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مكو اا اللوة السياسية المتجتذرة اتجتماعيتا ملستمة
وتجهيها السلطة والنفتوذ تي األلترال الفاعلتة فتي
الباحث في العلوم السياسية
األستاذ .محمد عبدالهادي
مقدمة :

يستتتتهدل علت ت "االتجتمتتتاس السياست تي" دراستتتة
الموضتتوعاا التتتي مقتتا لالتاء ليلتلتتا تتي علمتتي
االتجتماس والسياسة والوقول على اآلثار المتبادلة تي

الرةيسيي

بلا اليم دولة واحتدة وعلت واحتد ،وأن

با تتت هنتتا حكومتتتان متتا فتتي ذلتتك حتتتي وستتاةا
اإلعيم ياطة اللنواا الفضتاةية الرستمية المملوبتة
للدولتتة طتتار يبتتث منهتتا ستتعتي

عبتتر عتت تجا تت

الحوثيون في منالق فوذه  ،اهيتك عت الجماعتاا

ضم هذه الموضوعاا :اللوة السياسية معنتى مت
يملك اللدرة على التأثير في ستلو وأفعتاا اآليتري ،
ذلتتك مت يتتيا وتجهيهتتا الرستتمي التتذي يتمقتتا فتتي
السلطة السياسية وغير الرسمي وهو النفوذ.

والجبهاا األيرى فضي ع التنظيماا اإلرها ية ،ا تج
ذلك الوضا ا عدام سيطرة الدولة ،فإلي أي مدي فتي
تتا هتتذه المعادلتتة الستتاةدة إلدارة الحكتت يمكتت
حليق و نا سيم مستدام يلوم على مبادئ الحوبمة

وفتتي تتا األوضتتاس الراهنتتة فتتى التتيم و لاست
اللوة وتجهيهتا الستلطة والنفتوذ تي ألترال النت اس
واالقتتاا ،ضحي اليم حالة دراستية الةتة األهميتة
لكا م يسعي إلى فه اال تلاالا السياسية المعلدة
التتتي أثارهتتا "الر يتتا العر تتي" فضتتي ع ت السياستتاا
اإلقليمية والدولية واألمميتة إزا "التدوا التتي هتهد
الن اعاا".
الرغ م أن اليم قد فتادي فتي أعلتاث ثتورة
 11فبراير  1111يطر اال دالس الفتوري لحترث أهليتة
،

وعليتته أستتإ إلتتار إلطتتي لويتتا األتجتتا ،يرستتي
األستتال لتربيبتتة سياستتية أبقتتر تتموال ويضتتوعا
للمسا لة ،مما قد يسفر ما الوقت ع

استتتقناةية إلدارة الحكتت يل تتر لهتتا تتي الطتترفي

الحكومتتة الهتترعية المعتتترل هتتا دوليتتا ،وحكومتتة

أ واس متباينة م الظواهر االتجتماعية والسياسية ،م

م ييا متوذ ا تلتاا الستلطة ستلميا التفتاو

الن اعتتتاا ومواتجهتتتاا اإلقتتتتتاا ،فتتتي تتتا معادلتتتة

حتوا متت ام

في االقتصاد السياستي ،وبتاد هتذا اال تلتاا أن يمقتا
قصة اتجحة في المنطلة العر ية ،ا ويهكا موذتجا
للتتدوا المتضتتررة تتالحرث والصتتراس ،إال أن ماا فتتك
النموذ اال تلالي اليمني إلي عقر وإيفاق ،وما رحتت

في اليم ؟.
كتس هتذه الورقتة البحقيتة أهميتة مت يتتيا
حريتتتك قضتتتايا إدارة الحكتتت وعيقتهتتتا التنميتتتة
المستتتدامة فتتي الدولتتة اليمنيتتة ،متت يتتيا حليتتا
المعادالا الراهنة التي للر كا ظتام الحكت فتي
ا الن اس ،والتعر

لدرتجة ضج هيابتا وملسستاا

الحك وقدر ها على إدارة عمليتة التنميتة المستتدامة
وياطة هدل نتا الستيم والعتدا وإقامتة ملسستاا
الحكتت اللويتتة والوطتتوا هتتا إلتتى درتجتتة التحلتتق
الممك ت  ،هتتذا ويجتتدر التأبيتتد إلتتي أن هتتذه الورقتتة
نتتتتاقق واقتتتتا وطتتتتيم إدارة الحكتتت فتتتتي التتتتيم
وا عكاسا ها على فرص طبيق الحوبمة و نا السيم
المستتتدام ا ستتاقا متتا الهتتدل  11مت أهتدال األمت
المتحدة للتنمية المستدامة ،أى أن النظر إلي حتدود
الورقتتة البحقيتتة هتتذه ،ستتيت التطتترق إلتتي دراستتة
المحتتدداا الدايليتتة متمقلتتة فتتي واقتتا طتتيم لاس ت
اللوة السياسية الراهنة ي األلرال المتحار تة التتى

