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على حكومة اليمن �أن تويل عناية �أكرث لقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرى
واملتو�سطة .فبالإ�ضافة �إىل ت�أمينها ا�ستحقاقات ق�صرية ومتو�سطة
الأجل ،قد ت�ؤ�س�س هذه ال�شركات ال�صغرى واملتو�سطة مل�شاريع �أكرب
يف امل�ستقبل .ويجب على حكومة اليمن �أن ترتجم �إ�سرتاتيجياتها
و�سيا�ساتها �إىل برامج ملمو�سة .فمن حيث ال�سيا�سة ،يجب على
احلكومة �أن تدعم هذه امل�ؤ�س�سات ك���أدوات رئي�سية يف عملية النمو
االق��ت�����ص��ادي وت��زوي��ده��ا ب��احل��واف��ز وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س�ين خ��دم��ات
البنية الأ�سا�سية .ويجب على احلكومة �أن تع ّد ت�شريعات خا�صة
لتحديد امل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة ودوره��ا يف االقت�صاد و�أن
ت�ؤ�س�س هيئة خا�صة لها تعنى بالأبحاث عن هذا القطاع وحاجاته.
وه��ذا �أي�ضاً ي�شمل خلق رواب��ط م��ع ال�سوق وت���أم�ين ال��دع��م لبع�ض
ال�صناعات التي عندها �إمكانية النجاح .كما يجب العمل على ابتداع
ال��ت��داب�ير ال�لازم��ة مل�ساعدة امل���ؤ���س�����س��ات ال�صغرى واملتو�سطة على
م�ستوى ال�شركة من خالل ت�أمني امل�ساعدة الفنية وبناء القدرات
من �أجل حت�سني �سبل الإدارة ،وكذلك لتلبية حاجات ال�سوق ب�شكل
�أف�ضل ،وحثها على تنويع عرو�ضات املنتج� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
التكنولوجيا ب�شكل �أف�ضل.
 الف�صل الثاين ع�شر :حتديات النظام ال�صحي يف اليمن:تناول الباحث عادل عولقي يف هذا الف�صل بحث وحتليل الو�ضع
احلايل للخدمات ال�صحية يف اليمن؛ �إذ �إن لل�صحة ت�أثرياً مبا�شراً
على الإنتاج القومي واالزدهار .وقد اعتمد هذا البحث ب�شكل وا�سع
على املعلومات املن�شورة ومقابالت مع �أحد ع�شر مواطناً مينياً وعلى
املالحظة ال�شخ�صية وجتربة النظام ال�صحي يف اليمن .ويخل�ص
الف�صل �إىل �أن احلكومة يجب �أن تقوم بتغيري �سيا�ساتها ومقاربتها
جتاه هذا امللف ويقدم اقرتاحات تتعلق ب�إ�صالح اخلدمات ال�صحية
بحيث تكون فاعلة يف خدمة امل��واط��ن اليمني .وم��ن امل�شاكل التي
ت��واج��ه قطاع اخل��دم��ات ال�صحية يف اليمن �أن معظم اليمنيني ال
ي�ستطيعون حتمل �أعباء العناية ال�صحية اخلا�صة؛ �إذ �إن  %30من
املبالغ املخ�ص�صة لهذا القطاع ي�ستفيد منها عدد قليل من املر�ضى
حيث يذهبون لتلقي العالج يف اخل��ارج ،وه��م ع��ادة ما يكونون من
العائالت املي�سورة مادياً .وانخفا�ض متويل قطاع اال�ست�شفاء العام
ق��د ي���ؤدي �إىل انت�شار الأم��را���ض ال�صحية املزمنة و�إىل م��زي��دٍ من
التدهور االقت�صادي .كما �أن الرواتب ال�ضعيفة للعاملني يف هذا
امل��ج��ال م��ن �أط��ب��اء ومم��ر���ض�ين ت��دف��ع��ه��م �إىل ال��ب��ح��ث ع��ن مداخيل
�أف�ضل يف القطاع اخلا�ص .ومبدئياً ،ب�إمكان القطاع العام للرعاية
ال�صحية يف اليمن -بل ويجب عليه� -أن يغطي جميع ال�سكان ب�شكل
مت�سا ٍو فهو يعاين من توزيع جائر للخدمات؛ �إذ �إن  %20من املناطق
الريفية يف اليمن ت�ستفيد م��ن اخل��دم��ات الطبية يف مقابل %80
ممن ي�ستفيدون من هذه اخلدمات يف املناطق احل�ضرية.فمعظم
املراكز وامل�ست�شفيات ال�صحية التابعة �سواء للقطاع العام �أو للقطاع
اخلا�ص ت�صب اهتمامها يف خدمة امل��دن الكربى تاركة ح��وايل 16
مليون ن�سمة (�أي ما يعادل  %70من جمموع ال�سكان) مع �صعوبة
يف الو�صول �إىل خدمة الرعاية ال�صحية احلديثة فاملناطق الريفية
ت��ع��اين م��ن ت��وزي��ع غ�ير متكافئ ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية م��ن ال��درج��ة
الثانية والثالثة� .إن م�ست�شفيات القطاع احلكومي يف �أنحاء البالد
تعاين من نق�ص يف العاملني يف املجال الطبي والقيادة ال�سريرية.
