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إكتوبر 2017

  الحكم املحلي
محرك إستقرار اليمن



محتوى التقرير

 مقدمة

أوال .. هل ادت تجربة السلطات املحلية في اليمن الى مزيد من الالمركزية 
وتحقيق تنمية محلية و كفاءة افضل في ادارة التنمية واستغالل أفضل للموارد ؟

ملاذا تم تبني نظام السلطات املحلية في اليمن ؟
هل دعمت التشريعات التوجه الفعلي نحو الالمركزية ؟

الحقوق السياسية في ممارسة انتخاب مجالس وقيادات املجالس املحلية
صالحيات واختصاصات املجالس املحلية في ادارة شئونها وادارة التنمية املحلية
الصالحيات في تحصيل وادارة وانفاق املوارد املحلية وتنفيذ البرنامج االستثماري

ثانيا .. ما هو واقع السلطات املحلية في مناطق النزاع الحالية منذ 2015 م ؟

صراع بقاء املجالس املحلية في مناطق النزاع
أدوار قوى املجتمع املحلي في مناطق النزاع

توسع صالحيات سلطات املحافظات  بعد تحرير املحافظات الجنوبية…

ثالثا .. تجربة محافظة حضرموت … الدروس املستفادة

تعزيز االمن ومكافحة االرهاب ..
تحرير تجارة املشتقات النفطية ..
توفير الخدمات وادارة التنمية …

تعزيز السالم املجتمعي ..

االستنتاجات …
املقترحات ..



مقدمة

ت$$$سعى ه$$$ذه االط$$$روح$$$ة ح$$$ول تج$$$رب$$$ة ال$$$حكم املح$$$لي ف$$$ي ال$$$يمن ال$$$ى م$$$راج$$$عة م$$$راح$$$ل ت$$$طور تج$$$رب$$$ة الس$$$لطة 
املح$لية ف$ي ال$فترات ال$ساب$قة وتح$ليل وت$قييم ال$واق$ع ال$حال$ي ف$ي امل$حاف$ظات ال$تي الزال$ت ت$حت ت$أث$ير الح$رب 

او التي خرجت من الحرب وتواجه تحديات كبيرة في تعزيز االستقرار فيها.

ف$$اله$$دف ال$$رئ$$يسي له$$ذه االط$$روح$$ة ه$$و ت$$حفيز ال$$تفكير ب$$اث$$ارة ال$$تساوالت ح$$ول م$$صير ن$$ظام الس$$لطة املح$$لية 
ف$$ي ظ$$ل ال$$ظروف ال$$راه$$نة ، ج$$دوى ت$$طبيقه ف$$ي ظ$$ل التح$$دي$$ات االم$$نية وال$$سياس$$ية والخ$$دم$$ية ال$$تي ت$$واج$$هها 
امل$$حاف$$ظات ح$$ال$$يا ، وك$$يف ي$$مكن ت$$عزي$$ز ال$$حكم املح$$لي ف$$ي امل$$ناط$$ق ال$$تي خ$$رج$$ت م$$ن االق$$تتال ل$$تتمكن م$$ن 

تعزيز االمن والخدمات واالستقرار والتنمية فيها ؟

ل$$$$تحقيق ه$$$$ذا اله$$$$دف ت$$$$م ال$$$$عمل ع$$$$لى إج$$$$راء ن$$$$قاش$$$$ات م$$$$ع ق$$$$يادات ف$$$$ي االدارات ال$$$$تنفيذي$$$$ة ف$$$$ي م$$$$حاف$$$$ظة 
ح$$$$ضرم$$$$وت وم$$$$ن خ$$$$ارج$$$$ها ع$$$$بر اث$$$$ارة مج$$$$موع$$$$ة م$$$$ن ال$$$$تساؤالت ح$$$$ول تح$$$$ليل م$$$$راح$$$$ل ت$$$$طور ال$$$$حكم املح$$$$لي 

ايجابياته وسلبياته وعرض افكار ونتائج هذه التحليالت ملالمسة التساؤالت املطروحه.

أوال .. هل ادت تجربة السلطات املحلية في اليمن الى مزيد من الالمركزية وتحقيق 
تنمية محلية و كفاءة افضل في ادارة التنمية واستغالل أفضل للموارد ؟

نظام السلطة املحلية وفق تعريف االمم املتحدة … هو نظام من أنظمة اإلدارة العامة : 

ال$$$$$$$$تي ي$$$$$$$$مكن م$$$$$$$$ن م$$$$$$$$مارس$$$$$$$$ة الس$$$$$$$$لطة 
ال$$$$$$$سياس$$$$$$$ية واالق$$$$$$$تصادي$$$$$$$ة واإلداري$$$$$$$ة 
إلدارة ش$$$$$$$$$$ئون ب$$$$$$$$$$لد م$$$$$$$$$$ا ع$$$$$$$$$$لى ج$$$$$$$$$$ميع 
املس$$$$توي$$$$ات وال$$$$تي م$$$$ن ش$$$$أن$$$$ها ت$$$$عزي$$$$ز 
وت$دع$يم وص$يان$ة رف$اه اإلن$سان إض$اف$ة 
إل$$ى ت$$وس$$يع ق$$درات البش$$ر وخ$$يارات$$هم 
وف$$$$$$$رص$$$$$$$هم وح$$$$$$$ري$$$$$$$ات$$$$$$$هم االق$$$$$$$تصادي$$$$$$$ة 

واالجتماعية والسياسية 
ي$$$$$عتبر أداة م$$$$$ن أدوات ال$$$$$تنمية ته$$$$$دف 
إل$$$$ى زي$$$$ادة ك$$$$فاءة األداء اإلداري ف$$$$ي 

ال$دول$ة، وي$تم ب$مقتضاه$ا إع$طاء املح$ليات 
االخ$تصاص$ات وال$صالح$يات ال$تي ت$ساع$د ع$لي س$رع$ة وس$هول$ة ات$خاذ ال$قرار ب$عيدا ع$ن ال$سيطرة امل$رك$زي$ة 

مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات واألهداف التنموية للدولة

الى اي مدى نجحت اليمن في تطبيق هذا املفهوم من االدارة املحلية ؟ 
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ملاذا تم تبني نظام السلطات املحلية في اليمن ؟

ل$م ت$ؤخ$ذ ف$كرة ت$طبيق ن$ظام الس$لطات املح$لية بج$دي$ة م$ن ال$رئ$يس ال$ساب$ق ع$لي ع$بداهلل ص$ال$ح اال ب$عد ح$رب 
ع$$ام ١٩٩٤، م ، ع$$ندم$$ا ت$$ذم$$رت امل$$حاف$$ظات ال$$جنوب$$ية ع$$لى م$$رك$$زي$$ة س$$لطة ال$$نظام ب$$صنعاء ال$$تي ك$$ان$$ت ت$$نعم 
ب$نظام س$ياس$ي ق$بل ال$وح$دة ف$ي ال$جنوب ي$عطي م$ساح$ات مل$مارس$ة ال$حقوق ال$سياس$ية ف$ي امل$حاف$ظات. ه$ذا 
االخ$$$$تالف ال$$$$كبير ب$$$$ني ال$$$$نظام$$$$ني ال$$$$سياس$$$$ي واالق$$$$تصادي ب$$$$ني ال$$$$شمال وال$$$$جنوب واالخ$$$$تالف ال$$$$كبير ب$$$$ني 
ت$$$وق$$$عات امل$$$واط$$$نني ف$$$ي ال$$$جنوب وب$$$ني ال$$$واق$$$ع ال$$$سياس$$$ي واالق$$$تصادي ل$$$هم ب$$$عد ال$$$وح$$$دة س$$$بب ردة واح$$$باط 

شديدين.

ن$$تائ$$ج ح$$رب 1994م ك$$ان$$ت ك$$بيرة ع$$لى ال$$جنوب 
ك$$$ما ان ات$$$ساع امل$$$ساح$$$ة ال$$$جغراف$$$ية ل$$$ليمن ب$$$عد 
ال$$$$$$$$$وح$$$$$$$$$دة وت$$$$$$$$$عطش س$$$$$$$$$لطة ص$$$$$$$$$نعاء الس$$$$$$$$$تقرار 
وال$$$$$$$سيطرة ع$$$$$$$لى ج$$$$$$$ميع امل$$$$$$$ناط$$$$$$$ق دف$$$$$$$عها ال$$$$$$$ى 
ال$$تفكير ف$$ي ال$$تروي$$ج ل$$فكرة ال$$الم$$رك$$زي$$ة و اي$$جاد 
ال$$ية ت$$وف$$ق ب$$ني ت$$وف$$ير ادن$$ى ح$$د م$$ن ال$$رض$$ى ف$$ي 
امل$جتمعات املح$لية ب$ان$ها ت$نتخب ق$يادات$ها وت$دي$ر 
ش$ئون$ها وف$ي ال$جان$ب االخ$ر ال$سيطرة ع$لى ه$ذه 

امل$$حاف$$ظات ب$$اح$$كام ع$$بر ال$$قيادات وامل$$جال$$س امل$$نتخبه.  له$$ذا ك$$ان ق$$ان$$ون الس$$لطة املح$$لية ول$$وائ$$حه م$$صـمم 
ل$$لحفـاظ ع$$لى الس$$لطة امل$$رك$$زي$$ة، ول$$م ت$$كن ال$$الم$$رك$$زي$$ة وال$$حكم املح$$لي ال$$دي$$مقراط$$ي م$$ن األه$$داف ال$$حقيقية 

التي تسعى السياسات إلى تحقيقها، كما بينته التشريعات واالحداث اللحقة.

هل دعمت التشريعات التوجه الفعلي نحو الالمركزية ؟

ج$$$$$$$اء م$$$$$$$وض$$$$$$$وع الس$$$$$$$لطة املح$$$$$$$لية ف$$$$$$$ي ال$$$$$$$فصل 
ال$$$ثان$$$ي م$$$ن دس$$$تور ال$$$يمن 1995 م وال$$$خاص 
ب$تنظيم األم$ور امل$تعلقة ب$الس$لطة ال$تنفيذي$ة ت$حت 
ع$$$$$نوان "أجه$$$$$زة الس$$$$$لطة املح$$$$$لية" وال$$$$$ذي ح$$$$$دد 
ف$يه املش$رع ال$دس$توري ب$عض امل$الم$ح ال$رئ$يسية 
مل$$$$$$ا أس$$$$$$ماه ب$$$$$$نظام "الس$$$$$$لطة املح$$$$$$لية"، وال$$$$$$تي 
ج$$$$$اءت ع$$$$$لى ش$$$$$كل أح$$$$$كام ع$$$$$ام$$$$$ة. وق$$$$$د اع$$$$$تبر 
املش$$$$$$رع ال$$$$$$دس$$$$$$توري ف$$$$$$ي امل$$$$$$ادة (4) الس$$$$$$لطة 
املح$$$$$$لية ك$$$$$$أح$$$$$$د الس$$$$$$لطات ال$$$$$$دس$$$$$$توري$$$$$$ة ال$$$$$$تي 
ي$$$مارس ال$$$شعب م$$$ن خ$$$الل$$$ها س$$$لطات$$$ه وح$$$قوق$$$ه 
ب$$$$$$اع$$$$$$تباره م$$$$$$ال$$$$$$ك الس$$$$$$لطة وم$$$$$$صدره$$$$$$ا، وال$$$$$$تي 

ي$مارس$ها ب$شكل م$باش$ر ع$ن ط$ري$ق االس$تفتاء واالن$تخاب$ات ال$عام$ة، أو ب$شكل غ$ير م$باش$ر ع$ن ط$ري$ق ال$هيئات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية أو عن طريق املجالس املحلية املنتخبة.
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وأف$رد ال$دس$تور ال$باب ال$ثال$ث م$نه ل$تنظيم س$لطة ال$دول$ة ف$ي (93) م$ادة، خ$صص م$نها (4) م$واد ف$قط ل$تنظيم 
الس$$$$لطة املح$$$$لية وب$$$$قيتها (89) م$$$$ادة ل$$$$تنظيم الس$$$$لطة امل$$$$رك$$$$زي$$$$ة، وه$$$$و م$$$$ؤش$$$$ر واض$$$$ح ع$$$$لى ع$$$$دم االه$$$$تمام 
ب$الس$لطة املح$لية وااله$تمام ال$كام$ل ب$الس$لطة امل$رك$زي$ة، ألن امل$واد األرب$ع ال$دس$توري$ة ال$تي خ$صصت ل$تنظيم 
الس$لطة املح$لية ل$م تح$دد ح$تى أي ت$نظيم للس$لطة املح$لية س$وى أن ت$كون ل$لوح$دات اإلداري$ة م$جال$س مح$لية 

منتخبة وتركت  تنظيم السلطة املحلية بيد السلطة املركزية دون أن تضع أية قواعد عامة للتنظيم.

