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، ھو مؤسسة مستقلة غیر ربحیة تھدف إلى 2014إن معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن، الذي تأسس عام 

التعزیز من فھم وتقدیر أھمیة التنوع االجتماعي واالقتصادي والسیاسي في دول الخلیج العربیة. ویسعى المعھد، 
لعامة، إلى تشجیع النقاش البنّاء والمدروس من خالل أبحاث الخبراء والتحلیالت وتبادل الزائرین والمناقشات ا

  وتثقیف صناع القرار األمریكیین بشأن ھذه المنطقة الجیوستراتیجیة الحساسة.

  . جمیع الحقوق محفوظة.2015معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن © 

مثلة ھنا امة؛ واآلراء المال یتخذ معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن مواقف مؤسساتیة بشأن قضایا السیاسات الع
تعكس وجھة نظر المؤلف، وال تعكس بالضرورة وجھات النظر الخاصة بمعھد دول الخلیج العربیة في واشنطن، 

 .أو الموظفین العاملین فیھ، أو مجلس إدارتھ

یحظر نسخ أو نقل أي جزء من ھذا المنشور بأي شكل أو بأي وسیلة من دون الحصول على إذن خطي من معھد 
 التالي:ول الخلیج العربیة في واشنطن. لالستفسارات، یرجى التواصل معنا على العنوان د

Arab	Gulf	States	Institute	in	Washington	 
1050	Connecticut	Avenue,	NW	 
Suite	1060 
Washington,	DC	20036	 

  .gwww.agsiw.or  كما یمكن تحمیل ھذا المنشور من دون أي تكلفة عبر الموقع اإللكتروني التالي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عن ھذا التقریر 
یعكس ھذا التقریر المناقشات التي دارت في ورشة العمل المشتركة بین معھد دول الخلیج العربیة 

 14الیمن بعد الحرب" التي انعقدت في " ومركز دبي لبحوث السیاسة العامة بعنوان:في واشنطن 
وممثلین من الیمن ومن جمیع دول خبراء  أكادیمیین،. وقد جمعت ورشة العمل 2016أكتوبر 
س التعاون الخلیجي لمناقشة التحدیات والفرص المتاحة في الیمن بعد الحرب. عقدت ورشة مجل

یشملھا التقریر ھي آراء وجھات النظر التي و ،تشاتام ھاوس قاعدةوفق العمل 
 لرغم منعلى ا، في المناقشاتمتوازن . وبذلت جمیع الجھود لتوفیر تمثیل في الورشةالمشاركین 

 فردیة.التحلیالت الراء وبشكل كامل اآلال تعكس  قد أنھاذلك ف
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  ترحیبرسالة 
 
 ،األعزاء ءزمالال
 

یسرني أن أقدم لكم التقریر النھائي لورشة العمل بعنوان "الیمن بعد الحرب" التي انعقدت لیوم 
ي فكة بین معھد دول الخلیج العربیة برعایة مشتر في واشنطن العاصمة 14/10/2016واحد في 

 واشنطن ومركز دبي لبحوث السیاسة العامة (بحوث).
ف والخسائر في صفو الحربنذ سنوات. فقد دمرتھا تعصف بالیمن أزمة حادة لم تشھد لھا مثیل م

تواجھ  يالتحدیات التشفا كارثة إنسانیة. إن أكبر  وباتت البالد علىالمدنیین في تصاعد مستمر 
سالم على المدى استدامة ال ھو ضمان يأي حكومة مستقبلیة في الیمن وكذلك المجتمع الدول

في نھایة وة اإلعمار بعد انتھاء الصراع وتحمل العبء االقتصادي والمالي إلعاد ،الطویل
 المطاف تحدید ما إذا كان من الممكن توحید البالد مرة أخرى. 

ن یاألكادیمیجمعت ورشة العمل بین مجموعة متنوعة من الخبراء في الیمن بمن فیھم 
والعاملین في مجال التنمیة الدولیة وممثلین من منظمات غیر حكومیة. وتناول ن یواالقتصادی

قاش وركز الن ،النقاش قضایا أبعد من متطلبات التوصل إلى تسویة األزمة عن طریق التفاوض
على أفضل السبل لتأمین الوضع االقتصادي والسیاسي المستدام في الیمن بعد انتھاء الحرب. 

الجھات العاملة  عمل وأجندات ،الداخلیة والمظالم في الیمن تكیایالدینامإلى المشاركون نظر 
ورون كما أبرز المتحا .یة واإلقلیمیة والعقبات التي تحول دون التوسط في اتفاق سالم دائمالمحل

الحاجة الملحة إلعادة اإلعمار والمصالحة السیاسیة وكیفیة ضمان عملیة انتقال شاملة وكیفیة 
 الموارد من المجتمع الدولي والقطاع الخاص لدعم ھذه العملیات. حشد 

وحدد المشاركون في ختام ورشة العمل التحدیات الرئیسیة التي تواجھ الیمن بعد الصراع 
 رق إلىالتطوكذلك  ،التي ینبغي حلھاالخالف وأوصوا ببعض التدابیر التي یجب اتخاذھا ونقاط 

المعوقات التي تقف أمام تحقیق االستقرار على المدى الطویل. ویلخص ھذا التقریر المناقشات 
ارت والتوصیات التي خرجت بھا ھذه المناقشات على أمل أن تُعرف بالجھود المبذولة من التي د

 أجل دعم االستقرار واالزدھار في الیمن بعد الحرب. 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،
 

 
 محمد باھرون                                            سیش      السفیر (متقاعد) ستیفن

 نائب الرئیس التنفیذي                                                              المدیر العام
         السیاسات العامة معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن                       مركز دبي لبحوث
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 الملخص التنفیذي
 

العامة ورشة  اتالسیاس لبحوثنظم كل من معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن ومركز دبي 
وم ی العاصمة في مقر معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن "عمل بعنوان "الیمن بعد الحرب

. تناولت ورشة العمل التحدیات والفرص المتاحة في الیمن ما بعد الحرب. 14/10/2016
واحدا خبراء من مختلف المجاالت األكادیمیة والمھنیة  وشارك في ھذا الحدث الذي استغرق یوما

. وقیم المشاركون خالل النقاش العقبات الصعبة التي تعرقل حالیا الجھود المبذولة من والوطنیة
 البالد. إنعاشأجل وقف األعمال العدائیة، فضال عن التحدیات المتعلقة بالتخطیط لعملیة 

