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كل  يف  حتديات  اليمنية  احلكومة  تواجه 
احلكومة  ت�شن  ال�شمال  ففي  االجتاهات، 
لقمع مترد جماعة  منطقة �شعدة  حرًبا يف 
على  للح�شول  ي�شغطون  الذين  احلوثي 
يقاتل  اجلنوب  ويف  اأكرب،  ا�شتقالل 
على  احل�شول  اأجل  من  االنف�شاليون 
حرية �شيا�شية وحقوق مت�شاوية وخدمات 
اأ�شا�شية على امتداد �شاحل غري اآمن مكتظ 
مبهربي ال�شالح واأكرث من 150،000 الجئ 
�شومايل وذلك وفًقا الأحدث االأرقام التي 
اأ�شدرتها املفو�شية العليا ل�شئون الالجئني 

التابعة لالأمم املتحدة.
التي  االأخرى  التهديدات  بع�ض  وهناك 
مثل  عليها،  التغلب  اليمن  ا�شتقرار  يتطلب 
النق�ض احلاد يف املياه، وعجز املوازنة 

الذي يزداد �شوًءا، وانخفا�ض احتياطيات 
اال�شتقرار  وعدم  والف�شاد،  النفط، 
والبطالة  اخلالفة،  وم�شاكل  ال�شيا�شي، 

اخلانقة. 
يف  كبرية  جهوًدا  اليمنية  احلكومة  وتبذل 
كانت  �شواء  ال�شغوط  تلك  كل  مقاومة 
داخلية اأو اإقليمية اأو دولية، فقد ا�شتطاعت 
لعبة  بف�شل  اال�شتمرار  احلالية  احلكومة 
اليمنى  الرئي�ض  مار�شها  التي  التوازنات 
قاربت  التي  حكمه  �شنوات  خالل  مبهارة 
يف  جنح  حيث  عاًما،  وثالثني  االإحدى 
للجماعات  املت�شاربة  امل�شالح  موازنة 
القبلية وال�شيا�شية من خالل �شبكات تبادل 
م�شالح، لكن ممار�شة اللعبة اأ�شبحت تزداد 
اليمني  فالنظام  االآخر،  بعد  يوًما  �شعوبة 
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تداول  ولكن  انتخابي،  برملاين  نظام 
الرئي�س  حزب  ويتمتع  قائم،  غري  ال�سلطة 
بقب�سة  ـ  العام"  ال�سعبي  امل�ؤمتر  "حزب  ـ 
ميلك  التي  املناطق  يف  ال�سلطة  على  ق�ية 

فيها نف�ًذا �سيا�سًيا.
واحلقيقة اأنه ال ميكن النظر اإىل ا�سرتاتيجيات 
مكافحة التطرف من خالل منظ�ر مكافحة 
االإرهاب وتاأمني احلدود واإ�سالح القطاع 
االأمني فقط، بل يجب اأن يرتكز التعامل مع 
اال�ستقرار يف اليمن على احل�كمة الر�سيدة، 
وحماربة الف�ساد، واالإ�سالح االقت�سادي 
يف  �سامل  نهج  هناك  يك�ن  واأن  ا،  اأي�سً
دعم قدرة احلك�مة اليمنية على اال�ستجابة 
الحتياجات م�اطنيها وم�ساعدتها على احلد 
�سي�ؤدي  بدوره  وهذا  والياأ�س،  الفقر  من 

اإىل تقوي�ض النزاع والتطرف والتقليل من 
حالة ال�شخط، و رغم اأن ذلك لي�ض البل�شم 
االأفراد  تدفع  التي  العوامل  لكل  ال�شايف 
اإىل اأعمال العنف ـ االأفراد الذين قد ي�شهل 
فقراء  اأو  اأثرياء  راديكاليني  من  تعليمهم 
حمبطني وحمرومني من حقوقهم ال�رشعية 
على حد �شواءـ  لكن من �شاأنه امل�شاعدة على 

معاجلة البيئة التي ت�شمح للتطرف بالنمو.
حت�شني  على  الرتكيز  ال�رشوري  فمن 
اخلدمات  تقدمي  على  اليمن  حكومة  قدرة 
االأ�شا�شية، خا�شًة على امل�شتوى املحلي، 
وحل م�شاكل املواطن اليمني احلادة، وذلك 
والنمو  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  دفع  اأجل  من 
الوا�شع  الغياب  اأدى  فقد  االقت�شادي، 
ملوؤ�ش�شات احلوكمة الر�شيدة االأ�شا�شية يف 
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املتنامي،  والف�شاد  البالد،  اأنحاء  معظم 
اإىل اأزمة ثقة يف النظام واندفاع االقت�شاد 