و�إ���ض��اف��ة �إىل حم���دودي���ة ال��ت��غ��ط��ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة و�إل���ق���اء ال��ن��ف��اي��ات يف
ال�شوارع وعلى ال�شواطئ ،مما ي�ؤدي �إىل انت�شار الأمرا�ض والأوبئة،
هناك نق�ص يف عدد الكادر الطبي حيث بلغ عدد الأطباء عام 2011
بني � 6،469إىل  7،629طبيباً .والعديد من الأطباء امل�ؤهلني والكوادر
الفنية الطبية ينتظرون وقتاً طوي ً
ال لكي يتم تعيينهم من قبل
احلكومة ويف ظل هذا االنتظار ف���إن بع�ض الن�ساء الأطباء يذهنب
للخدمة يف ال�صيدليات مم��ا ق��د يعر�ضهن �إىل ف��ق��دان مهاراتهن
الطبية .ويف �أواخ��ر الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،جرت م�سا ٍع
عدة من �أجل احلد من الفقر من بينها على �سبيل املثال تعاون قام
بني البنك الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية ووزارة الرتبية اليمنية
للق�ضاء على البلهار�سيا وبد�أت احلملة من مدار�س الأطفال .ولكن
النزاع ال�سيا�سي وغياب برنامج عناية �صحية متكامل على م�ستوى
املدار�س ح ّد من ت�أثري الأه��داف الإمنائية للألفية الثالثة .و�أدى
النزاع احلايل القائم يف اليمن �إىل تدخل عدد من املنظمات املحلية
وغري املحلية التي تعنى بال�صحة� ،إ�ضافة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية

واالعتماد املتبادل على تلك املنظمات غري احلكومية ،وهذه �إ�شارة
�إىل ق�صور �أداء احلكومة فيما يتعلق باجلوانب احليوية لل�صحة يف
اليمن� .أما القطاع اخلا�ص ،فيمنح رواتب للكادر الطبي �أعلى خم�س
م��رات م��ن روات���ب ال��دول��ة ال��ت��ي ظلت ثابتة .وه��ذا الأم���ر �أ ّث���ر على
ه�ؤالء الذين ال ي�ستطيعون حتمل م�صاريف امل�ست�شفيات اخلا�صة.
وقد مت انتقاد القطاع اخلا�ص على �أنه غري منظم وعادة ما ميتنع
عن تزويد وزارة ال�صحة مبا ميتلكه من �إح�صاءات .بينما يواجه
اليمن حت��دي��ات ك�برى يف ق��ط��اع ال�صحة م��ن ال��ن��واح��ي ال�سيا�سية
واجليو-اجتماعية واالقت�صادية ،على احلكومة �أن تعيد النظر يف
�سيا�ستها القائمة على املركزية من خ�لال اتباع وتنفيذ �سيا�سات
�شفافة ووا�ضحة ت�ضع املواطنني يف �صلب اهتماماتها اخلدماتية،
كما يجب تعزيز هذه الآليات لتحقيق التغيري املن�شود .لذلك؛ ف�إن
احلكومة �أي�ضاً مطالبة ب�أن ُتن�شئ م�ؤ�س�سة �أكادميية تعنى بتخريج
باحثني مهرة وتعمل على ت�شجيع ودع��م الأب��ح��اث العالية اجل��ودة
م��ن �أج��ل حت�سني �صحة الإن�����س��ان وت��ع��ري��ف ال��ع��ام��ة ب��ه��ذه الأب��ح��اث
وتوعيتهم وحت�سني الو�ضع االقت�صادي.
 الف�صل الثالث ع�شر :و�ضع الن�ساء الإجنابي:كتبت الباحثة كري�ستينا هلمي�ش ،تقول يف در�ساتها �إن امل�ساعي
املحلية والدولية الهادفة �إىل الو�صول لنتائج �أف�ضل فيما يتعلق
بال�صحة الإجنابية ل��دى امل��ر�أة اليمنية ع��اد ًة ما تركز على وجوب
تو�سيع اخلدمات الطبية املتاحة يف هذا املجال.
ويهدف هذا الف�صل �إىل تبيان �أن هناك حاجة �إىل �إعادة النظر
يف هذه النظرة ال�ض ّيقة؛ �إذ �أن و�ضع املر�أة اخلا�ص والقانوين داخل
العائلة ال ميكن ف�صله عن مناق�شة م�س�ألة �صحة امل��ر�أة الإجنابية
لأن حقوق املر�أة وحقها يف اختيار م�صريها وم�ستقبلها وفقاً ملا مت
و�ضعه يف امل�ؤمتر العاملي لل�سكان والتنمية يف الأمم املتحدة يف �إطار
احلقوق الأ�سا�سية للمر�أة .لذلك ف���إن مقاربة ال�صحة الإجنابية
بكاف لأن
لدى املر�أة فقط من ناحية توافر اخلدمات الطبية لي�س ٍ
التغيري املن�شود وال��ذي يحقق نتائج م�ستدامة والفتة ال يكون �إال
ع�بر النظر يف ت���أث�ير ال��ع��وام��ل االجتماعية والثقافية على �صحة
امل����ر�أة الإجن��اب��ي��ة .وال�سيا�سة ال��ف��اع��ل��ة يف ه��ذه امل�����س���أل��ة حت��ت��اج �إىل
التعمق يف فهم التعقيدات وال�ضغوطات واملوانع التي ت�ؤثر يف �صحة
املر�أة الإجنابية.