ث$$$$م ص$$$$در ق$$$$ان$$$$ون الس$$$$لطات املح$$$$لية رق$$$$م(4) 2000م ال$$$$ذي ن$$$$ظم 
ول$$وائ$$حه ال$$الح$$قه اخ$$تصاص$$ات ول$$وائ$$ح الس$$لطة املح$$لية. وق$$د ادى 
ت$$$$$طبيق ن$$$$$ظام الس$$$$$لطة املح$$$$$لية خ$$$$$الل اك$$$$$ثر م$$$$$ن ع$$$$$قد ال$$$$$ى ب$$$$$روز 
ال$$$$$فجوة ب$$$$$شكل واض$$$$$ح ب$$$$$ني ال$$$$$تطلعات ال$$$$$تي ك$$$$$ان$$$$$ت م$$$$$رج$$$$$وة م$$$$$ن 
ال$$نظام ل$$لتوج$$ه ل$$الم$$رك$$زي$$ة وب$$ني ال$$واق$$ع ال$$فعلي للس$$لطات املح$$لية 
وال$$$ذي ظه$$$ر ب$$$شكل واض$$$ح ف$$$ي ف$$$ترة الح$$$رب ال$$$حال$$$ية، م$$$ن خ$$$الل 
اوض$$اع$$ها وق$$درت$$ها ع$$لى ال$$تأث$$ير مح$$ليا. ولتس$$ليط ال$$ضوء ب$$ترك$$يز 
س$يتم ال$تطرق وامل$قارن$ة ب$ني ن$صوص ال$قان$ون وال$تطبيق وال$تطلعات 

على ثالثة محاور رئيسية :

الحقوق السياسية في ممارسة انتخاب مجالس وقيادات املجالس املحلية

صالحيات واختصاصات املجالس املحلية في ادارة شئونها وادارة التنمية املحلية

الصالحيات في تحصيل وادارة وانفاق املوارد املحلية وتنفيذ البرنامج االستثماري

الحقوق السياسية في ممارسة انتخاب مجالس وقيادات املجالس املحلية

اس$$$$$$$$$تطاع$$$$$$$$$ت الس$$$$$$$$$لطة ال$$$$$$$$$حاك$$$$$$$$$مه ع$$$$$$$$$بر ت$$$$$$$$$وج$$$$$$$$$يه 
االن$$$$$تخاب$$$$$ات املح$$$$$لية لخ$$$$$لق ح$$$$$ال$$$$$ة م$$$$$ن ال$$$$$صراع 
وال$$$$$$$$$$$$تناف$$$$$$$$$$$$س ب$$$$$$$$$$$$ني ال$$$$$$$$$$$$شخصيات االج$$$$$$$$$$$$تماع$$$$$$$$$$$$ية 
وال$$$$$سياس$$$$$ية وال$$$$$قبلية املح$$$$$لية ل$$$$$لفوز ب$$$$$امل$$$$$ناص$$$$$ب 
املح$$$$$$$لية و ع$$$$$$$بر م$$$$$$$مارس$$$$$$$ة ن$$$$$$$فوذه$$$$$$$ا ف$$$$$$$ي ت$$$$$$$مكني 
ال$$$قيادات امل$$$وال$$$ية ل$$$ها م$$$ن ال$$$فوز ف$$$ي ان$$$تخاب$$$ات 
امل$$$جال$$$س املح$$$لية، اس$$$تطاع$$$ت ع$$$بر ك$$$ل ذل$$$ك م$$$ن 
ال$سيطرة ع$لى م$حاف$ظات الج$مهوري$ة … ك$ما ان$ه 

ح$$$صر الس$$$لطة وامل$$$شاري$$$ع وامل$$$وارد ب$$$يد امل$$$رك$$$ز ج$$$عل م$$$ن ال$$$سهول$$$ة ت$$$عزي$$$ز ال$$$سيطرة وكس$$$ب والءات وت$$$قوي$$$ة 
ال$قيادات امل$رت$بطة ب$الس$لطة ال$حاك$مه وت$عزي$ز ن$فوذه$ا ف$ي امل$حاف$ظات. ول$ضمان ع$دم ان$تخاب م$جال$س مح$لية 
ال ت$$$تواف$$$ق م$$$ع ت$$$وج$$$هات ال$$$رئ$$$يس اع$$$طت امل$$$ادة رق$$$م ( 150 ) م$$$ن ق$$$ان$$$ون الس$$$لطة املح$$$لية رئ$$$يس الج$$$مهوري$$$ة 
الحق في حل املجالس املحلية إذا اقتضت املصلحة العامة ( دون تحديد املصلحة العامة املوجبة لذلك . ) 
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ب$$$$$موج$$$$$ب ق$$$$$ان$$$$$ون الس$$$$$لطة املح$$$$$لية 
رق$$$$$$$$$$$$$$$$$م (4) ل$$$$$$$$$$$$$$$$$سنة 2000م ف$$$$$$$$$$$$$$$$$ي 
امل$$$$$ادة(38) ي$$$$$كون ل$$$$$كل م$$$$$حاف$$$$$ظة 
مeeeeحافeeeeظ ب$$$$$$$$درج$$$$$$$$ة وزي$$$$$$$$ر ي$$$$$$$$صدر 
ب$$$$$$تعيينه ق$$$$$$رار ج$$$$$$مهوري، وي$$$$$$قسم 
امل$$$$حاف$$$$ظ أم$$$$ام رئ$$$$يس الج$$$$مهوري$$$$ة 
ق$بل م$باش$رت$ه م$هام م$نصبه ال$يمني 
ال$دس$توري$ة، ث$م ص$در ال$قان$ون رق$م 
(18) ل$$$$$$$$$$$$$$سنة 2008م ب$$$$$$$$$$$$$$تعدي$$$$$$$$$$$$$$ل 

ب$$عض م$$واد ق$$ان$$ون الس$$لطة املح$$لية ب$$ما ي$$تفق م$$ع ان$$تخاب امل$$حاف$$ظني ف$$في امل$$ادة امل$$عدل$$ة (38) ي$$كون ل$$كل 
م$$حاف$$ظة م$$حاف$$ظ ب$$درج$$ة وزي$$ر ي$$تم ان$$تخاب$$ه ب$$االق$$تراع الس$$ري م$$ن ق$$بل ه$$يئة ان$$تخاب$$ية ت$$تكون م$$ن املج$$لس 
املح$$$لي ل$$$لمحاف$$$ظة وم$$$جال$$$س م$$$دي$$$ري$$$ات امل$$$حاف$$$ظة، وي$$$صدر ب$$$تعيينه ق$$$رار ج$$$مهوري ف$$$ور إع$$$الن ن$$$تيجة ف$$$وزه 

ويباشر مهامه بعد أداء اليمني الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وف$$$ي ال$$$واق$$$ع ل$$$م ي$$$تم ان$$$تخاب م$$$حاف$$$ظا ف$$$ي اي$$$ة م$$$حاف$$$ظة ، ب$$$ل ك$$$ان$$$ت تج$$$ري ام$$$ا ب$$$قرارات م$$$ن ال$$$رئ$$$يس او 
ب$$$ترش$$$يحات مخ$$$ططه م$$$ن ق$$$بل امل$$$جال$$$س املح$$$لية ل$$$شخصيات م$$$حسوب$$$ه ع$$$لى ال$$$رذي$$$س  ب$$$مؤه$$$ال ت$$$ضمن والئ$$$ه 
ال$كام$ل وت$نفيذه ل$سيلسات$ه وت$وج$يهات$ه. ك$ما ان م$دراء ع$موم امل$دي$ري$ات الي$تم ان$تخاب$هم ب$ل ي$تم ت$عيينهم بموجب 
ق$رار م$ن مج$لس ال$وزراء وف$ق امل$ادة ( 81 ) م$ن ق$ان$ون الس$لطة املح$لية. وف$ي ال$وق$ت ال$ذي ت$نص ع$ليه امل$ادة  
( 47 ) م$$$$ن ق$$$$ان$$$$ون الس$$$$لطة املح$$$$لية ، ال$$$$تي اش$$$$ترط$$$$ت أن ي$$$$كون األم$$$$ني ال$$$$عام ل$$$$لمحاف$$$$ظة ن$$$$ائ$$$$ب امل$$$$حاف$$$$ظ 
وم$$$$$ساع$$$$$ده م$$$$$نتخبا  ع$$$$$لى أن ه$$$$$ذا ال$$$$$قان$$$$$ون ق$$$$$د ي$$$$$تعارض م$$$$$ع ن$$$$$ص امل$$$$$ادة ( 105 ) ح$$$$$يث خ$$$$$ول$$$$$ت ل$$$$$رئ$$$$$يس 
الج$$$مهوري$$$ة اخ$$$تيار م$$$ن ي$$$راه مل$$$نصب األم$$$ني ال$$$عام م$$$ن ب$$$ني أع$$$ضاء امل$$$جال$$$س املح$$$لية ل$$$لمحاف$$$ظة ب$$$ناء ع$$$لى 
ع$رض وزي$ر اإلدارة املح$لية وم$واف$قة مج$لس ال$وزراء إذا ت$عثر ان$تخاب األم$ني ال$عام ول$م ي$نحصر الش$رط ف$ي 

أمني عام مجلس املحافظة بل وأمتد إلى أمني عام املديرية .

ظ$$$هور ق$$$ان$$$ون امل$$$جال$$$س املح$$$لية وق$$$يام ال$$$عملية االن$$$تخاب$$$ية 
ب$$$$$$عد خ$$$$$$روج األح$$$$$$زاب األخ$$$$$$رى م$$$$$$ن م$$$$$$قاع$$$$$$د ال$$$$$$حكم إل$$$$$$ى 
م$$$$$قاع$$$$$د امل$$$$$عارض$$$$$ة، م$$$$$ما ي$$$$$عني أن ه$$$$$ذه األح$$$$$زاب ف$$$$$قدت 
ال$$$$نفوذ وال$$$$تأث$$$$ير ف$$$$ي إص$$$$دار ال$$$$قان$$$$ون ب$$$$مشورة ج$$$$ماع$$$$ية 
مش$$ترك$$ة ب$$ني أك$$ثر م$$ن ح$$زب س$$ياس$$ي ي$$مني وه$$و م$$ا ادى 
ال$$$$$$ى ض$$$$$$عف إق$$$$$$بال الج$$$$$$ماه$$$$$$ير ع$$$$$$لى االن$$$$$$تخاب$$$$$$ات وع$$$$$$دم 
ت$عوي$لهم ع$لى أداء امل$جال$س ف$ي ظ$ل ال$ظروف ال$تي ت$كرس 
امل$$$ناص$$$ب والس$$$لطة ع$$$لى ح$$$ساب األداء وال$$$عمل وال$$$نتائ$$$ج 
ف$$$ي ظ$$$ل ات$$$ساع ال$$$قناع$$$ة ب$$$عدم ج$$$دي$$$ة وم$$$صداق$$$ية ال$$$قيادة 

ال$سياس$ية ف$ي إع$طاء ص$الح$يات ف$علية وح$قيقية ع$لى أرض ال$واق$ع ل$لمجال$س املح$لية ل$تقوم ب$دوره$ا ال$واج$ب 
واملنوط بها، وذلك نظراً لهيمنة وشمولية السلطة الحاكمة على كافة مرافق ووظائف الدولة.
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واقeeeeeeeeع ارتeeeeeeeeباط قeeeeeeeeيادات السeeeeeeeeلطات 
املحeeeeeeلية بeeeeeeالeeeeeeنظام الeeeeeeحاكeeeeeeم وقeeeeeeيام 
السeeeeلطة بeeeeدعeeeeم واخeeeeتيار الeeeeعناصeeeeر 
املeeeeeeوالeeeeeeية لeeeeeeها لeeeeeeتتولeeeeeeى املeeeeeeناصeeeeeeب 
شeeeeeeeeeeئeeون  ادارة  فeeeeeeeeeeي  الeeeeeeeeeeقeeيeeاديeeeeeeeeeeة 
املحeeeeeeeeليات ،الeeeeeeeeعمل عeeeeeeeeلى تeeeeeeeeزويeeeeeeeeر 
االنeeeeتخابeeeeات والeeeeغش فeeeeي نeeeeتائeeeeجها 
ملeكاسeب حeزبeية بهeدف تeكريeس سeلطة 
الحeeزب الeeحاكeeم املeeركeeزيeeة مeeما يeeطعن 
فeeeeeeي نeeeeeeتائeeeeeeج الeeeeeeعملية االنeeeeeeتخابeeeeeeية 
ومeeeصداقeeeية الeeeتوجeeeه الeeeسياسeeeي فeeeي 

تeeوسeeيع املeeشاركeeة الeeشعبية، كeeل ذلeeك كeeان لeeه اثeeر واضeeح فeeي ردود االفeeعال خeeالل الحeeرب بeeعد 
2015 م للسeلطة الشeرعeية فeي املeناطق املحeررة و املeناطق املeسيطر عeليها مeن قeبل الeحوثeيني، 
فeeeي امeeeا تجeeeميد كeeeافeeeة أعeeeمال ونeeeشاطeeeات املeeeجالeeeس املحeeeلية او اجeeeراء تeeeغييرات واسeeeعة فeeeي 
قeياداتeها، عeلى اعeتبار انeها جeزء مeن الeنظام الeسابق،  وهeو مeا ادى الeى االنeقالب الeكامeل عeلى 
شeeeرعeeeية السeeeلطات املحeeeلية شeeeكال او مeeeضمونeeeا و بeeeالeeeتالeeeي تeeeبطيل الeeeعمل بeeeقانeeeون السeeeلطة 

املحلية في اجزاء واسعه من اليمن وممارسة سلطة االمر الواقع.

صالحيات واختصاصات املجالس املحلية في ادارة شئونها وادارة التنمية املحلية

ن$$$ص ال$$$دس$$$تور ف$$$ي امل$$$ادة (146) ع$$$لى ج$$$وه$$$ر م$$$هام امل$$$جال$$$س املح$$$لية ب$$$أن$$$ها اق$$$تراح الخ$$$طط وال$$$برام$$$ج وامل$$$وازن$$$ات 
االس$$$تثماري$$$ة ل$$$لوح$$$دة اإلداري$$$ة واإلش$$$راف وال$$$رق$$$اب$$$ة وامل$$$حاس$$$بة ألجه$$$زة الس$$$لطة املح$$$لية, ونج$$$د أن امل$$$ادة (14) م$$$ن 
ق$ان$ون الس$لطة املح$لية ق$د ن$صت ع$لى أن ت$تول$ى األجه$زة ال$تنفيذي$ة م$مارس$ة أنش$طتها ت$حت إش$راف ورق$اب$ة وإدارة 
املج$$لس املح$$لي. إض$$اف$$ة ك$$لمة ( إدارة ) ف$$ي ه$$ذا ال$$نص ج$$علت املج$$لس املح$$لي ال$$رئ$$يس اإلداري ال$$تنفيذي امل$$باش$$ر 
ل$$ألجه$$زة ال$$تنفيذي$$ة ب$$خالف ات$$جاه ال$$نص ال$$دس$$توري ح$$يث ال ي$$مكن الج$$مع ب$$ني امل$$هام ال$$تنفيذي$$ة وال$$رق$$اب$$ية ف$$ي ن$$فس 
املس$$توى اإلداري، وب$$امل$$ثل ف$$ي ن$$ص امل$$ادة (33) م$$ن ق$$ان$$ون الس$$لطة املح$$لية ال$$تي اع$$تبرت ال$$هيئة اإلداري$$ة للمج$$لس 
املح$$لي ل$$لمحاف$$ظة ب$$حكم ال$$قان$$ون ل$$جنة امل$$ناق$$صات ال$$عام$$ة ب$$امل$$حاف$$ظة وت$$طبق أح$$كام ق$$ان$$ون امل$$ناق$$صات وامل$$زاي$$دات، 
وه$ذا ال$نص ي$منح ال$هيئة اإلداري$ة للمج$لس املح$لي دوراً ت$نفيذي$اً وي$جعلها ج$زء م$ن الس$لطة ال$تنفيذي$ة، وه$و م$ا ي$خال$ف 
ال$$$$$توج$$$$$ه ال$$$$$دس$$$$$توري ب$$$$$عدم الج$$$$$مع ب$$$$$ني امل$$$$$هام ال$$$$$تنفيذي$$$$$ة وال$$$$$رق$$$$$اب$$$$$ية ف$$$$$ي ن$$$$$فس املس$$$$$توى اإلداري. ت$$$$$وزع$$$$$ت م$$$$$هام 
واخ$$تصاص$$ات ال$$وح$$دات اإلداري$$ة ب$$ني ق$$ان$$ون الس$$لطة املح$$لية والئ$$حتيه ال$$تنفيذي$$ة وامل$$ال$$ية وال$$لوائ$$ح ال$$تنظيمية 
ل$$$ألجه$$$زة ال$$$تنفيذي$$$ة م$$$ما أدى إل$$$ى ت$$$داخ$$$ل االخ$$$تصاص$$$ات وف$$$ي ال$$$جان$$$ب االخ$$$ر نج$$$ده$$$ا ت$$$تعارض م$$$ع ق$$$وان$$$ني 