بأن عملیة إعادة اإلعمار عقب الحرب ستكون  باإلجماعواستخلص المشاركون في النقاش 
طویلة. وقُسمت ورشة العمل إلى ثالث جلسات نقاش. األولى ركزت على إعداد خطة سالم دائم 

املة، أما الجلسة الثانیة أعادت تقییم دور المجتمع الدولي والقطاع الخاص في وعملیة انتقال ش
ي الفرصة للمشاركین لتقدیم التوصیات بشأن أفضل السبل للمض الجلسة الثالثة أُتیحتفي الیمن، و

 قدما. 
یمكن النظر إلى التوصیات التي وضعت باعتبارھا اللبنات األساسیة لخطة عمل محتملة تقترح 

الحلول السیاسیة الممكنة والمستدامة اقتصادیا لتكون األساس الذي یقوم علیھ مستقبل الیمن. وھذه 
التوصیات ال تدعو بالضرورة إلى تسلسل معین من التدابیر، فھي ال تعطي أسبقیة لحل سیاسي 

للصراع قبل وضع إصالحات اقتصادیة شاملة أو العكس بالعكس. واتفق المشاركون على أن 
اقناع جمیع  الحة السیاسیة لن تنجح إال إذا كانت مصحوبة بحوافز اقتصادیة من شأنھاالمص

مسعى جماعي. ومن ھذا المنطلق فإن أنھم من أصحاب المصلحة في  نيشرائح المجتمع الیم
 السیاسي واالقتصادي یعتبر الشرط األساسي الستقرار وازدھار الیمن.  ینالحل الذي یشمل الجانب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التوصیات

 
حمل تآلیة فعالة لمراقبة وقف إطالق النار. من غیر المحتمل أن تقبل األمم المتحدة  وضع •

قوات حفظ السالم أفرادا من فریق  یضمالحال فیمكن أن ھو وإن كان ذلك  ،المسؤولیة
الجیش الیمني وضباط األمن بدعم من خبراء دولیین. وبالتالي فإن تسریح الملیشیات 

وقوات األمن یصبح أمرا حاسما ولكن یجب أن یتم بصورة تدریجیة تتیح بدائل المسلحة 
أن  یجبمنع المظاھر المسلحة سبل عیشھم.  یعتمدون علیھا في اقتصادیة ألولئك الذین

 نحو إجراء انتخابات.  اإلسراعقبل األولویة لھ یكون 
صح كما ین. شامل سیاسينظام تأسیس وفعالة ال للحوكمة تطویر اإلطار المؤسسي الالزم •

التدابیر الرامیة إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة باعتبارھا جزءا ال یتجزأ بإدراج 
 من أي مصالحة سیاسیة. 

لسلطة السیاسیة. التركیز على نقاط لمركزیة الالمن عتماد مستوى مالئم ابشأن النظر  •
 النظر فيوالیمن.  جمیع أنحاءفي  الحس المجتمعيوبناء على المستوى المحلي  ةالقو
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نقاط القوة الحالیة بالتركیز على المؤسسات القویة القائمة مثل المجالس المحلیة 
وحل النزاع وفقا  الحوكمة بعض جوانب على ستنادالاو. ومنظمات المجتمع المدني

للتقالید القبلیة الیمنیة لضمان مصداقیتھا وقبولھا على المستوى المحلي. تغییر اإلطار 
القانوني الذي تعمل بھ المجالس المحلیة في الیمن بحیث تخلو من تدخل وتوجیھ السلطة 

 المركزیة.
صراع. إعادة اإلعمار بعد انتھاء اللدعم تبسیط عملیات توصیل المساعدات كوسیلة  •

النظر في جدوى النھجین التالیین: األول تحدید االحتیاجات على المدى الطویل 
(االستثمار) وآخر للتحدیات على المدى القصیر (اإلنعاش وإعادة اإلعمار). التركیز 

على إعادة بناء البنیة التحتیة الحیویة بما في ذلك شبكات الكھرباء. إعادة ھیكلة القطاع 
 بحیث یصبح فعال في مجال اإلقراض.المصرفي في الیمن 

النظر في القطاع الخاص بوصفھ محركا للنمو وأیضا ضامنا للتحول السیاسي نظرا  •
المتداد القطاع الخاص أفقیا في المجتمع وبالتالي یشمل جمیع أطراف النزاع. ومن داخل 

 القطاع الخاص یمكن للشركات الصغیرة والمتوسطة أن تكون العمود الفقري لعملیة
 إنعاش االقتصاد. 

من خالل  الالعبین الخارجیین حیث یتمتع البعض منھم بنفوذحضور ودور الحد من  •
مختلف الجماعات الیمنیة. والسبب في وجودھم ھو الفراغ الذي خلفھ  عالقاتھم مع

 الیمنیة التي قد تمیل إلىالعناصر ، یجب إشراك إضافة إلى ھذاضعف السلطة المركزیة. 
العملیة  حیث أن إخراجھم من دائرة العمل السیاسي قد یقوض تخریب المصالحة

الخاصة أو أجندة القوى  بأجنداتھم من خالل محاوالتھم المحتملة للدفعاالنتقالیة 
الخارجیة. كما أن الھویة السیاسیة خالل ھذه األزمة أصبحت مشكلة وصلت إلى حد 

 امنة لھذه المشكلة. الك األسبابمعالجة یجب لذا اإلضرار بالتماسك االجتماعي 
الحفاظ على الدولة الیمنیة أمر ھام لالستقرار في مرحلة ما بعد الصراع. ویجب إعادة  •

بناء المؤسسات الحكومیة في الیمن حتى یستعید المواطن ثقتھ في مقدرة الحكومة على 
ن قبیل المواطنین. وفي ھذا الصدد فإن برامج م توفیر الخدمات التي تلبي حاجات

االجتماعي للتنمیة وصندوق الرعایة االجتماعیة أثبتت جدارتھا ویجب إحیاءھا  الصندوق
 تقویة اإلطار القانوني القائم والتأكد من تطبیق القوانین بصورة موحدة. وبسرعة. 

