثانية للربدلاف وإجراءات 
التعديل الدستوري اليت عادة ما تضم الوحدات الفيدرالية. غَت أف ىذا التمييز يشوبو الغموض وىناؾ ادلزيد من 

 اليت يصعب تصنيفها. ففي الكثَت من البلداف، يتحدى نظاـ التنظيم اإلقليمي التصنيف أو القولبة.  الدوؿ

 

ليس بالضرورة أف يكوف أحد الًتتيبات أفضل من غَته، فهذا يعتمد على درجة تكييف التنظيم اإلقليمي والعالقات 
فإف مصطلحات من قبيل الالمركزية بُت سلتلف ادلستويات أو رلاالت احلكومة مع السياؽ. وإضافة لذلك 



  
 

والفيدرالية والكونفدرالية دتيل إىل أف تكوف ملغومة سياسياً، فهي تثَت التوقعات السلبية واإلرنابية، وذلذا فإف عدداً ال 
بأس بو من الدوؿ تنأي بنفسها عن استخداـ مصطلحات بعينها بغض النظر عن التصنيفات اليت يضعها 

كن وصف التنظيم يف جنوب أفريقيا وإسبانيا بأنو فيدرايل أو شبو فيدرايل لكن ىاتُت الدولتُت األكادشنيوف. فمثاًل شن
ال تستخدماف ىذا ادلصطلح، وعلى اجلانب اآلخر فإف النيباؿ بصدد تصميم نظامها الفيدرايل ومن احملتمل أف ينشأ 

صنيفات وادلسميات أقل أذنية فاألىم ىو نظاـ فيدرايل باالسم فقط وليس بالواقع العملي. لذا، رنب أف تكوف الت
رنب أف زنققو التقسيم ما أف تليب اخلصائص ادلختلفة للنظاـ احتياجات البلد. واألىم من ذلك كلو ىو مسألة 

 على ضوء األىداؼ.  /الفيدرايلاإلقليمي. ويف النهاية، رنب وضع وتطبيق تصميم احلكم الالمركزي

 

لالـز إلنشاء نظاـ يتناسب مع السياؽ احملدد، وعند تصميم تقاسم السلطة رنب أال تعيق ادلسميات اإلبداع ا
الرأسي توجد قرارات معينة رنب اختاذىا. ومبجرد وجود اتفاؽ على اخليارات ادلختلفة سيصبح من الواضح ما إذا  

 كاف النظاـ مثالً شنيل باجتاه التفويض أـ الفيدرالية.

 

 ها عند مناقشة تقاسم السلطة الرأسي:  العناصر التالية حامسة ورنب النظر في

بُت من رنب تقاسم السلطة؟ مبعٌت آخر، مع أي وحدات أخرى من احلكم رنب على ادلركز أف يتقاسم  -1
سلفًا أو يتم  ةالصالحيات؟ مع األقاليم أـ احلكومات احمللية مثاًل؟ شنكن أف تكوف ىذه الوحدات موجود

 استحداثها ذلذا الغرض. 
ت أو السلطات اليت رنب أف تبقى يف ادلركز وما ىي السلطات اليت شنكن نسبها إىل ما ىي الصالحيا -2

وحدات أخرى يف احلكم؟ أو بصياغة أخرى: ما ىي قضايا السياسة اليت سيقررىا ادلركز ومستويات احلكم 
يها األدىن؟  أي مستويات احلكم ىو أفضل من يقدر على أداء مهاـ معينة، وما ىي ادلهاـ اليت يتطلب ف

 التعاوف؟ 
ما نوع ادلوارد/اإليرادات ادلالية اليت ستتوفر لكل وحدة من وحدات احلكم؟ إىل أي مدى تستطيع وحدات  -3

 احلكم التقرير بشأف كيفية زيادة اإليرادات وكيفية إدارهتا وإنفاقها؟
اذ كيف سيتم تنظيم مستويات احلكومة األدىن، وبشكل خاص إىل أي مدى تستطيع ىذه الوحدات اخت -4

 قرار كيفية التنظيم بنفسها؟



  
 