وتشريعات نافذة, وتشير التقارير أن هناك ما يزيد عن (80) تشريع يتعارض مع قانون السلطة املحلية.
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ع$دم ال$وض$وح وال$تداخ$ل وال$تعارض ل$قان$ون الس$لطة املح$لية م$ع ج$ميع التش$ري$عات ال$ناف$ذة وب$قاءه$ا دون ت$عدي$ل ، وه$و 
ن$تيجة ط$بيعية ل$حقيقة ع$دم ج$دي$ة وت$وج$ه الس$لطة ال$حاك$مة ف$ي ال$توج$ه ن$حو ال$الم$رك$زي$ة ، اوج$د ح$ال$ة م$ن االرب$اك ف$ي 
ع$مل امل$ؤس$سات املح$لية وامل$رك$زي$ة ، وال$ذي ادى ال$ى اس$تمرار ال$عمل ب$موج$ب ن$ظم اإلدارة ال$عام$ة امل$رك$زي$ة ن$تيجة 
ع$$دم ات$$ساق$$ها م$$ع م$$نظوم$$ة الس$$لطة املح$$لية, و ب$$قيت ال$$لوائ$$ح ال$$ناف$$ذة مل$$عظم ال$$وزارات امل$$رك$$زي$$ة ال$$تي ان$$تقلت 
أنش$طتها إل$ى الس$لطة املح$لية ت$قوم ع$لى م$فاه$يم اإلدارة امل$رك$زي$ة،  واس$تمرت ب$عض أجه$زة الس$لطة امل$رك$زي$ة 
ت$$$مارس اخ$$$تصاص$$$ات ف$$$روع$$$ها ف$$$ي املح$$$ليات وب$$$عضها ت$$$قوم ب$$$ال$$$تموي$$$ل وال$$$تنفيذ امل$$$رك$$$زي مل$$$شاري$$$ع ت$$$نموي$$$ة 

أصبحت اختصاصاً محلياً.
وم$ا ي$دع$م ع$دم الج$دي$ة ف$ي ال$توج$ه ن$حو ت$طبيق ق$ان$ون الس$لطة املح$لية ، أن امل$هام واألنش$طة ال$تي ت$مارس$ها 
أجه$$زة الس$$لطة املح$$لية امل$$نقول$$ة م$$ن الس$$لطة امل$$رك$$زي$$ة ق$$د ت$$نازل$$ت ع$$نها ال$$وزارات امل$$رك$$زي$$ة ول$$م ت$$مكن الس$$لطة 
املح$لية م$ن أدوات ت$نفيذه$ا ف$لم ت$نتقل ال$كوادر ول$م ت$نقل اإلم$كان$يات وال$تجهيزات ال$الزم$ة وك$ذل$ك اإلع$تمادات 
ال$$$كاف$$$ية ول$$$م ت$$$منح ف$$$روع$$$ها ف$$$ي املح$$$ليات ق$$$اع$$$دة ال$$$بيان$$$ات وامل$$$علوم$$$ات ال$$$الزم$$$ة ل$$$لتنفيذ او ت$$$عمل ع$$$لى ت$$$أه$$$يل 
املح$ليات،  وه$و م$ا اف$رغ أه$داف املح$ليات ف$لم ت$تمكن األجه$زة املح$لية م$ن ت$قدي$م خ$دم$ات ذات ج$ودة وك$فاءة 

ولم تحقق للمواطن مصالحه من تلك الخدمات.

ب$$$ناء امل$$$جال$$$س املح$$$لية ع$$$لى مس$$$توى امل$$$حاف$$$ظة وف$$$ي ك$$$ل 
م$$$دي$$$رة خ$$$لق تضخ$$$م ه$$$يكلي ووظ$$$يفي ه$$$ائ$$$ل غ$$$ير م$$$ؤه$$$ل 
وف$$اع$$ل وك$$ان م$$ن امل$$فترض االك$$تفاء ب$$تكوي$$ن ب$$لدي$$ات ع$$لى 
مس$$توى ك$$ل م$$دي$$رة ،  أث$$بتت التج$$رب$$ة أن وج$$ود مس$$توي$$ني 
للس$$$$$لطة املح$$$$$لية اح$$$$$ده$$$$$ما ي$$$$$تبع اآلخ$$$$$ر (امل$$$$$دي$$$$$ري$$$$$ة ت$$$$$تبع 
امل$$حاف$$ظة) ول$$كل م$$نهما ال$$شخصية االع$$تباري$$ة ك$$ان س$$بباً 
ف$$$$$ي ع$$$$$دم وض$$$$$وح ال$$$$$عالق$$$$$ة ب$$$$$ينهما وك$$$$$يفية ال$$$$$تنسيق ب$$$$$ني 
أجه$$زت$$ها ال$$تنفيذي$$ة ف$$امل$$دي$$ري$$ات بمس$$توي$$ات$$ها وت$$كوي$$نات$$ها 
ت$$ضع خ$$طة وم$$وازن$$ة ألح$$د أجه$$زت$$ها ال$$تنفيذي$$ة ال ت$$تفق م$$ع 

الخ$$$$طة وامل$$$$وازن$$$$ة ال$$$$تي ي$$$$ضعها ال$$$$جهاز ال$$$$تنفيذي ع$$$$لى مس$$$$توى امل$$$$حاف$$$$ظة م$$$$ما أح$$$$دث ش$$$$لالً ف$$$$ي ن$$$$شاط 
اح$$$ده$$$ما ع$$$لى ح$$$ساب األخ$$$ر. ك$$$ما ي$$$الح$$$ظ ي$$$الح$$$ظ ق$$$يام امل$$$دي$$$ري$$$ات ب$$$اف$$$تتاح م$$$زي$$$د م$$$ن األجه$$$زة ال$$$تنفيذي$$$ة 
ع$$$شوائ$$$يا وب$$$دون دراس$$$ة أو تخ$$$طيط أو ج$$$دوى وته$$$دف امل$$$دي$$$ري$$$ات به$$$ذه الخ$$$طوات ال$$$حصول ع$$$لى م$$$وازن$$$ة 
إض$اف$ية واس$تخدام$ها ف$ي غ$ير ال$غرض امل$خصص ل$ه, ف$ما ج$دوى أن ت$فتتح م$دي$ري$ة م$كتب ل$لتعليم ال$فني أو 

اإلعالم أو الشئون االجتماعية أو الزراعة او الصناعة بدون أي مهام تمارسها عبر هذه األجهزة.

ك$$$ما ي$$$الح$$$ظ ان$$$ه ف$$$ي غ$$$ال$$$بية امل$$$حاف$$$ظات ال ت$$$لتزم الس$$$لطة املح$$$لية ب$$$إع$$$داد خ$$$طة وم$$$وازن$$$ة ح$$$قيقية ب$$$قدر م$$$ا 
ت$$مارس إس$$قاط واج$$بات$$ها ف$$ي إع$$داد الخ$$طة وامل$$وازن$$ة وه$$و م$$ا يظه$$ر ب$$جالء ف$$ي االنح$$راف ال$$كبير ب$$ني م$$ا ت$$م 
تخ$$$$طيطه وم$$$$ا ت$$$$م ت$$$$نفيذه، ب$$$$ل إن اع$$$$تماد م$$$$شاري$$$$ع ال$$$$تنمية ال ت$$$$تم وف$$$$ق خ$$$$طة م$$$$دروس$$$$ة مل$$$$تطلبات وأول$$$$وي$$$$ات 
ال$$$وح$$$دة اإلداري$$$ة وإن$$$ما ت$$$عتمد ف$$$ي اغ$$$لبها ع$$$لى امل$$$حاص$$$صة وم$$$دى ن$$$فوذ أع$$$ضاء امل$$$جال$$$س املح$$$لية حس$$$ب 
امل$صال$ح وم$واط$ن ال$سكن, وت$تعرض ك$ثير م$ن م$شاري$ع ال$وح$دات اإلداري$ة ل$تعثر ت$نفيذه$ا ن$تيجة خ$الف$ات ب$ني 

أعضاء املحليات.
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الصالحيات في تحصيل وادارة وانفاق املوارد املحلية وتنفيذ البرنامج االستثماري

ت$$$عددت وت$$$نوع$$$ت م$$$صادر امل$$$وارد املح$$$لية ال$$$تي ح$$$دده$$$ا ال$$$قان$$$ون, واغ$$$لبها ت$$$مثل رس$$$وم وع$$$ائ$$$دات ق$$$يمها ق$$$ليلة 
وغ$$ير ذات ج$$دوى مل$$تاب$$عتها وت$$حصيلها,وه$$ي ت$$مثل رس$$وم وغ$$رام$$ات ورس$$وم م$$ضاف$$ة وع$$ائ$$دات بنس$$بة ض$$من 
م$وارد الس$لطة امل$رك$زي$ة وب$ال$تال$ي ف$هي ال ت$مثل م$وارد ح$قيقية ذات ج$دوى, وف$وق ذل$ك ال ت$وج$د آل$يات ت$ضمن 
ط$رق اح$تساب$ها أو م$تاب$عة ت$حصيلها وال$رق$اب$ة ع$لى ت$وري$ده$ا إل$ى ح$ساب$ات الس$لطة املح$لية, وت$كتفي الس$لطة 
املح$لية ب$قيد م$ا يظه$ر ف$ي ح$ساب$ها ف$ي ك$شف ال$بنك م$ثل ح$صة املح$ليات ف$ي الكه$رب$اء وامل$ياه واالت$صاالت، 

وكذلك حصص الوحدات اإلدارية من املوارد العامة املشتركة.

ل$$م ي$$تم ت$$مكني الس$$لطة املح$$لية م$$ن ح$$صتها ال$$كام$$لة ف$$ي امل$$وارد ال$$عام$$ة املش$$ترك$$ة, وه$$ي امل$$بال$$غ ال$$تي ي$$تم ت$$حصيلها 
م$رك$زي$ا ب$اس$م ال$تعاون وامل$جال$س وص$نادي$ق ال$تطوي$ر املح$لية وه$ي رس$وم م$فروض$ة ع$لى ت$ذاك$ر ال$سفر وال$رس$م امل$قرر 
ع$$$$لى ك$$$$ل ب$$$$رم$$$$يل ب$$$$ترول أو دي$$$$زل أو ج$$$$از ي$$$$باع للمح$$$$طات و30% م$$$$ن امل$$$$وارد ال$$$$سنوي$$$$ة ل$$$$صندوق ص$$$$يان$$$$ة ال$$$$طرق 
وص$$ندوق ت$$شجيع اإلن$$تاج ال$$زراع$$ي وال$$سمكي وص$$ندوق رع$$اي$$ة ال$$نشء والش$$باب وال$$ري$$اض$$ة, واس$$تخدام ن$$ص ق$$ان$$ون 
الس$$لطة املح$$لية ف$$ي ت$$بري$$ر ذل$$ك ب$$عدم ق$$يام املح$$ليات ب$$تخصيص ت$$لك امل$$وارد ف$$ي األغ$$راض ال$$تي أن$$شئت ال$$صنادي$$ق 
م$ن اج$له ه$و ت$بري$ر واه$ي وغ$ير واق$عي، ف$من ج$ان$ب ل$م يس$بق أن ت$م إب$الغ املح$ليات إال بج$زء م$ن ح$صتها ف$ي م$وارد 
ص$ندوق رع$اي$ة ال$نشء والش$باب, وم$ن ج$ان$ب آخ$ر ت$قوم الس$لطة املح$لية ف$علياً ب$تنفيذ م$شاري$ع ب$نية ت$حتية ب$تكلفة ع$ال$ية 
ف$ي م$جاالت م$ختلفة (ش$ق وت$رم$يم وس$فلتة ورص$ف ط$رق, ب$ناء وت$عشيب م$الع$ب وم$قرات أن$دي$ة ودع$م أنش$طة وب$رام$ج 
للش$$باب وت$$نفيذ مش$$روع$$ات زراع$$ية وح$$صاد م$$ياه وخ$$زان$$ات وح$$واج$$ز م$$ائ$$ية وغ$$يره$$ا), وه$$و م$$ا ي$$دح$$ض ت$$بري$$ر الس$$لطة 
امل$رك$زي$ة. اس$تمرار ق$يام ب$عض ال$جهات ال$حكوم$ية ب$تحصيل م$وارد ه$ام$ة أص$بحت ب$موج$ب ال$قان$ون م$وارد مح$لية م$ثل 
امل$وارد ال$تي ت$تحصلها ص$نادي$ق التحس$ني ف$ي امل$دن, وإس$هام$ات امل$جتمع ف$ي ال$ترب$ية وال$صحة, ع$لما ب$ان ع$ائ$د ه$ذه 

املوارد يمكن أن ترفد موازنات السلطة املحلية بمبالغ كبيرة.

