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ينظـر األغلبيـة إلـى عمليـات إعـادة اإلعمـار علـى أنهـا عمليـة 
بنـاء مـا تهـدم مـن البنيـة العمرانيـة بفعـل الكارثـة أو احلـرب، ويعـد 
ناقًصـا؛  تعريًفـا  التنميـة املسـتدامة  التعريـف مـن وجهـة نظـر  هـذا 
)املبانـي(  الفيزيائيـة  البنيـة  مـن  تهـدم  مـا  بنـاء  إعـادة  يتنـاول  ألنـه 
والبنيـة احلضريـة  النسـيج اجملتمعـي  بقيـة مكونـات  ويهمـل  فقـط، 
الـدول يف  بنيـة  إن  الفيزيائيـة جـزًءا منهـا، حيـث  البنيـة  تعـد  التـي 
حقيقتهـا انعـكاس حليـاة االفـراد االجتماعية والثقافيـة واالقتصادية 

والتكنولوجيـة.  والعمرانيـة  واخلدميـة 
سـنحاول هنـا التركيـز –باختصـار- علـى األضـرار التـي حلقـت 
باجلانـب االجتماعـي يف اليمـن جـراء الوضـع الراهـن الـذي تشـوبه 
الصراعـات مبختلـف درجاتهـا، مـن هـذه األضـرار، على سـبيل الذكر 
ال احلصـر، تفاقـم املشـاكل الطائفيـة والقبليـة واحلزبيـة بـن أفـراد 
لتدهـور  نظـًرا  اجملتمعـي،  النسـيج  تشـظي  نتائجـه  وأحـد  اجملتمـع 
األوضـاع االقتصاديـة والسياسـية، باإلضافـة إلـى سـيطرة األنظمـة 
القبليـة بـدلًا عـن سـيادة القانـون. فضـلًا عـن ارتفـاع نسـبة  اجلرميـة 
وانتشـارها مبختلـف أنواعهـا، نتيجـة لتأثـر القيـم باألوضـاع املترديـة 

وضعـف الـوازع األخالقـي وضعـف أداء األجهـزة األمنيـة.
كمـا ظهـر علـى السـطح إهمـال حقـوق األفـراد وقضايـا املسـاواة 
بـن اجلنسـن وذوي االحتياجـات اخلاصـة، وارتفعـت وتيـرة املشـاكل 
فئـات اجملتمـع  بـن مختلـف  النفسـية  األمـراض  وتفشـت  األسـرية، 

أيًضـا- وتفاقـَم  والشـباب  السـن  والنسـاء وكبـار  -السـيما األطفـال 
مسـتوى ضعـف اخلدمـات التعليميـة وارتفـع معـدل تسـرب الطـالب 
يصاحبهـا  مـا  مـع  اإلنـاث  خاصـة  اخملتلفـة  الدراسـية  املراحـل  مـن 
الرعايـة  خدمـات  وتدهـور  الصحيـة،  الرعايـة  خدمـات  تـردي  مـن 
اإلجنابيـة، وكذلـك انتشـار ظاهـرة العقـول املهاجـرة إلـى دول اجلـوار 
والـدول األوروبيـة للبحـث عـن سـبل عيـش كـرمي  ومسـتوى معيشـي 

أفضـل لهـم ولعوائلهـم.
تـردي  اليمـن يف ظـل  النسـاء يف  إلـى شـريحة  مـا نظرنـا  وإذا 
ذلـك  أثـر  فقـد  اجملتمعيـة؛  اخلدمـات  وانعـدام  املعيشـية  األوضـاع 
عليهـن  إلـى حـد كبيـر وصـل إلـى درجـة أصبحـت فيـه قـدرة املـرأة 
ضعيفـة عـن تغطيـة احتياجاتهـن واحتياجـات عوائلهـن؛ فالصرعـات 
واتسـاع رقعـة الفقـر أديـا إلـى انتشـار ظاهـرة الـزواج املبكـر للفتيـات 
حرصـاً عـىل تقليـص حجـم األسـرة. ويف حـاالت أسـرية  أخرى  أدى 
ذلك إلى تأخر سـن الزواج لصعوبة توفير نفقاته، وألن املرأة وجدت 
نفسـها املعيـل األول يف كثيـر مـن األسـر. كمـا اضطـرت املـرأة إلى بيع 
مجوهراتهـا أو رهنهـا كلمـا وقعـت- هـي أو أحـد أفـراد أسـرتها- يف 
أزمـة صحيـة. إضافـة إلـى أن األوضـاع املعيشـية املترديـة قـد أدت 
إلـى تغييـر يف بعـض عـادات اجملتمـع فظهـرت مجموعة مـن الظواهر 
السـلبية منها ظاهرة تسـول النسـاء أو عملهن  يف األسـواق الذي كان  
يعـد عيبـاً يف اجملتمـع، ثـم إن األوضـاع الراهنـة نتيجـة الصراعـات 

املسـتمرة دفعـت ببعـض األسـر إلـى إرغـام أطفالهـا علـى العمـل يف 
مختلـف احلـرف، ووصـل األمـر ببعضهـم إلـى امتهـان التسـول.

 إن تردي األوضاع املعيشـية واالقتصادية للمجتمع قد أثر على 
كيـان األسـر بشـكل مباشـر؛ فقـد ازدادت نسـبة البطالـة فيـه، وأدى 
ذلـك إلـى اتسـاع رقعـة املشـاكل األسـرية  كالنزاعـات  بـن الزوجـن  
األسـري  للتفـكك   األول   املسـبب  بالطـالق  تنتهـي  مـا  غالبـاً  التـي 

واالجتماعـي.
االجتماعـي  النظـام  تدهـور  يف  تسـببت  األضـرار  هـذه  كل 
برمتـه، وانهيـار النسـيج اجملتمعـي، وهـذا يحتـم علـى اجلهـات املعنيـة 
الرسـمية ومنظمـات اجملتمـع املدنـي احملليـة والدوليـة التركيـز علـى 
إعـادة االعمـار االجتماعـي، بدايـة مـن اخلطـوة األساسـية أال وهـي 
ووجـوب دفـع جميـع األطـراف إلـى إحـالل السـالم يف اليمـن، والعمـل 
علـى البـدء يف عمليـة املصاحلـة الوطنيـة، واملضـي يف إجـراء جبـر 
الضـرر جلميـع الفئـات واألفـراد، والعمـل علـى إعـادة بنـاء النسـيج 
والتوعويـة  اإلرشـادية  بالبرامـج  االهتمـام  خـالل  مـن  اجملتمعـي 
النسـيج  بنـاء  ترميـم  إعـادة  إلـى  تهـدف  التـي  التنمويـة  واخلطـط 
والنظـام اجملتمعـي، واالهتمـام بتحييـد النظـام التعليمـي وكل مرافقه 
إلـى  باإلضافـة  مناطقيـة،  أو  أو حزبيـة  أي صراعـات طائفيـة  عـن 
أهميـة العمـل علـى النهـوض بحقـوق املواطنـة املتسـاوية جلميع أفراد 

اجملتمـع بشـكل متسـاٍو وعـادل.
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نشوان يحيى اجملاهد
املدير التنفيذي ليمن انفورميشن سنتر

أو  الدراسـة  أو  باحلديـث  القيـام  عنـد 
اجلمهوريـة  يف  اإلعمـار  إلعـادة  التخطيـط 
األخـذ يف احلسـبان  الضـروري  فمـن  اليمنيـة، 
التـام  واإلدراك  اليمنـي  الشـأن  خصوصيـة 
فالوضـع  وحاليـاً،  سـابًقاً  اليمـن  يف  لألوضـاع 
بعـض  عـن  مـا  نوعـاً  يختلـف  قـد  اليمـن  يف 
إعـادة  سـيتم  أو  مت  التـي  األخـرى  الـدول 
الصراعـات  أحدثتـه  مـا  جـراء  فيهـا؛  اإلعمـار 
أو الكـوارث الطبيعيـة، ومـن املؤكـد أن مراعـاة 
ايجابـي  بشـكل  سـينعكس  اخلصوصيـة،  هـذه 
عنـد تقييـم وتنفيـذ الدراسـات، ووضـع اخلطـط 
يضمـن  ومبـا  اإلعمـار  إلعـادة  واملشـروعات 
الناحيـة  مـن  املشـاريع  هـذه  فقـط جنـاح  ليـس 
العمرانيـة، بـل توجيـه كافـة عمليـات ومشـاريع 
إعـادة اإلعمـار صـوب تعزيـز ودعـم عمليـة بنـاء 
السـالم وحتقيق التنمية الشـاملة املسـتدامة يف 

اليمـن.
وقـد تطرقـت الكثير مـن التعريفات الواردة 
لعمليـة إعـادة اإلعمار لتتعدى اجلانب العمراني 
حيـث تضمـن تعريـف االحتـاد االفريقـي إلعـادة 
اإلعمـار )...واحليلولـة دون تصاعـد النزاعـات 
وتفادي االنتكاس إلى العنف ومعاجلة األسـباب 
اجلذريـة وتدعيـم السـالم املسـتدام وبذلـك فإن 
عمليـة إعـادة اإلعمـار لفتـرة مـا بعـد النزاعـات 
تسـتند إلـى التنميـة املتجـددة واملسـتدامة...الخ 
) وقـد ورد يف تعريـف )هاديـت وايجبـو( إلعـادة 
اإلعمار)بأنها الفرصة السـانحة إلعادة صياغة 
اجملتمع من جديد من شـأنها حتسـن الظروف 
املعيشـية للمجتمـع وإنتـاج بيئـة عمرانيـة أفضـل 
 Michael مـن تلـك التـي كانـت قائمـة من قبـل

.)Schulz, 2004
اإلعمـار(  )إعـادة  مفهـوم  أن  جنـد  هنـا 
وإحـالل  بنـاء  مبفهـوم  وثيقـاً  ارتباطـاً  يرتبـط 
الـذي  األمـر  التنميـة،  ودعـم  الدائـم  السـالم 

يوجـب أن تكـون عمليـة إعـادة اإلعمـار يف اليمن 
جذريـة  معاجلـات  وتأمـن  وضـع  يف  مسـاهمة 
واالقتصاديـة  السياسـية  األزمـات  مـن  لسلسـة 
هـذه  أن  بـل  سـابقة،  عقـود  منـذ  والعسـكرية 
األزمـات تطـورت يف كثيـر مـن األحيـان، لتصبـح 
نزاعات ومواجهات عسكرية مشتعلة يف العديد 
مـن املناطـق اليمنيـة يف الشـمال واجلنـوب، وهو 
مـا ترتـب عنـه الدمـار واخلراب وإزهـاق األرواح 
طالـت  التـي  واالنشـقاقات  والتصـدع  والنـزوح 

اليمـن . اللُّحمـة اجملتمعيـة يف 
إن عـدم وضـع حلـول جذرية لهذه األزمات، 
البنـاء  مسـيرة  تعثـر  يف  البالـغ  األثـر  لـه  كان 
الدولـة  قطاعـات  جميـع  الشـاملة يف  والتنميـة 
تتمكـن  ولـم  واخلدميـة،  واالقتصاديـة  احليويـة 
الفقـر  لقضايـا  معاجلـات  وضـع  مـن  الدولـة 
والبطالـة واألميـة والفسـاد وغيرها من املشـاكل 
التـي يعانـي منهـا اجملتمـع اليمنـي منـذ عقـود، 
وهـو مـا يتطلـب عـدم التجاهـل، واغتنـام فرصة 
الصحيـح  بالشـكل  لتوجيههـا  اإلعمـار  إعـادة 
الـذي يخـدم اجملتمـع اليمنـي ويسـاهم يف بنـاء 
اللبنـات  ووضـع  وحتقيـق  واسـتدامته  السـالم 
البنـاء  يسـاهم يف حتريـك عجلـة  األولـى، مبـا 

اليمنيـة. اجلمهوريـة  يف  الشـاملة  والتنميـة 
التجـارب  كافـة  مـن  االسـتفادة  كمـا يجـب 
اإلعمـار  إعـادة  لعمليـات  واحملليـة  الدوليـة 
السـابقة، كإعـادة اإلعمـار يف الواليـات املتحـدة 
والتـي  األهليـة  الصراعـات  بعـد  األمريكيـة 
اجلنوبيـة  األمريكيـة  الواليـات  بعـض  حاولـت 
االنفصال عن بقية الواليات يف الشـمال 1861- 
1865م وصياغة تشـريعات ودسـتور جديد عمل 
علـى ضمـان وحـدة الواليـات وسـاهم يف حتقيـق 
التنميـة، وكذلـك خطـة مارشـال إلعـادة إعمـار 
الثانيـة  العامليـة  احلـرب  بعـد  األوروبيـة  الـدول 
كانـت مـن أجنـح عمليات إعـادة اإلعمار، و نالت 
وترسـيخ  اإلعمـار  النجـاح يف  مـن  كبيـًرا  قـدًرا 
يف  الشـاملة  والتنميـة  الدائـم  السـالم  مبـادئ 

أوروبـا.
وكذلك التجارب السـابقة يف اليمن إلعادة 

االعمـار يف بعـض املناطـق اليمنيـة إمـا بسـب 
الطبيعيـة  الكـوارث  أو  الداخليـة  الصراعـات 
اإلعمـار  إعـادة  هنـا  وسـأذكر  حدثـت،  التـي 
التـي وقعـت يف منطقـة ذمـار بعد زلـزال 1982م 
حيـث تدمـرت العديـد مـن القـرى ومتـت عمليـة 
إعـادة إعمـار خـالل السـنوات الالحقة حلدوث 
بالشـكل  دراسـته  يجـب  مـا  وهـو  الزلـزال،  
اجليـد وتـاليف بعـض األخطـاء أو القصـور أو 
املشـروعات  لتلـك  النجـاح  نسـبة  مـدى  تقييـم 
املنفـذة مـن عدمهـا، فمثـال وردت مالحظـة يف 
العـام 1984م  عـن أحـد مشـاريع  تقريـر منـذ 
إعـادة اإلعمـار لبعـض املنـازل يف إحـدى قـرى 
محافظـة ذمـار املتأثـرة بزلـزال 1982م، حيـث 
أن  املقـرر  مـن  كان  ملحوظـة:   « مايلـي:  ذكـر 
تُبنـى املنـازل بجـوار املنازل املنهارة مباشـرة، مع 
جتنـب أي بنـاء علـى األرض الزراعيـة، لذلـك 
فيتضـح  حتتيـة«  بنيـة  أي  املشـروع  يطـور  لـم 
لنـا القصـور بهـذا املشـروع يف حينـه كونـه لـم 
يسـاهم بإقامـة البنيـة التحتيـة يف تلـك املناطـق 
تسـهيل  مـن  مسـتقبلًا  متكـن  حلـول  وضـع  أو 

لتلـك املناطـق. التحتيـة  البنيـة  إقامـة 
تطـال  التـي  للمعانـاة  هنـا  التطـرق  وأود 
غالبيـة املناطـق واحملافظـات اليمنيـة  ملـا تعانيه 
إلـى  التحتيـة  البنيـة  يف  وتـردي  ضعـف  مـن 
إقامـة  مـن  الدولـة  تتمكـن  فلـم  مسـتوى،  أكبـر 
وتشـييد بنيـة حتتيـة تلبـي احتياجـات السـكان 
يف اليمـن، حيـث يبلـغ عـدد السـكان يف اليمـن 
نسـمة،  مليـون  ثالثـون   )30.000.000( نحـو 
حسـب إسـقاطات اجلهـاز املركـزي لإلحصـاء، 
 70% بينمـا  %30 يف احلضـر  يعيـش منهـم  
مـن السـكان يعيشـون يف الريـف، فعندمـا يصـل 
عـدد التجمعـات السـكانية يف اليمـن ملـا يقـارب 
)133.000( مائـة وثالثـة وثالثـون ألـف جتمـع 
سـكاني يصبـح مـن الصعـب تلبيـة االحتياجـات 
الرقـم  لهـذا  وخدمـات  مرافـق  مـن  السـكانية 
يف  املتبعثـرة  السـكانية  التجمعـات  مـن  املهـول 
مختلـف مناطـق اليمـن )حيث يصـل عدد القرى 
يف اليمـن  40.000 قريـة حسـب تقريـر صـادر 

يف  باليمـن  لإلحصـاء  املركـزي  اجلهـاز  عـن 
مـع   العـدد  ُقـورن هـذا  مـا  إذ  نوفمبـر 2010م، 
جمهوريـة مصـر التـي يصـل فيهـا عـدد القـرى 
للتعبئـة  املركـزى  للجهـاز  )4.709( قريـة وفقـا 
العامـة واإلحصـاء مبصر( وهـذه األرقام إضافة 
للطبيعـة اجلغرافيـة الوعـرة واجلبليـة يف كثيـر 
لدراسـة  بحاجـة  تكـون  اليمنيـة،  املناطـق  مـن 
العظمـى  الغالبيـة  وتقييـم ووضـع حلـول متكـن 
إعـادة  مشـاريع  مـن  لإلسـتفادة  السـكان  مـن 

اإلعمـار.
االحتياجـات  كافـة  ذكـر  هنـا  يسـعني  وال 
والبيانـات  املعلومـات  مـن  الالزمـة  األوليـة 
والدراسـات اخلاصـة بتقييـم األوضـاع والواقـع 
اليمنـي بالشـكل الدقيـق والسـليم، والـذي ميكـن 
مـن اقتـراح احللـول واملعاجلـات املناسـبة التـي 
يجـب أن تترافـق مـع عملية إعادة اإلعمار سـواء 
يف اجلانب السياسي أو القانوني أو االقتصادي 
أو االجتماعـي أو غيرهـا مـن اجلوانـب املتعلقـة 
تقييـم  إلـى  باإلضافـة  هـذا  اليمنـي،  بالشـأن 
علـى  الواقـع  والدمـار  األضـرار  كافـة  وحصـر 
املبانـي واملؤسسـات العامـة اخلاصـة، و أن يتـم 
اإلعـداد بالشـكل اجليـد لعمليـة إعـادة اإلعمـار 
حتـي يسـتطيع معهـا اليمنيـون االسـتفادة املثلـى 
منهـا ووضـع اللبنـات األولـى التـي تنهـي عقـود 
اجملتمـع؛  مشـاكل  وكافـة  والفقـر  الصـراع  مـن 
بنـاء  اسـتكمال  مـن  القادمـة  األجيـال  ليتمكـن 
لليمـن يراعـي أهـم متطلبـات  مسـتقبل أفضـل 
 ... وصحـة  وتعليـم  وحريـة  سـالم  مـن  احليـاة 

املتطلبـات. مـن  وغيرهـا 
١-  دراسـة » سياسـات إعـادة أعمـار 
واحلـروب  النزاعـات  بعـد  مـا  فتـرة  يًف  املـدن 
السـويدي محمـد  وعلـي  بيومـي  هاشـم  “بكـر 

٢-  نفس املصدر السابق
مهنـدس  نينهويـز   تقرير:شـورد    -٣
الرقمنـة  متـت   1984 أغسـطس   ، معمـاري 
اإلعمـار  إعـادة  “مشـروع    2016 )ديسـمبر( 
الذاتيـة بذمـار )الزلـزال(”  بأسـلوب املسـاعدة 

التعميـر إلعـادة  االعلـى  اجمللـس 

التقييم الشامل لألوضاع يف اليمن من أهم ركائز جناح عملية إعادة اإلعمار التقييم الشامل لألوضاع يف اليمن من أهم ركائز جناح عملية إعادة اإلعمار 
الذي  الرنان،  املصطلح  هذا  اإلعمار«  »إعادة 
يشي بكثير من األسرار البئيسة حول بلد ما ويروي 
حكايات ال ميكن أن يتصورها عقل أو يدركها خيال، 
يقول بكل الوسائل: »أمامنا بلد محطم، وشعب مهزوم 
من  بد  ال  مهولة  وأموال  كثر،  وأعداء  الداخل،  من 
تطبيقها،  ينبغي  لتنمية مستدامة  ورؤية  استثمارها 
املهم  السؤال  البداية؟« هذا هو  تكون  أين  إمنا من 
اآلن. هل نبدأ إعادة اإلعمار من املؤسسات الهشة؟ 
أم من البنى التحتية شبه املدمرة؟ أم من املشاريع 
التي ما تزال حبًرا على ورق أو فكرة يف خزانة بنك 
مستغٍل يرى األرباح أهم من أرواح الناس؟ أم يبدأ 

إعادة اإلعمار من اإلنسان أولًا؟ 
إن أسئلة مشروعة كهذه تستدعي احلفر العميق 
اليمن  بأمر  املعنين  جميع  من  اجلادة  والدراسات 
إليجاد إجابات مقنعة، ومن ثم حتويل كل اإلجابات 
إلى واقع ملموس ينتشل هذا البلد من وحل الضياع 
األمل  وألبنائه  إليه احلياة  ويعيد  والتناحر  والدمار 
والعيش بكرامة؛ إذ يكفيه ما قد عاناه ويعانيه إلى 

اليوم.
واملشاريع  التحتية  والبنى  املؤسسات  تبدو 
ومتواشجة  مستقلة  مكونات  بوصفهم  واإلنسان، 
إلى  األهمية؛ فهي حتتاج جميعها  آن، متساوية  يف 
إعادة إعمار حقيقي، لكن أول خطوة يجب أن تتخذ 
لكي يكون اإلعمار مجدًيا وحقيقًيا وسامًحا بتنمية 
مستدامة هي وقف النزاع وإيقاف الصراعات كافة؛ 
فمن هذه اخلطوة ميكن أن نؤسس لبناء مين جديد 
مستند على حضارة تليدة وإنسان قوي وفاعل وقادر 
على إحياء بلده، ومقبٍل على مستقبل واعد ينافس 

الدول املتقدمة.
بعد إيقاف الصراع يجب النظر نحو بناء اإلنسان 
اليمني، ذلك اإلنسان الذي ُضرب عليه الشقاء منذ 
زمن طويل وهو يستحق اآلن تقديًرا يليق به بعد كل 
وأهينت  قدراته  فقد غمطت  والبؤس،  املعاناة  هذه 
من  وُقللِّ  الدولية،  احملافل  ويف  أراضيه  كرامته يف 
شأنه ولم ينظر إليه وال إلى قضاياه كما ينظر إلى 
أي إنسان آخر على وجه األرض. ال يريد اإلنسان 
شأنه  له  يترك  وأن  إنساني  عدل  من  أكثر  اليمني 

يديره كيف يشاء.
أنواع  أصعب  هي  اإلنسان  إعمار  إعادة  إن 
اإلعمار؛ فبقية األنواع التي تستهدف البنى التحتية 
االقتصاد  وإحياء  املشاريع  وتنفيذ  واملؤسسات 
جميعها تصب يف صالح اإلنسان ومن أجله وال تقوم 
إال به، ومن ثَمَّ ال بد أن يهيئ اإلنسان اليمني للمرحلة 
وطرق  صافًيا  ذهًنا  حتتاج  التي  للمرحلة  القادمة، 
ويحدث  حدث  ما  تستوعب  ومرنة  منفتحة  تفكير 
من  نفسيته  معاجلة  وذاك  هذا  وقبل  سيكون.  وما 
فيه  النزاعات  تركتها  التي  والسيئة  السلبية  اآلثار 
والعدمية  بالعجز  يشعر  وجعلته  وحطمته  فأعمته 

والالجدوى. 
اإلنسان،  إعمار  بإعادة  االهتمام  بعد  ومن 
وفق  اليمن  لبناء  تتكاثف  أن  اجلهود  جميع  على 
ركائز اإلعمار املتعارف عليها، وهي األمن والعدالة 
واالقتصادي  االجتماعي  والرفاه  واملصاحلة 
نزيهة  هيئة  تؤسس  وأن  واملشاركة،  واحلوكمة 
إدارية  وحدات  تتضمن  اإلعمار  إلعادة  متخصصة 
وأخرى  اختالالت  أو  فساد  ألي  منًعا  للرقابة 
وتسعى  العمل  يف  األطراف  كل  تشرك  تنفيذية 
البشرية  والقدرات  للموارد  األمثل  االستغالل  إلى 
املادية واللوجيستية، وأخرى لضمان اجلودة وضبط 
املواصفات، إضافة إلى وحدات أخرى مساندة تعمل 
جميعها مًعا بشفافية وتنافس من أجل هذا الهدف 
تام ويحتاج إلنعاش  انهيار  النبيل؛ فاليمن يف حالة 

سريع جًدا.

ـَـر سامعــي هاج
أكادميية، كاتبة وباحثة

إعادة 
اإلعمار،
من أين 
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رجاء مكرد
صوت األمل 

هايـل الهتـاري )مواطـن مـن وصـاب العالـي- 
ذمـار، وحالّيًـا يسـكن يف صنعـاء( يقول: إن املسـافة 
التي كان اليمنيون يقطعونها قبل عشـرات السـنن 
سـاعات  يف  يجتازونهـا  أصبحـوا  سـاعتن  يف 
ذلـك،  عكـس  احلـال  يكـون  أن  واألصـل  عديـدة، 

قولـه.  بحسـب 
ويسـرد الهتـاري قصـص املعانـاة التـي حتـدث 
بسـبب تدميـر الطرقـات، قائـلًا: قد تكـون الضحية 
امـرأة تعسـرت والدتُهـا يف منطقـة نائيـة فاضطـّر 
يحصـل  الطريـق  ولصعوبـة  إسـعافها؛  إلـى  أهلهـا 
ميـوت  أو  بطنهـا،  يف  اجلنـن  فيمـوت  ـر،  التأخُّ
اجلنـن واألم مًعـا قبـل أن تصـل إلـى املستشـفى.
زائدتـه  تلتهـُب  لرجـل  آخـر  مثـالًا  وأضـاف 
والعراقيـل  ومشـقتها  الطريـق  ولوعـورة  فيُسـعف، 
يصـل  أن  قبـل  زائدتـه  تنفجـر  يواجهونهـا  التـي 
شـاب  األخـرى  والضحيـة  املعالـج.  الطبيـب  إلـى 
اجتهـد وصبـر وباعـت والدتـه كل مـا متلـك لتـرى 
العـودة  وقـرر  دراسـته  أكمـل  وحـن  طبيًبـا،  ابنهـا 
مـن اخلـارج والرجـوع إلـى حضـن أمـه بعـد غيـاب 
سـنوات يكـون ضحيـة الطريـق الوعـر، فيمـوت قبل 

بتقبيلـه. والدتـه  حتظـى  أن 
ويحكـي هايـل فيقـول: إن نتائـج املعانـاة التـي 
يف  تتسـب  قـد  أنهـا  هـي  الطـرق  وعـورة  حتدثهـا 
إعاقـات دائمـة لبعـض الناس، فهنـاك مغترٌب غاب 
عـن عائلته ثالث سـنوات، وعانـى مرارة االغتراب، 
الوحيـد  ولطفلـه  دميتَهـا،  الصغيـرة  البنتـه  جهـز 
بدلتـه األنيقـة، زوجتـه تنتظره بفـارغ الصبر، وأبواه 
مبنتهـى الشـوق، يعـود إلـى وطنـه فتخطـف الطريُق 
هامـدة،  جثـة  فيصبـح  ويتـردَّى  لوعورتهـا  سـيارتَه 
الطرقـات  بسـبب  عائلتـه  وأفـراُح  أفراُحـه  تنتهـي 

القاتلـة ويتضـرر كلُّ مـن معـه بإعاقـات دائمـة.
عمرهـا،  مـن  األربعـن  يف  أمٌّ  نصـر  فاطمـة 
تسـكن صنعـاء، فاطمـة لـم تنـَس زيارتهـا لتعـز قبـل 
سـنة، إذ اسـتمرت رحلتهـا يومـن كاملـن، عانـت 
يف  وصـداع  والقدمـن،  الظهـر  يف  آالًمـا  بسـببها 
سـببها  كان  التـي  الرحلـة،  طـول  بسـبب  الـرأس 
وقـوع أضـرار يف الطريـق الرئيـس للمدينـة بسـبب 

وعـرة وطويلـة. الصـراع وشـق طـرق فرعيـة 
 

األسباب
       ويرجـح هايـل أن أسـباب تدميـر شـبكِة 
الطرقـات الصـراع احلاصـل يف اليمـن، والكـوارث 
مـن اجلهـات ذات  كالسـيوِل، واإلهمـال  الطبيعيـة 
العالقـة، أضـف إلـى ذلك ضعف الوعي لدى أفراد 
اجملتمـع بأهميـة احلفـاظ علـى الطرقـات، والرفـع 
إلصالحهـا  واملتابعـة  االختصـاص  جهـات  إلـى 

وترميمهـا. 