كيف سيتم بناء العالقات بُت ادلركز ووحدات احلكم األخرى؟ ما نوع آليات الرقابة والتنسيق وادلتابعة  -5
رأي يف عملية صناعة  احملليوادلوازنة اليت توضع موضع التنفيذ؟ ىل سيكوف لوحدات احلكم على ادلستوى 

 اعات بُت سلتلف وحدات احلكم؟ القرار يف ادلركز؟ كيف ستتم إدارة النز 
كيف سيتم ترسيخ حقوؽ وواجبات وحدات احلكم؟ على سبيل ادلثاؿ ىل سيتم التأسيس لعملية توزيع  -6

 السلطة وتقاسم ادلوارد وآليات حل النزاعات يف الدستور أو على مستوى التشريع؟ 
   

 

 تعزيز مؤسسات الدولة الرمسية والقانوف إذا كاف ىناؾ اتفاؽ على أف تقاسم السلطة الرأسي يفًتض أف يساىم يف
والنظاـ وتأسيس ادلساءلة من أجل ادلواطنة، ومع تأثَته بشكل إرنايب على عالقات الدولة واجملتمع وكذا ادلساذنة يف 

 تكامل مجيع مناطق اليمن، فإف تأثَتات اخليارات ادلختلفة على عمليات احلكم الكلية تستحق بعض االىتماـ. 

 
 لطة بين من ومن؟ تقاسم الس

 

شنكن منح االستقاللية اإلقليمية على ادلستوى احمللي و/أو اإلقليمي. منح صالحيات اختاذ القرار للمستوى احمللي 
شنكن أف يقّرب الدشنقراطية من الناس، غَت أف قدرات احلكم الذايت قد تكوف زلدودة. قد تتمكن األقاليم من 

، وقد تتمكن من صياغة وتنفيذ اسًتاتيجياهتم التنموية اخلاصة. يف االضطالع بسلطات أكرب أو بسلطات أىم
ادلعتاد، تتوقع الدوؿ "سلاطر أقل" من منح الصالحيات للحكومات احمللية عن األقاليم. أما البلديات فهي على 

 -لكاألرجح أصغر من أف تسعى السًتاتيجية انفصاؿ. أما األقاليم، من اجلهة األخرى، فإذا رأت ما يدعو لذ
مع ذلك، فإف األقاليم ذات التاريخ واذلوية ادلميزة قد  16فيمكنها استخداـ السلطات وادلوارد للتحضَت لالستقالؿ.

بأف تقاسم السلطة سيزيد من  -وشنكن اجلداؿ -ال تكوف راضية دائماً عن االستقاللية "فقط" على ادلستوى احمللي
 درلها ووالئها للدولة. 

 

تعُت التفاوض حوؿ عدد مستويات احلكم وحدود الوحدات اإلقليمية من قبل أصحاب يف غالبية احلاالت، سي
ادلصلحة السياسيُت. إذا كاف رنب طرح االستقاللية من أجل احتواء اذلويات اإلقليمية، فقد تكوف ىناؾ مطالبات 

إىل إرناد أغلبيات  زلليةقوية بتعريف ادلنطقة بأكملها باعتبارىا وحدة واحدة، بشكل عاـ يؤدي إرناد وحدات 
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 مقدونيا على سبيل المثال اختارت الالمركزية القوية للبلديات لكنها لم تكن مستعدة لمنح صالحيات لألقاليم.   



  
 

وطنية. رنب أف يتواكب تقدًن الضمانات مع منح االستقاللية. ال توجد قواعد عامة بشأف احلجم  دوفوأقليات 
من حيث  / احمللية الوطنية دوفلذلك، شنكن أف ختتلف الوحدات  األقصى أو األدىن للوحدات ادلستقلة.  إضافة

ولكن رنب تفادي أف تقـو وحدة واحدة، بفضل حقوقها اخلاصة أو  ادلساحة اجلغرافية والدشنغرافية أو القدرة،
 مساحتها أو قدراهتا ادلالية، باالستبداد على كل اآلخرين.

 

عالوة على ذلك، ىناؾ قاعدة مهمة بشأف العدد األدىن من الوحدات، فقد أظهرت التجارب على سبيل ادلثاؿ أف 
ل إىل عدـ االستقرار مثل تشيكوسلوفاكيا وباكستاف )فيما يتعلق الفيدراليات اليت فيها وحدتُت أو ثالث فقط دتي

 ببنغالديش(. 

