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بناء تُعد  إعادة  على  تنطوي  واقتصادية  سياسية  عملية  اإلعمار  إعادة 
الدولة وإعادة تشكيل العالقة بني الدولة واجملتمع بعد انتهاء الصراع  
لذا يعتبر التفاعل بني العوامل السياسية واالقتصادية أساسيأ لتحديد آفاق 
تعج  التي  اليمن  بيئة  يف  سيما  وال   ، الصراع  بعد  ما  مرحلة  يف  االستقرار 

بالتنافس اإلقليمي عليها .
   وبالتالي لن تتمكن اليمن على األرجح من استغالل ما لديها من ثروة 
وموارد من أجل حتقيق عملية إعادة إعمار ناجحة من دون معاجلة مشاكل 
مؤسساتية رئيسة تشمل ضمان وحدة وسالمة الهيئات الوطنية املسؤولة عن 
إنتاج هذه الثروات مثل النفط وإدارة العائدات واملوارد وقد تكون املستويات 
النزاع  القتصاد  املستمرة  والتغيرات  األمني  واالنقسام   الفساد،  من  العالية 
عصية على احلل ، كون املوارد غير متاحة ، وستحتاج اليمن أيضأ إلى إحراز 
املزيد من التقدم على الصعيد املؤسساتي، مثل إنشاء هيئات ذات مصدقية 
إلنفاذ القانون وتعزيز أمن األفراد وحماية األمالك ومن شأن هذه التدابير أن 

تزيد من احتمال حتقيق تعايف اقتصادي مستدام بعد الصراع .
تقارب  أو  سياسية  عملية  أي  غياب  ظل  يف  مستبعد  األمر  هذا  لكن 
األطراف املتصارعة ، وال يعني إعادة اإلعمار بالضرورة انتهاء الصراع، إذ قد 
تشعل هذه العملية جذوة تنافسات إقليمية ودولية ، وبالتالي ال ميكن حتقيق  
تقترن  لم  ما  مستدامأ  استقرار  يحدث  أن  املستبعد  ومن  اقتصادية  عملية 

باحلد األدنى من أحداث  العملية السياسية التي تتيح  حتقيق استدامة من 
دون انخراط دول خارجية وجهات غير تابعة للدولة، بشكل مباشر من خالل 

الوساطة والتحكيم أو بشكل غير مباشر، من خالل حلفائها أو احملليني .
ويف ضوء هذا الوضع، سيؤدي استمرار اخلالف إما إلى تقويض جهود 
إعادة اإلعمار  فعالة يف املستقبل القريب يف اليمن ما سيؤدي على األرجح إلى 
زعزعة استقرار املنطقة على املدى الطويل وسوف يزيد من حجم املعاناة التي 
يعاني منها الشعب اليمني من حيث عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
مبختلف  التحتية  للبنية  والتدمير  الصراع  من  املزيد  وسينتح  واإلنساني  

اجملاالت التنموية .
الدولي  والتعاون  التخطيط  بوزارة  اليمنية ممثلة  قد حرصت احلكومة 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة على تطوير خطة قصيرة األجل لألولويات 
العاجلة لفترة زمنية تغطي 24 شهرا تبدأ من يوليو 2019 كحلقة أولى يف إطار 
برنامج إعادة األعمار والتعايف االقتصادي الشامل، الی أن يضع النزاع أوزاره 
، فان احلكومة ستعمل جاهدة بالتعاون مع الشركاء احملليني واإلقليميني على 
املضي يف أعداد البرنامج الشامل إلعادة اإلعمار وتنمية اليمن وحشد التمويل 

من الشركاء واحللفاء. 
أن أجندة العمل التنموي التي تتطلبها ظروف املرحلة احلالية واملستقبلية 
تتطلب تضافر اجلهود وتوجيه التدخالت وحشد املوارد نحو أولويات واضحة 

ومحدده خاصة يف ظل التدهور احلاد الذي يشهده االقتصاد والتراجع احلاد 
يف كل مقومات النشاط االقتصادي واستفحال املشكالت االقتصادية والقيود 
الكثيفة التي باتت تفرض نفسها على فرص النمو وعلى العمل التنموي بصورة 

عامة. 
إن تعايف االقتصاد وإعادة بناء قدراته التي تأكلت نتيجة ظروف احلرب 
والصراع واألزمات املتعاقبة والسنوات العجاف التي أثرت سلبا على مقومات 
والنسيج  اجملتمعية  القيم  وعلى  ورفاهيته  األنسان  معيشة  وعلى  التنمية 
االجتماعي ، كل ذلك يقتضي العمل املتواصل على مسارات متوازية ومتعددة 
،فمن ناحية يجري العمل على استعادة منظومة اخلدمات األساسية والتعايف 
ومن  األسعار  واستقرار  الوطنية  العملة  استقرار  على  واحلفاظ  االقتصادي 
التحتية  البنية  أعمار  إلعادة  الدعم  حلشد  اجلهود  تتواصل  أخرى  ناحية 
جهود  تبذل  موازي  مسار  ويف  ثالثة  ناحية  ومن  الصراع  من  تضررت  التي 
معتبرة للحد من تفاقم األوضاع اإلنسانية عبر خطط االستجابة اإلنسانية، 
الدولة  مؤسسات  تفعيل  على  تركز  العاجلة  األولويات  خطة  فان  وإجماال 
إلى  يقود  الذي  املبكر  التنموي  التعايف  واستعادة اخلدمات األساسية وتدعم 
النمو االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب ويخفف من وطأة الفقر 
أولويات إعادة  القطاع اخلاص وفق منهجية أعداد خطة  ويستنهض طاقات 

األعمار والتعايف االقتصادي.
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نفسـها  تفـرض  بُعـد  عـن  االستشـعار  تقنيـة  أن 
شـاملة  معلومـات  قاعـدة  لتوفيـر  وقاعـدة  كأسـاس  اليـوم 
اخلدميـة  القطاعـات  بـكل  حلقـت  التـي  األضـرار  عـن 
واالقتصاديـة، وهـي البيانـات التـي سـتمكن صنـاع القـرار 

لذلـك. التنفيذيـة  والدراسـات  اخلطـط  وضـع  مـن 
وملعرفة الدور الذي سـيؤديه مركز االستشـعار عن بُعد 
ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة أجـرت صحيفـة صـوت األمـل 
لقـاًء مـع الدكتـور خالـد محمد خنبـري )رئيس املركز( الذي 
م شـرًحا وافًيـا عـن الـدور الذي سـيؤديه املركـز والتقنية  قـدَّ

املسـتخدمة يف إعـادة اإلعمار.
 يبدأ الدكتور خنبري بالتأكيد على: 

»الصـراع يف اليمـن سـينتهي يف يـوم مـن األيـام، ولذلـك 
يجـب أن نكـون مسـتعدين ملرحلـة إعـادة اإلعمـار عـن طريق 
التفكيـر باخلطـوات العلميـة، وكخطـوة أوليـة علينـا أن نبـدأ 
ـر يف أثنـاء الصراع من منشـآت وبنية  بعمليـة احلصـر ملـا ُدمِّ
املسـاعدات  وتقـدمي  السـالم  وقـت  يأتـي  وعندمـا  حتتيـة، 
والدعم الالزم سـنكون مسـتعدين لعمل اسـتراتيجية إلعادة 

اإلعمـار بالصـورة املطلوبة«.

التحديات 
العمـل يف  تواجـه  التـي  التحديـات واإلشـكاليات  وحـول 
عمليـة حصـر وتوثيـق األضـرار، يقـول: هنـاك إشـكالية برزت 
بهـذا اخلصـوص حـول تضـارب وتداخـل العديـد مـن اجلهات 
ومسـئوليتها عند عملية التوثيق واحلصر، فعلي سـبيل املثال 
بالدرجـة  مـن مهامـه ودوره  أن هـذا  يؤكـد  املركـزي  اجلهـاز 
األولى ووزارة األشـغال تؤكد أن عملية احلصر دورها أيًضا.
  واقتـرح الدكتـور خنبـري تشـكيل جلنـة وطنيـة لهـذا 
عمليـة  يف  العالقـة  ذات  اجلهـات  جميـع  مـن  املوضـوع 
احلصـر لهـذه األضـرار، واالسـتفادة مـن أعمـال املنظمـات 
ـر واسـتخدمت  الدوليـة التـي قامـت بعمليـة احلصـر ملـا ُدمِّ
التقنيـات احلديثـة كالصـور الفضائيـة، وهـذه مهمـة جـًدا 

توثيـق األضـرار. مهمـة يف عمليـة 

تقنية التصوير الفضائي
بُعـد وأهميتهـا    وعـن ماهيـة تقنيـة االستشـعار عـن 
أهـم  مـن  تعـد  أنهـا  خالـد  الدكتـور  بـنيَّ  واسـتخداماتها، 
عـن  وتعمـل  وشـفافية،  مبصداقيـة  تتميـز  التـي  التقنيـات 
طريـق اسـتخدام اللقطـات والصـور الفضائيـة عبـر األقمار 
الصناعية واسـتخدام أجهزة متخصصة، وجتري معاجلتها 

وحتويلهـا إلـى بيانـات ومقارنتهـا بالصـور السـابقة.
صـوًرا  منتلـك  نحـن  املثـال  سـبيل  علـى  ويقـول:    
جملموعـة مـن األماكـن يف األرشـيف قبـل الصـراع والدمـار، 
ونقـوم بالتقـاط صـور حديثـة بعـد تدميـر املنشـأة، ومـن ثـم 
نقـوم بعمليـة مقارنـة، وبواسـطة هـذه املقارنة نقـوم بتحديد 
يُعطـي مؤشـًرا  وذلـك  الكلـي(،  أو  الدمـار )اجلزئـي  نسـبة 
أولّيًـا باسـتخدام أسـلوب عالـي الدقـة، ورغـم ذلـك يجـب 

للتأكـد.  امليدانـي  النـزول  تنفيـذ 
 واستناًدا ملا قاله حنبري: هناك العديد من الدراسات 

التـي قامـت بهـا املنظمـات الدولية تتعلـق بإعادة اإلعمار إال 
أن  مـا مييـز عمـل املركـز هـو أننا أصحـاب األرض، وميكننا 
عـن  احلصـر  بعمليـة  اخلاصـة  الدراسـات  تلـك  اسـتكمال 
طريـق النـزول امليدانـي الـذي يؤكـد مـدى التأثيـر املباشـر 
وغيـر املباشـر،  ألن الصـور الفضائيـة ال تبـني ذلـك، فهناك 
مبـاٍن نسـبة التدميـر فيهـا قليلـة ال ميكن حصرهـا وتوثيقها 
إال عبـر النـزول امليدانـي، وصـور األقمـار الصناعيـة تقـدم  
ـرت تدميـًرا كبيـًرا،  وتعطـي  بيانـات عـن املنشـآت التـي دمِّ
ميدانّيًـا  فيهـا  النـزول  التـي ميكنـك  األماكـن  عـن  مؤشـًرا 

لتقـوم بعمليـة احلصـر بدقـة و تفصيـل.

عمل املركز
أنشـئ املركـز بقـرار جمهوري رقم80 عـام 2005، وبدأ 
ـز فنّيًـا. واملركـز  تأسيسـه مـن الصفـر يف 2006، وقـد ُجهِّ
يتبـع وزارة االتصـاالت لكنـه مسـتقل مالّيًـا وإدارّيًـا ويخـدم 
قطاعـات الدولـة كافـة، ويسـتخدم الصـور الفضائيـة؛ ألن 
القمـر الصناعـي يقـدم أرشـيًفا ضخًمـا مـن الصـور، وألن 

هنـاك اسـتخدامات متنوعـة لتلـك الصـور.
ويكمـل الدكتـور خنبـري حديثـه، فيقـول: تسـتخدم تلك 
الصـور أحياًنـا يف تنفيـذ مخطـط عمرانـي ألن اسـتراتيجية 
اجليولوجيـا،  وعـن  الزراعـة  عـن  تختلـف  فيهـا  التصويـر 

ومـن ثـم نقـوم بعمـل معاجلـات وحتسـني للصـور والعديـد 
مـن األمـور التقنيـة التـي تعمـل علـى إنتـاج صـورة، ومـن ثـم 
يأتـي الـدور اآلخـر للمركـز واملتمثل يف طـرح املعلومات التي 
تضـاف إلـى الصـورة، ألن الصـورة مـن دون بيانـات تعريفيـة 
تعـدُّ صمـاء، مؤكـدا ان تلـك العمليـة ميكـن ان تسـهم بشـكل 
مباشـر يف تقديـن اخلدمـة الفنيـة الالزمـة لبرامـج إعـادة 

اإلعمـار.
وعـن الـكادر اخملتـص أوضـح الدكتـور أن هنـاك كادًرا 
املنشـآت  جميـع  توطـني  بصـدد  وأنهـم  ومختًصـا،  مدرًبـا 
احلكوميـة واجلهـات ذات العالقـة، »ومـن ثـمَّ نحـن منتلـك 
ـر يف  كادًرا متخصًصـا يسـتطيع أن يعمـل علـى تقييـم مـا ُدمِّ

أثنـاء الصـراع.«
وأضـاف: نحـن عندمـا نقـوم بعمـل مشـاريع مـن هـذه 
النوعيـة عـادة مـا نقـوم بتدريـب فريـق مختـص ومسـؤول، 
امليـاه  أو  الصحـة  بعمـل حصـر يف منشـآت  نقـوم  فعندمـا 
أو التعليـم، يُفضـل أن يكـون لدينـا كادر مختـص مـن هـذه 
اجلهـات، ألنـه سـيكون أكثـر قـدرة علـى حتديـد األضـرار 
ر، يف حني أن  ا عاًما ملا ُدمِّ بدقة، فدور املركز أعطى مؤشـرً
اجلهـات ذات العالقـة كالصحـة مثـال ميتلكـون خلفيـة بعدد 
للتدميـر  تعرضـت  التـي  املستشـفيات  واألسـر يف  األطبـاء 
عبـر  رصـده  يتعـذر  الـذي  املباشـر  غيـر  التأثيـر  وحتديـد 

الصناعيـة. األقمـار 

أهمية استخدام التقنية
 وعـن تقييمـه لتقاريـر اجلهـات التـي اجـرت عمليـات 
حصـر، يقـول: إن احلصـر اكتفـى مبجموعـة مـن اجلـداول 
واألرقـام، ولكـن عندمـا تعكـس ذلـك علـى صـور فضائيـة 
املعلومـات  )»اجلـي آي أس« نظـم  بــ  مـا تسـمى  وخرائـط 
اجلغرافيـة( فأنهـا تكـون أكثـر دقـة، وباإلمـكان عمـل حتليـل 
عـن طريـق حتديـد مركـز األضـرار، وحتـدد األماكـن التـي 

ـرت وفًقـا لنطـاق األضـرار. ُدمِّ
  وحـول أهميـة اسـتخدام التقنيـة يف عمليـة اإلعمـار، 
د الدكتور خنبري أنها تقوم على عملية التوثيق واحلصر  وكَّ
للمنشـأة قبـل الضربـة وبعدهـا، بخـالف اسـتخدم اجلداول 
البيانيـة يف حتديـد الدمـار. فالصـورة أكثـر تصديًقـا وأكثـر 
شـفافية مـن البيانـات واألرقـام، وقـد اعتمـدت العديـد مـن 
يف  بـدأت  التـي  املتحـدة  كاألمم  التقنيـة  هـذه  املنظمـات 
العمـل بهـذه التقنيـة، ألنهـا أكثر مصداقية وشـفافية وتربط 
املعلومـة باملـكان.  كمـا ال يقتصـر اسـتخدام هـذه التقنيـة 
علـى املناطـق املتضـررة فقـط بـل املناطـق املسـتقرة، وذلـك 

ألجـل حتديـد األولويـات التنمويـة. 
وعـن التجـارب التي اسـتخدمت فيهـا هذه التقنية، ذكر 
رئيـس املركـز لــ »صـوت األمل« 
دراسـة  بعمـل  قامـوا  أنهـم 
صنعـاء  ملنطقـة  متخصصـة 
الصـور  تسـتعرض  القدميـة 
الدمـار  قبـل  بهـا  اخلاصـة 
األضـرار  مـدى  موثًقـا  وبعـده، 
املدينـة،  لهـا  تعرضـت  التـي 
علـى  متاحـه  الدراسـة  وهـذه 
األمم  وأن  اإلنترنـت،  شـبكة 
املتحـدة عملت دراسـة مشـابهة 

الدراسـة.  لتلـك 
التقنيـة ميكـن اسـتخدامها ولكـن  »ويف حـني أن هـذه 
تعطـى األوليـة للمناطـق األكثـر اسـتقراًرا، نؤكـد أن اجلهات 
الرسـمية هـي مـن حتـدد األولويـات لعمليـة احلصـر وفًقـا 
خلطتها املرسـومة للمباني واملنشـآت والقطاعات اخلدمية 
واالقتصاديـة، يف حـني أنـه باإلمـكان اسـتخدامها على مدى 
واسـع كأن نسـتخدمها يف املطـارات واملوانـئ«. حسـب مـا 

قالـه خنبـري.
شـكل  علـى  تأتـي  املعلومـات  مـن   80% إن  وقـال: 
خرائـط، وصاحـب القـرار ال ميتلـك الوقـت الـكايف للنظـر 
وقـراءة التقاريـر واخلرائـط، لـذا نقوم بعكس تلك اخلرائط 
علـى شـكل معلومـات يف وقـت قصيـر، فاملركـز ال يقتصـر 
عملـه علـى مجـرد إنتـاج خرائـط ولكـن يجـري علـى أثرهـا 
حسـاب اإلحداثيـات وحتويـل اخلريطة إلـى بيانات، كما أنه 
يقـوم بعمـل قاعـدة بيانـات مكانية، ويقـوم بتخزين الطبقات 
علـى شـكل خرائـط، ويسـاعد علـى عمليـة حتليـل البيانات.
يقـول  املركـز،  يواجههـا  التـي  الصعوبـات  أهـم  وعـن   
خنبـري: إن شـحة املـوارد تعد أهـم تلك الصعوبات، ويترتب 
عليهـا العديـد مـن األمـور مثـل عـدم القـدرة علـى حتديـث 
البيانـات وشـرائها، وعلـى تدريـب كـوادر مختصـة ومؤهلـة، 
وعـدم القـدرة علـى مواكبـة املؤمترات والنـدوات اخلارجية، 

باإلضافـة إلـى ِقـدم األجهـزة.

دور تقنية االستشعار عن ُبعد يف إعادة اإلعمار

خنبري: الصراع سينتهي وينبغي ان نكون مستعدين للمرحلة التالية

حتتل عملية إعادة إعمار ما حتتل عملية إعادة إعمار ما 
ره الصراع يف اليمن أولوية ملحة  ره الصراع يف اليمن أولوية ملحة دمَّ دمَّ

يف عملية التسوية، ويفرضها يف عملية التسوية، ويفرضها 
حجم الدمار واألضرار التي حلقت حجم الدمار واألضرار التي حلقت 

بالبنية التحتية طوال هذه بالبنية التحتية طوال هذه 
السنوات، وبالذات تلك القطاعات السنوات، وبالذات تلك القطاعات 
املرتبطة باخلدمات العامة، مثل: املرتبطة باخلدمات العامة، مثل: 

التعليم، والصحة، والكهرباء، واملياه، التعليم، والصحة، والكهرباء، واملياه، 
والصرف الصحي، والطرقات.والصرف الصحي، والطرقات.

الدكتور خالد محمد خنبري  - رئيس مركز االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية  
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سماح عمالق
  صوت األمل

التنميـة  علـى  احلـرب  تأثيـر  »تقييـم  ويف 
اإلمنائـي،   املتحـدة  األمم  برنامـج  ـ  اليمـن  يف 
رت نسـبة االنكمـاش التراكمـي يف  2019«، ُقـدِّ
 ) GDP( النـاجت احمللـي اإلجمالـي احلقيقـي

بنحـو 46.1 % للفتـرة   2014 ـ  2019. 

توقف النشاط االقتصادي
النشـاط  جمـود  يف  الصـراع  أسـهم    
خاصـة  كبيـًرا،  تراجًعـا  وتراجعـه  االقتصـادي 
العمـل  فـرص  مـن  وقلـص  اخلـاص،  القطـاع 

املواطنـني. مـن  كبيـرة  لشـريحة  والدخـل 

   أحمـد عبـد الواسـع )47 عاًمـا مـن تعـز( 
الغذائيـة  للمـواد  جتاريـني  محلـني  ميلـك  كان 
أنشـأهما بعـد أن كان عمـل يف إحـدى الـدول 
العربيـة ألكثـر مـن 20 عاًمـا، كان يوفـر فرصـة 
ولكـن   ، وعامـلًا  موظًفـا   16 مـن  ألكثـر  عمـل 
احملالـني  أحـد  ـر  ُدمِّ الصـراع  ظـروف  بسـبب 

النشـاط يف احملـل اآلخـر. ـف  وتوقَّ
منـذ  احمللـني  يف  العمـل  توقـف  وبسـبب   
مبالـغ  الواسـع  عبـد  اآلن، خسـر  وإلـى   2016
كبيـرة، وتوقـف نشـاطه التجـاري توقًفـا تاًمـا، 
وتراكمـت عليـه الديـون, ليـس هـو فقـط بـل كل 

مـن كان يعمـل معـه.
الوحيـد مـن خسـر جتارتـه  ليـس   أحمـد 
املوظفـني  مـن  الكثيـر  فهنـاك  رزقـه،  ومصـدر 
الذيـن فقـدوا وظائفهـم يف القطاعـات العامـة 
واخلاصـة، وأيًضـا هنـاك من فقدوا مشـاريعهم 
اليمنيـة,  احملافظـات  مختلـف  يف  اخلاصـة 
الوضـع  تـأزم  إلـى  ى  أدَّ الـذي  الصـراع  بسـبب 
مختلـف  يف  وتدهـوره  البـالد  يف  االقتصـادي 

القطاعـات.
يف  موظـف  عاًمـا،   39( محمـد  علـي 
صنعـاء( يشـكو مـن توقـف مرتبـه منـذ 2016، 
إحـدى  يف  التعليمـي  القطـاع  يف  علـي  يعمـل 
املـدراس احلكوميـة، ويسـكن يف بيـت اسـتأجره 

وزوجتـه. اخلمسـة  ألوالده 
قاسـية  اقتصاديـة  علـي ظروًفـا  يواجـه    
كانـوا  الذيـن  املواطنـني  مـن  الكثيـر  مثـل  مثلـه 
يعتمـدون علـى رواتبهـم يف توفيـر حيـاة كرميـة 
توفيـر  عـن  عاجـًزا  أصبـح  حالّيًـا  ألسـرهم، 
الضروريـات مـن املـواد الغذائيـة واملسـتلزمات 
الدراسـية ألوالده، حـاول أن يعمـل يف أكثـر مـن 
مـكان لكـن الوضـع يـزداد صعوبـة مـع التدهـور 

الكبيـر يف العملـة احملليـة وارتفـاع األسـعار.
والتعـاون  التخطيـط  وزارة  تقريـر  يشـير 
أن معـدل  إلـى   ،2020 ـ أغسـطس    الدولـي 
ى  البطالـة مرتفـع جًدا بسـبب الصـراع الذي أدَّ
إلـى فقـدان املواطنـني ملرتباتهـم، وسـبَّب أزمـة 
االقتصاديـة  لألنشـطة  وتعطيـل  الدخـل  يف 
البطالـة  معـدل  تفاقـم  حيـث  العيـش,  وسـبل 
وانعدمـت فـرص العمـل  منـذ عـام 2015  وإلى 
2019 )22.1 % إلـى 32 % (، وارتفـع  إلـى 

34 % يف عـام 2020، وهـذ األمـر يعـد مـن 
والتنميـة. االقتصـاد  تواجـه  التـي  التحديـات 

انعكاسات سلبية
إن ارتفـاع معـدل البطالـة وتراجـع فـرص 
وظائـف  ومحدوديـة  احلكومـي  التوظيـف 
القطـاع اخلـاص، كل هـذه تعـدُّ حتديـات تواجه 
االقتصـاد والتنميـة يف هـذه املرحلـة الصعبـة.
يوضـح »لصـوت األمل« اخلبير االقتصادي 
االقتصـادي  الوضـع  أحمـد  محمـد  الدكتـور 
اآلن،  وإلـى   2015 منـذ  اليمـن  بـه  ميـر  الـذي 
إن  قائـاًل:  للغايـة،   باملتدهـور  يصفـه  حيـث 
سـعر  يف  حدثـت  التـي  السـلبية  االنعكاسـات 
العملـة اليمنيـة أمـام العمـالت األجنبية، دفعت 
فتوقفـت  للدولـة،  املالـي  الوضـع  تفاقـم  إلـى 
ذلـك  والتنمويـة مبـا يف  االجتماعيـة  النفقـات 
التشـغيل،  ونفقـات  الدولـة  موظفـي  مرتبـات 
يف  لإلحصـاء  املركـزي  اجلهـاز  ذكـر  حيـث 
يف  التراكميـة  اخلسـائر  أن   ،2020 مـارس 
إجمالـي اإليـرادات العامـة قـدرت بنحـو 41.6 
مليـار دوالر خـالل الفتـرة 2015 - 2018 ، مـا 
ى إلـى إربـاك وتعقيـد املشـهد االقتصادي يف  أدَّ

البلـد.

يف  االقتصـاد  أسـتاذ  يـرى  جانبـه  مـن    
تولـي  أن  علـي،  صـادق  الدكتـور  تعـز  جامعـة 
االقتصـادي  واإلصـالح  اإلعمـار  إعـادة  جهـود 
مؤسسـات  بنـاء  إعـادة  علـى  العمـل  مـن  تبـدأ 
العامـة  اإلدارة  وحتسـني  الرئيسـة،  الدولـة 
اجلهازيـن  تأهيـل  وإعـادة  املاليـة،  واإلدارة 

والقضائـي.  األمنـي 

  يضيـف لـ«صـوت األمـل«: ومـع أن إنعـاش 
هـذه املؤسسـات ليـس كأولويـة التدخـالت التي 
يجـب  ال  أنـه  غيـر  اإلنسـاني  باجلانـب  تُعنـى 
املنجـزات  لهـذه  الكبيـر  اإلسـهام  التغافـل عـن 
يف عمليـة التعـايف وإعـادة اإلعمـار عبـر سـيادة 
القانـون. مؤكـًدا، أهميـة اشـتمال عمليـة إعـادة 
اإلعمـار علـى إصالحـات سياسـية تتواكـب مـع 
وجـود محـددات قانونيـة ملزمـة يف سـبيل بنـاء 

الثقــة يف هـذه العمليـة.

دور القطاع اخلاص
إلميـان الدولـة واجملتمـع الدولـي بأهميـة 
دور القطـاع اخلـاص يف عمليـة إنهـاء الصـراع 
أولويـات  )خطـة  ذكـرت  اإلعمـار,  وإعـادة 
يونيـو  ـ  االقتصـادي  والتعـايف  اإلعمـار  إعـادة 
2019( أهميـة تعزيـز صمـود القطـاع اخلـاص 
والتعـايف  اإلعمـار  إعـادة  يف  إسـهامه  وزيـادة 
عـن طريـق العمـل علـى تقـدمي الدعـم الـالزم 
لتعـايف القطـاع اخلـاص يف البلـد، كونه احملرك 
الرئيـس للنشـاط االقتصـادي واملشـغل األكبـر 
للعمالـة واملـزود األسـاس للسـلع واخلدمـات يف 

الراهـن. الوقـت 
وزارة  نفذتهـا  التـي  اخلطـة  ـدت  ووكَّ
التخطيـط والتعـاون الدولـي أهميـة إعـادة بنـاء 
التـي تضـررت مـن الصـراع وخاصـة  املنشـآت 
الشـراكة  وتعزيـز  اخلـاص،  بالقطـاع  املرتبطـة 
بـني القطـاع العـام والقطاع اخلاص يف مشـاريع 
البنيـة التحتيـة وإعـادة اإلعمار، وإتاحة التمويل 
األساسـية،  السـلع  السـتيراد  اخلـاص  للقطـاع 
الصغيـرة  املشـاريع  دعـم  إلـى  باإلضافـة 
وصغـار  األعمـال  ورواد  واملتوسـطة  واألصغـر 

أصولهـا. بنـاء  إلعـادة  والصياديـن  املزارعـني 
اإلعـالم  مركـز  )مديـر  نصـر  مصطفـى 
»إنـه يف  لـ«صـوت األمـل«:  االقتصـادي( يقـول 
إنهـاء  علـى  شـامل  توافـق  إلـى  التوصـل  حـال 
علـى  العمـل  الضـروري  مـن  سـيكون  الصـراع 
االسـتثمار السـريع وتطويـر القطـاع اخلـاص؛ 
خللـق فـرص عمـل، وإعادة بنـاء البنية التحتية، 
وحتويـل تدفقـات التمويـل بعيـًدا عـن اقتصـاد 
الرسـمية،  األسـواق  واسـتعادة  الصـراع، 
اقتصـادي  اسـتقرار  حتقيـق  علـى  واملسـاعدة 
واجتماعـي عـام مـن شـأنه أن يسـهم يف حتقيق 

األمـد«.  وطويـل  دائـم  سـالم 

السلطة احمللية والتعايف االقتصادي
احملليـة  السـلطات  إعطـاء  »يجـب 
مسـؤولية تصميـم مشـاريعها اخلاصـة بالتعايف 
تلـك  وقيـادة  اإلعمـار،  وإعـادة  االقتصـادي 
برنامـج  املشـاريع، عوًضـا عـن االعتمـاد علـى 
موحـد لـكل مناطـق اليمن، وميكن أن تُعطى كل 
د بنـاًء على  سـلطة دورة متويـل خاّصـة بهـا جُتـدَّ
األداء«. وذلك حسـب اخلبيرة االقتصادية أمل 

. الصالحـي 
وأضافـت لصـوت األمـل: أنـه ميكن حتديد 
بصـورة  عليهـا  العمـل  يجـري  التـي  املشـاريع 
والوطنيـة،  احملليـة  السـلطات  بـني  مشـتركة 
بصـورة  ذلـك  بعـد  تطويرهـا  علـى  والعمـل 

. مسـتقلة
إحلـاق  ضـرورة  علـى  الصالحـي  وتشـّدد 
علـى  تدعـو  اسـتراتيجية  اقتصاديـة  آليـات 
إعـادة بنـاء الثقـة يف السـلطة املركزيـة وحكـم 

اإلعمـار. وإعـادة  التعـايف  بجهـود  القانـون 

 حتريك النمو االقتصادي
وزارة  يف  اقتصـادي  خبيـر  واسـتعرض 
لـم يرغـب يف ذكـر  ـ  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط 
النفقـات  تراجـع  نسـب  األمـل«  لـ«صـوت  ـ  اسـمه 
تراجعـت  التـي  اإلجمالـي  املسـتوى  علـى  العامـة 
تراجًعا ملحوًظا خالل الفترة 2015ـ 2019 مقارنة 
مبـا كانـت عليـه عـام 2014، حيث أظهرت البيانات 
تراجعهـا مبتوسـط سـنوي بلـغ نحـًوا مـن 14.3% 
احمللـي  النـاجت  إلـى  نسـبتها  تراجـع  إلـى  ى  أدَّ مـا 
اإلجمالـي مـن 36.8 % عـام 2014 إلـى 26.5 % 
عـام ،2019 األمـر الـذي تسـبب يف خفـض الطلـب 

االقتصـاد. يف  والتوظيـف  والدخـل  الكلـي 
الـوزارة  تـرى  تقاريـر  أن هنـاك  أيًضـا  وبـنيَّ   
أنهـا تسـهم يف تقـدمي معاجلـات لإلنعـاش والتعـايف  
العامـة، وإعـادة دورهـا يف  املاليـة  االقتصـادي يف 
تنميـة  عبـر  وذلـك  االقتصـادي،  النمـو  حتريـك 
اإليـرادات العامـة وخصوًصـا الضريبية مبا يضمن 
تقليـل االعتمـاد علـى التمويـل التضخمـي والتمويـل 
الطويـل،  املـدى  علـى  النفطيـة  اإليـرادات  مـن 
والسـيطرة علـى عجـز املوازنـة العامـة عند احلدود 
املقبولـة اقتصادّيًـا، ورفـع كفايـة تخصيـص اإلنفـاق 
العـام، مبـا يكفـل رفـع نسـبة اإلنفـاق االسـتثماري.
  كما وكَّد ضرورة وضع استراتيجية للتعايف 
واإلنعـاش املتصـل بالتشـغيل واحلـد مـن البطالـة، 
االنخفـاض  علـى  التركيـز  طريـق  عـن  وذلـك 
الهائـل يف مسـتوى العمالـة لـدى أشـد القطاعـات 
تضـرًرا، للعمـل علـى إعطـاء أولويـة كبـرى لإلنتاج 
ثالثـة  لتحقيـق  االقتصـادي  التعـايف  مرحلـة  يف 
أهـداف هـي: خلـق فـرص عمـل ملواجهـة البطالة،  
وتخفيـض تكاليف املعيشـة، وزيـادة االعتماد على 

الـذات. 