      مصـدر مسـؤول ـ طلـب عـدم ذكـر اسـمه 
للطـرق  العامـة  للمؤسسـة  العامـة  اإلدارة  يف  ـ 
واجلسـور التابعـة لـوزارة األشـغال العامـة والطرق، 
يقـول: إن وضـع الطرقـات يف اليمـن متدهـور جًدا؛ 
حركـة  وكثافـة  والتمويـل،  الصيانـة  توقـف  نتيجـة 
املركبـات، والكـوارث الطبيعيـة املتمثلـة يف السـيول 
واألمطـار، واحلمولـة الثقيلة وجتـاوزات املواطنن.
حـول  األمـل«  »صـوت  سـؤال  وعنـد        

دوريـة الصيانـة حتـدث قائـلًا: إن الصيانـة نوعـان: 
أحدهمـا: صيانـة روتينيـة، مثـل فتـح عبـارة، فتـح 
دوريتهـا  وتكـون  أشـجار...  قـص  أو  مصـارف، 
فصليـة، والنـوع اآلخـر: صيانـة دوريـة كبيـرة، تعمل 
علـى حتسـن الطرقـات، والترميـم وعمـل طبقـات، 

– 20سـنة. مـن 15  ودوريتهـا 

أرقـام
لإلحصـاء  املركـزي  اجلهـاز  لبيانـات  وفًقـا 
علـى  األمـل«  »صـوت  حصلـت  2021م،  مـارس 
نسـخة منـه تبـنَّ أن إجمالـي الطـرق يف اليمـن بلـغ  
58.200 كيلو متر مربع عام 2020م، وأن إجمالي 
الطـرق املعبـدة بلـغ 17.330 كيلـو متـر مربـع إلـى 
نهاية عام 2020م على مسـتوى اجلمهورية، والتي 
يف  الطـرق  شـبكة  إجمالـي  مـن   29.8% تشـكل 
اليمـن. وأن إجمالـي الطـرق غيـر املعبـدة يف اليمـن 
40.870 كيلـو متـر مربـع، حتى نهاية عام 2020م، 
والتـي تشـكل %70.2 مـن إجمالـي شـبكة الطـرق.
كمـا أشـارت األوتشـا OCHA، يف تقريـر آخـر 
2021م  مـارس  اليمـن   – اإلنسـانية  املسـتجدات 
إلـى أن ترتيـب اليمـن يف مؤشـرات أداء اخلدمـات 
مـن   )140( 2018م  العـام  يف  للنقـل  اللوجسـتية 
عـام   63 باملرتبـة  مقارنـة  )169دولـة(  إجمالـي 
2012م. والتقييـم الصـادر عـن البنـك الدولـي يف 
انتهـاء  أن هنـاك حاجـة عنـد  إلـى  أشـار  2020م 
وإعـادة  صيانـة  إلـى  اليمـن  يف  مباشـرة  الصـراع 
تأهيـل مـاال يقـل عـن 5.000 إلـى 6.000 كيلو متر 

العاليـة. األولويـة  الطـرق ذات  مـن 

حجم األضرار 
يف  ملحوًظـا  تدهـوًرا  الطـرق  شـبكة  شـهدت 
الفتـرة األخيـرة، خصوًصـا مـع اسـتمرار الصـراع، 
اخلدمـات  علـى  سـلبّيًا  تأثيـًرا  أثـر  الـذي  األمـر 
اللوجسـتية للنقـل البـري وأحـدث تغيـًرا كبيـًرا يف 
املسـافرين  واتِّخـاذ  اإلغـالق  بسـبب  الطرقـات؛ 
مـن  أطـول  وقًتـا  تسـتغرق  وعـرة  بديلـة  طرًقـا 

. بقتها سـا
     وللتعرف على وضع  الطرقات اليوم واألثر 
احلاصـل عليهـا جـراء الصـراع، والبدائـل املطلوبة، 
الدراسـات  قطـاع  إلـى  األمـل«  »صـوت  توجهـت 
والتوقعـات االقتصاديـة- وزارة التخطيط والتعاون 
الدولـي ـ وحصلـت علـى نتائـج آخـر تقريـر املسـح 

الصـادر يف بدايـة 2021م وهـو كمـا يلـي:
محفـوف  وضعـه  مـأرب(،   - صنعـاء  )خـط 
باأللغـام وهـو خـارج عـن اخلدمـة كلّيًـا، والطريـق 
عبـر  مـأرب(   - اجلـوف   – عنـه )صنعـاء  البديلـة 
أرحـب أو حـرف سـفيان، ويسـتخدم أيًضا للوصول 
العـودة  ثـم  ومـن  احلـدودي،  الوديعـة  منفـذ  إلـى 
وشـبوة،  حريـب،  عبـر  البيضـاء(   - )مـأرب  إلـى 
هنـا  ويزيـد  وصنعـاء،  وذمـار  ورداع،  والبيضـاء، 
إجمالـي وقـت السـفر بأكثـر مـن أربعـة أضعـاف.
صنعـاء  لربـط  املسـتخدمة  الطـرق  جميـع 
)املهـرة،  الشـرقية عبـر مـأرب وهـي  باحملافظـات 
وحضرمـوت وشـبوة( مغلقـٌة بسـبب املعـارك البريـة 
يف نهـم وإغـالق طريـق )صنعـاء- مـأرب( والطريـق 
البديـل: طريـق )مـأرب- البيضـاء- صنعـاء( عبـر 
حريـب، وشـبوة، والبيضـاء، ورداع، وذمـار وصنعاء، 
طريـق  وهـو  صنعـاء(  تعـز-  )عـدن-  طريـق  أو 

إلتفـايف طويـل جـًدا.
بسـبب  مغلـق  صنعـاء(   - )احلديـدة  خـط   
األضـرار التـي خلفهـا الصـراع، وهـو غيـر مناسـب 
ملـرور الشـاحنات الثقيلـة، الطريـق البديـل: طريـق 
)احلديـدة - آنـس )ذمـار( - صنعـاء( وهـو طريـق 
إلـى  صنعـاء  مـن  املعتـاد  للطريـق  بديـل  جانبـي 
احلديـدة عبـر مناخـة. ومـع ذلـك فإن هـذا الطريق 
البديـل طويـل وليـس آمًنـا وغالًبـا مـا حتصـل فيـه 

لقطـاع طـرق خطيريـن. مواجهـة 
الراهـدة،  كـرش،  عبـر  تعـز(  عـدن-  )خـط   
الصـراع،  بفعـل  والوصـالت  اجلسـور  أصيبـت 
مـن  الرغـم  وعلـى  عفـان”،  “جسـر  ذلـك  يف  مبـا 
عمـل ردوم مؤقتـة خـالل عـام 2015م، لـم تتمكـن 
الشـاحنات الكبيرة من املرور عبرها، واسـتخدمت 
البضائـع  لنقـل  ذلـك  مـن  بـدلًا  شـاحنات صغيـرة 
منـذ  املتضـرر  اجلسـر  مـن  اآلخـر  اجلانـب  إلـى 
الطريـق مغلًقـا  بدايـة عـام 2016م، وأصبـح هـذا 
متاًمـا؛ بسـبب املعـارك املسـتمرة واأللغـام املزروعة 
 - )عـدن  طريـق  البديـل:  والطريـق  الطريـق،  يف 
هيجـة العبـد - حيفـان - تعـز(، أو املقطـع الـذي 
يصـل حتـى التربـة ومـن ثـم الدخـول إلـى تعـز عبـر 
احلوبـان، وكان يُسـتخدم طريـق بديـل يربـط عـدن 
ببقيـة احملافظـات، ولكـن يف اآلونـة األخيـرة أصبح 

سـاحة معركـة ويُغلـق يف كثيـر مـن األحيـان.
طريـق )عـدن - تعـز - صنعـاء( مغلق، الطريق 
 – )عـدن  )حيفـان(،  العبـد  هيجـة  عبـر  البديـل 
قعطبـة    - )الضالـع  طريـق  صنعـاء(،   - الضالـع 
-  الفاخـر – إب - صنعـاء( وطريـق )الضالـع – 
بـن  الطـرق  أقصـر  – إب - صنعـاء( همـا  دمـت 
عـدن وصنعـاء، والطريـق البديـل: طريـق )عـدن – 
حلـج - البيضـاء( ولكـن هـذا الطريـق غيـر مؤهـل 
ملـرور عـدد كبيـر مـن املركبـات، طريـق )حـرض – 
احلديـدة - صنعـاء( مغلـق، والطريـق البديـل: عبـر 

حجـة.
طريـق )صنعـاء - صعـدة(، الطريـق مـن خمـر 
إلـى صنعـاء مغلـق. البديـل: يتـم اسـتبدال الطريـق 
مـن خمـر إلـى صعـدة بطريـق املالحيـض، وأصبـح 
مـن املسـتحيل السـفر عـن طريقـه بسـبب الصـراع 
إلـى صعـدة  الدائـر يف املنطقـة، وميكـن الوصـول 
عبـر عمـران. الطريـق إلـى تعـز ـ وبخاصـة مدينـة 
تعزـ يعدُّ أمًرا يف غاية الصعوبة واخلطورة، وغالًبا 

مـا يكـون مسـتحيلًا السـيما عنـد نقـل البضائـع.

حلول ومقترحات
)س م( مصدر مسـؤول آخر - طلب عدم ذكر 
واجلسـور،  للطـرق  العامـة  املؤسسـة  يف   - اسـمه 
يـرى أن مـن احللـول التـي يجـب العمـل بهـا: توفيـر 
واملوانـي  النقـل  وزارة  ـل  تفعِّ وأن  الـكايف،  التمويـل 

جـودة  علـى  واحلـرص  احملوريـة،  األوزان  قانـون 
األسـفلت وجـودة املواصفـات وااللتزام باملواصفات 

العامـة.
ومـن  املقترحـات التـي يراهـا أيًضـا أن يعمـل 
صنـدوق صيانـة الطـرق علـى إعـداد دراسـة عـن 
متويـل  مصـادر  عـن  والبحـث  الطرقـات،  حالـة 
محليـة متمثلـة بالبنك املركزي، والبند االسـتثماري 
التمويـل  النـزاع، فمصـادر  بسـبب  املتوقـف حالّيًـا 
بنيـة  تدعـم  أن  ميكـن  ال  كاملنظمـات  اخلارجيـة 
مسـتمر  الصـراع  أن  دام  مـا  أنـه  مؤكـًدا،  حتتيـة. 
فإعـادة اإلعمـار يف اليمـن أمـر صعـب، وأن أولـى 

إيقافـه.    اإلعمـار هـي  إعـادة  خطـوات 
بنـاؤه  توقـف  الـذي  “مذبـح”  جسـر  وعـن 
كان متويلـه  اجلسـر  مشـروع  إن  يقـول:  لسـنوات، 
محلّيًـا، واملوازنـة توقفـت بسـبب الصـراع، وأمانـة 
ـقت مـع الصنـدوق العربي على متويل  العاصمـة نسَّ
املشـروع والبـدء يف العمـل لكـن نتيجـة لعـدم قـدرة 
املشـروع  توقـف  القـروض  احلكومـة علـى تسـديد 

مـرة أخـرى.
لتحسـن  واملقترحـات  السياسـات  وعـن 
قطـاع النقـل، كشـف تقريـر مـارس 2021م قطـاع 
الدراسـات والتوقعـات بـوزارة التخطيـط والتعـاون 
كمـال  والتواصـل  اإلعـالم  مسـؤول  عبـر  الدولـي 
اخلامـري؛ أن هنـاك معاجلـات ذات أولويـة عاجلـة 
يف إعـادة إعمـار قطـاع الطـرق يف اليمـن كإحـالل 
الـوزارة  عبـر  التنسـيق  مجـاالت  وتعزيـز  السـالم، 
الدوليـة  املنظمـات  مـع  العالقـة  ذات  واجلهـات 
واإلنسـانية؛ لضمـان توفيـر خدمـات النقـل البـري، 
املتوسـط  املـدى  علـى  سياسـات  هنـاك  أن  كمـا 
والبعيـد، منهـا التوسـع يف تنفيـذ مشـاريع خدمـات 
النقـل البـري، والطـرق الريفية لإلسـهام يف حتقيق 

اليمـن. الريفيـة يف  للمناطـق  التنميـة 
ومـن ضمـن املعاجلـات التي ذكـرت يف التقرير 
إداريـة  )وحـدة  العامـة  األشـغال  ملشـروع  السـنوي 
عـدد  إجمالـي  أن  2020م،  الصـادر يف  مسـتقلة( 
املشـاريع التـي أجنزهـا املشـروع يف مجـال الرصف 
للفترة يناير – ديسمبر 2020م بلغ )68( مشروًعا 
بتكلفـة إجماليـة بلغـت )8.6( مليـون دوالر، اسـتفاد 
قرابـة  وفـرت  مسـتفيد،  ألـف   )282( نحـو  منهـا 

ثمانيـة آالف فرصـة عمـل مؤقتـة يف الشـهر.

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

إخراج وتنفيذ
هاني الناشري

تصوير
محمد الصعفاني منال أمني

نائب رئيس التحرير
رجاء مكرد
مدير التحرير

سماح عمالق 
سكرتير التحرير

مجتمع يسوده األمن والسالم وينبذ الفرقة بجميع أشكالها- يرفع قيم التسامح والتعاون لتجاوز املعاناة االنسانية التي خلفها الصراع الرؤيـــــة
ومعاجلة آثارها يف اجملاالت كافة.

هيئة التحرير
علياء محمد  - حنني أحمد    
أرواد اخلطيب  - محمد باوزير

3العدد )22( 2021/12/15 حراك اقتصادي

الوضع العام لشبكة الطرقات البرية يف اليمنالوضع العام لشبكة الطرقات البرية يف اليمن
أمامك  متهل  مطب!  أمامك  »قف 
حفرة!« بهذه العبارة استهل هايل حديثه 
عن وضع الطرقات يف اليمن، مشيًرا إلى أن 
املسافر  فكر  على  يسيطران  والهمَّ  القلق 
الطرقات  لوعورة  السفر  يبدأ  أن  قبل 

الرابطة بني احملافظات اليمنية.



منال أمني
  صوت األمل

عائلـة عبـد الرحمـن يف عـدن مكونـة مـن تسـعة 
منـزل  يف  سـعد  دار  منطقـة  يف  يعيشـون  أشـخاص 
أكثـر مـن  منـذ  ـ  يـوم  يعانـون كل  صغيـر )عشـوائي(، 
الكهربـاء  متواصـل يف  انقطـاع  مـن  ـــ  سـنوات  عشـر 

أكثـر مـن 16 سـاعة. إلـى  الواحـد  اليـوم  يصـل يف 
     وبسـبب الربـط العشـوائي املتواصـل يف تلـك 
املنطقـة، وعـدم وجـود مشـاريع حتديثيـة للشـبكة منـذ 
سـنوات طويلـة أدى إلـى وقـوع أعطال كبيرة يف الكيبل 
اخلـاص باملنطقـة ليغرقـوا يف الظـالم أياًمـا وأحياًنـا 

اتخـاذ  دون  مـن  إصالحـه،  قبـل  وأشـهًرا  أسـابيع 
إجـراءات حتسـينية وتطويريـة للشـبكة أو رادعـة ضـد 
الربـط العشـوائي، ليأتـي الصراع مكملًا لسـوء أوضاع 
الكهربـاء يف تلـك املنطقـة التـي ال متـر عليهـا أيـام إال 
وخرجـت عـن اخلدمـة، ومتتـد فتـرة إصالحهـا مـا بن 

أسـبوع إلـى شـهر. 
التـي  األسـر  مـن  والكثيـر  األسـرة  هـذه  وتعانـي 
تقطـن تلـك املنطقـة مـن عـدم وجـود مشـروع توفيـر 
خدمـة امليـاه يف منطقتهـم، حيـث يقومـون بجلـب املـاء 
مـن آبـار قريبـة ُحِفـرت بطريقـة عشـوائية مسـتغلن 

الوضـع غيـر املسـتقر يف املدينـة منـذ 2015.
 ويف السـياق ذاتـه تقـول أمُّ داليـا عبـداهلل )43 

عاًمـا مـن محافظـة تعـز(: إن الكهربـاء منقطعـة متاًمـا 
جـراء  سـنوات  سـبع  مـن  أكثـر  منـذ  احملافظـة  عـن 
الصـراع الـذي أدى إلـى توقـف شـبه كامـل للمحطـات 
التوليديـة وسـقوط أعمـدة الكهربـاء وتقطيع أسـالكها 

يف مختلـف شـوارع مديريـات احملافظـة.
    مسـتعرضة الوضـع العـام قبـل 2015، قائلـة: 
كنـا نعانـي مـع وجـود الكهربـاء إذ كانـت تعمـل يف اليوم 
سـاعات قليلـة وأحياًنـا تختفـي علينـا أياًمـا، ولكـن مـن 
متاًمـا،  املدينـة  مـن  انقطعـت  اآلن  وإلـى   2015 بعـد 
بدرجـة  الشمسـية  الطاقـة  علـى  نعتمـد  وأصبحنـا 
أصبحـت  النفطيـة  املشـتقات  أن  خصوًصـا  رئيسـة، 
توفيرهـا  نسـتطع  لـم  مرتفعـة  وبأسـعار  معدومـة 

املاطـور(.  ( املنزليـة  املولـدات  لتشـغيل 

قطاع الكهرباء
     بـنَّ تقريـر للبنـك الدولـي ـ التقييـم املسـتمر 
الثالثـة  املرحلـة   :)  DNA  ( اليمـن  يف  لالحتياجـات 
علـى  يحصلـون  الذيـن  اليمنيـن  نسـبة  أن  2020ـ 
الكهربـاء العامـة انخفضـت مـن %66 يف 2014 إلـى 
أقـل مـن %10 إلـى نهايـة 2017، وأن القطـاع يعانـي 
مـن أضـرار ماديـة بنسـبة %10 ولكـن أكثـر مـن 85% 
مـن املرافـق التابعـة للقطـاع يف اليمـن ال تعمـل  بسـبب 

نقـص الوقـود.
    إن قرابـة %55 مـن أصـول قطـاع الطاقـة 

باسـتثناء األبـراجـ  الـذي يبلـغ عددهـا نحـو 259 برًجـا 
ـ تعرضـت ألضـرار مختلفـة، ومـا نسـبته %8 مـن تلـك 
األصـول دمـرت بالكامـل، وتعرضـت جميـع محطـات 
الطاقـة احلراريـة الكبيـرة إلـى أضـرار مختلفـة ولـم 
تعـز  مدينتـي  إن  حيـث  منهـا،   71% سـوى  يعمـل 
أصـول  مـن   57% إلـى   50% منهمـا  ـر  دمِّ وصنعـاء 

بالكامـل. الطاقـة  قطـاع 
وقـد أوضـح تقريـر صـادر عـن  وزارة التخطيـط 
والتوقعـات  الدراسـات  قطـاع   ( الدولـي  والتعـاون 
االقتصـادي  )التعـايف  بعنـوان:   2020  ) االقتصاديـة 
اليمـن(  يف  املسـتدام  السـالم  وبنـاء  اإلعمـار  وإعـادة 
أن  %5 مـن منشـآت قطـاع الطاقـة تعرضـت للتدميـر 
كلّيًـا، يف حـن لـم تتجـاوز املنشـآت العاملـة يف هـذا 
لودر)أبـن(،  منطقـة  وتعـدُّ  فقـط.   %  12 القطـاع 
ومـدن مـأرب واخملـا املـدن الوحيـدة التـي حتصل على 

مسـتوى موثـوق نسـبّيًا مـن الكهربـاء.
   حيـث أشـار التقريـر إلـى أن حجـم األضـرار 
لشـبكة  األساسـية  بالهيـاكل  حلقـت  التـي  املاديـة 
اليمنيـة  املـدن  مـن  عـدد  يف  احلضريـة  الكهربـاء 
أمريكـي،  دوالر  662مليـون  ـ   541 بـن  مـا  تراوحـت 
بلـغ  عـدن حيـث  مدينـة  األكبـر يف  الضـرر  كان  وقـد 
حجـم األضـرار 228 مليـون دوالر أمريكـي، ومـن ثـم 
صنعـاء بــ 149 مليـون دوالر أمريكـي، ومدينـة مأرب بـ 

أمريكـي. دوالر  136مليـون 

    وأوضح التقرير أنه ُوِضع تقدير لالحتياجات 
الطاقـة  لقطـاع  اإلعمـار  وإعـادة  للتعـايف  اإلجماليـة 
والضالـع،  )عـدن،  وهـي  قيِّمـت  مدينـة مينيـة   16 يف 
واحلديـدة،  وذمـار،  وبيحـان،  وعمـران،  واحلـزم، 
ورداع،  واخملـا،  ومـأرب،  ولـودر،  وحلـج،  واخلوخـة، 
وصعـدة، وصنعـاء، وتعـز ( مـا بـن 2,251 و 2,752 

مليـار دوالر علـى مـدى 5 سـنوات.
املسـاعد  )الوكيـل  عشـال  اخلضـر  محمـد 
لقطـاع املشـاريع يف وزارة الكهربـاء والطاقـة( يوضـح 
لـ”صـوت األمـل” أن وزارة الكهربـاء والطاقـة حصرت 
أجمالـي عـدد األضـرار التـي حلقـت بقطـاع الكهربـاء 
يف عمـوم مناطـق البـالد حسـب قدرتهـا وإمكاناتهـا، 
التـي شـملت قطـاع التوليـد الـذي بلـغ حجـم األضـرار 
وخطـوط  دوالر،   مليـون   68.867.718 إلـى  فيـه 
النقـل ومحطـات التحويـل K.V 132 مـع األبـراج إلـى 
14.624.591 مليـون دوالر، فيمـا بلـغ حجـم األضـرار 
ويف  دوالر،  مليـون   63.967.438 التوزيـع  شـبكة  يف 
محطات التحويل KV P 11 / 33 نحو 22.200.000 
واإلدارات  املبانـي  األضـرار يف  وقيمـة  دوالر،  مليـون 
احملافظـات  مختلـف  يف  العمـال  ومسـاكن  واخملـازن 

. دوالر  مليـون   27.500.000 بلغـت 
كمـا أوضـح عشـال أن الـوزارة سـعت منـذ 2017 
التـي  املشـاريع  مـن  عـدد  تنفيـذ  إلـى  اليـوم،  وإلـى 
وفـق  علـى  للمواطنـن  اخلدمـة  إعـادة  يف  أسـهمت 
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                                                                                 قطاعــــا الكهربـــــــاء واملــــاء  
ر مؤثر ومحاوالت للنهــوض باخلدمـــــــة تضرُّ

القطاعات  أهم  من  اليمن  يف  واملياه  )الكهرباء(  الطاقة  قطاعا 
الرئيسة عند املواطن، وبسبب استمرار الصراع الدائر يف البالد منذ 
واملياه  الكهرباء  خلدمات  يء  السَّ الوضع  تفاقم  سنوات  سبع  من  أكثر 
قبل  حتى  ضعيًفا  كان  مستواهما  أن  مع  تدهوًرا  وزاد  املواطنني  على 
الصراع، األمر الذي كان له نتائج وخيمة على القطاعني وعلى املواطن 

بدرجة رئيسة.

رجـاء مـكـرد
صوت األمل

     “يكفي صراع”. عبارة قالها حمير بعد تنهيدة 
طويلة أوحت بحجم معاناته وما يقاسيه بسبب الصراع 
بتلك  حزنه  عن  بالتعبير  اكتفى  اليمن،  أوضاع  وتدهور 

التنهيدة وطلب أن ينتهي النزاع.
صنعاء(  من  العشرين،  يف  )شاب  صالح  حمير 
متأخرة  البلد  جعل  اليمن  يف  الصراع  استمرار  يقول: 
واخلدمات  واالقتصاد  والصحة  التعليم  وأعاق  تنموّيًا، 
كل  إنقاذ  من  والبد  ر،  يتدمَّ واليمن  م  يتقدَّ العالم  كافة. 

القطاعات عن طريق تأهيلها أو إعادة إعمارها.
وفًقا الستبانة إلكترونية أجراها )مين انفورميشن 
سنتر للبحوث واإلعالم( حول إعادة إعمار اليمن، اتَّفق 
مبرحلة  للبدء  مهيَّأ  اليمن  أن  على  السكان  من   14%
اإلعمار، على النقيض %48.6 رأوا أنه غير مهيَّأ، يف 
مهيَّأ  اليمن  أن  إلى  آراؤهم  اجتهت   %  37.4 أن  حن 

إلى حدٍّ ما.

اليمن وإعادة اإلعمار
أو  اليمن  إن إعمار  الصحفي فهد سلطان، يقول: 
سنوات  سبع  مدى  على  الصراع  ره  دمَّ ما  تأهيل  إعادة 
مسار  إلى  والعودة  نهائّيًا،  توقًفا  النزاع  بتوقف  مرتبٌط 

السالم. 
أن  يبدو  األمر  حقيقة  يف  بقوله:  سلطان  ويوكِّد 

يزال  ال  املهم  امللف  هذا  عن  احلديث  أو  اليمن  إعمار 
دول  قبل  من  عنه  احلديث  أن  خصوًصا  املنال،  بعيد 
املعنية مبلف  الكبرى واالحتاد األوروبي  اإلقليم والدول 
اليمن ال تخرج تصريحاتها عن حديثها عن وقف الصراع 
، من دون أن تكون هناك ضغوط  يف اليمن كمطالبة ومتنِّ
النزاع،  بوقف  اليمنية  األطراف  جميع  على  حقيقية 
إلى  والعودة  السالم،  صناعة  مفاوضات  يف  والدخول 

املسار السياسي الذي توقف قبل سنوات.
إن إعادة إعمار اليمن مطلب الكثير من اليمنين، 
لكنَّ حتقيقه يف اليمن مشروط مبواجهة حتديات عديدة 
والعدالة  الشائك،  السياسي  امللف  أولها  ومعاجلتها، 

االجتماعية، ومعاجلة البنية التحتية للبلد.

امللف السياسي عائق
إن  يقول:  بحرة،  جمال  الدكتور  االقتصاد  خبير 
الوصول  دون  حتول  التي  العوائق  من  العديد  ُهناك 
امللف  العوائق  هذه  أولى  اإلعمار،  إعادة  مرحلة  إلى 
السياسي، واستمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حلول 
ترضي الشعب واألطراف املتنازعة، فكل هذا لن يخدم 

مصالح الشعب وال البلد، وسيعيق التنمية واإلعمار.
ويضيف الدكتور بحرة: »من عوائق إعادة اإلعمار 
داخلية  إلى صراعات  أدَّت  التي  اخلطيرة  االنقسامات 
عنصرية وطائفية، وأدَّت إلى تهدم البنية التحتية للبلد، 
املدى  على  اليمن  إعمار  إعادة  دون  حال  األمر  هذا 

القصير«.
بعض  نزوح  إلى  ى  أدَّ الداخلي  الصراع  أن  ًدا،  موكِّ

تسبب  الوطني  االقتصاد  على  وتأثيره  اليمنية،  األسر 
يف تفاقم الفقر والبطالة وزيادة تعرض الفقراء خملاطر 

عديدة منها اجلوع واألمية واملرض.
ويردف الدكتور بحرة قائلًا: إن من العوائق ضعف 
دور  وغياب  الدولة،  كل مؤسسات  الداخلية يف  الرقابة 
اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة عن القيام بدوره يف 
احلدِّ من الفساد املالي املستشري يف الوزارات واملصالح 

اإليرادية.
مشيًرا إلى أنه من عوائق إعادة اإلعمار يف اليمن 
بدورهم  القيام  على  العلمية  الكفايات  ذوي  قدرة  عدم 
جتاه الوطن، وعدم ترك اجملال للمتعلمن واملتخصصن 

إلدارة شؤون البالد حسب علمهم وخبرتهم املكتسبة.
رؤية  وجود  عدم  أن  بحرة،  جمال  الدكتور  ويوكِّد 
املصالح  يحقق  مبا  البالد  إلدارة  استراتيجية  سياسية 
وتذبذب  اليمني،  الشعب  أبناء  لكل  واخلاصة  العامة 
الريال  قيمة  تدهور  إلى  ى  أدَّ العمالت؛  صرف  أسعار 
الفرد،  دخل  مستوى  وتدني  املعيشي،  والغالء  اليمني، 

وكلها من صعوبات إعادة اإلعمار يف اليمن.
توكِّد  حقوقية(  )ناشطة  مالك  هيفاء  جانبها  من 
كالم الدكتور جمال بحرة، بقولها: إن امللف السياسي من 
أصعب امللفات التي تعيق عملية إعادة اإلعمار، وليست 
الصراعات الداخلية وحدها من تؤثر سلًبا يف البلد، بل 

التدخل اخلارجي أيًضا.

االستقرار والعدالة االجتماعية
      إن إعادة إعمار اليمن تتطلب ــ يف املقام 

أخرى  مراحل  بعدها  لتأتي  الصراع  إيقاف  ــ  األول 
البنية  وإنعاش  االجتماعية،  والعدالة  الضرر،  كجبر 
التحتية، والتنمية االقتصادية، ووجود رؤية واضحة 
االختصاص  ذوو  أوضحه  ما  هذا  اليمن.  ملستقبل 

واألكادمييون لـ »صوت األمل«.
وخبير  )أكادميي  التميمي  اهلل  عبد  الدكتور 
اليمن  إعمار  إعادة  “إن  يقول:  واالتصال(  اإلعالم 
تتطلب أولًا وجود قيادة لديها رؤية واضحة مبستقبل 
داخل  واستقرار  أمن  وجود  من  البد  وأنه  اليمن، 
وللمنظمات  للمستثمرين  الفرصة  تتاح  حتى  البلد، 

ما  إعادة  يف  ويسهموا  يعودوا  أن  األعمال  ورجال 
التحتية  للبنية  ودمار  خراب  من  الصراع  به  تسبب 

يف اليمن”. 
الذي  الضرر  »إن  التميمي:  الدكتور  ويضيف 
فهناك  فقط،  اقتصادّيًا  ضرًرا  ليس  باليمن  حلق 
اليمني،  اجملتمع  على  نفسيٌّ  ، وضرر  أخالقيٌّ ضرر 
تكون  أن  البد  لذلك  باحلسبان؛  يؤخذ  أن  ويجب 
وجبر  العدل  نشر  إلعادة  اجتماعية  عدالة  هناك 
الضرر لكل فرد ميني أُصيب أو حدث له ضرر جراء 
الصراع«. مؤكًدا: »هذه أمور يف غاية األهمية ويجب 

إعادة إعمـــار اليمــن إعادة إعمـــار اليمــن 

عوائـــق وحلـــول يقدمها األكـــــــادمييون وذوو االختصـــاص

املصدر: )املؤسسة العامة للمياه بعدن(

فهد سلطانهيفاء مالك



اليمن  إعمار  ليعيدوا  القرار؛  أصحاب  يتداركها  أن 
نفسّيًا واقتصادّيًا وما إلى ذلك”. 

من جانبه عبد اهلل قاسم )سفير سالم عاملي( 
يقول: إن عملية إعادة اإلعمار مهمة جًدا؛ من أجل 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عجلة  حتريك 
حسب األولويات الضرورية يف البنية التحتية وجبر 
الضرر يف املنازل اخلاصة باملواطنن الذين يعيشون 
يف مخيمات النازحن، كذلك املدارس واملستشفيات 
والطرقات والكهرباء، ودعم االقتصاد الوطني الذي 

ه من أولويات إعادة اإلعمار. يعدُّ

مقترحات ألولى اخلطوات
     »ال ميكن احلديث عن إعادة اإلعمار قبل إيقاف 
الصراع، والبد من تضافر جميع اجلهود. وتتحمل الدول 
إلعادة  األولى  املسؤولية  الصراع  وأطراف  اإلقليمية 
اإلعمار ورأس املال اليمني، كما أن الدول الكبرى مدعوة 
منهم  مطلوب  اليمن  أبناء  وكل  اإلعمار،  يف  لإلسهام 
اإلسهام يف ذلك« وفًقا لـ )الُصحفي عبدالباري طاهر(.

.ويقول طاهر: البد من وضع خطط وبرامج ملهمة 
وأن  واإلنسانيةــ  الوطنية  باملهمة  يصفها  التي  اإلعمارــ 
فقده  عما  والتعويض  اجلراح  لتضميد  األولوية  تكون 

ر وإعادة البناء ووضع اخلطط،  املواطنون، وتعمير ما ُدمِّ
النتشال اليمن من الفقر واملرض والتجهيل.

احللول  من  »إن  بحرة:  جمال  الدكتور  يُردف  كما 
واملقترحات إلعادة إعمار اليمن إنهاء الصراع السياسي 
والتمسك  اليمني،  اجملتمع  قوى  بن  أشكاله  مبختلف 
اليمن  أبناء  بن  والفرقة  العداء  ونبذ  اليمنية،  بالوحدة 
احلوار  طاولة  حول  اجللوس  إلى  والدعوة  الواحد، 

للتصالح والتسامح واإلخاء بن كل أطراف النزاع«.
وعن مقترحات إعادة اإلعمار يقول الدكتور جمال: 
من املقترحات التي نراها إلعادة اإلعمار: دعم االقتصاد 
والقوانين  اللوائح  يف  النظر  إعادة  طريق  عن  الوطني 
وعادلة  آمنة  بيئة  توفير  الدولة،  قبل  من  العامة 
والضرائب،  اجلمركية  التعريفات  وتخفيض  لالستثمار 
موظفي  بعض  من  القانونية  غير  التعسفات  من  واحلد 

اجلهات احلكومية جتاه املستثمرين.
والصحة،  بالتعليم  االهتمام  ضرورة  إلى  مشيًرا 
وحتسن  املتساوية  واملواطنة  العامة  اخلدمات  وتوفير 
عمل  فرص  وإيجاد  واجلماعة،  الفرد  دخل  مستوى 
للشباب واخلريجن من اجلامعات، ووضع خطط تنموية 

مستدامة للتخفيف من البطالة والفقر يف اجملتمع.
خطط  وضع  من  البد  أنه  بحرة  ويوكِّد       
لتعزيز  وذلك  اليمن؛  إعمار  إلعادة  واقعية  استراتيجية 
القدرات واإلمكانات للنهوض بالوطن عن طريق استثمار 
وتأهيلها  وتدريبها  الكفايات  ذوي  البشرية  املوارد 
احلديثة، مبا  التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  باستمرار؛ 

يتالءم مع متطلبات سوق العمل.

التنمية االقتصادية شرط لإلعمار
االقتصادي  واخلبير  )الباحث  شماخ  سعيد  أحمد 
وعضو مجلس الشورى( يقول: إن متطلبات إعادة اإلعمار 
يف اليمن أو أيِّ بلد جرت فيه الصراعات والدمار يحتاج 
من  وخارجية؛  داخلية  سياسية  عملية  يف  الدخول  إلى 
أجل حتقيق االستقرار االقتصادي على املستوى املتوسط 
اإلعمار  إعادة  عملية  اليوم  باتت  اليمن  يف  والبعيد. 