ع$لى مس$توى اإلي$رادات املش$ترك$ة ح$دد ال$قان$ون م$صادره$ا وع$لى امل$دي$ري$ات ت$حصيلها وت$وري$ده$ا إل$ى ح$ساب الس$لطة 
املح$$لية ب$$امل$$حاف$$ظة وت$$قوم امل$$حاف$$ظة ب$$إع$$ادة ت$$وزي$$عها وف$$ق نس$$ب ث$$اب$$تة, وي$$الح$$ظ أن م$$راك$$ز امل$$حاف$$ظات مس$$تمر ف$$ي 
االس$تحواذ ع$لى ه$ذه اإلي$رادات وم$ا ي$عاد ت$وزي$عه اق$ل م$ن امل$حصل ال$فعلي, واس$تمرار ق$يام امل$حاف$ظة ب$تنفيذ وت$موي$ل 
م$شاري$ع ف$ي ن$طاق امل$دي$ري$ات ول$م ت$منح امل$دي$ري$ات ص$الح$يات$ها ف$ي ال$تحصيل وال$توري$د وت$نفيذ امل$شاري$ع, وع$دم ت$وف$ر 
ال$حاف$ز ال$ذي ي$دف$ع ب$امل$دي$ري$ات م$تاب$عة ت$حصيل وت$وري$د امل$وارد املش$ترك$ة ح$يث ت$حصل امل$دي$ري$ة أح$يان$اً ع$لى ن$صيب 
اك$بر م$ن ت$حصيلها وق$د مل$سنا ت$راج$ع ت$حصيل ه$ذه امل$وارد ف$ي ك$ثير م$ن امل$دي$ري$ات, وم$رك$ز امل$حاف$ظة ل$يس ل$ه ن$طاق 
ج$$غراف$$ي ل$$تتول$$ى أجه$$زة امل$$رك$$ز ت$$حصيل وت$$وري$$د م$$وارد مح$$لية ومش$$ترك$$ة وع$$ند ت$$وزي$$ع امل$$وارد املش$$ترك$$ة ت$$حصل ع$$لى 

نصيبها 50% كونها منبع اإليراد, و25% كونها مركز املحافظة.

ك$$$$ما ال ت$$$$تمتع الس$$$$لطات املح$$$$لية ب$$$$اي دور ف$$$$ي ف$$$$رض ض$$$$رائ$$$$ب ورس$$$$وم مح$$$$لية وج$$$$اء ال$$$$نص ص$$$$ري$$$$حاً ف$$$$ي ال$$$$الئ$$$$حة 
ال$$$$تنفيذي$$$$ة ل$$$$قان$$$$ون الس$$$$لطة املح$$$$لية ح$$$$يث ن$$$$صت امل$$$$ادة (295) ع$$$$لى ان$$$$ه ال ت$$$$كون ق$$$$رارات املج$$$$لس املح$$$$لي امل$$$$تعلقة 

بالقضايا التالية قابلة للتنفيذ إال بعد املصادقة عليه من قبل أجهزة السلطة املركزية:-
الخطط واملوازنة السنوية.

إنشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها.
املخططات العمرانية العامة.

التصرف باملمتلكات العامة في الوحدة اإلدارية بالبيع أو الرهن.
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ن$ص ق$ان$ون الس$لطة املح$لية ف$ي امل$ادة (129) ع$لى أن ي$كون ل$لوح$دة اإلداري$ة خ$طة وم$وازن$ة س$نوي$ة مس$تقلة، ت$شمل 
إي$رادات$ها ون$فقات$ها وي$تول$ى رئ$يس ال$وح$دة اإلداري$ة ت$نفيذه$ا ب$اع$تباره اآلم$ر ب$ال$صرف وفeقاً لeقواعeد تeنفيذ املeوازنeة, 
ك$$ما ن$$صت امل$$ادة (137) ع$$لى أن ت$$قوم ال$$وح$$دات اإلداري$$ة ب$$مباش$$رة ك$$اف$$ة ال$$تصرف$$ات امل$$ال$$ية دون ال$$رج$$وع للس$$لطات 
امل$$$$رك$$$$زي$$$$ة ب$$$$ما ال ي$$$$تعارض م$$$$ع قeeواعeeد تeeنفيذ املeeوازنeeة، ع$$$$لماً ب$$$$أن قeeواعeeد تeeنفيذ املeeوازنeeة وف$$$$قاً ل$$$$لقان$$$$ون م$$$$ن 
اخ$تصاص الس$لطة امل$رك$زي$ة، وه$ناك ب$عض أن$واع ال$نفقات ت$قوم الس$لطة امل$رك$زي$ة م$مثلة ب$وزارة امل$ال$ية ب$اح$تجازه$ا وال 
ي$مكن ل$لوح$دات اإلداري$ة ص$رف$ها إال ب$مواف$قة الس$لطة امل$رك$زي$ة … ف$ال$حقيقة ان الس$لطات املح$لية اع$طيت ص$الح$يات 
ج$زئ$ية ف$ي م$واد ول$كن ان$تزع$ت م$نها ب$اح$تراف$ية ف$ي م$واد اخ$رى .. ل$تبقى س$لطات مح$لية ب$مسئول$يات ت$واج$ه م$طال$ب 
امل$$$واط$$$نني دون اع$$$طاءه$$$ا امل$$$وارد وال$$$وس$$$ائ$$$ل ل$$$تحقيقها. ف$$$ترك$$$زت ج$$$هود 6عضاء #لمجال2 #لمحل.ة في متابعة ج$#ن! 
ً 6$ تنم.ة  #الستخ8#ماA (#لنفقاA) $ل@ تب?< ج=$8 فاعلة $حق.ق.ة في متابعة #لم$#89 #لمحل.ة تحص.الً $ت#8.9$

6$ع.ت=ا #إل.9#8.ة.

وف$$$$$ي ال$$$$$وق$$$$$ت ال$$$$$ذي ك$$$$$ان الخ$$$$$طاب ال$$$$$سياس$$$$$ي للس$$$$$لطة ال$$$$$حاك$$$$$مه 
يتح$$$$دث ع$$$$ن ال$$$$الم$$$$رك$$$$زي$$$$ة وت$$$$عزي$$$$زه$$$$ا نج$$$$د ان م$$$$ساه$$$$مة امل$$$$جال$$$$س 
املح$لية ( م$ن م$وارده$ا املح$لية ) ف$ي ال$برن$ام$ج االس$تثماري ل$دي$ها ل$م 
ي$$تجاوز ح$$تى ع$$ام 2010م  2-3 ٪ ف$$قط. اي ان م$$ساه$$مة امل$$وارد 
املح$$$$$$$لية ف$$$$$$$ي اج$$$$$$$مال$$$$$$$ي ال$$$$$$$برن$$$$$$$ام$$$$$$$ج االس$$$$$$$تثماري م$$$$$$$ثال مل$$$$$$$حاف$$$$$$$ظة 
ح$$ضرم$$وت ل$$م ي$$زد ع$$ن 3٪ ف$$ي ع$$ام 2010م ، ف$$عن اي ال م$$رك$$زي$$ة 
نتح$$$$$دث ؟ وب$$$$$ال$$$$$ذات ال$$$$$الم$$$$$رك$$$$$زي$$$$$ة االداري$$$$$ة وامل$$$$$ال$$$$$ية وه$$$$$ي ج$$$$$وه$$$$$ر 

الالمركزية ؟

ثانيا .. ما هو واقع السلطات املحلية في مناطق النزاع الحالية منذ 2015 م ؟

ب$دأت ازم$ة امل$جال$س املح$لية ب$ال$بروز ع$لى الس$طح اث$ر التح$رك$ات ال$شعبية ض$د ال$رئ$يس ال$ساب$ق ع$لي ع$بداهلل 
ص$ال$ح ف$ي ع$ام ٢٠١١م ، ازداد اس$تهداف ق$يادات م$عضم م$حاف$ظي امل$حاف$ظات ب$عد ت$ول$ي ه$ادي للس$لطة 
ب$$$اع$$$تباره$$$م م$$$ن ان$$$صار ن$$$ظام ص$$$ال$$$ح ، ث$$$م ت$$$راج$$$عت بش$$$دة ام$$$كان$$$يات وق$$$درات امل$$$جال$$$س املح$$$لية م$$$ع س$$$يطرة 
ال$$حوث$$يني ع$$لى ص$$نعاء ف$$ي ن$$هاي$$ة ٢٠١٤م وازدادت ت$$ده$$ورا م$$ع ت$$وس$$ع ال$$حوث$$يني ع$$سكري$$ا ن$$حو امل$$حاف$$ظات 
ال$$$$جنوب$$$$ية. وخ$$$$الل ه$$$$ذه امل$$$$رح$$$$لة وم$$$$ع ت$$$$ده$$$$ور االوض$$$$اع االق$$$$تصادي$$$$ة واالم$$$$نية ق$$$$لت امل$$$$خصصات امل$$$$منوح$$$$ة 
ل$$$لمجال$$$س املح$$$لية فعج$$$زت ع$$$ن ت$$$وف$$$ير الح$$$د االدن$$$ى م$$$ن خ$$$دم$$$ات امل$$$واط$$$نني  ل$$$يتم الح$$$قا ال$$$بحث ع$$$ن الح$$$د 
االدن$$$ى م$$$ن امل$$$اك$$$ل واملش$$$رب وال$$$عالج  ول$$$تصاب بعج$$$ز ك$$$ام$$$ل ف$$$ي م$$$حاف$$$ظات ع$$$دي$$$دة ف$$$ي ت$$$قدي$$$م اي م$$$عون$$$ة 

للمواطنني مع تردي االوضاع االمنية .

صراع بقاء املجالس املحلية في مناطق النزاع 

ت$$$$فاوت$$$$ت اوض$$$$اع الس$$$$لطات املح$$$$لية ف$$$$ي م$$$$ختلف م$$$$ناط$$$$ق ال$$$$يمن ، فنج$$$$د ب$$$$قاء ش$$$$كل امل$$$$جال$$$$س املح$$$$لية ف$$$$ي 
امل$$$حاف$$$ظات م$$$ن ذم$$$ار وش$$$مال$$$ها وح$$$تى الح$$$دي$$$دة ول$$$كن دون س$$$لطة او م$$$وارد ح$$$قيقية بس$$$بب ه$$$يمنة ال$$$نفوذ 
ال$عسكري ل$لمليشيات ال$حوث$ية وان$حصرت انش$تطها ف$ي االع$مال االن$سان$ية م$ا ع$دا ال$عاص$مة ص$نعاء ال$ذي 

�٨

املركزية
٪

املحلية
٪



س$مح ملج$لسه املح$لي ب$االه$تمام ب$تقدي$م ب$عض الخ$دم$ات مل$واط$ني ال$عاص$مة الع$تبارات اه$ميتها ف$ي ال$صمود 
خ$$$الل الح$$$رب. وف$$$ي م$$$ناط$$$ق االل$$$تماس م$$$ثل ت$$$عز وال$$$بيضاء ف$$$ال ت$$$كاد ت$$$عمل امل$$$جال$$$س املح$$$لية ه$$$ناك ب$$$ل ت$$$م 
االع$تماد ف$ي ال$عمل االن$سان$ي ع$لى امل$جتمع امل$دن$ي ، ام$ا ف$ي امل$ناط$ق ال$جنوب$ية وب$عد تح$ري$ره$ا م$ن ال$حوث$يني 
( م$ا ع$دا امله$رة ) ف$قد ت$م تج$ميد ال$عمل ب$امل$جال$س املح$لية ف$يها ب$ال$كام$ل ب$حجة ان$تماء ق$يادات$ها ل$علي ع$بداهلل 
ص$$$ال$$$ح ، ح$$$يث ت$$$م ت$$$عيني م$$$حاف$$$ظني ل$$$ها وم$$$دراء ع$$$موم ل$$$لمدي$$$ري$$$ات. ه$$$ذا ال$$$تفاوت ف$$$ي ب$$$قاء ه$$$ياك$$$ل امل$$$جال$$$س 
املح$$لية ف$$ي امل$$ناط$$ق ال$$شمال$$ية وس$$رع$$ة اخ$$تفاءه$$ا ف$$ي امل$$ناط$$ق ال$$جنوب$$ية ي$$عود ب$$االس$$اس ال$$ى خ$$لفية ت$$كوي$$ن 
اع$ضاء ال$جال$س املح$لية ف$ي ه$ذا امل$ناط$ق.. ف$في امل$ناط$ق ال$شمال$ية ك$ان االس$اس ال$قبلي وم$دى ق$وة وت$أث$ير 
ال$$شخصيات ه$$و االس$$اس ف$$ي اخ$$تيار اع$$ضاءه$$ا اض$$اف$$ة ال$$ى ان$$تماءه$$م الح$$زب$$ي، له$$ذا نج$$د ان امل$$جال$$س 
املح$$لية ف$$ي ت$$لك امل$$ناط$$ق اس$$تمرت ول$$و ب$$دون م$$وارد ل$$تمثيلها ال$$كيان$$ات ال$$قبلية ف$$ي ت$$لك امل$$ناط$$ق ، ب$$ينما ف$$ي 
امل$$$$ناط$$$$ق ال$$$$جنوب$$$$ية ذات ال$$$$بنية ال$$$$قبلية ال$$$$ضعيفة ال$$$$تي ي$$$$غلب ع$$$$ليها ال$$$$طاب$$$$ع امل$$$$دن$$$$ي، غ$$$$لب ت$$$$مثيل ال$$$$توج$$$$ه 
ال$سياس$ي امل$وت$مري او االص$الح$ي ع$لى ت$شكيل امل$جال$س املح$لية وه$و م$ا ادى ال$ى ان$هياره$ا س$ري$عا اث$ناء 
الح$$$$رب وخ$$$$الل ف$$$$ترة تح$$$$ري$$$$ره$$$$ا وق$$$$ام$$$$ت م$$$$نظمات امل$$$$جتمع امل$$$$دن$$$$ي ب$$$$ال$$$$دور ال$$$$كبير ف$$$$ي ت$$$$قدي$$$$م امل$$$$ساع$$$$دات 

والخدمات االنسانية للمواطنني.

ق$$$دم$$$ت ق$$$وى ال$$$تحال$$$ف ال$$$عرب$$$ي دع$$$ما 
م$$$$$باش$$$$$را لتحس$$$$$ني خ$$$$$دم$$$$$ات امل$$$$$ناط$$$$$ق 
املح$$$ررة ع$$$دن وامل$$$حاف$$$ظات امل$$$جاورة ، 
ون$$$$$تيجة الرت$$$$$فاع دم$$$$$ار ه$$$$$ذه امل$$$$$ناط$$$$$ق 
وض$$عف امل$$وس$$سات ال$$حكوم$$ية وغ$$ياب 
امل$$$$جال$$$$س املح$$$$لية واجه$$$$ت ال$$$$كثير م$$$$ن 
االض$$طراب$$ات وع$$وام$$ل ع$$دم االس$$تقرار 
وخ$$$صوص$$$ا ال$$$عاص$$$مة ع$$$دن ب$$$طبيعتها 
امل$$$$$دن$$$$$ية ال$$$$$تي ت$$$$$داخ$$$$$لت ف$$$$$يها ع$$$$$وام$$$$$ل 
ص$$$$$$راع االرث ال$$$$$$تاري$$$$$$خي ال$$$$$$سياس$$$$$$ي 

م$$ع ال$$صراع امل$$ناط$$قي وال$$صراع الح$$زب$$ي  ل$$يول$$د ح$$ال$$ة مس$$تفحلة م$$ن ع$$دم االس$$تقرار اث$$رت ع$$لى اس$$تقرار 
االوض$$اع االم$$نية والخ$$دم$$ية واالن$$سان$$ية ل$$لمواط$$نني، وك$$ان ي$$مكن ان ت$$كون ف$$ي وض$$ع اف$$ضل ك$$ثيرا ل$$و ك$$ان$$ت 

هناك مجالس محلية فاعلة او قوى اجتماعية محلية فاعلة ومؤثرة في املشهد املحلي.