 

وبينما يخبٌت القرار األويل فيما يتعلق بالوحدات أما على الوحدات القائمة حالياً أو يتم التفاوض بشأف ذلك بُت 
حدود الوحدة أو على  مث تأكيده بواسطة الربدلاف أو عرب استفتاء، شنكن عمل تغيَتات على -أصحاب ادلصلحة

  17عدد الوحدات من خالؿ عملية دشنقراطية.

 

 ؟ المحليالمؤسسات على المستوى  ما هو نوع
 

ية لديها ما يكفي من ادلؤسسات لالستفادة من احملليفًتض تقاسم السلطة الرأسي الفعاؿ مسبقاً أف الوحدات 
، وخصوصاً على ادلستوى اإلقليمي، حق تقرير  حملليةاسلطاهتا بطريقة دشنقراطية. دتنح العديد من الدوؿ لوحداهتا 

كيفية تنظيمهم ألنفسهم، أي كيف يبدو نظامهم التشريعي والتنفيذي وأحياناً حىت القضائي )مثل الواليات ادلتحدة 
والربازيل وسويسرا(. أما دوؿ أخرى فينص دستورىا على التنظيم )جنوب أفريقيا( أو تشريعاهتا. وبشكل عاـ، يكوف 

على األقل، وأحياناً يكوف لديها زلاكمها اخلاصة. ويتوىل اجلهاز  يادلستقلة جهاز تنفيذي وتشريع احملليةوحدات لل
. يف الكثَت من احلاالت يكوف للدولة ادلركزية شلثلُت يف الوحدات الفرعية، وأحياناً احملليالتنفيذي إدارة ادلستوى 

، مثاًل يف عدد من الفيدراليات شنّثل احملافظ أو احلاكم ادلركز ضمن لياإلقليمي واحمليشاركوف بصورة مباشرة يف احلكم 
للقياـ  اإلقليمية واحملليةالوحدة الفيدرالية. إضافة لذلك، شنكن أف يكوف للوزارات ادلركزية مكاتب فرعية يف الوحدات 
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 لالطالع على العمليات الديمقراطية، انظر مثالً سويسرا وإثيوبيا.   



  
 

إىل جانب ادلؤسسات  وطنية رمسية دوف بعض احلاالت، تتواجد مؤسسات بادلهاـ ضمن إطار ادلركز. بل أنو يف
 التقليدية غَت ادلرسخة دستورياً بالضرورة.  

 
 كيف نوزع السلطات والموارد؟ 

 

رنب أف تليب الدولة مهاـ أو وظائف معينة. يف احملصلة، نقًتح مخسة عشر وظيفة جوىرية رنب على الدولة اليمنية 
( االحتكار ادلشروع لوسائل 1وظائف ىي: )تأديتها لكي تستمر يف البقاء والتنافس يف العامل احلديث، ىذه ال

( وضع تصور عن 5( االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري )4( إدارة ادلالية العامة )3( الرقابة اإلدارية )2العنف، )
( إدارة أصوؿ 8لة )عاف( تشكيل سوؽ مستقلة و 7التحتية ) ( توفَت خدمات البنية6حقوؽ وواجبات ادلواطن، )

( العالقات الدولية ادلتوازنة )مبا فيها الدخوؿ يف اتفاقيات 9بيئة وادلوارد الطبيعية واألصوؿ الثقافية( )الدولة )مبا فيها ال
( مواطنة متساوية 12( عالقات متوازنة بُت الدولة واجملتمع )11( سلطة القانوف )10دولية واالقًتاض العاـ( )

ية ( العالقة ادلتبادلة بُت احلكم احمللي أو الفيدرال14ات )( توزيع عادؿ للثروة إلرناد تنمية متساوية يف ادلقاطع13)
العسكرية.  وقد تكوف ىناؾ وظائف أخرى  -( إصالح العالقات ادلدنية15، ) فاعلضرائيبواجملتمع ادلدين ونظاـ 

