
 

 

 ومؤسسية سياسية مقاربة.. الحرب بعد ما يمن في الدولة وبناء اإلعمار إعادة

 المركزمجموعة من باحثي إعداد: 

 

 مدخل تأسيسي:

قضية إعادة اإلعمار، أحد أهم أولويات ما بعد الحرب الحالية على اليمن، والتي يجب ُتعتبر
 على جميع األطراف اليمنية التفكير والتخطيط لها من األن.

 تأتي أهميتها من زاوية الرؤية التقليدية إلعمار بلد دمرته الحرب، باعتبار أن الدمار وال
نما هناك أوجه أهمية أخرى أكبر وأعمق، تتعلق  والخراب هو أهم وجه للحرب يجب محوه، وا 

 باستقرار البالد، وتثبيت حالة السلم واالستقرار في مرحلة ما بعد الحرب.

التنمية ة إعادة اإلعمار، بكل ما تتضمنه من حراك في مجال وفي حالة اليمن، فإن عملي
االقتصادية واالجتماعية، وتحسين حالة المواطن اليمني، تتضمن بدورها عملية متعددة االتجاهات 

 إلعادة رأب الصدع السياسي والمجتمعي في الجسم اليمني.

تم تنفيذها بالشكل العلمي  كما أنها عملية فائقة األهمية من أجل تثبيت وحدة البالد، في حال
السليم، الذي يستند إلى أحد أهم مبادئ الَحْوَكمة والحكم الرشيد، والذي يجب أن يكون على رأس 
أولويات المنظومة الجديدة التي سوف تتمخض عنها الحرب في البالد، وهو التوزيع العادل للثروة 



 

 

جراؤها بالت)والسلطة؛  ، (كامل المالئم بين أقاليم البالد المختلفةتوزيع عوائد التنمية بالتساوي، وا 
 هو الضامن األكبر لوحدة اليمن.

كما أن عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب، سوف تكون جزًء ال يتجزأ من مخطط مواجهة 
 مالًذا آمًنا لها. (ال يوجد فيها سلطة الدولةالتي تجد في المناطق المدمَّرة ) التنظيمات اإلرهابية

إن عملية إعادة اإلعمار، بما تتضمنه من جهد في الجانب اإلداري، وجانب الضبط وبالتالي ف
األمني؛ هي أحد أهم مكافحة البؤر اإلرهابية، وحتى مكامن التطرف العنيف، الذي ال يزدهر إال في 

 ظروف الفقر والفاقة.

من في مرحلة إًذا؛ فعملية إعادة اإلعمار في اليمن، هي ما ينبغي أن يكون بمثابة واجهة الي
يجب أن يسبق حتى ترتيبات وقف إطالق النار، ويجب ما بعد الحرب، وبالتالي؛ فإن التخطيط لها 

 أن يتزامن في تركيبته مع العملية السياسية االنتقالية التي سوف يتم االتفاق عليها لوقف الحرب.

ي اليمن ما بعد وفي هذا اإلطار، تقدم هذه الورقة مالمح عامة حول قضية إعادة اإلعمار ف
 الحرب، وفق مقاربة سياسية ومؤسسية.

 

 القانونية والسياسية إلعادة اإلعمار: الجوانبأواًل: 

ولكن لئن كان قرار البدء فيها بيد آثار في أكثر من اتجاه، ُتعتبر الحرب حالة سياسية لها 
 في الوقت وبالطريقة التي يحددها.طرف، فإنه قد ال يكون بمقدروه إنهاؤها 



 

 

.لنضع تحت عبارة "الطريقة التي يحددها" و   أكثر من خط ٍّ

نما إجراءات بوسائل عسكرية، لها آثار سياسية  فالحرب ليست عمليات عسكرية فحسب؛ وا 
وأمنية واقتصادية عميقة للغاية، تتجاوز فكرة "إعالن إيقاف العمليات"، أو ما يعرف في القانون 

ى التعامل مع اآلثار التي خلفتها الحرب والعمليات "، إلCessation of hostilitiesالدولي بـ"
 العسكرية على األرض.