والأه��م من ذل��ك ،ينبغي �إب��داء التزام وا�ضح لالعرتاف بحقوق
املر�أة يف االختيار مع احرتام وحماية هذه احلقوق.
 الف�صل الرابع ع�شر :ديناميات الهجرة املعا�صرة يف اليمن:ت��ق��ول ال��ب��اح��ث��ة ه��ي��ل�ين ث��ي��ول��ي��ت يف درا���س��ت��ه��ا �إن ال��ي��م��ن �أ�س�ست
ج��زءاً من منوها االقت�صادي على الإب��ق��اء على عالقات هجرة مع
جريانها .فاملجتمع واالقت�صاد اليمني يت�صالن ب�شكل وثيق ب�شبكة
تنقل �إقليمية ودول��ي��ة مت�صلة ب��الأف��راد والأف��ك��ار والب�ضائع وقد
مثلت الهجرة عام ً
ال م�ؤ ّثراً يف االقت�صاد واال�ستقرار املادي للدولة.
 ...تنقل ال�سكان ،والهجرة اليمنية باجتاه اخلليج ،والهجرة من
�شبة القارة الهندية و�أفريقيا هي كلها جزء من منوذج طويل الأمد
حلركات �إقليمية ودولية.كما ر�أينا لقد عانت اليمن من �ضغوطات
متزايدة من م�صادر متعددة على م ّر الت�سعينيات والألفية الثالثة
ح��ي��ث �أ���س��ه��م��ت يف ت��ق��ل��ي�����ص ت��دف��ق ال��ن��ازح�ين م���ن ال��ي��م��ن و�إل��ي��ه��ا.
وكانت النتيجة �أن �أ ّث��ر هذا الأم��ر على االقت�صاد اليمني والتوازن
ال�سيا�سي .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن فقدان ودائع احل��واالت املالية �إثر
ال��ع��ودة امل��ف��اج��ئ��ة للمغرتبني م��ن اخل��ل��ي��ج ع��ام  1990يعك�س حجم
اعتماد االقت�صاد اليمني على الهجرة.
وهناك م�س�ألتان بارزتان يف هذا املجال:
�أو ًال :ال���وزن االق��ت�����ص��ادي وال�سيا�سي لل�شتات اليمني وامل��ك��ان��ة
املركزية التي يحتلها هذا ال�شتات كم�صدر متنازع عليه من قبل كل
من احلكومة واملعار�ضة.
ث��ان��ي��اً :تنفيذ ال��ل��ج��وء وال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة وا���س��ت��خ��دام ه��ذه
ال�سيا�سات كورقة م�ساومة يف ال�ساحة الدولية .وعلى الرغم من
�أهمية هذه امل�س�ألة ،ف�إنها غابت عن الأجندة ال�سيا�سية حيث غالباً
ما ت�شغل هذه الأجندة م�سائل تتعلق بالنزاعات الداخلية وم�سائل
التنمية.
� ...إ َّن تدهور الو�ضع ال�سيا�سي يف اليمن منذ عام � 2004أدى �إىل
خلق جو من ع��دم اال�ستقرار ،وبالتايل �إىل تزايد �شبكات الهجرة

مقــــال

وف��ت��ح ط��رق امل��ن��ف��ى �إىل اخل����ارج .وكنتيجة ل��ه��ذا الأم����ر ،ف����إن �إدارة
��وج��ه ه��ي �سيا�سة ط��غ��ت على
ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن بطريقة الأم����ن امل ّ
اللجوء اليمني وعلى �سيا�سات الهجرة خالل العقدين املا�ضيني.
وقد ف�شلت هذه اال�سرتاتيجية ب�شكل كبري حتت ت�أثري نفوذ الدول
امل��ج��اورة وغ�يره��ا م��ن ال�����ض��غ��وط��ات .وينبغي التمييز ب�ين �شبكات
الهجرة الإج��رام��ي��ة وال�شبكات ال�سيا�سية ف���الأوىل تتم ّيز بالقيام
ب�أعمال تهريب و�إرهاب و�إثارة النزاعات ،والأخرى تطالب باللجوء.
وق��د اتخذت ق��وى غربية على عاتقها ت�أمني نقاط عبور حدودية
بحرية وبرية تزامنت مع نفوذ ع�سكري يف املنطقة مولية قلي ً
ال
من االهتمام باملخاوف املحلية يف الوقت ال��ذي ارتفعت فيه �أثمان
و�أخطار االغرتاب �سواء من النازحني �أومن الباحثني عن اللجوء.