والسالم تنقشع ضبابيتها )تتضح رؤية واقعيتها(.
الكثير  يراود  تساؤل  “هناك  شماخ:  ويضيف      
من املفكرين والكتاب السياسين، حول مدى قدرة اليمن 
إلى  يحتاج  كان  إذا  وما  مبفرده،  اإلعمار  إعادة  على 

مساعدات دولية، وليس لقروض تثقل كاهل اليمنين«.
اليمن  يف  اإلعمار  إعادة  قضية  أن  شماخ  ويرى 
متكن  جيوسياسية،  العتبارات  خاضعة  عملية  هي 
موقع  أهمية  وتستغل  االقتصادية  املوارد  استخدام  من 
اليمن اجلغرايف يف اخلارطة العاملية، ومن هنا فأن هذه 
العوامل سواء على الصعيد احمللي أم الدولي هي التي 
املقدمة  الهبات  أو  املساعدات  وجهة  حتدد  أن  ميكن 
وكذلك  القروض،  على  االعتماد  دون  وحجمها  لليمن 
تغييًرا  تعمل  أن  ميكن  التي  املقبلة  االستثمارات  حجم 
ونقلة نوعية يف التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية 

وإيقاف التدهور يف اليمن. 
ويوكِّد عضو مجلس الشورى أحمد شماخ ضرورة 
اليمن  حكماء  وكل  اليمنية  السياسية  القوى  تقوم  أن 
السياسية  توجهاتهم  مبختلف  واليمنيون  وعقالئه 
والدينية والقبلية واالجتماعية بتفضيل املصلحة الوطنية 

واملذهبية  الشخصية  املصالح  كل  على  لليمن  العليا 
السياسية، والنظر إلى املصالح العليا للوطن.

واحلكومات  القوى  على  يجب  أنه  إلى  مشيًرا 
ما  إلى  ينظروا  أن  الدولة،  القرار يف  الوطنية وصانعي 
تكتنزه األرض اليمنية، سواء كان يف باطن األرض أم على 
سطحها أم يف البحار اليمنية، فالبلد فيه تنوع اقتصادي 
وبيئي كبير جًدا يف كل بقعة على ترابه ال سيما اجلزر 

اليمنية التي لها خصوصيتها يف هذا اجلانب.
ثروات  من  اليمن  امتلك  مهما  إنه  أحمد:  ويقول 
تساوي  ال  ــ  نظره  وجهة  من  ــ  فهي  اقتصادية  وموارد 
يساوي  البشري  العنصر  أن  حن  يف   ،30% من  أكثر 
%70. والطريقة التي سينتهي بها الصراع تعتمد على 
كل  تكفل حقوق  بحيث  حقيقية  وطنية  إيجاد مصاحلة 
وحريتهم  العباد  وحتفظ  البالد  سيادة  وتصون  الناس، 
صياغة  وإعادة  الوطنية  اللُحمة  وإعادة  وكرامتهم، 
التي  والقوانن  التشريعات  وإيجاد  عموًما،  السياسات 

تواكب املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية. 
والنازحن  الالجئن  إعادة  ضرورة  على  ًدا  مشدِّ
يف الداخل واخلارج، والبد من إشراك القطاع اخلاص 
أم  الوطن  خارج  املهاجرة  األموال  رؤوس  سواء  اليمني 
التي فرت خالل فترة الصراع، كما البد من توفير أنظمة 
الشعب  لصالح  العامة  املوارد  حلماية  صارمة  وقوانن 
والتعايف  الوطنية  املصاحلة  إطالق  أجل  من  والوطن؛ 
التأهيل  إعادة  إن  األمد.  الطويل  االقتصادي  واإلنعاش 
واإلعمار يف اليمن مبشاركة جميع القطاعات اخلاصة 

والعامة سوف تعزز من مسار التنمية.
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اإلمكانـات املتاحـة لهـا، حيـث بـدأت يف تنفيذ مشـروع 
إنشـاء محطـة توليـد غازيـة ) املرحلـة األولـى ( بقـدرة 
 2017 عـام  أواخـر  منـذ  عـدن  يف  وات  ميجـا   264
املقـرر تسـليم املرحلـة األولـى قريًبـا، ومشـروع  ومـن 
إعـادة تأهيـل محطـة احلسـوة الكهروحراريـة يف عدن 
الـذي بُـدئ العمـل فيـه يف أواخـر 2017 ولـم ينتـِه إلـى 
ميجـاوات   30 توليـد  محطـة  إنشـاء  ومشـروع  األن، 
ثـالث  إقامـة  مـع  أبـن  منطقـة زجنبـار محافظـة  يف 
توقـف  املشـروع  وهـذا  وتصريـف،  حتويـل  محطـات 

املسـتقرة يف احملافظـة. غيـر  األوضـاع  بسـبب 
ـذت خـالل العـام  وأضـاف، أن هنـاك مشـاريع نُفِّ
2020، واملتمثلـة يف إنشـاء محطـة لـودر املركزيـة 10 
ومحطـة  ميجـاوات،   5 لعبـوس  ومحطـة  ميجـاوات، 
اإلجـراءات  تنفيـذ  بُـِدئ يف  كمـا  2 ميجـاوات،  أحـور 
الالزمـة ملشـروع خـط النقـل ومحطـات التحويـل 132 
ك . ف يف منطقة خرير ـ قريو بطول 30 كم، وإنشاء 
سـيناء  ابـن  موقـع  الثقيـل يف  بالوقـود  توليـد  محطـة 
وإنشـاء  ميجـاوات،   60 بقـدرة  حضرمـوت  سـاحل 
بأجمالـي  الشمسـية  بالطاقـة  محطـات  سـبع  عـدد 
120 ميجـاوات يف ) عـدن، وحلـج، وأبـن، وحضرموت 

واملهـرة(. الـوادي، 
 مـن جانبـه أشـار املهندس عمـر الفاروق باجرش 
)مديـر عـام املشـاريع يف وزارة الكهربـاء والطاقـة( إلى 
أن الـوزارة منـذ 2015 سـعت مـن أجـل إعـادة إعمـار 
اليمنيـة،  احملافظـات  مـن  عـدد  يف  الكهربـاء  قطـاع 
وواجهتها الكثير من العراقيل واملشكالت ـ كان سببها 
الصـراعـ   التـي أدت الـى إصابـة القطـاع بالشـلل شـبه 
الكامل، وتوقف عدد من املشـاريع االسـتراتيجية التي 

كانـت سـتخدم العديـد مـن احملافظـات اليمنيـة.
  وبـنَّ لـ«صـوت األمـل« أن مـن ضمـن املشـاريع 
مشـروع  الصـراع  بسـبب  املتوقفـة  االسـتراتيجية 
عـدن  ـ  ذمـار  ـ  مـأرب  محطـة  مـن  الطاقـة  تصريـف 
بسـبب  انسـحبت  التـي  أجنبيـة  شـركات  مـن  املمـول 
الوضـع غيـر اآلمـن يف اليمـن، ومشـروع تطويـر شـبكة 

الكويتـي. الصنـدوق  مـن  املقـدم  عـدن 
ببعـض  تقـوم  مازالـت  الـوزارة  أن  ـد  ووكَّ     
اإلصالحـات لشـبكة الطـرق، كما تسـعى إلى التواصل 
مـع الـدول املناحـة والداعمـة؛ لتقـدمي الدعـم الـالزم 
بقطـاع  اخلاصـة  االسـتراتيجية  املشـاريع  لتنفيـذ 
وبرامـج  خطـط  ت  أُِعـدَّ كمـا  اليمـن،  يف  الكهربـاء 
والتعـاون  التخطيـط  وزارة  إلـى  ُسـلِّمت  اسـتثمارية 

الكهربـاء.  بقطـاع  النهـوض  يخـص  فيمـا  الدولـي 
ذت  وحـول مشـروع الرئيـس، يقـول: إن الـوزارة نفَّ
مشـروع محطـة توليـد غازيـة )املرحلـة األولـى( التـي 
تسـمى مبحطـة الرئيـس يف عـدن منـذ نهايـة 2017، 

 520 أصـل  مـن  ميجـاوات   264 بــ  طاقتهـا  وتقـدر 
ميجـاوات كمشـروع كامـل، وسـتبدأ املرحلـة الثانية من 
املشـروع يف بداية 2023، وستسـتفيد منها محافظات 
)عـدن، وحلـج، وأبـن ( بدعـم حكومـي، ومـن املقـرر 
ودخـول   2025 يف  بالكامـل  املشـروع  مـن  االنتهـاء 

للخدمـة.  احملطـة 

قطاع املياه والصرف الصحي 
يعانـي أبنـاء محافظـة تعـز كسـائر اليمنيـن يف 
معظـم احملافظـات اليمنيـة مـن صعوبـة احلصول على 
جـراء  امليـاه  قطـاع  تدهـور  بسـبب  نقيـة  شـرب  ميـاه 
أصبـح  حيـث  سـنوات،  سـبع  منـذ  الصـراع  اسـتمرار 
لالسـتهالك  يـوم  كل  امليـاه  بشـراء  يقومـون  النـاس 

امليـاه.  تنقيـة  اليومـي، وذلـك مـن محطـات 
ووفًقـا لتقريـر وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي 
2021، فـأن انهيـار نظـام إمـدادات امليـاه العامـة أثـر 
يف دخـل األسـر إذ تضطـر إلـى شـراء املـاء كل يـوم، 
حيـث إن %50 مـن السـكان يكافحـون يومّيًـا إليجـاد 
أو شـراء مـا يكفـي مـن امليـاه النظيفـة للشـرب، وهـذا 
يجعـل 14.7 مليـون مينـي يعتمـدون علـى املسـاعدات 

اإلنسـانية للحفـاظ علـى صحتهـم.
اليمـن تعـدُّ مـن أقـدم  “مشـكلة امليـاه يف        
املشـكالت يف البـالد، وهنـاك محـاوالت عديـدة تقـوم 
بهـا احلكومـة اليمنيـة ملعاجلـة تلـك املشـكالت حسـب 
واملتوسـط  القصيـر  املـدى  علـى  املتاحـة  اإلمكانـات 
والطويـل”. وذلـك اسـتناًدا إلـى مـا صـرح بـه مسـؤول 

يف وزارة امليـاه )فضـل عـدم ذكـر اسـمه(.
 

  100 ألف بئر يف اليمن 
    كمـا أشـارت وزارة امليـاه والبيئـة إلـى أن عـدد 
اآلبـار يف اليمـن جتـاوز أكثـر مـن 100 ألف بئر، متتلك 
صنعـاء وحدهـا أكثـر مـن 14 بئـًرا، وعـدد اآلبـار التـي 
تغـذي عـدن تقريًبـا 114 بئـًرا تتغـذى مـن ثالثـة حقـول 

رئيسـة تقـع يف قاعـدة دلتـا تـن.
يعانـي اليمـن منـذ فتـرة طويلـة من نقـص حاد يف 
امليـاه، حيـث إن امليـاه العذبـة يف اليمـن متوفـرة مبعدل 
80 متـًرا مكعًبـا فقـط، يف عـام 2014 لـم ميثـل سـوى 
%14 مـن متوسـط نصيـب الفـرد )554 متـًرا مكعًبـا( 
يف منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا.   وفًقـا 

لتقريـر البنـك الدولـي 2020.
يف  اخملتصـن  )كبيـر  جمـال  نـوري  املهنـدس 
احملليـة  املؤسسـات  أن  أكـد   والبيئـة(  امليـاه  وزارة 
للميـاه والصـرف الصحـي وهيئـة مشـاريع ميـاه الريف 
وفروعهـا يف احملافظـات اليمنيـة اخملتلفـة عجزت عن 
تقـدمي خدمـات إمـدادات امليـاه يف احلضـر والريـف، 

نتيجـة  الصحـي  الصـرف  مرافـق  تشـغيل  وصيانـة 
اسـتمرار الصـراع الـذي أدى إلـى انعدام يف املشـتقات 
النفطيـة الالزمـة لتشـغيل محطات تشـغيل شـبكة آبار 

واألهليـة. للمؤسسـات احلكوميـة  التابعـة  امليـاه 
وبـن التقريـر الصـادر عـن وزارة التخطيـط يف 
2020، أن اليمـن يعانـي منـذ فتـرة طويلـة مـن نقـص 
حـاد يف امليـاه، وقـد تضـررت إمدادات امليـاه والصرف 
الصحـي مبـا يقـارب 38 % مـن أصـول هـذا القطـاع، 
منهـا 10 % تعرضـت للتدميـر. وقـد قـدرت إجمالـي 
األضـرار التـي حلقـت بقطـاع املياه والصـرف الصحي 

بـن 283 و 346 مليـون دوالر أمريكـي.
   واسـتعرض التقريـر احملافظـات األكثـر تضرًرا 
يف قطـاع امليـاه، موضًحـا أن أعلـى مدينتـن تعرضـت 
مرافقهمـا للضـرر همـا تعـز واحلديـدة، بنسـبة بلغـت 
املقـدرة  إجمالـي اخلسـائر  أمـا  منهمـا،  لـكل   %  60
بالـدوالر فـكان ملدينـة صنعـاء  25 %  مـن اخلسـائر 
مببلـغ  وقـدره 86 مليـون دوالر، تليهـا عـدن بنسـبة  18 
% ومببلـغ يتـراوح بـن 52 و 63 مليـون دوالر، وبـن 
51 و 63 مليـون دوالر لتعـز التـي بلغـت نسـبتها 18%،  
 44 و   36 بـن  يتـراوح  %، مببلـغ   13 احلديـدة   ثـم 

مليـون دوالر. 
املقـدرة  االحتياجـات  تكلفـة  التقريـر  قـدر  وقـد 
للتعـايف وإعـادة اإلعمـار علـى املـدى القصيـر واملـدى 
و   763 بـن  يتـراوح  مببلـغ  القطـاع،  لهـذا  املتوسـط 

932 مليـون دوالر، حصلـت صنعـاء علـى أعلـى نسـبة 
احتياجـات مببلـغ 196 مليـون دوالر علـى مـدى خمـس 
سـنوات، تليها عدن  159 مليون دوالر، ومن ثم  تعز بـ 

460 مليون دوالر. أما أقل نسـبة احتياجات متويل يف 
قطـاع امليـاه والصـرف الصحـي يف مدينـة احلزم مببلغ 

ال يتجـاوز 5 مليـون دوالر.

                                                                                 قطاعــــا الكهربـــــــاء واملــــاء  
ر مؤثر ومحاوالت للنهــوض باخلدمـــــــة تضرُّ

إعادة إعمـــار اليمــن إعادة إعمـــار اليمــن 

عوائـــق وحلـــول يقدمها األكـــــــادمييون وذوو االختصـــاص

أحمد سعيد شماخالدكتور عبداهلل التميمي
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علياء محمد
صوت األمل

 القطاع التعليمي ضعيف 
أنـور عبـد الشـكور )مديـر  نـواب        
التربيـة  بـوزارة  والتخطيـط  اإلحصـاء  إدارة 
والتعليـم( يقـول: ممـا ال شـك فيـه أن البنيـة 
التحتيـة والتعليميـة والتجهيـزات يف القطـاع 
التعليمـي قبـل نشـوب الصـراع عـام 2015م 
لـم تكـن باجلـودة العاليـة، وإمنـا كانـت تـؤدي 
واليـوم  منهـا-  االسـتفادة  ميكـن   - الغـرض 
تدميـر  إلـى  ذلـك  ى  وأدَّ سـوًءا،  األمـر  ازداد 
الكثيـر مـن املـدارس وجتهيزاتها؛ األمر الذي 

أثـر سـلًبا يف سـير العمليـة التعليميـة.
 من جانبه علي أحمد مسـعد: )مدرس( 
يوكِّد أن عدم توفر البيئة التعليمية املناسبة، 
والعوامـل النفسـية للمعلـم واملتعلـم، وغيـاب 
االقتصاديـة  واألوضـاع  املعلمـن  بعـض 
يف  سـبًبا  كانـت  العوامـل  هـذه  كل  املترديـة، 
املـدارس،  مـن  الطـالب  مـن  الكثيـر  تسـرب 
وبـن قدرتهـم علـى مواصلـة  بينهـم  وحالـت 

التعليـم.
يقـول مسـعد: جلـأ أغلـب الطـالب إلـى 
وأسـرهم  تسـاعدهم  أعمـال  عـن  البحـث 
علـى توفيـر احتياجـات احليـاة؛ ممـا تسـبب 
يف ظهـور سـلوكيات تضـر بالفـرد واجملتمـع، 
والشـمة  والسـجائر  القـات  تعاطـي  أهمهـا 

والسـرقات.
     ويـردف األسـتاذ مسـعد: مـع وجـود 
التعليميـة  القيـادات  مـن  املعاجلـات  بعـض 
التعليميـة،  للعمليـة  العافيـة  السـتعادة 
واسـتخدام البدائـل مـن املعلمـن واملعلمـات، 
مـازال املسـتوى التعليمـي والتربوي متدهوًرا، 
وتراجـع تراجًعـا واضًحـا للعيـان. أضـف إلـى 
ذلـك، عـدم توفـر الوسـائل التعليميـة بحيـث 
ـر علـى املعلـم واملتعلـم تلقـي املعرفـة ال  تيسِّ

املدرسـي. الكتـاب  سـيما 
 

تدهور الوضع املادي سبب يف انقطاع 
التعليم      

       عبـد اهلل املطـري )رئيـس جامعـة 
الدخـل  مسـتوى  تدنـي  أن  أوضـح  جبلـة( 

اجملتمـع  شـرائح  أغلـب  لـه  تعرضـت  الـذي 
اإلقبـال  انحسـار  إلـى  ى  أدَّ املعلـم،  ومنهـا 
علـى العمليـة التعليميـة بصـورة عامـة، وعلـى 
التعليـم اجلامعـي بصـورة خاصـة، حيـث إن 
هـا األدنى ال تسـمح  اإلمكانـات املاديـة يف حدِّ
للطالب باالسـتمرار يف الدراسـة، وال تشـجع 
التدريـس،  يف  عملـه  مواصلـة  علـى  املعلـم 
وأصبحـت األسـرة تفكـر كثيـًرا يف مواصلـة 

واجلامعـات.  املـدارس  يف  التعليـم  أبنائهـا 
ا أن التضخـم الكبيـر الـذي حـدث  ـدً موكِّ
بسـبب  النقـل؛  ووسـائل  السـلع  أسـعار  يف 
مـن  ذلـك  علـى  ترتـب  ومـا  الوقـود  ة  شـحَّ
تكاليـف باهظـة يف مجـال التنقـل مـن وإلـى 
مـن  الكثيـر  خـروج  يف  تسـبب  اجلامعـات 

وجامعاتهـم. مدارسـهم  مـن  الطـالب 
ويـرى املطـري أنَّ انقطـاع املرتبات سـواء 
ألعضـاء هيئـة التدريس وموظفـي اجلامعات 
أم للموظفـن يف قطـاع التربيـة والتعليـم دفـع  
إلـى تدهـور العمليـة التعليمية، كما أنَّ انعدام 
االنضبـاط بالتقـومي اجلامعي بسـبب صعوبة 
مسـايرة التعليـم وانعـدام الوسـائل التعليميـة، 
للجامعـات،  التشـغيلية  املوازنـات  وانعـدام 
مـن  الطلبـة  تسـرب  إلـى  أدى  ذلـك  مجمـل 
الطلبـة  أعـداد  وقلـة  جهـة،  مـن  اجلامعـات 
الذيـن يرغبـون يف االلتحـاق باجلامعـات مـن 

أخـرى.

إحصائيات 
    وفًقـا للتقاريـر اإلحصائيـة الرسـمية 
وزارة  يف  والتخطيـط   اإلحصـاء  )إدارة 
2015م(،  للعـام  -عـدن  والتعليـم  التربيـة 
اليمنيـة  اجلمهوريـة  يف  املـدارس  عـدد  بلـغ 
16578 مدرسـة، منهـا مـا هـو مصمـم ليكـون 
بنـاًء مدرسـّيًا  بعـدد 14751، ومنهـا مـن دون 
هـو  مـا  ومنهـا  مدرسـة،   545 بعـدد  مبنـى 
حتـت  أو  النخـل(  سـعف  مـن  بعشـاش)كوخ 
صفيـح أو شـجرة أو ركـن مسـجد بعـدد 405 
مدرسـة مغلقة، أو قيد اإلنشـاء وعدد 4605 
مـن غيـر مرافـق صحيـة )حمامـات( وعـدد 
وعـدد  مدرسـية،  معامـل  دون  مـن   13215
اثنـن مليـون طالـب وطالبـة مـن دون مقاعـد 
عـن  فضـلًا  األرض  يفترشـون  أي  مدرسـية؛ 

. األخـرى  التجهيـزات 
وأدى الصراع إلى إغالق 3700 مدرسـة 
مـدارس  ربـع  بعمـوم اجلمهوريـة، مبـا ميثـل 
2014/2015م،  عـام  نهايـة  يف  اجلمهوريـة 
مازالـت  أنهـا  إال  املـدارس  معظـم  وُفِتحـت 
التجهيـزات  يف  كبيـر  نقـص  مـن  تعانـي 
املدرسـي  باملبنـى  حلقـت  كمـا  املدرسـية. 
أضـرار كبيـرة فقـد تضـرر مـا يقـارب 1515 
ـر تدميـًرا كلّيًـا وعـدد  مدرسـة منهـا 195 دمِّ
720 تدميـًرا جزئّيًـا، وعدد 466 اسـتخدمت 
إليـواء النازحـن وعـدد 134 مدرسـة ثكنـات 
ومـن  منهـا  الكثيـر  أتلـف  ممـا  الصـراع، 

املـدارس. جتهيـزات 
وفًقـا للتقريـر الصـادر عـن وزارة التربيـة 
بلـغ  2020م،   العـام  يف  بصنعـاء  والتعليـم 
الصـراع  جـراء  املتضـررة  املنشـآت  إجمالـي 
فيهـا  املوجوديـن  الطلبـة  وإجمالـي   ،3,652
3,652 ومتوسـط العجـز السـنوي يف طباعـة 

.84% بلـغ  الكتـب 

التخطيـط  وزارة  تقريـر  وذكـر      
التعليـم  2020، أن قطـاع  الدولـي  والتعـاون 
التحديـات  مـن  العديـد  يواجـه  اليمـن  يف 
املاديـة يف  األضـرار  عـن  الناجمـة  والعوائـق 
مرافـق التعليـم والنـزوح القسـري واألزمـات 
دفـع  توقـف  ومشـكلة  احلـادة  االقتصاديـة 
املرتبـات وعـدم انتظامهـا، فأثـر هـذا يف نحو 
64 % مـن إجمالـي املـدارس، و79 % مـن 

البـالد.  يف  الطـالب  إجمالـي 
    وطبًقـا خلطـة االسـتجابة اإلنسـانية 
التعليـم  يف  طفـل  مليـون   5.5 فـإن   2020
األساسـي والثانـوي يف حاجـة إلـى املسـاعدة 
مليـون   5 منهـم  تعليمهـم،  اسـتمرار  لضمـان 
املسـاعدة  إلـى  ماسـة  حاجـة  يف  طفـل 

. لتعليميـة ا

انقطاع رواتب املعلمني 
يف  اليونيسـيف  ملنظمـة  وفًقـا       
فـإن  2020م،  يوليـو  يف  الصـادر  تقريرهـا 
ثلثـي  أو   – ومعلمـة  171,600معلـم  نحـو 
العاملـن يف مجـال التدريـس - لـم يتسـلموا 
األمـر  أربـع سـنوات؛  منـذ  بانتظـام  رواتبهـم 
ماليـن  األربعـة  يقـارب  مـا  عـرَّض  الـذي 
طفـل خلطـر فقدانهـم فـرص احلصـول علـى 

لتعليـم.  ا
املدرسـات  إحـدى  اهلل،  عبـد  فريـال 
الالتـي ذهـن للبحـث عـن عمـل آخـر؛ لتعيـل 
أسـرتها تقـول: »منـذ انقطـاع الراتـب لـم أعد 
أشـعر بضـرورة الذهـاب إلـى املدرسـة، فأنـا 
انتظـار  أسـتطيع  وال  أسـرة  عـن  مسـؤولة 
الراتـب كل ثالثـة أشـهر، ومـع محبتـي ملهنتـي 
إال أننـي ذهبـت ألبحـث عـن عمـل آخـر ألجـد 
منـه راتًبـا شـهرّيًا يسـد حاجتي أنـا وأبنائي«.
علـي أحمـد مسـعد )مـدرس( يقـول: إن 
العمليـة  يف  أثـر  اليمـن  يف  القائـم  الصـراع 
سـنوات،  سـبع  منـذ  والتربويـة  التعليميـة 
مـدارس  مـن  التعليميـة  البيئـة  ـرت  ُدمِّ حيـث 
وجزئّيًـا،  كلّيًـا  تدميـًرا  تعليميـة  ومؤسسـات 
مناطـق  أغلـب  يف  التعليـم  سـير  وتعرقـل 

املواجهـة. 
أغلـب  تسـرب  إن  قائـلًا:  وأضـاف 
العوامـل  جـراء  املـدارس  مـن  الطـالب 
وتعثـر  االقتصاديـة  واألوضـاع  النفسـية 
جـراء  واجبـه؛  تأديـة  عـن  التعليمـي  الـكادر 
توقـف املرتبـات والتدهـور االقتصـادي الـذي 
ألقـى بظاللـه علـى املعلـم، الـذي انحصر جل 

تفكيـره بـن احتياجـات أفراد أسـرته، وتأدية 
بعـض  قـدرة  وعـدم  التالميـذ،  جتـاه  واجبـه 
املدرسـن علـى تأديـة واجبهـم يف املدرسـة، 
وعـدم قدرتهـم علـى تأمـن احليـاة الكرميـة 

وألسـرهم. لهـم 
يقـول علـي مسـعد: مـع كل التحديـات إال 
تعافـت يف  والتربويـة،  التعليميـة  العمليـة  أن 
اآلونـة األخيـرة، ولكـن مـع وجـود تراجـع يف 

املسـتوى التعليمـي والتربـوي.

معايير التعليم يف الطوارئ 
   مـرة أخـرى يشـير نـواب أنـور )مديـر 
التربيـة  بـوزارة  والتخطيـط  اإلحصـاء  إدارة 
والتعليـم( يف حديثـه لــ »صـوت األمـل« إلـى 
الطـوارئ  التعليـم يف  أهميـة تطبيـق معاييـر 
يشـارك  أن  وهـو  باملشـاركة،  تبـدأ  التـي 
أعضـاء اجملتمـع بنشـاط وشـفافية ومـن دون 
متييـز يف عمليـة حتليـل االسـتجابة اخلاصـة 

لهـا. والتخطيـط  التعليـم  بقطـاع 
ويـرى نـواب أنـه يأتـي بعـد ذلـك معيـار 
مـوارد  حتديـد  علـى  يعمـل  الـذي  املـوارد 
إليجـاد  واسـتخدامها  وتوفيرهـا  اجملتمـع، 
فـرص تعلـم مناسـبة للفئـات العمريـة، ويليـه 
التعليـم،  يف  التنسـيق  آليـات  تطبيـق  معيـار 
يعملـون  الذيـن  للمعنيـن  الدعـم  وتقـدمي 
لضمـان احلصـول علـى تعليـم نوعي مسـتدام 

اجلـودة. وعالـي 
يقـول نـواب: »إن معيـار القياس والتقييم 
يحـدث فيـه إجـراء لعمليات تقييـم التعليم يف 
حاالت الطوارئ يف الوقت املناسب على وفق 
منهجيـة شـاملة وشـفافة وتشـاركية، وأخيـًرا 
معيـار املتابعـة وجتـري فيـه املتابعـة املسـتمرة 
واحتياجـات  للتعليـم  واالسـتجابة  لألنشـطة 

التعليـم الناشـئة للفئـات املتضررة«.

املنظمات ودورها
الـذي  الـدور  مبيًنـا  أنـور  نـواب  ويتابـع 
تقـوم بـه بعـض املنظمـات، فيقـول:  سـارعت 
بعـض املنظمـات مبوجـب توصيـات اإلدارات 
فيهـا  توجـد  التـي  باحملافظـات  التربويـة 
مخيمـات للنازحـن إلى بنـاء الفصول البديلة 
أو املؤقتـة التـي قامـت بحـل جـزء كبيـر مـن 
علـى  النازحـن،  لألطفـال  التعليـم  عوائـق 
سـبيل املثـال: مـا قـام به مكتـب التربية مأرب 
اجلفينـة  مبنطقـة  بديلـة  فصـول  عمـل  مـن 
متويـل )منحـة بنـك اإلعمـار األملانـي 4( عبـر 

منظمـة اليونيسـيف إذ يعـد ذلـك حـلًّا مؤقًتـا 
السـتمرار العملية التعليمية باحلدود الدنيا.
    مضيًفـا، أنـه منـذ   2016 إلـى 2020 
الداعمـن  بفعـل  التعليمـي  القطـاع  حتسـن 
التـي  اليونيسـيف  كمنظمـة  املنظمـات،  مـن 
عـن  التعليـم،  جـودة  مـن  بالرفـع  أسـهمت 
والقليلـة  الكبيـرة  الترميمـات  إجـراء  طريـق 
وتوفيـر  بالصـراع،  املتأثـرة  للمـدارس 
الكراسـي املدرسـية وغيرها مـن التجهيزات، 
اإلماراتـي  األحمـر  الهـالل  إلـى  باإلضافـة 
اإلعمـار  وحالّيًـا صنـدوق  السـابقة،  بالفتـرة 
احملافظـات  ببعـض  تدخـل  الـذي  السـعودي 
كعـدن واملهـرة ونأمـل بزيـادة الدعـم والتركيز 

احملافظـات.  مـن  عـدد  علـى 
    مؤكـًدا، أصبحـت عمليـة االنتقـال مـن 
مرحلـة الطـوارئ إلـى مرحلـة التعـايف حتتـاج 
إلـى تدخـالت كبيـرة متمثلـة ببنـاء املـدارس 

وإضافـة فصـول ثابتـة يف مـدارس أخـرى.

حلول ومعاجلات 
يف تقرير )إدارة التخطيط واإلحصاء 
يف وزارة التربية والتعليم( للعام 2020، 

اقترحت اإلدارة عدًدا من احللول 
واملعاجلات التي ستسهم يف إعادة اإلعمار 
يف قطاع التعليم، منها رفع كفاية املباني 
املدرسية، وإعادة تأهيلها باحلد األدنى 
من التجهيزات، وإعادة دراسة الكثافة 
السكانية، وتوزيع مناطق االستجالب 
املغذية للوصول إلى كثافة طالبية أقل.

ضمـن  مـن  أنـه  التقريـر  ذكـر  كمـا 
املعاجلـات إعـادة النظر يف جـودة التجهيزات 
والبيئـة  الذكيـة،  السـبورات  إلـى  واالنتقـال 
يف  اإلسـراع  إلـى  باإلضافـة  اإللكترونيـة، 
فتـح اعتمـادات البـاب الرابـع مبوازنـة الدولة 
الـذي  واحملافظـات،  الـوزارة  مسـتوى  علـى 
والتشـييد  البنـاء  علـى  العمـل  شـأنه  مـن 
ملـدارس جديـدة بـدلًا عـن املدمـرة أو إضافـة 
فصـول ثابتـة السـتيعاب األعـداد الكبيـرة من 

احملافظـات. بعـض  باجتـاه  النازحـن 
ويف السـياق ذاتـه يقـول عبد اهلل املطري 
الصـراع  انتهـاء  إن  جبلـة(:  جامعـة  )رئيـس 
هـو احلـل الرئيـس إلعـادة إعمـار مـا خلفـه 
الصـراع مـن أضـرار طالـت القطـاع التعليمي 
وكل اجملـاالت احليويـة، باإلضافـة إلى العمل 
علـى رجـوع عملية صرف الرواتب واملوازنات 

املاليـة الالزمـة إلعـادة البنـاء.