الوضع االقتصادي يف اليمن.. محاوالت للتعايف وإعادة اإلعمار الوضع االقتصادي يف اليمن.. محاوالت للتعايف وإعادة اإلعمار 

املركزي لإلحصاء: اخلسائر التراكمية يف إجمالي اإليرادات العامة أكثر من 41.6 مليار دوالر
بخسائر  اليمن  يف  الصراع  تسبب     
الشعب  ثمنها  دفع  كبيرة  اقتصادية 
بأكمله، حيث لم تسلم املباني السكنية من 
الدمار، وكذا القطاع الصناعي والتجاري ـ 
العام واخلاص ـ والقطاعات اخلدمية التي 

كلفت اليمن خسائر مبليارات الدوالرات.



املهندس/ احمد سعيد الوحش 
 صوت األمل

ويحّدد كل شرط ما إذا كانت إعادة اإلعمار 
ستتحّقق وكيف ستحدث، وهذه الشروط هي: أولًا، 
ويعني  اإلعمار،  إلعادة  االقتصادية  املوارد  توافر 
ليس  ولكن  األولى  بالدرجة  املالية  املوارد  ذلك 
التي تنتهي أو قد تنتهي  ، وثانًيا الطريقة  حصراً 
بها الصراع ؛ وثالثًا وجود أو غياب عملية سياسية 
على الصعيد الوطني أو اإلقليمي؛ ورابًعا الهياكل 
االقتصادية التي كانت قائمة قبل الصراع ، واإلرث 
اإلعمار  إعادة  عملية  ترتكز  حيث  املؤسساتي، 
الناجحة على بناء الدولة بشكل فّعال وحتقيق تعاٍف 
اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل األمد ويف حال 
كان ذلك ناقًصا أو مفقوًدا، تتعّطل إعادة اإلعمار، 
ما مينح األطراف الفاعلة اخلارجية هامًشا أكبر 
للتأثير يف مسار هذه العملية خلدمة مصالح أخرى 
ويعتبر الشرط األول هو توافر املوارد وهي خطوة 
ضرورية إلعادة اإلعمار وإن لم تكن كافية وحدها.
ترسي  ال  قد  وخارجًيا  محلًيا  املوارد  فوفرة   
إلعادة  الالزمة  واالقتصادية  السياسية  األسس 
الدول  اإلعمار واحلفاظ عليها. وقد تفتقر بعض 
املؤسساتية  والفعالية  اإلقليمية  السالمة  إلى 

الضروريتني الستغالل مواردها. 
  يُضاف إلى ذلك أن العوامل السياسية مثل 
إعداد نخب جديدة وفق النظام السياسي يف مرحلة 
ما بعد احلرب تتمكن من التأثير  يف آفاق احلصول 
على املوارد الالزمة إلعادة اإلعمار، فهذه العوامل 
احمللية  والسياسية  االجتماعية  الدوائر  حتّدد 
الداعمني  عن  فضلًا  التمويل  إليها  سيتدّفق  التي 
اإلقليميني والدوليني الذين سينخرطون يف إعادة 
اإلعمار، لكن يف حالة عدم استجابة األطراف إلى 
تواجه  قد  النزاع،  وتوقيف  السالم  دعوات إحالل 
االستثمارات  من  حترمها  التي   العقوبات  بعض 
الصراعات  أن  حيث   ، اإلعمار  إلعادة  والقروض 
كبير  بشكل  أضعفت  اليمن  شهدتها  التي  األهلية 
أساًسا  تعاني  كانت  التي  االقتصاد  كامل  من 
اليمن منه بسبب االضطرابات املتكررة،  وأفقدت 
الكثير من األحيان ثقة الداعمني واملمولني ، وهذه 
احلاالت ال متّهد بالضرورة الطريق أمام إقامة دول 

جديدة أكثر متاسًكا بسبب حصول تشرذم وانقسام 
واذا ما تستمّر حالة   ، وأمني  اجتماعي وسياسي 
حالة سالم  الى  التوصل  دون  والتشرذم  االنقسام 
واعادة اللحمة اجملتمعية بنب مختلف الفرقاء  فقد 
من  اإلعمار  إعادة  عملية  على  كبير  بشكل  تؤّثر 

خالل ثالث طرق مترابطة يف ما بينها :
االستقرار  هذه  التشرذم  حالة  تقّوض  أوال:   
الستقطاب  أساسًيا  شرًطا  يعد  الذي  األمني 
االستثمارات احمللية أو اخلارجية، ما يعرقل تدّفق 
توطني  إلعادة  الضرورية  اإلنسانية  املساعدات 

النازحني واملهجرين داخلًيا.
التي  الوطنية  األسواق  وحدة  تهدد  ثانيا: 
يف  اإلقليمية  بالسالمة  مباشرا  ارتباطا  ترتبط 
تطبيق  دون  يحول  ما  الصراع،  بعد  ما  مرحلة 
القواعد التنظيمية األساسية التي حتكم النشاط 
وتسعير  الضرائب  فرض  مثل  االقتصادي، 
العامة.  واخلدمات  املدعومة  والسلع  اخلدمات 
ألنشطة  أيضأ  أساسية  السوق  وحدة  وتُعتبر 
اإلنتاج والتبادل التجاري لتحقيق تعايف اقتصادي 

مستدام.
ثالثا: غالبا ما ترتبط حالة االنقسام والتشرذم 
واألعمال  الدولة  شبكات  تشكيل  بإعادة  املستمرة 
مبا يصّب يف صالح أمراء احلرب الذين انخرطوا 
يف مجال األعمال حيث يعمل هؤالء الذين يدعون 
رواد األعمال مساهمني بشكل أساسي من خالل 
توفير احلماية أو االنخراط يف شتى أشكال العنف 
وهذا  األصول  من  والتجريد  واالبتزاز  النهب  مثل 
من  اإلنتاجية  األنشطة  من  املزيد  حتييد  يعني 
واإلجتار  التهريب  ذلك  يف  ومبا  الوساطة  خالل 
وأنشطة السوق السوداء األخرى ، وأيضا من خالل 
العلنية والتعدي على  النهب  االنخراط يف أنشطة 
حصص أطراف فاعلة أخرى يف اجملتمع أو السوق 
اخلروج  الصعب  من  جتعل  األساليب   هذه  كل 
انحسار  بعد  حتى  األهلية،  احلرب  اقتصاد  من 
اعمال احلرب والصراع ، وهذا ما تؤّكده التجارب 
الدولة  مؤسسات  تُعتبر  التي  البلدان  يف  السابقة 

فيها ضعيفة.
 ففي اليمن مثال هيمن أمراء النزاع ورجال 
صراعات  اي  انتهاء  بعد  االقتصاد  على  أعمال 
أهلية ومتّكن هؤالء من تطبيع نفوذهم والتالعب 
بحيث  اخلاصة،  ملصلحتهم  االقتصادية  باحلوافز 

احلماية،  وتوفير  العنف،  ممارسة  أصبحت 
أنشطة  املقاتلني  وجتنيد  الطبيعية،  املوارد  ونهب 
واسعة  شرائح  فيها  تنخرط  سائدة  اقتصادية 
سياسية  عملية  إطالق  أجل   ومن  السكان،  من 
يرسى  أن  واخلارجية  الداخلية  احلروب  إلنهاء 
واألرباح  التكاليف  توزيع  إلعادة  الالزمة  اآلليات 
السياسية يف مرحلة  بني اجملموعات االجتماعية 
مثل  غياب  يعني  العكس  وعلى  الصراع  بعد  ما 
هذه العملية احلفاظ على حالة من التفاعل غير 
أو  شاملة  أهلية  حروب  شكل  يف  سواء  السلمي، 
أو  االغتياالت  مثل  العنف،  من  حدة  أقل  أشكال 
املكّثف،  القمع  أو  اإلرهاب  أو  العصابات  حروب 
بعد  ما  مرحلة  يف  سياسية  عملية  وجود  ويعتمد 
انتهت  التي  الطريقة  على  بعيد  حد  إلى  الصراع 
تؤّثر  العملية  هذه  بأن  العلم  مع  النزاعات،  بها 
وكيفية  اإلعمار  إعادة  إمكانية  يف  كبير  بشكل 
حدوثها كونه يرتبط ذلك ارتباطا  وثيقا باجلوانب 
السياسية إلعادة اإلعمار سواء بشكل مباشر من 
بشكل  أو  االتباع  آليات  أو  السلطة  تقاسم  خالل 
التي حتكم  القواعد  غير مباشر من خالل وضع 

كيفية إعادة توزيع الثروة .
التحالفات  بناء  على  تداعيات  األمر  ولهذا   
يف  السياسية  السلطات  على  الشرعية  وإضفاء 
العملية  تتحقق  ما  عادًة  الصراع،  بعد  ما  مرحلة 
هذه  ترتبط  إذ  الوطني  املستوى  على  السياسية 
يف  لكن  ومؤسساتها  الدولة  بناء  بإعادة  العملية 
ما  غالبا  احلرب  بسبب  بشدة  املنقسمة  الدول 
يشارك الفرقاء اإلقليميون والدوليون كمؤّثرين أو 

وسطاء أو محّكمني أو مفسدين وبالتالي يصبحون 
جزًءا من هذه العملية.

غياب  فإن  هذا  من  النقيض  وعلى    
العربية  دول  يف  والسياسية  األمنية  الترتيبات 
يحول  قد  صراعات  تخوض  التي  اليمن  ومنها 
مسار إعادة اإلعمار والتعايف إلى امتداٍد للتنافس 
اإلقليمي والدولي ، يف نهاية املطاف يُعتبر اإلرث 
قبل  ما  الدولة  به  تتمتع  كانت  الذي  االقتصادي 
الصراع مهما أيضأ يف حتديد ما إذا كانت إعادة 
اإلعمار ستؤّدي إلى تعايف اقتصادي طويل األمد ، 
وميكن أن يشّكل هذا اإلرث االقتصادي إما فرصة 
املنظور  من  اإلعمار  إعادة  تأثير  يحدد  عائقا  أو 
أو  يعزز  قد  اإلرث  فهذا  واالقتصادي  السياسي 
فيها  يشارك  التي  الشاملة  التنمية  مسار  يعرقل 
املواطنون يف إنتاج وتوزيع القيمة للتأثير على آفاق 

إعادة االندماج الوطني وبناء الدولة. 
  يف هذا الصدد ال بد من التركيز على عاملني 
مترابطني: األول، هو أن الدول التي تعتمد بشكل 
كبير على الثروة املستمد من املوارد الطبيعية أو 
لديها فرص  املساعدات اخلارجية  أو  التحويالت 
املدى  على  الشاملة  التنمية  يف  لالنخراط  أقل 
يف  ضعيفة  اإلنتاجية  قطاعاتها  أن  ذلك  الطويل 
الغالب ويعتمد منو ناجتها احمللّي اإلجمالي بشكل 
كبير على مصادر خارجية لرأس املال أو مصادر 
احلكومية  العائدات  وعلى  للغاية  ضيقة  محلية 
حجم  يف  الثاني،  العامل  ويكمن   ، والصادرات 
حصة  تنامت  فكلّما  ونشاطه  اخلاص  القطاع 
من  الصراع  قبل  ما  مرحلة  يف  اخلاص  القطاع 

حيث التوظيف واإلنتاج واالستثمار زاد احتمال أن 
تفضي إعادة اإلعمار إلى التنمية الشاملة والتعايف 
االقتصادي على املدى الطويل يشار إلى أن الدولة 
تضم  الثروة   من  عالية  نسب  على  حتصل  التي 
وقطاعا  متضخمة  عامة  بيروقراطية  الغالب  يف 

خاصا صغيرا. 
وعادًة ما تكون أقل إنتاجية وتعمد إلى إعادة 
تدوير الثروة  بدالً من إنتاج القيمة سواء من خالل 
املضاربات العقارية أو الوساطات املالية وعمليات 
التي  أن اجملتمعات  ذلك  إلى  ، يضاف  السمسرة 
تسود فيها مثل هذه األنشطة غالبا ما تكون أكثر 
عرضة للصراعات األهلية، وحيث  أن  آفاق إعادة 
إن  إذ  اليمن  يف  قامتة  تبدو   اليمن  يف  اإلعمار 
شروط النجاح إما ناقصة أو مفقودة متأل بحسب 
ال  ذلك  إلى  إضافة   ، اخملتصني  من  كثير  أروى 
تبشر التفاعالت الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية 

بانتهاء النزاع فيها حتى بعد انتهاء الصراع.
ترى  لن  اإلعمار  إعادة  أن  الظن  غالب  لذا   
وانعدام  املوارد  نقص  بسبب  اإلطالق  على  النور 
أنها  او  السياسي  االنقسام  وحالة  املكّثف،  األمن 
للنزاع لكن بوسائل أخرى تشمل  ستصبح امتداد 
يبدو  ما  وهذا  وخارجيني  محليني  متنافسني 
النهائية  النتيجة  تكون  وقد   ، اآلن  حتى  واضحا 
توطيد  أو  حدة  أقل  محلية  صراعات  نشوب 
عن  الناجمة  االقتصادية  أو  األمنية  الترتيبات 
الصراع ، فهل يستطيع اليمنيني جتاوز االنقسام 
وتوقيف النزاع وحتقيق شروط إعادة اإلعمار ومبا 

يخدم املصلحة الوطنية لليمن.

العدد )21( 2021/12/1 ملف العدد4

الشروط األساسية لتحقيق إعادة اإلعمار باليمن
السياسية  النتائج  يف  تؤّثر  االقتصادية  العوامل  أن  يف  شّك  ال       
األربعة  الشروط  خالل  من  ذلك  ويتجّلى  اإلعمار،  بإعادة  املرتبطة 
اإلعمار  إعادة  عملية  تتكّلل  كي  توافرها  ينبغي  التي  األساسية 

بالنجاح. 

حنني الوحش
صوت األمل

والدراسات  األبحاث  من  العديد  ركزت       
للتعايف  برامج  تنفيذ  عمليات  على  الدولية 
اليمن،  عبر طرح  اإلعمار يف  وإعادة  االقتصادي 
بأشكاله  الصراع  استمرار  يف  املتمثلة  التحديات 
من  التي  واالقتراحات  احللول  ووضع  اخملتلفة، 
والنهوض  الدولة  بناء  إعادة  على  تعمل  أن  املمكن 
من جديد ببيئة تنموية اقتصادية اجتماعية ثقافية 

تلبي احتياجات املواطنني.
    »ال ميكن أن يكون هناك إعادة إعمار يف 
اجملتمع  يعيشها  التي  الصراع  حالة  استمرار  ظل 
املقدمة  اخلارجية  البرامج  أن  سيما  ال  اليمني، 
أرض  على  ضعيفة  اإلعمار  إلعادة  واخملصصة 
ده  وكَّ ما  هذا  املرجوة«.  املطالب  وال حتقق  الواقع 

الباحث االقتصادي عبد الواحد حمود.
ويف تقييمه حول إعادة اإلعمار يف اليمن يبني 
، إن االستعدادات لتنفيذ اخلطط التي تشير إليها 
التقارير الدولية فيما يخص عملية إعادة اإلعمار 
االقتصادي  والتعايف  االستقرار  وتعزيز  اليمن  يف 
تتطلب الكثير من اجلهد والدعم لتنفيذ ذلك، حيث 
وجب التركيز بدرجة رئيسة على وضع االحتياجات 
ذات األولوية العاجلة واملتمثلة يف تفعيل مؤسسات 
الدولة وقطاع البنية التحتية من منظومة اخلدمات 
والصحة،  والتعليم،  واملياه،  )الكهرباء،  األساسية 

والطرق، والصرف الصحي وغيرها(.

تقييم التقارير الدولية

       يقيِّم مهيب احلكيمي )وكيل محافظة 
تعز للشؤون الفنية بوزارة االشغال العامة والطرق( 
التي  الدولية  التقارير  إن  قائلًا:  الدولية،  التقارير 
حقيقية  وغير  منطقية  غير  تقارير  تعد  م  تُقدَّ
األقمار  من  صور  على  العتمادها  وتفصيلية 
قيمة  وتقييم  األضرار  حجم  رصد  يف  الصناعية 
االحتياجات املطلوبة، يف حني أنه من املفترض أن 
يكون هناك حصر ميداني للمباني واملشاريع على 
د فيه نوعية الضرر ونسبته، وبعد  أرض الواقع حُتدَّ
التحديد الدقيق يُوَضع تصوٌر عام وشامل للمباني 

واألماكن املتضررة، وكيفية معاجلة األضرار.
    يف إطار الوضع العام والدمار الشامل التي 
وبوادر  عديدة  تدخالت  هناك  كان  البالد،  تعيشه 
مختلف  واإلصالح يف  البناء  إلعادة  ودولية  عربية 
ن تقرير البنك  اجملاالت، وعلى هذا األساس تضمَّ
يف  االحتياجات  )تقييم  حول   2020 عام  الدولي 
الحتياجات  أولّيًا  تقديًرا  الثالثة(  املرحلة  ـ  اليمن 
الصراع  من  املتضررة  التحتية  البنى  إعمار  إعادة 
يف اليمن، ووضع خطط استراتيجية للتعايف وتعبئة 

املوارد وحتديد أولويات االستثمارات. 
القطاعات  أكثر  أن  التقرير  ذكر  حيث       
يعد    2014 يف  بدأ  الذي  الصراع  من  تضرًرا 
 40 نسبته  ما  تعرضت  حيث  اإلسكان،  قطاع 

مختلفة،  أضرار  إلى  السكنية  الوحدات  من   %
كلية  وأضرار   )%  39( بلغت  جزئية  أضرار  منها 
بلغت)%1(، ويليها التعليم والصحة والنقل وقطاع 
املياه والصرف الصحي بشكل خطير، حيث تراوح 
 %  39 % )النقل( إلى   29 إجمالي األضرار بني 

)الصحة(.
الدولي  البنك  ر  قدَّ عامة،  وبصورة       
اإلعمار  وإعادة  بالتعايف  اخلاصة  االحتياجات 
اجلغرافية  واملناطق  ُقيِّمت  التي  للقطاعات 
املستمر  التقييم  من  املرحلة  هذه  تشملها  التي 
لالحتياجات ما بني 20 و25 مليار دوالر على مدى 
خمس سنوات، كما يُقدر احتياجات التعايف للحماية 
االجتماعية والوظائف على املستوى الوطني ما بني 

3.9 ـ 4.8 مليار دوالر أمريكي .

استجابة إنسانية
د تقرير لألمم املتحدة نشر يف أكتوبر  فيما وكَّ
أساس  كأمر  املوظفني  رواتب  دفع  أهمية   ،2021
من  يعد  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  للتعايف 
األمور احلاسمة يف تعايف اليمن، وذلك عبر تقدمي 

الدعم ملوظفي اخلدمة املدنية يف البالد.
طرق  إيجاد  أهمية  إلى  التقرير  أشار  حيث 
ألنهم  املدنيني  املوظفني  لدعم  مالئمة  اقتصادية 
اإلنسانية  االستجابة  وأن  البالد،  تعايف  مفتاح 
هذه  تعالج  لم  إذا  تكلفة  أكثر  تصبح  قد  برمتها 

املشكلة. 
كما وكَّدت دراسة عربية حول )إعادة اإلعمار 

الصراع  استمرار  احلرب:  بعد  العربية  الدول  يف 
مركز  عن  صادرة    2021 فبراير  أخرى(  بوسائل 
عملية  أن  االوسط؛  للشرق  كارنيغي  ـ  كير  مالكوم 
حتمي  أمًرا  ليست  الصراع  بعد  اإلعمار  إعادة 
احلدوث، بل يعتمد حجمها ووتيرتها ونطاقها على 
من  اخلارجة  الدول  يف  اجليواقتصادية  العوامل 
اجليوسياسية  النظرة  تؤّثر  كيف  أي  الصراعات، 

عملية  وتؤلف  االقتصادية.  املوارد  استخدام  يف 
التنافس  فصول  من  جديًدا  فصلًا  اإلعمار  إعادة 
ـ احمللية واإلقليمية  الفاعلة  بني مختلف األطراف 

والدولية ـ يف بلٍد ما. 
   وحول ما يدور يف اليمن تُبنيِّ الدراسة أن 
اليمن سيعتمد على التمويل األجنبي يف أي محاولة 
جدية إلعادة اإلعمار، ولكن يف ظل غياب أي عملية 

حتليالت محلية لدراسات دولية عــــن كيفية إعادة اإلعمار يف اليمن



اإلعمار  إعادة  عملية  ستكون  حقيقية  سياسية 
ما  الدولة،  بناء  إلعادة  محاولة  أي  عن  منفصلة 
األطراف  بني  صراعات  نشوب  احتمال  من  يزيد 

املتنافسة محلّيًا ورعاتها األجانب.

مشاركات دولية 
العربية  الفعاليات  من  العديد  أقيمت       

إعادة  ألهمية  شاملة  رؤية  طرح  حول  والدولية 
العمل  منظمة  َعقدت  حيث  اليمن،   يف  اإلعمار 
الدولية واالحتاد العام للغرف التجارية والصناعية 
مقترحات  طرح  إلى  هدفت  اجتماعات  اليمنية 
منوذج  تصميم  إلعادة  املشترك  العمل  يف  تسهم 
عن  والبحث  اإلعمار،  بإعادة  يتعلق  فيما  األعمال 
على  والقدرة  االستدامة  لتعزيز  جديدة  حتالفات 

التكيف والصمود.
االجتماعات  تلك  توصيات  وكَّدت  كما      
التحتية  البنى  إعمار  إعادة  على  العمل  يجري  أنه 
والقطاعات لتحقيق مصاحلة سياسية واقتصادية،  
والتركيز على إعادة دمج مؤسسات الدولة لتحسني 
بناء  إعادة  وتسهيل  اخلاص،  القطاع  عمل  بيئة 

االقتصاد والنسيج االجتماعي للبالد.

البرنامج السعودي إلعادة اإلعمار 
البرنامج  التي خصصها  البرامج      وضمن 
تقرير  أشار  اإلعمار،  وإعادة  للتنمية  السعودي 
وأهداًفا  خطًطا  هناك  أن  إلى   2020 للبرنامج 
بعملية  يتعلق  فيما  تنفيذها  إلى  البرنامج  سعى 

إعادة اإلعمار خالل الفترات املاضية وإلى اآلن.
أن  البرنامج  عن  الصادر  التقرير  وبنيَّ    
يف  نُفِّذت  التي  والبرامج  املشاريع  بعض  هناك 
القطاعات  من  لعدد  اليمنية  احملافظات  مختلف 
مثل )الطرق، واملواني، واملطارات، واملياه، والتعليم 
وغيرها( تعدُّ مشاريع طارئة تسهم يف التخفيف من 
معاناة الناس ضمن إطار عملية إعادة اإلعمار ملا 

ره الصراع. دمَّ
من  عدًدا  البرنامج  تقرير  استعرض  وقد     
فتح  إعادة  مشروع  يف  املتمثلة  اخلدمية  املشاريع 
الطرقات بني مديريات محافظتي املهرة والضالع، 
املهرة  يف  نشطون  ميناء  تطوير  مشروع  وتنفيذ 
اخلدمات يف  كامل  مطار  إنشاء  و  قدراته،  وزيادة 

مأرب.

مشاريع  نُفِّذت  أنه  التقرير:  يف  وجاء        
توليد  تشمل  الكهرباء  لقطاع  وتدخالت مخصصة 
الطاقة وتوفيرها لبعض املراكز يف جزيرة سقطرى، 
السمكية  والثروة  الزراعة،  قطاع  يف  ومشاريع 
واملتمثل يف مشروع دعم الثروة السمكية بالقوارب 
التي توفر مصدر دخل للصيادين، ومشروع زراعة 
القمح يف املسيلة الذي استهدف زراعة  120 فداًنا 
األراضي  من  مربع  متر    480,000 يعادل   مبا 

الزراعية.

الصحي  اجلانب  اإلعمار يف  إعادة  وحول     
من  عدد  تأهيل  بعملية  السعودي  البرنامج  قام 
املستشفيات احلكومية واملراكز الصحية املتضررة 
املعدات  بأحدث  وإمدادها  وتوسعتها  الصراع  من 
واألجهزة الطبية، حيث دعم أكثر من  17 مستشفى 
ومركًزا طبّيًا يف كلٍّ من املهرة، وسقطرى، ومأرب، 

وعدن وحجة.

اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
      تعد اجلمعية الكويتية من أهم اجلهات التي 
املواطنني  معاناة  من  تخفف  خدمية  مشاريع  تقدم 
تقاريرهم  اليمن، حيث شملت مشاريعهم ضمن  يف 
احملافظات  مختلف  يف  قطاعات  عدة  اخلاصة 
املدارس  من  الكثير  كترميم  والشمالية  اجلنوبية 
مشروع  وافتتاح  الصحي،  القطاع  ومد  وتأهيلها، 
لتجهيز مصنع األكسجني وتركيبه، وافتتاح مشاريع 

عديدة لشبكات املياه، باإلضافة إلى حفر اآلبار.

تقييم التقارير برؤية اقتصادية
قطاع  )وكيلة  الشرماني  وزيرة  ترى         
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  يف  املشاريع 
دون  من  وإعمار  تنمية  ال  ـ  لألسف  ـ  أنه  –عدن( 
تعديل لتوجه املنظمات الدولية، وتعديل آللية العمل 
التي تقوم بها يف تنفيذ األعمال واملشاريع يف اليمن، 
حيث تقدم املنظمات مشاريع طارئة وغير مستدامة 
وال تعد ضمن مشاريع إعادة اإلعمار، ألنها ال تركز 
على البنية التحتية والتتوفر فيها املواصفات التي 

حتقق استدامة للمشاريع.

     وأما زهير جعفر )مدير إدارة املنظمات 
فيقول:  الدولي(  والتعاون  التخطيط  وزارة  يف 
ضمن  الداعمة  واجلهات  الدولية  املنظمات  إن 
تقاريرها الدولية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تساعد 
تقوم  كما  اإلعمار،  وإعادة  االقتصادي  التعايف  يف 
بتنفيذ مشاريع متعددة خملتلف القطاعات اخلدمية 
اخلدمات  بعض  تسهم يف حتسني  التي  والتنموية 
الصراع  من  املتضرر  املواطن  منها  يستفيد  التي 
سواء يف مجال الزراعة أم املياه والصرف الصحي 
أم غيرها، وقد تعد ضمن مشاريع إعادة اإلعمار 

مع أنها غير مستدامة.
     وبنيَّ لـ«صوت األمل« أن املنظمات الدولية 
االستجابة  مشاريع  تقدم  الداعمة  واجلهات 
التي  األساسية  املتطلبات  توفر  حيث  الطارئة، 
تساعد يف عملية البناء واإلعمار وتسهم يف توفير 

مصدر دخل للمواطنني. 
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حول متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن 
  

أحالم  د.  أعدته  آخر  تقرير  تناول  فيما 
إعادة  متطلبات  موضوع   القباطي  عبدالباقي 
مرحلة  تعيش  اليمن  ان  التقرير  قال  اإلعمار حيث 
وأشرفت  حقيقي،  وحالة خطر  2011م  منذ  حرجة 
سنوات  ست  يقارب  ما  بعد  اجملاعة  هاوية  على 
كارثة  عن  أسفرت  التي  املستمرة  الصراعات  من 
االقتصاد،  وانهيار  التضخم  نتائجها  من  إنسانية 
فأصبحت  للبلد،  التحتية  البنية  مرافق  وانهيار 
على  للعمل  ملحة  ضرورة  اإلعمار  إعادة   عملية 
الدولــة  وإقامــة مؤسســات  االقتصــاد  بنــاء  إعادة  
كافة  التحتيــة  البنيــة  مرافق  تأهيــل  وإعادة  
التقرير  تناول  االجتماعي،  النســيج  بناء  وترميم 
تلبية  يف  وخلصها  اليمن  يف  اإلعمار  متطلبات 
املساعدات اإلنسانية الطارئة، وتوفير دعائم األمن 
التحتية،  البنية  مرافق  إعمار  وإعادة   واالستقرار، 
املوانئ  عوائد  واستثمار  اخلاص،  القطاع  وإشراك 
واملمرات املائية يف دعم عملة إعادة  اإلعمار لليمن 
،  وتفعيل دور املؤسسات احمللية وإشراكها يف عملية 
التحديات  ملواجهة  حلول  وايجاد  اإلعمار،  إعادة  
وتفعيل   ، السياسي  النظام  وتطوير  االقتصادية، 
بناء  وإعادة   معاييرها،  وتوطيد  املواطنة  مفهوم 
واالنفتاح  األجنبية  والشراكة  البشري،  املال  رأس 
عملية  معايير  أهم  التقرير  تناول  وكذا  التجاري. 
إعادة اإلعمار وتلك املعايير هي: الشمولية، والنظرة 
التطويرية، واالستدامة، والشفافية. وجرى التطرق 
اإلعمار  إعادة  عملية  يف  الفاعلة  اجلهات  ألهم 
ومنظمات  املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  هيئات  من 
والقطاع  احمللية،  والسلطات  الدولي،  اجملتمع 
بينها  فيما  ترتبط  التي  اجملتمع،  وأفراد  اخلاص، 
بعالقة تكاملية هدفها إجناح عملية إعادة اإلعمار.