ية. ولكن والعدالة االنتقال ،مطلوب أدائها يف أوقات بعينها مثل إعادة الالجئُت والنازحُت إىل وطنهم وإعادة درلهم
 تبدو الوظائف الضرورية أبعد من أف تنفذ بواسطة الدولة يف اليمن. احلايل على ضوء الوضع السياسي واإلداري

 

أي ادلستويات احلكومية رنب أف يضطلع بأية مهاـ. بشكل عاـ ىناؾ رأي يقوؿ بأنو   حوؿال توجد قواعد ثابتة 
لي أو اإلقليمي( تنفيذ مهمة ما فيجب أف يتوالىا )مبدأ كلما استطاع مستوى احلكم األدىن )على ادلستوى احمل

التفويض(. بشكل رئيسي، رنب ترؾ ادلهاـ اليت ال تستطيع ادلستويات األدىن القياـ هبا ألهنا معقدة أو مركبة أو ألهنا 
رات. على سبيل مرتبطة بسيادة الدولة للمركز مثل العملة والعالقات الدولية والطاقة الذرية والطرؽ الرئيسية وادلطا

 ادلثاؿ، لن يكوف من الفعاؿ أف تتوىل عدة مناطق ادلسئولية عن الرقابة اجلوية.  

 

يف بعض احلاالت تكوف ادلناطق ادلستقلة مسئولة ولكن ادلركز يستمر يف إعطاء بعض التوجيهات وذلك مثاًل من 
ز وجود مستوى معُت من منشآت أجل ضماف احلد األدىن من اخلدمة. على سبيل ادلثاؿ شنكن أف يضمن ادلرك

 الرعاية الصحية يف كافة األقاليم بغض النظر عن مدى غٌت أو فقر ىذه األقاليم.



  
 

 

يف بعض األحياف يعتمد األمر كذلك على احلكم على القيمة: ىل تنطبق نفس القواعد يف كافة أحناء البالد أـ أنو 
ىل ادلستويات األدىن زندث أف تتبٌت سلتلف ادلناطق شنكن أف تكوف ىناؾ قواعد سلتلفة؟ كلما نسبت السلطات إ

ادلستقلة قواعد سلتلفة. وبشكل عاـ، يعترب ىذا إرنابياً ألف صناعة القرار احمللية ىي أفضل من يعلم عما يناسب 
جتعل الناس يعتقدوف أف األمر ال يقتصر على ادلعاملة ادلختلفة ففي معظم   ادلنطقة. بيد أنو توجد بعض اجلوانب

لبلداف ىناؾ قرار بأف يكوف القانوف اجلنائي ىو ذاتو يف كل مكاف وأف أي متورط يف جرشنة رنب أف يواجو نفس ا
العقاب بغض النظر عن مكاف ارتكابو أو ارتكاهبا للجرشنة. وذلذا السبب يتحدد القانوف اجلنائي على مستوى ادلركز 

دلركز سيتخذ قرارات أفضل يف قضية معينة أو اجملتمع احمللي. يف العادة، وإضافة لذلك فإهنا قضية ثقة: ىل أؤمن أف ا
 من الذي سيحمي مصاحلي أفضل من غَته؟

 

مع التوزيع غَت التماثلي للسلطات رنب وضع بعض الشروط احملددة يف االعتبار مثل القدرة أو التعبئة السياسية. يف 
بعض ادلناطق اليت ستطالب بنفس مستوى السلطات. العديد من احلاالت قد تثَت الًتتيبات الالدتاثلية مطالب يف 

وشنكن توقع أف دتنح بعض ادلناطق سلطات إضافية حادلا تتحقق شروط معينة أو تتم ادلطالبة هبا. وفوؽ ذلك، قد 
 دتنح الوحدات ادلستقلة احلق يف إعادة السلطات أو الصالحيات إىل ادلركز. 

 

رد ادلالية الضرورية لتنفيذ القرارات وتوفَت اخلدمات. فالسلطات دوف السلطات مفيدة حقاً فقط إذا اقًتنت بادلوا
ادلوارد ستؤجج اإلحباط والسخط. شنكن استخداـ تقاسم السلطة الرأسي من أجل المركزة أو فدرلة عجز الدولة إذا 

 مل تتطابق السلطات مع التيسر ادلناسب للموارد. 