يف  بدأ  الذي  اليمن  يف  القائم  الصراع  جراء  التعليمي  القطاع  تأثر 
الطالب  ووقف  املدارس  رت  دمِّ إذ  مهولة،  أضراًرا  وخلف  2015م  العام 

واملعلم أمام حتديات صعبة تعيقهما عن إكمال املسيرة التعليمية.
علي أحمد )أحد طالب املرحلة اإلعدادية( أضطر إلى النزوح إلى 
جعله  الذي  األمر  احلديدة؛  يف  الوضع  احتدام  بعد  عدن  محافظة 

يترك الدراسة من أجل البحث عن عمل يعيل به أسرته.

قطاع التعليم يف اليمن

حتديات لالنتقال من مرحلة الطوارئ إلى التعايف

أدى الصراع إلى إغالق 
3700 مدرسة بعموم 

اجلمهورية، مبا ميثل ربع 
مدارس اجلمهورية
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محاوالت متواضعة إلخراج القطاع الصحي من الوضع املتردي
حنني الوحش

صوت األمل

واملرافـق،  اخلدمـات  يف  وتدهـور  “أضـرار   
وخسـائر يف أرواح تزهـق يومّيًـا«. هـذا هـو حـال 
عرضـة  بـات  الـذي  اليمـن  يف  الصحـة  قطـاع 
كبيـرة  معانـاة  الـذي سـبب  األمـر  لالنهيـار، 
الطبيـة  اخلدمـات  انعـدام  جـراء  للمواطنـن 
الالزمة يف املستشـفيات واملرافق الصحية، وذلك 
احملافظـات  مختلـف  يف  الصـراع  اسـتمرار  مـع 

ليمنيـة. ا
 ُهنـاك ضـرورة ملحـة تسـتدعي إعـادة إعمار 
للتخفيـف  بسـرعة؛  تأهيلـه  أو  الصحـي  القطـاع 
مـن معانـاة املواطنـن التـي زادت مـع تزايـد وتيـرة 
الصـراع وتدهـور األوضـاع املعيشـية يف مختلـف 

والقطاعـات. اجلوانـب 

معاناة
اخلدمـات  يف  مـن ضعـف  املواطنـون  يعانـي 
الصحيـة، ونقـص يف الرعايـة مبختلـف األشـكال، 
هـذا مـا أوضحـه محمـد عيسـى ) 23 عاًمـا مـن 
تعـز( الـذي يحكـي معاناتـه مـع املرافـق الصحيـة 
قريتـه  يف  اخلدمـات  أبسـط  إلـى  تفتقـر  التـي 
الـذي  الصـراع  وتأثيـر  التربـة،  الواقعـة مبديريـة 
تسـبب يف هـدم املنـازل واملـدارس واملستشـفيات 

واألمـراض. األوبئـة  وانتشـار  النـاس  وتشـرد 
 ويقـول محمـد: إنـه خـالل السـنوات السـت 
التربـة  مبديريـة  قريتهـم  لـدى  يكـن  لـم  املاضيـة 
مستشـفى ميتلـك كل األجهـزة احلديثـة، حيـث إن 
أخـاه قبـل عامـن أصيـب بطلـق نـاري عشـوائي، 
وعندمـا نقـل إلـى املرفـق الصحـي بالقريـة، عجـز 
السـريع؛  اجلراحـي  التدخـل  عمـل  عـن  األطبـاء 
والضروريـة،  الالزمـة  اإلمكانـات  توفـر  لعـدم 
واضطـر إلـى نقلـه إلـى مـكان آخـر ولكـن بعـد أن 

فـات األوان حيـث مـات أخـوه يف الطريـق. 
  مـن جانبـه هيثـم عمـر )55 عاًمـا مـن تعـز، 
الصحـي  الوضـع  أن  يتحـدث  أطفـال(  لسـتة  أٌب 
املواطنـن،  يف  أثـر  وصفـه-  حسـب   - املتـردي 
حيـث أصبـح النـاس يتخوفـون مـن الذهـاب إلـى 
ذوي  األطبـاء  معظـم  نـزوح  بسـبب  املستشـفيات 
الكفايـة واخلبـرة العاليـة، وعـدم توفيـر األجهـزة 
واألدويـة واملتطلبـات الالزمـة لعمـل الفحوصـات 
الصـراع   اسـتمرار  بسـبب  وغيرهـا،  والكشـف 

احلصـار. وأيًضـا 
إلـى  )علـي(  بابنـي  “ذهبـت  عمـر:  ويضيـف 
مستشـفيات عديـدة، ويف كل مـرة توصـف حالتـه 
بطريقـة مختلفـة، وُصرفـت لـه أنـواع مـن األدويـة 
ضاعفـت مـن مرضـه، فتدهـورت حالتـه الصحية؛ 
نـي  إلـى السـفر ومعاجلتـه يف  األمـر الـذي اضطرَّ

اخلـارج”.
رانيـا جنيـب )مواطنـة( حتكـي قصـة والدهـا 
الـذي تـويف إثـر جلطـة يف الدمـاغ، بسـبب عـدم 
يف  للعـالج  الالزمـة  واألجهـزة  اخلدمـات  توفـر 
تعـز  منهـم مبحافظـة  القريبـة  الصحيـة  املرافـق 

املظفـر. مديريـة 
كانـت  “لقـد  فتقـول:  حديثهـا،  رانيـا  تبـدأ   
السـاعة الثانيـة ليـلًا، عندمـا مـرض أبـي، فذهبنـا 
بـه إلـى املستشـفى القريـب مـن املنـزل، ولـم يكـن 
هنـاك سـوى طبيبـن مناوبـن، وال يوجـد ما ميكن 
ذلـك  وبسـبب  تدخـل جراحـي،  أي  فعلـه إلجـراء 
اإلهمـال تـويف والـدي ولـم يسـتطع األطبـاء عمـل 

شـيء”.

أخلـوا  قـد  األطبـاء  إن  قائلـة:  وتابعـت 
األولـي،  التدخـل  لـه  عملـوا  أن  بعـد  مسـؤوليتهم 
بسـبب عـدم توفـر اإلمكانـات اللّازمـة والضروريـة 
إلجـراء تدخـل جراحـي حلالتـه، وكل ذلـك بسـبب 

احلصـار.
مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  إلـى  جنيـب  وتشـير 
مـن اخلدمـات  عانـوا  الذيـن  اليمنيـن  املواطنـن 
متتلكهـا  التـي  الضعيفـة  واإلمكانـات  الصحيـة 
املستشـفيات ومـا حلـق القطـاع مـن تدميـر؛ ولـذا 
ـر وإعـادة إعمـاره  يجـب العمـل علـى ترميـم مـا دمِّ
وإعطائـه كامـل االهتمـام إلنقـاذ أكبـر قـدر ممكـن 

البشـرية.  األروح  مـن 

وضع الصحة يف اليمن
  الدكتـور راجـح املليكـي )املديـر العـام ملكتـب 
اجلهـات  أن  يفيـد  تعـز(   – والسـكان  الصحـة 
إعمـار  إلعـادة  جهدهـا  قصـار  تبـذل  الرسـمية 
حسـب  وتشـغيلها  الصحيـة  واملرافـق  املؤسسـات 
وخطًطـا  بـوادر  هنـاك  وأن  املتاحـة،  اإلمكانـات 
تدخـالت  وتقـدمي  اإلعمـار  إلعـادة  مسـتقبلية 
يف  خصوًصـا  اليمـن  يف  الصحـة  لقطـاع  طارئـة 
صعبـة  مبراحـل  ميـر  فالقطـاع  الراهـن،  الوقـت 

األفـراد. منهـا  يعانـي  متعـددة  وأزمـات 
   وحـول التحديـات يوضـح املليكـي لـ«صـوت 
األمـل« أنـه ال توجـد لديهـم اعتمـادات ماليـة يف 
مكتـب الصحـة ملواجهـة التحديـات أو توفير بعض 
املسـتلزمات الطارئـة بخاصـة يف املرافق الصحية 
احلكوميـة، األمـر الـذي قـد يجبـر املواطـن علـى 
مـع   - الـذي  اخلـاص  القطـاع  علـى  االعتمـاد 
األسـف - أصبـح بعضـه يهـدف إلـى الربـح بدرجة 
والصحـي  احلقيقـي  العـون  يقـدم  وال  رئيسـة، 

للمرضـى، بـل يزيـد مـن األعبـاء علـى كاهلهـم.
  مـن جانبـه منصـور احلبيشـي )املديـر العـام 
عـدن(  الصحـة-  بـوزارة  واإلسـعاف  للطـوارئ 
يقـول: إن القطـاع الصحـي يعمـل يف اليمن بجهود 
معظمهـا ذاتيـة محليـة، وإن اإلمكانات شـحيحة ال 
تفـي بالغـرض، وال تقـدم اخلدمـات علـى املسـتوى 

املطلـوب.
   وأضاف: إن للمنظمات الداعمة يف اليمن 
إخـراج  يف  واإلسـهام  العـون  يـد  تقـدمي  يف  دوًرا 
القطـاع الصحـي مـن الوضـع املتردي الذي مير به 

اليمـن منـذ بدايـة الصـراع وإلـى اليـوم.
أن  األمـل«  لـ«صـوت  احلبيشـي  ـد  وكَّ كمـا   
الكثيـر  إلـى  بحاجـة  اليمـن  يف  الصحـي  القطـاع 
مـن االهتمـام يف حتسـن خدماته الطبيـة، وإعادة 
األجهـزة  وتوفيـر  الصحيـة،  ملنشـآته  التأهيـل 
التخفيـف  يف  تسـهم  التـي  الطارئـة  واملعـدات 
مـن معانـاة املرضـى بدرجـة رئيسـة، والـذي يعـد 
إعـادة  لعمليـة  األساسـيات  أهـم  مـن  توفيرهـا 

اليمـن. يف  اإلعمـار 

تقارير وإحصائيات
للبنـك  التابـع  السياسـات  »موجـز  أوضـح 
الوضـع  تنـاول  الـذي  2021م«  للعـام  الدولـي 
الصحـي يف اليمـن؛ أن القطـاع يعاني من التدهور 
االقتصادي واالنهيار املؤسسـي، وكل ذلك مسـتمر 

املسـتمر. الصـراع  بسـبب  فتـرة طويلـة  منـذ 
مـن   80% مـن  أكثـر  أن  تبـنَّ  املوجـز  ويف 
يف  كبيـرة  حتديـات  يواجهـون  اليـوم  السـكان 
وعلـى  الشـرب  وميـاه  الغـذاء  علـى  احلصـول 

الصحيـة. الرعايـة  خدمـات 
 كمـا أشـار املوجـز إلـى أن التمويـل اخلارجـي 
عـن  كبيـًرا  انخفاًضـا  شـهد  الصحـة  لقطـاع 

الصحـي  النظـام  جعـل  مـا  السـابقة،  السـنوات 
فانخفـاض  وخيمـة،  خملاطـر  عرضـة  اليمـن  يف 
ى إلى حالة  التمويـل اخلارجـي لقطـاع الصحـة، أدَّ
اخلدمـات  مسـتقبل  بشـأن  االسـتقرار  عـدم  مـن 

اليمـن.  يف  الصحيـة 
   وتبًعـا لتقريـر خـاص بــ )األوتشـا، خطـة 
 )2020 ديسـمبر  يونيـو-  اليمـن،  يف  االسـتجابة 
املسـاعدة  إلـى  احملتاجـن  األشـخاص  عـدد  أن 
الصحيـة يف اليمـن ارتفـع مـن 8.4 مليـون شـخص 
يف ديسـمبر 2014 إلـى 19.7 مليـون شـخص عـام 

.2020
نظـام  نتائـج  فـأن  أيًضـا  للتقريـر  ووفًقـا     
أصـل  مـن  أن  ـد  توكِّ الصحيـة  املرافـق  مراقبـة 
% فقـط  ُقيِّمـت كان 51  4,974 مرفًقـا صحّيًـا 
مـن املرافـق الصحيـة تعمـل بطاقتهـا الكاملـة، يف 
حـن أن النسـبة املتبقيـة كانـت إمـا تعمـل جزئّيًـا 
 ،%  14 بنسـبة  كلّيًـا  متوقفـة  أو   ،35% بنسـبة  
العاملـن  ونقـص  باألضـرار،  لتأثرهـا  وذلـك 
نفقـات  وشـحة  واملعـدات،  واألدويـة  الصحيـن 

غيابهـا. أو  التشـغيل 
  كمـا أوضـح التقييـم املسـتمر لالحتياجـات 
يف اليمـن )DNA( املرحلـة الثالثـة للبنـك الدولـي 
اليمـن ال  املستشـفيات يف  مـن   15% أن  2018م 
تعمـل ) %11 حكوميـة و %22 خاصـة , و 11% 
غيـر معـروف(، باإلضافـة إلـى %7 مـن مكاتـب 

الصحـة.
 وبـنَّ التقييـم أن %73 مـن املنشـآت الطبيـة 
يف صنعـاء البالـغ عددهـا 240 منشـأة لـم تتعرض 
ألي أضـرار، يف حـن أصيـب %29 منهـا بأضرار 
جزئيـة. ويف تعـز لـم تتعـرض %50 مـن املنشـآت 
الصحيـة البالـغ عددهـا 72 منشـأة ألي أضـرار، 
يف حـن أشـارت التقاريـر إلـى تعـرض %38 منهـا 
إلـى أضـرار جزئيـة و %12.5 منهـا إلـى التدمير. 
ويف عدن أُبِلغ عن 10 منشـآت فقط أي ما نسـبته 
أن  حـن  يف  ـرت،  دمِّ أو  متضـررة   )  10.75%  (
املنشـآت الــ 83 املتبقيـة )%89.25( لـم تتضـرر.

 وأشـار التقييم إلى أن قيمة األضرار املادية 
للمنشـآت الصحيـة يف 16 مدينـة مينيـة، بلـغ أكثـر 
مـن  544.2 ـ 665.1 مليـون دوالر أمريكـي. وقـد 
كانـت صنعـاء وعـدن وتعـز املـدن األكثـر تضـرًرا،  
حيـث قـدرت تكاليـف األضرار مببلغ 191.0ـ  233 
مليـون دوالر أمريكـي و 56.9 ـ 69.6 مليـون دوالر 

أمريكـي  و 121.0 ـ 147.9 مليـون دوالر.
احتياجـات  فـأن  التقييـم  إلـى  واسـتناًدا    
علـى  التحتيـة  للبنيـة  اإلعمـار  وإعـادة  التعـايف 
املـدن املسـتهدفة مـن التقييـم -علـى مـدى خمـس 
مليـون  ـ 1.164.0  بـن 952.3  مـا  بلـغ  سـنوات- 

أمريكـي. دوالر 

نقص الرعاية واخلدمات
عـام(  )طبيـب  اليوسـفي  محمـد  الدكتـور    
يـرى أنـه يف السـابق كانت اخلدمـات غير مكتملة، 
ولكنهـا كانـت تقـدم هـذه اخلدمـات بجـودة أكبـر 
لوجـود كـوادر متخصصـة، ولكن يف الوقت الراهن 
الصحيـة  املنشـآت  مـن  الكثيـر  القطـاع  خسـر 
املؤهلـة  الطبيـة  والكـوادر  واملعـدات  واألجهـزة 

الصـراع. بسـبب 
يقـول اليوسـفي لـ«صـوت األمـل«: »يف الوقـت 
احلالـي هنـاك العديـد مـن املشـكالت التـي تتمثـل 
املستشـفيات،  يف  اخلدمـات  أسـعار  ارتفـاع  يف 
علـى  القـدرة  وعـدم  األدويـة  يف  كبيـر  ونقـص 
توفيرهـا وإغـالق الكثيـر مـن املراكـز والوحـدات 
وعـدم  باملعـدات  تزويدهـا  عـدم  بسـبب  الطبيـة؛ 

املؤهلـة«. الكـوادر  وجـود 
ًدا أن الطاقة االسـتيعابية للمستشـفيات   موكِّ
الذيـن  الصـراع  بضحايـا  ممتلئـة  أصبحـت 
شـغلوا مسـاحات واسـعة، ولـم تُسـتَحدث الطاقـة 

اآلن. حتـى  الصحيـة  املرافـق  يف  االسـتيعابية 
اليوسـفي:  الدكتـور  يقـول  املعاجلـات  وحـول 
اللّازمـة  التسـهيالت  تقـدمي  مـن  البـد  إنـه 
للمسـتثمرين يف القطـاع الصحـي؛ لفتـح مشـاريع 
طبيـة تسـاعد علـى التخفيـف مـن الضغـط القائم 
علـى القطـاع الصحـي وتسـهيل عمليـة االسـتيراد 
املستشـفيات  أغلـب  يف  ألنـه  الطبيـة،  للمعـدات 
فتـرة  أثنـاء  يف  تأثـرت  مـا  إذا  معـدات  هنـاك 
انتهـى ولـم  الصـراع فـإن زمنهـا االفتراضـي قـد 

اآلن.  حتـى  تتجـدد 
إلعـادة  اليوسـفي:  محمـد  الدكتـور  ويتابـع   
اسـتحداث  مـن  البـد  الصحـي،  القطـاع  إعمـار 
املستشـفيات التعليميـة وعـدم حصر التخصصات 
والدراسـات  العلمـي  البحـث  بـاب  وفتـح  الطبيـة 

واملستشـفيات. اجلامعـات  ألغلـب 

مؤسسات مشاركة يف مجال اإلعمار
أسـهمت املؤسسـات إسـهاًما ملحوًظا يف دعم 
املتوفـرة  اإلمكانـات  بحسـب  الصحـي،  اجلانـب 
مهـم  دور  األصغـر  التمويـل  فـكان الحتـاد  لديهـا 
مسـاعدة  طريـق  عـن  اجلانـب،  هـذا  يف  وفعـال 
أصحـاب املشـاريع الصحيـة يف فتـح مشـاريعهم، 
التكاليـف،  بأقـل  اللّازمـة  باملعـدات  وتزويدهـم 

لهـم.  اللّازمـة  التسـهيالت  وتقـدمي 
التمويـل  أنعـم )مديـر فـرع احتـاد  عبـد اهلل 
احتـاد  بصفتنـا  “نحـن  يقـول:  عـدن(  األصغـر- 
ألصحـاب  اللّازمـة  التمويـالت  نقـدم  للتمويـل 
احتياجاتهـم  كل  توفيـر  عبـر  الصحيـة،  املشـاريع 
ومتطلباتهـم يف املشـروع مقابـل التزامهم بتسـديد 

اجلميـع”. مـع  تتناسـب  مريحـة  بأقسـاط  املبلـغ 
ـد أنعـم، أن االحتـاد يسـعى إلـى تقـدمي   ووكَّ
اإلجـراءات  تنفيـذ  يف  الالزمـة  التسـهيالت 
التمويـالت  سـقف  ورفـع  باملشـروع،  اخلاصـة 
أهـم  مـن  يعـدُّ  ألنـه  بالـذات؛  الصحـي  للجانـب 
أكثـر  ومـن  اليمـن،  يف  اإلعمـار  إعـادة  أولويـات 

تضـرًرا. املنشـآت 
وخطًطـا  برامـج  هنـاك  أن  إلـى  ويشـير 
يف  الصحـي  للجانـب  مخصصـة  مسـتقبلية 
املؤسسـة، تتضمـن فصـل املنتـج الصحـي عن بقية 
املنتجات اخلدمية واالسـتثمارية؛ وذلك لالهتمام 
مـن  التخفيـف  يف  واملسـاعدة  الصحـي  بالقطـاع 
هـذا  كاهـل  علـى  والثقيلـة  القائمـة  األضـرار 

القطـاع. 

رؤية مجتمعية 
وحـول تقييـم املقترحـات اخلاصـة بعمليـات 
)مواطـن  اجلابـر  صـدام  يقـول  اإلعمـار  إعـادة 
مـن تعـز(: إن هنـاك إعـادة إعمـار وتأهيـلًا نسـبّيًا 
لبعـض املنشـآت الصحيـة باملناطـق التـي تأثـرت 
بالصـراع مـن قبـل املؤسسـات اخلاصـة، أمـا فيمـا 
يخـص احلكوميـة فلـم تقـم حتـى اللّحظـة بإعـادة 
إعمـار اجلانـب الصحي ولم تعره االهتمام اللّازم.
ويوضـح اجلابـر أن هنـاك مشـكالت ميـر بهـا 
القطـاع الصحـي مـع اسـتمرار الصـراع يف اليمـن 
الصحيـة  واملبانـي  املنشـآت  بعـض  تدميـر  منهـا: 
فيهـا  حدثـت  التـي  املناطـق  يف  واملستشـفيات 
نقـص  كذلـك  الصـراع،  أطـراف  بـن  اشـتباكات 

اآلخـر. بعضهـا  وانعـدام  األدويـة  بعـض 
أمـا حمـزة صـادق مـن تعـز فيـرى أن إسـهام 
املؤسسـات احلكوميـة واخلاصـة يف إعـادة إعمـار 
اجلانـب الصحـي ضعيفـة، وال تقـوم بالـدور اللّازم 
إلـى  يفتقـر  الـذي  الصحـي  القطـاع  تنميـة  يف 
العديـد مـن األجهـزة الطبيـة املهمـة، كذلك ضعف 
العاملـة  األيـدي  وقلـة  املتخصصـة،  الكـوادر  أداء 
كان  الـذي  احلكومـي  الدعـم  وانقطـاع  بالقطـاع، 
الالزمـة  العالجيـة  التكاليـف  تغطيـة  يسـاعد يف 

نسـبّيًا. للمرضـى 
وأضـاف قائـلًا: إن مـن احللـول التـي ستسـهم 
يف إعـادة إنعـاش اجلانـب الصحـي وبنائـه تفعيـل 
بهـذا  لالهتمـام  املدنـي؛  اجملتمـع  منظمـات  دور 
اجلانـب والقيـام بعمليـة التوعيـة املكثفـة ألفـراد 
علـى  للدولـة  الرقابيـة  األدوار  وتفعيـل  اجملتمـع، 
الدراسـية  املناهـج  وعلـى  الصحيـة،  اجملمعـات 
احلكوميـة،  أم  اخلاصـة  سـواء  الطبيـة  للكليـات 
وتطويـر التعليـم العملـي وتطويـر البحـوث العلميـة 

الطبيـة. اجملـاالت  يف 

منصور احلبيشي 
مدير علم الطوارئ واالسعاف بوزارة الصحة يف عدن

راجح املليكي 
مدير عام مكتب الصحة يف تعز

عبداهلل انعم مدير فرع عدن الحتاد التمويل االصغر
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منال أمني ـ علياء محمد
 صوت األمل

اليمن  واألثرية يف  التاريخية  املعالم  تعد       
آالف  منذ  البالد  حضارة  على  حقيقّيًا  شاهًدا 
السنن، ومتيز بها اليمن عن غيره من دول العالم، 
ولكن مع مرور الزمن وتعدد الصراعات والتغيرات 
املناخية تعرضت تلك املعالم واملباني واملواقع األثرية 

إلى اإلهمال وبعضها إلى االندثار والتخريب.
لـ  يقول  بالتراث(  مهتم  )صحفي  باحفي  عمر 
“صوت األمل”: إن بعض املعالم التاريخية واألثرية 
خالل  وجزئّيًا  كلّيًا  للتدمير  تعرضت  اليمن  يف 
السنوات الست املاضية، وهذا يعدُّ خسارة حقيقية 
اليمني  التاريخ  عن  تعبِّر  األثرية  فاملعالم  للبالد، 

العريق.
د أن عدم اهتمام اجلهات املعنية واجملتمع  ووكَّ
واألشياء  واملعالم  اآلثار  على  واحلفاظ  بالتراث 
من  كبير  جزء  على  القضاء  يف  سيسهم  التاريخية 

تاريخ اليمن وهويته وحضارته. 

متحف ذمار
اآلداب  بكلية  اآلثار  )أستاذ  حمود  غيالن  د  وكَّ
على  كبيًرا  تأثيًرا  أثر  الصراع  أن  صنعاء(  جامعة 
كل  املوجودة يف  التاريخية  واملتاحف  األثرية  املواقع 
ر املباني األثرية فقط،  احملافظات اليمنية، فلم تُدمَّ

رت حضارة شعب وثقافته، شعب متيز بتاريخه  بل ُدمِّ
واالقتصادي  واالجتماعي  الثقايف  وبالتنوع  الزاخر 

العريق.
      وأضاف لـ “صوت األمل” قائلًا: إن من 
أهم املناطق املتأثرة بالصراع يف اليمن »متحف ذمار 
يف  املتاحف  أبرز  من  يُعدُّ  الذي  لآلثار«  اإلقليمي 
اليمن، ويضم أكثر من 12 ألف قطعة أثرية تاريخية 
شاهدة على التراث الثقايف الغني لليمن، حيث يعود 
تاريخ تلك القطع إلى العصور احلجرية واحلضارية 
 2015 يف  كبيًرا  تضرًرا  تضررت  وقد  واإلسالمية، 

جراء الصراع القائم.
للجامع  اخلشبي  »املنبر  أن  أوضح  كما       
يحمل طراز  املتحف  موجوًدا يف  كان  الذي  الكبير« 
األثرية  املعالم  أبرز  من  وكان  الثالث(،  )سمراء 

ر كلّيًا.  الفريدة من نوعها يف اليمن، وقد ُدمِّ
ـ ال ميكن  ـ لألسف  املنبر  “هذا  ويقول:       
إعادة إعماره مرة أخرى ألنه انتهى فعلّيًا، حتى إذا 
بالقيمة  يكون  فلن  ترميمه  أو  إعماره  بإعادة  قمنا 

األثرية القدمية نفسها«. 
د غيالن أهمية حتويل الهيئة العامة لآلثار    ووكَّ
التخصصات  مختلف  من  يتكون  أعلى  مجلس  إلى 
واألكادميين  واجلامعات  واألمن  )األوقاف  من 
بالتنسيق  ويقوم  واملهندسن(  واملتخصصن 
والتشبيك بن املؤسسات الرسمية واجلهات الدولية 

للحفاظ على ما تبقى من اآلثار واملعالم التاريخية.
    ويرى أن حتقيق عملية إعادة اإلعمار للمباني 

األثرية لن يحدث إال عن طريق تطبيق عملية التوثيق 
حسب املعايير العلمية املتبعة يف جميع أنحاء العالم، 

وهذا ما ال جنده وما ال يطبق يف بالدنا.

حضارة حضرموت
للهيئة  العام  )املدير  باكرموم  رياض  يقول     
إن  املكال(:   – حضرموت  واملتاحف  لآلثار  العامة 
إلى  ميتدان  وحضارتها  حضرموت  مدينة  تاريخ 
أكثر من مليون عام، فحضرموت حتتوي على )كهف 
الهجرين أسفل وادي دوعن، وهو  القزة( يف مدينة 
بت  نقَّ وقد  الكبير،  حضرموت  وادي  روافد  أحد 
عن   ١٩٨٤ عام  اجملمعية  العلمية  السوفيتية  البعثة 
يعود  لإلنسان  آثاًرا  فيه  واكتشفت  الكهف،  هذا 
العصر  منذ  أي  عام  مليون  من  أكثر  إلى  تاريخها 

احلجري.
أهمية  األمل”  “صوت  لـ  باكرموم  واستعرض 
مدينة حضرموت تاريخّيًا، قائلًا: إن املدينة مازالت 
حتتفظ مبواقع ومناطق أثرية متميزة يعود تاريخها 
املواقع  تلك  أهم  ومن  القدمية،  اململكة  حقبة  إلى 
وادي  أسفل  الواقعة  القدمية”  “ريبون  مستوطنة 
دوعن، ويعود تاريخها إلى القرن السابع قبل امليالد، 
وتتضمن “معبد اإللهة ذات حميم، ومعبد اإلله سن، 

وشبكات قنوات الري”.
واملدن  املواقع  عشرات  هناك  قائلًا:  وتابع    
كشبام حضرموت،  قائًما،  منها  بعض  زال  ما  التي 
وسيئون، وترمي، ومرميه وغيرها؛ ومازالت حتتفظ 

مبواقع تاريخية منذ الفترة اإلسالمية، مثل الشحر، 
وشرمة بساحل حضرموت. 

الطينية  بالعمارة  تتميز  املدينة  أن  وبنَّ        
أودية  ومازالت تستخدم يف مباني  التي استخدمت 
والقالع كقصر سيئون  ومئات احلصون  حضرموت 
الذي يعد أكبر مبنى من الطن، وناطحات السحاب 
يف شبام، وقالع العمودي، وباصرة الطينية العمالقة 

بدوعن.
وحول تأثير الوضع غير املستقر يف البالد على 
إلى  باكرموم  يشير  التاريخية،  واملباني  املعالم  تلك 
أن كل املواقع األثرية يف مدينة حضرموت تضررت 
غياب  بسبب  والسرقة،  التخريب  عمليات  جراء 
عليها،  احلفاظ  يف  واألمنية  الرسمية  اجلهات  دور 
وأبرز تلك املواقع متحف املكال. كما أثرت التغيرات 
املناخية يف بعض األماكن القدمية، مثل »مستوطنة 
ريبون” التي تضررت من آثار السيول خالل الفترات 

املاضية.
ويقول: لقد قامت السلطة احمللية يف حضرموت 
بجملة من مشاريع الترميم لعدد من املواقع األثرية 
من أهمها ترميم متحف املكال )القصر السلطاني(، 
بغيل  الوسطى  املدرسة  وترميم  )الغويزي(،  وحصن 
قامت  فقد  الداعمة  باجلهات  يتعلق  وفيما  باوزير. 
سور  وترميم  بالشحر،  )شكلنزا(  مسجد  بترميم 
)سدة( وبعض مباني شبام، وترميم قباب وأضرحة 
رتها اجلماعات اإلرهابية  املكال وغيل باوزير التي دمَّ

عام ٢٠١٥.