 حسمستقبل الجنوب یعتبر قضیة وجودیة ویجب معالجتھا. وھناك حاجة إلى تعزیز  •
المشترك لربط الجنوب ببقیة أنحاء الیمن. وسیشارك الجنوبیون في السیاسة  الھدف

 الوطنیة إذا اقتنعوا بأن وحدة الیمن ضروریة لخدمة مصالحھم. 
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 المقدمة
 

عادة ما یشار إلى الصراع في الیمن باسم الحرب المنسیة. ویقول النقاد أن المجتمع الدولي قد 
سیة الھائلة التي أثارت حفیظة الدولة الیمنیة منذ عقود. وعلى أھمل التحدیات االقتصادیة والسیا

عبد هللا صالح الذي حكم  يعلالرغم من أن عملیة الحوار الوطني التي تلت اإلطاحة بالرئیس 
إلى الیمن كمثال لدولة الربیع  الخبراءوأشار عدد من  ،البالد لفترة طویلة وعدت بآمال كبیرة

بعض  برزتفي غضون بضعة أشھر  ،حقیق انتقال ناجحالعربي التي كانت على وشك ت
إلى السطح أدت الى أن یحمل الحوثیون السالح ضد حكومة  ،أخرى جدیدةو، القدیمة الشكاوى

الرئیس عبد ربھ منصور ھادي المعترف بھا دولیا. وبینما أجبر الحوثیون الرئیس ھادي على 
الخروج من صنعاء وأبدوا نوایاھم بفرض سلطتھم على جمیع أنحاء البالد تدخلت السعودیة في 

 .2015وحلفاء الرئیس السابق صالح في مارس  النزاع وبدأت الضربات الجویة ضد الحوثیین
 الصراع بعدا أوسع بكثیر.  ومنذ تلك اللحظة اتخذ

العنف. وبعد عامین من إجبار الحوثیین الرئیس ھادي على مغادرة صنعاء، استمر الصراع 
وتطلعت ورشة العمل "الیمن بعد الحرب" المشتركة بین معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن 

العامة بشأن آفاق الوضع في الیمن إلى ما بعد وقف األعمال  اتالسیاسومركز دبي لبحوث 
العدائیة على المدى القصیر ونظرت في مسارات تحقیق المصالحة السیاسیة واالنتعاش 

 على المدى الطویل. االقتصادي 
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 الیمن بعد الحربتشكیل مستقبل 
 

 االنتعاش االقتصادي مسألة ھامة جدا
 

:" تصمیم سالم دائم وعملیة انتقالیة تشمل عنوان كانت تحتالجلسة األولى في ورشة العمل 
الجمیع" على الخطوات الواجب اتخاذھا بعد وقف العملیات العدائیة وما یجب القیام بھ لوقف 

التحدیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي ستواجھ بإمعان  تناولت الجلسة  الحرب نھائیا. 
 نف التي استمرت في العامین الماضیین. الیمن بینما تسعى نحو التعافي من أعمال الع

 
وأعرب المتحاورون عن المخاوف بشأن األطراف في الصراع وعلى وجھ الخصوص المملكة 

العربیة السعودیة التي سیكون لھا دورا رئیسیا في إعادة اإلعمار بعد الحرب، في حین حذر 
عائدات النفط تقلصت بشكل حاد مما یعرقل تقدیم المساھمات الكبیرة من المملكة ن أآخرون من 

العربیة السعودیة ودول الخلیج األخرى وھي مساھمات الیمن في حاجة ماسة لھا من أجل 
التعافي. كما أثار المتحاورون أیضا المخاوف بشأن إمكانیة تالعب وتسییس الجھات المانحة 

الوقت  . وفيتتسم بالشفافیةضمان أن تتم عملیة إعادة اإلعمار في بیئة للمساعدات والحاجة إلى 
ي ف الھائل نفسھ، حذر عدد من المشاركین من التكالیف الباھظة إلعادة اإلعمار نظرا لحجم الدمار

دروس على استخالص الیمن ال ركز المتحدثون بشكل كبیرالبنیة التحتیة وحجم األزمة اإلنسانیة. 
في البلدان األخرى، وكذلك الفشل السابق لمؤتمر الحوار الوطني النتقال امن فشل تجارب 

 ةیجب معامل ھالخاص في الیمن نفسھا. ومع ذلك، برز إجماع یدعو التباع نھج شامل، مؤكدا أن
. جزء من المصلحة المشتركةباعتبارھم  ،جمیع األطراف، وعلى وجھ الخصوص "المفسدین"

 لس االنتقالیة.وقد أوصوا أیضا بمشاركة المجا
كان ھناك رأي عام بأن المساعدات الخارجیة لتحقیق االنتعاش وإعادة اإلعمار یجب أن تكون في 

شكل إطار موحد یضمن ممارسة الرقابة من المركز. باإلضافة إلى ذلك، تم التشدید على 
ادة القلق إزاء انعدام الشفافیة في منح عقود إع عن ضرورة المساءلة. وأعرب المتحاورون

، وأكدوا على ضرورة تالفي ذلك. كما ینبغي دول أخرىفي اإلعمار في حاالت ما بعد الصراع 
أن تركز الیمن على تطویر رأس المال البشري، في قطاعات مثل الصناعات الزراعیة التي 

السبل من أجل إحداث تغییرات ھیكلیة  الكشف عنتبشر بوجھ خاص بالنجاح. ومن الضروري 
االقتصاد الیمني، بما في ذلك تطویر القدرات الصناعیة إلنتاج المنتجات النھائیة. وتصدر  يف

 الیمن حالیا المواد الخام في المقام األول وھو وضع غیر مرغوب فیھ في سلسلة اإلنتاج.
وعند النظر في المساعدات المطلوبة إلعادة اإلعمار بعد انتھاء الصراع، كان ھناك بعض الدعم 

ل على أموال من صندوق مشترك لتجمیع األموال من عدة جھات حتى ال یتمكن أي للحصو
ممارسة تأثیر مباشر على العملیة. ومع ذلك، كانت ھناك بعض المخاوف  من طرف خارجي

بشأن إحجام الوالیات المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي (ومعظمھم من المرجح أن یلعبوا 
بعد انتھاء الصراع في الیمن) عن المشاركة في آلیة تمویلیة بسبب االنتعاش  دعمدورا حیویا في 

فقدان السیطرة على المساعدات وكیفیة صرفھا. في حین لم یتم التوصل إلى توافق في اآلراء 
بشأن كیف تبدو آلیة الصرف الفعال للدعم المالي الدولي إال أنھ كان ھناك شعور قوي بأن نموذج 

السنوات األخیرة كان غیر فعال ألنھ یعتمد بشكل كبیر على قدرة  أصدقاء الیمن المستخدم في
وال أمالستالم  قتراحات االستعانة بالقطاع الخاص. وتضمنت االتھالحكومة المركزیة على إدار