 

ض احلقوؽ يف حتصيل الضرائب. ما نوع الضرائب ىذه وما ىو يف غالبية احلاالت يكوف للوحدات ادلستقلة بع
السقف ادلمنوح، ىذا أمر سنتلف وكذلك ختتلف قدرهتم على حتديد الوعاء وادلقدار والنطاؽ الضرييب وما إذا كانوا 

ب أف زنّصلوف الضريبة بأنفسهم أو من خالؿ ادلركز. ىناؾ كذلك مقاربات سلتلفة فيما يتعلق مبا ىي اذليئة اليت رن
لك ادلوارد الطبيعية. يف بعض الدوؿ، تعترب ادلوارد الطبيعية ملكية وطنية وبالتايل فإهنا تعود للمركز، ويف أخرى متت

دتتلك الوحدات ادلوارد الطبيعية. لكن ىذا ال زندد كيفية إدارة ادلوارد الطبيعية وكيفية تقاسم اإليرادات من ادلوارد 
 الطبيعية. 



  
 

 

مساواة كبَتة يف القدرة ادلالية واإلمكانيات االقتصادية، رنب تصميم بعض اآلليات اليت  كلما كاف ىناؾ عدـ
تستوثق من أف ادلناطق األفقر حتصل على الدعم ادلايل )التسوية ادلالية(. يكوف تقاسم السلطة الرأسي يف أفضل 

 شًتكة إلنشاء دولة مشًتكة.    حاالتو إذا كاف ىناؾ ليس فقط منافسة بُت الوحدات ولكن أيضاً تضامن ورغبة م

 

نح فيها ال بعض االستقاللية فإف ىذا ال يعٍت أف ىذه الوحدات   اإلقليمية واحملليةوحدات حىت يف احلاالت اليت دتخ
كاملة السلطة. تبقى بعض السلطات مع ادلركز ويف الكثَت من الدوؿ يستمر ادلركز يف تنفيذ سياسات معينة بصورة 

أدوار اجلهات الفاعلة يف الدولة ولكنو ال زنرر  اإلقليمبُت ادلركز و ئهم. يغَّت تقاسم السلطة زللية من خالؿ وكال
     ادلركز من مسئوليتو عن حكم الدولة وأف يكوف موجوداً لدعم كافة ادلواطنُت.   

  

 كيف نضمن الرقابة والتعاون؟ 
 

دد السلطات اليت ستتمتع هبا ادلستويات األدىن شنكن أف تقرر عملية صياغة الدستور أو العملية التشريعية كم ع
وما ىي ادلهاـ اليت رنب أف ينفذىا ادلركز وادلستويات   للحكومة وكم عدد السلطات اليت رنب أف تبقي مع ادلركز

 األدىن من احلكومة بالتعاوف مع بعضها البعض. 

 

تقـو هبا ادلستويات األدىن من احلكومات. سلطاهتا، ىناؾ حدود معينة شنكن أف  إتساع يف كل احلاالت، ومهما كاف
على سبيل ادلثاؿ، عليهم أف زنًتموا الدستور مبا يف ذلك حقوؽ اإلنساف وحقوؽ األقليات اليت يكفلها الدستور، 

ويف معظم الدوؿ ال يسمح ذلم بالتمييز ضد ادلواطنُت القادمُت من مناطق  ،ورنب أف زنًتموا مبادئ الدشنقراطية
 وطنية إىل أخرى.  دوفد أو حظر وصوؿ األشخاص أو إعاقة نقل البضائع من وحدة أخرى يف البال

 

إضافة لذلك، زنافظ ادلركز يف العادة على مستوى معُت من الرقابة على الوحدات يف ادلستوى األدىن من احلكومة. 
ونية. رنب أف يتدخل ادلركز ، رنب أف تقتصر ىذه الرقابة على التأكد من القاناحملليةوفيما يتعلق بسلطات الوحدات 

بُت ادلركز والوحدات، رنب التنبؤ لتعاطي مع اخلالفات بأمر غَت قانوين. ومن أجل ا الوحداتىذه فقط إذا قامت 



  
 

تدين الثقة يف آليات حل النزاعات إف ببعض آليات حل النزاعات مبا فيها التشاور والتوسط والتدخل القضائي. 
 لبات مبزيد من النصوص الدستورية الدقيقة والشاملة. يفضي يف العادة إىل إثارة مطا