مع تفكك الدولة اليمنية ،ومتدد العنف يف منطقتي البحر الأحمر
وخليج عدن وتزايد الأعباء االقت�صادية واال�ستغاثة البيئية ،يبدو
�أن ال��ه��ج��رة اجل��م��اه�يري��ة بفعل النكبات ال��ط��ارئ��ة يف طريقها �إىل
اال�شتداد يف كل من اليمن والقرن الإفريقي.
 الف�صل اخلام�س ع�شر :العمالة والهجرة بني اليمن والقرنالإفريقي:
تتحدث الباحثة مارينا دو ريغت يف هذا الف�صل عن تاريخ النزوح
بني �إثيوبيا واليمن وما واجهه من التواءات وانعطافات؛ فالتغيرّ ات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الآت��ي��ة م��ن جانب البحر الأح��م��ر وخليج
عدن ح ّولت اجلانب الآخ��ر �إىل حالة من اال�ستقبال �أو الإر�سال يف
دينامية تكت�سب �أب��ع��اد جن�سانية .ففي �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر
و�أوائ���ل القرن الع�شرين هاجر رج��ال اليمن �إىل القرن الأفريقي
منجذبني �إىل ال��ف��ر���ص االق��ت�����ص��ادي��ة امل��وج��ودة ه��ن��اك ،وع���ادوا �إىل
بالدهم يف ال�ستينيات وال�سبعينيات بفعل الأج��واء ال�سيا�سية غري
املنا�سبة يف ال��ب��ل��دان امل�ضيفة .ث��م بعد ذل��ك يف حقبة الت�سعينيات
و�أع�����وام الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة �أ���ص��ب��ح��ت ال��ي��م��ن ت�ست�ضيف الآالف من
الالجئني العمال القادمني م��ن ال�صومال و�إثيوبيا ،حيث هاجر
الن�ساء والرجال �إىل اليمن طلباً للعمل يف املنازل .وهذا النوع من
العمل قد جذب حتديداً الن�ساء من اجلن�سية الإثيوبية .وقد �أ ّثرت
التحوالت ال�سيا�سية يف اليمن منذ عام  2011على تدفق الهجرة من
�سجل انخفا�ض
القرن الإفريقي �إىل اليمن من نوا ٍح خمتلفة .بينما ّ
يف هجرة الإناث للعمل يف اليمن بفعل الأو�ضاع ال�سيا�سية والأزمة
االقت�صادية�ُ ،س ّجل يف املقلب الآخر ارتفاع يف نزوح الذكور �إىل اليمن
كنتيجة ل�ضعف ال�سيطرة على النقاط احلدودية.
 الف�صل ال�ساد�س ع�شر� :صعود اجلالية اليمنية يف ال�صني:ك��ت��ب ال��ب��اح��ث ال�����ص��ي��ن��ي ه���و واي ي��ي��ب يف ه���ذا ال��ف�����ص��ل درا���س��ة
ا�ستك�شافية للجالية اليمنية التي تعمل يف التجارة م��ع ال�صني؛
�إذ �إنها تعترب من �أكرث املجتمعات العربية رياد ًة يف ال�صني .يرتكز
املجتمع اليمني يف ال�����ص�ين يف م��دي��ن��ة غوانغت�شو ج��ن��وب��ي ال�صني
وهي مدينة تعرف ب�أنها �أهم �سوق لل�سلع الأ�سا�سية ومدينة “ييو»
يف م��ق��اط��ع��ة ج��ي��ج��ي��ان��غ .ف��ك�لا امل��دي��ن��ت�ين �أ���ص��ب��ح��ت��ا م���رك���زاً وب��واب��ة
للمجتمعات العربية والأفريقية للقيام ب�أعمال جت��اري��ة .وي�شرح
هذا الف�صل كيف �أن ال�صداقة طويلة الأمد بني اليمن وال�صني،مبا
يف ذل��ك امل�ساهمة امل�ستمرة يف جم��ايل البنية الأ���س��ا���س��ي��ة وب��رام��ج
امل�����س��اع��دات يف امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي ،ق��د �أ�سهما يف ت�سهيل التواجد
ال�صيني القوي يف اليمن منذ اخلم�سينيات .هذه ال�صداقة خلقت
�أي�ضاً قاعدة جلذب نخبة من ال�شباب اليمني �إىل ال�صني منذ �أن
انتهجت �سيا�سة الباب املفتوح يف الثمانينات .ويتحدث هذا الف�صل
عن تنامي املجتمع اليمني يف ال�صني ودوره املهم يف تعريف التجار
العرب على ال�صناعات ال�صينية يف العمل التجاري اجلديد ،طريق
احلرير .كما ناق�ش الف�صل �أي�ضاً ت�صورات اليمن لنموذج التنمية يف
ال�صني� ،إ�ضافة �إىل التحديات امل�ستقبلية التي من املرجح �أن تواجه
ال�شتات اليمني يف ال�صني.
...........................