نظرا للحاجة إلى خلق فرص عمل في أعقاب الحرب. وقد وصف ذلك  ةً،مباشر المساعدة
الدولیة وتحفیز المشاركة من خالل تقدیم العائد على كنموذج لالستثمار للحصول على المساعدة 

 األموال للبلدان التي تستثمر في االنتعاش في الیمن.
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 التصدي لظھور سیاسة الھویة
 

عقد ظھور سیاسات الھویة الصراع الدائر وإمكانیة حلھ حیث أصر أحد الخبراء الیمنیین على أن 
 الحزب ،ذلك، أشار إلى أن المؤتمر الشعبي العامالصراع لم یعد سیاسیا بحتا.  وكمثال على 

زیدیة  أصبح منظمة " ،السیاسي الذي یرتبط بشكل وثیق بالرئیس السابق علي عبد هللا صالح
 .التوجھالحوثي دلیل على ھذا  -من أي وقت مضى ومحور المؤتمر الشعبي العامأكثر "  الھویة

تكزت المفاوضات واالتفاقات على مبدأ "ال لن ینتھي العنف ولن یتحقق سالم دائم إال إذا ار
منتصر وال مھزوم". وحذر الخبراء أن ھناك حاجة ملحة لمعالجة التماسك االجتماعي في الیمن. 

وكان الخطأ الذي أرتكب في اتفاق السالم بوساطة دول مجلس التعاون الخلیجي في أعقاب 
ى وجھ الخصوص في سیاق إصالح أنھ حاول أن یأخذ الكثیر من الزیدیین وعل 2011انتفاضات 

 القطاع األمني العسكري وفقا لبعض المشاركین.
رون جادل المتحاوووكان التآكل الواضح في النسیج االجتماعي للیمن موضوع النقاش الرئیسي. 

كون : "ماذا سی تساؤل بأن النھج الحالي للمفاوضات ال یعالج القضایا الرئیسیة أو اإلجابة على
لمستقبل؟" ومن النقاط الھامة التي كانت تمثل مصدر قلق ھي احتمال أنھ على شكل الیمن في ا

قد دمرت األقل جزء من الجنوب قد یحاول االنفصال. وجادل البعض بأن أواصر الوحدة الوطنیة 
ة عانت معاناة كبیرة للغایة. ومع ذلك، في حین اُعتبرت مؤسسات وأن البیروقراطیة الفعال
التماسك  تعد ذات قیمة في تعزیزفعالة في تقدیم الخدمات، إال أنھا  الحكومة المركزیة غیر

الوطني. وفي ھذا السیاق، كانت ھناك دعوات متكررة للحفاظ على السلطة المركزیة للدولة 
 یتطور بشكل أكبر نحوسالحكم في الدولة كان الیمنیة بوصفھا أساسیة لالستقرار حتى لو 

 الالمركزیة في المستقبل.
تستخلص خطط الیمن في مرحلة ما بعد الصراع العبر والدروس من عملیة الحوار یجب أن 

.  ورأى بعض المشاركین أن المفاوضات یجب تدرك وتعترف بانتشار 2012الوطني عام 
 من الدولة اإلسالمیة في المقاتلین تطرفا مثلاألكثر  بما في ذلك ،الجماعات المتشددة المسلحة
ینبغي أن یدرجوا في جھود المصالحة  ، حیثة في شبھ الجزیرة العربیةالعراق والشام ومن القاعد

جمیع االحتماالت وعدم مام أفي المستقبل. وقال أحد الخبراء: "یجب أن نترك المجال مفتوحا 
استبعاد أي شخص". من ناحیة أخرى، افترض آخرون أنھ في حین غالبا ما تشارك القاعدة في 

في الیمن. ویبقى خیار  كیف ھو الوضعلیس من الواضح  ،أخرىالدینامیات المحلیة في بلدان 
على الطاولة. وأكد بعض الخبراء أن النسیج مطروحاً على حدة"  مع كال الجماعتین كل"التعامل 

االجتماعي للیمن لم یتضرر كما ھو الحال مع بلدان أخرى تشھد صراع مماثل وأن الطائفیة ال 
 رى في المنطقة. تزال غیر منتشرة على غرار أماكن أخ

ولم تتم اإلجابة على السؤال المطروح بشأن الدور الذي یلعبھ الرئیس السابق صالح واألھم من 
ذلك ماذا ینبغي أن یكون دوره في أي عملیة للمصالحة.  ورأى بعض المشاركین أن المؤتمر 

ن لم یكن بالكویت ولككانوا من بین الممثلین في المفاوضات خرین اآلالشعبي العام وحلفاء صالح 
مسألة عدم الثقة بین صالح  إضافة إلى استمرارمدى یمثلون رغبات صالح.  أى واضحا إلى
 الم.للس قالتفا ھیكل  عائقا أمام قدرتھم على االتفاق على وال تزال  والتي كانتوالحوثیین 

 
 يخفض حجم القطاع العسكري / األمن

 
ملیون یمني أي ما  1.5یجب معالجة حجم وتأثیر قطاع الدفاع واألمن الذي یوظف ما یقرب من 

یقرب من ثلث القوة العاملة في البالد وذلك من خالل خلق فرص عمل في القطاع الخاص. وقال 
 أحد المشاركین أن وزارة الدفاع ال یمكن أن تستمر لتكون بمثابة "أداة" في أیدي القبائل الزیدیة

ما ھو إال مجموعة من  الحاليلجیش وطني وأن الجیش  ال وجود الشمالیة. وأصر آخر على أن
 المیلیشیات.
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كانت ھناك مناقشة بشأن الحاجة إلى "صفقة كبرى" ینبغي تحقیقھا بین الیمن ودول مجلس 
كریا سأحد المشاركین بأن تطویر الیمن ع ناقشالتعاون الخلیجي من أجل أن یتحقق السالم الدائم. 