أدوار قوى املجتمع املحلي في مناطق النزاع

ال$$واق$$ع ان$$ه ف$$ي ظ$$ل غ$$ياب م$$وس$$سات ال$$دول$$ة وه$$شاش$$تها وت$$ده$$ور الخ$$دم$$ات واالوض$$اع امل$$عيشية واالن$$سان$$ية 
ل$لمواط$نني  ب$قي امل$جتمع املح$لي م$ن ب$قاي$ا م$جال$س مح$لية وش$خصيات اج$تماع$ية وم$جتمع م$دن$ي ه$و ال$فاع$ل 
ال$$حقيقي ف$$ي املشه$$د االن$$سان$$ي ف$$ي امل$$حاف$$ظات ، وال$$تي ل$$عبت “دوراً رئ$$يسياً وب$$ال$$غ األه$$مية ف$$ي ال$$تخفيف 
م$$ن وط$$أة الح$$رب وآث$$اره$$ا ع$$لى ال$$سكان، ح$$يث اس$$تطاع$$ت ل$$عب أدوار وس$$اط$$ة ب$$ني الج$$ماع$$ات املس$$ّلحة ب$$ما 
س$$$اع$$$د ف$$$ي االت$$$فاق ع$$$لى ع$$$دد م$$$ن ع$$$مليات وق$$$ف إط$$$الق ال$$$نار املح$$$لية، ويس$$$ر الس$$$بل ل$$$توف$$$ير م$$$مرات آم$$$نة 
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ل$$لمساع$$دات اإلن$$سان$$ية ع$$بر خ$$طوط االش$$تباك ال$$ساخ$$نة، ع$$الوة ع$$لى امل$$ساع$$دة ف$$ي إن$$جاز ع$$دد م$$ن ع$$مليات 
ت$$$بادل األس$$$رى ب$$$ني الج$$$ماع$$$ات امل$$$ختلفة وال$$$حفاظ ع$$$لى م$$$ا ي$$$مكن ال$$$حفاظ ع$$$ليه م$$$ن الس$$$لم األه$$$لي والح$$$د 
األدن$$$ى ل$$$حضور ال$$$دول$$$ة وت$$$ماس$$$ك ال$$$نسيج االج$$$تماع$$$ي”. ف$$$مثال م$$$حاف$$$ظة ح$$$ضرم$$$وت اس$$$تقبلت ف$$$ي م$$$دن$$$ها 
ال$رئ$يسية م$ئات االف م$ن ال$نازح$ني ف$ي ال$نصف االول م$ن ع$ام ٢٠١٥م ف$ي ظ$ل س$يطرة ال$قاع$دة ع$لى م$دي$نة 
امل$كال وك$ان ل$لمنظمات االه$لية ال$دور ال$كبير ف$ي ع$مليات االغ$اث$ة وت$قدي$م امل$ساع$دة دون ادن$ى دع$م ح$كوم$ي 
او م$$ن ال$$تحال$$ف او م$$ن امل$$جتمع ال$$دول$$ي، اض$$اف$$ة ال$$ى م$$ساع$$دت$$ها ف$$ي ت$$جنيب م$$دي$$نة امل$$كال ال$$دم$$ار واخ$$راج 
ق$$$$وى ال$$$$قاع$$$$دة م$$$$نها. والزال$$$$ت م$$$$كون$$$$ات امل$$$$جتمع املح$$$$لي ح$$$$تى االن ف$$$$ي ج$$$$ميع امل$$$$ناط$$$$ق ب$$$$ما ف$$$$يها امل$$$$ناط$$$$ق 
املح$$$ررة م$$$ن ال$$$حوث$$$يني ت$$$لعب دورا ب$$$ال$$$غ االه$$$مية ف$$$ي ت$$$وف$$$ير االح$$$تياج$$$ات االن$$$سان$$$ية وت$$$عزي$$$ز االس$$$تقرار ف$$$ي 
املح$$ليات. وم$$ا ك$$ان ل$$لمساع$$دات االق$$ليمية او ال$$دول$$ية االن$$سان$$ية ان ت$$صل ل$$لمواط$$نني ل$$وال ف$$اع$$لية وت$$أث$$ير ه$$ذه 

القوى املحلية .

توسع صالحيات سلطات املحافظات  بعد تحرير املحافظات الجنوبية…

ت$$ختلف ال$$خارط$$ة ال$$حال$$ية لس$$لطات امل$$حاف$$ظات م$$ن م$$نطقة الخ$$رى ش$$كال وم$$ظمون$$ا .. ب$$عضها الزال ي$$حاف$$ظ 
ع$$لى ش$$كل الس$$لطات املح$$لية ، واخ$$رى ( امل$$حاف$$ظات ال$$جنوب$$ية م$$ا ع$$دا امله$$رة ) ج$$مدت ال$$عمل ب$$ها ول$$م ي$$عد 
ف$$يها اال س$$لطة امل$$حاف$$ظ وم$$دراء امل$$دي$$ري$$ات وامل$$جتمع امل$$دن$$ي. ف$$ي امل$$حاف$$ظات ال$$تي يس$$طر ع$$ليها ال$$حوث$$يني  
ان$$خفض ال$$دع$$م امل$$منوح ل$$لمجال$$س املح$$لية ل$$لنصف ف$$ي ع$$ام ٢٠١٥ وت$$م ال$$غاءه ت$$قري$$با م$$ع شه$$ر اغس$$طس 
٢٠١٦م وع$$$ان$$$ت ت$$$لك امل$$$حاف$$$ظات م$$$ن ان$$$كفاءه$$$ا وت$$$قلص ص$$$الح$$$يات$$$ها وم$$$وارده$$$ا ك$$$ثيرا وعج$$$زت ع$$$ن ت$$$قدي$$$م 

الخدمات واعتمدت على االعانات واملساعدات االنسانية في التخفيف من معاناة املواطنني.
وف$$ي امل$$حاف$$ظات ال$$جنوب$$ية وم$$أرب 
ك$$$$$$$$ان ل$$$$$$$$غياب الس$$$$$$$$لطة امل$$$$$$$$رك$$$$$$$$زي$$$$$$$$ة 
وم$$$$$$$$واج$$$$$$$$هة س$$$$$$$$لطات امل$$$$$$$$حاف$$$$$$$$ظات 
مل$$$$$$$طال$$$$$$$ب امل$$$$$$$واط$$$$$$$نني وم$$$$$$$عايش$$$$$$$تهم 
مل$$$$$$$$عان$$$$$$$$ات$$$$$$$$هم ال$$$$$$$$يوم$$$$$$$$ية االن$$$$$$$$سان$$$$$$$$ية 
والخ$دم$ية ف$ي ظ$ل عج$ز امل$رك$ز ع$ن 
ت$$$قدي$$$م ال$$$دع$$$م امل$$$ال$$$ي ل$$$توف$$$ير ه$$$ذه 
االح$$$$تياج$$$$ات وااله$$$$تمام ف$$$$قط ف$$$$ي 
ج$$$$$$$$باي$$$$$$$$ة وت$$$$$$$$وري$$$$$$$$د امل$$$$$$$$وارد امل$$$$$$$$ال$$$$$$$$ية 

ل$$$صال$$$حه ع$$$الوة ع$$$لى امل$$$طال$$$ب ال$$$سياس$$$ية ل$$$لجنوب ب$$$االن$$$فصال، دف$$$عها ال$$$ى ال$$$تمرد ع$$$لى ال$$$قوان$$$ني ال$$$ناف$$$ذة 
وال$توج$ه ال$ى تح$ري$ر ت$جارة املش$تقات ال$نفطية واع$تماد ال$عدي$د م$ن ال$سياس$ات وامل$شاري$ع ف$ي ن$طاق امل$حاف$ظة 
م$$تجاوزة ص$$الح$$يات الس$$لطة املح$$لية امل$$خول ال$$يها وف$$ق ق$$ان$$ون ٤(٢٠٠٠)  دون ال$$رج$$وع ال$$ى س$$لطة امل$$رك$$ز 
ل$$$لتشاور م$$$عها. وق$$$د ت$$$جاوزت م$$$حاف$$$ظة م$$$أرب ه$$$ذه الح$$$دود ال$$$ى رف$$$ض ت$$$وري$$$د م$$$واردال$$$نفط وال$$$غاز ل$$$لحكوم$$$ة 
الش$$رع$$ية م$$شيرة ال$$ى س$$نوات م$$ن الح$$رم$$ان ع$$ان$$تها امل$$حاف$$ظة وان االوان ان ت$$قوم ب$$تسخير م$$وارد امل$$حاف$$ظة 
ل$$صال$$ح ت$$نمية امل$$حاف$$ظة. وف$$ي امل$$قاب$$ل ت$$قوم م$$حاف$$ظة ح$$ضرم$$وت ب$$تسخير امل$$وار املح$$لية ل$$لمحاف$$ظة ل$$صال$$ح 
ت$$نميتها وت$$قوم ف$$ي ال$$وق$$ت ذات$$ه ب$$تصدي$$ر ك$$ام$$ل ك$$مية ال$$نفط ال$$ى ال$$خارج ع$$بر ح$$كوم$$ة الش$$رع$$ية ال$$تي تس$$تلم 

قيمتها كامال دون اعطاء املحافظة اي مبالغ منها، وهو ما يثير غضب متزايد بني ابناء حضرموت.
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الحكم املحلي .. االطار املؤسسي لتحقيق االستقرار

م$$ن امل$$ؤك$$د ان$$ه ل$$وال ت$$فاع$$ل ال$$قوى امل$$جتمعية املح$$لية اث$$ناء ال$$صراع ف$$ي امل$$ناط$$ق امل$$ختلفة ف$$ي ال$$يمن ل$$كان$$ت 
االوض$$اع االن$$سان$$ية وامل$$عيشية اك$$ثر س$$وءآ م$$ما ع$$ليه ال$$يوم، وخ$$صوص$$ا م$$ع غ$$ياب الس$$لطة امل$$رك$$زي$$ة ، ح$$يث 
حش$دت ال$قوى املح$لية امل$عون$ات االن$سان$ية وق$ام$ت ب$االش$راف ع$لى ت$وزي$عه وت$أم$ني م$سال$ك ام$نه ل$ه، ك$ما ع$ملت 
ك$$وس$$يط س$$الم وته$$دئ$$ة ب$$ني االط$$راف امل$$تنازع$$ة ف$$ي م$$ناط$$قها وال$$سعي ل$$حصول امل$$واط$$نني ع$$لى الح$$د االدن$$ى 

للخدمات . 
وام$ام واق$ع وح$قيقة إن$هيار امل$ؤس$سات ال$حكوم$ية وت$شضيها وغ$ياب دوره$ا ف$ي ال$عمل ع$لى خ$دم$ة امل$واط$نني 
وامل$$توق$$ع ب$$قاءه$$ا ه$$شه ل$$فترات ح$$تى م$$ا ب$$عد اي ات$$فاق س$$الم،  والث$$ار الح$$رب ال$$كارث$$ية ف$$ي ت$$قسيم امل$$جتمع 
وزرع ب$$$ؤر ف$$$نت ط$$$ائ$$$فية وم$$$ناط$$$قية وت$$$عزي$$$ز ع$$$دم ال$$$ثقة ب$$$ني م$$$ناط$$$ق وال$$$قوى ال$$$سياس$$$ية ف$$$ي ال$$$يمن، ل$$$م ي$$$تبقى 
ال$$$$$ره$$$$$ان ف$$$$$ي ت$$$$$حقيق االس$$$$$تقرار املح$$$$$لي ف$$$$$ي ال$$$$$وق$$$$$ت ال$$$$$راه$$$$$ن وع$$$$$لى املس$$$$$توى ال$$$$$قصير وامل$$$$$توس$$$$$ط  س$$$$$وى 
الس$لطات وال$قوى املح$لية ال$تي اث$بتت خ$الل ف$ترات ال$صراع ام$تالك$ها ل$قوى وت$أث$ير وخ$برات واس$عة ل$لتعام$ل 
م$ع ال$شأن املح$لي وال$تمكن م$ن م$عال$جتها او ته$دئ$تها م$ؤق$تا.  وق$د اث$بتت ال$عدي$د م$ن ال$تجارب املح$لية ال$قوة 
ال$$$حقيقية ال$$$تي ت$$$متلكها ال$$$قوى املح$$$لية ف$$$ي م$$$عال$$$جة ال$$$كثير م$$$ن امل$$$شكالت امل$$$عقدة . وه$$$ذه امل$$$عرف$$$ة ال$$$عميقة 
ب$$$ال$$$خارط$$$ة االج$$$تماع$$$ية وال$$$سياس$$$ية ل$$$لمجتمع املح$$$لي ال ت$$$متلكه امل$$$وس$$$سات امل$$$رك$$$زي$$$ة او ال$$$دول$$$ية،له$$$ذا ت$$$برز 
ال$$حاج$$ة ال$$ي االع$$تماد اك$$ثر ع$$ليها ل$$تعزي$$ز االس$$تقرار ف$$ي م$$ناط$$قها ف$$ي ظ$$ل ال$$حاج$$ة ال$$ى ت$$ماس$$ك امل$$جتمع 

وتخفيف معاناته.