حوز ملوماا هذه اللوة وأدوا ها ،والتى م ضتمنها

والسياسية واإلدارية إلدارة لون لد متا علتى تجميتا

األداة اال صتتالية واإلعيميتتة ،و أثيرهتتا علتتى تتكا

المستتتوياا .وينحصتتر الحكت فتتي تجوا ت أو عمليتتاا

ولبيعة اإلعيم المرةى اليمنى بنموذ لدراستة واقتا

ثيث علتى النحتو التتالي :ايتيتار الحكومتة ومراقبتهتا،

لاس اللوة ،والتي نعكإ على مستلبا عملية نتا

وقدرة الحكومة على طوغ سياساا سليمة و نفيتذها،
واحتتترام الملسستتاا والفصتتا تتي الستتلطاا ،ممتتا

السيم المستدام في اليم .
لذا هتما هذه الورقة على عدة محاور ،أال وهي:
 .1مفهوم إدارة الحك وعيقته التنمية.
الهتتدل  11متت أهتتدال التنميتتة

 .1استتتعرا
المستدامة.

يعكتتإ عتتد االستتتتلتتترار السياستتي .وينظتتر إلتتتى
الليمتتتي أو الربيت ي المتمقلتتتي

قنتتاةي الهتتموا

 Inclusivenessوالمستتتتتتتتتتتتا لة Accountability
اعتبارهمتتا األبتقتتتر أهميتتة إلطتتتتي إدارة التحُتكتتت ،

 .3فترص مهتتدرة :التيم مت الوحتدة  11متتايو
 1991إلى ثورة  11فبراير .1111
 .4واقتتا لاس ت اللتتوة تتي األلتترال الدايليتتة
للن اس اليمنى.

و التتتتالي فتتتإن الهتتتموا أو بمتتتا يترتجمتتته الت تبعض
التضمينية عني العما على كريإ حليلي للمساواة
ي الموالني ويهتمله تجميعتا دون أي ممارستاا
إقصتتاةية ،ينمتتا قيمتتة المستتا لة فتعنتتي استتتعداد

 .5لاس اللوة :اإلعيم المرةى اليمنى فتى تا
الن اس موذتجا.

الحكومتتة لبتتوا المستتا لة الهتتعبية أو االتجتماعيتتة
معتلتتتؤ ملسستتتا ها ووضتعتهتتتتا تحتتتتت لتاةتلتتتتة

 .1ا عكاستتاا لاست اللتتوة علتتى مستتتلبا نتتا
السيم المستدام فى اليم .

المحاستتبة وذلتتتتك عتتت بيفيتتة استتتعمالها للستتلطة
والتمتوارد المملوبة للهع

أوال :مفهوم إدارة الحكم وعالقته
بالتنمية:

هرط أن تليد الحكومة

ح م و تعذ إتجترا اا منفتحتة مبنيتة علتى الهتفافية،
وإ احة داوا والوطوا إلي المعلومتاا ،وقتد هترا

نامت أهمية حوبمة ملسساا الحك فتي دوا
الجنوث ييا العلدي القيثة األييرة ،أبيدا لحليلتة
التأثير المت ايد لنوعية الحك وبو ه تجيتد مت عدمته

الحوبمتتة فتتي العبتتراا العر يتتة متتا نتتامي مطالتت
العدالة االتجتماعية و حسي العدمة العامة .1
يستعلص ممتا ستبق عنتى "الحوبمتة" حست

فتتي عمليتتة التنميتتة ،و التتتالي فلتتد أطتتبحت لتتدان

إدارة ئون المجتمعتاا والتدوا والملسستاا ،ويعتد

الجنوث والفليرةء حديدا تفي حاتجتة أبقتر مت غيرهتا

طبيلها إتجرا اء احترازيتاء أو وقاةيتاء يتلدى إلتى عظتي

إلتى إرستا عناطر وملوماا الحك الر تيد اعتبارهتا

المعرتجاا والفواةد  -هرط االلت ام التام لواعتدها-

المديا إلي حليق التنمية المستدامة ،ياطتة لهتذه

للحكوماا والمنظماا التى نتهجها ،تمقا أه هذه

الت تدوا التتتتي عتتتا ي الفلتتتر واألمتتترا

وا عفتتتا

مستتتتوياا التنميتتتة البهتتترية ومتوستتتطاا التتتديا
واإل تا .
يهتتير مفهتتوم الحُك ت وفلتتا للبر تتامج اإل متتاةي
لألمتت المتحتتدة إلتتى ممارستتة الستتلطة االقتصتتادية
3