قد یعتبر تھدید ألمن جیرانھا، واقترح أن الیمن یجب تنظر في االستعانة بدول مجلس التعاون 
الخلیجي من أجل توفیر الدفاع االستراتیجي. وفي ھذا السیاق، یمكن لدول مجلس التعاون 

ل الدوقوات الخلیجي ابتكار طرق جدیدة الستیعاب القوات العسكریة واألمنیة الیمنیة في 
ضاء. ومع ذلك، كان لعدد من المتحاورین اآلخرین شكوك في أن دول مجلس التعاون األع

الخلیجي سوف تكون على استعداد التخاذ مثل ھذا اإلجراء بالنظر إلى المخاطر األمنیة الكبیرة 
كانت دول مجلس التعاون الخلیجي مترددة من قبل في إدخال العمالة فقد التي تنطوي علیھ. 
في نطاق  ق العمل ولذلك من غیر المحتمل أن تقوم بدمج قوات األمن الیمنیةالیمنیة إلى سو

 .قواتھا
 

تعزیز المؤسسات القائمة في الیمن، بما في ذلك 
 الحكومة المركزیة

 
إن حمایة مؤسسات الحكومة الیمنیة ستكون لھ أھمیة كبیرة كما أشار بعض المشاركین إلى أن 

الصراع تتمثل فیما ھو في متناول السلطة بعد  ھي "ما تبقى من الدولة." والیمن ھذه المؤسسات
مجزأة. وباإلضافة إلى ذلك، یجب إنشاء مؤسسات فستكون  أما باقي البالد ،ومؤسساتھا المركزیة

جدیدة لمساعدة الحكومة المركزیة والحكومات المحلیة على توسیع قدراتھا. إن وجود مؤسسة 
 قویة وفعالة ضروري لبناء ثقة المواطنین الیمنیین في الدولة الیمنیة القادمة. 

م ة بما في ذلك مدى مركزیة السلطة توخالل المناقشات حول ما قد تبدو علیھ تلك الدولة المستقبلی
االستشھاد بمحافظة المھرة كمثال على كیفیة عمل الالمركزیة. ورأى بعض المشاركین أنھا تقدم 

مركزیة التي تعاني من نقص الحكومة النموذجا على كیف یمكن للمجالس المحلیة أن تحل محل 
ع التي تركز على مستوى المجتم القدرات اإلداریة. كما أن المنظمات غیر الحكومیة الدولیة

تقاسم السلطة ینظر إلیھا بوصفھا قیمة لتطویر وتأسیس  المحلي وتطویر المجالس المحلیة
 الحوكمة.

. ومع ذلك، المحلیةبعض المتحاورین البناء على النجاحات التي حققتھا المبادرات  ىوأوص 
أعرب آخرون عن مخاوف من أن المشاكل على المستوى المركزي قد تظھر على المستوى 

المحلي أیضا. وبالتالي نشر السلطات قد یكون أفضل من تقاسم السلطة وأشار بعض المشاركین 
 شارأ في المستقبل. وعلى نفس المنوال، مفتاح االستقرار التي تعتبرإلى العوامل االقتصادیة 

ولم تطور القدرات الكافیة  2011الحكومة المركزیة لم تعمل بشكل سلیم بعد عام  أنإلى آخرون 
 المختلفة في الیمن.  األقالیمإلدارة شؤونھا وإدارة 

 
 استخالص الدروس من إخفاقات الماضي

 
" إعادة التفكیر في دور المجتمع الدولي والقطاع عنوان والتي كانت تحت تطرقت الجلسة الثانیة 

الخاص في الیمن" إلى بعض التحدیات االقتصادیة التي تواجھ الیمن مع استمرار الصراع، 
 . وكان ھناكالنزاع فضال عن مرحلة إعادة اإلعمار واالنتعاش الصعبة أیضا التي ستعقب وقف

رأي وجد لھ صدى واسع بین المتحاورین وھو أنھ نظرا لخطورة التحدیات المتوقعة فإن الجھود 
أكد المتحاورون على ضرورة استخالص الدروس ل لمعالجتھا یجب أن تبدأ اآلن. التي ستبذ
 مما أدى إلى الصراع ،عملیة الحوار الوطني التي ساھمت في فشل العملیة االنتقالیة والعبر من

السیاسي التي أدت في نھایة  االنتقالالحالي. وجادل البعض أنھ على الرغم من فشل عملیة 
 أحد المشاركین أفادالحرب إال أنھا تمكنت من ترك إرثا من السیاسة الشاملة.  المطاف إلى اندالع

وراء ثورة شریحة واسعة من قطاع األمن الیمني سباب األالدروس القیمة ھي دراسة  إحدىبأن 
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ضد حكومة ھادي. وأشیر إلى أن السبب ھو الطریقة التي أجري بھا إصالح القطاع األمني الذي 
المجتمع الیمني بشكل غیر متناسب. وحذر المناقشون أیضا من أن تدابیر ھدد بعض قطاعات 

مكافحة الفساد یجب أن تدار بعنایة ألنھا تتضمن دائما "الفائزین والخاسرین" وتمیل إلى زعزعة 
 االستقرار في المجتمع.

 
الجھود المبذولة لتحقیق وقف األعمال العدائیة یجب أال 

 تتم وفقا لمسارات منفصلة
 

ناقش المشاركون في ورشة العمل مختلف الجھود للتوصل إلى وقف دائم لألعمال العدائیة. وأكد 
ات وأن المحادث ،البعض أن "تصمیم" اتفاق السالم ورد في المفاوضات التي عقدت في الكویت

عدد من المتحاورین إن المفاوضات تجري  رأىبصورة عامة حققت تقدما ھاما. من جھة أخرى، 
ات مختلفة." وشدد المشاركون باإلضافة إلى ذلك على أنھ ینبغي إدراج التحدیات في "مسار

االقتصادیة في جدول أعمال المفاوضات السیاسیة نظرا ألھمیة المظالم االقتصادیة في الصراع 
أن أي اتفاقیة تنشأ في نھایة المطاف ستكون محدودة للغایة في  المتحاورینوأكد أحد  .الحالي

ولكن من المرجح أن یستمر  ،نطاقھا. ستنھي الحرب وستوقف التساؤل بشأن الحكومة الشرعیة
 القتال في أماكن مثل تعز.