ي$مكن اع$تبار ال$تجارب ال$ناج$حة ل$تعزي$ز االس$تقرار ف$ي ح$ضرم$وت وم$أرب ن$ماذج ي$مكن االس$تفادة م$نها ف$ي 
ت$$$وس$$$يع ال$$$دروس املس$$$تفادة م$$$نها وت$$$عميمها ع$$$لى ب$$$قية امل$$$حاف$$$ظات، ف$$$قد اس$$$تطاع$$$ت ه$$$ات$$$ني امل$$$حاف$$$ظتني م$$$ن 
ت$عزي$ز االم$ن وت$وف$ر الخ$دم$ات وال$وص$ول ال$ى ح$ال$ة م$تقدم$ة م$ن الس$الم االج$تماع$ي.. وه$ي ت$جارب ن$موذج$ية 
ل$$الس$$تفادة م$$نها ل$$تعميم ال$$دروس املس$$تفادة م$$نها ل$$تطوي$$ر ن$$ظام الس$$لطات املح$$لية ليس$$تطيع ت$$حقيق اه$$داف 

االستقرار والتنمية في املحافظات اليمنية. 
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ثالثا .. تجربة محافظة حضرموت … الدروس املستفادة

ي$تسم م$جتمع ح$ضرم$وت ب$امل$دن$ية والس$لمية وال$تعقل ف$ي ال$حكم ع$لى االح$داث ال$تي شه$دت$ها ال$يمن وت$جنيب 
ح$$$$ضرم$$$$وت االنج$$$$رار وراء ال$$$$تجاذب$$$$ات ال$$$$سياس$$$$ية ال$$$$تي ب$$$$رزت ف$$$$ي ال$$$$يمن م$$$$نذ م$$$$سيرات الش$$$$باب ف$$$$ي ع$$$$ام 
٢٠١١م. وق$د س$اع$د ت$عزي$ز ال$تماس$ك ب$ني ش$رائ$ح امل$جتمع والس$لطة املح$لية وع$دم ت$وري$ط امل$حاف$ظة ف$ي دوام$ة 
ال$$$صراع$$$ات ال$$$تي تشه$$$ده$$$ا ال$$$يمن االدراك ال$$$عميق م$$$ن ال$$$قوى امل$$$جتمعية ف$$$ي ح$$$ضرم$$$وت ان م$$$ا ي$$$حصل ال 
يخ$$رج ع$$ن ص$$راع م$$راك$$ز ال$$قوى ف$$ي الس$$لطة ال$$حاك$$مة ح$$ول ت$$قاس$$م ال$$نفوذ والس$$لطة وال ي$$رت$$بط ب$$اي$$ة ق$$ضاي$$ا 
ت$تعلق ب$مصال$ح ال$وط$ن وامل$واط$نني. وع$ليه اس$تمرت الس$لطة املح$لية وامل$جال$س املح$لية ف$ي امل$دي$ري$ات ب$ال$عمل 

بشكل هادي مستغله االمكانيات املتوفرة لتقديم ما امكن من خدمات للمواطنني.

التح$$دي االول مل$$جتمع ح$$ضرم$$وت لج$$ره$$ا ال$$ى ال$$فوض$$ى ك$$ان ف$$ي م$$نتصف ع$$ام ٢٠١٤م ع$$ندم$$ا ت$$م ت$$شكيل 
امل$$$قاوم$$$ة ال$$$شعبية ف$$$ي م$$$حاف$$$ظة أب$$$ني م$$$ن ق$$$بل وزي$$$ر ال$$$دف$$$اع ان$$$ذاك مح$$$مد ن$$$اص$$$ر اح$$$مد لتح$$$ري$$$ر اب$$$ني م$$$ن 
ال$قاع$دة وم$واج$هة االره$اب. ق$دم وزي$ر ال$دف$اع الـ$ي ح$ضرم$وت م$حاوال ت$سوي$ق ف$كرة ت$شكيل وح$دات م$قاوم$ة 
ش$عبية م$ن اب$ناء ح$ضرم$وت ب$حجة ان ج$ميع ال$وح$دات ال$عسكري$ة ت$تبع ال$رئ$يس ال$ساب$ق ع$لي ع$بداهلل ص$ال$ح 
وان$$$ه ع$$$لى امل$$$حاف$$$ظات ح$$$ماي$$$ة م$$$ناط$$$قها.. رف$$$ض ه$$$ذا املش$$$روع ب$$$ال$$$كام$$$ل م$$$ن ج$$$ميع اب$$$ناء ح$$$ضرم$$$وت وك$$$ان 
م$$وق$$فهم واض$$حا ف$$ي رف$$ض ت$$شكيل م$$ليشيات غ$$ير ن$$ظام$$ية ول$$كن ح$$ضرم$$وت ت$$رح$$ب ب$$فتح ال$$تجنيد الب$$ناءه$$ا 
وت$$$$شكيل وح$$$$دات ع$$$$سكري$$$$ة ن$$$$ظام$$$$ية ت$$$$حارب االره$$$$اب وتح$$$$مي م$$$$ناط$$$$قها. ه$$$$ذا امل$$$$وق$$$$ف ال$$$$ذي اتخ$$$$ذه اب$$$$ناء 
ح$$$$ضرم$$$$وت ج$$$$نبها ال$$$$تفكك وال$$$$صراع$$$$ات ال$$$$جاري$$$$ة ح$$$$ال$$$$يا ف$$$$ي ع$$$$دن وامل$$$$حاف$$$$ظات امل$$$$جاورة ب$$$$ني ال$$$$تشكيالت 

العسكرية املختلفة. فبقيت حضرموت دون تشكيل مليشيات او وحدات غير نظامية حتى يومنا هذا.

واجه$$$$$ت ح$$$$$ضرم$$$$$وت ف$$$$$ي ال$$$$$نصف االول 
م$$$$$ن ع$$$$$ام ٢٠١٥م التح$$$$$دي ال$$$$$ثان$$$$$ي ب$$$$$عد 
اس$تيالء ال$حوث$يني ع$لى ص$نعاء وت$مدده$م 
ال$$$$$ى امل$$$$$حاف$$$$$ظات ال$$$$$جنوب$$$$$ية وس$$$$$يطرت$$$$$هم 
ع$$$$$$$$$لى اغ$$$$$$$$$لب م$$$$$$$$$ناط$$$$$$$$$ق م$$$$$$$$$حاف$$$$$$$$$ظة ع$$$$$$$$$دن 
وال$$$تدف$$$ق ال$$$كبير ل$$$لنازح$$$ني مل$$$ختلف امل$$$دن 
ال$$$$$$رئ$$$$$$يسية ل$$$$$$حضرم$$$$$$وت امل$$$$$$كال والشح$$$$$$ر 

والغيل وسيئون وتريم والعبر .. 
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ت$جاوز اع$داد ال$نازح$ني امل$ائ$ة ال$ف ن$ازح وك$ان ع$لى ح$ضرم$وت اس$تيعاب$هم دون وج$ود س$لطة م$رك$زي$ة او دع$م 
م$ال$ي م$نها او م$ن ال$تحال$ف ال$عرب$ي او ال$دول$ي م$ع ن$درة امل$وارد امل$ال$ية ال$تي ك$ان$ت ب$حوزت$ها خ$الل ت$لك ال$فترة. 
وه$$$نا اس$$$تنهضت الس$$$لطة املح$$$لية ف$$$ي ح$$$ضرم$$$وت امل$$$جتمع امل$$$دن$$$ي وال$$$قطاع ال$$$خاص ف$$$ي ال$$$داخ$$$ل واملهج$$$ر 
ل$تقوم ب$اك$بر ح$ملة اغ$اث$ة ان$سان$ية ف$ي ال$يمن دون ض$جيج اع$الم$ي الف$واج ال$نازح$ني ال$يها ، ف$تحت امل$دارس 
وامل$بان$ي ال$حكوم$ية وم$نازل امل$واط$نني ل$لنازح$ني وت$م ت$وف$ير مس$تلزم$ات ال$سكن وامل$عيشة وال$وج$بات ع$لى م$دار 
ال$$ساع$$ة ب$$شكل م$$نظم ودق$$يق م$$راع$$اة ل$$نفسيات ال$$نازح$$ني وص$$ون ل$$كرام$$تهم. ه$$ذه التج$$رب$$ة دون اي دع$$م م$$ن 
ح$$$$كوم$$$$ة الش$$$$رع$$$$ية او ال$$$$تحال$$$$ف ال$$$$عرب$$$$ي او م$$$$ن امل$$$$نظمات ال$$$$دول$$$$ية ع$$$$ززت م$$$$ن ن$$$$سيج امل$$$$جتمع امل$$$$دن$$$$ي ف$$$$ي 

حضرموت وصقلته ليكون اكثر قدرة على مواجهة تحديات املراحل الالحقة االكثر صعوبة.
 

وج$$$اء التح$$$دي ال$$$ثال$$$ث ل$$$حضرم$$$وت 
ف$$$$$ي م$$$$$طلع شه$$$$$ر اب$$$$$ري$$$$$ل م$$$$$ن ع$$$$$ام 
٢٠١٥م ع$$$$$$$ندم$$$$$$$ا س$$$$$$$يطر م$$$$$$$قات$$$$$$$لي 
ت$$$نظيم ال$$$قاع$$$دة ف$$$ي ج$$$زي$$$رة ال$$$عرب 
ع$$$$$لى م$$$$$دي$$$$$نة امل$$$$$كال ب$$$$$عد ان$$$$$سحاب 
ق$$$$$وات الح$$$$$رس الج$$$$$مهوري واالم$$$$$ن 
امل$$$$$رك$$$$$زي ف$$$$$جأة م$$$$$ن م$$$$$دي$$$$$نة امل$$$$$كال 
لتس$$$$$$$$$$لم ال$$$$$$$$$$ى م$$$$$$$$$$قات$$$$$$$$$$لي ال$$$$$$$$$$قاع$$$$$$$$$$دة 
ول$$يصبح اب$$ناء امل$$دي$$نة ع$$لى س$$يطرة 

ال$$$$$$قاع$$$$$$دة ع$$$$$$لى امل$$$$$$دي$$$$$$نة دون ق$$$$$$تال. 
ج$$$ميع ال$$$وح$$$دات ال$$$عسكري$$$ة ف$$$ي ح$$$ضرم$$$وت ب$$$تشكيالت$$$ها امل$$$ختلفة ج$$$نودا وض$$$باط$$$ا ينح$$$درون م$$$ن امل$$$ناط$$$ق 
امل$حاي$دة ل$صنعاء وخ$صوص$ا م$ن م$حاف$ظة ع$مران، ال$وح$دات ال$عسكري$ة ال$تي ك$ان$ت م$تواج$ده ف$ي امل$كال ت$تبع 
ع$لي ع$بداهلل ص$ال$ح ب$ينما ال$وح$دات ال$عسكري$ة ال$تي ك$ان$ت والزال$ت م$تواج$ده ف$ي ال$وادي ت$تبع ع$لي م$حسن 
االح$$مر. وق$$د ك$$ان واض$$حا ان االس$$تيالء ع$$لى امل$$كال ل$$م ي$$كن اال ردة ف$$عل ع$$لى ال$$تحال$$ف ال$$عرب$$ي ب$$اط$$الق$$ها 
ل$عاص$فة الح$زم … ادرك$ت ال$قوى امل$جتمعية ف$ي ح$ضرم$وت اب$عاد امل$ؤام$رة وت$عام$لت ب$تعقل وه$دوء م$ع م$قات$لي 

ال$$$$$$$قاع$$$$$$$دة ح$$$$$$$تى ال ت$$$$$$$تعرض امل$$$$$$$كال ل$$$$$$$لدم$$$$$$$ار 
واملواطنني للقتل والتنكيل.

ف$$ي ه$$ذه االث$$ناء ع$$ملت ق$$وات ال$$تحال$$ف ع$$لى 
ت$$$$$$جنيد االف م$$$$$$ن اب$$$$$$ناء ح$$$$$$ضرم$$$$$$وت ب$$$$$$شكل 
س$$$$$ري ح$$$$$تى ال تس$$$$$تهدف اس$$$$$ره$$$$$م م$$$$$ن ق$$$$$بل 
ال$قاع$دة، وت$م ت$دري$بهم ل$تتمكن ه$ذه ال$وح$دات 
ال$$$$$عسكري$$$$$ة ( ال$$$$$نخبه ال$$$$$حضرم$$$$$ية ) ف$$$$$ي ٢٤ 
اب$$ري$$ل ٢٠١٦م م$$ن تح$$ري$$ر م$$دي$$نة امل$$كال ب$$عد 
ع$$$$ام م$$$$ن س$$$$يطرة اف$$$$راد م$$$$ن ت$$$$نظيم ال$$$$قاع$$$$دة 
( امل$$$$وال$$$$ية ل$$$$علي ص$$$$ال$$$$ح ) وب$$$$دع$$$$م ج$$$$وي م$$$$ن 
ط$$ائ$$رات ال$$تحال$$ف ال$$عرب$$ي. وه$$نا ك$$ان ل$$لقوى 

املحلية في حضرموت وبالذات املكال دور كبير في تجنيب املكال الدمار.
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ع$ند زح$ف ال$نخبه ال$حضرم$ية لتح$ري$ر م$دي$نة امل$كال نش$بت م$عارك ف$ي امل$ناط$ق امل$حيطة ب$امل$دي$نة، س$اع$د ف$ي 
س$قوط ق$تلى ب$اع$داد ك$بيرة ب$ني م$قات$لي ال$قاع$دة ال$دع$م ال$جوي م$ن م$قات$الت ال$تحال$ف ، وق$د ت$م اع$داد الخ$طة 
ع$لى اس$اس اق$تحام م$دي$نة امل$كال واالس$تعداد لح$رب ع$صاب$ات ف$ي ش$وارع امل$دي$نة. ه$نا ت$دخ$لت ح$كمة ال$قوى 
املح$لية ال$حضرم$ية ل$تتمكن م$ن اق$ناع م$قات$لي ال$قاع$دة ب$االن$سحاب م$ن امل$دي$نة دون ق$تال م$قاب$ل خ$روج آم$ن 

لهم من املدينة باتجاه محافظة شبوة التي كانوا متواجدين فيها مع قوات علي صالح والحوثيني.