تاريخ عدن
لآلثار  العامة  الهيئة  من  لتصريح  تبًعا 
التي  املتاحف  إجمالي  فان  اليمن،  واخملطوطات يف 
متحًفا   25 بلغت  اليمن  يف  الصراع  جراء  تضررت 
وتاريخّيًا  أثرّيًا  كلّيًا وجزئّيًا، وأن 48 مبنى  متضرًرا 

تضرر يف مدينة عدن وحدها.
التاريخية  واملباني  املعالم  أن  الهيئة  وأوضحت 
يف مدينة عدن تضررت تضرًرا كبيًرا، بعضها ُسوِّيت 
بطائفة  اخلاص  احلسينية(  )جامع  مثل  باألرض 
الذي  احلربي  واملتحف  كريتر،  مديرية  يف  البهرة 
ومبنى قصر  منه،  الشرقية  تضرر جزئّيًا يف اجلهة 
العبدلي )املتحف الوطني( الذي يضم متحف اآلثار 
ومتحف املوروث الشعبي، ومبنى رصيف السياح يف 
)البادري(  وكنيسة  كلّيًا،  الذي تضرر  التواهي  ميناء 
املعالم  من  وغيرها  املعال،  يف  الشاطري  وضريح 

التاريخية واألثرية والدينية.
معن يونس آل عامر )باحث تاريخي يف مجال 
التراث اليمني( يوضح لـ “صوت األمل” أنه يف أثناء 
بسبب  اآلثار  تهريب  وتيرة  ارتفعت  الصراع  فترة 
احلكومة  وأن  بالبلد،  املستقر  غير  األمني  الوضع 
والهيئة العامة لآلثار تبذل جهوًدا كبيرة يف احلدِّ من 
هذه الظاهرة، خصوًصا أن عائدات بيع اآلثار تذهب 

لتمويل املستفيدين من استمرار الصراع يف اليمن.
وأضاف قائلًا: إن هناك جهوًدا مبذولة من كل 
اجلهات املعنية يف موضوع إدراج املواقع األثرية واملدن 
التاريخية يف اليمن ضمن قائمة اليونسكو حلمايتها 

معالـــم تاريخيـــة وأثــــــريـــــــة معالـــم تاريخيـــة وأثــــــريـــــــة 
بني الصراع وإهمال اجلهــــات الرسمية والدوليـــــة

أرواد اخلطيب
صوت األمل

    واملرأة اليمنية كانت الفئة األكثر تضرًرا من 
الصراع، ومتثل النسبة األعلى بن مالين النازحن 
بناء  مرحلة  يف  األساسية  القاعدة  وهي  داخلّيًا، 
إعمار  هناك  يكون  ولن  اإلعمار،  وإعادة  السالم 
ومع  القاعدة،  هذه  اجملتمع  جتاهل  إذ  حقيقي 

التهميش والتراجع الكبير الذي حلق باحلقوق التي 
كانت حتصل عليها قبل الصراع إال أنها تأمل أن 
بفداحة  إقرار  بداية  اإلعمار  إعادة  مرحلة  تكون 

الصراع، وأهمية دورها يف عملية السالم.  

 العمل على تفعيل القوانني
      وترى ملياء يحيى اإلرياني )رئيسة منظمة 
لألمن  النسوي  التوافق  عضو  السالم،  مدرسة 
فقط  به  يقصد  ال  اإلعمار  إعادة  أن  والسالم( 

خالل  الصراع  ره  دمَّ ما  بل  االقتصادي،  اإلعمار 
املرأة،  وحقوق  اجملتمعي،  كالنسيج  سنوات  سبع 
عليها   حصلت  قد  كانت  التي  االستحقاقات  وكل 

يف العقدين املاضين.
   موضحة لـ » صوت األمل » أن أهم اجملاالت 
املتعلقة  باملرأة  يف مرحلة  إعادة اإلعمار تتمثل 
يف العمل على تفعيل القوانن؛ من أجل الدفع بها 

وانخراطها يف مواقع صنع القرار. 
      وحتدد اإلرياني االحتياجات يف مرحلة 
إعادة اإلعمار فيما يخص املرأة، مبراجعة األنظمة 
مالءمتها  ومدى  باملرأة،  اخلاصة  والقوانن 
بالدنا،  عليها  وقعت  التي  الدولية  لالتفاقيات 
ومحاولة إعادة تفعيل تلك القوانن، ليس فقط إلى 
ما كان عليه قبل ٢٠١٥م وإمنا إلى املستوى الذي 
تستحقه املرأة اليمنية، ومتكينها اقتصادّيًا،  كونها 
برزت خالل املرحلة املاضية يف ريادة األعمال وفتح 

مجاالت اقتصادية  متعددة متحدية كل العقبات.
على  يقتصر  ال  األمر  أن  اإلرياني  وتوكِّد 
ضرورة تفعيل القوانن والتمكن االقتصادي فقط،  
مواقع  ومنحها  السياسي  التمكن  على  أيًضا  بل 

يف صنع القرار، وتقول: أما عن  متطلبات إعادة  
اإلعمار  فأنه ال بد - خالل الفترة القادمة- من 
املصاحلة  روح  وبث  الصراع،  وقف  على  العمل 
على  واجللوس  الواحد،  الوطن  أبناء  بن  الوطنية 
طاولة املفاوضات من أجل اخلروج باتفاقية سالم 

شامل ودائم.

تعزيز إشراك املرأة  
املشاركة  على  القدرة  اليمنية  “للمرأة      
يف  اإلعمار  إعادة   مرحلة  يف  واملؤثرة  الفاعلة 
أم  أكانت سياسية  القطاعات واجملاالت سواء  كل 
اقتصادية أم اجتماعية أم تشريعية  أم قانونية، إذا 

أعطيت الفرصة يف ذلك”. وذلك وفًقا لإلرياني.
     ووكَّدت أن املنظمات النسوية لها دور بارز 
الصراع  إيقاف  أجل  من  التوعية  عملية  ومهم يف 
بناء  عملية  يف  والبدء  املفاوضات،  إلى  والعودة 
بأهمية حتقيق املصاحلة  أيًضا  والتوعية  السالم، 

الوطنية والنظر يف كل االنتهاكات السابقة.
السالم:  مدرسة  منظمة  رئيسة  وتقول      
ميكن  والقانوني  التشريعي  اجملال  يف  حتى   إنه 

تعزيز  فاعلًا يف  دوًرا  النسوية  املنظمات  تؤدي  أن 
والدولية،  احمللية  املستويات  على   املرأة  إشراك 
احمللية  السلطات  إقناع  يجب  الدور  هذا  ولتعزيز 
وأصحاب القرار بأهمية دور املرأة املؤثر يف عملية  

املرأة اليمنية ودورها يف عملية  إعــادة إعمـــار ما خلفه الصراع
      مع الكلفة الباهظة للصراع املستمر يف اليمن منذ سبع سنوات على 
كل املستويات، إال أن الدمار الذي حلق بالبنية التحتية يف البلد الواقع 
التحديات  البلدان األشد فقًرا يف الشرق األوسط يعكس حجم  ضمن 
التي تواجه عملية إعادة اإلعمار، ويكشف عن الكلفة الباهظة للصراع 
املكثفة على  الدولية  التحركات  إلى أن تساعد  اليمنيون  الذي يتطلع 

إنهائه والتوصل إلى اتفاق للسالم.

وليد عبداحلفيظ
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ألهميتها  كريتر(  )مدينة  مثل  عليها  واحلفاظ 
عدن(  )صهاريج  منطقة  إلى  باإلضافة  التاريخية، 

التي وجب حمايتها من أعمال السطو والتخريب.
عامر:  آل  يقول  اإلعمار  إعادة  أهمية  وحول 
إن عملية إعادة إعمار املواقع األثرية التي تضررت 
على  تنفيذها  ويتطلب  واجبة  أصبحت  الصراع  من 
املضي  دون  عوائق حتول  هناك  لكن  السرعة،  وجه 
بعملية التأهيل واحلفاظ على التاريخ، أهمها ضعف 
احمللية(  )السلطة  السياسية  احمللية  املنظومات 
اجملال،  هذا  يف  بدورها  القيام  يف  جديتها  وعدم 
اجملتمعية  والتوعية  األمنية  احلماية  تتوفر  لم  فإذا 
ألي  مهمة  نتائج  أي  هنالك  يكون  فلن  املواقع  لهذه 
أعمال ترميم أو حتريز لهذه املواقع، وهذا ما يقلق 
مثل  اجلانب  هذا  يف  اخلاصة  الدولية  املنظمات 

منظمة اليونسكو.
د أهمية حتديد اجلهة اإلدارية املشرفة على  ووكَّ
إشراك  وضرورة  اإلعمار،  وإعادة  احلماية  عمليات 
احلفاظ  بأهمية  التوعية  عبر  بحمايتها  اجملتمع 
اآلثار،  نهب  عصابات  عن  والتبليغ  اآلثار،  على 
وتبادل املعلومات ضمن فرق متخصصة مع اجلهات 
يف  وتشجيعها  اجملتمعية  املبادرات  وتبني  الرسمية، 

هذا اجملال.

محافظة حلج
اليمنية  احملافظات  من  حلج  محافظة  تعدُّ 
التاريخية،  املراحل  كل  عاصرت  التي  العريقة 

وتتضمن حلج مواقع ومعالم تاريخية متميزة، حيث 
ستجد “جبل تلع” التاريخي العريق يف منطقة العند، 
القدمي  االسم  ـ  وتبنى  ودهسم،  صبر،  ومستوطنة 

حملافظة حلج ـ وجبل سبأ، وخور العميرة وغيرها.
أن  حلج  محافظة  يف  اآلثار  مكتب  ذكر  كما 
املدينة حتتوي على 143 موقًعا أثرّيًا يعود تاريخيها 
للعصر احلجري القدمي والفترة اإلسالمية املتأخرة.  
أروى أحمد حسن )مهتمة باآلثار، من محافظة 
املعالم  أبرز  إن  األمل”:  “صوت  لـ  تقول  حلج( 
التاريخية والسياحية يف محافظة حلج هي قصر دار 
احلجر، وقصر الروضة ـ حالّيًا كلية الزراعةـ وقصر 
احلوطة،  منطقة  يف  الكرمي  عبد  فضل  السلطان 
السلطة  اهتمام ال من  بأي  لم حتَظ  القصور  وهذه 

احمللية وال من املنظمات الدولية.
        وذكرت أن كل القصور حالتها سيئة جًدا، 
وأصبحت مدمرة بسبب استمرار الصراع واإلهمال 
مثل  البسط على مساحتها،  تسبب يف عملية  الذي 

قصر الروضة وقصر دار احلجر.
       كما أشارت إلى أن مدينة حلج حتتوي على 
مساجد تاريخية عريقة مثل مسجد الدولة، ومسجد 
اجلامع، وقد تضررت أيًضا وهي بحاجة ماسة إلى 
عمليات تأهيل وترميم بالطراز املعماري نفسه الذي 
األثرية  املعالم  أبرز  املدينة  تضم  كما  عليه،  بنيت 
ـ عبارة عن  وامليبة  الرعارع  يف منطقة تن وتشمل: 
أيًضا من الصراع  ـ والعرائس، الذي تضرر  خرائب 
ويعد معلًما أثرّيًا وسياحّيًا عليه إقبال كبير بخاصة 

يف موسم األمطار والسيول واألعياد.

محافظة تعز
لآلثار  العامة  للهيئة  تقرير  إلى  واستناًدا 
األثرية  املعالم  فأن  تعز  محافظة  يف  واملتاحف 
املتضررة على مستوى مركز املدينة بلغت نحًوا من 
15 معلًما أثرّيًا وتاريخّيًا من مآثر دينية، وحصون، 
ومدارس،  وأضرحة،  وقباب،  ومتاحف،  وقالع، 

وحمامات أثرية قدمية.
ووفًقا لتقرير أصدرته منظمة “مواطنة حلقوق 
اإلنسان اليمنية” يف 2018، فأن ثمانية من املعالم 
رت منذ بداية الصراع  التاريخية يف محافظة تعز ُدمِّ

يف 2014.
الهيئة  )مدير  اجلرادي  محبوب  يوكِّد  هنا 
املعالم  من  العديد  هناك  أن  تعز(  لآلثار  العامة 
الصراع  جراء  تضررت  التي  األثرية  واملواقع 
املتحف  أهمها  احملافظة،  يف  املناخية  والتغيرات 
الُعرضي  منطقة  يف  تعزـ  متاحف  أكبر  ـ  الوطني 
جنوب شرقي املدينة، وقد تعرض ألضرار جسيمة 
وكبيرة بسبب القصف املتواصل، واألمطار الغزيرة 
التي تسببت يف انهيار مبنى البوابة، باإلضافة إلى 

تعرضه للسرقة والنهب واحلريق. 
     كما بنَّ لـ “صوت األمل “ تعرض متحف 
يف  املتحفي  اجملمع  إطار  يف  الشعبي  املوروث 
منه،  اجلنوبي  اجلزء  وانهيار  للسقوط  الُعرضي 
مبا  احملتويات  جميع  لنهب  تعرضه  إلى  باإلضافة 

فيها أسالك الكهرباء واألبواب والنوافذ.
      وحتدث قائلًا: لقد تعرض متحف “صالة 
 300 من  أكثر  على  يحتوي  كان  الذي  التاريخي« 
متحف  أيًضا  وتضرر  الكلي،  للهدم  أثرية  حجرة 
وانهيار  الكلي  للتدمير  التاريخي«  القاهرة  “قلعة 
رت قبة “عبد  معظم أبراج القلعة وأسوارها، كما ُدمِّ
واستراحته  املؤيد«  “امللك  وقبة  السودي«،  الهادي 
جزئي  تضرر  إلى  باإلضافة  كلّيًا،  القلعة  غربي 
مت  وتهدَّ حسنات،  وجامع  األشرفية  مآذن  إلحدى 
الواجهة األمامية ملبنى فرع الهيئة العامة لآلثار يف 

تعز.
ًدا، أن كل هذه األضرار كانت يف           موكِّ
إطار مركز املدينة، وهناك العديد من القطع األثرية 
التي ال تقدر بثمن ُسلبت وُسرقت، األمر الذي أفقد 

مدينة تعز اإلرث الثقايف الذي كانت تتمتع به.
    كما أفاد اجلرادي، أن الهيئة العامة لآلثار 
يف تعز تعاني من مشكلة التمويل خصوًصا يف عملية 
وحتتاج  للغاية،  مكلفة  كونها  األثرية  املعالم  ترميم 
إلى دعم حقيقي إلعادة البناء، وقد ُرصد مبلغ 50 
املعالم األثرية املتضررة  مليون دوالر إلعادة ترميم 

يف املدينة.
   وأوضح، أنه خالل الفترة املاضية تواصلت 
بهذا  واملعنية  اخلارجية  املنظمات  بعض  مع 
املتحف  ترميم  أُِعيد  هذا  ضوء  وعلى  اخلصوص 
الوطني بالكامل وعلى مرحلتن، وتعمل على ترميم 

متحف املوروث الشعبي.

صنعاء القدمية
عرش  مؤسسة  )رئيسة  الواسعي  دعاء  أشارت 
من  كبيًرا  عدًدا  أن  إلى  والسياحة(  للتراث  بلقيس 
اليمن  األثرية يف  واملتاحف  واملواقع  التاريخية  املدن 
لعمليات  تعرض  من  ومنها  الصراع،  جراء  تضررت 
األثرية  املواقع  تلك  أبرز  من  ولعل  وسرقة،  نهب 
تعرضت  التي  القدمية  صنعاء  مدينة  التاريخية 
ألف   30 بـ  عددها  وقدر  والتدمير،  للهدم  بيوتها 
بها  قام  التي  واحلصر  التوثيق  لعملية  وفًقا  منزل. 
والهيئة  )اليونسكو(،  للتمويل  االجتماعي  الصندوق 
العامة لآلثار، باإلضافة إلى مسجد )اإلمام الهادي( 
صنعاء،  الصنعاني( يف  )اإلمام  ومسجد  يف صعدة، 

وغيرها من املواقع األثرية اليمنية.
     وأضافت لـ “صوت األمل” قولها: إن هناك 
جهات قدمت مشاريع إلعادة ترميم عدد من املواقع 
األثرية والتاريخية املتضررة من الصراع كان أهمها 
احلرفية  الصناعات  تدعم  دورات  إقامة  مشروع 
من  بدعم  وزبيد  صنعاء  يف  نُفِّذت  التي  القدمية 
الصندوق االجتماعي وبالتعاون مع الهيئة، باإلضافة 
املنازل  لدعم  مشروعن  قدم  اليونسكو  أن  إلى 

القدمية املتضررة.
      وحول دور اجلهات الداعمة تقول دعاء: إن 
قلة التمويل والدعم املقدم إلصالح ما خلفه الصراع 
إلى  يرجع  األثرية  واملواقع  املباني  على  أضرار  من 
املنظمات  من  الكثير  وتوجه  كورونا،  فيروس  ظهور 

إلى الدعم الصحي والدوائي خالل فترة اجلائحة.

معالـــم تاريخيـــة وأثــــــريـــــــة معالـــم تاريخيـــة وأثــــــريـــــــة 
بني الصراع وإهمال اجلهــــات الرسمية والدوليـــــة

املساءلة وفض النزاعات اجملتمعية.
دور اجلهات املعنية

     وبخصوص تقييمها ملدى استعداد اجلهات 
املعنية ملرحلة إعادة اإلعمار قالت: اجلهات املعنية 

- لألسف الشديد- منشغلة  بالصراع الذي ال أحد 
املواطن  هو  واألخير  األول  واملهزوم  فيه،  منتصر 
والشعب املكلوم، ومن ثمَّ ليس هناك استعداد من 
اجلهات املعنية يف إشراك املرأة يف إعادة اإلعمار.
بقولها: يجب  خالل  وتابعت حديثها         
جميع  من  املشترك  العمل  القادمة  املرحلة 
يف  تسهم  إيجابية  خطوات  تنفيذ  على  األطراف 
إيقاف الصراع الذي دمر البشر واحلجر واجللوس 
من  جدوى  هناك  يعد  لم  ألنه  للمفاوضات،  
استمرار هذا الصراع الذي لم يحقق أهداف أيِّ 
طرف من األطراف، لذلك يجب أن يقتنع اجلميع 
اإلعمار  إعادة   ملرحلة   االستعداد  املهم  من  أنه 
عن طريق وقف الصراع أولًا والبدء يف عملية بناء 

السالم.
اجملتمع  منظمات  لدى  أن  اإلرياني  وبيَّنت 
املدني يف اليمن أوراق سياسات عامة  حول أهمية 
دور املرأة  يف مرحلة  إعادة  اإلعمار  يف مختلف 
اجلوانب، خصوًصا يف اجلانب االقتصادي، يجب 
فأن  املتصارعة  األطراف  وعن  منها.   االستفادة 
لديها محوًرا خاًصا بإعادة  اإلعمار، ولكنه سيظل 

حبًرا على ورق ما دام الصراع  مازال مستمًرا.

 تنفيذ مخرجات احلوار الوطني 
)االستشاري  عبداحلفيظ  وليد  يرى         
والنوع  واألمن  السالم  قضايا  يف  املتخصص 
على  االتفاق  الضروري  من  أنه  االجتماعي( 
الذهاب نحو تنفيذ مخرجات احلوار الوطني فيما 
عمليات  املرأة يف  ومشاركة  اإلعمار  إعادة  يخص 
سيًرا  اإلعمار  إعادة  مرحلة  تسير   وأن  السالم، 
احلوار مبا  تنفيذ مخرجات  مع   ومتصلًا  متوازًنا 
كل  ويف  النواب  مجلس  يف  املرأة  وجود  يضمن  
بذلك   ألننا  ٣٪،  بنسبة  القرار  صنع  مواقع 
نضمن وجودها يف كل اجملاالت والقطاعات املهمة 
خصوًصا يف اجلانب التخطيطي والتنفيذي لعملية 

إعادة اإلعمار.
ويف نظره أن األولويات بالنسبة للمرأة يف هذه 
اليمني  الشعب  االقتصادي، ألن   التمكن  املرحلة 
بأكمله يجب عليه أن يخرج من مرحلة  املساعدات 
املالية وانتظارها واملعونات والسالل الغذائية إلى 
لتمويل  الطبيعية  املوارد  على  االعتماد  مرحلة 

املشاريع التي ستسهم يف متكن البالد اقتصادّيًا، 
وأن تكون األولوية دائًما للمرأة كونها األكثر تضرًرا 

من الصراع .
أثبتت  األخر  اجلانب  قائلًا: يف  وأضاف      
املرأة  يف مرحلة الصراع أنها أكثر قدرة على العمل 
يف اجملال االقتصادي، فقد استطاعت املرأة إعاده 
واالقتصادي  والتنموي  الزراعي  القطاع  تفعيل 
ِمنًحا  تُعطى  أن  جًدا  املهم  ومن  أيًضا،  والسمكي 
أنها  وأعتقد  اجلانب،  هذا  يف  املشاريع  لدعم 
ستكون أجدر يف إعادة تفعيل القطاع الزراعي مما 
يجعلنا قادرين على االكتفاء الذاتي، ويجب تعزيز 

املساواة بن اجلنسن.
الثقة  كسب  إلى  بحاجة  املرأة  أن  يوكِّد  كما 
ومؤثر  فاعل  كشريك  القرار  وصناع  اجملتمع  من 
سبل  وتعزيز  والتنمية،  االستقرار  حتقيق  يف 
اليمني عن طريق دعمها  للمواطن  الكرمي  العيش 
احلكومية  املؤسسات  مختلف  داخل  إشراكها  يف 
رؤية  تقدمي  طريقها  عن  تستطيع  التي  املؤثرة 
النساء واملشاركة بفاعلية ودور حقيقي يف حتقيق 

السالم املستدام.

املدني،  اجملتمع  منظمات  دور  عن  أما      
أهم  من  أنه  املعروف  من  عبداحلفيظ:  قال 
إعداد  و  التوعية،  املدني  اجملتمع  منظمات  أدوار 
اجملتمع،  بقضايا  اخلاصة  والبحوث  الدراسات 
صناع  على  والضغط  املناصرة  حمالت  وتنفيذ 
القرار يف كثير من القضايا التي تتطلب حتقيقها 
يف هذه املرحلة، ومن أهم أدوار املنظمات النسوية 
والتقييم،  الرقابة  عملية  النساء  تتصدرها  التي 
وتضع  وتقيم  تنظر  ثالثة  عن  إلى  بحاجة  نحن 
آراءها بكل بساطة؛ لنخرج من جانب التشكيك يف 
قطاعات التنمية ما بن اجملتمع املدني واحلكومة 

والقطاع اخلاص وننتقل إلى مرحلة الشراكة.
أيَّ  متتلك  ال  الرسمية  اجلهات  أن  ويوّكد 
استعداد للبدء يف تنفيذ مرحلة إعادة اإلعمار، وال 
نظر  وجهة  تعكس  دراسات  أو  خطط  أيُّ  توجد 
املرأة أو شراكتها بواقعية وبفاعلية، ومن املهم جًدا 
قدرات  من  باالستفادة  الصراع  أطراف  يقوم  أن 
املرأة بدلًا من استبعادها، واالنتقال إلى خطوات 
يف  اإلعمار  وإعادة  التعايف  عملية  يف  متقدمة 

اليمن.

املرأة اليمنية ودورها يف عملية  إعــادة إعمـــار ما خلفه الصراع

ملياء يحيى اإلرياني

املصدر: منظمة عدن أجنياملصدر: منظمة عدن أجني



سماح عمالق
صوت األمل

    وعلـى الرغـم مـن عـدم توفـر إحصائيـات 
املبانـي  طالـت  التـي  األضـرار  بحجـم  دقيقـة 
السـكنية علـى صعيـد كل محافظـة مينيـة حتـى 
هـذا العـام 2021م، فـإن التدهـور مـا زال قائًمـا 
وماثـلًا للعيـان، تثبتـه أكثر موجات النـزوح املتكررة 

الصـراع. مـن مناطـق 

41 % من األصول السكنية متضررة
     يشـير تقريـر لـوزارة التخطيـط والتعـاون 

الدولـي 2020م إلـى أنـه بسـبب الصـراع  تعـرض 
مـا يقـارب41 % مـن األصـول السـكنية ألضـرار 
مختلفـة، كانـت تعـز واخملـا وصعـدة األكثـر تضرًرا 
بنسـبة جتـاوزت الــ %60، يف حـن بلغـت أمانـة 
الكبيـر  ونظـًرا حلجـم صنعـاء   .% العاصمـة40 
فـإن عـدد املسـاكن التـي تعرضـت لألضـرار ميثـل 
التـي  الــ 16  للمـدن  % مـن جميـع األضـرار   38
عنـد   %  90 إلـى  النسـبة  هـذه  وتصـل  ُقيِّمـت، 

إضافـة مـدن: تعـز وعـدن واحلديـدة. 
الالحـق  الضـرر  إجمالـي  التقريـر  وقـدر     
دوالر  مليـار  و6.2   5.1 بـن:  اإلسـكان  بقطـاع 

أمريكـي.
ـد التقييـم املسـتمر لالحتياجـات يف     ويوكِّ
اليمـن )املرحلـة الثالثـة ـ 2018م للبنـك الدولـي( 
أن عمليـة التعـايف سـتطلب تنفيـذ آليـات وحلـول 
التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  إعـادة  تشـمل  مرنـة 
وحلـول  اخلدمـات  واسـتعادة  السـكنية،  للمبانـي 
الصراعـات  وحـل  واملمتلـكات،  األراضـي  ملسـألة 

املبانـي. تأهيـل  وإعـادة  واإلعانـات  والتعويـض 
       يـرى مختـار املريـري )محلـل سياسـي( 
أن إعـادة إعمـار املباني السـكنية مرهون بالسـالم 
واالسـتقرار وإنهـاء الصـراع، وتنفيـذ التصالح بن 
أبنـاء الوطـن، وإنهـاء أسـباب الصـراع  واالتفـاق 
علـى مرجعيـات عادلـة  تنظـم  عمليـة الشـراكة 
رؤيـة  وتضـع  االنتقاليـة،  الفتـرة  يف  السياسـية 
السياسـي  العمـل  ملسـتقبل  مضمونـة  واضحـة 
علـى  وتعمـل  املسـتقبلية،   السياسـية  والشـراكة 
اليمنـي،  لالقتصـاد  وعاجلـة  جـادة  معاجلـات 
الدولـة  موظفـي  رواتـب  زيـادة  علـى  والعمـل 
الضمـان  وشـريحة  واملتقاعديـن،  العاملـن 
ا ذلـك بقولـه: »األمـر لـه أبعـاد  ـدً االجتماعـي. موكِّ
حجـر«. علـى  حجـر  وضـع  مجـرد  وليـس  كثيـرة 

دعوات لتعويض الضحايا
ضحايـا  إحـدى  بكيـل،  محمـد  فاطمـة 
يف  الكائـن  منزلهـا  مـن  القسـري  التهجيـر 
أسـرتها  مـع  ـرت  ُهجِّ تعـز،   – صالـة  مديريـة 
املكونـة مـن ثمانيـة أفـراد، تقـول فاطمـة: “لقـد 
انتهـى منزلنـا وحتـول  إلـى أطـالل، ويعـد حالّيًـا 
احليـاة  عـودة  مـع  حتـى  للسـكن،  صالـح  غيـر 
لطبيعتهـا تدريجّيًـا، وحلسـن احلـظ فقـد نزحنـا 
قبـل تدميـره بأيـام قليلـة يف أغسـطس 2015م 
إلـى محافظـة أخـرى وإال لكنـا جميًعـا يف خبـر 

الدمـار(”. كان)ضحايـا 
يف  اسـتقروا  وأسـرتها  إنهـا  بكيـل:  تقـول 
مدينـة إب، بعـد معانـاة طويلـة ومؤملـة وعصيـة 
علـى الوصـف - حـدَّ قولهـا. مؤكـدة أنه ال سـبيل 
إلـى العـودة بعـد النـزوح إال إذا منحتهـم الدولـة 
علـى  تعينهـم  تعويضـات  املعنيـة  املنظمـات  أو 
ترميـم املنـزل وإصالحـه مـن جديد؛ ليكـون قابلًا 

للعيـش.
مـن  )مواطنـة  حسـن  امتيـاز  جانبهـا  مـن 
منطقـة الكنـب، تعـز(، تشـير نحو منزلهـم الكائن 
يف الضفـة األخـرى مـن الشـارع، لكنهـا توضـح 
أنـه مـع قـرب منزلهـا وقدرتها على رؤيته إال أنها  
ال تسـتطيع دخولـه؛ فاخلطـر ومناطـق التمـاس 

يحـوالن بينهـا وبـن منزلهـا. 
      حتكـي امتيـاز أملهـا وحسـرتها :”تخيـل 
ـر منزلـك أمـام عينيـك، وقـد بذلـت فيـه  أن يدمَّ
كل مـا متلـك أنـت وأجـدادك لتشـعر باالسـتقرار 

فيه«. 

حتديات وجهود

      موفـق السـلمي )ماجسـتير يف القانـون 
بجامعـة تعـز( يشـير إلـى التحديـات التـي تواجـه 

منازلهـم  املتضـررة  املدنيـن  تعويـض  عمليـة 
بسـبب الصـراع، ويقـول: إن أبرز هـذه التحديات 
دقيقـة  إحصائيـات  وغيـاب  الصـراع،  اسـتمرار 
تشـكيل جلنـة وطنيـة  وتأخـر  األضـرار،  حلجـم 
محايـدة جتـري مسـوحات ميدانيـة بعـد التحقـق 

والتثبـت جيـًدا. 
مـن  أهـم  االسـتقرار  أن  السـلمي  ويـرى 
اليـوم  اليمنيـن  وأن  األولويـة،  ولـه  اإلعمـار 
بحاجـة ملصاحلـة وطنيـة تقتضـي مراعـاة جميـع 
القضايـا العالقـة؛ بعدهـا سـتُطرح قضيـة املباني 
الطاولـة. السـكنية واحلكوميـة واخلاصـة علـى 
مـن  عاًمـا،   30( منيـر:  أن صابـر  يف حـن 
ـد أنـه قبـل  منطقـة حـوض األشـراف - تعـز( يوكِّ
لتجـري  املنظمـات  إحـدى  نزلـت  أشـهر  عـدة 
بسـبب  املدمـرة  املنـازل  علـى  امليدانـي  مسـحها 
األهالـي  فـرح  األشـراف،  حـوض  يف  الصـراع 
واستبشـروا خيـًرا بتعويضـاٍت قـد تُدفع لهم لقاء 
منازلهـم املتضـررة، لكن لألسـف لم تلحق املسـح 

أيُّ جهـود تُذكـر.
يقـول منيـر: إن معظـم السـكان لـم يصلحـوا 
األضـرار أمـلًا يف الدعـم والتعويـض، ومع الدعم 
الـذي يصـل املواطنن  املتمثل بالسـالل الغذائية 
بإعطـاء  تنـادي  كثيـرة  أصواًتـا  هنالـك  أن  إال 
بإعـادة  ثانيـة  أولويـة  السـكنية  املبانـي  جانـب 

تأهيلهـا مـن جديـد”.

معاجلات مقترحة
املياحـي  دبـوان  محمـد  السياسـي  احمللـل 
يعتقد أن وضع اسـتراتيجيات إلعادة اإلعمار ال 
ميكـن أن يُعمـل عليهـا، فليـس هنـاك أيُّ جهـود، 
هنـاك محـاوالت ككتابـات متفرقـة مـن األطراف 
املتنازعـة، لكـن لم يتحول األمر إلى اسـتراتيجية 

شـاملة ميكـن البنـاء عليهـا وترتيبهـا. 

ـد املياحـي أن األمـر يحتـاج إلـى جهـة  ويوكِّ
فاعلـة معينـة تبـدأ بتبنـي اإلعمـار، منهـا أصوات 
نحـو  سـنتر«  انفورميشـن  »ميـن  ومبـادرات 
اإلعمـار  أن  ويـرى  اإلعمـار(،  )إعـادة  مسـتقبل 
مـن  حالـة  وحـدوث  التسـوية،  بنجـاح  مرهـون 
التنميـة  بعمليـة  مرتبـط  األمـر  وأن  االسـتقرار، 
ومـدى  اخلارجيـة،  املانحـة  اجلهـات  ومتويـل 
صـدق الـدول املانحـة؛ إلنقاذ الشـعب اليمني من 

لسـنوات”. دام  الـذي  الصـراع  آثـار 
البنيـة  إعمـار  إعـادة  إن  قائـلًا:  وأردف 
التحتيـة للمبانـي السـكنية يتطلـب تشـكيل جلـان 
خاصـة مسـتقلة ومحايـدة تعمل دراسـات جدوى 
ومناقصـات ومتويـل، ويتطلـب أيًضـا فـرق عمـل 
ترتيـب  ثـم  باألضـرار،  شـاملة  دراسـات  تنجـز 
عمليـة  سـتحدث  وبالتدريـج  املرحلـة،  أولويـات 
أن  لهـا  ينبغـي  كمـا  اإلعمـار  أو  التأهيـل  إعـادة 

تكـون. 