وفي ھذا السیاق، نظرا لتاریخ العنف السیاسي والحروب األھلیة في الیمن یجب التمییز بین  
"القتال". من المحتمل أن تكون ھناك حاجة إلى اتفاق آخر لوقف أعمال العنف ذات الحرب و

الطابع المحلي. وبالنظر إلى ذلك، انتقد بعض المتحاورین ما وصفوه بـ "نظریة االنفجار الكبیر" 
 اتفاق لحل جمیع مشاكل المجتمع في آن واحد. یتحققحیث من المتوقع أن  ،للوساطة

العدید من المشاركین، وأكدوا على أن ھذه القضیة سوف قبل وأثیرت مسألة انفصال الجنوب من 
یتعین معالجتھا. ووصف أحد المشاركین الجنوب بأنھ "أكبر مشكلة وجودیة" للیمن. وقال 

وحالیا ھناك حاجة  ،المشاركون أن مؤتمر الحوار الوطني فشل في رأب الصدع وجلب الجنوبیین
بوجود ھدف مشترك لربط الجنوب ببقیة الیمن. وقال أحد المناقشین أن الجنوبیین  الشعورلى إ

وأنھم سوف یتطلعون نحو دول الخلیج  ،یتوقعون االنفصال عندما یصل الصراع إلى نھایتھ
العربیة لتقدیم الدعم االقتصادي والسیاسي. وأعرب المشارك نفسھ التشاؤم العمیق إزاء توحید 

ً الیمن قائال: "ال   ،موحدا قد ینجو من الصراع الحالي" وفیما یتعلق بالحل أستطیع أن أرى یمنا
دار النقاش بشأن اقناع أھل الجنوب بإمكانیة توحید الیمن. وقد عرضت مسألة كیف یمكن إعادة 

 انخراط الجنوب سیاسیا ولكن تم تقدیم بعض الحلول.
وفیما یتعلق بقوات حفظ السالم المحتملة التي سیجري نشرھا في الیمن لمراقبة وقف إطالق النار 

أشار المتحاورون إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي قد أعربوا عن عدم 
أن تقوم األمم المتحدة بأرسال قوات حفظ تم استبعاد الرغبة في ارسال قوات حفظ سالم. كما 

م إلى الیمن. وفیما یتعلق بمسألة دعم األمم المتحدة لعملیة االنتقال أشار بعض المشاركین إلى سال
لدفع  إحدى الوسائل المحتملة باعتبارهقرار جدید من مجلس االمن حول الیمن صدار إضرورة 

 ولكن رد آخرون على أنھ سیكون من األفضل االنتظار والسماح لألحزاب ،مفاوضات السالم
نفسھا االتفاق على المبادئ األساسیة التي یمكن بعد ذلك أن تقرھا األمم المتحدة لتجنب  سیةالسیا

 الشعور بأن المنظمة الدولیة تملي شروطھا لحل النزاع واالنتقال السیاسي الذي سیتبع ذلك.
 روقد تم اقتراح نھج آخر لحفظ السالم خالل المراحل األخیرة من الجلسة وھو ما یسمى بـ "المسا

 ال عالقة لھم بالفصائل أوالذین  "العادیین المواطنینالثالث"، الذي یعكس تصور ممثلین من "
المیلیشیات المتحاربة و "أمراء الحرب" وال حتى مع دول التحالف. ھذا من شأنھ أن یوجد جھد 

 اتموعیمني فقط. ومع ذلك، أثار بعض المناقشین الشكوك بشأن جدوى ھذا النھج، بحجة أن المج
سوف تثیر التساؤل على الفور بشأن تفویض ھذه الجماعات من  االتي شاركت في القتال فعلی
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تلجأ إلى العنف على أمل یتم  قدالجماعات ھذه . وقال أحد المشاركین في النقاش أن المواطنین
 تضمینھا في المفاوضات السیاسیة.

 
 معالجة االحتیاجات اإلنسانیة في الیمن

 
تحول اھتمام جلسة النقاش نحو أفضل السبل لمعالجة األزمة اإلنسانیة أثناء النزاع وبعده. ال 

قدم معظم حیث ت ،المساعدات اإلنسانیة االعتماد بشكل كلي علىیمكن للیمنیین إعالة أنفسھم عبر 
ووفقا ألحد المشاركین على معرفة ومع ذلك، االمدادات من خالل مؤسسات استیراد خاصة. 

بالمائة  15إلى  10المساعدات اإلنسانیة تغطي  أشار بأن ،واسعة بشأن الوضع اإلنساني في الیمن
من احتیاجات السكان في الیمن. وفي نھایة المطاف بدال من االعتماد على المساعدات اإلنسانیة 

ي ففإن استقرار االقتصاد الكلي أمر بالغ األھمیة لضمان تحقیق االزدھار على المدى الطویل 
 الیمن.

ھي الحفاظ على صندوق الرعایة االجتماعیة. ن والمشاركوكانت إحدى اآللیات التي شدد علیھا  
لتوزیع المساعدات  1996مؤسسة حكومیة تأسست في عام  ھوصندوق الرعایة االجتماعیة 

 المالیة وغیرھا من المساعدات لألسر واألفراد المحتاجین.
من ھو أوسع بكثیر من ذلك الدمار الذي حل في أعقاب المستوى الحالي من الدمار في الی

تحقیق اتفاق سالم نھائي ومستدام یجب تفعیل آلیة تقدیم لى إوللتوصل  2011االنتفاضات في عام 
الدعم االقتصادي. ولنجاح ھذه الغایة ال بد من معالجة الفساد. فقد شھدت الحكومة الیمنیة الفساد 

عرب المشاركون أیضا عن القلق إزاء عدم االھتمام على نطاق واسع منذ ستة عقود. وأ
حیث غالبا ما تغلب المصالح الخاصة على مصالح واحتیاجات العامة. وعالوة  ،ةالعام لحةصمبال

ملیون  3.27على ذلك، تشیر تقدیرات مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة أن أكثر من 
ویجب معالجة احتیاجات ھؤالء األشخاص على الفور. ومع  ،1شخص قد شردوا داخلیا في الیمن

حرب "لم تدمر كل شيء في الیمن،" على الرغم من تطلعات الناس الذلك، أصر أحد الخبراء بأن 
 إلى مستوى أساسي من االستقرار.

 
 حاجات وإمكانیات الشباب ال ینبغي تجاھلھا

 
ن معرون بالقلق من األمن، ال سیما التھدید ینبغي إیالء االھتمام الكافي لشباب الیمن، الذین یش

 ،قتصادجھة تتحمل مسئولیة اال ماعدانویتفاقم ھذا الشعور بسبب  اإلرھاب. لدیھم الشعور بالعجز
أن المجال االقتصادي یھیمن علیھ حفنة من العائالت. كثیر من الشباب یصلون إلى ھذه  معتبرین

المرحلة من اإلحباط والیأس بدرجة تجعلھم على استعداد لحمل السالح. وطریقة لمعالجة ھذه 
وفي  التنسیق.تطلب ی اھذشدد المشاركون على أن و ،المسألة تكمن في تحفیز توظیف الشباب

فإن معالجة احتیاجات وشواغل الشباب في الیمن یمكنھا أن تحقق التوازن في نھایة المطاف 
 ،يقبل النزاع الحالما  حتىفي الیمن الموارد مشكلة دائمة  انعدام اقتصاد البالد في المستقبل. 