تح$$$$ري$$$$ر م$$$$دي$$$$نة امل$$$$كال وع$$$$ودة امل$$$$حاف$$$$ظ 
ال$$$$$$$$يها ك$$$$$$$$ان التح$$$$$$$$دي ال$$$$$$$$ثال$$$$$$$$ث ال$$$$$$$$ذي 
واجه$$$ته ح$$$ضرم$$$وت ، ع$$$ندم$$$ا اس$$$تلمت 
ع$$$$$$اص$$$$$$مة ح$$$$$$ضرم$$$$$$وت امل$$$$$$كال وق$$$$$$د ت$$$$$$م 
ت$دم$ير اغ$لب امل$قرات ال$حكوم$ية وح$رق$ت 
ج$$ميع ال$$وث$$ائ$$ق ال$$تي ك$$ان$$ت ف$$يها، نه$$ب 
ال$$بنك امل$$رك$$زي واالس$$تيالء ع$$لى ج$$ميع 
االل$$$$$يات وامل$$$$$رك$$$$$بات ال$$$$$حكوم$$$$$ية وغ$$$$$رس 
خ$$$$الي$$$$ا ك$$$$ثيرة م$$$$نهم ف$$$$ي اح$$$$ياء امل$$$$كال 
وامل$$$$$$$$$$$دن امل$$$$$$$$$$$جاورة ل$$$$$$$$$$$ها، م$$$$$$$$$$$ثل ال$$$$$$$$$$$غيل 

والشح$$ر، لتج$$د ح$$ضرم$$وت ان$$ها ت$$واج$$ه تح$$دي ت$$وف$$ير االم$$ن والخ$$دم$$ات وم$$كاف$$حة االره$$اب ف$$ي امل$$قام االول 
دون م$وارد او ام$كان$يات . ت$م تج$ميد الس$لطة املح$لية ف$ي ح$ضرم$وت امل$جال$س املح$لية ف$ي امل$دي$ري$ات كخ$طوة 
اح$ترازي$ة الرت$باط أغ$لب ق$يادات$ها ب$الح$زب ال$حاك$م ( امل$ؤت$مر ال$شعبي ) ال$ذي ي$تبع ص$ال$ح ال$ذي ك$ان$ت وح$دات$ه 
ال$$$عسكري$$$ة امل$$$تواج$$$ده ف$$$ي امل$$$كال امل$$$سئول$$$ة ع$$$ن تس$$$ليم م$$$دي$$$نة امل$$$كال مل$$$قات$$$لي ال$$$قاع$$$دة، اج$$$ري$$$ت ال$$$عدي$$$د م$$$ن 
ال$$تغييرات ف$$ي امل$$ناص$$ب ال$$قيادي$$ة ف$$ي امل$$دي$$ري$$ات وامل$$كات$$ب ال$$تنفيذي$$ة ول$$تعمل ق$$يادة امل$$حاف$$ظة ب$$ال$$تشاور م$$ع 

قيادات املجتمع املدني والقبلي والسياسي على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه حضرموت . 

تeعزيeز االمeن ومeكافeحة االرهeاب .. 
امل$$$$$$$وق$$$$$$$ف ال$$$$$$$واض$$$$$$$ح ل$$$$$$$حضرم$$$$$$$وت م$$$$$$$نذ 
ال$$$$$$بداي$$$$$$ة ف$$$$$$ي رف$$$$$$ض ت$$$$$$شكيل م$$$$$$قاوم$$$$$$ة 
ش$$$$$$$$$$$عبية او م$$$$$$$$$$$ليشيات مس$$$$$$$$$$$لحة ك$$$$$$$$$$$ان 
ع$$$$$$$ام$$$$$$$ال رئ$$$$$$$يسيا ف$$$$$$$ي س$$$$$$$رع$$$$$$$ة ت$$$$$$$عزي$$$$$$$ز 
وت$$$وح$$$يد ام$$$ن ح$$$ضرم$$$وت ال$$$ساح$$$ل. ت$$$م 
ت$$$$شكيل االل$$$$وي$$$$ة م$$$$ن اب$$$$ناء ح$$$$ضرم$$$$وت 
م$$$ن م$$$ختلف امل$$$دي$$$ري$$$ات ب$$$حيث الي$$$كون 
ه$$ناك ل$$واء ف$$يه ال$$غلبة م$$ن اب$$ناء م$$نطقة 
مح$$ددة. وب$$ال$$تعاون م$$ع ق$$وى ال$$تحال$$ف 
ت$$$$$$م ت$$$$$$دري$$$$$$ب اف$$$$$$راد امل$$$$$$نطقة ال$$$$$$عسكري$$$$$$ة 

ال$$ثان$$ية امل$$شكلة م$$ن ق$$وات ال$$نخبه ال$$حضرم$$ية ال$$تي ع$$ملت ع$$لى م$$كاف$$حة االره$$اب وبس$$ط االم$$ن ف$$ي ج$$ميع 
م$ناط$ق وم$دي$ري$ات ال$ساح$ل ب$عدد اق$ل م$ن ن$صف ق$وام امل$نطقة ال$عسكري$ة االول$ى ف$ي ال$وادي دون ام$تالك$ها 
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الس$$لحة ث$$قيلة ف$$قط س$$الح ش$$خصي م$$ع ب$$عض االل$$يات امل$$توس$$طة وي$$تم ح$$ال$$يا ت$$عزي$$ز ق$$درات م$$راك$$ز الش$$رط$$ة 
ب$$االف$$راد امل$$درب$$ه واالم$$كان$$يات ل$$تتمكن م$$ن ت$$قدي$$م امل$$هام االم$$نية امل$$ختلفة امل$$طلوب$$ة م$$نها. ف$$ي امل$$قاب$$ل ت$$واج$$د 
اك$ثر م$ن ٤٨ ال$ف ج$ندي ف$ي امل$نطقة ال$عسكري$ة االول$ى ( وف$ق ت$صري$ح رئ$يس ال$وزراء ب$ن دغ$ر ) رف$ضت ه$ذه 
ال$$وح$$دات م$$كاف$$حة االره$$اب ف$$ي ال$$وادي وال$$تصدي مل$$قات$$لي ال$$قاع$$دة ك$$ما رف$$ضت تح$$ري$$ك ج$$نوده$$ا وامل$$ساع$$دة 
ف$$ي تح$$ري$$ر م$$حاف$$ظة ش$$بوة ال$$قري$$بة م$$نها ع$$لى ال$$رغ$$م م$$ن ام$$تالك$$ها ل$$كتائ$$ب م$$درع$$ة ب$$ال$$دب$$اب$$ات وامل$$صفحات 
وامل$$$$دف$$$$عية. وج$$$$ود ه$$$$ذا الحج$$$$م ال$$$$كبير م$$$$ن ال$$$$قوات املس$$$$لحة ف$$$$ي ح$$$$ضرم$$$$وت ف$$$$ي خ$$$$ط ال$$$$تماس م$$$$ع ال$$$$نخبة 
ال$حضرم$ية ف$ي ظ$ل رف$ضها ل$لقيام ب$اي دور ام$ني ف$ي ت$ثبيت االم$نن وم$كاف$حة االره$اب ودع$م ق$وات ال$جيش 

في حربها ضد االنقالبيني يشكل عامل عدم استقرار في حضرموت.

تحeeريeeر تeeجارة املشeeتقات الeeنفطية .. 
ت$$$$$م ال$$$$$بدء بتح$$$$$ري$$$$$ر امل$$$$$تاج$$$$$رة ب$$$$$املش$$$$$تقات 
ال$$$$$$$$$$نفطية م$$$$$$$$$$باش$$$$$$$$$$رة ب$$$$$$$$$$عد زي$$$$$$$$$$ادة اع$$$$$$$$$$داد 
ال$$$$$نازح$$$$$ني ال$$$$$ى م$$$$$دن ح$$$$$ضرم$$$$$وت وزي$$$$$ادة 
ال$$$طلب ع$$$لى الخ$$$دم$$$ات ك$$$اله$$$رب$$$اء وال$$$وق$$$ود 
وش$$$$$$حة امل$$$$$$وارد امل$$$$$$تاح$$$$$$ة للس$$$$$$لطة املح$$$$$$لية 
آن$$$ذاك ف$$$ي ظ$$$ل غ$$$ياب ال$$$حكوم$$$ة امل$$$رك$$$زي$$$ة 
… ه$$$$$$$$ذا ال$$$$$$$$وض$$$$$$$$ع دف$$$$$$$$ع ق$$$$$$$$يادة الس$$$$$$$$لطة 
املح$$$لية ب$$$حضرم$$$وت ب$$$ال$$$تنسيق م$$$ع رئ$$$يس 
ال$$$$$$$حكوم$$$$$$$ة ال$$$$$$$ى ط$$$$$$$لب م$$$$$$$شارك$$$$$$$ة ال$$$$$$$قطاع 
ال$$$خاص ف$$$ي اس$$$تيراد املش$$$تقات ال$$$نفطية 

وت$$وري$$ده$$ا للس$$لطة املح$$لية ل$$تغطية اح$$تياج$$ات مح$$طات الكه$$رب$$اء واح$$تياج$$ات ال$$سوق م$$ن م$$ختلف املش$$تقات 
ال$نفطية. وق$د اس$تمرت س$لطة امل$حاف$ظة ب$عد تح$ري$ر امل$كال ف$ي ال$سماح ل$لقطاع ال$خاص ب$اس$تيراد املش$تقات 
النفطية والذي رفد املحافظة بايرادات اضافية من الرسوم التي فرضتها على استيراد املشتقات النفطية.

توفير الخدمات وادارة التنمية …

اس$$تمرت اع$$داد ال$$نازح$$ني ل$$حضرم$$وت وب$$ال$$ذات ل$$لمكال ف$$ي االزدي$$اد م$$ن امل$$حاف$$ظات وم$$ن ال$$سعودي$$ة اخ$$يرا 
ن$تيجة االج$راءات وال$رس$وم الج$دي$دة ال$تي ف$رض$تها ع$لى امل$قيمني ل$دي$ها. ال$زي$ادة ال$سكان$ية ادت ال$ى ال$زي$ادة 
ف$$ي ال$$طلب ع$$لى الخ$$دم$$ات، وف$$ي ظ$$ل ان$$عدام دع$$م ال$$حكوم$$ة امل$$رك$$زي$$ة ك$$ان والب$$د م$$ن اي$$جاد وس$$ائ$$ل م$$ختلفة 
ت$$$نمي م$$$وت$$$رد امل$$$حاف$$$ظة وت$$$قدم الخ$$$دم$$$ات ل$$$لمواط$$$نني. م$$$نذ ب$$$داي$$$ة ع$$$ام ٢٠١٧م ق$$$ام$$$ت ش$$$رك$$$ة ب$$$تروم$$$سيلة ف$$$ي 
ح$$$ضرم$$$وت ( ش$$$رك$$$ة وط$$$نية ) ب$$$اع$$$ادة ال$$$نشاط االن$$$تاج$$$ي للش$$$رك$$$ة، ح$$$يث ي$$$بلغ م$$$ا ت$$$م ت$$$صدي$$$رة ح$$$تى االن م$$$ا 
ق$$يمته ح$$وال$$ي ٧٠٠ م$$ليون دوالر، ذه$$بت ب$$ال$$كام$$ل ال$$ى ح$$ساب$$ات ال$$حكوم$$ة الش$$رع$$ية دون ح$$صول ح$$ضرم$$وت 
ع$$لى دوالر واح$$د م$$ن النس$$بة ال$$تي وع$$دوا ب$$ها ل$$هم م$$ن ال$$نفط ٢٠٪ وه$$و م$$ا يس$$بب ح$$ال$$ة غ$$ضب واس$$عه ب$$ني 
اب$ناء امل$حاف$ظة وال$ضغط ع$لى ق$يادة امل$حاف$ظة الي$قاف ال$ضخ ط$امل$ا ال تس$تفيد م$ن امل$حاف$ظة م$نه وال$تعام$ل م$ع 
ح$$كوم$$ة الش$$رع$$ية ك$$تعام$$ل م$$حاف$$ظة م$$أرب ال$$تي ت$$رف$$ض اع$$طاء ح$$كوم$$ة الش$$رع$$ية م$$ن م$$وارده$$ا ل$$لنفط وال$$غاز. 
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ع$الوة ع$لى ت$حوي$ل ج$ميع اي$رادات م$نفذ ال$ودي$عة ال$تاب$ع ل$حضرم$وت ، ت$حوي$ل اي$رادات$ه ( وال$تي ت$بلغ م$ليارات 
شهريا ) ملحافظة مأرب وهو ما يؤدي الى حرمان املحافظة من موارد مالية كبيرة.

اعتمدت قيادة املحافظة الدارتها للخدمات على عدة سياسات :
اج$$راء ت$$غييرات ف$$ي ق$$يادات امل$$كات$$ب ال$$تنفيذي$$ة 
ال$$$رئ$$$يسية وت$$$عيني ك$$$وادر ش$$$اب$$$ه م$$$ؤه$$$لة ت$$$أه$$$يال 

عاليا
تحس$$$$ني خ$$$$دم$$$$ات م$$$$يناء امل$$$$كال وم$$$$يناء الشح$$$$ر 
ب$$$$ال$$$$تعاون م$$$$ع ال$$$$قطاع ال$$$$خاص وف$$$$رض رس$$$$وم 
م$$$خفضة ع$$$لى ال$$$بضائ$$$ع املس$$$توردة واملش$$$تقات 
ال$$$$$$$نفطية به$$$$$$$دف زي$$$$$$$ادة ن$$$$$$$شاط امل$$$$$$$يناء واق$$$$$$$بال 
ال$$قطاع ال$$خاص والش$$رك$$ات امل$$الح$$ية ال$$يه دون 
ال$$$$$تشاور م$$$$$ع ال$$$$$حكوم$$$$$ة امل$$$$$رك$$$$$زي$$$$$ة، وه$$$$$و امل$$$$$ورد 

الرئيسي الذي تعتمد عليه املحافظة حاليا.
ال$$قيام ب$$مشاري$$ع خ$$دم$$ية وب$$نية ت$$حتية واالت$$فاق ع$$لى ان ي$$قوم ال$$قطاع ال$$خاص ب$$تموي$$لها م$$ن ال$$تزام$$ات$$ه 
ال$$ضري$$بة. م$$ثل م$$ا ت$$م م$$ؤخ$$را ف$$ي ت$$موي$$ل ت$$وس$$يع ط$$ري$$ق ( ع$$قبة ع$$بداهلل غ$$ري$$ب  ) م$$ع ش$$رك$$ة االس$$منت 

الوطنية بمبلغ يتجاوز ٤٠٠ مليون ريال يمني.
تفعيل تحصيل موار الدولة للكهرباء ، املياه والظرائب ورسوم الصناديق املختلفة

ت$$$شجيع االس$$$تثمارات ال$$$خاص$$$ة ف$$$ي ق$$$طاع ال$$$صحة وال$$$تعليم واالس$$$تثمار ال$$$عقاري وت$$$قدي$$$م ال$$$تسهيالت 
املشجعه لذلك.

ت$شجيع م$نظمات امل$جتمع امل$دن$ي ل$لقيام ب$دوره$ا ف$ي ت$قدي$م امل$ساع$دات ل$لمحتاج$ني م$ن اب$ناء ح$ضرم$وت 
او الوافدين اليها من خارجها.

ت$$وف$$ير االم$$ن والح$$ماي$$ة ل$$فروع ال$$بنوك وم$$حالت ال$$صراف$$ة ل$$تعمل ب$$ام$$ان ، م$$ما س$$اع$$د ع$$لى ت$$حسن ال$$دورة 
املالية والنقدية وحركتها في املحافظة

تعزيز السالم املجتمعي ..