العنوان :ملاذا يهم اليمن؟
جمموعة م�ؤلفني
حترير :هيلني الكرن
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داخلية خا�صة فيما يتعلق بالعالقة ب�ين ال��دول��ة والقبيلة خالل
النزاع مع احلوثيني.
اال�ستعانة اجلزئية للحكومة مب�صادر خارجية من �أجل احتواء
احلوثيني عن طريق ا�ستخدام امليلي�شيات ميكن �أن يو�ضع يف �إطار
�إرها�صات عقد من ا�سرتاتيجيات نظام الرئي�س �صالح ال�سيا�سي يف
�صعدة ،والذي مت ّيز برعاية حملية من قبل نخبة القبيلة ترافقت
مع ا�ستبعادهم ب�شكل متزامن من املراتب العليا يف ال�سلطة.
هذه الإ�سرتاتيجية خ ّلفت زخماً يف احل��رب وع��دم اال�ستقرار يف
املنطقة خ�لال ح��روب �صعدة .ه��ذا الأم���ر ك��ان بالت�أكيد مق�صوداً
من قبل النظام ال�سابق يف ذلك الوقت حيث �إن الأخري � ّأ�س�س لهذه
اال�سرتاتيجية القائمة على �إنتاج الأزمات من �أجل �ضمان بقائه.
وم���ع ب��داي��ة ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي يف ال��ي��م��ن ،ف��ق��د ال��ن��ظ��ام �سيطرته
على التطورات ال��دائ��رة يف �صعدة؛ لأن��ه ك��ان من�شغ ً
ال ب�شكل كبري
ب��ا���س��ت��م��راره يف ال�سلطة ،ف�����ص�� ّوب ت��رك��ي��زه وق��درات��ه القتالية على
املدينة وبع�ض املدن الكربى ،بينما اجلي�ش كان يعاين من خالفات
داخلية .فقد �أدى فقدان ال�سيطرة املفاجئ من قبل النظام على
املناطق املحيطة ،والذي �أثار البغ�ضاء جتاه النظام من قبل حلفائه
من القبيلة واجلي�ش� ،إىل انقالب حلفائه �ضده ،مما �أ�سهم ب�شكل
كبري يف متكني احل��وث��ي�ين .فاحلوثيون ه��م الآن ق��وة يعتد بها يف
ال�ساحة الداخلية وهم يعملون باجتاه �إعادة تنظيم �سيا�سي ،فكري
وطائفي يف �صعدة واملناطق املجاورة لها.
ً
هذه الر�ؤية ل�صعدة قد تكون �أكرث و�ضوحا من خالل مقارنات
م��ع مالحظات �أب��دي��ت يف �أم��اك��ن �أخ����رى�.إن ظ��اه��رة م��ن ه��ذا النوع
جتد لها رواب��ط يف �سيا�سات �أخ��رى �ضمن اليمن ،على �سبيل املثال
الأج��زاء اجلنوبية من البالد؛ حيث �أول��ت احلكومة مهمة احتواء
تنظيم القاعدة �إىل امليلي�شيات املحلية .و�شهدت مناطق نزاعات
�أخرى حمايات �شبه ع�سكرية مثل العراق ،وال�صومال ،و�أفغان�ستان،
وليبيا ،و�سوريا ،ومايل ،بع�ضها كان يعتمد على القبيلة.
 الف�صل ال�ساد�س :دور اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية يف�صنع هوية جنوبية:
يقول الباحث نويل بروهاين يف درا�سته �إن اجلمهورية ال�شعبية
الدميقراطية اليمنية �أعطت �شك ً
ال لهوية اليمن اجلنوبي والتي
ظهرت يف القومية اليمنية �أوائل فرتة ما قبل اال�ستقالل .فبالن�سبة
مل��ع��ظ��م ج��م��اه�ير “احلراك” ت��ع��ت�بر جت��رب��ة وذاك�����رة اجل��م��ه��وري��ة
ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ذات �أهمية ورمزية عالية .ولدى
البع�ض تعترب اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ال تزال
قائمة وهم يطالبون �أن تتم املفاو�ضات حول م�ستقبل اليمن على
�شكل حمادثات بني زعماء ال�شمال واجلنوب .لي�س جميع اجلنوبيني
ي�سعون �إىل �إعادة �إن�شاء اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية
التي عيوبها كما �إجنازاتها ال تزال حمل اع�تراف ،ولكن معظمهم
ي��ري��د ا�ستقالل ج��ن��وب اليمن �أو على الأق���ل يطالب بحق حتقيق
امل�صري.