 وستظل التنمیة االقتصادیة ضرورة حتمیة.
الیمن فإن مشكلة تشغیل  وقال بعض المتحاورین أنھ على غرار التحدیات األخرى التي تواجھ

.  1990الشباب تسبق فترة الصراع الحالي حیث كانت ھذه المشكلة موجودة منذ توحید البالد عام 
صالح قد أرسل اآلالف من العمال الیمنیین إلى دول مجلس علي عبدهللا  السابق وكان الرئیس

ویعود  ،ط الكثیر من الیمنیینالتعاون الخلیجي في أواخر الثمانینات مما جعلھ أكثر شعبیة في أوسا
الوطن. تغیر الوضع عندما  إلى ذلك إلى المالیین من الدوالرات من التحویالت التي تم إرسالھا

مما أدى بالمملكة العربیة السعودیة إلى  ،1990رفض صالح إدانة الغزو العراقي للكویت في عام 

																																																								
 .2016مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، أكتوبر "، الیمن"1	
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 عدمدفعت  ،مع مرور الوقت الوطن. من العمال الیمنیین إلى عامل ملیونبحوالي إرجاع ما یقدر 
 إنفالحاضر الوقت الیمنیین نحو التمرد. وفي بقتصادیة وظھور مظالم أخرى االفرص الوجود 

داث وبالتالي فإن استح ،إلى التطرف والبعض منھم معرضمسلحون  الیمن شبابنسبة كبیرة من 
 لمواجھة ھذا التحدي. من الوسائل األساسیة العمل یعدفرص 

 
 

 تعزیز القطاع المصرفي والقطاع الخاص
 

إن القطاع المصرفي في الیمن یحتاج أیضا إلى الدعم والتنشیط. كما أن إنشاء وحدات الخدمات 
مخاطر تمویل الشركات الصغیرة لتحمل مع الحكومة تتشارك المصرفیة الخاصة التي یمكن أن 

 والمتوسطة الحجم یمكن أن یغیر المناخ االقتصادي بطریقة جوھریة. 
بوضع فائض األموال في البنك المركزي. ونفور  ویكتفون ،لیسوا ممولینفي الیمن البنوك 

 القطاع المصرفي من المخاطرة أدى إلى الحد من النمو االقتصادي.  
یعاني قطاع األعمال والتجارة المحلیة إلى حد كبیر من توقف النمو.  ونتیجة للحرب الحالیة فقد

ومن المھم جدا أن تكون البنوك في الیمن على استعداد لتحمل المخاطر. كما یفتقر القطاع الخاص 
إلى الموارد بسبب الحرب وسیواجھ ھذا القطاع صعوبة كبیرة في إعادة بناء البنیة التحتیة. 

ما لخطة مارشال لبرنامج المساعدات  اسة وضع خطة مشابھة نوعواقترح المشاركون درا
االقتصادیة للیمن في مرحلة ما بعد الصراع. وفي السیاق نفسھ إنشاء صنادیق إعادة اإلعمار 

بیئة استثماریة أكثر تحفیزا. وتشجیع  لخلقوالمؤسسات المتخصصة لدعم الشباب والزراعة 
الیمن یعتبر مسألة ھامة أیضا. إن عمار إعادة إالشركات اإلقلیمیة والدولیة على المشاركة في 

القطاع الخاص لدیھ القدرة على تجاوز مناطق النزاع واالنقسامات االجتماعیة والھویات وبالتالي 
ي بعد الحرب. ولتحقیق انتعاش ناجح ینبغي یؤدي دورا محوریا في االنتعاش االقتصادن أیجب 

دعم قطاعات معینة من االقتصاد الیمني بما في ذلك الصناعات الزراعیة وتولید الطاقة 
والسیاحة. ویوفر الموقع الجغرافي االستراتیجي للیمن فرص كبیرة ینبغي أن یستفاد منھا ومن 

 إمكانات الشركات الصغیرة.
الخط الفاصل بین "العام" و "الخاص" في الیمن قد یخلق وفي الوقت نفسھ فإن عدم وضوح 

استمرار  منمشاكل محتملة للشراكات بین القطاعین العام والخاص. وحذر بعض المشاركین 
الكیانات المملوكة للحكومة والتي أشاروا إلى أنھا تنافس القطاع الخاص. كما ینبغي النظر بجدیة 

ة أكثرھا موروثة من النظام الجنوبي االشتراكي شركة مملوكة للدول 150في مسألة خصخصة 
القدیم بما في ذلك مصانع االسمنت والبالستیك. یمكن للقطاع الخاص أن یلعب دورا ھاما في 

 توفیر وتقدیم اإلغاثة.
وأبرز المتحاورون أن االقتصاد الیمني ال یزال تقلیدیا في كثیر من النواحي. ومؤخرا، في عام 

 مناألكبر جزء النیین یملكون الحسابات المصرفیة، وھذا یعني أن فقط من الیم 6٪، 2015
االقتصاد الیمني یقوم على المعامالت النقدیة.  وینبغي تعزیز وظیفة البنك المركزي، وخاصة 

على الحكومة دوره في دعم القدرة على استیراد السلع األساسیة مثل األرز والقمح والسكر. 
ة المناسبة تطلب البیئتبیئة یمكن فیھا للقطاع الخاص أن یزدھر. في توفیر  اإلسھام المستقبلیة

اإلطار التنظیمي المناسب. ویجب إنشاء كیانات جدیدة توفر تطویر العقبات البیروقراطیة وتقلیل 
 القروض الصغیرة ألصحاب المشاریع والعیادات وغیرھا من المؤسسات.