 

 كيف نرسخ آليات إنشاء التوازن في السلطة؟ 
 

يؤسس الدستور قواعد اللعبة. وبالرغم من أنو قد تكوف ىناؾ بعض االتفاقيات غَت الرمسية، مثل تلك ادلتعلقة بًتكيبة 
بالرغم من أف ىذا ينطوي  -ذلا مزيداً من الثقل -ريةمبا فيها الدستو  -احلكومة، شنكن أف تعطي النصوص القانونية

على درجة أقل من ادلرونة. يعطي الًتسيخ الدستوري رسالة واضحة: ال يوجد طرؼ شنكنو أف يغَّت قواعد اللعبة 
فقط التعديل الدستوري شنكنو ذلك. وىذا ىو السبب الذي رنعل عملية التعديل الدستوري مهمة.  ،بصورة أحادية

تضمن كذلك أخذ ادلصاحل ادلختلفة يف احلسباف، ورنب أف ال تكوف عملية تعديل الدستور شديدة ورنب أف 
 السهولة وال شديدة الصعوبة.

 

رنب أف تكوف عمليات تكييف النظاـ شلكنة، ما مل سيفقد النظاـ توازنو. قامت العديد من الدوؿ ادلركزية سابقاً 
ات بعملية صناعة قرار أكثر دقة ومن األسفل لألعلى على طوؿ بطرح تقاسم السلطة الرأسي استجابة للمطالب

بينما عمد عدد غَت قليل من الدوؿ الالمركزية إىل خفض درجة تقاسم السلطة الرأسية استجابة لنشوء مزيد  ،البالد
قاسم تمن التعقيد والتكامل الدويل. أما بعض الدوؿ فقامت بزيادة تقاسم السلطة األفقي دلوازنة االخنفاض يف 

ستبُت التجارب مع الدستور اجلديد ما إذا كانت التعديالت مطلوبة أـ ال ويف أي  السلطة الرأسي مثل سويسرا.
ادلناطق ىي كذلك. تشًتط بعض الدوؿ وجود مراجعة يف الدستور فيقوموف مثالً بتشكيل جلنة أو مفوضية دلراجعة 

 الدستور.   

 
 كمة  االستخالصات: تقاسم السلطة الرأسي والحو 

 

يفًتض أف زنّسن تقاسم السلطة الرأسي احلوكمة. فيجب أف رنعل عملية صنع القرار أقرب للناس وأف يعزز 
احتماالت ادلشاركة ويعزز مساءلة صناع القرار جتاه الناس. إضافة لذلك، وبناء على اقتصاديات ادلقاييس، فإف 



  
 

فة وىو ال يؤدي تلقائياً إىل مشوؿ أكثر ودتييز أقل بل تقاسم السلطة الراسي شنكن أف زنّسن كفاءة واقتصادية الكل
 شنكن أف يعاجل حالة عدـ التوازف اإلقليمي يف السلطة. 

 

يف بعض احلاالت، مع ذلك، يصمم تقاسم السلطة الرأسي بطريقة حبيث ال يسهم بالضرورة يف احلكم الرشيد. 
ل إىل دتحيص عن قرب لتفادي أو لتخفيف وعلى وجو اخلصوص يف سياقات احلكم الضعيف، حتتاج بعض ادلسائ

 األثر السليب احملتمل على احلكم الرشيد. 

 

  بتحديد مؤسساهتا اخلاصة هبا، رنب  اإلقليمية واحملليةيف حُت أنو قد يكوف من ادلفيد أف تقـو الوحدات
الدشنقراطية  الوحدات للمعايَتىذه إرناد بعض الضمانات/ ادلتطلبات يف احلد األدىن من أجل ضماف تلبية 

 شاركة اجلميع، نساء ورجاؿ دوف دتييز.دلوأهنا توفر سبل 
  وكذا ادلؤسسات التقليدية يف  اإلقليمية واحملليةشنكن أف تكوف ادلكاتب الفرعية للوزارات ادلركزية وادلؤسسات

استبداؿ  بغية هتميش أو اإلقليمية واحملليةمنافسة على السلطة وادلوارد. أحيانًا يتم إرناد ادلؤسسات 
ادلؤسسات التقليدية أو ىياكل السلطة. إذا كانت ىذه ادلؤسسات التقليدية أو ىياكل السلطة مرسخة 

ية مؤقتة بشكل جيد، فقد تبدأ ادلؤسسات ادلستحدثة بعجز يف الشرعية وتصبح كفؤة فقط إذا وجدت تسو 
راسي على ىياكل احلكم احلالية، رنب جعل أثر ادلزايا اجلديدة لتقاسم السلطة ال مع ادلؤسسات التقليدية.