استراتيجيات إعادة االعمار يف اليمن
سعيد  احمد  وم.  غالب  فارع  د.طه  أعد  فيما 
الوحش دراسة بعنوان استراتيجيات إعادة االعمار 
يف اليمن، واتبعت الدراسة منهجية عملية تتكون من 

وميثل  املكتبية  الدراسة  األول:  الشق  ميثل  شقني: 
امليدانية، على وفق منهجية  الدراسة  الثاني:  الشق 
املناقشة  طريقة  تطبيق  وجرى  النوعي  البحث 
كلٍّ من محافظة عدن  البؤرية لست مجموعات يف 
وصنعاء وتعز، وأخذ يف االعتبار متثيل اإلناث ضمن 

اجملموعات.
األول  جزئها  يف  الدراسة  هذه  واستعرضت 
أربعة  عرض  جرى  حيث  النظري  اجلانب  نتائج 
مواضيع وهي  مفاهيم عامة عن الكوارث واحلروب 
، ثم عرضت جتارب  واستراتيجيات إعادة اإلعمار 
إعادة اإلعمار يف اليمن والتي متتد منذ عام 1974م 
ممثلة بالتعاونيات ويليها جتربة صندوق إعادة إعمار 
وكان  صعدة  إعمار  إعادة  صندوق  وجتربة  ذمار 
أحداث  بعد  س  أُسِّ الذي  التنفيذي  املكتب  ختامها 
عام 2011م، وبعد ذلك ُعرضت الدراسات السابقة 
من تقارير ودراسات بعضها تناول إعادة اإلعمار من 
اجلانب املؤسسي وبعضها األخر تناول قضية إعادة 
اإلعمار ضمن إطار جغرايف، وهناك دراسات تناولت 
قضية إعادة اإلعمار من خالل حتديد االحتياجات 
من  القضايا  هذه  تناولت  دراسات  جند  لم  ولكن 

جانب استراتيجي ومؤسسي متكامل.
أما اجلزء الثاني تناول نتائج الدراسة امليدانية، 
جرى  مركزة  بؤرية  مجموعات  ست  ُعِقدت  حيث 
حيث  اإلعمار  إعادة  استراتيجيات  مناقشة  فيها 
إلعادة  عليا  هيئة  إنشاء  الدراسة  عينة  اقترحت 
اإلعمار يف اليمن تتبنى االستراتيجية التي اقترحتها 
ضمن  االستراتيجيات  هذه  وتتوزع  الدراسة،  عينة 
تلك  وحددت  التنفيذ،  حيث  من  مراحل  ثالث 

االستراتيجيات كما يلي:
أثناء  وتنفيذها يف  تبنيها  يجري  استراتيجيات 

مرحلة الصراع وهي وقائية وطوارئ وإغاثة. 
واستراتيجيات تنفذ بعد انتهاء الصراع وتسمى 
أساسية  ركيزة  وتشكل  التعايف،  استراتيجيات 
تبنيها  سيجري  التي  اإلعمار  إعادة  الستراتيجيات 

فيما بعد.
التوصيات  من  العديد  على  التأكيد  وجرى 
أهمها ضرورة اإلسراع يف تشكيل الهيئة العليا إلعادة 

وحتظى  رئاسي،  مرسوم  خالل  من  وتقر  اإلعمار 
على  مع احلرص  النواب،  مجلس  من  بتزكية  أيضا 
الضابطة  التشريعات  إعداد  عمليات  يف  املشاركة 
والفعالية،  االستقاللية  لها  يحقق  مبا  الهيئة  لهذه 
وأشارت التوصيات إلى أن إعداد هذه الهيئة ميثل 
ضرورة ملحة من أجل تنفيذ االستراتيجيات، والعمل 
بعد  ما  ملرحلة  واالستعداد  االحتياجات  تقييم  على 
حتقيق  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  األمر  النزاع 
االستقرار، ويجنب البالد الصدمات املفاجئة وغير 

املتوقعة.
مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

دراسة  سنتر  انفورميشن  مين  مكتب  أعد 
اليمن  يف  اإلعمار  إعادة  آليات  فيها  تناول 
أعدته  الذي  التقرير  تناول  تنموي،  جانب  من 
الصراع،  أسباب  وآخرون  القباطي  أحالم  د. 
وسلط  اليمن،  يف  خلفها  التي  واآلثار  واملشاكل 
الضوء على مفهوم اإلعمار ومجاالته، والتحديات 
تناول  كما  اليمن،  يف  اإلعمار  عملية  تعيق  التي 
متطلبات  جانب  يف  اإلعمار  إعادة  متطلبات 
وأهمية  واالستقرار  األمن  السياسي  التحول 
إلى  املدنية،  الدولة  مبدأ  وإرساء  احلوكمة  نظام 
جانب متطلبات املساعدات اإلنسانية، ومتطلبات 
اجلانب  إعمار  ومتطلبات  اإلداري،  اجلانب 
االقتصادي، ومتطلبات إعمار اجلانب االجتماعي 
والبنية التحتية، باإلضافة الى متطلبات املساواة 

بني اجلنسني.
حول  مقترح  تقدمي  إلى  التقرير  خلص  وقد 

آليات إعادة اإلعمار يف اليمن ضمن ستة محاور 
أساسية، حيث تطرق إلى:

 أوالً: آلية إعادة االستقرار واألمان من خالل 
االنتقالية،  والعدالة  الوطنية،  املصاحلة  تنفيذ 

وإعادة صياغة السياسات املتعلقة باألمن. 
يف  اإلنسانية  التدخالت  تعزيز  آلية  ثانياً: 
اليمن، من خالل تفعيل نظام املساعدات اإلنسانية 
منسقة  املتكاملة  إجراءات  من  حزمة  متثل  التي 
واحلفاظ  واستمرارها،  احلياة  حماية  أجل  من 
على الكرامة اإلنسانية، وضمان حماية املدنيني، 
ومساعدة عودة النازحني ودمجهم، واملساعدة يف 

إنعاش النشاط االجتماعي والقتصادي.
والتنمية  اإلعمار  إعادة  آليات  ثالثاً: 
االقتصادية التي تتناول معايير طرق ردم الفجوة 
بناء  جانب  إلى  والتنمية،  اإلغاثة  من  كٍل  بني 
اإلدارة  لضمان  استقالليتها  وتعزيز  املؤسسات 
قدرات  بناء  أهمية  إلى  باإلضافة  االقتصادية، 
رأس املال البشري على املستوى احمللي والوطني 
من خالل وضع السياسات، وحتديد االحتياجات، 
واملراقبة  والتنفيذ  التخطيط  على  والقدرة 
والتقييم جلميع البرامج، كما تناول التقرير أهمية 
إعادة  لدعم  تكنولوجية  بيانات  قاعدة  إعداد 

اإلعمار والتنمية.
املتمثلة يف  اإلداري  اإلعمار  بناء  آلية  رابعاً: 
إنشاء هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً تقوم وفق 
واحليادية  الشفافية  تلتزم  سليمة  مؤسسية  بنية 
يف أعمالها، فهناك طرق وآليات مقترحة لتحسني 

فعالية قطاع املوارد البشرية.

التنمية  إعمار  إعادة  آليات  خامساً:   
مفهوم  تفعيل  ضرورة  تتناول  وهي  االجتماعية 
اجملتمعات  وإشراك  معاييرها،  وتوطيد  املواطنة 
إلعادة البناء على مستوى شركاء التنمية، وحتقيق 
األمن الغذائي بتعزيز التماسك االجتماعي. كما 
للقطاعات  واملعاجلات  اآلليات  أهم  استعرض 
)قطاع  التحتية  البنى  يف  املتضررة  الرئيسة 
اإلسكان، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع املياه 

والطاقة، قطاع النقل، قطاع السياحة(.
من  اجلنسني  بني  املساواة  آليات  سادساً: 
الكاملة  املشاركة  تفعيل  العمل على  خالل أهمية 
للنساء يف كل جوانب احلياة العامة، وفى اجملاالت 
وإيجاد  خاصة،  بصفة  واالقتصادية  السياسية 
الدستورية  لألحكام  الفعال  للتنفيذ  قانونية  أطر 
النساء  حقوق  وحتمي  تعزز  التي  والقوانني 

والفتيات.
إيقاف  أن  إلى  التقرير  يشير  اخلتام  يف 
الشروع  وأن  ملحة،  ضرورة  أصبح  الصراعات 
والعمل  الوطنية  واملصاحلة  السالم  حوار  يف 
لبدء اإلعمار،  العدالة االنتقالية مهم  تنفيذ  على 
وأنه يجب تغليب املصلحة الوطنية على املصالح 
النسيج  بناء  يف  قدماً  واملضي  الشخصية، 
االجتماعي ملا لتحديث البناء املؤسسي يف أنظمة 
حتديث  إلى  إضافة  قصوى.  أهمية  من  الدولة 
اجلهاز القضائي، وتعزيز مشاركة املرأة، وإفساح 
للمشاركة يف  أطياف اجملتمع  أمام جميع  اجملال 
احلياة السياسية واالقتصادية، وتعزيز االقتصاد 
من خالل فتح باب االستثمار وتشجيع املستثمرين.

)YIC(  إعادة اإلعمار يف أبحاث مين انفورميشن سنتر
من  مجموعة  بإعداد  سنتر  انفورميشن  مين  يف  البحوث  إدارة  قامت 
األبحاث والتقارير التي تناولت موضوع إعادة اإلعمار يف اليمن من جوانب 

مختلفة.
اإلعمار  إعادة  متطلبات  مجملها  يف  والتقارير  األبحاث  هذه  تناولت 
وآليات  اليمن وخرجت بتوصيات  إعادة االعمار يف  وكذلك استراتيجيات 

مقترحة لبرامج إعادة اإلعمار.

حتليالت محلية لدراسات دولية عــــن كيفية إعادة اإلعمار يف اليمن
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منال أمني 
صوت األمل

احلـاج  أسـرة  تعيشـها  التـي  الشـقاء  حيـاة 
تقاسـيها آالف األسـر املتضررة من الصراع، ولذا 
ــ الرسـمية والدوليـةـ  ينبغـي علـى اجلهـات املعنيـةـ 
مـا  إصـالح  إعـادة  عمليـة  يف  دورهـم  مضاعفـة 
ـره الصـراع بخاصـة يف احملافظـات املسـتقرة  دمَّ
نسـبّيًا، ومواجهـة كل التحديـات لتنفيـذ تقديـرات 

تكبدهـا  الـذي  األضـرار  حلجـم  ودقيقـة  شـاملة 
وتكلفتهـا. واجملتمـع  االقتصـاد 

نسب األضرار يف مختلف القطاعات
احليويـة  االحتياجـات  تقييـم  أشـار 
)الديناميكيـة( يف اليمـن ))DNA املرحلـة الثالثة 
2020 جملموعـة البنـك الدولـي إلـى أن إجمالـي 
القطاعـات  خملتلـف  املقـدرة  املاديـة  األضـرار 
 ( دوالر  مليـار   6.8 بـني  الصـراع  مـن  املتضـررة 
أمريكـي،  دوالر  مليـار   8.3 و  منخفـض(  كتقديـر 
حيـث يعـدُّ قطـاع اإلسـكان األكثـر تضـرًرا مـن بني 
القطاعـات االخـرى بنسـبة وصلـت إلـى %40 مـا 

وكليـة. جزيئـة  أضـرار  بـني 

   وأوضح التقييم الذي استهدف 12 قطاًعا 
الغذائـي،  واألمـن  )التعليـم،  اليمـن  يف  متضـرًرا 
وتكنولوجيـا  واإلسـكان،  والصحـة،  واحلوكمـة، 
االجتماعيـة،  واحلمايـة  واالتصـاالت،  املعلومـات 
الصلبـة،  النفايـات  وإدارة  االجتماعيـة،  واملرونـة 
والنقـل، وامليـاه والصـرف الصحـي، والنظافة ( يف 
16 مدينـة مينيـة هـي) الضالـع، وعـدن، واحلـزم، 
وعمـران، وبيحـان، وذمـار، واحلديـدة، واخلوخـة، 
وحلـج، ولـودر، ومـأرب، واخملـا، ورداع، وصعـدة، 
وصنعـاء، وتعـز(. إن إجمالـي احتياجـات التعـايف 
وإعـادة اإلعمـار التـي ُقيِّمت يف هذه املرحلة تصل 
مـا بـني 20 ـ 25 مليـار دوالر أمريكـي علـى مـدى 

خمسـة أعـوام قادمـة.
كمـا كشـف التقييـم عـن نسـب األضـرار يف 

مختلف القطاعات اخلدمية واإلنسـانية، إذ بلغت 
نسـبة األضـرار يف املرافـق التعليميـة %34، و يف 
قطـاع النقـل %29 ، و %39 يف قطـاع الصحـة، 
ويعانـي 20 مليـون مينـي مـن أصـل 29 مليـون مـن 
انعـدام األمـن الغذائـي، كمـا يعانـي مليونـا طفـل 
مـن سـوء التغذيـة احلاد، وُحرم%90 من السـكان 

مـن شـبكة الكهربـاء.
   ذكـر تقريـر )التعـايف االقتصـادي وإعـادة 
اإلعمـار وبنـاء السـالم املسـتدام يف اليمـن( لوزارة 
التخطيـط والتعـاون الدولـي ـ أغسـطس 2020، 
أن قيمـة احتياجـات التعـايف وإعـادة اإلعمـار يف 
قطـاع اإلسـكان وصـل مـا بـني  7.6 - 9.3 مليـار 
دوالر أمريكـي ، حيـث بلـغ يف قطـاع الطاقـة 2.3 
- 2.8 مليـار دوالر أمريكـي، واحتياجـات التعـايف 
مسـتوى  علـى  النقـل  قطـاع  يف  اإلعمـار  وإعـادة 
15 محافظـة بلـغ مـا بـني 1.2 - 1.4 مليـار دوالر 
أمريكـي، واحتياجـات التعـايف وإعـادة اإلعمـار يف 
 763-932 بلـغ  الصحـي  والصـرف  امليـاه  قطـاع 

مليـون دوالر.
النـاجت  يف  التراكميـة  اخلسـارة  قيمـة  إن   
احمللـي اإلجمالـي احلقيقـي خـالل الفتـرة -2014
2019 بلغ 88.8 مليار دوالر أمريكي، ومن املتوقع 
أن تصل إلى نحو 181 مليار دوالر أمريكي بحلول 

عـام 2022 مـن حـال اسـتمرار الصـراع.

وزارة التخطيط
وزارة  )وكيلـة  الشـرامني  وزيـرة  تقـول 
املشـاريع(  لقطـاع  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط 

لـ)صـوت األمـل( : خـالل املرحلـة القادمـة يجـب 
االهتمـام والتركيـز علـى مشـاريع خاصـة بالبنيـة 
والصـرف  العامـة  واألشـغال  وامليـاه  التحتيـة 
وتوفيـر  اإلعمـار،  إعـادة  عمليـة  ضمـن  الصحـي 
خبـراء واستشـاريني محليـني يعلمـون علـى حتليـل 
أوضـاع واحتياجـات الـوزارات القطاعيـة املهمـة.  
وأشـارت إلـى أن هنـاك تقصيـًرا يف عمليـة 
مختلـف  مـن  الراهـن  الوقـت  يف  اإلعمـار  إعـادة 
اجلهـات املعنيـة، حيـث لـم تتضـح رؤيـة اجلهـات 
الداعمـة وتوجههـا وسياسـتها فيمـا يخـص عمليـة 
إعـادة اإلعمـار بعـد االنتهـاء مـن حصـر األضـرار، 
ينفـذون  الذيـن  املمولـني  بعـض  هنـاك  أن  كمـا 
مشـاريع مـن دون تنسـيق مـع وزارة التخطيـط مـع 
أنهـا جهـة حكوميـة متعلقـة بدرجة رئيسـة باألمر.
ومـدى  الرسـمية  املؤسسـات  دور  وحـول 
قدرتهـا علـى حتمـل ملـف إعـادة اإلعمـار توضـح 
واملؤسسـات  احلكوميـة  اجلهـات  أن  الشـرامني 
اسـتيعاب  علـى  قـادرة  غيـر  مازالـت  الرسـمية 
وتنفيـذ  اإلعمـار  بإعـادة  اخلاصـة  التمويـالت 
املشـاريع املطلوبـة علـى األرض بحسـب األصـول 
بسـبب  وذلـك  اخلارجيـة،  بالتمويـالت  اخلاصـة 
عـدم وجـود اخلبـرات الالزمـة يف عمليـة التعامـل 

اخلارجـي. التمويـل  مـع 
تنفيذيـة  وحـدات  تشـكيل  أهميـة  ـدت  ووكَّ
للتمويـالت اخلارجيـة واملركزيـة، وتفعيـل النافـذة 
التمويـالت  لـكل  التخطيـط  وزارة  يف  الواحـدة 
احملليـة واخلارجيـة، والعمـل علـى إعـداد خطـط 
كل  قبـل  مـن  األمـد(  وطويلـة  )متوسـطة،  طارئـة 

للـوزارة  وتقدميهـا  القطاعيـة،  الرسـمية  اجلهـات 
ليجـري اسـتيعابها حسـب التمويـل املقـدم يف إطار 

الواحـدة.   النافـذة 
وزارة  مـن  مقدمـة  دراسـة  أوضحـت  وقـد 
)اجلهـود  بعنـوان  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط 
احلكوميـة إلحيـاء االسـتقرار والتعـايف االقتصادي 
األعمـال  مجتمـع  تواجـه  التـي  اخملاطـر  وجتـاوز 
وبيئـة االسـتثمار( أن لـدى احلكومـة اليمنيـة خطـة 
االقتصـادي  والتعـايف  اإلعمـار  إعـادة  ألولويـات 
العمـل  أهميـة  شـملت  القصيـر(،  املـدى  )علـى 
علـى تفعيـل مؤسسـات الدولـة، وتعزيـز االسـتقرار 
األمنـي والسياسـي، وتلبيـة االحتياجات اإلنسـانية 

رجاء مكرد
صوت األمل

   دولٌة موحدة ومستقرة وذات مؤسسات قوية، 
وحيوي  واٍع  مجتمٍع  تأسيُس  مزدهر،  اقتصاٍد  بناءُ 
وطنية  برؤية  ارتبطت  عناوين  كلها  ومتماسك... 

لبناء الدولة اليمنية احلديثة.
على  السابعة  للسنة  الصراع  استمرار  ومع 
أنهكت  التي  االقتصادية  الضغوط  زادت  التوالي، 
بعدما  األسر  ماليني  ونزحت  اليمنيني،  كاهل 
مصادر  وانقطعت  تأويهم،  التي  املساكن  رت  تدمَّ
دخلهم، كما خلف الصراع عدًدا كبيًرا من الضحايا، 
وتهدمت البنية التحتية ألغلب القطاعات، ال سيما 
كالثروة  االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة  القطاعات 

الزراعية والبحرية.

أضرار باألرقام
     قبل أن ينال الصراع من القطاعات التنموية 

ينال  أن  استطاع  والبحرية  والزراعية  االقتصادية 
من القوى العاملة يف اجملتمع، ويُخرج أعداًدا كبيرة 
منها من أعمالهم، بل ومن داخل منازلهم؛ فأصبحوا 
بسبب الصراع بال عمل وال مأوى وال مصدر دخل.

    وفًقا لـ »وثيقة النظرة العامة لالحتياجات 
فإن  2021م،  لعام  فبراير  يف  الصادرة  اإلنسانية« 
السكان(  إجمالي  من   66%( مليون شخص   20.7
مليون   12.1 و  اإلنسانية،  املساعدات  إلى  بحاجة 

شخص منهم بحاجة ماسة عام 2021م.
    ويف الوثيقة ذاتها يُعد انعدام األمن الغذائي 
لشدة  احملركني  العاملني  مبنزلة  التغذية  وسوء 
ارتفاع عدد األشخاص احملتاجني. مشيرة إلى أنه 
هذا  اجلوع  من  شخص  مليون   16.2 يُعاني  سوف 
النزاع،  تصعيد  وقف  يحدث  لم  ما  2021م،  العام 

ن يف االقتصاد والتمويل. وحتسُّ
   واستناًدا إلى بيانات آلية االستجابة السريعة 
واجتاهات النزوح فبراير 2021م، بلغ عدد النازحني 
أربعة ماليني شخص ) 13%من السكان( خالل ست 

 672.000 نزوح  املتوقع  ومن  النزاع،  من  سنوات 
شخص خالل عام 2021م، بينهم %48 من النساء، 

%53 من األطفال واليافعني، و%4 من املسنني.
أثرت  2020م  عام  من  األول  النصف  خالل 
547 حادثة عنف مسلح تأثيًرا مباشًرا على إجمالي 
تراكمي يبلغ 2.490 منزلًا مدنّيًا، وتركز النزاع يف 

ثالث محافظات هي احلديدة وصعدة ومأرب.
ينتهي  أن  ضرورة  يؤكدون  اليمنيني  من  كثير 
وحلول  إعمار  مبرحلة  والبدء  اليمن  يف  الصراع 
)نائب  جامل  لطيفة  وترى  النزاع،  ملفات  إلغالق 
املركز األمريكي للعدالة(: أنه من الضروري أن يكون 
لدى األطراف اليمنية املتنازعة االستعداد للخروج 
عن الوصايا اخلارجية، واخلروج من دوامة الُعنف 

إمياًنا بحرمة الدم اليمني.

إعمار القطاع البحري
باحلديث عن إعادة إعمار القطاع البحري كان 
البد من حتديد حجم األضرار التي حلقت بالبنية 

التحتية؛ لذا التقت »صوت األمل« بـالدكتورة مرمي 
طاهر )مدير عام التخطيط واإلحصاء بوزارة الثروة 
التي حلقت  التي حددت حجم األضرار  السمكية( 
إن  بقولها:  البحرية  الثروة  لقطاع  التحتية  بالبنية 
مصدري  من  البحري  القطاع  يف  املتضررين  عدد 
واألفراد  الشركات  من  البحرية  واألحياء  األسماك 
الذين تأثر نشاطهم 28،  كما توقفت شركة بامسلم 
للجمبري  املنتجة  السمكي  واالستزراع  للتصدير 
للمزرعة يف  املباشر  االستهداف  تاًما بسبب  توقًفا 
تنتج  نحو )1000( طن  اللحية حيث كانت  ساحل 

سنوّيًا.
التي  املصانع  عدد  أن  طاهر:  وتضيف      
السمكي  اإلنتاج  انخفاض  نتيجة  نشاطها  توقف 
بني  متنوعة  ومعامل  مصانع  )خمسة(  على  يزيد 
مصانع ومعامل حتضير وغيرها، كما بلغت خسائر 
السمكي  للنشاط  املصاحبة  واخلدمات  الصناعات 
فقدوا  من  عدد  وبلغ  دوالًرا،   )5.262.186( مبلغ 
أعمالهم من املوظفني )96(موظًفا رسمّيًا ومتعاقًدا، 

املساعدة  لألعمال  العاملة  األيادي  بلغت  كما 
)18.652( شخًصا خالل فترة الصراع.

نسبة  تدني  طاهر  مرمي  الدكتورة  وتؤكد 
متوسط استهالك الفرد من األسماك سنوّيًا للفرد 
الواحد على مستوى اجلمهورية اليمنية، حيث كان 
متوسط ما يحصل عليه الفرد )14( كغ سنوّيًا حتى 
بلغت  انخفاض  بنسبة  سنوّيًا  كغ   )2.5( إلى  وصل 
)%85-(، وبلغ إجمالي اخلسائر بسبب االصطياد 
األجنبية  السفن  قبل  من  املرخص  وغير  اجلائر 
تقييم  إجمالي  بلغ  كما  دوالر،   )501.000.000(

األثر البيئي الناجت عنه )840.000.000( دوالر.
يف  اخلسائر  بلغت  مرمي:  الدكتورة  وتقول 
ميدي  مينائي  تدمير  عن  الناجتة  التحتية  البنية 
إنزال  مركز   )11( وتدمير  جزئّيًا،  تدميًرا  واحليمة 
ومختبر  الصادرات  مركز  إلى  إضافة  كلّيًا،  سمكي 
اجلودة مبنفذ حرض مببلغ )13.032.558( دوالًرا، 
وبلغت اخلسائر املترتبة على توقف تنفيذ املشاريع 
السمكية يف البحر األحمر )519.749.261( دوالًرا، 

دور القطاعــات الرسمية يف عمليـــة إعــــادة اإلعـمـــار يف الـيـمــــن

البنية التحتية احليوية وخطط  إعــــادة اإلعمـــــار يف اليمــــــن  

احمد الزكري مدير املنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة

من  تضررت  عدن،  يف  أ(   . )س  احلاج  عائلة   
منزلهم  ر  ُدمِّ حيث  ا،  ومعنوّيً ا  مادّيً الصراع  آثار 
ضربات  جراء  مكسر،  خور  منطقة  يف  بالكامل 
مدفعية يف 2015، وتويف يف إثر ذلك رب العائلة 
عمرها  يتجاوز  ال  التي  الصغيرة  وابنته  احلاج 

السنتني.
بسبب  احلياة  مرارة  احلاج  عائلة  ذاقت      
الذي  املنزل  العائلة، وتدمير  فقدان فردين من 
ظل  يف  أخرى  إلى  منطقة  من  والنزوح  يأويها 
العائلة  تلك  متر  ا  وحالّيً صعب،  اقتصادي  وضع 
أبناء  وأربعة  السن  يف  كبيرة  أمٍّ  من  املكونة 
لإليجار  منزل  يف  تسكن  حيث  صعبة،  بأوضاع 
باستمرار  توفيره  يستطيعون  ال  كبير  مببلغ 

نظًرا حلالتهم املادية.

املهم البدء يف التفكير 
بجدية حول العمل على 

إعادة اإلعمار بصورة 
شاملة وفق رؤية سياسية 

تصاحلية واضحة
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املنشـآت  بنـاء  يف  والبـدء  املتضـررة،  للفئـات 
واسـتعادة  وتأهيلهـا،  األساسـية  اخلدميـة 
االسـتقرار االقتصـادي الكلـي عبـر التركيـز علـى 
والبـدء  والغـاز،  النفـط  وتصديـر  إنتـاج  اسـتئناف 
بإعادة إعمار البنى التحتية املتضررة بعد االنتهاء 
مـن تقييـم االحتياجـات الالزمـة وحتديدهـا يف كل 

. الصـراع  مـن  تأثـرت  التـي  املناطـق 

قطاع النفط 
لقطاع النفط والغاز أهمية يف حتسـني النمو 
االقتصـادي السـريع، ولـه تأثيـر كبيـر فيمـا يخص 
تغطيـة تكاليـف عمليـة إعـادة اإلعمـار يف اليمـن، 

فيمـا إذا أُِعيـدت عمليـة اإلنتاج والتصدير للخارج 
وتدفقـت العملـة األجنبيـة مـن جديـد, وُعِمـل علـى 
التـي  النقـدي  والعجـز  االختـالالت  كل  مواجهـة 

تعانـي منهـا البلـد يف الوقـت الراهـن.  
املسـبحي  علـي  الدكتـور  رؤيـة  عـن  أمـا 
حـول  عـدن(  يف  واالقتصـادي  النفطـي  )اخلبيـر 
العمـل علـى إعـادة اإلعمـار يقـول: قبـل  ضـرورة 
العمـل  أولًا  يجـب  اإلعمـار  إعـادة  عـن  احلديـث 
علـى إيقـاف الصـراع، وإعـادة النظـر فيمـا تقـوم 
بـه الـدول املانحـة التـي لـم تلتـزم بتعهداتهـا حتـى 
والوضـع  معطلـة  الدولـة  مـوارد  ومازالـت  األن، 
والوضـع  منهـارة،  والعملـة  متدهـوًرا  االقتصـادي 
األمنـي غيـر مسـتقر، لذلـك ال ميكـن احلديث عن 
إعـادة اإلعمـار بصـورة حقيقـة يف الوقـت الراهن.
النفـط  قطـاع  أن  األمـل«:  لـ«صـوت  ويبـنيِّ   
والغـاز ميثـل أهميـة كبيـرة يف احلصول على موارد 
ماليـة مـن العملـة الصعبـة سـواء مـن القطاعـات 
النفطيـة أم مـن منشـأة بلحـاف أم مصـايف عدن أم 
مـأرب، وكل هـذه املـوارد ستسـهم أولًا يف حتسـني 
البنـك  لـدى  سـيولة  وتوفيـر  االقتصـادي  الوضـع 
املركـزي لصـرف الرواتـب، وإيقاف تدهـور العملة، 
ل عملية  ثـم مـع اسـتمرار تدفـق هـذه املـوارد سـتفعَّ

إعـادة اإلعمـار.
مـن جانـب آخـر يـرى أحمـد الزكـري )مديـر 
املنظمـة اليمنيـة لتعزيـز النزاهـة “ YOPI”( أنه 
مـن املهـم البـدء يف التفكيـر بجديـة حـول العمـل 
مؤشـرات  ظهـرت  مـا  إذا  اإلعمـار،  إعـادة  علـى 
بصـورة  البلـد  يف  القائـم  الصـراع  إيجابيـة حلـل 

شـاملة، ويجب أن تشـمل كل األطراف املتصارعة 
علـى وفـق رؤيـة سياسـية تصاحليـة واضحـة، كون 
إنهـاء  بعـد  التاليـة  اخلطـوة  هـي  اإلعمـار  إعـادة 
واسـتئناف  تدريجّيًـا  االسـتقرار  إلعـادة  الصـراع 

السياسـية. العمليـة 
سـلًفا  التفكيـر  أن  األمـل«  لـ«صـوت  وأوضـح 
بإعـادة اإلعمـار يضـع التصورات والـرؤى من وقت 
مبكـر أمـام صـورة واضحـة تراعـي كل اإلشـكاالت 
ملعاجلتهـا،  املناسـبة  السـبل  وتـدرس  القائمـة 
هـذه  توفيـر  وكيفيـة  اإلعمـار،  عمليـة  وتكلفـة 
العمليـة  هـذه  لتنفيـذ  املطلـوب  والوقـت  التكلفـة 
بخطـة مزمنـة ومبشـاركة فاعلـة مـن كل األطيـاف 
اجملتمـع  ذلـك  يف  مبـا  واالجتماعيـة  السياسـية 

واإلعـالم.  املدنـي 
التـي  االقتصاديـة  الصعوبـات  وحـول 
مختلـف  يف  اليـوم  اإلعمـار  إعـادة  عمليـة  تواجـه 
: أن الصعوبـات كبيـرة وعميقـة  القطاعـات، يبـنيِّ
جـًدا، فقـد تسـبب الصراع بتدميـر البنية التحتية، 
وإيقـاف عجلـة االقتصاد وسـبل العيش، وأصبحت 
معظـم األسـر تعتمـد علـى املسـاعدات اإلنسـانية 
إعـادة  فـإن عمليـة  ثـمَّ  ومـن  اليوميـة،  يف حياتهـا 
اإلعمـار لـن تكـون إال بتعـاون دولـي وإقليمـي كبيـر 
يوفـر إمكانـات إعـادة أسـس احليـاة االقتصاديـة 

وبنـاء الدولـة مـن الصفـر. 
والغـاز  النفـط  قطـاع  بأهميـة  يتعلـق  وفيمـا 
اإلعمـار،  وإعـادة  االقتصـادي  التعـايف  عمليـة  يف 
أساًسـا  ميثـل  القطـاع  هـذا  أن  الزكـري  يؤكـد 
تعتمـد  كانـت  حيـث  الوطنـي،  لالقتصـاد  قوّيًـا 

ولـذا  تقريًبـا،  املئـة  يف   ٧٠ بنسـبة  الدولـة  عليـه 
سياسـية  تسـوية  أي  بعـد  الدولـة  اسـتقرار  فـإن 
سـتنهي الصـراع وسـتؤدي إلـى إعـادة تفعيـل هـذا 
القطـاع، واسـتثمار عائدتـه يف عمليـة االسـتقرار 
االقتصـادي، يف إطـار توجـه جـاد يأخذ باحلسـبان 
مكافحـة الفسـاد الـذي كان املهيمـن بدرجـة كبيـرة 
علـى عائـدات هـذا القطـاع لفتـرات زمنيـة طويلـة.
  وأضـاف قائـلًا: إن أهميـة تفعيـل اإليـرادات 
األخـرى غيـر النفطيـة مثـل الضرائـب بحاجـة إلـى 
اسـتقرار سياسـي وخطـة عمـل منسـقة، مـع رؤيـة 
إعـادة اإلعمـار التـي ميكننـي القـول إنهـا سـتكون 

رؤيـة إلعـادة بنـاء الدولـة عموًمـا.
 