الفواةتتتد فتتتى التطتتتوير وزيتتتادة مستتتتوياا الجتتتودة
واستتتمراريتها ،و متتا يتتدع قيامهتتا و اةفهتتا تتدون
عبد الواحد العفوري ،أوضاع إدارة احلكم وأثرها يف التنمية يف
اليمن ،جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد  ،56شتاء  ،41 2ص ص
. 45 – 44

يلا ،هذا المعنى كون الحوبمة ليستت غايتة وإ متا

المجتمعاا السلمية الهاملة للجميتا حليلتا للتنميتة

أسلوث إدارة بما ر بط الحوبمة ار بالا وثيق الصلة

المستدامة ،و وفير إمكا ية اللجتو إلتي اللضتا أمتام

تحليق التنمية المستدامة حيث عتد مطلبتا لتحليتق

الجميا ،والليام على تجميا المستوياا بنا ملسساا

التنمية واألم اإل سا ى على مستوى الدولة و ظامها

فعالتتة ياضتتعة للمستتا لة ،حيتتث أن ستتيادة اللتتا ون

السياسى.1

والتنمية ينهمتا عيقتة متبادلتة ببيترة عت ز عضتها

هذا المعنى وعلى ضتو اقتتراث حليتا التنظ

البعض ،مما يجعلها أساسية للتنمية المستدامة علتى

يمك اللوا أن الحوبمة  Good Governanceعتد

الصتتتتعيدي التتتتولني والتتتتدولي ،و هتتتتير التلتتتتارير

وستاةتا أو مدييا غرضها توفير يئتة محفت ة علتى

واإلحصتتاةياا الدوليتتة والولنيتتة إلتتي اآلثتتار الستتلبية

التنمية وإرسا مسبباا رسيعها وإستدامتها ،و ذلك

تيجة الفساد وعدم االستلرار ،يمك ذبر عضها على

يتحلق إطي تجوهر الحك وم أ ترز مضتامينه دولتة
بفلة ،ومجتما مد ى ملثر ،وفتى بتا الحتاالا جمتا
معظت األد يتتاا أ تته ال يمك ت إطتتي تجتتوهر الحك ت

3

النحو التالي :
 .1إن اللضا والهرلة هما م

ي الملسساا

األبقر ضررا م الفساد.

و حليتتتق التنميتتتة المستتتتدامة دون فعيتتتا مبتتتادئ

 .1يكلتتؤ الفستتاد والر تتوة والستترقة والتهتترث

الحوبمة هكا يصبح معه إ ترا المتوالني واقعتا

الضريبي أعبا مت ايدة على مواز تاا و ترامج

ملموسا.1

الدوا النامية.

ثانياااا :الهاااد

 61ماااه أفااادا

التنمياااة

المستدامة :السالم والعدل والمؤسسات:
بان أبدا لدان العال  ،ييا مل مر ريتو11+
عتتام  ،1111أهميتتة إدرا الحريتتة والستتيم واألمتت
واحترام حلوق اإل سان في إلار التنمية الجديتد التذي
ني على األهدال اإل ماةية لأللفية ،وقد أبدوا أن ثمة
حاتجتتتة إلتتتى المجتمعتتتاا التتتتي يستتتود فيهتتتا العتتتدا
والديملرالية لتحليق التنمية المستدامة.

 .3يعتتا ي األلفتاا ممت هت فتتي ست المرحلتتة
اال تداةية مت مهتكلة التسترث مت التعلتي
(أى أ ه غير ملتحلي

تالتعلي ) فتي منتالق

الن اس.
عليه فأن ملاطد هذا الهدل مت أهتدال األمت
المتحدة للتنمية المستدامة توتجه إلي ما يلي:
 الحد درتجة ببيرة م تجميا أ كاا العنؤ وما
يتصا ه م معدالا الوفياا.

