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يف يف الوقت الذي تالقي فيو قضية توسيع صالحيات احلكم احمللي يف اليمن ترحيبًا كبريًا 
بوصفها خطوة متقدمة يف عملية تطوير نظام احلكم واخلروج من دوامة األوساط السياسية، 

ما يزال العديد من ادلهتمني هبذه القضية ها ادلؤسسات ادلركزية، ادلشاكل ادلرتاكمة اليت أنتجت
يبدون خماوفًا إزاء ما ميكن أن تنتج عنو ىذه التجربة، اليت ينبغي أن أتخذ ما تستحقو من 

 نقاش وتبادل لوجهات النظر ادلختلفة. 

احلكم  أمهية تقليص احلكم ادلركزي وتوسيع صالحياتا قد يبدو إاماعًا على فعلى الرغم دم
جتاه ضبابية النتائج ادلرجوة من من ادلهتمني وادلراقبني شعور العديدين ال ميكن جتاىل ، احمللي

ذلك، خاصة إذا ما نظران إىل واقعنا االجتماعي والسياسي ادلعاصر، بكل ما فيو من خلل 
قيام ي بعد واهنيار، وتراجع كبري عما كان يطمح إليو أبناء اليمن خالل فرتة ادلد الثوري التقدم

 بعيد قيام الوحدة. االنتعاش الوطين فرتة ، أو يف ستينيات القرن ادلنصرم االستقاللنيل الثورة و 

مل يعد مركزاًي فقط، بل أصبح لألسف متأصاًل أيضًا يف ، مبفهومو الواسع، إن الفساد اليوم
اس يف القرى وادلدن األقاليم ادلختلفة من البالد. وابدلعايشة اليومية واإلطالع على أحوال الن

، الصغرية، وبقراءة متأنية حلالة الرتاجع ادلنتظم لوعي أفراد اجملتمع، خنبة وعامة على السواء
واحلضور القوي وادلتزايد جململ السلوكيات اخلاطئة ادلستمدة من تراث ماضوي مشبع ابجلهل 

أن يتحول احلكم  منهم أمام ختوف نفسيد من السياسيني واألكادمييني أجيد العدواألمية، 
احمللي واسع الصالحيات إىل جمرد فساد مؤسسي حملي واسع الفوضى. وبداًل من "تعزيز 
اللحمة الوطنية" ادلبنية على أساس ما يوفره التنوع من ثراء اجتماعي، يتم تعزيز ادلناطقية 

فرصهم مبا ينتج عن ذلك من إضرار كبري مبصاحل الناس وحقوقهم ادلدنية و ، مبفهومها السليب
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بدالً من القضاء على، أو احلد من، الفساد والرتىل اإلداري يف و ادلتساوية يف العمل واإلنتاج. 
للفساد واخللل اإلداري، رمبا بزخم أكرب، واسع انتشار أنفسنا أمام ذمد قد ادلؤسسات ادلركزية، 

مصغرة صورة يف هناية األمر ال تعدو أن تكون ابعتبارىا ، داخل ادلؤسسات الالمركزية
 . ادلختلة للمؤسسات ادلركزية

واألداء الفاشل إلدارتو، ومستوى اإلنتاج ، ادلعاصرة للحكم احملليالتجربة ستحضر إن من ي
إذ  ، إىل ركود اتمأفضت ىذه التجربة يستنتج أن  الضئيل جداً الذي أحرزه على أرض الواقع

ف إدارية مصغرة للفساد وهنب ادلال إىل غر ، بكوادرىا غري ادلؤىلة، حتولت اجملالس احمللية
العام. وبدون أي إسرتاتيجية للعمل، عززت ىذه اجملالس من ظهور ثقافات وسلوكيات 
خاطئة )متوارثة( يف اإلدارة واحلكم، ال تنفع الناس بقدر ما تقوم بو من تنمية للضغائن، وفتح 

 جوات االجتماعية، ال ترميمها. الف

ت يف السلطة احمللية أمرًا مهمًا للغاية، إىل جانب وضع لقد ابتت قضية أتىيل القيادا
الضوابط والشروط للمرشحني يف انتخاابت السلطة احمللية اليت من شأهنا ضمان ذماح الكوادر 
ادلتخصصة وادلؤىلة إدارايً. وكنت قد طرحت يف إحدى ادلناسبات اليت امعتين بعدد من 

قيادات جمالسهم احمللية يف ادلدن أو القرى،  ادلثقفني سؤااًل عن مدى تفاعل ىذا الوسط مع
وكانت النتيجة أن الغالبية العظمى منهم ال يعرفون أي شيء عن جمالسهم احمللية أو أاًي من 

 قياداهتا. وإذا كان ىذا ىو احلال مع الطبقة ادلثقفة فما ابلك ابآلخرين من عموم الناس!   

مرىون بثقافة شعبية سليمة وبوعي سياسي نطمح إليو ال شك أن ذماح احلكم احمللي الذي 
الغالبية تتفق معي ال شك أن متقدم ميّكن الناس من السعي اجلاد لتحقيق مصاحلهم العامة. 

، كما أن ادلناخ ادلالئم لنجاح ًا دتاماً مفقودما يزال ضعيفاً، إن مل يكن ن مثل ىذا الوعي يف أ
 التجربة ما يزال مبهماً. 

جتربة التعاونيات يف سبعينيات القرن ادلنصرم ال بد أهنم يدركون إن من يستشهدون بنجاح 
جيعلنا الفرتة، وىو ما ىذا حجم التحوالت االجتماعية والسياسية اليت شهدىا اليمن خالل 

نتساءل فيما إذا كان احلكم احمللي واسع الصالحيات ىو "ادلوديل الوحيد" للخروج من 
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األقل يف ىذه ادلرحلة الزمنية من اترخينا ادلعاصر! أم  األزمة الراىنة وحل مشاكل الناس، على
مبا يستدعيو ذلك من ، أن علينا أواًل العمل على هتيئة ادلناخ السياسي واالجتماعي ادلناسب

قبل الولوج يف ما قد يتحول إىل مغامرة ، السعي حلل ادلشاكل ادلرتاكمة للحكم ادلركزي
اسات اخلصخصة غري ادلدروسة اليت انتهجتها ، شبيهة مثاًل بسيسياسية واجتماعية أخرى

   احلكومة قبل أعوام، واليت أثبتت فشلها وتبعاهتا السلبية على اقتصاد البالد.  

ما ىي الضماانت ادللموسة لنجاح إن السؤال الذي يفرض نفسو يف ىذا اخلصوص ىو: 
أي إجيابية احلكم  - ىل يكفي فقط أن نثق مبا يبدو لنا منطقياً جتربة توسيع احلكم احمللي؟ و 

 احمللي، أم أن للواقع ادلعاش ظروف زمنية خاصة جديرة أبن تؤخذ بعني االعتبار؟ 

 