 السلطة احمللية
وحـول دور السـلطة احملليـة يف عمليـة إعـادة 
لشـؤون  عـدن  محافظـة  وكيـل  يقـول  اإلعمـار، 
الشـباب عبـد الـرؤوف زيـن: إن هنـاك حتديـات 
إلـى  وحتتـاج  الصـراع  آثـار  مـن  البـالد  بهـا  متـر 
جهـود كبيـرة مـن كل اجلهـات املعنيـة واملنظمـات 
تلـك  إلـى  نحتـاج  محليـة  سـلطة  وألننـا  الدوليـة، 
اجلهـور، باإلضافـة إلـى جهـود املواطـن واألجهـزة 
كل اخلطـط  تطبيـق  تسـاعد يف  التـي  التنفيذيـة 
احلكوميـة، مبـا يتعلـق بعمليـات إعـادة اإلعمـار يف 

اليمـن.
هنـاك  األمـل«:  لـ«صـوت  أيًضـا  وقـال    
حتـركات مشـتركة مـن الدولـة والسـلطة احملليـة 
السـعودي  البرنامـج  مثـل  الداعمـة  واجلهـات 
والكثيـر  الكويتيـة.  واجلمعيـة  واإلعمـار،  للتنميـة 

عـام  بعـد  مـن  عـدن  يف  الدوليـة  األطـراف  مـن 
إعـادة  عمليـة  علـى  تعمـل  األن  وإلـى   2015
اإلعمـار وتسـهم يف إعـداد خطـط لتنفيذ مشـاريع 
خدميـة، والعمـل علـى حصـر األضـرار، وتقـدمي 
املاليـة للمتضرريـن مـن الصـراع يف  التعويضـات 

املديريـات. بعـض 
د أن اجلهود التي تبذلها السلطة احمللية  ووكَّ
تتركـز يف إعـادة إعمـار البنيـة التحتيـة للقطاعات 
اخلدميـة والسـكنية من أجـل االنطالق إلى عملية 

التنمية الشاملة.

مبلغ  والعائدات  الرسوم  يف  اخلسائر  بلغت  كما 
)26.206.828(  دوالًرا.

السمكي  القطاع  خسائر  إجمالي  أن  مؤكدة 
يف البحر األحمر التي متكنوا من حصرها  والتي 
للصيادين  املباشر  بها الصراع واالستهداف  تسبب 
بلغت  السمكي  اإلنزال  ومراكز  واملواني،  وقواربهم، 

)5.114.330.532( دوالًرا.
وحول اخلطة التي تتبعها وزارة الثروة السمكية 
إلعادة إعمار القطاع البحري، التقت »صوت األمل« 
وكيل  بأعمال  )القائم  السعيدي  بعبدالرحمن 
أوضح  الذي  السمكية(  واملشاريع  التخطيط  قطاع 
توجهات الوزارة يف املرحلة الراهنة ومستقبلًا، قائلًا: 
بأهمية  الوزارة  قيادة  من  باملسؤولية  استشعار  إنه 
االضطالع بدورها جتاه القطاع يف الظروف الصعبة 
التي مير بها اليمن، سعت الوزارة إلى إعادة تفعيل 
النشاط يف القطاع، وإعادة سير األنشطة عن طريق 
الوطنية  الرؤية  على  ارتكزت  وخطط  برامج  وضع 

لبناء الدولة اليمنية احلديثة 2019 – 2030م.

ــ حصلت  للخطط        مضيًفا، يف ملخص 
اخلطة  سرت  ـ  منه  نسخة  على  األمل”  “صوت 
طارئة  إنسانية  استجابة  مراحل: خطة  ثالث  على 
خالل العام 2019م، وخطة املواكبة للقطاع السمكي 
2020- االستراتيجية  واخلطة  2020م،   2019-

2030م(.
الطارئة  اإلنسانية  االستجابة  خلطة  ووفًقا 
العيش  كسب  ُسبل  مشروع  تضمنت  التي  2019م 
)اإلغاثة الطارئة(  بلغت التكلفة اإلجمالية للخطة 
13.900.000 دوالر، فيما ُحددت التكلفة اإلجمالية 
اليمن  الحتياجات  الشاملة  االستراتيجية  للخطة 
 648 بـ  التحتية 2030-2020م  البنية  من مشاريع 

مليون دوالر.
القطاع الزراعي 

كثيًرا  البالد  يف  الزراعي  القطاع  “تضرر     
سواء  سنوات،  سبع  منذ  املستمر  الصراع  جراء 
أكانت األضرار مباشرة )املباني واملنشآت الزراعية 
احملمية  والبيوت  الزراعية  واملعدات  واألراضي 

يف)  مباشرة  غير  أضرار  أم  اإلنتاجية(  واملشاتل 
الوديان والسهول ومزارع الدواجن واملناحل(”. وفًقا 

للمهندس الزراعي صالح شاهر محمد.
وعدم  الصراع  استمرار  شاهر:  ويضيف     
املساحات  تراجع  إلى  ى  أدَّ البالد  يف  االستقرار 
احملاصيل  أنواع  الزراعي جلميع  واإلنتاج  املزروعة 
وقود  أسعار  ارتفاع  نتيجة  تقريًبا؛  النصف  إلى 
التي  الرئيسة  املادة  هو  إذ  وانعدامه،  الديزل 
يستخدمها املزارعون يف تشغيل آالت الزراعة، كما 
ى استمرار الصراع وعدم االستقرار إلى إهمال  أدَّ
الدولة للمؤسسات الزراعية وتعرض بعضها للفساد 

املمنهج وتعطيل عملها.
الدولة  دور  لغياب  نظًرا  بقوله:  ذلك  مؤكًدا 
احمللية  اجملتمعات  كاهل  على  يقع  ومؤسساتها 
وإعمار  تأهيل  إعادة  الدولية  املنظمات  ومبساعدة 
صيانة  اآلتية:  اخلطوات  عبر  الزراعي  القطاع 
املدرجات واألراضي الزراعية املتضررة من السيول 
والفيضانات، توفير وسائل وشبكات الري احلديث؛ 

ملا لذلك من فائدة كبيرة يف توفير املياه ال سيما  أن 
اليمن مصنَّف ضمن البلدان الفقيرة مائّيًا.

من  إن  قائلًا:  شاهر،  صالح  املهندس  ويتابع   
خطوات إعادة إعمار القطاع الزراعي، توفير وسائل 
اإلنتاج ومستلزماته )بذور محسنة، أسمدة، ميكنة(؛ 
لتحسني اإلنتاجية، توفير األشجار والشتالت ذات 
وإرشاد  املتابعة  العمل على  مع  االقتصادي  املردود 
زيادة  على  العمل  الهدف،  لتحقيق  املزارعني 
لذلك من  ملا  بالبيوت احملمية؛  املزروعة  املساحات 

ا ونوًعا. حتسن كثير للمنتجات الزراعية كّمً
    هناك أضرار كثيرة حلقت باملوارد الزراعية 
تسبب  الذي  الصراع  يف مختلف احملافظات جراء 
األرض،  يف  اخلصبة  السطحية  الطبقة  حرق  يف 
البيئة  تهدد  كيميائية  سموم  وجود  إلى  إضافة 
احملاصيل  على  تتغذى  التي  واحليوانية  الزراعية، 
لـ  وفًقا  عموًما،  البيئي  واملُناخ  املتضررة،  الزراعية 
2020م، حصلت »صوت  للعام  والبيئة  املياه  تقرير 

األمل« على نسخة منه من وزارة املياه والبيئة.

الفني  )املدير  املغني  عبد  علي  املهندس 
البحوث  لهيئة  احلقلية  احملاصيل  واختصاصي 
واإلرشاد الزراعي(، يقول: إن الصراع أثر سلًبا على 
البنية التحتية للزراعة، بعد أن حطم احملطة البحثية 
للبذور بتهامة مبا حتتوي من معامل ومخازن ومبا 

فيها من بذور محفوظة على مدى خمسني سنة.
بسبب  متضرر  الزراعي  القطاع  أن  مضيًفا، 
الصراع، بدًءا من الزراعة ومروًرا باحلصاد ووصولًا 
النفطية  املشتقات  انعدام  إن  إذ  املستهلك،  إلى 
)الديزل( أعاق العملية الزراعية، وأصبح الكثير من 

املزارعني يعتمدون على الطاقة الشمسية.
أن هناك  املغني  املهندس عبد  ويوضح        
جميع  يف  عليها  العمل  يجري  استراتيجية  خطة 
عدة  على  األضرار  حصرت  إذ  احملافظات،  فروع 
من  االستيراد  تقليل  إلى  اخلطة  وتهدف  مراحل، 
الزراعي  القطاع  إعمار  إعادة  أن  مؤكًدا،  اخلارج. 
حتتاج إلى االهتمام بالزراعة بدًءا من التربة وانتهاًء 

بالتسويق للمنتجات الزراعية.

دور القطاعــات الرسمية يف عمليـــة إعــــادة اإلعـمـــار يف الـيـمــــن

البنية التحتية احليوية وخطط  إعــــادة اإلعمـــــار يف اليمــــــن  

عبدالرؤوف زين وكيل محافظة عدن

دور قطاع النفط والغاز يف 
عملية التعايف االقتصادي 
وإعادة اإلعمار ميثل أساًسا 

ا لالقتصاد الوطني قوّيً
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منال أمني 
 صوت األمل

ومبادرات  وجتارب  جهود  هناك  كانت  لقد 
يف  خصوًصا  اليمن،  يف  اإلعمار  إعادة  لعملية 
تأثير  ومن  الصراعات  من  املتضررة  املناطق 
إال  اجلهود  تلك  كل  ومع  املناخية،  التغيرات 
القدرة  بسبب  مرضية  غير  كانت  النتائج  أن 
اخلطط  تلك  تنفيذ  على  للحكومة  احملدودة 
إلعادة  املطلوبة  االلتزامات  وتلبية  واملشاريع 

ر. إعمار ما ُدمِّ
إعادة  مجلس  املبادرات  تلك  أبرز  ومن 
عام  زلزال  عقب  تأسس  الذي  ذمار  إعمار 
1982، ومبادرة صندوق إعادة إعمار صعـدة عام 
2007، ومبادرة صندوق إعادة إعمار محافظتي 
حضرموت واملهرة الذي انطلق عقب الفيضانات 
إلعادة  التنفيـذي  املكتب  ومبادرة   ،2009 عـام 
اإلعمار يف عـام 2011، ومبادرة صنـدوق إعادة 
على  القاعدة  تنظيم  سيطرة  عقب  أبني  إعمار 
يف  احلكومة  واعتماد   ،2012 عـام  احملافظة 
2018 أربعة مليار ريال )16 مليون دوالر( إلعادة 
ذكرته  ملا  تبًعا  وذلك  احملافظة.  يف  اإلعمار 
الدكتورة إميان زهران ، متخصصة يف العالقات 
الدولية واألمن اإلقليمي يف دراسة حتليلية لها 

ـ 2021.
ووكَّدت يف دراستها التحليلية التي عنونتها 
بعد  ما  مرحلة  يف  اإلعمار  إعادة  )تعقيدات  بـ 
اليمن( أن عملية إعادة اإلعمار يف  الصراع يف 
تنطوي  واقتصادية  سياسية  عملية  تعد  اليمن 
الدولة،  بناء  إعادة  األول:  رئيسني،  بعدين  على 
الدولة  بني  العالقة  تشكيل  إعادة  والثاني: 

واجملتمع بعد انتهاء الصراع.

جهود تاريخية
على  التاريخية  اجلهود  من  الكثير  »هناك 
عملية  يف  جنحت  واحمللي  الدولي  املستوى 
إعادة اإلعمار بعد الصراع، وأسهمت يف حتقيق 
هذا  البلد«.  يف  واالقتصادي  األمني  االستقرار 
محمد  الدكتور  االقتصادي  اخلبير  أوضحه  ما 

عبد اهلل لـ)صوت األمل(.
هي  اخلارجية  التجارب  أن  إلى  وأشار    
بخاصة يف  اإلعمار  إعادة  عمليات  األفضل يف 
إعادة  يف  التفكير  بدأ  حيث  واليابان،  أوروبا 
اإلعمار بعد االنتهاء من الصراع مباشر والعمل 
يف  واالقتصادي  األمني  االستقرار  تعزيز  على 
جتارب  هناك  أن  كما  املتضررة؛  الدول  تلك 
على  نفِّذت  اإلعمار  إعادة  لعملية  أيًضا  محلية 
من  حصل  ما  التجارب  هذه  من  الواقع،  أرض 
الصراع  انتهاء  بعد  صعدة  محافظة  يف  إعمار 
من  التعايف  برامج  وتنفيذ   ،2007 يف  الدائر 
آثار صراع صيف 1994 يف مختلف احملافظات 
اقتصادّيًا  الفترة  تلك  تضررت يف  التي  اليمنية 

واجتماعّيًا وأمنّيًا وتنموّيًا.
وأضاف، قد تكون هناك جهات ـ يف الوقت 
التجارب،  تلك  من  االستفادة  متنع  ـ  احلالي 
معينة،  ملصالح  الشعب  إضعاف  واالستمرار يف 
التجارب  من  االستفادة  يف  أملًا  هناك  ولكن 
اجملتمع  فرض  ما  إذا  احمللية  وأيًضا  الدولية 
هذه  من  للخروج  البلد  مع  الوقوف  الدولي 

األزمات، والبدء يف التعايف.

ـ  اقتصادي  وخبير  محلل  أشار  جانبه  من 
هناك  أن  أمنيةـ  لدواٍع  اسمه  ذكر  عدم  فضل 
مستقرة  غير  مازالت  العربية  الدول  من  عدًدا 
أمنّيًا مثل: ليبيا، والعراق، وسوريا، ومنها بالدنا 
اليمن، بسبب تدّخل الكثير من القوى الداخلية 
واإلقليمية والدولية يف القرار السياسي للدولة، 
عملية  يف  البدء  صعوبة  إلى  أدى  الذي  األمر 

إعادة اإلعمار والتعايف االقتصادي. 
د أن التعايف االقتصادي ألي دولة تعاني  ووكَّ
عملية  يف  مهمة  ركيزة  يعدُّ  مسلح  صراع  من 
املوارد  توفر  عبر  الشامل  االستقرار  تعزيز 
إن  حيث  اإلعمار،  إلعادة  الالزمة  االقتصادية 
عملية  تكلفة  أن  تؤكد  حكومية  تقديرات  هناك 
ره الصراع يف اليمن بلغ أكثر  إعادة إعمار ما دمَّ

100 مليار دوالر. 
جتارب عاملية

    تاريخّيًا .. هناك مشروع كان يعد منوذًجا 
جرى العمل به يف عملية إعادة اإلعمار وحتسني 
االقتصاد يف الدول اخلارجة من النزاعات، وكان 
له تأثير يف إعادة إعمار أوروبا ـ حسب التقارير 
الدوليةـ  وهذا املشروع يدعى )مشروع مارشال(، 
وزير  مارشال  جورج  إلى  تاريخه  يعود  الذي 
اخلارجية األمريكي األسبق ورئيس هيئة أركان 
الثانية،  العاملية  احلرب  يف  األمريكي  اجليش 
خطاًبا  إلقائه  بعد  باسمه  املشروع  سمي  الذي 
األمريكية  هارفارد  جامعة  يف   1947 يونيو  يف 
يدعو إلى أهمية دعم االقتصاد األوروبي لتعزيز 

االستقرار السياسية والسالم يف العالم.
ويف 1947 عقدت 16 دولة أوربية اجتماًعا 
على  قادر  اقتصادي  برنامج  لوضع  باريس  يف 
إعادة اإلعمار والبناء االقتصادي الذي  تعرض 
مت خطة للواليات املتحدة أطلق  للدمار؛ كما ُقدِّ
عليه )برنامج االنتعاش األوروبي( ، صادق عليه 
من  أعوام  أربع  وخالل   ،1948 يف  الكونغرس 
األوروبية  للدول  أمريكا  منحت  املشروع  تطبيق 
مبلغ  13 مليار دوالر على شكل هبات وقروض 

طويلة األمد.
 جتربة أملانيا

    تعد أملانيا من الدول الناجحة يف عملية 
تأثير  كان  حيث  النزاع،  بعد  ما  إعمار  إعادة 
)احلرب العاملية الثانية( يف أملانيا كبيًرا ومؤثًرا، 

وقدرت خسائرها ـ وفًقا لدراسات حديثة ـ مبا 
يزيد على اخلمسة ماليني قتيل من العسكريني 
فقط، إضافة إلى مئات اآلالف من البشر الذين 
سقطوا نتيجة القصف اجلوي والتهجير، وكانت 
نتيجة  كارثية  واملالية  االقتصادية  األوضاع 
ر  لألضرار اجلسيمة يف البنية التحتية، حيث ُدمِّ

ثلثا البالد بالكامل.
يف  الصبح  عمار  استعرضه  ملا  واستناًدا 
تقريره »نظرة من كثب إلى جتربة كل من أملانيا 
السنوات  يف  فأن  اإلعمار«  إعادة  يف  واليابان 
العملة  فقدت  الصراع  أعقبت  التي  األولى 
األملانية )املارك( قيمتها ومكانتها كعملة متداولة، 
وكان التعامل يجري غالًبا بعمالت دول احللفاء 
املكلفة بإدارة املناطق األربعة التي قسمت عليها 

الدولة األملانية عام 1945.
على  أملانيا  عملت  أعوام  خمسة  وخالل 

النهوض مرة أخرى عن طريق االهتمام بالعامل 
البشري بدرجة رئيسة لإلسهام يف عملية إعادة 
التحديات  كل  على  والتغلب  واإلعمار،  البناء 
أيًضا،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
حيث قامت برفع مستوى املعيشة للشعب األملاني 
وتصدير البضائع احمللية إلى اخلارج، والتقليل 
من مستويات البطالة وزيادة إنتاج الغذاء احمللي، 
على  والتركيز  السوداء،  السوق  من  والتقليل 
األساس  احلامل  كان  الذي  الصناعي  القطاع 

لكل القطاعات االقتصادية األخرى .

اليابان واالهتمام باإلدارة
إعادة  عملية  يف  اليابانية  التجربة  تعد 
العالم،  يف  الناجحة  التجارب  أهم  من  اإلعمار 
كامل،  اقتصادي  انهيار  من  تعاني  كانت  حيث 
تسبب يف نقص حاد يف اإلنتاج والسلع والغذاء، 

ارتفاع هائل يف  السوداء مع  وانتشرت األسواق 
األسعار ونسب البطالة والفقر وانتشار اجملاعة 
توقيع  بعد  وذلك  الطاقة،  يف  كبير  ونقص 
اإلمبراطور الياباني لوثيقة االستسالم للواليات 

املتحدة )1945-1951(. 
“سابورو  الكهربائيان  املهندسان  قام  وقد 
بالتحضير  جوتو”   و”يونوسوكي  أوكيتا” 
جللسات نقاشية أولية ُوِضعت فيها خطة لتجاوز 
عقد  حيث  اليابان،  يف  اقتصادّيًا  سيحدث  ما 
تثبيت  عنه  وصدر   ،1945 عام  األول  االجتماع 
النقد  صندوق  وإنشاء  قياسية،  عملة  الدوالر 
الدولي والبنك الدولي؛ ومن ثم توالت اجللسات 
اليابان  يف  والسياسيني  األكادمييني  مبشاركة 
 1945 عام  أواخر  ويف  اإلعمار،  إعادة  ملناقشة 
ثم  اجللسات،  لتقرير  األولى  املسودة  ظهرت 
1946وكان عنوانها:  ظهرت املسودة النهائية يف 
االقتصاد  إعمار  إلعادة  األساسية  »املشكالت 
ملواجهة  عامة  استراتيجية  ووضعت  الياباني«، 

كل املشكالت.
بعد  نهضتها  يف  اليابان  ركزت  وقد     
بالدرجة  اإلدارة  على  الثانية(  العاملية  )احلرب 
العالية يف  اجلودة  بتطبيق  قامت  حيث  األولى، 
مبدأ  وحتويل  الفريق،  مع  واالنسجام  العمل 
خلق  إلى  السليمة  واإلدارة  اجلماعي  العمل 
يف  وغرسه  الياباني،  اجملتمع  أخالقيات  من 
التي  املهمة  القيم  أحد  لكونه  أبنائها  نفوس 
املعلمني  عت  لدى شعبها، وشجَّ تتوافر  أن  يجب 
ما  كل  لهم  وقدمت  واملكتشفني،  اخملترعني  و 

يلزمهم لتطوير أعمالهم.
جلهود  السابقة  الدروس  إلى  وبالنظر 
العديد  يؤكد  واليمن،  العالم  يف  اإلعمار  إعادة 
اليمن  يف  االقتصاديني  واحملللني  الباحثني  من 
إعادة  لعملية  مؤسسي  هيكل  إنشاء  ضرورة 
من  العديد  من  يتألف  النزاع  بعد  ما  اإلعمار 
اخلبراء واخملتصني من كل القطاعات اخلدمية 
يتصف  نظام  لتفعيل  والسياسية؛  والتنموية 
الواقع، ويوفر احلاجات  باالستدامة على أرض 
اإلنسانية واحلقوق األساسية للسكان، باإلضافة 
السياسية  القوى  كل  بني  التقارب  ضرورة  إلى 
وحتقيق  العملية  لتنفيذ  األرض،  يف  املوجودة 

السالم الشامل وإعادة بناء الدولة.

جتارب إعادة اإلعمار يف اليمن

االستفادة من التجارب السابقة لتقدمي األفضل
عديدة  وصراعات  بتجارب  اليمن  مرَّ 
أدت  التاريخ  مر  على  متعاقبة  فترات  يف 
اخلدمات  مستوى  يف  كبير  تراجع  إلى 
واالقتصادي  األمني  واالستقرار  العامة 
الرغم  وعلى  والقانوني؛  واالجتماعي 
جتارب  للبلد  كان  التحديات  تلك  من 
واخلروج  به،  النهوض  حملاولة  )خجولة( 
إعادة  عمليات  عبر  الركام  حتت  من 

اإلعمار.



منال أمني 
 صوت األمل

على  الصراع  جراء  كان  بالتأكيد  ذلك  كل 
وتعقيد  إرباك  إلى  أدَّى  األمر  هذا  املركزي،  البنك 
أكده  ما  هذا   .« عموًما  البلد  يف  االقتصادي  املشهد 
االستراتيجي  التخطيط  يف  واخلبير  االقتصادي 
لدى املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية الدكتور محمد 

عبد اهلل احلميري.
منذ  ــ  الدولة  يف  موظف  مليون  من  أكثر  يعاني 
بسبب  متتالية  أزمات  من  ــ  سنوات  سبع  من  أكثر 
انتظام  عدم  أو  رواتبهم  من  الكثيرين  حرمان 
استالمهم لها، األمر الذي أدى إلى اتساع رقعة تأزم 
الوضع اإلنساني يف اليمن وزيادة نسبة الفقر ازدياًدا 
التقارير  من  الكثير  يف  ُذكر  ملا  وفًقا  وذلك  كبيًرا. 

االقتصادية الدولية واحمللية.
أن  األمل«  لـ«صوت  احلميري  يؤكد  وهنا   
حرمان الكثير من املوظفني والعاملني يف الدولة من 
بخاصة  اليمنية،  الصادرات  توقف  وكذلك  رواتبهم، 
الدولة  ميزانية  عليها  تعتمد  التي  النفط  صادرات 
املركزي  البنك  دور  وغياب   ،70% الـ  تتجاوز  بنسبة 
التي  النقدية  السياسة  وعلى  البنوك  على  اإلشرايف 
يف  واالقتصادي  واإلداري  اإلنتاجي  األداء  يف  تؤثر 
يف  املتزايد  واالرتفاع  عموًما،  القطاعات  مختلف 
معدل نسبة الفقر لدى اليمنيني ليصل إلى أكثر من 
يف  العام  الوضع  جعل  هذا  كل  السكان؛  من   80%
اليمن من الناحية االقتصادية واالجتماعية واألمنية 
على شفير الهاوية، وينذر مبزيد من التفاقم اخلطر 
أكبر  انفجار  إلى  املطاف  نهاية  يف  سيؤدي  الذي 
لألوضاع ما لم يُعمل على تداركها ومللمتها عن طريق 
التوافق على إنهاء الصراع، وسرعة معاجلة أسبابه 

التي أدَّت إلى معاناة اليمنيني منذ مارس 2015.

أضرار القطاعات يف اليمن
    كما أوضح احلميري أن التعقيدات احلاصلة 
مبا  ـ  أدَّت  اليمنية  املواني  من  االستيراد  عملية  يف 
االقتصادي  األداء  ضعف  إلى  ـ  للشك  مجالًا  يدع  ال 
عموًما وتفاقم االنعكاسات السلبية على البلد، وكان 
للمواطنني  الدخل  انتظام  عدم  يف  السيِّئ  أثره  لهذا 
وقوتهم  قدرتهم  ضعف  ويف  جهة،  من  وتدنيه 

الشرائية من جهة أخرى.
وأضاف، أن هذا األمر تسبب يف إرباك املشهد 
واألجنبي  الوطني  املال  رأس  وتدفق  االقتصادي 
خارج البلد، والتوقف عن االستمرار يف تنفيذ الكثير 
االستثمارات  وحتى  اجلديدة  االستثمارات  من 
معظم  تركزت  ثمَّ  ومن   ،2015 لعام  منها  السابقة 
وشراء  العقارات،  جانب  يف  اجلديدة  االستثمارات 
إما  فهؤالء  األراضي،  األموال  رؤوس  أصحاب 
اليمن  داخل  االستثمار  يفضلون  يزالون  ال  أنهم 
من  زاد  الذي  األمر  ذلك،  على  مجبرون  أنهم  أو 
األنشطة  وركود  اليمنية  العملة  يف  التضخم  حدوث 
كل  انعكاسات  الفقير  املواطن  وحصد  األخرى. 
أسعار  يف  واملضاربات  والتضارب  التخبط  ذلك 
السلع  استيراد  وأعباء  األراضي  وأسعار  العملة 
املنتجات  أسعار  يف  كبيًرا  ارتفاًعا  حصد  وتكاليفها؛ 

والدوائية  منها  الغذائية  وبخاصة  االستهالكية 
احمللية واملستوردة.