عملية إعادة اإلعمار في وبالتالي، ووفق هذا المنطق؛ فإن أول طرف يجب أن يتحمل أعباء 
اليمن، هيدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، من واقع مسؤوليتها األخالقية والقانونية 

 ر في اليمن.عما حصل من دما

، وحتى قبل أن تضع الحرب أوزارها؛ فإنه يجب على صنعاء أن تضع بند وبالتالي؛ فإنه
 إعادة اإلعمار والتعويضات على قائمة القضايا التي يتم التفاوض عليها إلحالل السالم في اليمن.

رج طرحها وزير الخارجية األمريكي، جو وهذا يتطلب إعداد خطة مماثلة لخطة مارشال التي 
إلعادة إعمار اليمن، تتضمن مارشال، إلعادة إعمار أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 

تخصيص صندوق تمويلي لهذا الغرض، يتم تمويله من دول مجلس التعاون الخليجي، وبدرجة 
أساسية، المملكة العربية السعودية واإلمارات، باإلضافة إلى مساهمات المجتمع الدولي، وفي 

 دمته الواليات المتحدة وبريطانيا.مق

دماجه ضمن إعداد خطة مستقبلية كما يتضمن هذا البرنامج،  لتأهيل االقتصاد اليمني، وا 
 المنظومة االقتصادية الخليجية، وتوطين العمالة، لتحقيق ازدهار اقتصادي وتنموي.



 

 

م الدوليَّْين، من ويمكن ربط ذلك بملف األمن اإلقليمي، والذي له كبير أثر على األمن والسل
خالل الحديث عن أن ترك المجال في اليمن لألوضاع الحالية بعد وقف الحرب؛ سوف يمثل أكبر 

 حاضنة جذب لإلرهابيين والجماعات التكفيرية واإلرهابية من جميع أنحاء العالم.

حيث تغيب  ؛ف أن مثل هذه الجماعات ال تنتعش إال في ظروف الخراب والفوضىو فمن المعر 
 المجتمعي.ة الدولة، وتتراجع قدرة الحكومات المركزية على الضبط سلط

وفي اليمن؛ أدت الحرب بالمعنى المادي إلى حالة من التخريب والتدمير، أدت إلى خلق 
مناطق كاملة من الصعب على األجهزة التنفيذية واألفراد التحرك فيها، وتشكل أوكاًرا مثالية لتمركز 

نما حتى العناصر اإلجرامية الجنائية المعتادة، التي تجد فرصة في  مثل ليس اإلرهابيين فحسب، وا 
هذه األماكن للفرار من المحاسبة على ما قامت به من عمليات سلب ونهب في المناطق التي ال 

نفاذ القانون.  توجد فيها سلطات حكومية تعمل على حفظ األمن وا 

وبالتالي؛ فإنه من الخطأ ألقول أن إعادة إعمار اليمن، تبدأ من مرحلة ما بعد توقف 
نما ينبغي أ طالق العملية العمليات العسكرية، وا  ن تكون في ُصلب مفاوضات وقف إطالق النار، وا 

 السياسية في اليمن.

وينبني على ذلك، أن تبدأ صنعاء من اآلن، في رسم خريطة أولويات لعملية إعادة اإلعمار، 
يصال تقارير دقيقة مشفوعة بالخرائط والصور الواضحة لمساحة الدمار الذي لحق باليمن، إلى  وا 

في أوراق األزمة اليمنية التي بحيث يتم إعداد ملف موثَّق عن الخسائر، ودمجه  األمم المتحدة،
فاعلة، مثل جامعة الدول العربية وكذلك المظالت اإلقليمية الدولية، تتحرك في إطارها المنظمة ال

 واألطراف التي يهمها أمر الشعب اليمني في مجلس التعاون الخليجي.



 

 

 

 :ات وآليات.. اتجاهإعادة اإلعمارثانًيا: 

عدًدا من األولويات، على رأسها يجب أن تشمل عملية إعادة اإلعمار في اليمن، بدايًة؛ فإن 
استكمال البنية التحتية والخدمية المنهارة، سواء الطرق والجسور، أو المرافق العامة، من مياه 

اإلعاشة  وصرف صحي وخدمات طبية، باإلضافة إلى إقامة منافذ ثابتة ومتحركة لتوزيع مواد
والمواد الالزمة إلعادة تأهيل البيوت الصالحة للسكنى في مدن وقرى اليمن المختلفة، أو إقامة 

إعمار ما خربته الحرب من منازل مخيمات إيواء متكاملة الخدمات في البداية، تمهيًدا إلعادة 
 ومنشآت.