أكثر من تسعة مليار دوالر قيمة تعايف 
اإلسكان

التخطيـط  وزارة  لتقريـر  تقديـرات  يف   
والتعـاون الدولـي لعـام 2020، ذكرت أنَّ إجمالي 
وإعـادة  التعـايف  بعمليـة  املتعلقـة  االحتياجـات 
اإلعمـار يف قطـاع اإلسـكان تصـل مـا بـن 7.6 
و 9.3 مليـار دوالر أمريكـي علـى مـدى خمـس 

سـنوات. 
وأوضح التقرير أهمية صياغة استراتيجية 
الذيـن  السـكان  إيـواء  احتياجـات  ملعاجلـة 
احملافظـات  مختلـف  يف  مسـاكنهم  تضـررت 
اليمنيـة، مـع التركيـز على احتياجـات اجملتمعات 
ذات األولويـة العاليـة، وتكون هذه االسـتراتيجية 
اإلسـكان،  لسياسـة  أوسـع  إطـار  مـن  جـزًءا 
األساسـية،  اخلدمـات  اسـتعادة  يف  واالسـتثمار 
مـن اإلصالحـات  والعمـل علـى إطـالق سلسـلة 
ملعاجلـة القضايـا النظاميـة التـي تواجـه القطـاع 

والطلـب. العـرض  قيمـة  علـى طـول سلسـلة 

املباني السكنية املتضررة وتعويضات مأمولة إلعادة اإلعمار
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 إعادة إعمار املباني 
السكنية مرهون بالسالم 
واالستقرار وإنهاء الصراع، 
وتنفيذ التصالح بني أبناء 

الوطن

إعادة إعمار البنية 
التحتية للمباني 

السكنية يتطلب تشكيل 
جلان خاصة مستقلة 

ومحايدة

2015م، تعرضت املئات         مع اشتداد حدة األزمة اليمنية يف اليمن عام 
تعز(  )مدينة  كـ  للتدمير  املدنية  املناطق  يف  للمواطنني  السكنية  املباني  من 
د معظم سكان هذه  التي تعدُّ األكثر تضرًرا من ناحية املباني؛ األمر الذي شرَّ
حسب  أماًنا.  األكثر  اجملاورة  األخرى  املدن  أو  النزوح  مخيمات  نحو  املناطق 

مصادر مطلعة ومسؤولة يف تعز. 
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حـــاوره/ رئيس التحريـــر

إعـادة  مرحلـة  يف  للدخـول  مهيـأة  البـالد  هـل   -
؟ ر عمـا إل ا

أولًا قبـل احلديـث عـن مرحلة إعادة اإلعمار البد أن يسـبقها 
املالئمـة  البيئـة  تهيئـة  وعـن  واالسـتقرار  السـالم  عـن  حديـث 
واملناسـبة إلطـالق عجلـة النشـاط االقتصـادي يف البلـد، فإعـادة 
اإلعمـار هـي غايـة لـكل اليمنيـن لكـن الغايـة األسـمى يف الوقـت 

الراهـن هـي وقـف الصـراع كمتطلـب أسـاس إلعـادة اإلعمـار.
كافيـة،  ماديـة  مـوارد  توفـر  تعنـي  اإلعمـار  إعـادة  عمليـة 
والتعـاون مـع األسـرة الدوليـة وبنـاء مصالـح مشـتركة، تعنـي فتـح 
هـذه  كل  التنميـة.  يف  للمشـاركة  اخلـاص  القطـاع  أمـام  اجملـال 
ظـل  موجـودة يف  تكـون  أن  ال ميكـن  الكثيـر  وغيرهـا  املتطلبـات 
اسـتمرار الصـراع، لذلـك فاملأمـول مـن النخـب السياسـية اليمنيـة 
إذا كان لديهـا حـرٌص علـى تعـايف البلـد أن يكـون هنـاك حـرص 
أكبـر علـى اجلنـوح للسـلم وتقبـل اآلخر ووضع أسـس متينة ملرحلة 
مـا بعـد الصـراع؛ لكـي يسـود األمـن والسـالم ومـن ثـمَّ  الدخول يف 

مرحلـة إعـادة اإلعمـار بنجـاح وفعاليـة.

إعـادة  ملرحلـة  األساسـية  املتطلبـات  هـي  مـا   -
اقتصاديـة؟ نظـر  وجهـة  مـن  اإلعمـار 

توفـر مـوارد ماليـة كافيـة شـرط ضـروري لتمويـل مشـاريع 
عائـدات  علـى  سـبق  فيمـا  تعتمـد  البلـد  كانـت  اإلعمـار.  إعـادة 
صـادرات النفـط والغـاز التـي كانـت متثـل املـورد األسـاس خلزينـة 
الدولـة وبنسـبة تصـل إلـى %80،وال ميكـن احلديـث عـن ميزانيـة 
عامـة للدولـة مـن دون البحـث يف مواردهـا، هـذا املـورد توقـف يف 

ظـل الصـراع القائـم.
املـورد اآلخـر هـو التعـاون والتنسـيق الدولـي عبر املسـاعدات 
كان  املـورد  املانحة،وهـذا  والـدول  املنظمـات  مـن  واملنـح  الدوليـة 
ميثـل شـريان رئيـس لعجلـة التنميـة يف البـالد خاصـة منـذ إعـادة 
اإلعمـار  إعـادة  فـإن  وبالتأكيـد   ،1990 اليمنيـة  الوحـدة  حتقيـق 
سـتتطلب مـد يـد العـون مـن اجملتمـع الدولـي واإلقليمـي وبالـذات 
الصناديـق اخلليجيـة مثـل الصنـدوق العربـي لإلمنـاء االقتصـادي 
والبنـك اإلسـالمي للتنميـة أو علـى املسـتوى الدولـي مثـل البنـك 
الثنائـي مثـل  الدولـي أو علـى املسـتوى  النقـد  الدولـي وصنـدوق 

الـدول املعروفـة تاريخّيًـا بأنهـا مانحـة للتنميـة يف اليمـن.
إعـادة  مرحلـة  يف  الزاويـة  حجـر  ميثـالن  املـوردان  هـذان 
كالضرائـب  األخـرى  املـوارد  إلـى  باإلضافـة  للبلـد،  اإلعمـار 
غيـر  املـوارد  هـذه  وكل  وغيرهـا،  السـمكية  والثـروة  واجلمـارك 

ووقـف  الصـراع  بإنهـاء  ومرهونـة  احلاليـة  الظـروف  يف  متاحـة 
القتـال.

- مـا مدى اسـتعداد القطاع اخلاص اليمني للمشـاركة 
يف مرحلـة إعادة اإلعمار؟

   القطـاع اخلـاص اليمنـي يعـد أغلبـه قطاًعـا عائلّيًـا أكثـر 
مماهو قطاع يجذب املوارد واملدخالت ويسـتثمرها، وله محاذيره 
يف العمـل االقتصـادي، ولكـن ال ننكـر أن قطـاع املقـاوالت اليمنـي 
لـه دوٌر يف عمليـة التنميـة يف البلـد خاصـة بعـد اإلصالحـات التـي 
حدثـت يف النصـف الثانـي مـن العقـد األول مـن األلفيـة؛ أي بعـد 
إنشـاء اللجنـة العليـا للمناقصـات وهيئـة الرقابـة، حيثبـدأ ينتعـش 
قطـاع املقـاالت انتعاًشـا حقيقّيًـا، باإلضافـة إلـى انتعـاش القطـاع 
الصناعـات  وبعـض  واخلدمـي  السـياحي  اجلانـب  يف  اخلـاص 
التحويليـة، ولكـن إسـهاماته يف اجملـال التنمـوي كانـت إسـهامات 
خجولـة مقارنـة بـدور القطـاع احلكومي فيما يتعلـق بهذا اجلانب.
  إن القطاع اخلاص ينتعش بوجود بيئة حاضنة لالسـتثمار، 
للمسـتثمرين  البيئـة  تلـك  تتوفـر  لـم  املاضيـة  الفتـرات  وخـالل 
عمليـة  يف  يُعتَمـد  ال  العالـم  دول  كل  ويف  الصراعـات،  بسـبب 
التنميـة االقتصاديـة علـى القطـاع اخلـاص احمللـي فقط،بـل علـى 
القطـاع اخلـاص الدولـي أو علـى األقـل عـن طريـق الشـراكة فيمـا 
بينهمـا، أو السـير ضمـن منظومـة متكاملـة تشـمل بيئـة مسـتقرة 
سياسّيًاوتشـريعّيًا وأمنّيًاواقتصادّيًاتسـهم يف عمليـة التنميـة، مـع  

وجـود جهـاز مصـريف فعـال.

يف  أنتسـهم  ميكـن  كيـف  اإلعمـار،  إعـادة  مرحلـة   -
البلـد؟  يف  االقتصـادي  الوضـع  تعـايف  إعـادة 

حيـث  واحـدة،  لعملـة  وجهـان  اإلعمـار  وإعـادة  التعـايف      
عـن  التحـدث  دون  مـن  اإلعمـار  إعـادة  عـن  التحـدث  ميكـن  ال 
مـن  االسـتفادة  وميكننـا  والعكـس،  االقتصـادي  التعـايف  عمليـة 
التـي كان فيهـا نزاعـات واسـتطاعت أن تتجـاوز  الـدول  جتـارب 
تلـك الصعوبـات وفتحـت أبواًبـا لالسـتثمارات اخلارجيةأسـهمت 

دولهـا. يف  االقتصـادي  الوضـع  إنعـاش  يف 
االسـتقرار  حتقيـق  اإلعمـار  الرئيسـإلعادة  واملتطلـب 
والسـالم، واألمـر أيًضـا يعتمـد علـى حنكـة النخبـة السياسـية يف 
عمليـة تسـويق البلـد تسـويًقا سـليًما علـى املسـتوى الدولـي، عبـر 
إعطـاء إشـارات ورسـائل طمأنةللمسـتثمر اليمنـي والعربـي وحتـى 
األجنبـي، األمـر الـذي سـيعجل مـن عمليـة إعـادة اإلعمـار وإنعاش 

البلـد. التعـايف االقتصـادي يف 

وتعـدُّ  تضـررت  التـي  القطاعـات  أبـرز  ماهـي   -

نظـر  وجهـة  مـن  اإلعمـار  إعـادة  عمليـة  يف  األولويـة  لهـا 
؟ يـة د قتصا ا

تضـررت  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  القطاعـات  معظـم 
تضـرًرا كبيـًرا، وأبـرز تلـك القطاعـات التـي تأثـرت تأثـًرا مباشـًرا 
لـه تأثيـر كبيـر علـى ميزانيـة الدولـة، ومـن  الـذي  النفـط  قطـاع 
ثـمَّ البنيـة التحتيـة اخلدميـة كقطـاع الكهربـاء، وقطـاع التعليـم إذ 
تسـبب الصـراع يف خـروج عـدد كبيـر مـن املـدراس عـن اجلاهزيـة 
وعـدم قدرتهـا علـى اسـتئناف العمليـة التعليميـة، وقطـاع الصحـة 
الـذي تأثرتفيـه املرافـق واملراكـز الصحيـة تأثـًرا كبيـًرا، والطـرق 

واملوانـي. واملطـارات  واجلسـور 

الدوليـة  والتقاريـر  ماهـو تقييمـك للدراسـات   -
اليمـن؟ يف  األضـرار  حجـم  حتـدد  التـي 

عـن  ـ  الدولـي  البنـك  أعـده  تقريـر  هنـاك  اجملمـل  يف 
لالحتياجـات  املسـتمر  االقتصادية)التقييـم  اآلثـار  حـول  بعـد- 
حجـم  قيمـة  حـول  مهولـة  تقديـرات  وضـع   )DNA""فياليمـن
األضـرار ومايحتـاج إليـه اليمـن للتعـايف وإعـادة اإلعمـار، وعموًمـا 
يعـد التقريـر ـ إلـى حـدٍّ مـا ـ محاولـة علميـة وفنيـة يفـي بالغـرض 
يف ظـل الظـروف الراهنـة، علـى الرغـم مـن أن التقريـر اسـتهدف 
مجموعـة مـن احملافظـات واملدن اليمنية يف شـمال اليمن وجنوبه، 
عـن طريـق مقارنـة الصـور قبـل الصـراع وبعـده عبـر اسـتخدام 

جهـاز تقنـي معـن.
إلى أي مدى اليمن بحاجة إلى اإلسـهامالدولي   -

اإلعمـار؟ إعـادة  برامـج  يف 
إن يف مرحلـة االسـتقرار والسـالم كان للدعـم الدولـي أثـر 
كبيـر يف تنفيـذ مشـاريع التنميـة يف البلـد خاصـة مـن بعـد عـام 
بـدأ برنامـج اإلصـالح االقتصـادي املدعـوم مـن  1995م، عندمـا 
البنـك الدولـي والصنـدوق النقـد الدولـي ومـن املنظمـات الدوليـة، 
ثـم جـاءت  اخلطـة اخلمسـية الثانيـة وتنفيـذ مؤمتـر املانحـن يف 
باريـس الـذي حصلنـا علـى أثـره أكثـر مـن 2.3 مليـار دوالر، ويف 
ـذ مؤمتـر لنـدن وحصلنـا علـى نحـو 7  اخلطـة اخلمسـية الثالثـة نُفِّ
مليـار دوالر، وبعـد أزمـة 2011 أُعـدَّ البرنامـج )املرحلـة لالقتصـاد 

والتنمية(وحصلنـا علـى ضوئـه علـى نحـو 13 مليـار دوالر.
أن  سـنجد  عاًمااملاضيـة  العشـرين  خـالل  ننظـر  عندمـا 
املشـاريع املمولـة خارجّيًاتعـد مشـاريع اسـتراتيجية وأكثر تأثيًرايف 
اجملتمـع يف مختلـف القطاعـات اخلدميـة والتنمويـة، ويف الوقـت 
يف  السياسـية  الرؤيـة  علـى  الدولييعتمـد  أصبحالدعـم  احلالـي 

والسـالم. االسـتقرار  وكيفيـة حتقيـق  البلـد 

اليمـن  يف  واخلاصـة  الرسـمية  اجلهـات  هـل   -
قـادرة علـى اسـتيعاب املنـح اخلارجيـة يف مرحلـة عمليـة 

؟ اليمـن  يف  اإلعمـار  إعـادة 
كان املانحـون يـرون أن هنـاك مشـكلة تعانـي منهـا احلكومـة 
وإعـداد  والقـروض  املسـاعدات  اسـتيعاب  عمليـة  يف  اليمنيـة 
دراسـات تتعلـق باملشـاريع التـي تسـتوعب املنـح الدوليـة منـذ عـام 
2000، وقـد قامـوا بإنشـاء جلنـة مسـتقلة خـارج احلكومـة عملـت 

باملناقصـات. علـى سـحب صالحياتهـا اخلاصـة 
والسياسـات  باإلجـراءات  مرتبطـة  االسـتيعابية  والقـدرة 
احلكوميـة، وهنـاك جتـارب خارجية يف اسـتقطاب املنح والقروض 

مبـدأ  علـى  السـير  علـى  والتركيـز  الروتـن احلكومـي،  بعيًداعـن 
الشـفافية والوضـوح يف إعداداملشـاريع وتنفيذهـا خللـق نـوع مـن 
مكانـه  يف  التمويـل  يُوضـع  ثـمَّ  ومـن  املمولـن،  لـدى  الطمأنينـة 
املناسـب، وحسـب املعاييـر املطروحـة يف طـرح املناقصـات واختيار 

وغيرهـا. املقاولـن 
وإعـادة  التعـايف  وقضيـة  كبيـرة،  بتحديـات  ميـر  اليمـن  إن 
اإلعمـار لـم تكـن جديـدة علـى اجملتمـع الدولـي، حيـث إن البنـك 
الدولـي عـام 2017 قـام بإعـداد خطـة نحـو التعـايف االقتصـادي 
وإعـادة اإلعمـار يف اليمـن، وحـدد حجـم االسـتثمارات املطلوبة يف 
تلـك الفتـرة والتـي قـدرت بــ 88 مليـار دوالر، كمـا حـدد أولويـات 
القطاعـات اخلدميـة والتنمويـة التـي حتتاج إلى اسـتثمار وتطوير، 
والبنيـة  العامـة  امليزانيـة  دعـم  تضمنـت  رئيسـة  محـاور  وعمـل 
التحتيـة والتنميـة البشـرية وخلـق فـرص للشـباب للبـدء يف عمليـة 
أن  املقـرر  مـن  كان  والتـي  اإلعمـار  وإعـادة  االقتصـادي  التعـايف 

تسـتمر مـن 2017 ـ 2023.

عمـل  خطـة  الرسـمية  اجلهـات  ت  أعـدَّ هـل   -
؟ اليمـن  يف  اإلعمـار  إلعـادة 

 إلعـداد خطـة تتعلـق بإعـادة اإلعمـار والتعـايف االقتصـادي 
يجـب التركيـز علـى اجلانب الفنـي املتعلق بجمع املعلومات املتعلقة 
بحجـم البطالـة والفقـر ومعـدل التضخـم عبـر مسـوحات ميدانيـة 

حقيقية.
ومع ذلك هناك نوايا حقيقية موجودة على املستوى الرسمي 
يف تنفيـذ خطـط إلعـادة اإلعمـار، ولكـن حالّيًـاال توجـد دراسـات 
وطنيـة تتبناهـا احلكومةفيمـا يتعلق بإعـادة اإلعمار،واملتوفر حالّيًا 

الدراسـات الدولية فقط.

العباسي: حتقيق السالم واالستقرار يسهم يف إطالق عجلة النشاط االقتصادي
توفر موارد مالية كافية شرط ضروري لتمويل مشاريع إعادة اإلعمار

"للبدء يف عملية التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار يف اليمن يجب حتقيق املتطلب 
الرئيساملتمثل يف حتقيق االستقرار والسالم، الذي يعتمد اعتماًدا مباشًراعلى حنكة 
الدولي". هذا  املستوى  البلد تسويًقا سليًما على  السياسية يف عملية تسويق  النخبة 
لصحيفة  خاص  حوار  يف  العباسي  مطهر  الدكتور  اليمني  االقتصادي  اخلبير  ده  وكَّ ما 

"صوت األمل".

اخلبير االقتصادي اليمني الدكتور مطهر العباسي

محاوالت لتعايف الوضع االقتصادي يف اليمنمحاوالت لتعايف الوضع االقتصادي يف اليمن
خاص صوت األمل

   
تشهُد اليمن أوضاًعا اقتصادية واجتماعية 
ازدادت  مسبوقة،  وغير  متدهورة  وإنسانية 
ــراء اســتــمــرار  ــراهــن جـ ــوقــت ال تــفــاقــًمــا يف ال
ــدوره عــلــى نوعية  ــ ــذي أنــعــكــس ب الـــصـــراع، الـ
إلى  أدى  و  البلد،  واملالية يف  العامة  اخلدمات 

تأزم الوضع لدى الكثير من اليمنين.
حجم  وتقلص  النفط،  صــادرات  انخفاض 
املساعدات  على  االعتماد  اإلنساني،  الدعم 
 ( التحتية  البنية  ضعف  املالية،  والتحويالت 
للقدرات  وجتزئة  العامة،  والتنموية(  اخلدمية 
اليمني،  املــركــزي  الــبــنــك  خــاصــة  املــؤســســيــة 
والنقص احلاد يف مدخالت اإلنتاج األساسية؛ 
كل  ذلك وأكثر ساهم يف إطالة أمد الصراع إلى 

وقتنا احلالي.
شهدت املوازنُة العامة اختالالت عميقة يف 

اإليــرادات  انخفضت  حيث  األخيرة،  السنوات 
خالل  املتوسط  يف   %  - بحوالي21.4  العامة 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  2019م؛  ـ   2015 الفترة 
%32 عام  اإلجمالي من  الناجت احمللي  تراجع 
2014م إلى %8.4 عام 2019م، وفًقا لـ تقرير 
على  احلرب  آثار   ( لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 

االقتصاد اليمني 2020م(.
فقد  الــعــامــة،  بالنفقات  يتعلق  فيما  أمــا 
ــي بــصــورة  تــراجــعــت عــلــى املــســتــوى اإلجــمــال
و  م،   2019–2015 الــفــتــرة   خــالل  ملحوظة 
بلغ  تراجعها مبتوسط سنوي  البيانات  أظهرت 
-14.3 % ما أدى إلى تراجع نسبتها يف الناجت 
احمللي اإلجمالي من %36.8 عام 2014م إلى 
املوازنة  عجز  ارتفاع  و  2019م،  عام   26.5%
من  اإلجمالي  بالناجت احمللي  يتعلق  العامة مبا 
عام   9.3% حوالي  إلــى  2014م  عــام   4.8%

2019م.

 ويشير تقرير )خطة أولويات إعادة اإلعمار 
العاجلة"  ــات  ــويـ "األولـ االقــتــصــادي  والــتــعــايف 
العامة يف  املالية  إلى أن األزمة  يونيو2019 م( 
اليمن تواجه وضًعا صعًبا وغير مسبوق، وذلك  
بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز منذ 
كبيرة  بنسبة  عائداته  وتراجع  الصراع،  بداية 
أثره جتميد  وأنه مت على   ،95% إلى   وصلت 

البرنامج االستثماري.
و بسبب تدهور واستنزاف احتياطي البنك 
املركزي من النقد األجنبي الذي تراجع من 5.4 
مليار دوالر يف عام 2015م إلى 1.5 مليار دوالر 
يف عام 2016م، وإلى حوالي نصف مليار دوالر  
فقد  عــام  بشكٍل  أي   ، 2017م  عــام  يف   )0.5(
االحتياطي،  من   91% حوالي  املركزي  البنك 
وظهرت العديد من التداعيات املتمثلة، بتدهور 
التضخم،  معدالت  وتصاعد  الوطنية،  العملة 

وانتعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية.

كما أدت اخلسائر االقتصادية الناجمة عن 
استمرار الصراع للعام السابع على التوالي إلى 
الناجمة  التداعيات  تلك  أمام  الوقوف  ضرورة 
عن تأزم الوضع االقتصادي املؤثر على اجلانب 

االجتماعي واإلنساني يف البلد .
والتعايف  االســتــقــرار  اســتــعــادة  ــة  وحملــاول
االقتصادي الكلي، وجب التركيز على استئناف 
على  والعمل  ــغــاز،  وال النفط  وتصدير  إنــتــاج 
لتمويل  املــتــاحــة؛  املــــوارد  اســتــيــعــاب  تــســريــع 
الــقــدرات  وتعزيز  املــانــحــن،  مــن  املــشــروعــات 
إلى  والسعي  للمؤسسات احلكومية،  التشغيلية 
البلد،  الدولة يف  ملوظفي  املرتبات  دفع  انتظام 

ودعم برنامج التحويالت النقدية.
استعادة  ضــرورة  على  التقرير،  أكــد  كما 
فاعلية السياسة املالية والنقدية واملصرفية يف 
البلد عن طريق العمل على رفع نسبة حتصيل 
الصراع،  إلى مستوياتها قبل  العامة  اإليرادات 

واملعلوماتية،  املؤسسية  الــقــدرات  استعادة  و 
ورفع كفاءة اإلدارة املالية، والعمل على تخفيض 
من  )5%(ومتويله  آمنة  مستويات  إلى  العجز 
تعزيز  على  والتركيز  تضخمية،  غير  مصادر 
السياسة  إدارة  يف  ــزي  ــرك امل الــبــنــك  فاعلية 
سعر  يف  نسبي  اســتــقــرار  لتحقيق  الــنــقــديــة؛ 
صرف العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية، 
وبناء احتياطي من النقد األجنبي يحافظ على 

اجلدارة اإلئتمانية عند حدودها املقبولة.
على  الــعــمــل  ــب  وجـ الــتــقــريــر،  ذات  ويف 
النفط  لتكرير  عدن  مصفاة  نشاط  استئناف 
وتطوير  وتأهيل  النفطية،  املشتقات  وتوفير 
احلقول النفطية والغازية التي تضررت بسبب 
البنية  إعمار  بإعادة  والبدء  القائم،  الصراع 
واحلفاظ  الــنــزاع،  جــراء  تأثرت  التي  التحتية 
على عائدات الصادرات النفطية والغازية عند 

مستوى %74 من مستواها قبل 2015م .
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مع كل موسم مطر .. صنعاء القدمية تستنجد  بإعادة اإلعمار 
رجـاء مـكـرد
صوت األمل

جمعت  التي  سام”  “مدينة  مباني       
األصيلة  اليمنية  واحلضارة  املعماري  الفن  بن 
التاسع  القرن  من  فعمرها  قروًنا  وعاشت 
يطالها  اليوم  مؤرخن؛  حسب  امليالد  قبل 
يف  املعنية  الهيئات  من  والتسيب  اإلهمال 
الدولية على رأسها منظمة  املنطقة واملنظمات 

اليونسكو. وفًقا ألقوال أهالي املنطقة.

حجم األضرار
     يف زيارة لـ “صوت األمل” إلى “صنعاء 
القدمية” ملعرفة حجم األضرار وضرورة إعادة 
اإلعمار، وجدت أغلب املباني مشققة وأسطحها 
األمر  بالتراب،  مسقوفة  أغلبها  ألن  متناثرة 
األمطار  مواسم  يف  املباني  أسقف  جعل  الذي 
تهدمت  قد  املنازل  من  والكثير  وتنهار،  تثقل 

جزئّيًا وبعضها كلّيًا.
باملوت  100” أسرة )700 شخص( مهددة 
أو التشرد يف أي حلظة«. هذا ما أورده تقرير 
يف  والسبب  2020م؛  العامة  األشغال  مشروع 
بالسقوط جراء غزارة  أن منازلهم مهددة  ذلك 
وتدفق  2020م،  املاضي  العام  يف  األمطار 
السيول التي غمرت الطوابق السفلية للمنازل، 
احلجرية،  اجلدران  مرة-  -ألول  وجتاوزت 
نتيجة  لألهالي؛  كبيرة  مالية  بخسائر  وتسببت 

تدمير السيارات وأثاث املنازل. 
عبد احلميد قعطاب )عضو اجمللس احمللي 
بصنعاء القدمية( يفيد أن عدد املنازل املتضررة 
اخلزانات  يف  كانت  األضرار  وأغلب  كثيٌر، 
الشرقية  اجلهة  يف  الواقعة  للمباني  السفلية 
إعادة  الضروري  من  وأنه  للمدينة،  واجلنوبية 

تأهيل املباني.

األهالي يناشدون بإعادة اإلعمار
“الكثير من الناس يسمونها مدينة تاريخية، 
لكنهم يف الواقع ال يسعون إلى ترميمها أو إعادة 
يزورها  وال  اهتمام  بأي  حتظى  وال  تأهيلها، 
وعناية،  ترميم  إلى  حتتاج  املباني  أغلب  أحٌد، 
منزلي بحاجة إلى إصالحات، لكنني ال أستطيع 
هذا  املعيشية”.  الظروف  وسوء  سني  كبر  مع 
ما قاله احلاج أحمد الغيثي )أحد أبناء مدينة 
»املدينة  إنقاذ  القدمية(. مؤكًدا ضرورة  صنعاء 
تشهده  الذي  واحُلطام  الدمار  من  املسّورة« 

املدينة يف مواسم األمطار. 
متحسًرا  الغيثي  علي  أحمد  احلاج  يقُف 

أمام ما يحصل ملباني أجداده وللتراث اليمني، 
حيال  فعله  استطاعوا  الذي  الوحيد  فالشيء 
األمطار - حسب قوله- هو االنتقال مع أسرته 
إلى منزل مجاور لم يكن بأحسن حال من املنزل 
ولكنه  عديدة  تشققات  فيه  توجد  إذ  السابق، 

على األقل غير مهدد بالسقوط. 
معماري(:  )مهندس  أحمد  نبيل  يقول 
الضرر الكبير الذي يطال املباني سببه أن بعض 
املباني محاطة ببساتن فعندما تزيد نسبة املياه 
يتسرب املاء من البستان إلى احلجرات الواقعة 
من  وهشٌّ  تقليديٌّ  البناء  أن  كما  املبنى،  أسفل 
الطن واجلص، وال توجد فيه مادة اإلسمنت. 

املباني أصبحت معلقة ومحفرة بثقوب من أسفل 
)الطوابق السفلية(؛ مما يؤدي إلى تهدم املنزل.

منذ  ره  أجَّ منزل  يف  يسكن  أنه  مضيًفا، 
يعمل على  السنوات  وأنه طوال هذه  20 سنة، 
صيانة البيت، ويوجه أحمد رسالة إلى اجلهات 
السكنية،  املباني  إعمار  إعادة  بضرورة  املعنية 
دون  حالت  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  وأن 
األضرار  لتجنب  بالكامل،  املبنى  بترميم  قيامه 

املضاعفة مع كل موسم مطر.
وانهار  تهدم متاًما  الصباحي  منزل صادق 
“احلمدهلًل  الصباحي:  يقول  بالكامل،  السقف 
أننا سلمنا، لكن األثاث تلف بالكامل”. موضًحا، 

وشك  على  منزلهم  أن  شعروا  أن  بعد  أنُهم 
السقوط جلأوا إلى منزل اجليران.

جانب  إلى   - يشكون  املنطقة  يف  السكان 
االقتصادي،  وضعهم  سوء  منازلهم-  تشقق 
فبعض األسر دخلها الوحيد يعتمد على املوتور، 
بسبب  ألغلبهم  متقطًعا  أصبح  الذي  العمل 
اإلعمار  إعادة  عن  فإجابتهم  البترول،  انقطاع 
قبل  االقتصادي  الوضع  حتسن  طلب  كانت 

اإلعمار.
الصباحي  ملنزل  مجاور  أيًضا  آخر  مبنى 
تهدم متاًما. السورالذي شهد أحقاًبا من الزمان 
وهو شامٌخ تعرض هو اآلخر للدمار والتشققات، 

خصوًصا يف اجلهة الغربية واجلنوبية.
“سقف  محمد:  أمٌّ  تقول  مجاور  منزل  يف 
املنزل من تراب، وماء املطر يتسرب من السقف 
إلى احلجرات والساللم، فنظل نعمل الطرابيل 
الفرش  حلماية  املنازل  أسطح  على  )الشراع( 
كون  أسر  ثالثة  البيت  داخل  عددنا  واألثاث، 

املنزل لورثة، نتمنى إعادة ترميم املنازل«.
صنعاء  من   عاًما   18 محمد)   سمير 
 11 املنزل  داخل  عددهم  إن  يقول:  القدمية( 
يشعر  اجلميع  منهار،  شبه  املنزل  وأن  فرًدا، 
احلجرات  بعض  مطر،  موسم  كل  مع  باخلوف 
ومتر  واملطبخ،  كاحلمام  كبيرة  أسقفها  ثقوب 
يسعى  وأنه  احلال،  هذا  على  واملبنى  السنوات 
لكنه  األسرة،  عائل  كونه  املنزل  لترميم  جاهًدا 
االلتحاق  يريد  سن  يف  فهو  صعوبات  يواجه 

بالتعليم واحلصول على عمل.

بوادر حلول
)اجمللس  بـ  متمثلة  احلكومية  املؤسسات 
املدن  وهيئة  القدمية،  صنعاء  يف  احمللي 
بالعدد  كشوفات  بعمل  أولًا  قامت  التاريخية( 
الدقيق للمباني املتضررة ونوع الضرر احلاصل، 
املنظمات  فيه  تدعو  استغاثة  نداء  رفعت  ثمَّ 
جانب  إلى  الوقوف  إلى  والتاريخية  الدولية 
لعبد احلميد  وإنقاذها. وفًقا  التاريخية  املدينة 
قعطاب عضو اجمللس احمللي بصنعاء القدمية.