غريبة  ظاهرة  بروز  إلى  الدكتور  أشار  كما      
اليمنية  بالعملة  التعامل  كيفية  وهي  أال  البالد  يف 
واجلديدة،  القدمية  الطبعة  من  نسختيها  يف 
مختلفتان،  عملتان  وكأنها  الواقع  يف  عوملت  التي 
ليصل  املتواصل  السعري  التدهوٍر  حالة  شملتهما 
ــ  املناطق  بعض  يف  اجلديدة  بالعملة  الريال  سعر 
جنوب البالدــ إلى أكثر من 1300 ريال مقابل الدوالر 
الدوالر  أمام  القدمية  بالعملة  الريال  وسعر  الواحد، 

يف املنطقة األخرى إلى 600 ريال.
وحول حجم األضرار التي تعرضت لها مختلف 
قال  الصراع  استمرار  جراء  اليمن  يف  القطاعات 
كل  أصاب  قد  الضرر  إن  االقتصادي:  اخلبير 
القطاعات االقتصادية واألمنية والتعليمية والصحية 
والقضائية واخلدمية وغيرها، حيث تضررت جميع 
مباشرة  وبطريقة  ومؤثًرا  بالًغا  تضرًرا  القطاعات 

وغير مباشرة، وقد نتج ذلك الضررـ  على سبيل املثال 
بخاصة  العاملية  التصنيفات  بعض  من  اليمن  خروج  ـ 
وحقوق  والقضاء  واإلدارة  واالقتصاد  التعليم  يف 
ال  كبيًرا  تضرًرا  الزراعة  قطاع  تضرر  كما  اإلنسان، 
سيما يف السنوات األولى التالية لعام 2015، ووصلت 
القطاع  هذا  أصابت  التي  األضرار  تلك  تقديرات 
املباشرة  غير  أم  املباشرة  األضرار  سواء  اإلنتاجي 
حسب التقديرات األولية التي كان قد أعلن عنها يف 
 20 من  أكثر  إلى  وصلت  سنوات؛  خمس  منذ  صنعاء 
مليار دوالر، وما زال هذا القطاع بكل تأكيد يتعرض 

ألضرار متواصلة إلى أالن.
التي  اخلدمية  القطاعات  من  أن  مضيًفا،   
بدرجة  تأذَّى  قد  الصحة  قطاع  جند  تضررت  
ومما  اليمنية،  احملافظات  مختلف  يف  كبيرة 
قد  أنه  القطاع  هذا  يف  األضرار  حجم  من  ضاعف 
اجملتمع  أصابت  التي  األضرار  كل  عليه  انعكست 
التغذية،  وسوء  احلروب،  عن  الناجمة  األمراض  من 

مبختلف  الطبي  الكادر  وهجرة  األوبئة،  وتفشي 
مستوياته بعد تعرضه لكل أشكال املعاناة والضغوط 
ومازالت  املعيشة،  وغالء  الدخل  كقلة  االقتصادية 
وهناك  أآلن،  إلى  مغلقة  الصحية  املراكز  بعض 
واألدوية  الطبية  واملعدات  األجهزة  بعض  يف  نقص 
وانعكاس  الصحية،  املرافق  من  الكثير  يف  الالزمة 
االرتفاع  يف:  متثل  اجملتمع  على  اجلوانب  هذه 
من  الكثيرين  واضطرار  العالج،  تكلفة  يف  اخمليف 
يف  ببطء  املوت  إلى  اخلطرة  املرضية  احلاالت  ذوي 
اإلضافية  املالية  واألعباء  املعاناة  جتشم  أو  الداخل 
ملسألة السفر إلى اخلارج بكل تعقيدات هذا اجلانب 
أن  كما  هنا.  حلصرها  مجال  ال  والتي  املعروفة، 
اخلدمات  تقدمي  ومستوى  األداء  يف  تدهوًرا  هناك 
للمواطن يف أكثر من جانب ومنها األمني والسياسي 
قيمة  تقدير  أن  املؤكد  ومن  وغيرها،  واإلعالمي 
األضرار التي ستقوم بها السلطات الرسمية لكل ما 
قلت  إذا  أبالغ  وال  جًدا،  كبيًرا  سيكون  اليمن  أصاب 

إنها ستقدر مبئات املليارات من الدوالرات.

دور املنظمات
تفاقمت  التي  اإلنسانية  احلاجات  وحول      
البالد،  يف  االقتصادي  العام  الوضع  تردي  بسبب 
إن  قائلًا:  احلميري  االقتصادي  اخلبير  يوضح 
كانت  حيث   ،2015 قبل  متردّيًا  كان  اإلنساني  الوضع 
املنظمات  وقامت  البلد،  يف  إنسانية  حاجة  هناك 
منظمة  مثل  الفترة  تلك  يف  واضح  بدور  الداعمة 
الغذاء  وبرنامج   ،”FAO“ والزراعة  األغذية 
التي  الدولية  املنظمات  من  وكثير   ”WFP“ الدولي 
للشؤون  املتحدة  األمم  )منسقية  االوتشا  عبر  دخلت 
اإلنسانية(، وتعاملت مع هذا امللف مبنهجية معتمدة 
ظروًفا  تعيش  كانت  التي  العالم  دول  من  الكثير  يف 

مقاربة.
ووكَّد أن املنظمات كانت متأكدة من أن األوضاع 
األسوأ،  اخليارات  نحو  وتسير  اليمن،  يف  ستتفاقم 
ولذلك فقد استطاعت أن تتوسع يف إدارة أنشطتها 
البالد،  يف  واجهتها  التي  الصعوبات  على  وتتغلب 
الضخمة  الدولية  املساعدات  جتلب  وأصبحت 
مليار   3 يقارب  ما  إلى  السنوات  بعض  يف  )وصلت 
تدير  أن  من  مكنها  الذي  األمر  أمريكي(،  دوالر 
مقدرة  تتجاوز  فلكية  مبوازنات  اإلغاثية  مشاريعها 
وموازنات الدولة يف كل من عدن وصنعاء، وهذا أمر 
ولو  السيادة  نزع  يف  املتدرج  دورها  عن  الغرابة  يثير 

بالقدر الذي كانت قائمة عليه قبل العام 2015.
إعادة  مرحلة  يف  للمنظمات  املتوقع  الدور  وعن 
كانت  إذا  أنها  إلى   احلميري  الدكتور  يشير  اإلعمار 
مشاريع  تنفيذ  يف  ومهمة  كبيرة  أدواًرا  حالّيًا  متارس 
اإلعمار  إعادة  عملية  يف  بأخرى  أو  بطريقة  تسهم 
احلكومةــ  أعني  عن  بعيًدا  يحدث  بعضها  ــ  اليمن  يف 
إدارة  يف  أكبر  لدور  مساٍع  لها  سيكون  أنه  شك  فال 
هذا امللف برمته يف الفترات القادمة، متحججة بأن 
بعد  حتى  بينهم  فيما  مختلفني  يزالون  ال  اليمنيني 
ومن  انتقالية،  مرحلة  يف  والدخول  احلرب  توقف 
صاحبة  هي  املنظمات  تلك  تبقى  أن  أتوقع  فإنني  ثمَّ 
اليمنية  القوى  تتحد  لم  إذا  اجلانب  هذا  يف  القرار 

وتتوافق فيما بينها ملعاجلة الوضع اليمني عامة.

مساٍع للتعايف 
   »ومع كل ما تقدم ذكره فال شك أن املسؤولني 
مبلف  املتعلقة  املعنية  واجلهات  الدولة  يف  اليمنيني 
إعادة اإلعمار قاموا بوضع استراتيجية عميقة تقوم 
على عملية التخطيط إلعادة اإلعمار يف فترة ما بعد 
الالزمة  التعويضات  تقدمي  على  والعمل  الصراع، 

للمتضررين«.
قال:  حيث  احلميري،  اخلبير  وكده  ما  هذا      
ما  إعادة  فقط  تتضمن  ال  اإلعمار  إعادة  عملية  إن 
أن  ينبغي  بل  فقط،  حتتية  بنية  من  الصراع  ره  دمَّ
النمو  بتعزيز  تتعلق  أخرى  ومكونات  أبعاًدا  تأخذ 
القضاء  ومنظومة  اخلدمات،  وحتسني  االقتصادي، 
األمن  حالة  واستعادة  البيئة،  على  واحلفاظ  واألمن، 
واالستقرار وتطويرها لتصل إلى أوضاع أفضل مما 
كانت عليه قبل 2015، ومما يؤكد على ذلك االجتاه، 
هذه  خالل  طموحة  خطط  إعداد  حالّيًا  يجري  أنه 
 30 ـ   20 الوطنية  الرؤية  مشروعات  ضمن  املرحلة 
للبلد  االقتصادي  التخطيط  يف  تُسهم  أن  يُتوقُع  التي 
خطط  وهي  طويلة،  وملدة  القطاعات  مختلف  يف 
من  حُتسن  كبيرة  منو  مؤشرات  حتقيق  إلى  تسعى 
هذا  يف  معتمدة  عاملية  ملنهجية  وفًقا  عموًما  األداء 

اجلانب.
 وحول  دور املؤسسات الرسمية يف عملية إعادة 
بعملية  املعنية  اجلهة  إن  احلميري:  قال  اإلعمار، 
إعداد خطط وبرامج إعادة اإلعمار يف اليمن ينبغي 
حكومية  جهات  عدة  أو  جهة  األساس  يف  تكون  أن 
الدولي.  والتعاون  التخطيط  وزارة  مبهام  معنية 
مؤكًدا، أن هناك الكثير من املسئولني اليمنيني خبراء 
ورؤية  جتارب  منهم  الكثير  ولدى  اجلانب،  هذا  يف 
من  الدولة  ن  ميكِّ مستقبلي  تخطيط  لتبني  واضحة 
يتعلق  فيما  سواء  القادمة  املرحلة  يف  بدورها  القيام 

بالتنمية أم بعملية إعادة اإلعمار.  
وتدهور  الغذائي  األمن  بانعدام  يتعلق  وفيما   
متر  التي  الصعبة  املرحلة  هذه  يف  اليمني  الريال 
يؤكد  الالزمة،  املعاجلات  وضع  وكيفية  البالد  بها 
وقتامته  املشهد  ضبابية  مع  أنه  احلميري  الدكتور 
وبعض  مضيئة  أمل  نقاط  هناك  زالت  ما  أنه  إال 
األجهزة  بعض  بها  تقوم  التي  احلميدة  املساعي 
لليمن  اخمللصون  معها  ويتشارك  الدولة،  يف  املعنية 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  اخلاص  القطاع  رجال  من 
الغذاء،  من  الذاتي  ااٍلكتفاء  معدالت  رفع  على  للعمل 
وتنمية املنتجات الزراعية، والسعي خللق فرص عمل 
دخلهم ومتكينهم  حتسني  على  تساعدهم  للمواطنني 
خطط  وهناك  الغذاء،  يف  حلقهم  الوصول  من 
ويف  احلبوب  إنتاج  يف  للتوسع  األقل  على  واضحة 
تنفيذ مشاريع خاصة بزيادة حجم املنتجات الزراعية 
وحتقيق  االستيراد،  عملية  من  للتقليل  أولى  بدرجة 
ملضاعفة  عامة  تصورات  ووضع  الشاملة،  النهضة 
واحليواني،  النباتي  بشقيه  الزراعي  اإلنتاج  حجم 
الزراعية،  للخدمات  املؤسسي  بالوضع  واالرتقاء 
الزراعية  والتسويقية  اإلنتاجية  القدرات  وتعزيز 
بالدرجة األولى يف إطار رؤية عامة لتطوير القدرات 
يف  االقتصادية  القطاعات  مختلف  يف  اإلنتاجية 

اليمن عموًما.
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أوضاع اقتصادية متدهورة

مساعٍ خجولة يف جانبي التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار

اآلن  وإلى   2015 منذ  اليمن  به  مير  الذي  االقتصادي  الوضع  إن 
والداخلية،  التحالفات اخلارجية  للغاية، خصوًصا مع  أصبح متدهوًرا 
القضايا  مختلف  أداء  يف  الكبير  وتأثيرها  التحالفات  هذه  وتدخالت 
اليمنية ومسارها. ومما ضاعف من تعقيدات الوضع واألداء االقتصادي 
يف بالدنا تلك االنعكاسات اخلطرة التي حدثت يف سعر العملة اليمنية 
ر بها  )الريال( أمام العمالت األخرى، وتلك الثنائية العجيبة التي ُتسعَّ

العملة اليمنية يف صنعاء وعدن. 

الدكتور محمد عبد اهلل احلميري 
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األعبوس.. مثااًل للجهود اجملتمعية يف إعادة اإلعمار

رجاء مكرد
صوت األمل

منطقـة  أبنـاء  والبنـاء،  التنميـة  نهـج  يف 
)األعبـوس يف مديريـة حيفـان- محافظـة تعـز( 
والتعـاون  اجملتمعـي  التماسـك  مثـلًا يف  ضربـوا 
املشـترك إلعـادة إعمار البنيـة التحتية للمنطقة، 
عبـر مبـادرات ذاتيـة وتعـاون جماعـي، إذ قامـوا 
واملرافـق  املـدارس،  وترميـم  الطرقـات،  بشـق 

املائيـة. واخلزانـات  الصحيـة 

األعبوس ومبادرات اإلعمار
املسـاهمات  عـن  أكثـر  للحديـث       
اجملتمعيـة كان لــ »صـوت األمـل« لقـاءٌ مـع ياسـر 
القاضـي )باحـث اجتماعـي ومسـهم يف أنشـطة 
إعـادة اإلعمـار(، وقـد أخـذ الصحيفـة يف جولـة 
للتعريـف باملنطقـة وأهـم املبـادرات التـي يعمـل 

األعبـوس. عزلـة  أبنـاء  عليهـا 
األعبـوس  أبنـاء  يتطلـع  ياسـر:  يقـول      
البنـاء  إلـى حتقيـق أهدافهـم االسـتراتيجية يف 
التـي  املبـادرات اجملتمعيـة  التنمـوي عـن طريـق 
تعـزز مـن الالمركزيـة، وتدعـم التنميـة احملليـة، 
روح  وخلـق  التنمـوي  الـدور  بتفعيـل  وذلـك 
املشـاركة اجملتمعيـة التـي تنظـم اجملتمـع نفسـه 
طموحاتـه  مـن  األدنـى  احلـد  وحتقـق  بنفسـه، 
الكثيـر مـن املنشـآت  علـى سـبيل إعـادة إعمـار 

وتأهيلهـا. امليـاه  وخزانـات  والطرقـات 
عـزل  إحـدى  األعبـوس  تعـدُّ  مضيًفـا،      
مديرية حيفان، تتكون من 24 قرية، و252محلة، 
ومسـاحة جغرافيـة 57.2كـم2، وعدد أسـر 5113 

إسـرة، وعـدد سـكان  24734نسـمة.

إعادة تأهيل مدرسة احلرية
    مدرسة البعث سابًقا واحلرية حالّيًا أول 
مدرسـة أهليـة تعاونيـة تُقـام يف عزلـة األعبـوس 
واليمـن قبـل قيام ثـورة 1962م، قدمها املواطنون 
هديـة ألول وزارة للتربيـة والتعليـم، تُعدُّ أول قلعة 

يف اليمـن تُنيـر العلـم وحتطـم قيود اجلهل.
القاضـي:  االجتماعـي  الباحـث  يقـول      
إن املبـادرة اجملتمعيـة عملـت علـى إعـادة تأهيـل 
مدرسـة احلرية التاريخية التي تأسسـت يف عام 
1954م وكانـت مدرسـة نظاميـة، وعملـت خـالل  
2018 - 2019م علـى إعـادة تأهيـل ثالثة فصول 
دراسـية، باإلضافة إلى بناء سـتة فصول دراسية 
جديـدة بالشـراكة مـع منظمـة األُلفية والصندوق 
االجتماعـي واجملتمـع احمللـي الـذي أسـهم بثلـث 

التكاليف)واحـد وعشـرين مليـون ريـال(.
من جانبه اسـكندر درهم )ناشـط مجتمعي( 
ُعِمـل  أعبـوس  وادي احلسـيمة-  إنـه يف  يقـول: 
علـى مشـروع إعـادة اسـتكمال مدرسـة الفضـارم 
أعبـوس، حيـث عانـى طـالب املراحـل األساسـية 
يف قريـة الفضـارم مـن توقـف دراسـتهم بسـبب 
الصـراع الدائـر بـني املتنازعـني يف تلـك املنطقة.
مضيًفـا، أنـه اسـتُكِمل هيـكل أربعـة فصـول، 
وإعادة ترميم الفصول، وشراء األبواب والنوافذ 
والكراسـي بجهـود مجتمعيـة وإسـهامات محلية، 
وإلـى جانـب املدرسـة ُشـقَّ طريـق املشـارع وادي 
احلسـيمة بطـول 1200 متـٍر، الـذي يربـط بـني 
شـبابية  بجهـود  والقبيطـة،  حيفـان  مديرتـي 
الطـرق  بعـض  ورصـف  مجتمعيـة،  وإسـهامات 
مثـل: طريـق دمـة الفضـارم، وكان الرصف بطول 

150 متـًرا وبعـرض أربعـة أمتـار.

رصف طريق
“وقـد أسـهم أبنـاء عزلـة األعبـوس برصـف 
طريـق مدرسـة أبـي هريـرة- التبيعـة- أعبـوس، 
مبـا يقـارب 3000 كـم2، خـالل الفتـرة سـبتمبر 
بإسـهامات مجتمعيـة  2021م،  أكتوبـر  2019م- 

)فاعلـي خيـر( بتكلفـة 36 مليـون ريـاٍل«. وفًقـا لــ 
الباحـث االجتماعـي ياسـر القاضـي.

يصـف األسـتاذ طـه محمـد مرشـد )مديـر 
التماسـك  األعبـوس(   – هريـرة  أبـي  مدرسـة 
إعـادة  خطـوات  أولـى  ه  يعـدُّ الـذي  االجتماعـي 
بأرضهـا  األعبـوس  متيـزت  بقولـه:  اإلعمـار، 
احملبـني  الطيبـني  وبأهلهـا  املعطـاءة  الطيبـة 
شـحة  مـن  تعانـي  املنطقـة  أن  ومـع  لإلعمـار، 
الفرعيـة  الطرقـات  يف  حـاد  ونقـص  األمطـار 
والوحـدات الصحيـة والسـدود واحلواجـز املائية 

اإلعمـار.  إلعـادة  متكاتفـون  األهالـي  أن  إال 
دراسـات  بعمـل  قمنـا  لقـد  طـه:  ويضيـف 
لبعـض الطـرق الفرعيـة يف األعبـوس، وتواصلنـا 
ـذت هـذه الطـرق بامتيـاز،  مـع رجـال اخليـر، ونُفِّ
وكذلـك قمنـا -أبنـاء األعبـوس- مببـادرات ذاتية 
التبرعـات  مجموعـة  وفتحنـا  املواطنـني،  مـن 
واتسـاب؛  االجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
لتنفيـذ مبـادارت لرصـف العديـد مـن الطـرق يف 
بنجـاح جيـد. ُكللـت اجلهـود  األعبـوس وأخيـًرا 

مـن  العديـد  هنـاك  أن  مرشـد  طـه  ويؤكـد 
املشـاريع هـي اآلن  حتـت التنفيـذ، مثـل رصـف 
طريـق مدرسـة أبـي هريـرة باألعبـوس على نفقة 
علـى حسـاب  »زوقـر«  فاعـل خيـر، شـق طريـق 
احلـرف«  »شـعبة  وخـزان  وداعمـني،  املواطنـني 
على نفقة فاعل خير،  وكل هذا  بدعم من قيادة 
السـلطة احملليـة بحيفـان بقيـادة مديـر املديريـة 
الشـيخ عبـد الرقيـب احلمـري،  واجمللس احمللي 

باملديريـة و بدعـم مشـايخ األعبـوس.

خزان مياه وشق طريق
     يعـود ياسـر القاضـي ويضيـف قائـلًا: إن 
مـن ضمـن اإلسـهامات اجملتمعيـة إعـادة تأهيـل 
خـزان ميـاه “احملـداد- أعبـوس” للعـام 2020م 
بطـول 12م - وعـرض 12م وارتفـاع خمسـة أمتار 
وبنـاه  أسسـه  والـذي  خيـر،  فاعـل  نفقـة  علـى 
الصندوق االجتماعي عام 2006م بتكلفة تسـعة 

مليـون ريـال.
طريـق  )شـق  املبـادرات  مـن  أن  مضيًفـا، 

محلـة زوقـر( علـى نفقـة اإلسـهامات اجملتمعيـة 
بطـول 800 كـم2، كل هـذه املبـادرات تعـد مـن 
2018م،  العـام  يف  وأجنحهـا  املبـادرات  أفضـل 
القـدمي  الطريـق  شـق  تكاليـف  أن  إلـى  مشـيًرا 

ريـال. مليـون  ثالثـة  بلغـت  تأهيلـه  وإعـادة 
رشـاد إدريس احلداد )أحد املسـتفيدين من 
خـزان احملـداد( يقـول: إن هنـاك اسـتفادة كبيـرة 
أعـان  فقـد  تأهيلـه،  أُِعيـد  الـذي  اخلـزان  مـن 
األسـر يف التخفيـف مـن األعبـاء املنزلية، وتربية 
األغنـام واملواشـي والزراعـة، وكذلـك االسـتفادة 
األعبـوس«  هريـرة-  »أبـي  مدرسـة  يف  منـه 
مـن  قريـب  اخلـزان  كـون  الطـالب؛  حلمامـات 

املدرسـة. 
مـن جانبـه باسـم العباسـي )مسـتفيد آخـر( 
تأهيلـه،  بعـد  اخلـزان  مـن  االسـتفادة  يؤكـد 
خصوًصـا يف املنطقـة اجملـاورة )قريـة زوقـر(، إذ 
يُسـتفاد منـه يف االسـتخدامات املنزليـة عموًمـا، 
مياه شـرب ألهالي القرية، مياه لسـقي املواشـي، 

ري املـزارع.

إنشاء وحدة صحية
    يف عزلـة األعبـوس- وادي احلسـيمة، 
إسـكندر درهـم )ناشـط مجتمعـي( أطلـع »صـوت 
وحـدة  )إنشـاء  مبـادرة  مشـروع  علـى  األمـل« 
حيفـان(   – أعبـوس  احلسـيمة/  وادي  صحيـة 
العمـل،  طـور  يف  املشـروع  إن  يقـول:  حيـث 
ملناطـق  صحيـة  وحـدة  بنـاء  مشـروع  تبنـي  وإن 
كاإلسـعافات  الصحيـة  اخلدمـات  فيهـا  تنعـدم 
األوليـة والـوالدة يعـد إجنـاًزا للمنطقـة،  حيـث 
أعبـوس«  الصحـي-  »معشـر  مسـتوصف  يعـدُّ 
احلسـيمة  )وادي  ملناطـق  الوحيـد  املسـتوصف 
والفضـارم الذنبـة( وهـو بعيـد جـًدا عنها، ويصل 

وجهـد. طويلـة  رحلـة  بعـد  املواطنـون  إليـه 
ويضيـف درهـم: جـاءت فكرة إنشـاء الوحدة 
الصحيـة؛ ألن يف أغلـب حـاالت الوالدة تلد املرأة 
وهي يف طريقها إلى املسـتوصف ؛ بسـبب حركة 
السـيارة يف الطريـق ملسـتوصف معشـر، وأنـه يف 
إحـدى السـنوات املاضيـة توفيِّـت امـرأة بسـبب 

عـدم وجـود قابلـة ولم يسـتطيعوا إسـعافها.
    مضيًفـا، أن هنـاك حادثـة أخـرى وهـي 
حلـرم  األسـف-  مـع   - وحدثـت  مولـود،  وفـاة 
أُسـِعفت  الـوالدة  أثنـاء  يف  إنـه  حيـث  ش(  )ع. 
زوجتـه بعـد تعسـر الـوالدة إلـى مدينـة الراهـدة، 
وعنـد وصولهـم ولـدت الطفلـة ميتـة بسـبب بُعـد 

الطريـق.
   ويشـير إسـكندر درهـم إلـى أن احلـوادث 
البـدء  الفكـرة  كانـت  البدايـة  يف  وأنـه  كثيـرة، 
أحـد  وقـام  صحيـة،  وحـدة  لبنـاء  مببـادرة 
مهندسـي املنطقـة بعمـل دراسـة، وجـرى االتفـاق 
مـن  التبرعـات  وُجِمعـت  املنطقـة  أهالـي  بـني 
املناسـبة  األرضيـة  عـن  البحـث  وبـدأ  األهالـي، 
وتراخيـص البنـاء لـدى اجلهـات اخلاصـة، وكان 
مـن ضمـن إخـراج التراخيـص أن تكـون األرض 

بوثيقـة. الصحيـة  للوحـدة  ملـًكا 
الصحيـة  الوحـدة  بنـاء  أن  مضيًفـا،       
سيعمل نقلة نوعية يف املنطقة، حيث سيستطيع 
والعالجـات بسـرعة،  القابـالت  توفيـر  األهالـي 

والتـزال املبـادرة متعثـرة حتـى اآلن.
املبـادرات  درهـم  إسـكندر  ويذكـر      
أعبـوس(   – احلسـيمة  )وادي  يف  اجملتمعيـة 
مبـادرة  وهـي  2015م،  ينايـر   1 يف  بـدأت  التـي 
بنـاء مدرجـات للمشـاة بـوادي احلسـيمة، تسـوية 
مبـادرة  صيانتـه،  وإعـادة  دمـة  النقيـل  طريـق 
رصـف طريـق العقبـة الفضـارم، مبـادرة ترميـم 
مسـجد القيسـي وبنـاء حمامـات، مبـادرة رصـف 
إصـالح  مبـادرة  الذنبـة،  الـزوم-  قبـع  طريـق 
أبـواب ونوافـذ ملدرسـة قبـع الـزوم- احلسـيمة، 
احلسـيمة،  وادي  املشـارع-  نقيـل  رأس  رصـف 

أعبـوس. الفضـارم  مدرسـة  بنـاء  اسـتكمال 
ياسـر  االجتماعـي  الباحـث  يـردف       
متعـددة،  مبـادرات  هنـاك  إن  قائـلًا:  القاضـي 
أُِعيـد  إذ  أعبـوس(،  الـرام  )محلـة  طريـق  منهـا 
مـن  خيـر  فاعـل  نفقـة  علـى  ورصفهـا  تأهيلهـا 

اجملتمـع. أبنـاء 
   ويضيف ياسر: يف هذه املبادرات حتققت 
بعـض األهـداف، منهـا إعـادة إعمـار روح املبادرة 
اجملتمعيـة، واإلسـهام يف إعـادة اإلعمـار وتفجيـر 
مبواقفهـا  ظهـرت  التـي  اجملتمعيـة  الطاقـات 

املشـرفة عـن طريـق توحيـد املبـادرات الذاتيـة.

اليمن،  العامة حول عمليات إعادة اإلعمار يف  إلى ذهن  أول ما يتبادر  إن    
نسمع  أو  جند  وقلّما  املؤسسي،  والبناء  اخلدمية  للقطاعات  التحتية  البنية 
عن جهود إعمار مجتمعية ُترافق البرامج التنموية، وتنمي الُلحمة اجملتمعية 

إلى جانب اإلمناء.

جهود محلية إلعادة 
اإلعمار بشق وترميم 

الطرقات، املدارس، املرافق 
الصحية واخلزانات املائية

مشاريع إعادة اإلعمار 
ساهمت بتنمية ومتاسك 

النسيج اجملتمعي
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منال أمني
  صوت األمل

التعايف  عملية  على  العمل  أهمية  ما  ـ 
يف  اليمن  يف  االعمار  وإعادة  االقتصادي 

هذه املرحلة؟
ثمًنا  دفعت  بالدنا  أن  يدرك  اجلميع        
 2014 يف  اندلع  الذي  الصراع  بسبب  باهًضا 
الذي  الصراع  هذا  اآلن،   إلى  مستمًرا  ومازال 
رت فيه  البنية األساسية تدميًرا كلّيًا وجزئّيًا،  ُدمِّ
تقدر  جسيمة  ومادية  بشرية  خسائر  وأحدث 

مبئات املليارات من الدوالرات.
يتعرض  زال  وما  اليمن  تعرض  كما       
وتوالي  تسارع  عن  الناجتة  الطبيعية  للكوارث 
األعاصير املدارية على منطقة بحر العرب وخليج 
للتغيرات  نتيجة  وذلك  األخيرة؛  اآلونة  يف  عدن 
أعاصير  عشرة  ضربت  وقد  العاملية.  املناخية 
خالل  اليمن  محافظات  جوية  ومنخفضات 

السنوات اخلمس املنصرمة.
    وعطًفا على ما تقدم فإن عملية التعايف 
أهمية  ذات  تعدُّ  اإلعمار  وإعادة  االقتصادي 
قصوى، بهدف إعادة توفير اخلدمات األساسية 
وحتسينها لكل املواطنني ورفع مستوى معيشتهم.

البنية  يف  األضرار  حجم  ما  ـ    
والسكنية  اخلدمية  للقطاعات  التحتية 
الصراع  بها  تسبب  التي  واالقتصادية 

والتغير املناخي يف اليمن؟
محافظاتها  بكل  بالدنا  تعرضت        
الدائر،  العبثي  الصراع  بسبب  عديدة  ألضرار 
واألعاصير واملنخفضات اجلوية خالل السنوات 
األخيرة، حيث  تعذر قيام الوزارة مبواصلة تنفيذ 
العامة،  واألشغال  واإلسكان  الطرق  مشروعات 
اجلمهورية،  يف  الدورية  صيانتها  على  والعمل 
قامت  وقد  احلربية.  العمليات  استمرار  بسب 
الوزارة ومكاتبها الفرعية يف مختلف احملافظات 
بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البشرية بحصر تلك األضرار. 

أهم  هي  ما  التعايف،   عام  كان   2020 ـ 
إعادة  ذت ألجل  ُنفِّ التي  املشاريع واخلطط 

اإلعمار يف اليمن خالل 2020 وإلى اآلن؟
      قامت وزارتنا ومكاتبها يف احملافظات 
الطرق  صيانة  كصندوق  لها  التابعة  ومؤسساتها 
واملؤسسة العامة للطرق واجلسور بتنفيذ عدد من 
واملباني  واإلسكان  الطرق  مجال  يف  املشروعات 
العامة، والعمل على إجناز برامج الصيانة الدورية 
للطرق واملباني السكنية والعامة املتضررة. وعلى 
يف  الطرق  ِصينَت  فقد  احلصر  ال  املثال  سبيل 
يف  اخلصوص  وجه  وعلى  احملافظات  معظم 
عدن بعد تعرض معظم تلك الطرق آلثار السيول 
املنصرمة، كما  املستمرة خالل األشهر  واألمطار 
ت العديد من املباني العامة كاحملاكم وغيرها  ُرممِّ
تنفذ  الوزارة  ومازالت  الصراع,  من  املتضررة 

مشاريع تهدف إلى اإلسهام يف إعادة اإلعمار . 
 

التي  والعراقيل  التحديات  ـ ما هي أهم 
يف  والطرق  العامة  األشغال  وزارة  تواجه 

تنفيذ املشاريع اخلاصة بإعادة اإلعمار؟ 
     تتركز أهم التحديات التي تواجه بالدنا يف 
استمرار الصراع يف احملافظات اليمنية، الصراع 
واقتصادّيًا  بشرّيًا  والعباد  البالد  ر  دمَّ الذي 
وتوفير  اخلير  قوى  توحيد  أن  كما  واجتماعّيًا، 
املناطق احملررة  السياسي واألمني يف  االستقرار 
إعادة  نشاطات  ملواصلة  األهمية  بالغة  خطوة 
التعايف واإلعمار؛ أما الوزارة فإنها تواجه مشكلة 
ر التمويالت الكافية لتنفيذ مشروعاتها  عدم توفُّ
العامة،  واألشغال  واإلسكان  الطرق  مجاالت  يف 
وقد وعدت احلكومة خيًرا بتوفيرها خالل الفترة 
أو عن طريق  احلكومية  التمويالت  عبر  القادمة 

املانحني.