غير كل مباشر أو ت غير معلنة، سواء بشويمكن أن يكون هذا الملف أساًسا مدخاًل التصاال
مباشر بين أطراف األزمة المختلفة، بمعنى أن تقدم صنعاء إلى الرياض وحلفائها اإلقليميين صفقة 
تتضمن بعض األثمان السياسية، والمزايا في المجال االمني، في مقابل أن تتعهد الرياض ببدء 

 قليمية ودولية أخرى.عملية إعادة إعمار واسعة في اليمن، تكون نموذًجا يحتذى به لمشاركات إ

وتعود أهمية مشاركة السعودية في هذه المسألة، إلى أن ذلك سوف يعطي المجتمع الدولي 
إشارة طمأنينة إلى ضمان أن استثماراته في مجال إعادة اإلعمار في اليمن، لن تتعرض للتخريب 

 .إعادة اإلعمارعملية ما دام الطرف الذي شن الحرب وشجع عليها في الداخل اليمني، يشارك في 

رتبط بمصالح اقتصادية إلنسانية؛ حيث تأمر مختلف عن المساعدات افإعادة اإلعمار، 
هذا المجال لتحقيق أرباح ومكاسب، ولو لم تضمن سالمة وأمن لشركات وحكومات سوف تدخل 

 استثماراتها؛ فلن تشارك فيها.



 

 

مة للحرب في اليمن؛ فلو ويمكن أن يكون هذا الملف أحد عوامل الضغط على األطراف الداع
إقليمية ودولية عدة،  اتم التلويح بمكاسب عملية إعادة اإلعمار في يمن ما بعد الحرب؛ فإن أطرافً 

وكذلك وأبوظبي، سواء حكومات أو شركات وأفراد متنفذون، سوف يقودون ضغوًطا على الرياض 
ب والسلم في اليمن، من أجل وطهران، باعتبارها العواصم األكثر تحكًما في قرارات الحر واشنطن 

 وقف الحرب وبدء عملية إعادة اإلعمار.

وثمَّة قطاع من أهم القطاعات التي يجب وضعها في صدارة المفاوضات والخطط في هذا 
الصدد، وهو النفط؛ حيث إن االستثمارات في مجال النفط، هي من أهم مجاالت جذب الشركات 

ت كثيفة العمالة، وهو أمر كفيل من جانب آخر بأن الحكومية والخاصة، وُتعتبر من المشروعا
وهي مشكلة البطالة، مع توظيف العائدات النفطية في يعالج مشكلة أخرى تعاني منها اليمن، 

 مجاالت التنمية المختلفة.

وهنا؛ فإنه من األهمية بمكان التأكيد على أن عملية إعادة اإلعمار، ليست مطلوبة لذاتها، 
نما ينبغي أن تكون مدخاًل لعملية تنمية شاملة، أفقية ورأسية، تعمل  على أهميتها بطبيعة الحال؛ وا 

على وضع أسس أقوى للوحدة اليمنية، منبنية على حراك تنموي شامل، ال يستثني أحًدا من أبناء 
اليمن، وال يضع إقليًما على حساب إقليم، ويضمن توزيًعا عاداًل للثروة، كأحد أهم مظاهر الحكم 

 الرشيد.

وهو بدوره سوف يكون مدخاًل ألمر شديد األهمية، وهو إعادة بناء الدولة اليمنية بالمعنى 
المؤسسي، بشكل يصلح من المشكالت التي شابت أداء الحكومات اليمنية السابقة، سواء في 
مجال تكريس الوحدة، أو التوزيع العادل للسلطة والثروة، أو عدم االهتمام بالمناطق المهمشة 

 حظًّا في حراك التنمية. واألقل



 

 

وبالتالي؛ فإن ملف إعادة اإلعمار، هو من األهمية بمكان، بحيث يمكن القول إن البدء فيه 
من اآلن، سوف يساهم مستقباًل في إعادة تهيئة دولة الوحدة اليمنية ذاتها، على مختلف 

ط عمل جديدة، المستويات؛ المؤسسية والسياسية وحتى اإلدارية والبيروقراطية، من خالل خط
 وأفكار جديدة، تراعي أخطاء المراحل السابقة، وتعمل على تفاديها.

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