      “مشروع األشغال العامة” يف تقريره 
على  األمل«  »صوت  حصلت  2020م،  لعام 
الطارئة  “التدخالت  مشروع  عمل  منه.  نسخة 
بعد الفيضانات بصنعاء القدمية للمنازل األكثر 
 18 استهدف  األول  مكونات:  بثالثة  تضرًرا” 
للمنازل،  السفلية  األجزاء  ترميم  بعملية  منزلًا 
وأرضيات  والسقوف  اجلدران  يف  واملتمثلة 
املشروع  هذا  من  استفاد  السفلية،  الغرف 
170 شخًصا، ويف التقرير ذاته،  املكون الثاني 
)احلمايات أمام املنازل(، استفاد نحو 22 منزلًا 
عن طريق إزالة األبواب ورفع مناسيبها، والثالث 
حديدي  مصد  أو  بوابة  إنشاء  على  سيعمل 
سيقوم  احلارة،  مدخل  عند  املتدفقة  للسيول 

بحماية 120 منزلًا تقريًبا.
من  اليمن  فيه  يعاني  الذي  الوقت  ويف 
الكوارث  من  يسلم  لم  اقتصادية،  مشكالت 
اللذين  الغزيرة  واألمطار  كالسيول  الطبيعية، 
املباني،  من  لكثير  هشة  حتتية  بنية  عن  كشفا 
وكان من الضروري التنبيه على خطورة الوضع 
والدعوة إلى إنقاذ مبنى تاريخي ومعلم حضاري 
كصنعاء القدمية وإعادة إعماره قبل أن يتهالك 

بحلول موسم األمطار القادم.

       مع مرور أشهر على حدوث الفيضانات التي سببتها 
السيول إال أن آثار تضرر مباني »صنعاء القدمية« ما زالت 
حاضرة. كثير من األهالي يطالبون بإعادة إعمار املنازل 
البيوت  تهدم  من  خلوفهم  وتأهيلها؛  والشوارع  واألسقف 

فاملنطقة معلم تاريخيٌّ وضمن قائمة التراث العاملي.
    تشهُد مدينة صنعاء القدمية أمطاًرا كثيرة وسيوًلا 
طبيعية  كوارث  مخلفة  مطر،  موسم  كل  مع  جارفة 
ا، وداعية لتفاقم  ا عاملّيً ة، ومهددة معلًما أثرّيً وبشرية جمَّ

األزمة اإلنسانية يف صنعاء.
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وخطًرا  عائًقا  ميثل  والسفر  التنقل  أصبح 
الطرقات  بعض  فإغالق  املواطنن،  على  كبيًرا 
والدمار الذي اكتسح بعضها اآلخر أثر يف جوانب 
بل  فقط،  الشخصي  الصعيد  على  ليس  عديدة 

على املستوى االجتماعي واالقتصادي يف البلد.
احلياة  شريان  يعدُّ  واجلسور  الطرق  قطاع 
اليمن  كثيًرا يف  تضرر  وقد  العالم،  دولة يف  ألي 
بن  التنقل  حركة  وتعرقلت  الصراع،  جراء 
كثيرة  خسائر  إلى  ى  أدَّ الذي  األمر  احملافظات، 

اقتصادية وبشرية.

التجار املتضررون 
السبب  حول  املواطنن  من  تساؤالت  هناك 
الذي منع اجلهات من تقدمي التسهيالت اللّازمة 
وعمل اإلصالحات الضرورية للطرقات املتضررة 

خصوًصا يف احملافظات التي تعدُّ آمنة.
تاجًرا  يعمل  تعز(  من  )مواطن  عمر  سالم 
باملواد الغذائية يحكي ما يعانيه يف أثناء تنقله بن 
احملافظات جللب البضائع من خارج املدينة، وما 

تسببه وعورة الطريق وطولها.
غضون  يف  نسلكها  كنا  التي  "الطرق  يقول: 
نسلكها  أصبحنا  قصير،  وقت  ويف  ساعتن 
أغلب  إغالق  بسبب  وذلك  كامل؛  يوم  مدى  على 
الطرقات الرئيسة وفتح طرق أخرى وعرة ال تعدُّ 

صاحلة للمركبات".
إلى  باإلضافة  إنه  قائلًا:  عمر  ويضيف 
التجارة،  حركة  وعرقلة  االقتصادية  األضرار 
هناك أضرار اجتماعية، إذ يُعاني املرضى وكبار 

السن من حركة التنقل الطويلة.
املواطنن سبق  التاجر سالم عمر أن  ويوكِّد 
لكن  إعمارها،  وإعادة  الطرقات  بفتح  طالبوا  أن 
اخملتصة  اجلهات  من  بوادر  أيُّ  هناك  توجد  ال 

لالهتمام بهذا اجلانب.
يف السياق ذاته رضوان علي )مواطن من تعز( 
املواطنن  تواجه  التي  اإلنسانية  املعاناة  يوضح 
متحدًثا عن املأساة التي حصلت له بسب الطرق، 
إذ تويف أخوه يف الطريق وهو يحاول إسعافه من 
تعز إلى عدن ليكمل عالجه، والسبب أن وضعه 
واجلبال  الطريق  صعوبة  يتحمل  لم  الصحي 

العالية التي اضطروا إلى أن يسلكوها.
     ويوكِّد علي أن ضعف اخلدمات يف كل 
اجلوانب أسهم يف مضاعفة املعاناة التي تؤثر يف 
املطالبة  متَّت  قد  وأنه  باستمرار،  املواطن  حياة 
دون  من  ولكن  الطرقات  إلصالح  حلول  بعمل 

جدوى.

حجم األضرار
واملواني  واجلسور  الطرق  معظم  "تضررت 
واملكال  واخملا،  وعدن،  احلديدة،  يف:  الرئيسة 

 70 بـ  إيراداتها  رت  ُقدِّ التي  املواني  من  وغيرها 
اليمن،  يف  اجلمركية  اإليرادات  إجمالي  من   %
واملطارات الرئيسة البالغ عددها 9 مطارات، هذا 
القطاع تضرر تضرًرا كبيًرا بسبب الصراع". وفًقا 

لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020.
   كما بنَّ التقرير أن قرابة 27 % من شبكة 
الطرق داخل املدن اليمنية تضررت تضرًرا كبيًرا، 

وتعرض 511–1 كيلو متر للتدمير الكامل.
ر التقرير أن إجمالي األضرار التي      وقدَّ
حلقت بالبنية التحتية للطرق داخل املدن ما بن 
منها   %  80 أمريكي،  دوالر  مليون  و293   240
يف صنعاء، وعدن، وتعز، واحلديدة. خصوًصا أن 
83 % إجمالي طول شبكة الطرق يف هذه املدن 

األربع. 
مستوى  على  أنه  التقرير  وأوضح       
احملافظات تراوحت تكاليف األضرار التي حلقت 
املدن  داخل  الطرق  ذلك  يف  مبا  النقل  بقطاع 
والطرق الطويلة التي تربط املدن ببعضها بعًضا 
وكذلك اجلسور واملواني واملطارات؛ تراوحت بن 

780 و953 مليون دوالر أمريكي.

دور اجلهات املعنية بإعادة اإلعمار
      املهندس وليد ردمان )وكيل قطاع الطرق 
يف الوزارة العامة لألشغال والطرقات( يقول: إن 
يف  جًدا  كبير  الطرق  شبكة  يف  األضرار  حجم 
واجلسور  الطرق  رت  ُدمِّ فقد  اليمن،  أنحاء  كل 
ناجتة عن  أضراًرا  هناك  أن  كم  الصراع،  نتيجة 
عام  منذ  لها  الروتينية  الصيانة  أعمال  توقف 
اجلوية  املنخفضات  عن  ناجتة  وأضراًرا   ،2015
السابقة،  الفترة  يف  حصلت  التي  واألعاصير 
ومشاريع توقفت بسبب توقف امليزانية التشغيلية.
بحصر  الدولة  تقم  لم  ردمان:  ويتابع       
دقيق ألضرار شبكة الطرق، بل قام البنك الدولي 
بتقييم األضرار وتقديرها، ولكنه تقييم غير دقيق 

وغير تفصيلي وبعيد كل البعد عن الواقع.
     مشيًرا إلى الدور املؤثر للسلطات احمللية 
حيث  احملافظات،  يف  الطرق  صيانة  وصندوق 
الطرقات  لبعض  طارئة  صيانة  بأعمال  يقومان 
الرئيسة والشريانية التي ليس لها بدائل يف مناطق 

عديدة ضمن اإلمكانات واملوازنات املتوفرة. 

تقصير من اجلهات املناحة
هناك  أن  ردمان  وليد  املهندس  ويوكِّد     
تقدمي  يف  املانحة  اجلهات  من  كبيًرا  تقصيًرا 
تقدمي  يف  توازن  يوجد  ال  حيث  والعون،  الدعم 
الدعم الالزم، فقد اجتهت املنظمات الداعمة إلى 
اجلانب اإلغاثي متناسية جانب اإلعمار والتنمية. 
العامة  الوزارة  يف  الطرق  قطاع  وكيل  د  ووكَّ
لألشغال والطرقات أن الصراع كان سبًبا مباشًرا 
يف إعاقة عملية إعادة إصالح الطرقات، باإلضافة 
تنفيذ  تسهم يف  تشغيلية  ميزانية  توفر  إلى عدم 

مشاريع جديدة لشبكات الطرق واجلسور.
احلكيمي  مهيب  يقول  نفسه  السياق  ويف 
وزارة  يف  الفنية  للشؤون  تعز  محافظة  )وكيل 
رت،  تدمَّ التحتية  البنية  إن  والطرق(:  األشغال 
اإلصالحات  عملية  لتنفيذ  ميزانيات  توجد  وال 

ومتابعتها.
كما يوضح احلكيمي أن هناك خطًطا وبرامج 
إلعادة إعمار قطاع الطرقات، ولكن املشاريع كلها 
مرتبطة بامليزانيات والدعم الذي سيقدم لتنفيذ 

هذه املشاريع.
يوكد احلكيمي لـ "صوت األمل" أهمية العمل 
احلقيقي  للتعايف  كاملة  خطة  وضع  يف  املشترك 
وأخذ  ومراعاة  األضرار  لتقييم  رؤية  وتقدمي 
اخلطط واملشاريع املهمة التي ترفع يف احلسبان.

والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير  ر  قدَّ وقد 
احتياجات  إجمالي   ،2020 أغسطس  الدولي 
ما  بن  النقل  قطاع  يف  اإلعمار  وإعادة  التعايف 
يقارب 178.6–1 و 440.5–1 مليون دوالر أمريكي 
على مستوى 15 محافظة مينية )صنعاء، وعدن، 
وشبوة،  ومأرب،  وحلج،  واحلديدة،  وأبن،  وتعز، 
والبيضاء،  وصعدة،  والضالع،  العاصمة،  وأمانة 

واجلوف، وعمران، وذمار( .

إعادة إعمار اجلسور
     استعرض تقرير للمؤسسة العامة للطرق 
واجلسور يف محافظة احلديدة - حصلت صحيفة 
أعمال  بعض  ـ  منه  نسخة  على  األمل"  "صوت 
للدمار اجلزئي  وتعرضت  التي تضررت  اجلسور 

والكامل خالل فترة الصراع.
املهدمة  اجلسور  أهم  أن  التقرير  وذكر 
رت  وقدِّ اخلملوع(  منطقة  مكحلة  باب  )جسر 
تكلفة إصالح األضرار فيه  نحو 25 مليون ريال، 
وخميس  باجل  بن  الواقع  الُشق  وادي  و)جسر 
بني سعد( الذي أُِعيد إصالحه بتكلفة بلغت 20 
مليون ريال، و)جسر عبال( الذي تعرض للتدمير 
الكامل إثر الصراع وأُِعيد إصالحه بتكلفة قدرت 

بـ  230.880.180ريالًا.
كما ذكر أضرار )جسر وادي مور يف حرض( 
الذي قدرت تكلفة إعادة اصالحه بـ   150مليون 
القناوص(  منطقة  يف  مور  وادي  و)جسر  ريال، 
الذي استهلك   100مليون ريال إلعادة اإلصالح.

صيانة  )لصندوق  تقرير  استعرض  كما 
ـ  الطرق واجلسور يف مدينة عدن، خالل 2020 
2021( بعض األعمال الروتينية والطارئة إلصالح 
من  الرمال  كإزاحة  تأهيلها،  وإعادة  الطرقات 
املطار،  ملدرج  الطارئة  الصيانات  وعمل  الطرق، 
يف  البرية  والطرق  البحري،  الطريق  وصيانة 

محافظات عديدة. 

مشاريع منفذة غير حكومية
    أشار تقرير )البرنامج السعودي للتنمية 
وإعادة اإلعمار يف جانب إعمار الطرقات 2021( 
محافظة  يف  اخلدمات  كامل  مطار  إنشاء  إلى 
مثل:  املديريات  بن  الطرقات  وفتح  مأرب، 
الضالع  وطريق  كم،   600 بطول  املهرة  محافظة 
كم،   84 يبلغ  بطول  منه  جزء  تأهيل  أُِعيد  الذي 
إلى تطوير ميناء نشطون وزيادة قدراته:  إضافة 
مثل بناء أسوار حديدية، وتطوير ساحات التنزيل، 
وزيادة القدرة االستيعابية مبعدات الرفع والنقل، 
وإنشاء  النفط،  وشركة  اجلمارك  مباني  وتأهيل 

بوابة رئيسة.
يف بيان صحفي صدر يف بداية يوليو 2021م 
تابع للبنك الدولي، استعرض فيه املشروع الطارئ 
الذي  اليمن،  يف  املتكاملة  احلضرية  للخدمات 
أعيد عن طريقه تأهيل 234 كيلومتر من الطرق 
وإب،  وعدن،  أبرزها صنعاء،  مدن  احلضرية يف 
أعيد  التي  وعمران.  وصعدة،  واحلديدة،  وتعز، 
الضرورية  اخلدمات  إلى  الوصول  تيسير  فيها 
قد  كانوا  ميني  مواطن  مالين  ثالثة  من  ألكثر 
الطرق  لشبكات  الواسع  الدمار  من  تضرروا 
للحياة  شراين  مبنزلة  تعد  التي  احلضرية 

االقتصادية.
الثانية  للمرحلة  املستقبلية  اخلطط  وحول 
التابع  احلضرية  للخدمات  الطارئ  )املشروع 
بنَّ  2022-2021م(  للعام  املتحدة  لألمم 
يقارب  ما  صيانة  سيستهدف  أنه  املشروع 
من  كم   60 على  يزيد  ما  مربع،  متر   850.000
الطرق والشوارع املستهدفة يف بعض احملافظات 
وتشمل )عدن، وحلج، وتعز، واملكال( بقيمة تقدر 
تعد  القيمة  وهذه  أمريكّيًا،  بـ850–225–4دوالًرا 
%70 فقط من إجمالي مخصص دعم املشروع 

الطارئ للخدمات احلضرية املتكاملة يف اليمن.

أضرار اقتصادية واجتماعية نتيجة إنقطاع الطرق واجلســــور 

أكثر من 27 % من شبكة الطرق داخـــل املـــدن تضـــررت بسبب الصـــــراع
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إعمار  إلعادة  اليمني  الشباب  رؤية  فماهي 
وأولوية  تضرًرا  األكثر  القطاعات  وما  اليمن، 

إلعمارها مجدًدا؟
األحداث  إلى  اإلشارة  من  البد  البداية  “يف 
املستمرة للصراع  يف السنة السادسة حيث خلفت 
دماًرا كبيًرا يف البنية التحتية لليمن. لتصبح البلد 
ملا  وفًقا  جديد”.  من  إعمار  إعادة  إلى  بحاجة 

قالته والء دينيش، 22 عاًما من محافظة مأرب.

قطاعات بحاجة إلى اإلعمار 
التي  القطاعات  يف  رأيها  دينيش  والء  تقدم 
اإلعمار،  عملية  يف  الصدارة  لها  يكون  أن  يجب 
فتقول: أما عن القطاعات املهمة التي حتتاج إلى 
والطاقة  والصحة  التعليم  قطاع  إعمار،  إعادة 
التركيز  القادمة  املرحلة  خالل  واألهم  وغيرها، 
الناس  املباني املدمرة وتسكن  على إعادة إعمار 

وإيوائهم وإعادتهم إلى منازلهم.
إب(   - عاًما   23( قاسم  مجاهد  جانبه  من 
يقول: إن املستشفيات تعد من أهم املنشآت التي 
حتتاج إلى إعادة اإلعمار ال سيما احلكومية منها؛ 
ألن الصراع خلف ضحايا كثيرة، فإذا كنَت مرافًقا 
سطح  على  إال  فيه  تنام  مكاًنا  جتد  لن  ملريض 
نتيجة ضيقها  املمرضن؛  أو يف ممر  املستشفى 

وضعف خدماتها.
      وتابع قائلًا: ومن املرافق التي حتتاج إلى 
وخشبات  الثقافية  املراكز  أيًضا،  اإلعمار  إعادة 
من  واإلكثار  توسيع  إلى  حتتاج  التي  املسرح 
مقاعدها؛ ألن هذا هو منبع الثقافة، ومن ثم تأتي 
وقوع  يف  يتسبب  احلالي  وضعها  ألن  الطرقات؛ 
احلكومية،  واملباني  املميتة،  احلوادث  من  الكثير 

واملساجد، واملتنزهات وغيرها.
تتفق  تعز(  من  عاًما   )23 الشميري  عفراء 
إعمار  إعادة  يف  األولوية  أن  على  مجاهد  مع 
“لدينا  القطاعات الصحية بكل أقسامها، قائلًة: 
وصفها  نستطيع  ال  طبية  مستوصفات  تعز  يف 
مبستشفيات لنقص اإلمكانات، ومن الضروري أن 
ر طاقم  يُبنى مستشفى معّد بأحدث األجهزة، ويُوفَّ
طبي متكامل؛ فالصحة يف تعز وصلت إلى أدنى 
املستويات مقارنة مع باقي احملافظات األخرى”.

تعز(   - اجلالل)25عاًما  املعتصم  ويشاركه 
بقوله: إن الكثير من املنشآت يف اليمن تضررت  
بفعل الصراع املستمر، ولعل شبكة الطرقات كانت 
األكثر تضرًرا من حيث تقطيع أوصال املدن الذي 
املدارس  إلى  إضافة  التنقل،  صعوبة  إلى  أدى 
التي تضررت كلّيًا أو نسبّيًا، واملنشآت الرياضية، 
التي  القطاعات  أبرز  تعد  هذه  الترفيه.  وأماكن 
يجدر مبن يحمل زمام املسؤولية العمل على إعادة 

تأهيلها حتى تعود احلياة إلى نصابها.

رؤى شبابية إلعادة اإلعمار 
يُدلي املعتصم اجلالل برأيه يف مسألة إعادة 
هو  اإلعمار  إعادة  حول  “رؤيتي  قائلًا:  اإلعمار، 
أن تسهم املنظمات الدولية واحلكومة إضافة إلى 

التحالف العربي يف إيجاد احللول املناسبة«.

واجلامعات  والفنية  التقنية  املعاهد  تعدُّ   «
أكثر القطاعات أهمية يف إعادة اإلعمار يف الوقت 
الراهن، ألنها تستهدف الشباب بدرجة رئيسة«. 
عاًما   30 عبداحلميد  أمين  نظر  وجهة  من  ذلك 

من صنعاء.
كما يرى أمين أن من أولويات اإلعمار إنشاء 
واكتشاف  للمبدعن  والتطوير  لألبحاث  مراكز 

قدرات الشباب الذين ال تساعدهم الظروف.
    هبة أحمد )22 عاًما - البيضاء( ترى أن 
عملية إعادة اإلعمار تتطلب استراتيجية شاملة، 
بعد تقييم األضرار عبر جلان متخصصة ونزول 
ميداني، وأن عملية التنمية لن حتدث إال بتضافر 
اخلاصة  القطاعات  مع  وحكومي  مجتمعي 
الدول  من  وبدعم  املدني،  اجملتمع  ومنظمات 

القادرة على ذلك.
أما ضياء عبيد)31 عاًما من شبوة(، فيقول: 
على  ومساعدته  نفسّيًا  اإلنسان  إعمار  إعادة  إن 
الوضع،  جتاوز  على  وكذلك حتفيزه  واقعه  تقبل 
وحتسن حياته والبدء من جديد تعدُّ يف مقدمة 

أولويات إعادة اإلعمار.  
ويضيف عبيد: »آالف املواطنن فقدوا ذويهم 
بأزمات  وأصيبوا  وشردوا   ونزحوا  وممتلكاتهم 
فقد  أو  االنتحار  على  أقدم  من  فمنهم  نفسية، 
صوابه يف أفضل األحوال، أعتقد أن لاللتفات إلى 
اإلنسان  بإعمار  ألنه  كبيرة؛  أهمية  اجلانب  هذا 

تبنى األوطان، فهو الذي يبني وطنه”.

حتديات
وفًقا لإلدارة العامة لإلعالم بوزارة الشباب 
اليمن  يف  الرياضية  األندية  عدد  فإن  والرياضة 
صعبة  بتحديات  متر  معظمها  300ناٍد  الـ  يفوق 
ر كلّيًا ومنها  يفرضها الوضع الراهن، فمنها من ُدمِّ
جزئّيًا، كما أن هناك عمليات إلعادة ترميم بعض 

األندية واملالعب تنفذ بجهود ذاتية. 
عام  مدير  املنتصر(  فرحان  صرح  وقد 

أن  األمل«  لـ«صوت  اليمنية(  األندية  احتادات 
بعض  يف  والشباب  النشء  رعاية  صندوق  دعم 
واحد من عشرة  يتجاوز  احملافظات اجلنوبية ال 

مقارنة باحملافظات الشمالية.
    وأضاف قائلًا: إن الصراع يعدُّ من أصعب 
التحديات التي متر بها الرياضة يف اليمن، حيث 
تعرض )ملعب إب الرياضي، وملعب الشهداء يف 
مايو يف عدن،   22 وملعب  الكبسي،  وملعب  تعز، 
جراء  كبيرة  أضرار  إلى  وغيرها(  أبن  وملعب 

القصف، وكذلك تعرض الصالة املغلقة للتدمير.
التي  التحديات  كل  »ومع  حديثه:  وتابع 
مازلنا  أننا  إال  اليمن  الرياضة يف  بها قطاع  مير 
مستمرين يف إقامة املسابقات الرياضية، كدوري 
كرة السلة الذي شارك فيه العبون من شتى أنحاء 
اجلمهورية. وأما عن الوزارة فهي تقوم بدورها يف 
وأنشطتها  واملالعب  لألندية  والتنظيم  اإلشراف 
أنحاء  كل  يف  والرياضين  الشباب  يخدم  مبا 

الوطن”.
)العب  إسحاق  اهلل  ضيف  محمد  يقول   
املالعب  معظم  إن  ذمار(:  عاًما-   26 قدم  كرة 
والتجهيزات الرياضية يف اليمن لم ترتِق للمستوى 
تدهور  حالة  من  ضاعف  والصراع  املطلوب، 

النوادي الرياضية.
ويأمل إسحاق إعادة تأهيل األندية واملالعب 
االلتفات  وكذلك  منها،  وتضرر  تهّدم  ما  وإعمار 
بالتدريب  العام  طوال  ودعمهم  املوهوبن  نحو 
املستمر، واملسابقات احمللية التي تؤهلهم خلوض 
الوطن  مستوى  على  خارجية  منافسات  غمار 

العربي والعالم. 
ويوضح إسحاق، أن الدعم الرسمي يقتصر 
على فترة املسابقات والدوريات اخلارجية؛ األمر 
الذي يؤدي إلى تراجع أداء املنتخبات الوطنية يف 

أغلب املنافسات باستثناء حاالت نادرة. 
الرحيم  عبد  الكابنت  ذاته صرح  السياق  يف 
والرياضة  الشباب  مكتب  مدير  )نائب  اخلشعي 
يف  الرياضين  كل  مطلب  بأن  إب(  مبحافظة 
الوقت الراهن إعادة إعمار ما ُضرب من املنشآت 
املالعب؛  أم  النوادي  سواء  وتأهيلها  الرياضية 
الستقطاب الشباب وتدريبهم يف مختلف األلعاب 
البدنية  قدراتهم  من  واالستفادة  الرياضية، 

والذهنية.

معاجلات 
يقول الكابنت عبدالرحيم: إن الدوري اليمني 
الذي أقامه االحتاد اليمني لكرة القدم واستهدف 
أندية الدرجة األولى، هذا بحد ذاته إعادة إعمار 
لألندية التي أقيمت خالل هذه الفترة يف محافظة 
القدم  اليمني لكرة  سيئون وشبوة، وكلف االحتاد 

مبالغ كبيرة تصل ملئات املالين.
الوزارة  تقدمه  الذي  الدور  عن  ويتحدث 
عن  »أما  فيقول:  الشبابي،  بالقطاع  للنهوض 
جهود وزارة الشباب والرياضة ومعاجلاتها للوضع 
القائم، فقد فّعل االحتاد الوطني لكرة القدم دوري 
كرة القدم للدرجة األولى، وأيًضا تفعيل الدرجات 
عن  وأما  احملافظات،  وأبطال  والثالثة  الثانية 
دوري الفئات العمرية للبراعم والناشئن والشباب 
فاالحتاد يف طريقه إلقامته، وقد وضع له ميزانية 
كل  مستوى  على  سيقام  أنه  أساس  على  كبيرة، 

محافظة، ثم أبطال احملافظات، ثم اجلمهورية”.
الفعاليات  أن  اخلشعي  عبدالرحيم  ويؤكد 
والكشفية  والرياضية  الثقافية  األخرى كاألنشطة 
من ضمن اهتمامات الوزارة، متحدًثا: “لقد تلقينا 
املسابقات  إقامة  حول  التعميمات  من  العديد 
كل  مستوى  على  ستقام  التي  والكشفية  الثقافية 

ناٍد”.
والرياضة  الشباب  مكتب  مدير  واختتم   
لـ)صوت  حديثه  اخلشعي  الكابنت  إب  مبحافظة 
إعادة  يف  جيدة،  “املؤشرات  بالقول:  األمل( 
اإلنسان مستقبلًا،  فيما يخص  اإلعمار خصوًصا 
أما ما يخص احلجر فاألمر بحاجة لوقت وإيقاف 

الصراع، وهذا سيتحقق بعد استقرار البلد”.

القطاعات واألندية التي حتتاج إلى إعمار من وجهة نظر الشباب اليمني 

الكابنت عبدالرحيم اخلشعي املعتصم اجلالل أمين عبداحلميد مجاهد قاسم والء دينيش

التنمية ألي بلد، فهم  ا يف عملية       يؤدي الشباب دوًرا محورّيً
الركن األساس لالقتصاد الوطني، كما أنهم األبطال الذين يظهرون 
مع الكوارث والصراعات التي متس بلدتهم، واملعول األساس لعملية 
إعادة اإلعمار، وعلى أكتافهم تنهض البلد من جديد على الرغم من 

كل ظروفها الصعبة. 

من أولويات اإلعمار 
إنشاء مراكز لألبحاث 
والتطوير للمبدعني 

واكتشاف قدرات الشباب

الصراع أصعب التحديات 
التي تواجهها الرياضة يف 

اليمن
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صوت األمل
أعد امللخص- رجاء مكرد

السابعة  للسنة  الصراع  استمرار  أدى 
بكافة  حلقت  جسيمة  أضرار  إلى  التوالي،  على 
القطاعات يف اليمن، أرقام مهولة وخسائر جمة 
التقرير  يف  األمل«  »صوت  صحيفة  خلصتها 

التالي:

قطاع الكهرباء
     بنَّ تقرير للبنك الدولي ـ التقييم املستمر 
لالحتياجات يف اليمن ) DNA (: املرحلة الثالثة 
على  يحصلون  الذين  اليمنين  نسبة  أن  2020ـ 
 2014 يف   66% من  انخفضت  العامة  الكهرباء 
إلى أقل من %10 إلى نهاية 2017، وأن القطاع 
أكثر  %10 ولكن  يعاني من أضرار مادية بنسبة 
من %85 من املرافق التابعة للقطاع يف اليمن ال 

تعمل  بسبب نقص الوقود.
    إن قرابة %55 من أصول قطاع الطاقة 
 259 نحو  عددها  يبلغ  الذي  ـ  األبراج  باستثناء 
برًجا ـ تعرضت ألضرار مختلفة، وما نسبته 8% 
من تلك األصول دمرت بالكامل، وتعرضت جميع 
أضرار  إلى  الكبيرة  احلرارية  الطاقة  محطات 
إن  حيث  منها،   71% سوى  يعمل  ولم  مختلفة 
ر منهما %50 إلى 57%  مدينتي تعز وصنعاء دمِّ

من أصول قطاع الطاقة بالكامل.

وزارة  عن   صادر  تقرير  أوضح  وقد       
الدراسات  قطاع   ( الدولي  والتعاون  التخطيط 
والتوقعات االقتصادية ( 2020 بعنوان: )التعايف 
االقتصادي وإعادة اإلعمار وبناء السالم املستدام 
الطاقة  قطاع  منشآت  من   5% أن   اليمن(  يف 
تعرضت للتدمير كلّيًا، يف حن لم تتجاوز املنشآت 
العاملة يف هذا القطاع 12 % فقط. وتعدُّ منطقة 
لودر)أبن(، ومدن مأرب واخملا املدن الوحيدة التي 

حتصل على مستوى موثوق نسبّيًا من الكهرباء.
   حيث أشار التقرير إلى أن حجم األضرار 
لشبكة  األساسية  بالهياكل  حلقت  التي  املادية 
اليمنية  املدن  من  عدد  يف  احلضرية  الكهرباء 
تراوحت ما بن 541 ـ 662مليون دوالر أمريكي، 
وقد كان الضرر األكبر يف مدينة عدن حيث بلغ 
حجم األضرار 228 مليون دوالر أمريكي، ومن ثم 
صنعاء بـ 149 مليون دوالر أمريكي، ومدينة مأرب 

بـ 136مليون دوالر أمريكي.

قطاع املياه
يعاني اليمن منذ فترة طويلة من نقص حاد 
يف املياه، حيث إن املياه العذبة يف اليمن متوفرة 
لم   2014 عام  فقط، يف  مكعًبا  متًرا   80 مبعدل 
ميثل سوى %14 من متوسط نصيب الفرد )554 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  مكعًبا(  متًرا 

أفريقيا.   وفًقا لتقرير البنك الدولي 2020.
التخطيط  وزارة  عن  الصادر  التقرير  وبن 
فترة طويلة من  يعاني منذ  اليمن  أن   ،2020 يف 
نقص حاد يف املياه، وقد تضررت إمدادات املياه 
% من أصول  والصرف الصحي مبا يقارب 38 
هذا القطاع، منها 10 % تعرضت للتدمير. وقد 
قدرت إجمالي األضرار التي حلقت بقطاع املياه 
والصرف الصحي بن 283 و 346 مليون دوالر 

أمريكي.
واستعرض التقرير احملافظات األكثر تضرًرا 
يف قطاع املياه، موضًحا أن أعلى مدينتن تعرضت 
مرافقهما للضرر هما تعز واحلديدة، بنسبة بلغت 
60 % لكل منهما، أما إجمالي اخلسائر املقدرة 
بالدوالر فكان ملدينة صنعاء  25 %  من اخلسائر 
مببلغ  وقدره 86 مليون دوالر، تليها عدن بنسبة  
18 % ومببلغ يتراوح بن 52 و 63 مليون دوالر، 
وبن 51 و 63 مليون دوالر لتعز التي بلغت نسبتها 
%18،  ثم احلديدة  13 %، مببلغ يتراوح بن 36 

و 44 مليون دوالر. 
قطاع الطرقات

لبيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء      وفًقا 
على  األمل«  »صوت  حصلت  2021م،  مارس 
اليمن  يف  الطرق  إجمالي  أن  تبنَّ  منه  نسخة 
وأن  2020م،  عام  مربع  متر  كيلو   58.200 بلغ  
إجمالي الطرق املعبدة بلغ 17.330 كيلو متر مربع 
2020م على مستوى اجلمهورية،  نهاية عام  إلى 
والتي تشكل %29.8 من إجمالي شبكة الطرق يف 
اليمن. وأن إجمالي الطرق غير املعبدة يف اليمن 

40.870 كيلو متر مربع، حتى نهاية عام 2020م، 
والتي تشكل %70.2 من إجمالي شبكة الطرق.