 ـ كيف ُووِجهت تلك التحديات؟
        احلكومة اليمنية ومنها وزارة األشغال 
حملت على عاتقها مهمة إعادة اإلعمار،  وإلجناز 
إلعادة  خطة  إعداد  على  احلكومة  ستعمل  ذلك 

رؤية  وفق  على  االقتصادي  والتعايف  اإلعمار 
استراتيجية طويلة املدى؛ تستهدف إعادة إعمار 
والكوارث  الصراع  من  تضررت  التي  املناطق 

الطبيعية.
    وسيحدث هذا عن طريق إعداد خطط 
إعمار  إعادة  إلى  تهدف  اآلجال  متعددة  تنموية 
بالتركيز  الطبيعية  والكوارث  الصراع  دمره  ما 
تشمل  التي  واألساسية  احليوية  القطاعات  على 
والكهرباء،  التحتية،  والبنى  والصحة،  التعليم، 
والطرق،  واملساكن،  الصحي،  والصرف  واملياه، 

واجلسور.
عملية  خطط  جناح  بأن  يقني  على  ونحن 

إعادة اإلعمار وبرامجها يتوقف على:
على  وتكاملها  الوطنية  اجلهود  تكاتف  أولًا: 
املستوى املركزي واحمللي، كما تستلزم بالضرورة 
شراكة حقيقية مع كل شركاء التنمية من القطاع 
واألهلي  املدني  اجملتمع  ومنظمات  اخلاص 

واملانحني اإلقليمني والدوليني.
ثانًيا: حشد املوارد الالزمة لتحقيق األهداف 
املرجوة، عن طريق شراكة واسعة مع شركاء اليمن 
من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل 

العربية واإلقليمية والدولية. 

والدولي  العربي  الدعم  حشد  وبهدف 
ملساعدتنا يف إعادة اإلعمار – على سبيل املثال 
مجلس  الجتماع  وزارتنا مبذكرة  تقدمت  فقد   -
وزراء اإلسكان والتعمير العرب املوقر الذي انعقد 
الشقيقة  البحرين  2018 مبملكة  13 ديسمبر  يف 
إعمار  إلعادة  مجهوداتها  يف  بالدنا  دعم  بطلب 
ره الصراع والكوارث الطبيعية يف اجملاالت  ما دمَّ

اآلتية: 
-1 البحث عن التمويالت املالية املطلوبة.

والتدريب  املؤسسية  القدرات  تطوير   2-  
والتأهيل. 

-3 الدعم الفني يف إعداد اخلطط والبرامج 
لكل ما يتعلق بإعادة اإلعمار ابتداء من الدراسات 

حتى عملية التنفيذ والتعايف.
البلدان  بعض  جتارب  على  االطالع   4-
الناجحة يف مجال إعادة اإلعمار واالستفادة من 

خبراتها العملية والعلمية يف هذا اجلانب.
بالدنا  من  املقدمة  للمذكرة  واستناًدا       
يف  االستشارية  العلمية  الفنية  اللجنة  وتوصية 
األمانة  مبقر  املنعقد  للجنة   )64( اجتماعها 
العامة خالل الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2018 
املتخذ  للمجلس  التنفيذي  املكتب  قرار  ومشروع 
 11 يوم  األمانة  مبقر  املنعقد   )83( اجتماعه  يف 
جمللس  املستفيض  النقاش  وبعد   ،2018 أكتوبر 

وزراء اإلسكان والتعمير العرب أقرَّ اآلتي:
إعداد  اليمنية  اجلمهورية  من  الطلب  أولًا: 
إعادة  مجهودات  دعم  بشأن  شارحة  مذكرة 
مجلس  على  تُعَرض  أن  على  اليمن  يف  اإلعمار 
اخلارجية  وزراء  مستوى  على  العربية  اجلامعة 

القادم.
يف  والتعمير  اإلسكان  وزارات  حث  ثانًيا: 
الدول العربية على إعداد مذكرات تفاهم ثنائية 
والطرق  العامة  األشغال  وزارة  مع  وتوقيعها 
والعمل  التعاون  بشأن  اليمنية  اجلمهورية  يف 

املشترك.
مجلس  قرار  من  األول  اجلزء  يخص  وفيما 
وزراء اإلسكان والتعمير العرب فقد قامت وزارتنا 
واجلهات املعنية يف بالدنا بإعداد مذكرة شارحة 
مرفق معها خطة أولويات إعادة اإلعمار والتعايف 
مجلس  على  وعرضها  وتقدميها  االقتصادي، 
اخلارجية،  وزراء  مستوى  على  العربية  اجلامعة 
بالدنا،  دعم  العربية  اجلامعة  مجلس  أقر  حيث 
العربية  القمة  ملؤمتر  الشأن  بهذا  توصيته  ورفع 
مبدينة   2019 يناير   20 يوم  املنعقد  التنموية  
بيروت والذي اتخذ قراًرا بدعوة الدول األعضاء 
واملؤسسات املالية والصناديق العربية واملنظمات 
والدولية  العربية  واجلهات  املتخصصة  العربية 
للجمهورية  ومادي  فني  دعم  لتقدمي  املانحة، 
إعادة  يسهم يف  تكاملي  برنامج  إطار  اليمنية يف 
يف  التنمية  عودة  ويضمن  والتعايف،  اإلعمار 
وتقدمي  واالجتماعية،   االقتصادية  اجملاالت 
الدعم يف مجاالت مساعدة الالجئني والنازحني، 
الصحية  والتغطية  الشامل،  والتعليم  والتدريب 
الشاملة، باإلضافة إلى برامج التوظيف والتمكني، 
الشباب  تأهيل  وإعادة  املرأة  دعم  وبرامج 

واألطفال الذين ُجنِّدوا يف الصراع، وتشغيل األسر 
املنتجة، وذوي االحتياجات اخلاصة، وكبار السن، 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية واإلغاثية وإيصالها 

ملستحقيها.

ظاهرة  معاجلة  يف  الوزارة  دور  أين  ـ 
معظم  يف  انتشرت  التي  العشوائي  البناء 

احملافظات اليمنية ؟
ألسباب  العشوائي  البناء  ظاهرة  تنتشر   

عديدة لعل أهمها:
الصراع املستمر وما نتج عنه من نزوح متزايد 

من مناطق الصراع إلى احملافظات املستقرة .
واألمني،  السياسي  االستقرار  توفر  عدم 
األراضي،  ونهب  البسط  أعمال  إلى  أدى  وهذا 
على  واحلماية  الضبط  مؤسسات  قدرة  وعدم 

معاجلة املشكالت اخملتلفة.
لألراضي  العامة  الهيئة  تخطيط  عدم 
بخدماتها  جديدة  ألراٍض  الدولة  وعقارات 
األساسية منذ سنوات عديدة وتوفيرها للمواطنني 

بأسعار مناسبة.
وستقوم الوزارة بحل مشكالت ظاهرة البناء 
حديثة  سكنية  مباٍن  إنشاء  طريق  عن  العشوائي 
حال  اليمني  للمواطن  املالئم  والدخل  تتناسب 
على  وزارتنا  وتعمل  الكافية،  التمويالت  توّفر 
تشجيع القطاع اخلاص لإلسهام يف توفير املسكن 

املناسب.

ـ ما طبيعة العمل والتنسيق بني الوزارة 
والبرنامج السعودي للتنمية وإعادة اإلعمار 

يف اليمن؟
ومكاتبها يف احملافظات  وزارتنا  تتمتع       
بعالقة عمل ممتازة مع البرنامج السعودي للتنمية 
البرنامج  يقوم  حيث  اليمن،  يف  اإلعمار  وإعادة 
يف  الطرق  أهمها  املشروعات  من  عدد  بتمويل 
محافظات عديدة ومنها محافظة عدن،  وتدعو 
التعاون  هذا  لتعزيز  البرنامج  يف  األخوة  وزارتنا 
إعادة  مشروعات  تنفيذ  يحقق  مبا  وتطويره 
زمنية  وفترة  أقل  وكلفة  أفضل  بجودة  اإلعمار 

أسرع.

والصناديق  الداعمة  املنظمات  دور  ما  ـ 
يف عملية إعادة اإلعمار يف اليمن؟

ترتبط بالدنا ووزارتنا بعالقات عمل        
والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  مشترك  وتعاون 
ومنها  اخملتلفة،  والبنوك  الصناديق  مع  وكذلك 
على سبيل املثال ال احلصر هيئة التنمية الدولية 
االقتصادي  لإلمناء  العربي  والصندوق   ،)IDA  (
واالجتماعي، علًما أن هيئة التنمية الدولية تقوم 
األمم  برنامج  عبر  اليمن  يف  مشروعاتها  بتنفيذ 
مما   UNOPS(( املشروعات  لتنفيذ  املتحدة 
اخملصصة  التمويالت  على  مالّيًا  عبًئا  يسبب 
غير  املرتفعة،  التشغيل  نفقات  بسبب  لبالدنا 
كما  البرنامج.  هذا  لعمل  األخرى  السلبيات 
تتوافر عالقات عمل جيدة مع البنوك والصناديق 

األخرى. 

عمليات التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار .. من منظور رسمي

 ثابت : توحيد القوى وتوفير االستقرار السياسي خطوة مهمة ملواصلة نشاط إعادة اإلعمار

      إن عملية التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار يف اليمن أصبحت 
التي  املتتالية  ذات أهمية قصوى للخروج من كل األزمات االقتصادية 
توفير  إعادة  على  املشترك  العمل  عبر  وذلك  املواطن،  كاهل  أنهكت 

اخلدمات األساسية وحتسينها ورفع مستوى معيشة املواطنني.
د الدكتور محمد أحمد ثابت )نائب وزير األشغال       بهذه الكلمات وكَّ
البدء  أهمية  والطرق( يف حوار خاص لصحيفة »صوت األمل«  العامة 

بعملية التعايف وإعادة اإلعمار يف اليمن خصوًصا يف هذه املرحلة. 

الدكتور محمد أحمد ثابت  - نائب وزير األشغال العامة والطرق
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أبحاث وتقارير محلية:  إعادة اإلعمار عملية شاملة ومنظمة

علياء محمد 
 صوت األمل

امللحة  املنطلق ظهرت احلاجة    من هذا 
االقتصادي  التعايف  املشترك ألجل  العمل  إلى 
وعملية إعادة اإلعمار كجزء من عملية منظمة 
»صوت  الدولة.  ومرافق  مؤسسات  كل  تشمل 
األمل« تستعرض عدًدا من التقارير واألبحاث 
من  عدد  يف  وأقيمت  ت  أُعدَّ التي  والدراسات 
الندوات وكانت تهدف إلى حتقيق عملية إعادة 

اإلعمار يف اليمن.
 

األمن واالستقرار
» إن األمن واالستقرار شرطان  مسبقان 
حاسمان إلعادة اإلعمار يف اليمن يف مثل هذه 
إشراك  على   قائم  العملية  وجناح  الظروف، 
)احمللية  النـزاع  أطراف  جميـع  من  النخب 
واخلارجية( وذلك يف جهود توزيـع املساعدات، 
الترتيبات  وقيادة  تصميـم  إلى  باإلضافة 
املؤسسية للتعمير على الصعيد الوطني«. وذلك 
وفًقا لدراسة علمية بعنوان)إطار عمل مؤسسي 
إعادة إعمار ما بعد النزاع يف اليمن ( الصادرة 
عن مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، يف 

مايو 2018م للكاتب خالد حميد.
أن  دراسته  يف  خالد  الدكتور  واستنتج   
إلدارة  واضحة  رؤية  إلى  افتقرت   احلكومة 
من  واالستقاللية،  اإلعمار  وإعادة  األزمات 
أضعف  الذي  األمر  السابقة،  جتاربها  خالل 
حيث  األساسية،  وظائفها  أداء  على  قدرتها 
إن جميع املبادرات السابقة التي تتعلق بإعادة 
اإلعمار افتقرت إلى إعداد األليات األساسية 
للشفافية واملساءلة، ولم يوضع لها متويل كاٍف 
لتنفيذ برنامج اإلعمار، وكذلك وجود تدخالت 

من مختلف اجلهات يف عمليات اإلعمار.
برنامج  لتنفيذ  مقترحات  الباحث  وطرح 
البلد،  معاناة  من  التخفيف  يسهم يف  إعماري 
حيث وكَّد يف دراسته أن عملية اإلعمار يف اليمن 
يجب أن تتبع منوذًجا محلّيًا أو عاملّيًا يستجيب 
الدولـة،  قـدرة  ويبنـي  األرض،  على  للحقائق 
ذات  األطراف  بني  وينسق  الشفافية،  ويضمن 
الثقـة  العالقة  بكفاية عالية، ويجـب أن تعزز 
بني كل اجلهات املانحة  والسلطات السياسية 
وعموم املواطنني، والتركيز على جهود اليمنيني 
توفير اخلدمات األساسية  عموًما، عن طريق 
وخلق فرص عمل يف جميع املناطق املتضررة. 

استخدام طرق ابتكارية
»إعادة اإلعمار ال حتتاج إلى هيئة أو جهة 
أبدى  هكذا  شهرية«.  مستحقات  أو  رسمية 

رأيه األستاذ الدكتور عبداخلالق هادي طواف 
يف  عمران(  جامعة  يف  األعمال  إدارة  )أستاذ 

تصريح خاص لصحيفة »صوت األمل«. 
أهم  على  اطالعه  بعد  ـ  أشار  حيث     
على  القائمة  احمللية  واألبحاث  التقارير 
موضوع العمل على التعايف وإعادة اإلعمارـ إلى 
الدراسات تؤكد أهمية اإلعداد  الكثير من  أن 
يف  تسهم  األجل،  طويلة  استراتيجية  خلطة 
اإلعمار،  إعادة  عملية  ومشاريع  برامج  تنفيذ 
القطاع  يكون  شاملة  وطنية  رؤية  وتتضمن 

اخلاص هو الشريك األكبر يف تنفيذها.
وشدد على أهمية استخدام طرق ابتكارية 
الضمانات  ووضع  القطاع اخلاص  إشراك  يف 
الكافية له، مع تغيير طرق اإلدارة احلكومية إلى 
بالتجارب  إدارة خدماتية تقوم على االستعانة 
إعادة  التي جنحت يف مشروع  للدول  السابقة 
اإلعمار، وقياس مدى جناحها يف اليمن، بدلًا 

من وضعها احلالي.
ال  الصراع  أن  للصحيفة  طواف  أوضح  
يزال مستمًرا يعاني منه املواطن بدرجة رئيسة 
القطاعات  جميع  يف  املوارد  يف  نقص  من 
الذي  األمر  والتنموية،  والصناعية  اخلدمية 
جعل من الصعب علينا البناء واإلعمار مقارنة 
مبا نُفِّذ يف جتاربنا السابقة من مشاريع إلعادة 
اإلعمار، فنحن اليوم يف صراع مازال مستمًرا 
نفتقد فيه املصاحلة الوطنية والتوافق و نفوذ 

الدولة، ولن يتحقق شيء مالم يتغير كل ذلك.

خلق مرحلة حتول
د منتدى رواد  التنمية  يف 2019، على  شدَّ
وإعادة  التعايف  بجهود  الفوري  البدء  ضرورة 
الصراع،  دائرة  استمرار  مع  حتى  اإلعمار 
العاجل  اإلنساني  التدخل  يرتبط  أن  وضرورة 
باإلصالح االقتصادي طويل األمد. ويجب أن 
تهدف جهود التعايف وإعادة اإلعمار يف اليمن 
اقتصادّيًا  البالد   يف  حتول  مرحلة  خلق  إلى 

وسياسّيًا واجتماعّيًا. 
وقدم معاجلات قد تسهم يف تنفيذ خطة 
تعزيز  عبر  وذلك  اإلعمار،  وإعادة  التعايف 
جديدة،  وظائف  بخلق  تُعنى  إرشادية  مبادئ 
لكل  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  على  والعمل 
القانون،  سيادة  وتعزيز  املتضررة،  القطاعات 

احمللي  احلكم  تعّزز  استراتيجيات  وطرح 
إعادة  عملية  يف  احملليني  السكان  وإشراك 
اإلعمار، ال سيما يف عملية التخطيط وحتديد 

األولويات.
يف  املتدهورة  األوضاع  أن  املنتدى  ويرى 
القوى  كل  من  فورية  استجابًة  تتطلّب  اليمن 
بإعادة  البدء  واقترح  األرض،  على  املوجودة 
أمنّيًا،  واملستقرة  املؤّمنة  املناطق  يف  اإلعمار 
النطاق  صغيرة  التدخالت  تختبر  أن  فيمكن 

مدى فعالية نظامي التمويل والتنفيذ. 

إسهام البنوك يف إعادة اإلعمار
منير  الدكتور  الباحث  ح  وضَّ جانبه  من   
حول  الصادرة  دراسته  يف  العبادي  أحمد 
)اإلسهامات املمكنة للبنوك اإلسالمية اليمنية 
صوت  حُصلت  اليمن(  يف  اإلعمار  إعادة  يف 
من  عدًدا  أن  ح  وضَّ منها؛  نسخة  على  األمل 
على  تساعد  قد  واملهنية  العلمية  التصورات 
تفسير واقع إسهام البنوك االسالمية ومشاركة 

التمويالت املالية األخرى يف إعادة اإلعمار. 
احللول  اقتراح  يف  الدراسة  وأسهمت 
يف  املشكالت  أهم  تعد  إذ  اإلعمار  إلعادة  
جتربة  مستعرضة  احلالي،  الوقت  يف  اليمن 

البنوك اإلسالمية يف مجاالت اإلعمار والتنمية 
التمويل  يف  وباألخص  اليمن،  يف  واستثمارها 

السكني. 
علمية  بتوصيات  الدراسة  وخرجت     
ذات  الرسمية  اجلهات  دور  أهمية  إلى  تدعو 
العالقة بإعداد خطط استراتيجية يف مشاريع 
إعادة اإلعمار، وبذل أقصى اجلهود املمكنة يف 
التعاون والتنسيق مع القطاع املصريف اخلاص 
اإلعمار،  إعادة  الفّعال يف  إلى اإلسهام  لدفعه 
واملؤمترات  الندوات  إقامة  إلى  باإلضافة 
وورش العمل الهادفة إلظهار القدرات الوطنية 
والبدء  التعجيل  يف  دورها  وإبراز  اخملتلفة، 
واالجتماعي  االقتصادي  التعايف  بعمليات 
وإعادة اإلعمار، وتأسيس مصرف مشترك بني 
احلكومة والقطاع اخلاص حتت اسم )املصرف 

االحتادي للتنمية وإعادة اإلعمار(.
 

املدن التاريخية
ويف  دراسة بعنوان )مقارنة سياسة إعادة 
اإلعمار ملراكز املدن التاريخية ما بعد احلروب 
القدمية(  صنعاء  مدينة  مركز  على  بالتطبيق 
نسيم  للدكتورة  2021م  مارس  يف  صادرة 
إعادة  سياسة  فيها  تناولت  الولي،  عبد  يحي 
اإلعمار للمدن التاريخية القدمية وذلك ما بعد 
االنتهاء من الصراع، واستعرضت أهم اجملاالت 

االقتصادية واالجتماعية والعمرانية. 
األهداف  لتحقيق  منهجية  البحث  واتَّخذ 
التي  والنظريات  األدبيات  مراجعة  طريق  عن 
تتناول سياسة إعادة اإلعمار وعالقتها  مبراكز 
املدن التاريخية، واالعتماد على املنهج التحليلي 
املقارن للتجارب العاملية التي تعد أكثر فاعلية، 
على  تطبيقها  نتائج ميكن  إلى  للوصول  وذلك 
صنعاء  مدينة  مركز  يف  الدراسية  احلالة 

القدمية.
وتتلخص نتائج البحث يف حتديد مجاالت 
اقتصادية واجتماعية وعمرانية تسهم يف تفعيل 
التاريخية  املدن  ملراكز  اإلعمار  إعادة  سياسة 
بوجه  القدمية  صنعاء  مدينة  ومركز  عموًما، 

خاص.

التكلفة االقتصادية التي يكابدها اليمن بسبب الصراع باهظة، فالصراع 
يف  وتسبب  واملمتلكات،  واملرافق  التحتية  البنية  طالت  واسعة  أضراًرا  أحلق 
انهيار االقتصاد انهياًرا كبيًرا يف دولة كانت تعاني قبُل من ضعف يف اقتصادها، 

ليزيد الصراع من ضعفها وعجزها.

استخدام طرق ابتكارية 
يف إشراك القطاع اخلاص 
ووضع الضمانات الكافية 

له، مع تغيير طرق اإلدارة 
احلكومية إلى إدارة 

خدماتية
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رجاء مكرد
صوت األمل

يت نظام التمويل التعاوني، حدثنا   ُكنت قد تبنَّ
عنه؟

   نظام التمويل التعاوني هو أحدث نظام متويل 
طريق  عن  االجتماعية،   العدالة  حتقيق  إلى  يهدف 
االقتصادية،  املشاركة  من  الوسطى  الطبقة  متكني 
وذلك عبر جتميع إمكاناتها املادية وتنظيمها وتوجيهها 
حلمايتها من االنزالق إلى مربع الفقر، واحلفاظ على 
املال  رأس  بتراكم  تنميتها  ثم  أولًا  االقتصادي  موقعها 
من  القلة  لدى  اكتنازه  ومنع  إطارها  يف  االجتماعي 
التمويل  )نظرية  على  مؤسس  النظام  وهذا  الناس، 

التعاوني(.

يف  التعاوني  التمويل  نظام  يقرَّ  لم  ملاذا 
اليمن؟

نحن قمنا بإعداد مسودة قانون للتمويل التعاوني، 
وكانت اجلهود متَّجهة نحو التنسيق مع البرملان ملناقشة 
هذه  أوقف  الصراع  لكن   ، وإصداره  وإقراره  القانون 

اجلهود أيًضا.

بإعادة  للبدء  مناسب  اليمن  يف  الوضع  هل 
اإلعمار؟ وملاذا؟

بالتأكيد ال،  الوضع غير مناسب لإلعمار، وأجواء 
شامل  دمار  هو  الصراع  ألن  لذلك؛  مهيأة  غير  البلد 
لكل املقدرات والبنى التحتية وهو معول هدم جملاالت 
إلى  تتجه  العرب  أن صراعات  واملشكلة  كافة،  احلياة 
اجملاالت  جميع  يف  وعقيدتها  الصفرية  املعادلة  فكرة 
كل  يف  بخصمه  الضرر  إحلاق  إلى  طرف  كلُّ  فيتجه 
يبالي  ال  طرف  كلَّ  أن  هو  ذلك  من  واألخطر  شيء، 
ميكن  الذي  الضرر  بهم  أحلق  ولو  واملواطنني  بالبلد 
مثلًا  واإلنساني  االقتصادي  امللفني  أن  مبعنى  تفاديه، 
يجب جتنيبهما الصراع، لكن ال سبيل إلى ذلك يف ظل 

املعادالت الصفرية.
وإذا جئنا إلى سؤال، ملاذا ال يُبَدأ فوًرا يف اإلعمار؟ 

يف  يُبَدأ  أن  يعقل  ال  أنه  هي  الطبيعية  اإلجابة  فإن 
ماذا  ثم  الهدم.   الصراع يف  آلة  استمرار  مع  اإلعمار 
يفيد اإلعمار وأغلب اجملتمع يف حالة فقر مدقع وعوز 
شديد ومجاعة وانقطاع سبل العيش وتعطل اخلدمات 
مناطق  وأغلب  اإلعمار   يجري  وأين  ونزوح مستمر؟  
مستمر؟!   ونزوح  متاس  ومناطق  صراع  جبهات  البلد 

لذلك فاإلعمار يحتاج إلى استقرار .

إعادة  عملية  ارتباط  مدى  ما  برأيك، 
اإلعمار بامللف السياسي؟ 

     امللف السياسي هو الداء والدواء، واالرتباط 
بني امللف السياسي وملف اإلعمار ارتباط وثيق جًدا، 
سياسية  وحسابات  بأبعاد  إال  الصراع  حدث  فما 
فامللف  لذلك  سياسي،  وحل  بتوافقات  إال  ينتهي  ولن 
هو  اإلعالمي  والصراع  أساس،  محور  السياسي 
سالًحا  االقتصادية  األدوات  من  يتخذ  الذي  الصراع 
له. وإذا أردنا أن نبدأ يف اإلعمار علينا حلحلة العقد 
اجلميع  يتجه  عندما  اإلعمار  يأتي  ثم  أولًا  السياسية 
إليه كونه مهمة وطنية تستدعي استنفار كل الطاقات 

والقدرات واإلمكانات.   

إعادة  خطوات  أولى  تتمحور  أن  يجب  أين 
اإلعمار يف اليمن؟ 

إعمار شاملة  إلى خطة  اليمن يف حاجة         
خطة  مشروع  إعداد  يف  بدأنا  وقد  واستراتيجية، 
وهي  القرن(  نصف  عام)خطة  خلمسني  استراتيجية 
عبارة عن خطة تتكون من عشر خطط خمسية، وكان 
اخملطط لها أن تبدأ من 2016م إلى 2066م، وجميع 
اجملاالت حتتاج إلى إعمار وتنمية لكن التنمية البشرية؛ 
أي تنمية اإلنسان  هي األساس املتني واحملور الرئيس  
مرحلة  عليه  تبنى  أن  ميكن  الذي  الوحيد  واملرتكز 
اإلعمار بأهدافها االستراتيجية، فليس هناك من قيمة 
لإلعمار الذي يتجه إلى بناء األشياء ذات القيم املادية 
ويترك اجملاالت ذات القيم املعنوية، فالتعليم هو أساس 
اإلعمار والنهوض والتنمية املستدامة ثم تأتي اجملاالت 

األخرى يف املرتبة التالية.
يحتاج  اإلعمار  أن  إلى  اإلشارة  نود  وهنا       

إلى متويل برامجه وسياساته بتمويالت كثيفة وهادفة 
تضمن االرتقاء مبعيشة اإلنسان أولًا، فال معنى لتعليم 
أعدنا  إذا  إال  ذلك  يحدث  ولن  مثلًا،   الفقر  ظل  يف 
إعمار عقول صانعي القرار االقتصادي بقدرات علمية 
املشكالت  أسباب  مع  التعامل  على  قادرة  وفكرية 

االقتصادية وليس الوقوف عند مظاهرها ونتائجها. 

للبدء  اليمني  اجملتمع  استعداد  م  تقيِّ كيف 
بإعادة اإلعمار؟ 

     اجملتمع لديه قدرة على البدء يف اإلعمار، لكن 
الصراع يقف غولًا )حاجًزا( يلتهم أي جهد وشبًحا يهدد 
أي محاوالت، واألكثر خطورة هو أن أطراف الصراف 
ال يوجد لديها استعداد للتوافق واالتفاق على جتنيب 
امللفات ذات البعد الوطني واإلنساني مآالت الصراع، 
وهنا أقول إن اجملتمع مع الصراع واملعضالت املتعددة 
فأن هذه األوضاع البالغة التعقيد  التي يعيشها عرفت 
النخب  أن  املالحظة  خالل  من  منه  األعظم  السواد 
وأن  منه،  بكثير  أفضل  معيشية  أوضاع  املتصارعة يف 
استمرار الصراع يعد لبعضهم مكسب وسبب يف جني 

الفوائد املادية واملعنوية.
     ولذلك فإن الشعب يريد املشروع الوطني الذي 
ميكن الوثوق به واالعتماد عليه ليقود قاطرة اإلعمار 

والتنمية. 
 

إليها  يحتاج  التي  التعويضات  حجم  ما 
اليمن اليوم؟

      احلديث عن التعويضات سيكون مثار جدل 
بناء  واأللغاز  األحاجي  بعض  إلى  سندخل  ألننا  كبير 
وكما  والتجاذبات،  السياسي  الصراع  خلفيات  على 

مكونات  السياسية  والقوى  أشخاًصا  الساسة  عهدنا 
معصومني،  أنفسهم  ون  يعدُّ فجميعهم  أوطاننا  يف 
ولذلك ال ميكن أن يعترفوا باخلطأ أو حتمل املسؤولية 
معرفة  تستوجب  عنها  نتحدث  التي  والتعويضات 
وحتديد من الذي تسبب يف الصراع، ومن كان محركها، 
ومن صنع هذا االنقسام يف الصف الوطني، ومن خالل 
اإلجابة الشجاعة واجلريئة على هذه األسئلة سنحدد  
من الذي يجب عليه التعويض وماهي التعويضات وما 

مقدارها.
اليمني  امللف  أن  إلى  نشير  أن  املهم   ومن      
الوطنية  لألطراف  وليس  ودولّيًا  إقليمّيًا  ملًفا  أصبح 
اإلقليمية  لألطراف  واملمثل  املقاول  دور  تؤدي  أن  إال 
)الذي  الدولي  القانون  أصبح مبوجب  وهنا  والدولية، 
السابع(  الفصل   أو  البند  اليمن حتت  أحكام   وضع 
واجب على كل األطراف الدولية واإلقليمية املتصارعة 
واإلنسانية  واألخالقية  القانونية  املسؤولية  تتحمل  أن 
أن  علينا  يجب  لكن  البلد.  على  ضرر  من  سببته  مبا 
ومهما  أبنائها  يد  على  إال  تبنى  ال  األوطان  أن  ندرك 
بلغ الدعم أو التعويضات أو املساعدات اخلارجية فهي 
وأمام  الوطنية  والرؤية  اإلرادة  أمام  شيًئا  تساوي  ال 

القدرات الوطنية الهائلة.

إلعادة اإلعمار، إالَم يحتاج اليمن واجملتمع؟ 
وماذا يجب أن يقدموا؟ 

      يف مرحلة اإلعمار إذا نحن أردنا أن نعمل 
للمستقبل، وإذا نحن اتعظنا باملاضي فإن لنا كل شيء  
واملعنوية،  املادية  ومكتسباته  الوطن  ثروات  من  ابتداء 
مشروع  بغير  الوطن  أن  ندرك  أن  هو  علينا  والذي 
استراتيجي لن يكون إال مجرد شعار للقوى املتنفذة أو 
املشاريع  وأدوات  والطامحني  للمتسلقني  عنوان  مجرد 
الوطنية  والقوى  اجملتمع  وعلى  والدولية،  اإلقليمية 
حتى  اإلنسان  وعي  تبني  أن  والصادقة  اخمللصة 
نستطيع أن منيز بني من بكى ممن تباكى، ونعرف أن 
التماسيح ال تذرف دموعها حّبًا وحناًنا، وبذلك الوعي  

نتجنب تكرار دوامات  الصراع  والضياع. 