اإىل هاوية االنهيار.
فمن  اليمن  اإىل  اال�شتقرار  والإعادة 
حماوالت  اأية  ت�شتمل  اأن  ال�رشوري 
لالإ�شالح على زيادة امل�شاعدات للقطاعات 
الثالثة التالية: احلوكمة املحلية، ومكافحة 

الف�شاد، واالإ�شالح االقت�شادي.
احلوكمة املحلية

ينبغي اأن تركز �شيا�شة االإ�شالح على تعزيز 
امل�شتوى  على  احلكومية  املوؤ�ش�شات  دور 
البلدي وعلى م�شتوى املحافظات على حد 
�شواء، فالكثري من القادة املحليني باليمن 
يفتقدون القدرة على تفعيل احلوكمة، لذلك 
ينبغي اأن ي�شتمل اأحد مكونات االإ�شالح على  
على احلوكمة  تدريب قوي  برنامج  تقدمي 
يف  املهارات  تعزيز  اإىل  يهدف  املحلية، 
اجلماهري  اإىل  والو�شول  املالية  االإدارة 

وتقدمي اخلدمات.
احلاجة  لتلك  اليمنية  احلكومة  تنبهت  وقد 
لالمركزية  وطنية  ا�شرتاتيجية  فو�شعت 
بو�شفها حجر زاوية يف اخلطة اال�شرتاتيجية 
2015، ولكن كما هو حال الدول ال�شعيفة 
االأخرى فاإن احلكومة اليمنية لي�ض لها اإال 
تاأثري حمدود خارج �شنعاء، لذلك فاإيجاد 
اأمر  املحلي  امل�شتوى  على  قوية  قيادات 
ا�شتقراًرا  اأكرث  ظروف  خلق  يف  اأ�شا�شي 
لي�شبح  �شلمًيا،  النزاعات  حل  فيها  ميكن 
التوجه ال�شائد هو تعزيز القيادات املحلية 
بداًل من حماولة االمتداد بنفوذ العا�شمة، 
ومن املوؤكد اأن تلك اجلهود لن توؤتي ثماًرا 
�رشيعة، لكنها ا�شتثمار طويل االأجل ي�شتحق 

القيام به.
لذلك ال بد من دعم جهود جماعات املجتمع 
املدين احلالية لدفع ال�رشاكة بني املجال�ض 
املحلية واملنظمات القائمة من اأجل زيادة 
التوا�شل وبناء الثقة وحتديد اأف�شل ال�شبل 
الإنفاق ميزانيتهم الهزيلة على نحٍو م�شرتك، 

وقد قامت منظمات غري حكومية حملية مثل 
االقت�شادي"  واالإعالم  الدرا�شات  "مركز 
ب�شنعاء بتد�شني برامج لتدريب جمموعات 
من املواطنني على العمل مبا�رشة مع ممثلي 
اأجل  من  وذلك  ن�شاطهم،  ومتابعة  البلدية 
حت�شني االأداء، وتقلي�ض فر�ض الف�شاد يف 
اأعلنت الوكالة االأمريكية  اآن واحد، كذلك 
تدعم  �شوف  اأنها  موؤخًرا  الدولية  للتنمية 
يف  اال�شتقرار  الإعادة  �شخمني  م�رشوعني 
دوالر  مليون   85 اإجمالية  بتكلفة  اليمن 
اأمريكي، ويركز امل�رشوعان على حت�شني 
نوعية احلياة واحلوكمة، وذلك عن طريق 
احلكم  املجتمعية، ومتكني  املنظمات  دعم 

املحلي.
ويعترب الو�شول للقيادات القبلية والدينية 
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تلك  حتقيق  يف  ا  اأي�شً احلا�شمة  االأمور  من 
االأهداف، لذلك يجب تقدمي الدعم للمنظمات 
مثل  واملحلية  الدولية  احلكومية  غري 
الدميقراطي"،  التغيري  اأجل  من  "�رشكاء 
و"املعهد الوطني الدميقراطي" ـ وكالهما 
مقره وا�شنطن وله مكاتب يف �شنعاء يعمل 
فيها موظفون حمليون ـ من اأجل ا�شتغالل 
م�شادر القوة التقليدية هذه خارج العا�شمة 
ال�شلمي  احلل  يف  دعمهم  على  للح�شول 
للنزاعات، وت�شجيع م�شاركة اأكرب للمجتمع 

يف حتديد االأولويات واحللول.
جهود مكافحة الف�ساد

ينبغي اأن ي�شبح اجتثاث الف�شاد على راأ�ض 
االأولويات، فقد و�شلت معدالت البطالة يف 
اليمن حالًيا اإىل %35 بني بع�ض الفئات، 
بعدم  ي�شعرون  ال�شباب  من   80% ونحو 
وجود اأمل يف احل�شول على وظيفة بدون 
وا�شطة، وقد اعرتفت احلكومة يف �شنعاء 
باأنها مل تعد قادرة على توفري فر�ض العمل 
الكافية يف القطاع العام، فتزايد جلووؤها 
القنبلة  هذه  لتحا�شي  اخلا�ض  للقطاع 
االنفجار،  على  اأو�شكت  التي  املوقوتة 
وبالتايل فالنجاح يف تلك امل�شاعي مرهون 
ب�شمان توفري احلكومة لبيئة اأعمال قانونية 