كما أشارت األوتشا OCHA، يف تقرير آخر 
2021م  مارس  اليمن   – اإلنسانية  املستجدات 
إلى أن ترتيب اليمن يف مؤشرات أداء اخلدمات 
من   )140( 2018م  العام  يف  للنقل  اللوجستية 
عام   63 باملرتبة  مقارنة  )169دولة(  إجمالي 
يف  الدولي  البنك  عن  الصادر  والتقييم  2012م. 
انتهاء  عند  حاجة  هناك  أن  إلى  أشار  2020م 
وإعادة  صيانة  إلى  اليمن  يف  مباشرة  الصراع 
تأهيل ماال يقل عن 5.000 إلى 6.000 كيلو متر 

من الطرق ذات األولوية العالية.
واملواني  واجلسور  الطرق  معظم  »تضررت 
واملكال  واخملا،  وعدن،  احلديدة،  يف:  الرئيسة 
 70 بـ  إيراداتها  رت  ُقدِّ التي  املواني  من  وغيرها 
اليمن،  يف  اجلمركية  اإليرادات  إجمالي  من   %
واملطارات الرئيسة البالغ عددها 9 مطارات، هذا 
القطاع تضرر تضرًرا كبيًرا بسبب الصراع«. وفًقا 

لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020.
   كما بنَّ التقرير أن قرابة 27 % من شبكة 
الطرق داخل املدن اليمنية تضررت تضرًرا كبيًرا، 

وتعرض 1,511 كيلو متر للتدمير الكامل.
ر التقرير أن إجمالي األضرار التي      وقدَّ
حلقت بالبنية التحتية للطرق داخل املدن ما بن 
منها   %  80 أمريكي،  دوالر  مليون  و293   240
يف صنعاء، وعدن، وتعز، واحلديدة. خصوًصا أن 
83 % إجمالي طول شبكة الطرق يف هذه املدن 

األربع. 
وأوضح التقرير أنه على مستوى احملافظات 
بقطاع  حلقت  التي  األضرار  تكاليف  تراوحت 
والطرق  املدن  داخل  الطرق  ذلك  يف  مبا  النقل 
وكذلك  بعًضا  ببعضها  املدن  تربط  التي  الطويلة 
 780 بن  تراوحت  واملطارات؛  واملواني  اجلسور 

و953 مليون دوالر أمريكي.
     استعرض تقرير للمؤسسة العامة للطرق 
واجلسور يف محافظة احلديدة - حصلت صحيفة 
أعمال  بعض  ـ  منه  نسخة  على  األمل«  »صوت 
للدمار اجلزئي  وتعرضت  التي تضررت  اجلسور 

والكامل خالل فترة الصراع.
املهدمة  اجلسور  أهم  أن  التقرير  وذكر 
رت  وقدِّ اخلملوع(  منطقة  مكحلة  باب  )جسر 
تكلفة إصالح األضرار فيه  نحو 25 مليون ريال، 
وخميس  باجل  بن  الواقع  الُشق  وادي  و)جسر 
بني سعد( الذي أُِعيد إصالحه بتكلفة بلغت 20 
مليون ريال، و)جسر عبال( الذي تعرض للتدمير 
الكامل إثر الصراع وأُِعيد إصالحه بتكلفة قدرت 

بـ  230.880.180ريالًا.
مور يف  وادي  )جسر  أضرار  ذكر  كما       
بـ    اصالحه  إعادة  تكلفة  قدرت  الذي  حرض( 
منطقة  يف  مور  وادي  و)جسر  ريال،  150مليون 
القناوص( الذي استهلك   100مليون ريال إلعادة 

اإلصالح.

قطاع التعليم
)إدارة  الرسمية  اإلحصائية  للتقارير  وفًقا 
والتعليم  التربية  وزارة  يف  والتخطيط   اإلحصاء 
يف  املدارس  عدد  بلغ  2015م(،  للعام  -عدن 
هو  ما  منها  مدرسة،   16578 اليمنية  اجلمهورية 
مصمم ليكون بناًء مدرسّيًا  بعدد 14751، ومنها 
هو  ما  ومنها  مدرسة،   545 بعدد  مبنى  دون  من 
بعشاش)كوخ من سعف النخل( أو حتت صفيح أو 
شجرة أو ركن مسجد بعدد 405 مدرسة مغلقة، 
مرافق  غير  من   4605 وعدد  اإلنشاء  قيد  أو 
صحية )حمامات( وعدد 13215 من دون معامل 
من  وطالبة  طالب  مليون  اثنن  وعدد  مدرسية، 
دون مقاعد مدرسية؛ أي يفترشون األرض فضلًا 

عن التجهيزات األخرى .
مدرسة   3700 إغالق  إلى  الصراع  وأدى 
مدارس  ربع  ميثل  مبا  اجلمهورية،  بعموم 
اجلمهورية يف نهاية عام 2014/2015م، وُفِتحت 
تعاني من نقص  مازالت  أنها  إال  املدارس  معظم 
كبير يف التجهيزات املدرسية. كما حلقت باملبنى 
املدرسي أضرار كبيرة فقد تضرر ما يقارب 1515 
 720 وعدد  كلّيًا  تدميًرا  ر  دمِّ  195 منها  مدرسة 
إليواء  استخدمت   466 وعدد  جزئّيًا،  تدميًرا 
النازحن وعدد 134 مدرسة ثكنات الصراع، مما 

أتلف الكثير منها ومن جتهيزات املدارس.
التربية  وزارة  عن  الصادر  للتقرير  وفًقا 
إجمالي  بلغ  2020م،   العام  والتعليم بصنعاء يف 
املنشآت املتضررة جراء الصراع 3,652، وإجمالي 
العجز  ومتوسط   3,652 فيها  املوجودين  الطلبة 

السنوي يف طباعة الكتب بلغ 84%.
وذكر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
2020، أن قطاع التعليم يف اليمن يواجه العديد 
األضرار  عن  الناجمة  والعوائق  التحديات  من 
القسري  والنزوح  التعليم  مرافق  يف  املادية 
واألزمات االقتصادية احلادة ومشكلة توقف دفع 
نحو 64  فأثر هذا يف  انتظامها،  وعدم  املرتبات 
إجمالي  من   % و79  املدارس،  إجمالي  من   %

الطالب يف البالد. 
    وطبًقا خلطة االستجابة اإلنسانية 2020 
فإن 5.5 مليون طفل يف التعليم األساسي والثانوي 
يف حاجة إلى املساعدة لضمان استمرار تعليمهم، 
منهم 5 مليون طفل يف حاجة ماسة إلى املساعدة 

التعليمية.
وفًقا ملنظمة اليونيسيف يف تقريرها الصادر 
يف يوليو 2020م، فإن نحو 171,600معلم ومعلمة 
لم   - التدريس  مجال  يف  العاملن  ثلثي  أو   –
يتسلموا رواتبهم بانتظام منذ أربع سنوات؛ األمر 

الذي عرَّض ما يقارب األربعة مالين طفل خلطر 
فقدانهم فرص احلصول على التعليم. 

قطاع اإلسكان
التخطيط والتعاون  لوزارة       يشير تقرير 
تعرض  الصراع   بسبب  أنه  إلى  2020م  الدولي 
ألضرار  السكنية  األصول  من   % يقارب41  ما 
تضرًرا  األكثر  وصعدة  واخملا  تعز  كانت  مختلفة، 
أمانة  بلغت  حن  يف   ،60% الـ  جتاوزت  بنسبة 
العاصمة40 %. ونظًرا حلجم صنعاء الكبير فإن 
 38 ميثل  لألضرار  تعرضت  التي  املساكن  عدد 
ُقيِّمت،  التي  الـ 16  للمدن  % من جميع األضرار 
وتصل هذه النسبة إلى 90 % عند إضافة مدن: 

تعز وعدن واحلديدة. 
   وقدر التقرير إجمالي الضرر الالحق بقطاع 

اإلسكان بن: 5.1 و6.2 مليار دوالر أمريكي.
ويوكِّد التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن 
)املرحلة الثالثة ـ 2018م للبنك الدولي( أن عملية 
تشمل  مرنة  وحلول  آليات  تنفيذ  التعايف ستطلب 
السكنية،  للمباني  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
األراضي  ملسألة  وحلول  اخلدمات  واستعادة 
واملمتلكات، وحل الصراعات والتعويض واإلعانات 

وإعادة تأهيل املباني.

قطاع الصحة
أوضح »موجز السياسات التابع للبنك الدولي 
يف  الصحي  الوضع  تناول  الذي  2021م«  للعام 
اليمن؛ أن القطاع يعاني من التدهور االقتصادي 
فترة  منذ  مستمر  ذلك  وكل  املؤسسي،  واالنهيار 

طويلة بسبب الصراع املستمر.
من   80% من  أكثر  أن  تبنَّ  املوجز  ويف 
السكان اليوم يواجهون حتديات كبيرة يف احلصول 
الرعاية  الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات  على 

الصحية.
اخلارجي  التمويل  أن  إلى  املوجز  أشار  كما 
لقطاع الصحة شهد انخفاًضا كبيًرا عن السنوات 
السابقة، ما جعل النظام الصحي يف اليمن عرضة 
اخلارجي  التمويل  فانخفاض  وخيمة،  خملاطر 
ى إلى حالة من عدم االستقرار  لقطاع الصحة، أدَّ

بشأن مستقبل اخلدمات الصحية يف اليمن. 
خطة  )األوتشا،  بـ  خاص  لتقرير  وتبًعا 
2020( أن  يونيو- ديسمبر  اليمن،  االستجابة يف 
عدد األشخاص احملتاجن إلى املساعدة الصحية 
يف اليمن ارتفع من 8.4 مليون شخص يف ديسمبر 

2014 إلى 19.7 مليون شخص عام 2020.
ووفًقا للتقرير أيًضا فأن نتائج نظام مراقبة 
املرافق الصحية توكِّد أن من أصل 4,974 مرفًقا 
صحّيًا ُقيِّمت كان 51 % فقط من املرافق الصحية 
تعمل بطاقتها الكاملة، يف حن أن النسبة املتبقية 
أو متوقفة   ،35% بنسبة   تعمل جزئّيًا  إما  كانت 
باألضرار،  لتأثرها  وذلك   ،%  14 بنسبة  كلّيًا 
واملعدات،  واألدوية  الصحين  العاملن  ونقص 

وشحة نفقات التشغيل أو غيابها.
لالحتياجات  املستمر  التقييم  أوضح  كما 
الدولي  للبنك  الثالثة  املرحلة   )DNA( اليمن  يف 
ال  اليمن  يف  املستشفيات  من   15% أن  2018م 
تعمل ) %11 حكومية و %22 خاصة , و 11% 
مكاتب  من   7% إلى  باإلضافة  معروف(،  غير 

الصحة.
الطبية  املنشآت  من   73% أن  التقييم  وبنَّ 
240 منشأة لم تتعرض  البالغ عددها  يف صنعاء 
ألي أضرار، يف حن أصيب %29 منها بأضرار 
املنشآت  من   50% تتعرض  لم  تعز  ويف  جزئية. 
أضرار،  ألي  منشأة   72 عددها  البالغ  الصحية 
منها   38% تعرض  إلى  التقارير  أشارت  يف حن 
التدمير.  إلى  %12.5 منها  و  إلى أضرار جزئية 
ويف عدن أُبِلغ عن 10 منشآت فقط أي ما نسبته 
أن  حن  يف  رت،  دمِّ أو  متضررة   )  10.75%  (

املنشآت الـ 83 املتبقية )%89.25( لم تتضرر.
املادية  األضرار  قيمة  أن  إلى  التقييم  وأشار 
للمنشآت الصحية يف 16 مدينة مينية، بلغ أكثر من  
544.2 ـ 665.1 مليون دوالر أمريكي. وقد كانت 
حيث  تضرًرا،   األكثر  املدن  وتعز  وعدن  صنعاء 
قدرت تكاليف األضرار مببلغ 191.0 ـ 233 مليون 
دوالر أمريكي و 56.9 ـ 69.6 مليون دوالر أمريكي  

و 121.0 ـ 147.9 مليون دوالر.
واستناًدا إلى التقييم فأن احتياجات التعايف 
وإعادة اإلعمار للبنية التحتية على املدن املستهدفة 
من التقييم -على مدى خمس سنوات- بلغ ما بن 

952.3 ـ 1.164.0 مليون دوالر أمريكي.

ملخص.. حجم األضرار على القطاعات اخلدمية يف اليمن جراء الصراع
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

حمة اجملتمعية أولوية إلعادة اإلعمار يف اليمن حمة اجملتمعية أولوية إلعادة اإلعمار يف اليمن اللُّ %%92.992.9 اللُّ

أصـــــــوات نسائيـــة
“للمرأة دور يف عملية التعايف وإعادة اإلعمار وحتقيق السالم”

رجاء مكرد
صوت األمل

      أوضحت نتائج استبانة إلكتروني أجراها مين انفورميشن سنتر، 
من   92.9% أن  اإلعمار،  إعادة  أولويات  حول  2021م،  نوفمبر  شهر  بداية 

السكان يرون أن اللُّحمة اجملتمعية أولوية إلعادة اإلعمار يف اليمن.
من   34% و  الذكور  من   66% استهدفت  التي  ذاتها  االستبانة  يف 
حتقيق  اإلعــمــار  إعـــادة  أولــويــة  أن  اليمنين  مــن   49.4% رأى  ــاث،  اإلنـ
وجبر  التعويضات  دفع   25.3% االنتقالية،  والعدالة  الوطنية  املصاحلة 
الضرر، %13.3 معاجلة قضايا االستيالء على منازل املهاجرين والنازحن 

وممتلكاتهم من دون مصوغ قانوني.
     ورأى %  9.6  من املُستطلعن أن أولوية إعادة اإلعمار هي عودة 
القضاء   1.2% الرواتب،  دفع   1.2% مناطقهم،  إلى  واملهاجرين  النازحن 

على الفساد واختيار أشخاص ذوي كفاية ووالء للوطن.
    ضمن نتائج االستبانة رأى %15.3 أن تسير عملية إعادة اإلعمار 
يف  متوازًيا  سيًرا   18.8% واملناطق،  القطاعات  جميع  يف  متوازًيا  سيًرا 
حسب   16.5% وحاجة،  تأثًرا  األكثر  باملناطق  والبدء  القطاعات  جميع 
أولوية  حسب   49.4% اليمنية،  املناطق  جميع  ويف  االحتياجات  أولوية 

االحتياجات والبدء باملناطق األكثر تأثيًرا وحاجة.

واتفق %80.7 من املُستطلعن على أن إيقاف الصراع 
حدٍّ  إلى   10.8 و  اليمن،  إعمار  إعادة  يف  للولوج  أساس  شرط 
القطاع  أن  النتائج  وأوضحت  يتفقوا،  لم   8.5% حن  يف  ما، 
االقتصادي،  القطاع   50% باإلعمار  للبدء  حاجة  األكثر 
 1.2% الصحي،  القطاع   13.1% التعليم،  قطاع   35.7%

رة. املساكن املدمَّ
أنها   50.6% يرى  األثرية،  واملباني  واملدن  املواقع  وعن 
اإلعمار  إلى  بحاجة   43.5% اإلعمار،  إلعــادة  أولوية  ذات 
ولكن ليست ذات أولوية، يف حن يرى %5.9 أنها ليست ذات 

أولوية إلعادة اإلعمار. 
للمناطق  اإلعمار  عمليات  أن  اليمنين  من   51.9 ويقيم 
للكوارث  السابقة  الــعــقــود  خــالل  تعرضت  الــتــي  اليمنية 
إلى   40.7% ناجحة،  غير  الداخلية  والصراعات  الطبيعية 

حدٍّ ما، يف حن 7.4 ناجحة.
وترجح اآلراء أن سبب عدم جناح عملية إعادة اإلعمار 
شحة   19% واإلداري،  املالي  الفساد   54.4% لـ  يعود  سابًقا 
 11.8% تلك،  اإلعمار  لعمليات  املالية  واالعتمادات  التمويل 
قلة   7.4% اإلداريــة،  املركزية  بسبب  للحكومة  تعود  أسباب 
للمجتمع  تعود  أسباب   7.4 والبناء،  اإلعمار  لشركات  اخلبرة 

نفسه والسلطات احمللية.

 خاص / صوت األمل

املرحلة  خالل  كبيرة  أهمية  لها  “املرأة     
الراهنة والقادمة يجب االستفادة من قدراتها، ومن 
التجارب السابقة التي كانت شاهدًة على جناحها يف 
االجتماعي  املكون  تعد  أنها  كما  مختلف اجملاالت، 
األكثر تضرًرا من استمرار الصراع ، ومن التدهور 
يعصف  الذي  األمني  و  السياسي  و  االقتصادي 
بالبلد حالًيا “، بهذه الكلمات عبرت ام روان محمد 
دور  عن  املدارس(  إحدى  يف  اجتماعية  )مشرفة 
املرأة اليمنية.    استمرار الصراع للعام السابع على  
التوالي، وتفاقم األزمة اإلنسانية يف اليمن، التي تُعد 
تقارير  ـ حسب  العالم  اإلنسانية يف  األزمات  أسوء 
دولية ـ وتدهور كافة اجلوانب االقتصادية، كل ذلك 
اليمن اقتصادًيا  املرأة يف  انعكس على وضع  وأكثر 

واجتماعًيا وحقوقًيا.
ام روان حتكي قصتها املؤملة مع الصراع، حيث 
فقدت ابنها الكبير يف عام 2015م أثناء مشاركته يف 
إحدى العمليات العسكرية بعدن، ومن بعدها فقدت 
استمرار  ومع  احلديدة،  محافظة  يف  اآلخر  ابنها 
الوضع الغير مستقر أمنًيا واقتصادًيا الزالت متتلك 
بأهمية  املدارس  يف  الطالبات  توعية  على  القدرة 
بفاعلية، ومدى وجوب  أفراد اجملتمع  العمل كأحد 
وحتقيق  اإلعمار،  وإعادة  البلد  بناء  يف  مشاركتهن 

السالم واألمان املنشودين.
إلى  أسعى  هدف  “هناك  قائلة:  وتضيف 
على  والنساء  الفتيات  تشجيع  يف  يتمثل  حتقيقه، 
على  والدفاع   ، اجملتمع  يف  بحقوقهن  املطالبة 
عام؛  بشكل  قدراتهن  وتعزيز  وتطوير  أرضهن، 

بكل  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  القتحام 
ن كالسابق”. جدارة ومتُكّ

وضع وأمن املرأة
املرأة  أن  السيد(،  أنغام   : )احملامية  تؤكد    
لها دور كبير يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، وتطوير 
واملشاركة يف عمليات  والتنموية  اجلوانب اخلدمية 

بناء السالم .
اليزال  اليمن  يف  الوضع  أّن  أنغام،  وتضيف   
غير مستقر، وأن هنالك فترات متقّطعة من السالم، 
ولكن غير دائمة وغير مؤثرة، وأن استمرار املعارك 
األمر  متواصلة؛  واالقتصادية  البشرية  واخلسائر 
الذي ينعكس بشكل كبير على وضع وأمن النساء يف 
والعراقيل  الصعوبات  كل  رغم  أنه  مؤكدة،  البالد.. 
التي واجهت املرأة خالل الفترة املاضية واستمرت 
إلى اآلن، لم تنكسر طاقة املرأة اليمنية يف مواصلة 
تطوير وتنمية قدراتها يف العمل والدراسة، وتأدية 

واجبها جتاه أسرتها ومهامها املنزلية.
 من جانبها )أنوار أحمد ـ صحفية( تردف : 
وبناء  تنمية وتطوير اجملتمع   املرأة يف  أن مشاركة 
السالم وإعادة اإلعمار يف مختلف اجملاالت؛ سيؤثر 
الداخل  يف  سواًء  البلد  مستقبل  على  أكبر  بشكل 
تثبت  حقيقية  فرصة  تريد  املرأة  ألن  أواخلارج؛ 
املساواة،  فيها  وحتقق  ككل،  اجملتمع  أمام  قدراتها 
وتكسر كل القيود التي فرضت أخيًرا عليها بسبب 
الصراع .  وتوضح أنوار، أن النساء يف اليمن لهن 
مجتمعاتهّن  ضمن  التغيير  خلق  يف  أساسي  دور 
والبيئة احمليطة بهن يف مختلف القضايا احلقوقية 
لهّن  ويقّدم  الفرصة  لهن  تتاح  عندما  واجملتمعية، 
املؤثر،  الدور  بهذا  للقيام  مجتمعاتهّن  من  الدعم 

كما أن هناك جهود كبيرة تقوم بها املرأة يف فرض 
التعايف  بعملية  املشاركة  لتعزيز فرصتها يف  نفسها 

وإعادة اإلعمار.

النساء قادرات على التغيير
     تؤكد الكثير من الدراسات والبحوث، أن 
و  اإلعمار  وإعادة  العام  االقتصادي  التعايف  عملية 
لتحسن  حقيقية  فرصة  تخلق  التحتية  البنية  بناء 
مشاركة املرأة يف القوى العاملة، خاصة يف اجملال 
فرص  زيادة  أو  املشاريع،  تنظيم  عبر  االقتصادي 
طريق  عن  أو  ملشاريعهن،  متويل  على  احلصول 
يعتبر  الذي  املنزلية،  االقتصادية  األعمال  تشجيع 
ضمان وجود سوق الستيعاب إنتاجهن، ويحسن من 

الوضع االقتصادي العام يف البلد.
كما أن هناك جهات داعمة ومنظمات محلية 
عبر  رئيسية  بدرجة  النساء  تستهدف  ودولية 
االقتصادي  والتمكن  للتدريب  فرصة  إعطائهن 
واالنساني، والعمل على تنفيذ العديد من الدراسات 
القوى  يف  املرأة  مشاركة  أهمية  لرصد  امليدانية؛ 
املستويات  وعلى  احملافظات،  مبختلف  العاملة 
املرحلة  خالل  اخملتلفة  والتعليمية  الدميوغرافية 

القادمة.
تؤكد،   ) مدرسة  وكيل  ـ  عبدالسالم  نورية   (
أنه من الضروري توجيه التدخالت الدولية واحمللية 
العمل  سوق  يف  املرأة  قدرات  تطوير  عملية  على 
والقطاعات،  واجملاالت  التخصصات  مبختلف 
اإلعمار  وإعادة  السالم  بناء  يف  مشاركتها  وتعزيز 

جنًبا إلى جنب مع أخيها الرجل .
وتشير نورية إلى أن، اليمن متتلك من النساء 
املستوى  على  القرار  وصنع  التغيير  على  القادرات 

لها  وسيكون  واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي 
بارٌز ومؤثٌر بعد الصراع يف مختلف اجملاالت،  دوٌر 
لذا يستوجب التركيز عليها خالل هذه املرحلة عبر 
إعطائها فرصة حقيقية يف صياغة وتنفيذ سياسات 
وحتقيق  اجملتمع  خدمة  يف  إلمكانياتها  توظيف 

السلم االجتماعي.

زيادة متثيل النساء يف املواقع القيادية
    يف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي  
املرأة يف  زيادة مشاركة  أهمية  2019م أوضح على 
االقتصادية  املستويات  مختلف  على  العامة  احلياة 
واالجتماعية والسياسية، عبر التشجيع على الْتحاق 
الفتيات بالتعليم خاصة يف املناطق الريفية ومناطق 
النزوح، ودعم مراكز األسر املنتجة ومساعدتهن يف 

احلصول على فرص عمل.
)خطة   : بعنوان  جاء  الذي  التقرير  أكد  كما 
ـ  االقتصادي  والتعايف  اإلعمار  إعادة  أولويات 
املشاريع  دعم  ضرورة  على  العاجلة(،  األولويات 
بنوك  وتشجيع  اليمنية،  للمرأة  واألصغر  الصغيرة 
املرأة،  ملشاريع  القروض  لتقدمي  األصغر  التمويل 
والعمل على زيادة متثيل النساء يف املواقع القيادية 
بحسب   ) والدبلوماسية  والقضائية  التنفيذية   (

مقررات مخرجات احلوار الوطني .
“أهمية دعم مشاركة املرأة يف العمل السياسي 
واحلزبي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية األولية 
وفيات  من  للحد  التوليدية  الطوارئ  وخدمات 
احلماية  توفير  على  والعمل  واألطفال،  األمهات 
من  تُعد  النزوح..  وأماكن  الصراع  مناطق  يف  لهن 
أبرز أولويات عمليات إعادة اإلعمار يف اليمن.” .. 

بحسب التقرير.
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العديد من التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف اليمن، هناك 
الداخلية  العوامل  من  الكثير  إلى  التحديات  هذه  وترجع 

واخلارجية وتنحصر يف خمسة عوامل أساسية هي 
من  شروٍط  وضُع  اإلعمار،  إلعادة  املشروط  التمويل  األول:  العامل 
اإلشكاليات  إحدى  اإلعمار  إعادة  إلسهامات  الدولية  املانحة  اجلهات 
الرئيسة التي تواجه استراتيجية التعايف، حيث تقوم بعض اجلهات خاصة 
ت  مرَّ التي  املناطق  تلك  إعمار  إعادة  يف  إسهاماتها  بربط  املانحة  الدول 
القائمة خالل  النظم السياسية  بنزاعات بشروط إجراء تغيير يف هياكل 

املرحلة االنتقالية إلعادة بناء النظام.
إن  حيث  األعمار،  إعادة  سياسات  تنفيذ  مسؤولية  الثاني:  العامل 
الدولة منقسمة وتعاني من خلل يف إدارة كفاءة املؤسسات العامة و اجلهاز 
اإلداري، ومن ثمَّ  لن تكون قادرة على تقدمي اخلدمات أو إدارة عمليات 
إعادة اإلعمار بالكفاءة والقدرة الالزمة لذلك، وهذا يولد توجه لدى بعض 
اجلهات الدولية أن جناح تنفيذ سياسات إعادة اإلعمار يجب أن تتوالها 
إحدى اجلهات الدولية سواء أكانت منظمات غير حكومية أم دول لديها 
املانحة على  تقوم رؤى اجلهات  إعادة اإلعمار. وغالًبا ما  خبرة يف ملف 
مجموعة من االفتراضات غير الواقعية التي ال تتناسب مع واقع مرحلة 

متطلبات اليمن واملناطق املتضررة بعد النزاع.
مع  املتضررة  الدول  إعمار  إعادة  عمليات  تزامن  الثالث:  العامل   
التزامات أخرى للدول املانحة. تعد احلالة اليمنية يف النزاعات الداخلية 
هي حالة معقدة يف حال تنفيذ عملية إعادة اإلعمار نظًرا لتزامن النزاعات 
االحتقان  حلالة  وكذا  واحد،  وقت  يف  املناطق  من  العديد  يف  الداخلية 
انهيار بعض نظم  إلى   ي  أدَّ الذي  األمر  السياسين  الفرقاء  والعنف بن 
اجلهات  دور  من  يصعب  الذى  األمر  وهو  واالجتماعي،  املؤسسي  احلكم 

املانحة لعمليات متويل إعادة اإلعمار يف اليمن.
 العامل الرابع: هشاشة التسوية واملصاحلة بن األطراف املتنازعة، 
ذ من دون أن تكون هناك  حيث إن عمليات إعادة اإلعمار ال ميكن أن تُنفَّ
تسوية شاملة لكل موضوعات النزاع بن األطراف اليمنية، وكذا فإن بؤر 
عت  النزاع ميكن أن تتجدد يف أي وقت وذلك يف حال أن التسوية التي ُوقِّ

بن األطراف املتنازعة تسوية هشة.
خالل  الدولة  داخل  أخرى  مرة  النزاعات  عودة  اخلامس:  العامل   
فترة قصيرة، مبعنى أن عمليات إعادة اإلعمار ميكن أن حتدث يف اليمن 
ثمَّ تدخل الدولة يف نزاعات جديدة من نوع آخر بعد فترة قصيرة من بدء 
تنفيذ إعادة اإلعمار، فيترتب على ذلك وجود صعوبة يف عمليات إعادة 
اإلعمار من اجلهات املانحة، ولن حتصل البلد على أي مساعدات إضافية 
تغطي عمليات إعادة اإلعمار. ومن ثمَّ فإن اليمن متجه نحو الدخول يف 
مرحلة جديدة أكثر تعقيًدا من إعادة اإلعمار، وقد باتت آفاق وحتديات 
البدء  يتم حتى  لم  الصراع ظاهرة، حيث  بعد سنوات من  اإلعمار  إعادة 
وإعادة  االقتصادي  بالتعايف  واملتمثلة  اإلعمار  إعادة  من  األولى  باملراحل 
التوطن اإلنساني واالجتماعي. ثمة سؤال يطرح نفسه: هل سيتمكن اليمن 
من جتاوز حتديات إعادة اإلعمار الذى سبق ذكرها، وخوض عملية إعادة 
إعمار ناجحة يف مرحلة ما بعد احلرب والصراع، وكيف له أن يحّقق هذا 

يف ضوء موازين القوى الراهنة محلّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا؟
      إن عملية إعادة اإلعمار بعد الصراع ليست أمًرا حتمي احلدوث، 
الدول  االقتصادية يف  العوامل  على  ونطاقها  ووتيرتها  يعتمد حجمها  بل 
اخلارجة من الصراعات، وبعبارة أخرى، كيف تؤّثر املصالح السياسية يف 

استخدام املوارد االقتصادية.
     فهذه العوامل حتّدد وجهة املساعدات أو القروض أو االستثمارات 
متاشًيا مع األهداف السياسية للقوى اإلقليمية والدولية. وهكذا، قد تؤلف 
بن  والتحديات  التنافس  فصول  من  جديًدا  فصلًا  اإلعمار  إعادة  عملية 
معالم  وستتحدد  والدولية،  واإلقليمية  احمللية  الفاعلة  األطراف  مختلف 
التي  والتنافسات  التحالفات  على  بناًء  اليمن  يف  احلرب  بعد  ما  مشهد 
تنطوي عليها الصراعات يف دول الشرق األوسط واخلليج العربي، فهذه 
العالقات املتداخلة القائمة بن إعادة اإلعمار بعد احلرب وموازين القوى 
إما  األربع  الدول  هذه  جميع  يف  النجاح  شروط  إن  إذ  قامتة،  اإلقليمية 
ناقصة أو مفقودة متاًما، إضافًة إلى ذلك ال تبّشر التفاعالت الوطنية أو 
اإلقليمية أو الدولية بانتهاء النزاع فيها حتى بعد انتهاء احلرب؛ لذا غالب 
اإلطالق بسبب نقص  النور على  ترى  لن  اإلعمار  إعادة  أن عملية  الظن 
املوارد من جهة، وضعف األمن واالستقرار  واخلالف السياسي بن فصائل 

احلرب من جهة أخرى. 
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