القطاعات  لكل  التحتية  البنى  حتتاج  إالَم 
إلعادة اإلعمار؟

تصميم  إعادة  إلى  حتتاج  القطاعات  كل       
دون  ومن  الدولية  املعايير  وفق  على  وتطوير  وتأهيل 
استثناء، فإن العالم قد سبقنا بخطوات كبيرة ومضى 

نحو مراحل التميز واإلبداع. 
   ولذلك فإن هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل عن 

طريق دراسات دقيقة لكل اجملاالت. 
فيه  تقريًبا  مجال  يوجد  ال  أنه  وهنا جند       
دائًماـ  نحتل  نحن  ولذلك  الدولة،  باملعايير  بنى حتتية 
لألسف ـ املراتب األخيرة يف أي تصنيف لقدرات الدول 

يف كل بنود التنمية الشاملة. 

كم تقدر ميزانية إعادة إعمار اليمن برأيك؟
ر فنحدد كم  اليمن ليس مبنى تهدم أو جسًرا ُدمِّ
تكلفة مواد البناء التي نحتاج إليها إلعادة إعماره، لكن 
اليمن ُضرب يف الصميم حيث التشظي واالنقسام يف 
بنيته االجتماعية، وُخِلق فكر أشد إقصاء وأنانية بني 
ثقافة  يف  بالغ  ضرر  هناك  املتصارعة،  القوى  أتباع 
األفراد عند النظر إلى مخالفيهم فكل طرف ينظر إلى 
الطرف اآلخر أنه خائن وعدو، وأكبر خسارة هو فقد 
اجلرحى  من  وأضعافها  األرواح  من   اآلالف  عشرات 
وضياع  والفقر  والتشرد  النزوح  وأضرار  واملعوقني 

الفرص.
أما التكلفة املادية فتخضع لدراسات فنية تعتمد 
التقارير  أكثر  ويف  واخلسائر،  األضرار  حصر  على 
بقرابة  االقتصادية  اليمن  خسارة  رت  ُقدِّ االقتصادية 
احمللي  الناجت  على  ضائعة  كفرص  دوالر،  مليار  مائة 
فإن العودة إلى املستوى االقتصادي نفسه قبل الصراع 
أؤكد  وهنا  األقل،  على  الرقم  هذا  ضعف  إلى  يحتاج 
دعم  دون  من  الرقم  ذلك  يوفر  أن  يستطيع  اليمن  أن 
اقتصادية  سياسات  انتُهجت  إذا  قروض  أو  خارجي 
والتقليد  املألوف  عن  تخرج  تنموية  برامج  واعتُِمدت 
األضرار  بنا  وأحلق  أخطاء  علينا  جلب  الذي  األعمى 

الفادحة واخلسائر املهولة. 

على  فقط  تقتصر  اإلعمار  إعادة  هل 
إلى  أيًضا  بحاجة  اليمني  اإلنسان  أن  أم  املنشآت 

دعم نفسي واجتماعي؟
    اإلنسان قبل العمران، اإلنسان هو الهدف األول 
واألخير، وأي تخطيط أو إعمار ال يراعي  اإلنسان فهو 

مجرد تخدير موضعي وتسكني آالم .
والتنمية البشرية مبفهومها الواسع والعميق، هي 
اجملال  الذي يجب التركيز عليه واالعتناء به فال ميكن 
بتصورات ومفاهيم  والعقول ممتلئة  باملظاهر  نهتم  ان 
بعضها  ظلمات  اإلنسان  حياة  جتعل  وأفكار  ومواقف 
فوق بعض )صعبة(، وال نريد الطريق واإلنسان ضعيف 
مصاحلة  نحو  ببصيرة  السير  عن  عاجز  القدرات 
على  يقوى  ال  ومحبط  مكبلة  وقواه  مقيدة  وإرادته 
أولًا  فاإلنسان  األمل،  ومشعل  النور  بصيص  يرى  أن 

واإلنسان أخيًرا .

القادة السياسيني فعله  الذي يجب على  ما 
إلنهاء الصراع والتمهيد ملرحلة إعادة اإلعمار؟

     يف حال توفر الرغبة أو عدمها، يجب أن يدرك 
عدم  وهو  وأخالقّيًا  إنسانّيًا  واجًبا  عليهم  أن  اجلميع 
استخدام االقتصاد كأداة للمكايدة واملماحكة وتسجيل 

املواقف.
وعليهم أن يتحلوا ولو باحلد األدنى من الشجاعة 
يصنف  أن  قبل  أولًا  بأخطائهم  يعترفون  التي جتعلهم 
على  طرف  كل  يعمل  وأن  خصمه،  أخطاء  اخلصم 

مراجعات شاملة وعميقة ملواقفه وأهدافه وسياساته.

اليمن.. وإعادة اإلعمار

الصبيحي: اليمن يف حاجة إلى خطة إعمار شاملة واستراتيجية

املنظمات الدولية واحمللية.. استجابة إنسانية وإغاثية

السياسي  وامللف  الصراع،  بإنهاء  اليمن  إعمار  ارتبط  ما  كثيًرا        
والشعب  اليمن  ؤ  تهيُّ ومدى  اإلعمار  إعادة  خطوات  وأولى  للنزاعات، 
يف  األمل”  “صوت  تناولتها  وغيرها  احملاور  هذه  اإلعمار،  إلعادة 
الهيئة  ورئيس  )مؤسس  الصبيحي  أحمد  خالد  مع  الُصحفي  احلوار 
التعاوني  التمويل  التعاوني اإلسالمي ومؤلف نظرية  للتمويل  العاملية 

اإلسالمي(.

خالد أحمد الصبيحي
 مؤسس ورئيس الهيئة العاملية للتمويل 

التعاوني اإلسالمي

علياء محمد 
صوت األمل

اليمن  تعانيها  التي  املأساوية  لألوضاع  نظًرا     
منذ سبع سنوات ، سعت العديد من املنظمات واجلهات 
الداعمة ) محلية ودولية( يف مجال اإلغاثة االنسانية 
إلى تقدمي يد العون لعدد من األسر اليمنية للتخفيف 
مسلسل  يف  االضعف  احللقة  باعتبارهم  معاناتهم  من 

الصراع يف اليمن .
وقد قدمت اجلهات الداعمة العديد من املشاريع 
املدني ضمن  مع منظمات اجملتمع  بالتعاون  االنسانية 
حالة  تفاقم  من  للتخفيف  االنسانية  االستجابة  جهود 
وارتفاع  اليمني  الريال  قيمة  تدهور  بسبب  اجلوع 
األسعار ، حيث يعاني 16.2 مليون شخص من انعدام 
ـ  املتحدة  االمم  تقرير  حسب  وذلك  الغذائي،  األمن 

اكتوبر 2021.
السباق  وإن  اليمن  بثقلها على  تلقي  »إن اجملاعة 
جار إلنقاذ ماليني األشخاص الذين قد يلقون حتفهم 
كل  بني  من  شخصني  وأن    , والتجويع  اجلوع  بسبب 
ثالثة يف اليمن بحاجة إلى مساعدات غذائية ورعاية 
من  للحياة  املنقذ  الدعم  من  ذلك  غير  أو  صحية 
املنظمات اإلنسانية.«. وذلك وفًقا لـ األمني العام لألمم 

املتحدة أنطونيو غوتيريش.
 

دور املنظمات الدولية يف اإلغاثة 
األوروبي  االحتاد  مع  بالشراكة  اليونسكو  أطلقت 
الطوارئ  حلاالت  االستجابة  حول  كثيرة  إجراءات 
بهدف التعاون مع الشركاء احملليني ، لتقدمي املساعدة 
للشباب  العيش  ُسبل  فرص  وتعزيز  الطارئة  اإلغاثية 
أبنية  ترميم  التي شملت  أنشطة،  اليمن من خالل  يف 

تضررت  التي  التاريخية  احلضرية  املراكز  يف  معينة 
جراء الصراع.

 وكثف املشروع جهوده لتعزيز توفير فرص عمل 
بشكل  التركيز  مع  األجل  وطويلة  قصيرة  مستدامة 
التاريخية  خاص على احلفاظ على العمارة احلضرية 
منع  يف  إيجابي  بشكل  املشروع  وساهم    ، وترميمها 
تطرف الشباب احلضري على املدى القصير، وكذلك 
وإعادة  التنمية  منظور  العاملة من  القوى  رفع مستوى 

اإلعمار يف اليمن.

مشاريع حواالت نقدية
)اليونسف(  املتحدة  االمم  منظمة  قدمت       
من  أغسطس  يف  الطارئة  النقدية  احلواالت  مشروع 
،  واستفاد الكثير ممن فقدوا مصدر  2017م،  العام  
االحتياجات  تلبية  عن  عاجزين  وأصبحوا  دخلهم 
األساسية مبا يف ذلك الغذاء، واحلصول على الرعاية 
املعايير  بعض  على  املشروع  واعتمد  والتعليم  الصحية 

املعتمدة لدى صندوق الرعاية االجتماعية . 
   )مادلني عبد اهلل: أحد املستفيدات من مشاريع 
زوجي  فقد  األوضاع  بسبب  تقول،  النقدية(  احلواالت 
مشروع  وجاء  سيء،   املادي  الوضع  وأصبح  عمله 
األسر  من  وللعديد  لي  كطوق جناة  النقدية  احلواالت 
طريق  عن  نستلمه  شهري  راتب  وألسرتي  لي  وأصبح 
املنظمة، وأمتنى أن تستمر هذه املساعدات؛ ألن هناك 
األمن  عليها يف ظل غياب  يعيشون  األسر  العديد من 

واالستقرار يف البلد.
النقدية  احلواالت  شملت  2019م،  العام  ويف 
على  إجمالًا  أثر  حالة مما  مليون   1.4 املشروطة  غير 
ثلث  حوالي  أي   – نسمة  ماليني  تسعة  من  يقرب  ما 
شروط  اليونسف  منظمة  تشترط  لم  البالد  سكان 
االستفادة  أسرة  لكل  أنه ميكن  أي  النقدية،  للحواالت 

وأولوياتها األشد إحلاًحا،  احتياجاتها  املبالغ لسد  من 
وبصورة حتفظ كرامتها. وفقا لتقرير صادر عن منظمة 

اليونسف يف العام 2020م .  
   كما أتاح برنامج النقد من أجل التغذية يف اليمن 
  ،)SFD( للتنمية  االجتماعي  الصندوق  يديره  الذي   ،
شكل  يف  األهمية  بالغة  مالية  موارد  2015م  العام  يف 
حتويالت نقدية مشروطة إلى أكثر اجملتمعات احمللية 
حرماًنا، وأضاف املشروع مستفيدين جدد إلى برنامج 
من    أكثر  أفاد  الذي  األمر  التمويل،  توّفر  مع  التغذية 

50.000مستفيد جديد. 
 

منظمات محلية للخروج من حالة الركود 
إنسان  مؤسسة  باسم  املتحدثة  الصالحي:  )ندى 
اجملتمع  منظمات  أن  األمل،  لصوت  تؤكد  التنموية( 
الدفع  الراهن يف   الوقت  كبيًرا يف  دوًرا  لعبت  املدني 
بعجلة التنمية يف مختلف اجملاالت االنسانية واالغاثية 

يف مختلف احملافظات اليمنية املتضررة من الصراع.
مضيفة أنه، بسبب الوضع املزرى الذي آلت إليه 
وتدهور   ، اخلدمية  والقطاعات  احلكومية  املؤسسات 
الريال اليمني وارتفاع االسعار خاصة ملواد االساسية، 
املنظمات  .. أخذت  األزمة  واستمرارية  تفاقم  وبسبب 
للخروج  كبير  عبئ  عاتقها  على  االنسانية  احمللية 
تالمس  تنموية  مشاريع   تنفيذ  عبر  الركود  حالة  من 
نزوالت  عبر  ذلك  و  املعيشية،  املواطن  احتياجات 
ميدانية لفرق املسح التابعة لها أو عبر استدالالت من 

جهات متخصصة .
التنفيذي  املدير  األصبحي:  )هيثم  جانبه،  من 
من  العديد  قدمنا  يقول،  التنموية(  البديل  ملؤسسة 
املشاريع اإلنسانية والتي تعزز دور املرأة، وهدفنا الى 
بناء قدرات املرأة  يف )منطقة العزاعز - التربة- تعز( 
اقتصادًيا  املرأة  متكني  ومشروع  السالم،  مجال  يف 

)منطقة  يف  املرأة   قدرات  بناء  إلى    هدف  والذي 
املضاربة ورأس العارة – حلج(  يف القيادة والتخطيط 
والنوع االجتماعي واإلدارة واحلاسوب من خالل برامج 
تقدمي مشروع دعم  الى  باإلضافة  تدريبة متخصصة، 
القيادة  أبني  يف  )محافظة  التعليم   الريفية يف  املرأة 

والتخطيط والنوع االجتماعي واإلدارة واحلاسوب(.
مؤسسة  رئيس  املقرمي:  مسك  )الناشطة  أما 
أن  األمل،  لصوت  تقول  املهمشة(  املرأة  لتأهيل  كفاية 
األوضاع الراهنة خلقت فرص عدة لعدد من املنظمات 
اإلنسانية  املساعدات  بتقدمي  للقيام  والدولية  احمللية 
واإلغاثية وانطلقت الكثير من املنظمات الناجحة التي 
ساهمت بشكل كبير يف تلبية احتياجات املواطنني من 

غذاء ومسكن وتعليم.
املنظمات  تقوم  أن  يجب  أنه  املقرمي،  وتضيف 
الدولية واملنظمات احمللية بخطوة نوعية للتخفيف من 
معاناة الشعب، ويجب أن تتسم هذه اخلطوة بالشفافية 
واملصداقية لضمان جناح العمليات اإلنسانية واإلغاثية.

حتديات وعوائق
    منذ بداية اندالع الصراع يف اليمن، لم تتوقف 
من  اخليرية  واجلمعيات  واحمللية  الدولية  املنظمات 
يف  والسكان  للنازحني  واملساعدة  العون  يد  تقدمي 
املانحني  دعم  يواجه  باملقابل  اليمن،  مناطق  مختلف 
ملنظمات اجملتمع املدني الكثير من العوائق التي تنتقص 
من جهودها يف تقدمي املساعدات للمواطنني املتضررين 

من الصراع.
املتحدة  األمم  منظمة  الصادر عن  التقرير  وأفاد 
اليمن أسوأ  الوضع اإلنساني يف  إن  2021م،  العام  يف 
من أي وقت مضى؛ األمر الذي أثر على متويل جهود 
اإلغاثة، فقد تراجع خالل العام 2021م العام املاضي 
و حصلت املنظمات اإلنسانية على 1.9 مليار دوالر أي 

نصف املبلغ املطلوب لعملياتها، و %50 من إجمالي ما 
تلقته يف العام  2019م.

    بدورها تؤكد )ندى الصالحي ( لصوت األمل، 
املشاريع  احتياج  الحتدد  املنظمات  بعض  هناك  أن 
تقنني  عبر  أو  األطراف  من  البعض  تدخالت  بسبب 
بعض املشاريع والتي تأتي كقوالب جاهزة من املنظمات 
تنفذ  والتي  اجملدية  املشاريع  أغلب  ذلك  ،ومع  املانحة 
واملشاريع  والسالم  باألمن  تعنى  مشاريع  هي  حالًيا 

املدرة للدخل.

تقييم املنظمات 
)أحمد قميح: مسؤول املشاريع املمولة من منظمة 
و  الدولية  املنظمات   عمل  أن  يوضح،  أبني(   – كير 
احمللية يقومون  بدور كبير يف تقدمي  املساعدات وتلبية 
وجه ويف حالة  بأكمل  بعملهم  األساسية   االحتياجات 
حصول تقصير، فهو ناجت عن ضعف امليزانية احملددة 
من  أكبر  التي جندها  املعانة  ونتيجة حلجم  للمشروع 
اجلهود اإلغاثية، فنحن أمام عدد كبير من املتضررين؛ 
وحتاول  دخل   مصادر  بال  أغلبيتهم  الصراع  جراء 
لديها  يتوفر  مبا  الثغرة  املستطاع سد  بقدر  املنظمات 

من متويالت ومنح.
الفني لألمن  السكرتير  )نوري جمال:  كما كشف 
مهم  واملنظمات  اجلمعيات  عمل  تقييم  أن  الغذائي(، 
جًدا لضمان جناح سير العملية اإلنسانية واإلغاثية يف 
التدريبات حول هذا  القيام بعدد من  اليمن، وقد  مت 

املوضوع.
أو  اجلمعية  اسم  تكون  أن  يجب  أنه  مضيًفا، 
املنظمة معروف لدينا باإلضافة إلى التوصيف الوظيفي  
واألنشطة، وينبغي أن تقوم املنظمات بتحديد مشروعها 
حتى نستطيع التقييم وتقييم كفاءتها يف املشروع الذي 

تخدمه.
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اإلعمار  إعادة  برامج  عن  احلديث  عند 
ويف اليمن يكون من البديهي ان يتطلع اجلميع 
القطاع  يقدمه  ان  ميكن  الذي  الدور  الى 
األسئلة  من  العديد  هناك  لكن  اخلاص، 
مقدرة  حول  تدور  التي  االستفهام  وعالمات 
القطاع اخلاص اليمني على القيام بدور مميز 
قادمة خاصة يف  إعمار  إعادة  أي عملية  يف 
البالد  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
خالل السنوات األخيرة والتي ألقت بظاللها 
القامتة على جميع اجملاالت والقطاعات على 

امتداد اجلغرافيا اليمنية.
القطاع اخلاص اليمني لم يكن مبنأى عن 
سنوات  خلفتها  التي  السلبية  التأثيرات  تلك 
اخلاص  القطاع  مقدرات  يف  وأثرت  الصراع 

وشلت من فعاليته يف عدة مجاالت.
ولتسليط الضوء على هذا املوضوع وهذه 
مع  اللقاء  هذا  األمل(  لـ)صوت  كان  األسئلة 
األستاذ محمد محمد قفلة مدير عام لالحتاد 
وهنا   .... والصناعية  التجارية  للغرف  العام 

التفاصيل:

البلد  تكون  ان  ميكن  كيف   -
مهيأة للدخول يف عملية إعادة اإلعمار؟
صحيفتكم  اسم  من  انطالقا   -
)صوت األمل( فإعادة إعمار البلد هو أمل كل 
أبناء الشعب اليمني واألمل يفتح آفاق كبيرة 

جدا. 
وانا أرى ان اجلميع اآلن يترقب البدء يف 
عملية إعادة إعمار اليمن والكثير من املؤشرات 
على الصعيد احمللي واخلارجي تدفع نحو انه 
حان الوقت ان يبدأ اجلميع يف التفكير اجلاد 
بقيت  لو  حتى  املرحلة  لهذه  اجليد  واإلعداد 
بعض املشاكل والصعوبات قائمة، ووجود هذه 
الصعوبات واخلالفات هو أمر طبيعي يحدث 
يف أي بلد عقب سنوات من الصراع والدمار 
الن االضرار خالل فترة الصراع كانت كبيرة 
جدا على املستوى االقتصادي وشملت الكثير 
وشمل  البلد  يف  األساسية  البنية  أوجه  من 

أيضا منشآت اقتصادية عامة وخاصة.
التجارية  للغرف  العام  االحتاد  ونحن يف 
تواصل  على  اخلاص  القطاع  عن  كممثلني 
مع القطاعات املعنية بإعادة اإلعمار وأهمها 
قطاع املقاوالت الن هذا القطاع توقف بشكل 
كامل لكننا نحاول ان نساعدهم قدر اإلمكان 

ليكونوا جاهزين.

ما هي املشكلة التي يعاني منها   -
القطاع اخلاص يف اليمن؟

املشكلة يف القطاع اخلاص بشكل   -
عام هي ليست مشكلة الكوادر املؤهلة والقوى 
إدارة هذه  املشكلة هي يف موضوع  البشرية، 
الكوادر والقوى البشرية بسبب هجرة رؤوس 
التي  الكفاءات  كبير من هذه  األموال، فجزء 
كانت تعمل بالذات يف قطاع املقاوالت هاجرت 
ولهذا التحدي األساسي لنا هو كيف يستعيد 
باعتباره ركيزة هامة  املقاوالت عافيته  قطاع 

يف عملية إعادة اإلعمار.
يدخل  ان  ميكن  كيف  األخرى  واملشكلة 
شراكات  يف  عام  بشكل  التجاري  القطاع 
عملية  الن  والدولية  الرسمية  املؤسسات  مع 
محط  شك  بال  ستكون  اإلعمار  إعادة 
العامة تستدعي  املصلحة  اهتمام دولي وهنا 
تشجيع شركات املقاوالت العاملية للدخول يف 
مناقصات مشاريع إعادة اإلعمار وإذا لم يكن 
هنا نصيب لشركات املقاوالت احمللية ستكون 

املرجوة  الفائدة  وستقل  مفقودة  حلقة  هناك 
من تلك املشاريع.

االحتاد  يف  انشطتكم  هي  ما   -
تأهيل  اجتاه  يف  التجارية  للغرف  العام 

القطاع اخلاص ملرحلة إعادة اإلعمار؟
مقر  يف  عقدنا  قليلة  أيام  قبل   -
االحتاد لقاء موسع ضم رؤساء ونواب رؤساء 
اللجان املمثلة لكافة القطاعات ومت طرح هذا 
املوضوع ومت التأكيد على ان القطاع اخلاص 
احمللي البد ان يكون جاهز لهذه املرحلة وان 
العديد  مناقشة  ومت  نوعي،  حضور  له  يكون 

من اآلراء حول هذا املوضوع.

كقطاع  نظركم  وجهة  من   -
للبدء  الالزمة  املتطلبات  هي  ما  خاص، 
األقل  على  او  اإلعمار  إعادة  مرحلة  يف 

اإلعداد والتجهيز لهذه املرحلة؟
أوال: جاهزية قطاع املقاوالت ومن   -
ثم جاهزية قطاع املوردين وبالنسبة للموردين 
يف  املشكلة  لديهم،  مشكلة  ال  ان  فأعتقد 
قطاع املقاوالت ولكن جتاربنا السابقة تؤكد 
ان االنسان اليمني قادر على العودة والتعايف 
من أي نكبات يتعرض لها. وقطاع املقاوالت 
لكنه  السابقة  املراحل  لديه أساس قوي من 

يحتاج فقط الى إعادة ترتيب أوراقه.
أيضـــا نحـــن يف اليمـــن بأمـــس حاجـــة الـــى 
بيـــوت اخلبـــرة ونحـــن حاليـــا نعـــد لتأســـيس 
ــاريع  ــرة الن مشـ ــوت اخلبـ ــة ببيـ ــة خاصـ جلنـ
ــم  ــارات وتصاميـ ــى استشـ ــت الـ ــار حتـ اإلعمـ
ووجـــود هـــذه املتطلبـــات يســـاعد كثيـــرا يف 

االســـتعداد لهـــذه املرحلـــة.
ان  يجب  أخرى  قطاعات  أيضا  هناك 
الذي  الهندسي  القطاع  مثل  جاهزة  تكون 
للعمل،  متعطشة  مؤهلة  شابة  بكوادر  يزخر 
والقدرات  البشرية  الكوادر  ان  أؤكد  وهنا 
املكاتب  وأيضا  جاهزة  احمللية  الفنية 
بيوت  فوجود  وبالتالي  موجودة  الهندسية 
ونحن  األساسية  املتطلبات  سيكمل  اخلبرة 

نعمل يف هذا االجتاه.

الدراسات  او  البرامج  ماهي   -
التي أعدها االحتاد من اجل التأسيس 
إعادة  ملرحلة  األقل-  -على  النظري 

اإلعمار؟
على ضوء اللقاء الذي اشرت اليه   -
مسبقا مع ممثلي القطاعات سيبدأ االحتاد 
اخلاص  القطاع  رؤية  متثل  رؤية  بإعداد 
ملرحلة إعادة اإلعمار وستكون شاملة لكافة 
احملافظات  وجلميع  االقتصادية  القطاعات 

اليمنية.

الى أي مدى ميكن ان يتشارك   -
املؤسسات  مع  احمللي  اخلاص  القطاع 
الدولية  واجلهات  احمللية  الرسمية 
املانحة يف مرحلتي التخطيط والتنفيذ 

ملشاريع إعادة اإلعمار؟
االحتـاد على تواصل مع املنظمات   -
القنـاة  هـو  االحتـاد  تعتبـر  التـي  الدوليـة 
الرسـمية الرئيسـية للقطـاع اخلـاص واعتقـد 
ان الرؤيـة واضحـة لـدى هـذه املنظمـات بـأن 
القطـاع اخلـاص احمللـي هـو عنصـر فاعل يف 

القادمـة. املرحلـة 
أيضا لدينا تواصل مع اجلهات الرسمية 
املواضيع  كافة  التنسيق يف  اجل  من  احمللية 
التي تخص اإلعمار ألنها تهم شريحة واسعة 
من اجملتمع اليمني. ولذلك أؤكد ان القطاع 
مرحلة  يف  أساسي  شريك  سيكون  اخلاص 

إعادة اإلعمار.

ما هي القطاعات التي ترون ان   -
لها األولوية يف عملية إعادة اإلعمار؟

التي  التحتية  األساسية  البنية   -
بحياة  واملرتبطة  مباشر  لضرر  تعرضت 
اخلدمات  كذلك  مطلقة،  أولوية  لها  الناس 
الرئيسية كالتعليم والصحة يجب ان حتظى 

بأولوية.
لكن يف إطار عملنا نحن نرى ان تعزيز 
قدرات القطاع اخلاص وتأهيله لكي يستعيد 
عافيته خاصة ان هناك اضرار غير مباشرة 
الفني  كاجلانب  اخلاص  القطاع  لها  تعرض 
يف  الدخول  على  القطاع  بقدرة  املتصل 
األولويات  من  أيضا  اإلنتاجية،  العملية 
عن  احلصار  فك  اخلاص  للقطاع  بالنسبة 
رجال  تنقل  سهولة  وضمان  السلع  استيراد 
الى  ندعو  اإلطار  هذا  ويف  والبضائع  املال 
وميناء احلديدة الن هذا  فتح مطار صنعاء 
األمر أصبح ضرورة ملحة واغالقهما أحلق 
بشكل  التجاري  وبالقطاع  باملواطن  الضرر 

عام.

انطالق  يساهم  ان  ميكن  كيف   -
الوضع  تعايف  يف  اإلعمار  إعادة  مرحلة 

االقتصادي يف البلد؟
اإلعمار  إعادة  مشاريع  نفذت  لو   -
البلد  يف  التجاري  الوضع  ستحرك  اكيد 
كبير  جزء  لدى  ركود  هناك  اآلن  عام،  بشكل 
البناء  مواد  مجال  يف  والعاملني  املوردين  من 
وغيرها ولهذا فمشاريع إعادة اإلعمار ستعيد 
وسوف  متكامل  بشكل  االقتصادية  الدورة 

تساعد القطاع اخلاص على النمو والتطور.

شرط  الصراع  إيقاف  هل   -
اإلعمار  إعادة  برامج  النطالق  أساسي 

وأيضا تعايف الوضع االقتصادي؟
يستطيع  بطبيعته  اليمني  االنسان   -
ويقاومها،  بل  الصعبة  الظروف  يتكيف مع  ان 
وشك  على  البلد  ان  يتوقعون  كانوا  اجلميع 
العامل  اليمني  االنسان  إرادة  ولكن  االنهيار 

تؤكد خالف هذه التوقعات 

جانب  يف  نشاطاتكم  هي  ما   -
النشاط االقتصادي النسوي؟

لقاء  عقدنا  املاضية  األيام  خالل    -
حوالي  بحضور  االعمال  لسيدات  االحتاد  يف 
30 سيدة أعمال وفوجئنا بوجود مشاريع كبيرة 
مشاريع صغيرة  هناك  نعم  أعمال..  لسيدات 
تديرها نساء لكن هناك سيدات أعمال ظهرن 

يف الظروف الصعبة.
بتحسني  نطالب  نحن  االجتاه  هذا  ويف 
النسوي  بالقطاع  اخلاصة  االعمال  بيئة 
التجارية  االعمال  يف  الريادي  مكانها  لتأخذ 
اجملاالت  مختلف  ويف  البلد  يف  والصناعية 
النمو واالستمرار،  الفرصة يف  لها  تتاح  ولكي 
ذات  واجلهات  الرسمية  اجلهات  كافة  وعلى 
االعمال  بيئة  حتسني  على  تعمل  ان  العالقة 
للبلد  االقتصادي  والنشاط  اخلاص  للقطاع 

بشكل عام.

الرسمية  اجلهات  لدى  هل   -
إعادة  ملرحلة  متهد  دراسات  او  برامج  أي 

اإلعمار يف اليمن؟
نحن على تواصل مع الهيئة العامة   -
لالستثمار التي تعمل على إعداد استراتيجيات 
كافة  وتوفير  االستثمار  لتشجيع  قطاعية 
التسهيالت الالزمة لها، كذلك وزارة الصناعة 
لدعم  وتوجهات  مقترحات  لديها  والتجارة 
االقتصادي  النمو  دعم  الى  يهدف  نشاط  أي 
واخلروج من آثار سنوات الصراع ولدينا تسيق 

مع اجلهتني يف كل اخلطوات. 

هل تعولون كثيرا على اجملتمع   -
إعمار  إعادة  يف  املانحة  واجلهات  الدولي 
القول  له  سيكون  احمللي  اجلهد  ام  اليمن 

الفصل؟
من وجهة نظري البد ان نعتمد على   -
أنفسنا والبلد – يف حالة وجود استقرار- لديها 
بها عن  والقدرات ما تستغني  من اإلمكانيات 
أي مساعدات خارجية مشروطة، لكن مبا ان 
التزامات  فهناك  تدويلها  مت  اليمنية  املشكلة 
ستكون  فأنها  شك  وبال  اليمن  جتاه  دولية 
عنصر فاعل يف إعادة إعمار اليمن ولكن هذا 
جاهزية  هناك  يكن  لم  إذا  الدولي  االلتزام 
وقتية  فائدتها  ستكون  احمللي  اجلانب  يف 

ومحصورة. 