ت�شجع على النمو.
انتهاجها،  من  البد  مهمة  �شيا�شة  وهناك 
العر�ض  مع جانبي  التعامل  هي �رشورة 
والطلب يف الف�شاد باليمن، فانت�شار الف�شاد 
يف القطاع العام يقو�ض ثقة اجلماهري، الأنه 
ي�شخ االأموال من خزائن الدولة اإىل جيوب 
االأفراد عن طريق �رشقتها، والف�شاد هناك 
قائم يف مظاهر ال حت�شى من املعامالت 
والتبادالت مبا فيها طلب الر�شوة ودفعها 
عمل  يف  والتدخل  باملناق�شات،  للفوز 
الق�شائية،  الت�شويات  لتغيري  املحاكم 
والر�شوم،  ال�رشائب  من  والتهرب 
واملح�شوبية للعائلة والقبيلة. ومع انت�شار 
يف  الر�شوة  وتدخل  والف�شاد  املح�شوبية 
على  احل�شول  يف  الوقت  ي�شيع  االأعمال، 

اأف�شلية يف التعامل، مما يت�شبب يف اإهدار 
الب�رشية  واملوارد  الدوالرات،  ماليني 
التي يوؤدي توزيعها وتوظيفها ب�شكل جيد 
اإىل ت�شهيل منو االأعمال وخلق فر�ض عمل 

جديدة. 
ورغم ذلك فاإن هناك بالفعل ن�شاًطا حملًيا 
اتخذت  فقد  الف�شاد،  ملكافحة  ُيبذل  كبرًيا 
احلكومة ب�شع خطوات يف االجتاه ال�شحيح، 
العليا  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء  قيامها  مثل 
ملكافحة الف�شاد يف 2007، والتي اأنيط بها 
تلقي ال�شكاوى والتعامل مع حاالت الف�شاد 
الكبرية داخل النظام الق�شائي، كما تقوم 
امل�شتقلة"  الف�شاد  برملانيون �شد  "جماعة 
يف اليمن بح�شد التاأييد الإدخال اإ�شالحات 
الذي  املعلومات  قانون  ت�شمل  ت�رشيعية 
ال�شجالت  على  االطالع  للمواطنني  يتيح 

احلكومية.
من  العديد  اأطلقت  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 
لرفع  حمالت  املدين  املجتمع  منظمات 
الوعي، واأن�شاأت جماعات مراقبة، منها: 
"منتدى االإعالميات اليمنيات، و�شحفيات 
بدون قيود، واللتان ت�شاعدان على ت�شليح 
التحقيقات  اإجراء  مبهارات  ال�شحفيني 
ال�شحفية الالزمة لك�شف خمططات وف�شائح 
امل�رشوعات  مركز  يعمل  كما  الف�شاد، 
ال�شهرية  املخرجة  مع  اخلا�شة  الدولية 
طويل  فيلم  الإنتاج  ال�شالمي"  "خديجة 
ويلقي  الف�شاد  وممار�شات  الر�شوة  يف�شح 
ال�شوء على اآثارها املدمرة على املجتمع 
الإ�شالح  تو�شيات  ويطرح  واالقت�شاد، 

ال�شيا�شات.
املخ�ش�شة  امل�شاعدات  تبنى  اأن  وينبغي 
ملحاربة الف�شاد على تلك اجلهود، وعلينا 
اأن ن�شعى الإ�رشاك القطاع اخلا�ض  ا  اأي�شً
وعلى  الف�شاد،  �شد  املعركة  هذه  يف 
دفع  اأدوات  يطور  اأن  اخلا�ض  القطاع 
االأعمال  جمتمع  يف  اجلماعي  التحرك 
املجتمع  قدرة  وزيادة  الر�شوة  ملحاربة 
املدين على م�شاءلة امل�شئولني احلكوميني 
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ملعاقبة  فعالة  اآليات  وخلق  اأفعالهم  عن 
املخطئني.