�أم��ا الآخ���رون ك���أم��ث��ال احل��زب اال���ش�تراك��ي اليمني وال��ع��دي��د من
ال��ي��م��ن��ي�ين م��ن ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون �إىل �أح�����زاب �أخ����رى �أو ي��ع��م��ل��ون يف
موحدةٍ ،ولكن �ضمن
م�ؤ�س�سات الدولة فهم يريدون البقاء يف دول ٍة َّ
نظام فدرايل مينح �شك ً
ال �سيا�سياً لهوية جنوبية متم ّيزة .والبع�ض
القليل يطالب ب�شكل �آخر من الفيدرالية والتي ت�سمح مبنح باقي
ال��ه��وي��ات املحلية ���ش��ك ً
�لا م��ن �أ���ش��ك��ال التعبري ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال يف
ح�ضرموت .قد يكون ّ
مت تعزيز هوية اليمن اجلنوبي على خلفية
الطريقة التي اتبعها نظام �صالح يف التعامل معها� .أحد م�ستخدمي
“التويرت» كتب على ح�سابه يقول« :قبل الوحدة ك ّنا �شعباً واحداً
يف دولتني ،ولكن بعد الوحدة �أ�صبحنا �شعبني يف دولة واحدة» .قد
يعرت�ض معظم اليمنيني على ه��ذا الأم��ر ،ولكنه قد يو�ضح حجم
ال��ت��ح��دي ال���ذي ينتظر ه����ؤالء ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون و���ض��ع �شكل جديد
للحكم يف اليمن.
 الف�صل ال�سابع :البطالة يف جنوب اليمن والبحث عن دولةوظائف:
ت�س ّلط الباحثة �سوزان داهل غرين يف درا�ستها ال�ضوء على كيف
�أن ال�شباب يعترب �أن الدولة هي امل�س�ؤولة عن التوظيف وخلق فر�ص
عمل .ولكن عندما يحدث �أن تفل�س الدولة يكون اخليار الوحيد
املتاح �أن ي�ستبدل النظام ب�آخر يكون عاد ًال وي�ستطيع �أن ي�ساهم يف

توزيع ال�ثروة القومية ب�شفافية .دون الت�شكيك يف فكرة �أن على
الدولة �أن ت�ستخدم كل �شخ�ص يحمل �شهادة ،يطالب ال�شباب بنظام
�أكرث عد ًال حيث ال تعتمد عملية التوظيف على وا�سطة من �أي �أحد
�أو حتى الوالء حلزب النظام احلاكم ولكن على الكفاءة .ومن املمكن
�أن تكون ه��ذه الدولة مفل�سة كالدولة احلالية ولكنها على الأق��ل
ينظر �إليها كدولة عادلة .فجيل ال�شباب اجلديد ي�ؤمنون بالنظام،
وه��م ينتقدون الو�ضع احل��ايل حيث مت التعامل معهم ب�شكل غري
عادل .ولكنهم ا�ستمروا بالإميان مببد�أ �أن الدولة هي التي ت�ؤمن
فر�ص العمل.
فالعديد من ال�شباب -ذك��وراً و�إن��اث��اً -يقعون �ضحايا �شعور من
ال�لام��ب��االة ،فال�صبية يهيمون يف ال�����ش��وارع �أو يقتلون ال��وق��ت عرب
غ��رف الأل��ع��اب االل��ك�ترون��ي��ة �أو يف مقاهي االن�ترن��ت� .أم��ا الفتيات
فيحاربن امللل عن طريق الدرد�شة �أو م�شاهدة الأف�لام يف املنزل.
وبع�ض ال�صبية يذهبون �إىل امل�سجد ،حيث يتم جتنيدهم للذهاب
بال رجعة �إىل العراق �أو �سوريا .ولكن هناك من ال�شباب من مل يقع
�ضحية امللل ،ويف ربيع  2011توقفوا عن انتظار فر�ص العمل من
الدولة وحتركوا لكي ي�صنعوا امل�ستقبل ب�أيديهم.
 الف�صل الثامن :مل��اذا ال تلقى م�س�ألة ن��درة املياه العناية التيت�ستحقها؟
ّ
تلخ�ص ال��ب��اح��ث��ة هيلني الك�ن�ر يف ه���ذا الف�صل ت��ط��وي��ر ق�ضايا
ال�سيا�سة املائية وم�سائل احلكم منذ الوحدة عام  1990يف �إطار منو
�سريع لل�سكان وتفاقم نق�ص املياه ،مع �أهمية ا�ستخدام املياه يف حقل
ال��زراع��ة وحقيقة �أن  %70من �سكان البالد ال ي��زال��ون يعي�شون يف
مناطق ريفية .هذا التحليل ينحاز ب�شدة �إىل الو�ضع يف الأري��اف،
ولكنه �أي�ضاً يتناول �إم��داد املناطق احل�ضرية باملياه .ويبحث هذا
الف�صل يف دور الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف مو�ضوع �إدارة م�صادر املياه.
حتى زمن لي�س بالبعيد ،ا�ستخدمت املجتمعات الريفية يف جميع
�أن��ح��اء ال��ب�لاد امل��ي��اه م��ن �أرب��ع��ة م�صادر رئي�سية� ،سقوط الأم��ط��ار،
الينابيع والآب���ار ال�ضحلة املنقورة يف الأر���ض اجلوفية ،واجلريان
ال�سطحي بالغمر ،وبع�ض ح�صاد مياه الأمطار.