غ$$ياب الس$$لطة املح$$لية وامل$$جال$$س املح$$لية ض$$اع$$ف م$$ن ص$$عوب$$ة وج$$هود ق$$يادة امل$$حاف$$ظة وال$$قوى االج$$تماع$$ية 
وم$نظمات امل$جتمع امل$دن$ي ف$ي ت$وس$يع ال$وع$ي ال$شعبي بخ$طورة امل$رح$لة ال$تي ت$مر ب$ها ح$ضرم$وت والتح$دي$ات 
ال$$تي ت$$واج$$هها.. ال$$ثقاف$$ة وال$$وع$$ي امل$$جتمعي ل$$حضرم$$وت ووس$$طية امل$$درس$$ة ال$$دي$$نية ال$$حضرم$$ية ك$$ان$$ا ال$$عوام$$ل 
ال$رئ$يسية ال$تي ح$مت م$جتمع ح$ضرم$وت م$ن االنج$رار م$ع ال$تقلبات ال$سياس$ية ال$تي واجه$ت ال$يمن والزال$ت. 
وق$د ع$ملت ق$يادة امل$حاف$ظة ع$لى ال$تشاور ال$دائ$م م$ع امل$كون$ات ال$سياس$ية وال$شخصيات االج$تماع$ية وال$دي$نية 
ف$ي امل$جتمع به$دف ال$تشاور وش$كرا ل$دوره$ا ف$ي ح$ماي$ة امل$جتمع وت$ماس$كه . وك$ان الن$شاء م$ؤت$مر ح$ضرم$وت 
ال$$$$جام$$$$ع اث$$$$ر اي$$$$جاب$$$$ي ف$$$$ي ت$$$$عزي$$$$ز ال$$$$بنية امل$$$$جتمعية ، ويج$$$$ري ال$$$$عمل االن ع$$$$لى ت$$$$شكل مج$$$$لس اس$$$$تشاري 
ل$$$$$لمحاف$$$$$ظ ي$$$$$شمل امل$$$$$كون$$$$$ات ال$$$$$سياس$$$$$ية وال$$$$$شخصيات االج$$$$$تماع$$$$$ية وامل$$$$$ثقفني ل$$$$$لتشاور ب$$$$$شكل دوري ح$$$$$ول 

التحديات التي تواجه املحافظة وافضل السبل ملواجهتها.
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االستنتاجات …

ف$$ي ظ$$ل غ$$ياب م$$وس$$سات ال$$دول$$ة وه$$شاش$$تها وت$$ده$$ور الخ$$دم$$ات واالوض$$اع امل$$عيشية واالن$$سان$$ية ل$$لمواط$$نني  
ب$قي امل$جتمع املح$لي م$ن ب$قاي$ا م$جال$س مح$لية وش$خصيات اج$تماع$ية وم$جتمع م$دن$ي ه$و ال$فاع$ل ال$حقيقي 
ف$$$$ي املشه$$$$د االن$$$$سان$$$$ي ف$$$$ي امل$$$$حاف$$$$ظات ، وال$$$$تي ل$$$$عبت أدوراً رئ$$$$يسية ان$$$$سان$$$$يا وت$$$$نموي$$$$ا وس$$$$ياس$$$$يا، ب$$$$ال$$$$غة 

األهمية في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها على السكان.

ت$$$$فاوت$$$$ت اوض$$$$اع الس$$$$لطات املح$$$$لية ف$$$$ي م$$$$ختلف م$$$$ناط$$$$ق ال$$$$يمن ، فنج$$$$د ب$$$$قاء ش$$$$كل امل$$$$جال$$$$س املح$$$$لية ف$$$$ي 
م$$$$حاف$$$$ظات وتج$$$$ميده$$$$ا ف$$$$ي م$$$$حاف$$$$ظات اخ$$$$رى الرت$$$$باط$$$$ها ب$$$$نظام ال$$$$حكم ال$$$$ساب$$$$ق.. وق$$$$د ب$$$$ينت التج$$$$رب$$$$ة ان 
امل$حاف$ظات ال$تي ك$ان ل$دي$ها س$لطة مح$لية وم$جال$س مح$لية ف$ي م$دي$ري$ات$ها ق$ام$ت ب$دور ك$بير ل$تخفيف م$عان$اة 
امل$$واط$$نني ب$$ال$$رغ$$م م$$ن ش$$حة م$$وارده$$ا، وف$$ي امل$$قاب$$ل واجه$$ت امل$$حاف$$ظات ال$$تي ل$$م ي$$كن ف$$يها م$$جال$$س مح$$لية 
ف$$$اع$$$لة م$$$ع غ$$$ياب الس$$$لطة امل$$$رك$$$زي$$$ة، ض$$$روف ص$$$عبة ل$$$لغاي$$$ة ، م$$$ثل ب$$$عض امل$$$حاف$$$ظات ال$$$جنوب$$$ية وخ$$$صوص$$$ا 
م$حاف$ظة ع$دن ، ال$ذي ادى غ$ياب الس$لطات املح$لية ف$يها ال$ى اع$طاء امل$جال ل$قوى م$ختلفة ب$ال$تأث$ير ف$ي ام$نها 

ونسيجها االجتماعي واستقرارها.

ف$$ي ظ$$ل ت$$أث$$ر ال$$نسيج االج$$تماع$$ي ل$$ليمن ، ت$$ردي االوض$$اع االن$$سان$$ية و االق$$تصادي$$ة وه$$شاش$$ة م$$ؤس$$سات 
ال$دول$ة ، ي$قع ال$دور ال$رئ$يسي ل$تماس$ك امل$جتمع وت$عزي$ز اس$تقرار امل$حاف$ظات ع$لى ق$وى امل$جتمع املح$لية ال$تي 
ت$$متلك ت$$أث$$ير وخ$$برة واس$$عة وع$$ميقة ل$$تشاب$$ك ال$$عالق$$ات وم$$شكالت الج$$ذور املح$$لية وال$$تمكن م$$ن م$$عال$$جتها او 
ته$$$دئ$$$تها . امل$$$جال$$$س املح$$$لية تج$$$رب$$$ة رائ$$$دة ت$$$م اس$$$تخدام$$$ها وت$$$وظ$$$يفها ب$$$شكل سي≠ لخ$$$دم$$$ة اه$$$داف س$$$لطة 
ال$نظام ال$حاك$م وه$ي ب$حاج$ة االن وب$شكل س$ري$ع ال$ى اع$ادة ه$ندس$تها ل$تتمكن م$ن ال$قيام ب$مهام$ها ل$تحقيق 

التنمية واالستقرار ملحافظاتها والتهيئة للتحول للنظام الفدرالي.

اس$تجاب$ة مل$تطلبات ال$واق$ع وم$عان$اة امل$واط$نني وف$ي ظ$ل ه$شاش$ة وعج$ز الس$لطة امل$رك$زي$ة ع$ن ت$قدي$م الح$لول، 
م$$ارس$$ت ق$$يادات ال$$عدي$$د م$$ن امل$$حاف$$ظات س$$لطات ت$$جاوز م$$ا ك$$ان م$$سموح$$ا ف$$ي ق$$ان$$ون ٤(٢٠٠٠) للس$$لطات 
املح$$$لية ، م$$$ثل ح$$$ضرم$$$وت وم$$$أرب وب$$$عض م$$$ن امل$$$حاف$$$ظات ال$$$جنوب$$$ية، اص$$$بحت ت$$$قوم ب$$$جباي$$$ة امل$$$وارد امل$$$ال$$$ية 
املح$لية م$ثل ال$رس$وم ال$ظرائ$ب وت$نفقها وت$عتمد امل$شاري$ع املح$لية ، وت$قوم ب$تعيني امل$وظ$فني ف$ي ق$طاع$ات م$ختلفة 
.. وه$ي ص$الح$يات ل$م ت$خول للمح$ليات ب$ل ك$ان$ت ح$صرا ع$لى الس$لطات امل$رك$زي$ة. وه$ذا ال$واق$ع ف$رض ت$غيرا 

كبيرا في دور سلطات املحافظات .

ف$$$$ي ظ$$$$ل ه$$$$شاش$$$$ة م$$$$ؤس$$$$سات س$$$$لطات ال$$$$دول$$$$ة و ت$$$$عقيد املشه$$$$د ال$$$$سياس$$$$ي ل$$$$ليمن وع$$$$دم وض$$$$وح م$$$$سارات 
ت$$سوي$$ات$$ه ال$$سياس$$ية م$$ن ج$$ان$$ب ،  وت$$ردي االوض$$اع االن$$سان$$ية واالق$$تصادي$$ة واالم$$نية ف$$ي ال$$جان$$ب االخ$$ر ، 
ي$صبح ال$ره$ان ع$لى ت$عزي$ز الس$لطات املح$لية ف$ي امل$حاف$ظات ت$وج$ه اس$ترات$يجي ف$ي غ$اي$ة االه$مية للح$د م$ن 
ان$هيار ال$دول$ة وت$ردي االوض$اع االن$سان$ية واالق$تصادي$ة. وه$و م$ا ت$ؤك$ده ت$جارب ال$دول ال$تي خ$رج$ت م$ن ح$روب 
اه$$$لية ان م$$$ؤس$$$سات ال$$$دول$$$ة ت$$$كون ض$$$عيفة ج$$$دا وه$$$شة وت$$$تعرض ال$$$ى ت$$$قلبات ك$$$ثيرة م$$$ا ب$$$عد الح$$$رب بس$$$بب 
ت$$عقيدات ن$$تائ$$ج الح$$رب وض$$خام$$ة ال$$دم$$ار وارت$$فاع ت$$وق$$عات امل$$واط$$نني لخ$$دم$$ات وظ$$روف م$$عيشية اف$$ضل ف$$ي 

وقت قصير كما ان روابط الثقة تكون شبه معدومه بني اطراف الصراع…
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املقترحات ..

ال$تحول م$ن االدارة املح$لية ن$حو ال$حكم املح$لي ل$لمحاف$ظات ع$ن ط$ري$ق اع$طائ$ها م$زي$د م$ن ال$صالح$يات ف$ي 
ادارة شئونها املعيشية والتنموية واالمنية لتحقيق االهداف التالية :

تعزيز االمن العام1.

ادارة التنمية واملوارد املحلية2.

تغطية االحتياجات االنسانية واملعيشية للمواطنني و توفير الخدمات .3.

بناء الثقة بني القوى االجتماعية والسياسية في املجتمع وتحقيق سالم إجتماعي4.

مواجهة أفكار التطرف واالهتمام بالشباب وخلق فرص عمل.5.

ع$لى ض$وء امل$تغيرات ال$راه$نة ف$ي ال$واق$ع ال$يمني وس$عيا ل$تحقيق الس$لطات املح$لية اله$داف$ها وال$تي ال ي$مكنها 
القيام به بتطبيق قانون ٤(٢٠٠٠) ، فانه من املهم تعزيز قدرات وصالحياتها على النحو التالي :

ص$$الح$$ية ال$$تعيني وال$$عزل ف$$ي الس$$لك امل$$دن$$ي واالم$$ني، ام$$ا ف$$ي ال$$جان$$ب ال$$عسكري ف$$يمكن للس$$لطات املح$$لية 
ال$$تنسيق م$$ع ال$$جهات امل$$عنية ف$$ي م$$وس$$سات ال$$دول$$ة امل$$رك$$زي$$ة ل$$ترش$$يح ال$$قيادات ال$$عسكري$$ة ف$$ي م$$حاف$$ظات$$ها 

وعدم تعيني اي قيادات عسكرية دون موافقة قيادة السلطة املحلية.

توسيع الصالحيات في ادارة التنمية واعادة االعمار ، على النحوالتالي :
ال$$$تعام$$$ل امل$$$باش$$$ر م$$$ع امل$$$ان$$$حني ل$$$توف$$$ير االح$$$تياج$$$ات االن$$$سان$$$ية و ت$$$وف$$$ير وت$$$نفيذ م$$$شاري$$$ع الخ$$$دم$$$ات 1.

والتنمية وفتح مكاتب للمنظمات الدولية العاملة معها ومنحها التراخيص
إع$$$طاء الس$$$لطات املح$$$لية ص$$$الح$$$يات ت$$$حصيل وإدارة وإن$$$فاق امل$$$وارد املح$$$لية ( م$$$ا ع$$$دا ال$$$سيادي$$$ة ) 2.

بما يلبي احتياجات املحافظة في االمن والتنمية وتوفير الخدمات.
ص$$الح$$يات م$$نح ت$$راخ$$يص الش$$رك$$ات وامل$$وس$$سات ال$$صناع$$ية وال$$تجاري$$ة والخ$$دم$$ية واالس$$تثماري$$ة م$$ن 3.

مسئولية السلطات املحلية بما فيها تشجيع استيعابرالعمالة املحلية
ال$زام الش$رك$ات ال$نفطية ب$فتح م$كات$بها ف$ي ع$واص$م امل$حاف$ظات ال$تي ت$عمل ف$يها واس$تيعاب م$وظ$فني 4.

من ابناء املحافظة.
منح الصالحيات الكاملة الدارة وتنفيذ البرنامج االستثماري5.
إعداد وتنفيذ برامج اعادة االعمار في املناطق املتضررة من مسئوليات السلطات املحلية6.

ت$$$عزي$$$ز آل$$$ية الش$$$راك$$$ة وال$$$رق$$$اب$$$ة ف$$$ي الس$$$لطات املح$$$لية ع$$$ن ط$$$ري$$$ق دع$$$م امل$$$نظمات ال$$$دول$$$ية للس$$$لطات املح$$$لية 
ب$$تشكيل آل$$ية م$$جتمعية ل$$توس$$يع ق$$اع$$دة امل$$شارك$$ة وال$$رق$$اب$$ة ال$$شعبية م$$ن ال$$فاع$$لني املح$$ليني ( ش$$يوخ، ع$$لماء، 
اح$$$زاب، م$$$نظمات م$$$جتمع م$$$دن$$$ي، ش$$$باب، م$$$رأة، ق$$$طاع خ$$$اص، خ$$$برات ) م$$$ن اج$$$ل امل$$$ساه$$$مل ف$$$ي ت$$$رش$$$يد 

الحكم املحلي وتعزيز االستقرار والسالم املجتمعي.

الش$روع ف$ي االع$داد ل$برن$ام$ج وط$ني ل$تأه$يل الس$لطات املح$لية ورف$ع ق$درات$ها الدارة ال$تنمية املح$لية وت$حقيق 
االستقرار.
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