الداخل  لقدرة  تقييمكم  ما   -
واملساعدات  املنح  استيعاب  على  احمللي 

اخلارجية وادارتها؟
التغلب  مت  لو  إدارية  مشكلة  هذه   -
عليها البلد سوف تستوعب استثمارات كبيرة 

جدا.

القطاع اخلاص شريك أساسي يف مرحلة إعادة اإلعمارالقطاع اخلاص شريك أساسي يف مرحلة إعادة اإلعمار

قفلـــة:قفلـــة: القطاع اخلاص جاهز ومشكلتنا يف قطاع املقاوالت
يلعب القطاع اخلاص دور محوري ومهم 
من  بلد  أي  يف  وتنمية  بناء  عملية  أي  يف 
اخلاص  للقطاع  يكون  ما  وعادة  البلدان، 

دور كبير يف أي عملية إعادة إعمار.
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حنني الوحش
صوت األمل

بال مأوى 
62عاًما  كهربائي،  )مهندس  بدر  رأفت 
آالف  من  واحد  أوالد،  خلمسة  أب  تعز(  من 
وفقدوا  الصراع،  من  تضرروا  الذين  األشخاص 
منازلهم واضطروا إلى النزوح إلى أماكن أخرى 
من  تعدُّ  التي  األساسية  اخلدمات  فيها  تنعدم 

مقومات احلياة. 
الصراع  بدء  »عند  قصته:  رأفت  يروي 
االشتباكات  فيه  تكثر  منطقة  يف  بيتي  كان 
إلى  أّدى  الذي  املستمر  والقصف  العشوائية 
زوجتي  لدى  رعب  حالة  وزرع  بالكامل،  تدميره 
وأطفالي، األمر الذي اضطرني إلى اخلروج من 
املنزل حاًمال معي دموع أطفالي وحسرات سنني 

عمري التي قضيتها يف عمل مأوى يحتوينا«.
وذعر،  خوف  حالة  يف  كان  إنه  بدر:  يقول 
أطفاله  إخراج  سيستطيع  أنه  حينها  يصدق  ولم 
اخلروج  من  متكن  وحني  املنزل،  من  وزوجته 
قرية  إلى  عائلته  مع  نزح  ثم  آمن،  مكان  إلى  جلأ 
»الصلو« مبحافظة تعز عند أحد أقاربه. مردًفا: 
ذلك  وبعد  آخر،  إلى  منزل  من  مشردين  »بقينا 
لنستقر  القرية  يف  وألطفالي  لي  خيمة  نصبت 

فيها ونكمل حياتنا بال مأوى«.
كمال الرسام )بائع يف سوبر ماركت خاص، 
يقول:  أطفال،  ألربعة  أٌب  تعز(  من  عاًما،   55
حياة  على  سنوات  ست  منذ  الدائر  الصراع  أثَّر 
ر املنازل واملؤسسات  اليمنيني تأثيًرا كبيًرا، ودمَّ
حقهم  من  املواطنني  وحرم  والتنموية،  اخلدمية 
العيش  لقمة  توفير  ومن  بكرامة  احلياة  يف 

ألطفالهم.
سوبر  ميتلك  كان  أنه  الرسام:  ويضيف 
ماركت يعمل فيه ليوفر لقمة العيش ومستلزمات 
الصراع  أثناء  يف  ولكن  األساسية،  أسرته 
ر احملل  واألحداث املدمرة التي حدثت يف تعز ُدمِّ
إثر  يف  وحاول  املادية،  أوضاعه  وتأثرت  متاًما، 
ذلك البحث عن عمل، لكن بال جدوى، فاضطر 
الًا بأجر يومي ليستطيع العيش  إلى أن يعمل حمَّ

وعائلته. 
 

التركيز على األولويات
الطاقة  إدارة  )مديرة  البصير  أغصان 
الدولي-  والتعاون  التخطيط  بوزارة  والصناعة 
االكتراث  عدم  األمل«:  “صوت  لـ  تقول  عدن( 
ضرًرا  أحلقت  اليمن  يف  اإلعمار  إعادة  بعملية 
وقتنا  يف  خصوًصا  باملنكوبني،  وسلبّيًا  واضًحا 
البرامج  كل  كانت  الصراع  فترة  ففي  هذا، 
احمللية  املنظمات  من  مت  ُقدِّ التي  واملشاريع 
فأغلبها  مستدامة،  وليست  طارئة  والدولية 

مشاريع  وليست  تأهيل  وإعادة  إغاثة  مشاريع 
تنموية وال تختص بإعادة اإلعمار.

على  ز  يُركَّ أن  البد  بقولها:  وأردفت    
الوجه  على  البناء  إلعادة  الالزمة  األولويات 
منها  الرسمية  ـ  املعنية  اجلهات  فعلى  الصحيح، 
عن  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفير  والدوليةــ 
وحصرها،  اخلسائر  وكمية  الناجتة  األضرار 
واالحتياجات  املوارد  توفير  على  والعمل 
جلان  وتشكيل  التعايف،  عملية  يف  للبدء  الالزمة 
متخصصة ذات كفاية للقيام بإعادة اإلعمار يف 

اجملاالت كافة.
وحول االحتياجات واملتطلبات التي تساعد 
يف عملية إعادة اإلعمار، تؤكد البصير: أنه البد 
وأجهزتها،  الدولة  مؤسسات  بناء  إعادة  من 
من  خارجّيًا  ودعمها  داخلّيًا  املوارد  وتوفير 

للقيام  الكادر  وتأهيل  املانحني، 
وعدم  إليه،  املسندة  باملهام 
وإتاحته  العمل  على  االستحواذ 
التقييم  على  والعمل  للجميع، 
ومكافحة  والرقابة  واملتابعة 
موارد  كل  وتوريد  الفساد، 
وحتديد  املركزي،  للبنك  الدولة 
احلكومية  اجلهات  احتياجات 
التي  واملشاريع  األولويات  حسب 
حتقق  مواصفات  حسب  ستقدم 

االستدامة وداعمة للعملية التنموية.

نظرة اجتماعية
خالد  الدكتور  يرى  اجتماعي  جانب  ومن 
الوضع  أن  االجتماع(:  علم  يف  )دكتور  عمر 
وانقطاع  واحلصار  الصراع  يف  املتمثل  الراهن 
العملية  على  كبيًرا  تأثيًرا  يؤثر  العالم  عن  البلد 

التنموية يف البالد. 
واالستقرار  األمن  انعدام  أن  مؤكًدا، 
األسباب  أهم  من  العملة  يف  املستمر  والتالعب 
االستثمارية  املشاريع  عرقلة  إلى  أدت  التي 

واخلدمية وعملية البناء وتوقفها.
كثيرة  اإلعمار  إعادة  أولويات  أن  نظره  ويف 
التي  الصحية  املنشأة  تأهيل  إعادة  أهمها  لعل 

بأسلوب  للمرضى  الطبية  اخلدمات  تقدم 
من  ويخفف  وصحتهم  الناس  حياة  يضمن  آمن 
وتأهيل  إعمار  إعادة  إلى  باإلضافة  معاناتهم؛ 
املنشآت التعليمية، ومن ثم تليها بقية اخلدمات 
مثل  ُذكرت  التي  تلك  عن  أهمية  تقل  ال  التي 

الطرقات واملرافق األخرى.
    أسامة عفيف )كاتب وصحفي 23 عاًما من 
تعز( حول أهمية إعادة اإلعمار يف اليمن يقول: 
إن عملية إعادة اإلعمار خالل هذه املرحلة تعد 
والتزال  تشردت  األسر  من  فالكثير  جًدا،  مهمة 
من  وتعاني  األرض  وتتوسد  السماء  تلتحف 
املنشآت  من  العديد  رت  ُدمِّ كما  النزوح،  ويالت 
من  للكثير  دخل  مصدر  كانت  التي  الصناعية 
رت املؤسسات اخلدمية العامة  تلك األسر، وُدمِّ
واخلاصة، هذا األمر فاقم من معاناة اليمنيني.

ويضيف عفيف: للبدء بإعادة اإلعمار البد 
من إيقاف الصراع وإطفاء نار الفتنة، ولن يتأتَّى 
فأي  وإال  اليمنية،  األطياف  كل  بتعاون  إال  ذلك 

محاولة إلعادة اإلعمار ستكون فاشلة.
    يتفق معه مكني العوجري )كاتب وصحفي 
إعادة  عملية  أن  يرى  الذي  تعز(،  من  عاًما   31
البناء يفضل أن تكون بعد وقف الصراع، وميكن 
يف  التنموي  اجلانب  يف  إعمار  هناك  يكون  أن 

املناطق املستقرة واآلمنة.

يقول  اإلعمار  إعادة  أولويات  وحول 
تأهيل  إعادة  على  التركيز  يجب  إنه  العوجري: 
املياه،  مثل  الرئيسة  اخلدمية  املؤسسات 

والكهرباء، والغاز، والوقود، والصحة والتعليم.
محاولة  أي  توجد  ال  أنه  العوجري  ويرى 
التي  املعاجلات  وأن  اإلعمار،  إلعادة  بوادر  أو 
على  تركز  آنية  معاجلات  هي  حالّيًا  اتخذت 

االحتياجات الطارئة وال حتقق استدامة.
الشميري  أشواق  تقول  ذاته  السياق  يف 
)ناشطة سياسية، 39 عاًما، من تعز(: إن هناك 
اليمن،  يف  اإلعمار  إعادة  من  أهم  تعدُّ  أولويات 
ثم  ومن  السالم،  وإحالل  األمن  استقرار  وهي 
عمل  طريق  عن  اإلعمار  إعادة  مرحلة  تأتي 
وإعادة  وتعويضها،  املتضررة  لألسر  مسوحات 
تشغيل دور املؤسسات التي توقفت إثر الصراع.

وتتابع الشميري: لم تكن هناك أيُّ محاوالت 
يف جانب اإلعمار إال عبر املنظمات الدولية، وال 

تعدُّ مشاريع ذات استدامة. 

إيقاف الصراع ونشر السالم
وناشط  )صحفي  السبئي  عادل  أما 
إعادة  أن  فيرى  تعز(  من  عاًما   42 سياسي، 
املرحلة  هذه  يف  ملحة  ضرورة  املنشآت  إعمار 
سواء أكانت حكومية أم خاصة، ولزوم استغالل 
اإلعمار.  صندوق  لرفد  اليمنية  القومية  املوارد 
بها  القيام  يجب  أولويات  هناك  أن  مضيًفا، 
متمثلة يف إيقاف الصراع ونشر السالم وحتريك 
وخلق  الوطني،  الصعيد  على  السياسية  العملية 
جميع  بني  جاد  حلوار  تهيئ  الثقة  من  نوع 

األطراف املتنازعة.
مؤكًدا، أنه يف ظل غياب أي عملية سياسية 
أي  عن  منفصلة  اإلعمار  إعادة  عملية  ستكون 
محاولة إلعادة بناء الدولة، ما يزيد من احتمال 

نشوب صراعات بني األطراف. 
املنشآت  حصر  من  البد  أنه  السبئي  ويرى 
املتضررين  وتعويض  املتأثرة،  واخلاصة  العامة 
إعادة  )صندوق  بـ  يسمى  صندوق  وإنشاء 
حتديًدا  االقتصادية  املوارد  وتوفير  اإلعمار(، 
املتخصصني  من  جلنة  وتشكيل  املالي،  املورد 
وأمناء  وقانونيني  مهندسني  قوامها  يف  تضم 

لتقييم األضرار.
من  )29عاًما  اجلابر  صدام  املهندس  أما 
تعز( فقد شدد على أن إعادة اإلعمار يف الوقت 
يف  تكمن  األولوية  وأن  مناسبة،  غير  الراهن 
األرواح  وإنقاذ  املشتعلة،  الصراع  نيران  ايقاف 
املرتبط  الوطني  السياسي  االستقرار  وحتقيق 

ارتباًطا رئيًسا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
ويف إطار تدخالت اجلهات املعنية وأولويات 
احملاوالت  أن  اجلابر  يرى  اإلعمار  إعادة  عملية 
التي تقوم على مبدأ إعادة اإلعمار يف اليمن كلها 

محاوالت شكلية وغير جدّية.

آراء مجتمعية حول إعادة اإلعمار يف اليمن

مواطنون يؤكدون أهمية توفير قاعدة بيانات عن األضرار وحصرها 

عملية  تركز 
وبناء  اإلعمار  إعادة 
كل  على  الدولة 
املوجودة  القطاعات 
للعمل  سعًيا  البلد  يف 
تعاف  حتقيق  على 
مستدام  اقتصادي 
وهذا  األمد،  وطويل 
املواطن  ينتظره  ما 
فترة  إلنهاء  اليمني 
يف  والدخول  الصراع، 
تعمل  جديدة  مرحلة 
احلياة  إعادة  على 
واملؤسسات  للدولة 

وتنشيطها.



د. أحالم القباطي

أخطار أشار      عن  الناجت  القلق  أن  إلى  )سوليفان(  النفسي  العالم 
حقيقية يهدد اإلحساس بانعدام األمن النفسي لدى الفرد، 

ويشوه إدراكه للواقع، كما يؤثر على شخصيته وسلوكياته.
ويشتمل مفهوم اإلعمار النفسي على جوانب عديدة، دون االقتصار 
االجتماعي،  األمن  يتضمن:  فهو  احلياة؛  جوانب  من  واحد  جانب  على 
الصحي، الثقايف، التربوي، القيمي، القانوني االقتصادي، ومن ثم فهو ميثل 
احلالة املأمول الوصول باجملتمع إلى درجة عالية من الطمأنينة والتوافق 

والتوازن االنفعالي.
تعد الصراعات املسلحة من أخطر النكبات واملصائب التي تتعرض 
لها احلياة البشرية؛ إذ تدمر اإلنسان وتفقده األمان النفسي، الذي يقضي 
على التوازنني )االنفعالي والنفسي( ألفراد اجملتمع. والرعاية النفسية - 
يف اليمن - ال حتظى باهتمام كبير ملواجهة ردة فعل الصدمات، وما بعد 
الصدمات النفسية جراء الصراعات والنزاعات املسلحة، يف حني أن غالبية 
بشكل   - يظهر  ما  هو  الصراعات،  آثار  أخطر  أن  يؤكدون  املتخصصني 
وويالتها،  الصراعات  عاصر  كامل،  جيل  لدى  للعيان-  وواضح  ملموس، 
ومن ينج منها سيعاني من آثار الصدمات ومشاكل نفسية متعددة تتراوح 
خطورتها بقدر استيعاب اجملتمع “واألهل كذلك- ووعيهم يف املقام األول، 
وبقدر إمكانيات الدولة، ورغبتها يف عالج اآلثار النفسية وتخفيفها، وكيفية 

مد يد العون للمواطنني؛ إلعادة بناء  التوازنني  النفسي واالجتماعي.
من  يكون  وقد  احملاور،  من  كثيًرا  اإلعمار،  إعادة  عملية  تتضمن    
أهمها احملور االجتماعي، واالقتصادي، والُعمراني، واملؤسساتي؛ لذلك يعد 
اإلعمار النفسي أحد أهم العوامل التي تؤدي بالفرد إلى الصحة النفسية، 
والتوازن االجتماعي، ومن ثم إلى شخصية ناضجة سوية ومنتجة تشارك 

يف بناء وطنها.
ا يف احلياة مبختلف  إن إعادة اإلعمار “بكل جوانبه- متثل متغيًرا مهّمً
يتعلق  فيما  سيما  وال  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  جوانبها 
تعاني  التي  الدول  أنها عملية ضرورية يف  والدولية، كما  باإلدارة احمللية 
من الصراعات، أو التي خرجت منها. إن الصرعات املستمرة، تؤدي إلى 
فقدان األفراد لألمن النفسي؛ ونتيجة لذلك تظهر العديد من األمراض 

النفسية اخملتلفة، لدى شرائح اجملتمع كافة.
يعد األمن النفسي الدعامة األساسية لألمن القومي، وال ميكن أن 
اليمن  النفسي، وما متر به  يشعر اإلنسان باالستقرار دون متتعه باألمن 
من ست  ألكثر  املسلحة  والنزاعات  الصراعات  -بفعل  من ظروف صعبة 

سنوات- ال بد أنه يترك آثاراً نفسية مدمرة.
 وتترك الصراعات العنيفة آثارها النفسية السيئة على جميع أفراد 
اجملتمع، وما يبث يف القنوات الفضائية وما ينشر يف الصحف واجملالت، 
من خراب ودمار ودماء وأشالء متناثرة وجثث مقطعٍة دليٌل واضح على تلك 
االنتهاكات التي أثرت -وال تزال- على اجلوانب النفسية والصحية مما زاد 
من تفاقم األزمات، وهذا أمر يستدعي من منظمات اجملتمع املدني التدخل 
السريع بتقدمي حلول مساعدة على جتاوز اآلثار اخملتلفة للصراعات، على 

اجلانب النفسي والشخصي ألفراد اجملتمع.
 ويف الوقت ذاته، ثمة آثار ال ميكن أن ميحوها الزمن، وهي اآلثار 
النفسية التي تتركها الصراعات يف نفوس أبناء اجملتمع، سيما أولئك الذين 
يعانون -بشكل مباشر- من الرعب والقلق بسب الصراعات وتداعياتها، 
العضوية  األمراض  بإعاقة، فضاًل عن  أو إصابته  األقارب،  أو فقد أحد 
العديدة التي قد تكون الضغوط النفسية الشديدة سببها األساسي، وعادة 

ما يطلق مصطلح األمراض »السايكوسوماتية« وما أكثرها! 
العمر-  مراحل  من  مرحلة  أي  -يف  النفسيان  واالتزان  األمن  ميثل 
الشخصية  متطلبات  من  وهي  اجملتمع،  ألفراد  وملحة  أساسية  حاجة 
يعيش  أن  يستطيع  كي  للفرد؛  النفسي  األمن  توفير  من  بد  وال  السوية، 
متوافًقا مع نفسه ومع اآلخرين، ويكون  قادًرا على ممارسة دوره يف اجملال 
اجملتمعي واملهني بشكل إيجابي؛ لذا يجب بناء برامج عالج نفسي مكثفة 

تعالج آثار الصدمة -وما بعد الصدمة- لكل شرائح اجملتمع اليمني.
»إعادة  مفهوم  يتناولون  املهتمني  بعض  أن  إلى  اإلشارة  ننسى  وال    
اإلعمار« من منطلق أنه عملية تقتصر على ترميم اجلانب العمراني الذي 
شاملة،  عملية  الواقع-  -يف  اإلعمار  إعادة  بينما  الصراعات؛  جراء  تأثر 
يسـتهدف  ما  وكل  االجتماعي،  بالنسيج  يتعلق  ما  كل  احلسبان  تأخذ يف 
وشيوخ  وأطفال  وشباب  نساء  من  اجملتمع،  أفراد  التعافـي جلميع  جهـود 
املادي  العمرانيني  اجلانبني  إلى  باإلضافة  اجملتمع،  شرائح  وجميع 

واملؤسساتي. 

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن
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%%73.373.3 البنية التحتية والنسيج اجملتمعي اليمني مدمر كلّيًا البنية التحتية والنسيج اجملتمعي اليمني مدمر كلّيًا
رجاء مكرد 
صوت األمل 

انفورميشن  مين  أجراها  إلكترونية  استبانة  نتائج  أوضحت 
اإلعمار يف  إعادة  على  العمل  أهمية  واإلعالم حول  للبحوث  سنتر 
والنسيج  التحتية  بالبنية  الذي حلق  الدمار  حجم  تقييم  أن  اليمن 
اجملتمعي اليمني بلغ ما نسبته %73.3 مدمر كلّيًا، و %26.7 جزئّيًا.
ويف االستبانة ذاتها التي استهدفت %58 من الذكور و 42% 
يف  مهيَّأ  غير  اليمن  أن  املُستَطلعني  من   84.6% رأى  اإلناث،  من 
الوقت الراهن للبدء بعملية اإلعمار، و %37.4 إلى حدٍّ ما، يف حني 

أن  %14 يؤكدون أنه مهيَّأ إلعادة اإلعمار.
كما بيَّنت آراء املستطلعني من مختلف الفئات العمرية أن أهم 
اإلعمار يف  إعادة  للبدء يف عمليات  تنفيذها  يجب  التي  اخلطوات 
اليمن إنهاء الصراع قبل كل شيٍء، وذلك بنسبة  %58، ويرى  6.5% 
يرى   4.7% نسبته   وما  االقتصادي،  الوضع  حتسني  على  العمل 
أهمية إعداد اخلطط والبرامج التنموية، ويرى  %3.8 ضرورة البدء 

فوًرا بإعادة اإلعمار.
إعادة  إلى  بحاجة  قطاع  أول  بأن  أيًضا  االستطالع  وخرج 
يليه   ،35.5% بلغت  بنسبة  وذلك  االقتصادي،  القطاع  هو  اإلعمار 

%18.7 قطاع  يرى  %27.1، فيما  بنسبة  التعليم  قطاع 
اخلدمات )املاء والكهرباء(، و %13.1 القطاع الصحي،  
القطاع   2.8% و  واملواصالت،  النقل  قطاع   %2.8

الزراعي.
وجاء يف مخرجات استبانة مين انفورميشن سنتر 
أن فرص جناح عملية إعادة اإلعمار يف اليمن تتفاوت 

ما بني %12 كبيرة، 44% متوسطة، و%44 ضعيفة.
د ما نسبته  %66.4 من املُستطلعني أن املسؤول  ووكَّ
عن إعادة اإلعمار هو اجملتمع الدولي، من ثم احلكومة 
واجملتمع  املنظمات   32.7% و   ،45.8% بنسبة  وذلك 

املدني، %24.3 أفراد اجملتمع، و %0.9 الشعب.
وعن مدى ثقة اليمنيني بدعوات إعادة اإلعمار يف 
اليمن، يؤكد %50 من املستطلعني أنهم ال يثقون بتلك 
يرى  كما  الدعوات،  بتلك  يثقون   13% فيما  الدعوات، 
%87 من املُستَطلعني أن إشراك القطاع اخلاص بإعادة 

اإلعمار يعدُّ مهًما، ويخالفهم الرأي 13%.
املؤسسات  إسهام  مدى  أن  إلى  النتائج  وخلصت 
واملنظمات الدولية يف فرص جناح برامج إعادة اإلعمار، 
%62 غير واضحة، %29 واضحة جزئّيًا، %8 واضحة، 

يف حني أن %1 مساهمات كبيرة.
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اإلعمار 

النفسي

إعادة اإلعمار بعد الصراع أولويات وخطوات

علياء محمد  
صوت األمل 

»صوت  لـ  كان  األسئلة  هذه  عن  ولإلجابة 
)عميد  الزيعمي  جنيب  الدكتور  مع  لقاءٌ  األمل« 

املعهد الدبلوماسي للشؤون األكادميية والبحث(.
إعادة  مفهوم  عن  حدثنا  دكتور،  البداية  يف 

اإلعمار .
التي  املهمة  العمليات   من  اإلعمار  إعادة   
يجب حتقيقها ألي دولة عانت من ويالت الصراع، 
كبيًرا  ارتباًطا  ترتبط  عملية  وهي  طويلة،  وملدة 
وحتقيق  الدولة   بناء  إعادة  وعملية  بالتنمية 
وتتأثر  الصراع،  انتهاء  بعد  االقتصادي  التعايف 
العملية بعدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية.
على ماذا تبنى عملية إعادة اإلعمار ؟

ضرورة  اإلعمار  إعادة  مفهوم  البداية  يف 
ويقف  املستدامة،  التنمية  ضروريات  من  ملحة 
الصراع،  توقف  أهمها:   أساسية  عناصر  على 
والعمل على مبدأ جبر األضرار و)صناديق جبر 
إلعادة  ملف  إعداد  إلى  باإلضافة  األضرار(، 
سيحصل  التي  التعويضات  حجم  يُقدر  اإلعمار 
تكميلي  حكم  وهو  للصراع،  نتيجة  اليمن  عليها 
الدولة  كمؤسسات  عام  هو  ما  منه  تعويضي، 
كحقوق  خاص  هو  ما  ومنه  الدولة،  وممتلكات 

املواطنني الذين تعرضوا للكثير من االنتهاكات.

يكون  أن  يجب  اإلعادة  عملية  ولتحقيق 
الوضع آمًنا ومستقًرا عن طريق وضع استراتيجية 
أمن قومي تبنيِّ أن اليمن مستقر وآمن، ومن ثمَّ 
تكون عملية إعادة اإلعمار مثمرة ومنتجة ومحققة 

للغايات املنشودة.
ماهي أولويات إعادة اإلعمار يف اليمن؟

كيف  دولية،  جتارب  على  سنستدل  كنا  إذا 
األسس  هي  وما  اإلعمار،  إعادة  بعملية  قامت 
دولة  فسنجد  واأللويات،  عليها  اعتمدت  التي 
إعادة  عملية  لنجاح  مثالًا  الدول  أكثر  من  أملانيا 
األولويات  أن  التجربة  من  ونستنتج  اإلعمار، 
التحتية  مبا  البنية  تتمثل يف: إصالح  األساسية 
واملواصالت،  واجلسور،  الطرق،  ذلك اصالح  يف 
توصيل  وإعادة  املساكن،  وبناء  واالتصاالت، 
واملدارس  والوقود،  والكهرباء  املاء  إمدادات 
املؤسسات  واستعادة  واملستشفيات،  واألسواق 
على  الشديد  احلرص  مع  النزاع  حطمها  الًتي 
إسكان  مشاريع  إيجاد  إلى  باإلضافة  تأمينها، 
واالستفادة من األراضي البيضاء ملساعدة الناس 

على االستقرار والشعور باألمان والراحة.
مالية،  حتتيَّة  بنية  إنشاء  أيًضا  املهم  ومن 
وضع  طريق  عن  االقتصاد  هيكلة  وإعادة 
لبناء  وأنشطة  االقتصادية،  للتنمية  استراتيجية 
اجملتمع عن طريق االستفادة من الثروات الطبيعية 
واستخراج املواد اخلام، فنحن دولة متتلك العديد 
التركيز  إلى  باإلضافة   واألحجار،  الثروات  من 
على االستثمار الزراعي عن طريق إيجاد خطط 

البحثية  االبتكار  هيئة  بدأت  قد  وها  ومشاريع، 
للعلوم واالبتكارات بإقامة مشاريع خطط بحثية، 
واملوهوبة،  املبدعة  الكفاءات  من  العديد  ولدينا 
التي أطلقت ونفذت  املشاريع  العديد من  وهناك 
الصحية  واملرافق  الطرقات  مستوى  على 

والتعليمية.
لمٌّ  وهي  األخرى  اخلطوة  تأتي  ذلك  بعد 
التي تفرقت جراء الصراع والتقطع  شمل األسر 
اجلغرايف احلاصل، بحيث تكون عودتهم استمراًرا 
طبيعّيًا للحياة، باإلضافة إلى ترميم املواقع األثرية 

وإدارتها واحلفاظ على الطابع التاريخي لليمن.
أن  التي يجب  برأيك، ماهي اخلطوات  

نتبعها إلجناح عملية إعادة اإلعمار؟
واضح  تصور  هناك  يكون  أن  يجب  أولًا 
أم  سنبني  نحن  وهل  اإلعمار،  إعادة  حول 
تأسيس  خطوة  تأتي  ذلك  بعد  اإلعمار،  سنعيد 
وهيئات  مؤسسات  اخملتصة يف  اللجان  من  عدد 
اإلعمار،  إعادة  مشاريع  تنفيذ  تتولى  الدولة  
سيقومون مبخططات  الذين  األشخاص  واختيار 
وحتديد  ومباني،  وطرق  ملطارات  ومجسمات 
أن  بشرط  والدوليني  احمللني  املقاولني  قائمة 

يكونوا على مستوى عاٍل من الكفاءة والنزاهة.
عملية  لتحقيق  اخلطوات  أهم  ومن 
وتعويض  املظالم  ورفع  الشعب  إنصاف  اإلعمار، 
ونضج  استقرار  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  الناس؛ 
تشريعات  بإيجاد  إال  ذلك  يحدث  ولن  سياسي، 
العدالة  قانون  يُطبَّق  أن  ويجب  وعادلة،  منصفة 
االنتقالية خصوًصا يف اجلانب اجلنائي واملساءلة 
التاريخ،  وأرشفة  وكشفها  احلقيقة  واستراتيجية 
إلى  أدت  التي  التشريعات  يف  النظر  وإعادة 
انتهاكات حقوق اإلنسان، وعزل كل الذين استغلوا 

الوظيفة العامة، واستعادة األموال املنهوبة.
عملية  يواجه  الذي  التحدي  هو  ما 

إعادة اإلعمار؟
إعادة  تواجه  التي  التحديات  من  كبير  عدد 
الفساد  ميثله  األكبر  التحدي  ولكن  اإلعمار، 
املوارد  يستغلون  الذين  امليتة  الضمائر  وأصحاب 

والدعم املالي، لتحقيق املصالح الشخصية  لذلك 
بكل  املشاريع  تنفذ  مؤسسات  إلى  بحاجة  نحن 
اإلعمار،   عملية  جناح  لضمان  ووضوح  شفافية 
عام  هو  ما  بني  نفرق  أن  يجب  أخرى  ومن جهة 
وما هو خاص  وهذه املالحظة مهمة جًدا لتنفيذ 

املشاريع. 
إعادة  تربط  التي  العالقة  ماهي 

اإلعمار بتحقيق السالم؟
حتمل  التي  املفاهيم  من  اإلعمار  إعادة 
التي  واملتداخلة  املترابطة  العناصر  من  العديد 
ولضمان  املستدام،  السالم  بعملية  جًدا  ترتبط 
يتحقق  أن  يجب  اإلعمار  إعادة  عملية  حتقيق 
السالم يف املنطقة ويستقر الوضع العام، وضمان 
السالم  فتحقيق  أخرى،  مرة  الصراع  عودة  عدم 
وشعور املواطن باألمن واالستقرار يعزز من الثقة 

بالسلطة القائمة.

خلَّف الصرع القائم يف اليمن دماًرا كبيًرا، طال البنية التحتية يف 
جميع اجملاالت، وتسبب يف خروج عدد كبير من املرافق عن اخلدمة، 
وماهي  الصراع؟  بعد  اإلعمار  إلعادة  فرصة  هناك  ستكون  فهل 
أولويات إعادة اإلعمار؟ وما أهم التحديات التي تواجه  ملف إعادة 

اإلعمار؟ 

الدكتور جنيب الزيعمي
عميد املعهد الدبلوماسي للشؤون األكادميية والبحث