 
 یجب على المجتمع الدولي تصعید اھتمامھ

 
تحول اھتمام الجلسة نحو المجتمع الدولي ودوره في مساعدة إعادة اإلعمار في الیمن. إیجاد 

الداخلیة باعتبارھا مفتاح نجاح العملیة االنتقالیة أو وسائل فعالة لتعبئة الموارد سواء الخارجیة 
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سیج النوإعادة اإلعمار. ونظرا لحجم الدمار في البنیة التحتیة فضال عن األضرار التي لحقت ب
 االجتماعي لألمة ال بد من إیجاد طرق جدیدة للتفكیر في دور المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
ال یولي المجتمع الدولي االھتمام الكافي بالیمن على الرغم من الحرب المدمرة وإلحاح األزمة 

نحة ونھج اإلنسانیة. وعالوة على ذلك ھناك خطر من أن االنتعاش قد تعوقھ أجندات الدول الما
ة بفترة زمنی المطالبةالیمن علیھم  بناءالمساعدات. وأولئك الذین یسعون للمساعدة في إعادة 

تاریخ لا أقصر بكثیر مما كانت علیھ في الماضي للمجتمع الدولي للوفاء بتعھداتھ من المساعدات. 
وتكھن بعض المشاركین بـأن كمیة األموال  بالیمن والمنطقة أیضا. طویل من اإلھمال أضرال

على "تدمیر البنیة التحتیة في الیمن" على مدى العامین الماضیین قد تتجاوز المبلغ  أُنفقتالتي 
 اإلجمالي للمساعدات المالیة الخارجیة التي تلقتھا الیمن على مدى عدة عقود.

في إحداث حالة "اعتماد مفرط" وأعرب بعض المشاركین عن فكرة أن المانحین الدولیین تسببوا 
أكثر ضعفا مما كانت تصبح مختلف قطاعات االقتصاد ن أفي الیمن ودول نامیة أخرى. وقالوا 

علیھ قبل تلقي المساعدات بعد تعلیق المساعدات الدولیة. وفي المقابل قال متحاورون آخرون أنھ 
عتماد المفرط تؤدي إلى حرمان في عالم المساعدات اإلنسانیة فإن المخاوف من خلق حالة من اال

المحتاجین من المساعدات العاجلة. وأكد البعض أن المشكلة الحقیقیة ھي سوء التخطیط. وفي 
الیمن حیث دمر جزء كبیر من البنیة التحتیة سوف تكون ھناك حاجة للمساعدات الدولیة من أجل 

لمانحة في تفاقم االنقسامات بناء القدرات. ومع ذلك من الممكن أن یتسبب التمویل من الجھات ا
 وھذا یجب منعھ. ،السیاسیة واستقطاب المشھد السیاسي

 
 الخاتمة خفض حجم القطاع

 
عانت السلطة المركزیة في  لطالما سوف تحتاج المؤسسات المحلیة للعب دور أكثر نشاطا حیث

لممكنة ھو الحلول ا وأحدبما یكفي لحكم البالد بأكملھا على نحو فعال. تھا الیمن كثیرا في بناء قدر
تمكین المجالس المحلیة من اإلشراف على الكیفیة التي یتم بھا صرف أموال المساعدات 

واإلصرار على أن المساعدات یجب أن تذھب إلى أولئك الذین أكثر احتیاجا لھا وأكثر مقدرة 
یانات ولي مع كعلى استخدامھا بكفاءة. وفي السیاق نفسھ، أوصى المشاركون بشراكة المجتمع الد

القطاع الخاص المحلي. یمكن اعتماد نموذج "بناء ونقل وتشغیل" كوسیلة لتحفیز الشركات 
العالمیة على وجھ الخصوص لتأسیس شراكة مع شركات خاصة داخل الیمن وتمكینھم من بناء 

 القدرات.
من. دتھا للیأن تثبت فائ نیمك أخرىاألدوات المالیة التي نجحت في تحقیق أھدافھا في بلدان 

یدار مھنیا ویقوم بجمع الصندوق حیث كان  ،ھو أحد األمثلة على ذلك إلیرلنداالصندوق الدولي 
المساعدات الحكومیة فضال عن التبرعات من المؤسسات الخاصة وغیرھا من المصادر ووضع 
األموال المجمعة في صندوق ائتماني واحد للحصول منھ على المال وتقییم الفرص االستثماریة. 

لة لسالم ومرحوأوصى أحد المشاركین أیضا بأن تقسم المساعدات على مرحلتین: مرحلة ما قبل ا
ما بعد الصراع. وینبغي للقطاع العام أن یسمح للقطاع الخاص بالحفاظ على "صموده" بمعنى 
قدرتھ على تجاوز بعض االنقسامات السیاسیة والقبلیة والطائفیة التي اتسعت خالل الصراع. 

یجب أن تقسم األموال إلى فلیتمكن من استحداث فرص عمل  ،وفیما یتعلق بالقطاع الخاص
صندوق لالستثمار وآخر إلعادة اإلعمار. ویجب أن یكون ھناك حافز للجھات المانحة الدولیة من 

 بحیث یسمح لھم بالحصول على عائد على األموال التي تستثمر في الیمن. استثمارصندوق خالل 
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 الخالصة
 ضمنتتال وعلى غرار الصراعات العنیفة التي تعصف بالشرق األوسط فإن الحرب في الیمن 

سھلة. كما إن تدخل قوات التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة وزیادة الدعم  حلوالً 
ً حرب تعدالعسكري اإلیراني للمتمردین الحوثیین أضاف بعدا إقلیمیا للصراع حیث لم  أھلیة  ا

 ة. محض
ووضع حد لھذا الصراع یتطلب التزاما بقرار سیاسي من المجتمع الدولي وجیران الیمن واألھم 

 من ذلك الفصائل الیمنیة المتصارعة نفسھا.
كما یجب معالجة الحرمان االقتصادي والعزلة السیاسیة التي طال أمدھا. والنھج الشامل الذي 

حة في مسعى جماعي أمر ال بد منھ. یجعل كل الیمنیین یعتبرون أنفسھم أصحاب المصل
والمصالحة السیاسیة واالنتعاش االقتصادي یتطلب وقتا وجھدا وتنازالت كبیرة. وحل النزاع 

األسھل. فإن إعادة اإلعمار بعد الصراع  الخطوة یعتبر مجرد خطوة أولى وفي بعض األحوال
ما لي والشعب الیمني نفسھ. كوالمصالحة السیاسیة تتطلب التزاما مستمرا من جانب المجتمع الدو

أن الیمن الذي سیخرج من ھذه المحنة سیبدو مختلفا جدا عما كان علیھ قبل الحرب وقد یكون ذلك 
 إذا تمكنت البالد من االستقرار سیاسیا واقتصادیا. اإیجابی اتطوریعتبر ضروریا و

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