ومنذ �سبعينيات القرن الع�شرين ،ك��ان هناك حت�� ّول نحو زي��ادة
االع��ت��م��اد ع��ل��ى الآب����ار ال�����ض��ح��ل��ة وال��ع��م��ي��ق��ة .يف ال��ق��رن ال�����س��اب��ق مت
تطوير �أن��ظ��م��ة ال��ري الفي�ضي ع�بر �إن�����ش��اء هياكل م��راق��ب��ة وا�سعة
النطاق يتم ت�شغيلها عرب م�ؤ�س�سات حكومية .وقد ورثت جمهورية
اليمن نظامني خمتلفتني لإدارة املياه .جمهورية اليمن ال�شعبية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ك���ان ي��ت��م �إدارة ا���س��ت��خ��راج امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة م��ن قبل
الدولة وكانت كل معدات احلفر حتديداً حتت رقابة تنظيم الدولة.
ا�ستخراج املياه على نطاق وا�سع كان يتم من خالل م�شاريع زراعية
ومعظمها كانت حت�صل على متويل م��ن اخل���ارج (البنك ال��دويل،
ال�صندوق ال��ع��رب��ي ل�ل�إمن��اء االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي� ،أو االحت��اد
ال�����س��وف��ي��ت��ي) .وع��ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك يف زم��ن ج��م��ه��وري��ة اليمن
العربية (ال�شمالية) منذ �أوائل ال�سبعينيات ف�صاعداً ،كانت من�صات
احل��ف��ر متتلكها ج��ه��ات خا�صة وك��ان��ت امل��راق��ب��ة فقط م��ن الناحية
املالية .وك��ان من ي�ستطيع �أن يتحمل ع��بء ا�ستئجار من�صة حفر
يفعل ذل��ك دون ت��ردد .يف �أواخ���ر ال�سبعينيات ويف الثمانينيات من
القرن املا�ضي ،م ّكنت التحويالت املالية للعاملني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �صغار الفالحني والفقراء من اال�ستثمار يف الآبار
و�سع فر�ص احل�صول على مياه ال��ري خ��ارج نطاق
العميقة ،وه��ذا ّ
جمموعة �صغرية م��ن الأث��ري��اء ال��ذي��ن ميتلكون �أرا���ض��ي �شا�سعة.
�إم���داد الأري���اف باملياه يف ك�لا اجلمهوريتني ،اجلمهورية العربية
اليمنية واجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ،كانت �إمّ��ا
ثانوية اال�ستخدام من �أنظمة الري �أم من �آبار �ضيقة النطاق وينابيع
مياه ت��دار ب�شكل تقليدي من قبل �أ�صحاب الأرا���ض��ي �أو جماعات.
وهكذا ف�إن الفرق الرئي�سي بني النظامني هو �أن �أحدهما حت ّكم يف
ا�ستخراج املياه من الأر�ض اجلوفية والآخر مل يفعل .وال�ستك�شاف
حتديات ندرة املياه واجلهود الرامية �إىل تطوير هيكلية �إدارة مياه
وطنية تناول هذا الف�صل م�س�ألة توافر البيانات وتبع ذلك و�صف
موجز ملختلف مراحل اال�سرتاتيجية املائية للدولة خالل العقدين
الفائتني وال��ت��ي مت��ح��ورت ح��ول امل�ؤ�س�سات الرئي�سية التي �أن�ش�أت
الهيئة الوطنية للموارد املائية التي ت�أ�س�ست عام  1995وقانون املياه
عام .2002

 الف�صل التا�سع :حل النزاعات ب�ش�أن املياه:ي��ق��ول ج�يره��ارد ليت�شتنتالر يف درا���س��ت��ه �إن �أه���ايل ق��ري��ة هجرة
املنت�صر يف حمافظة ع��م��ران �شمال اليمن يت�أقلمون ب�شكل يدعو
�إىل الإعجاب مع �شح املياه اجلوفية .فوفقاً للم�صطلح االجتماعي،
ف�إن �أه��ايل هذه القرية يحتفظون بقدرة قوية على التك ّيف والتي
ميكن تعريفها ب�أنها تعبئة املوارد االجتماعية املتاحة ملعاجلة م�س�ألة
�ش ّح امل��وارد الطبيعية .ومي ّيز علماء االجتماع حالياً ب�شكل وا�ضح
وب��ال��درج��ة الأوىل ب�ين م��ا ي�صطلح عليه ب��ن��درة امل�صادر الطبيعية
وبالدرجة الثانية بني ع��دم القدرة على التك ّيف .يقال �إن القدرة
على التك ّيف هي التي حتدد النتائج النهائية �أكرث من م�س�ألة ندرة
امل�صادر الطبيعية .ويف القرى واملناطق الفرعية؛ حيث تت�شارك
اجلماعات �صالت وقيماً اجتماعية ،ت�شتمل وثيقة «امل��رق��وم» على
�أحكام مهمة لتنظيم عملية توزيع املوارد املائية .فيجتمع ممثلون
ع��ن الأ����س���ر والأح������زاب وي��ن��اق�����ش��ون ال��ق�����ض��اي��ا امل��ط��روح��ة .ع����اد ًة ما
يكونون ذكوراً ولكنّ هذا ال يعني � ّأن �صوت الن�ساء لي�س م�سموعاً�.إن
عملية التفاو�ض واملداوالت ميكن �أن تتطلب العديد من اللقاءات.