االإ�سالح االقت�سادي
التنمية االقت�شادية امل�شتدامة اأمر حيوي 
بالن�شبة لليمن، وهناك فر�شة فريدة لل�شغط 
من اأجل االإ�شالح االقت�شادي، الأن لدى 
مع  التعاون  على  قوي  حافز  احلكومة 
جمتمع االأعمال واال�شتجابة ملطالبه على 
اجلبهتني ال�شيا�شية واالقت�شادية. وعندما 
ينجح القطاع اخلا�ض يف ح�شد التاأييد ملثل 
تلك التغيريات، فاإن ذلك �شي�شاعد على بناء 
قد  يكون  اإذ  اأو�شع؛  دميقراطية  معايري 
التاأييد حول الكثري  و�شع االأ�شا�ض حل�شد 
تبني  اأن  االأخرى.ينبغي  الق�شايا  من 
االنتخابية  قواعدها  ال�شيا�شية  االأحزاب 

للم�شاكل االقت�شادية  على حلول مقرتحة 
على  التناف�ض  ي�شتند  حتى  ال�شاغطة، 
ولي�ض  الق�شايا  على  املر�شحني  اأ�شوات 
ما  هو  بال�شبط  هذا  االأيديولوجية.  على 
وهو  ال�شيا�شية،  التنمية  منتدى  به  يقوم 
يقوم  حيث  مينية،  حكومية  غري  منظمة 
ال�شيا�شية،  االأحزاب  بني  النقا�ض  بت�شهيل 
واحلكومة، وجمتمع االأعمال. وقد و�شلت 
تلك اجلهود االآن اإىل خارج �شنعاء، وهو 
امل�شتوى  على  االنت�شار  اأن  اإىل  ي�شري  ما 

املحلي اأ�شبح من نقاط الرتكيز.
يجب  الف�شاد،  مكافحة  اإىل  باالإ�شافة 
تنفيذ  على  اليمنية  احلكومة  قدرة  تعزيز 
االإ�شالحات التي تدعم موؤ�ش�شات ال�شوق، 
واإتاحة  اإيجابي،  ا�شتثمار  مناخ  وخلق 

الفر�شة للقطاع اخلا�ض اأن يزدهر.

تلوح يف 
الأفق الآن 

فر�سة فريدة 
لل�سغط من 

اأجل الإ�سالح 
القت�سادي يف 
اليمن، ذلك اأن 
احلكومة لديها 
حافز قوي على 

التعاون مع 
جمتمع الأعمال 

وال�ستجابة 
ملطالبه على 

اجلبهتني 
ال�سيا�سية 
والقت�سادية
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مع انخفا�ص 
عائدات 

النفط، على 
احلكومة اأن 
تدعم التنوع 

وترعى 
ال�رشاكة بني 

القطاعني 
العام 

واخلا�ص، 
حتى ينمو 
القت�ساد 

اليمني

على  النفط،  عائدات  انخفا�ض  فمع 
احلكومة اأن تدعم التنوع وترعى ال�رشاكة 
بني القطاعني العام واخلا�ض، حتى ينمو 
جمل�ض  دول  دعم  يعترب  كذلك  االقت�شاد. 
تلك  يف  حيوًيا  اأمًرا  اخلليجي  التعاون 
املرحلة. فقد ُقِبَلت ع�شوية اليمن يف اأربع 
اخلليجي،  التعاون  ملجل�ض  تابعة  هيئات 
ويف اأوائل مار�ض/ اآذار 2009 مت قبولها 
التعاون  جمل�ض  غرف  احتاد  يف  ع�شًوا 
اأن  االنفتاح  هذا  �شاأن  ومن  اخلليجي، 
مع  اأوثق  روابط  خلق  على  اليمن  ي�شاعد 
ودفع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 

اال�شتثمار اخلليجي اخلا�ض يف اليمن.
وينبغي دعم جمعيات االأعمال املحلية التي 
حت�شد التاأييد الإ�شالحات قائمة على ال�شوق، 
من قبيل تعديل قانون ال�رشائب املجحف، 

وت�شهيل احل�شول على االئتمان، وتقلي�ض 
جدد  اأعمال  رواد  دخول  اأمام  احلواجز 
عن طريق تقلي�ض عدد االإجراءات املطلوبة 
لت�شجيل اأعمال جديدة. لو �شارت القوانني 
املتعلقة بالن�شاط االقت�شادي واال�شتثمار 
اأكرث و�شوًحا واأي�رش منااًل، �شوف تتوفر 
ملجتمع االأعمالـ  غري املكبل حينهاـ  موارد 
اأكرب للتو�شع. لقد بدت احلكومة، يف بع�ض 
القطاع  القرتاحات  م�شتجيبة  احلاالت، 
االأعمال  جمعيات  خالل  من  اخلا�ض 
االأعمال  رجال  نادي  مثل  امل�شتقلة، 
معظم  ع�شويته  يف  ي�شم  الذي  اليمنيني، 
قيادات االأعمال املهمني يف اليمن. ومثل 
تلك اجلماعات ميكن اأن متثل قوة مهمة يف 
ح�شد التاأييد لنوعية تغيريات من �شاأنها دفع 

النمو االقت�شادي.