 مبا فيها ادلثلثات السياسية ادلوصوفة أعاله شفافاً. 
 وستصبح آليات اتاخلدم قدًنرنب أف تتطابق السلطات و ادلوارد ما مل فسيكوف ىناؾ أثر سليب على ت ،

ج إىل آليات ادلساءلة غَت فعالة. إضافة لذلك، لن زندث نقل السلطات وادلوارد يف ليلة وضحاىا، بل زنتا 
رقابة فعالة وختطيط سليم وتنفيذ. يف أفضل احلاالت، تتم مناقشة قضايا التنفيذ بالفعل يف مرحلة مبكرة، 

 مثاًل أثناء عملية صياغة الدستور من أجل تيسَت االنتقاؿ حنو تقاسم رأسي أفضل للسلطة. 
  .غَت أف التنسيق والرقابة أمراف قد بعض التنسيق والرقابة ضرورية للحكم الفعاؿ ضمن دولة واحدة مشًتكة

قد زنّد  يف األقاليمزندث دتاس بينهما وبُت مبادئ احلكم الرشيد، فمثاًل التنسيق بُت ادلوظفُت التنفيذييُت 
أو مشاركة الناس. وشنكن أف تؤثر الرقابة على ىياكل ادلساءلة  اإلقليميةمن احلقوؽ الدشنقراطية للربدلانات 

ن األسفل إىل األعلى )مساءلة ادلسئولُت من قبل ادلواطنُت( على ادلساءلة من األعلى عرب طغياف ادلساءلة م
إىل األسفل )ادلسئولُت حتت رقابة أصحاب ادلصلحة ادلركزيُت وتوجد حوافز قوية إلرضاء ادلركز أكثر من 

 السكاف احملليُت(.   
 



  
 

ولكن على الدواـ توجد آليات إضافية غَت مباشرة ىذا زنتاج إىل آليات رقابة منصوص عليها يف الدستور أو القانوف 
تعتمد على ادلنح من ادلركز، قد يرغب ادلركز يف ربط ىذه  اإلقليميةللرقابة. على سبيل ادلثاؿ، إذا كانت الوحدات 

وحبسب سلطات احلاكم أو احملافظ، شنكنو  .اإلقليميةوزناوؿ التأثَت على سياسات الوحدات  شروطادلنح ببعض ال
أو  األحزاب. كذلك شنكن أف تؤدي ىياكل يف اإلقليمكنها اشًتاط مساءلة من األعلى لألسفل للمسئولُت أو شن

. ىذه اآلليات غَت ادلباشرة للرقابة شنكن يف الواقع أف )يساء( أو الرقابة سياساتىياكل السلطة األخرى إىل تبسيط 
 يتم استخدامها لتعزيز قبضة ادلركز على طوؿ البالد.  

 

توليفة من اإلجراءات ادلضادة فمثاًل سيكوف من ادلهم التحديد، حتت أية شروط شنكن أف يقدـ ادلركز منح  توجد
درجة كبَتة من ادلوارد اليت يستطيعوف اختاذ القرار  اإلقليميةسلصصة لغرض معُت، لضماف أف تتوفر للوحدات 

ل واضح. وبالنسبة لكل ادلسئولُت فيجب حتديدىا بشك -إف وجد منصب كهذا -بشأهنا. أما سلطات احلاكم
وأعضاء ادلؤسسة، من ادلهم ليس فقط إلقاء نظرة مقربة على كيفية اختيارىم )انتخاهبم( أو تعيينهم ولكن كذلك 

 زنق لو إزاحتهم وكيفية ضماف استقالليتهم ومساءلتهم.        -ومن -على كيفية

 

 

 