�أم���ا الن�ساءفيقمن ب���إر���س��ال �آرائ��ه��ن وخ��ي��ارات��ه��ن ع�بر �أزواج��ه��ن �أو
�أقربائهن.
فاملرقوم هي وثيقة تفاهم فكل الأط��راف املت�ضررة يتفاو�ضون
فيما بينهم حتى ي�صلوا �إىل قرار بالإجماع؛ فهذه الوثيقة تعترب
يف غاية من ال�شفافية لأن �أ�صحاب ال�ش�أن جميعاً ي�شاركون يف عملية
التفاو�ض وهم على �أ ّ
مت الإدراك ب�أنهم �سوف ي�صلون �إىل نتيجة يف
�آخر املطاف.
ويف ح��ال��ة ق��ري��ة ه��ج��رة املنت�صر ،تن�ص ال��وث��ي��ق��ة ع��ل��ى تفا�صيل
ع���دي���دة م���ن ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ت�����ش��ت��م��ل على
الغرامات ،وحجم احلاويات ،وتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات.
 الف�صل العا�شر :النزاعات على الأرا�ضي يف اليمن:ي��ق��ول ال��ب��اح��ث جين�س ك��ام��ب��ي��ك يف درا���س��ت��ه �إن ال��ن��زاع��ات على
الأرا�ضي يف اليمن هي نزاعات تت�صف بالتعقيد والعنف ،وهي بحاجة
�إىل �أن تعالج لأنها تعوق النمو يف البالد؛ فغالبية هذه الق�ضايا يتم
رفعها �إىل املحاكم اليمنية �أو يتم التفاو�ض ب�ش�أنها يف �إطار القوانني
العرفية اليمنية وت�س ّمى بـ»التحكيم القانوين» .فكالهما له نقاط
�ضعفه وهناك قدرة حمدودة على �إجراء تعديالت لتح�سني �أداء هذه
القوانني يف املدى املنظور.ت�سوية املنازعات �أو التحكيم هي تدابري
�أثبتت جدواها يف توفري الوقت وخف�ض التكاليف ولديها القدرة
على ت�ضمني كل من القانون العريف والقانون الو�ضعي احلديث
موقفاً من النزاعات املتعلقة ب��الأرا���ض��ي .كما �أن �إ���ص��دار القوانني
و�إن�����ش��اء م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة وم�صممة حل��ل ال��ن��زاع��ات املتعلقة
بالأرا�ضي ميكن �أن تعزز البيئة القانونية .وهناك حاجة �إىل �إجراء
تقييم دقيق من جت��ارب ال��دول الأخ���رى وم��ن مناق�شات ت�سرت�شد
ب����آراء ع��دد م��ت��وازن م��ن �شخ�صيات يعملون يف امل��ج��االت ال�سيا�سية
واحلكومية والقانونية ،ف�ض ً
ال عن اال�سرت�شاد ب���آراء علماء الدين
وممثلي املنظمات غري احلكومية واجلهات الدولية الواهبة .وهذا
يف �سبيل اال�ستفادة من الأداء اجليد يف هذا املجال.
 الف�صل احل��ادي ع�شر :دور ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يفاالقت�صاد اليمني:
كتب الباحث قي�س الإري���اين يف درا�سته �إن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف اليمن متثل غالبية الأعمال التجارية .وا�ستطاعت
ه���ذه ال�����ش��رك��ات �أن ت��ن��م��و ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ب��ي��ئ��ة غ�ي�ر امل�لائ��م��ة
واالقت�صاد الذي يعاين من الركود وارتفاع ن�سبة الت�ضخم ونق�ص
يف عدد العمال ذوي املهارات ومدخول غري م�ستقر من اال�ستثمار
وب��ن��ي��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ف��ق�يرة؛ ف��امل���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة �أ�صبح
ثاين �أه��م قطاع لت�أمني العمل والتوظيف وهي �أك�بر جهة ت�ساهم
يف خلق فر�ص عمل ج��دي��دة وه��ي م�ساهم رئي�سي يف �إع���ادة توزيع
الدخل وال�سالم االجتماعي .ومع تزايد االهتمام بتوظيف ال�شباب،
ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �أن تلعب دوراً مهماً يف خلق
فر�ص عمل جديدة لل�شباب .على م َّر ال�سنني ،مل تكن اليمن قادرة
على جذب ا�ستثمارات �أجنبية وا�سعة خارج نطاق اال�ستثمار يف قطاع
النفط والغاز لأ�سباب ت�شمل الو�ضع ال�سيا�سي غري امل�ستقر .وهذا
الأم���ر م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن يتغري يف امل�ستقبل املنظور ،ول��ن تنجح
امل�شاريع التنموية القائمة على �أ�سا�س ا�ستثمارات وا�سعة؛ فيجب