هتتتذا هتتتو الهتتتدل  11متتت أهتتتدال التنميتتتة

 إ هتتا إستتا ة المعاملتتة واالستتتةيا واال جتتار

المستدامة الجديتدة ،والتذي ُيصتص لتهتجيا وتجتود

البهتتتتتر وتجميتتتتتا أ تتتتتكاا العنتتتتتؤ ضتتتتتد
األلفاا و عذيبه .

حممد عبد اهلادى ،انعكاس احلوكمة على مشاركة املواطنني فى
احملليات ،جملة الدميقراطية ،العدد ( ،56القاهرة :مركز األهرام
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،يناير  ،)7102ص .001
 4احلكومة املنفتحة ،مفهوم جديد حنو احلكم الرشيد؛ (القاهرة:
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ،سلسلة تقارير معلوماتية ،السنة
اخلامسة ،العدد ( ،)65أغسطس
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 ،)41ص .7

انظر :اهلدف  : 5املؤسسات وبناء السالم املستدام ،فى الرابط
التناىل:
https://www.un.org/sustainabledevelopme
nt/ar/peace-justice



ع ي سيادة اللا ون على الصعيدي التولني

مظال لويلة األمد ي المجتمعاا المحلية .وللعنؤ،

والدولي وضمان كافل فرص وطتوا الجميتا

جميتا أ تكاله ،أثتر واستا النطتاق علتى المجتمعتاا،

إلى العدالة.

فالعنؤ يلثر على طتحة األلفتاا و متاةه ورفتاهه

 الحد لدر ببير م التتدفلاا غيتر المهتروعة

وقدر ه على النجتا  ،بمتا يُستب الصتدمة ويُضتعؤ

لألمواا واألستلحة ،و ع يت استترداد األطتوا

اإلدما االتجتماعي ،وأيضا عدم إ احتة ستبا االحتكتام

المستتروقة وإعاد هتتا ومكافحتتة تجميتتا أ تتكاا

إلي العدالة ينعكإ على إلالة أمد الن اعاا وأن ظا

الجريمة المنظمة ،حلوا عام .1131

دون حتتا ،وال يكتتون وستتا النتتال الحصتتوا علتتى

 الحد درتجة ببيرة م الفساد والر وة جميا
أ كالهما.

وفلا لللوا ي الهرعية كون عرضة للتعستؤ وإستا ة

 إ هتتا ملسستتاا فعالتتة و تتفافة وياضتتعة
للمسا لة على تجميا المستوياا.
 ضتتمان ا عتتاذ اللتتراراا علتتى حتتو مستتتجي



استتتعدام الستتلطة ،و كتتون أقتتا قتتدرة علتتى لتتدي
العدماا العامة للجميا.1
أذن أن حليق السيم والعتدا و نتا ملسستاا

ليحتياتجاا و اما للجميا و هاربي و مقيلي

قوية يفضتي إلتي إقامتة مجتمعتاا مستالمة يستودها

على تجميا المستوياا.

العتتدا ومكافحتتة الفستتاد وبفالتتة مهتتاربة تتاملة

وسيا و ع يت مهتاربة البلتدان الناميتة فتي
ملسساا الحوبمة العالمية.



الحماية واال تصال .والملسساا التي ال يكون أداؤها

للجميا وال يُهمق فيهتا أحتد تجةرافيتا وزمنيتا ،ويجت
طبيتتق اللتتوا ي والسياستتاا الناتجعتتة دون أي تتكا

تتوفير هويتتة قا و يتتة للجميتتا ،متتا فتتي ذلتتك

م أ كاا التميي  ،ويجت ضتمان حريتة التعبيتر عت

سجيا المواليد ،حلوا عام .1131

اآلرا وطو ها ،ويج أن يكون استطاعة المتوالني

 بفالة وطوا الجمهور إلى المعلوماا وحماية

اإلسهام في ا عاذ اللراراا التي مإ حيا ه  ،وال د

الحرياا األساسية ،وفلاء للتهتريعاا الولنيتة

م حا المنازعاا ع لريق ُظ سياستية وقضتاةية

واال فاقاا الدولية.

فعالة ،ويج أن عضا الملسساا الولنية والمحلية





ع يتتت الملسستتتاا الولنيتتتة ذاا الصتتتلة،

للمستتتا لة وأن كتتتون حاضتتترة لتلتتتدي العتتتدماا

وستتتتاةا منهتتتتا التعتتتتاون التتتتدولي ،ستتتتعياء

األساسية لألسر والمجتمعاا المحلية صورة منصفة.

لبنا اللدراا على تجميا المستوياا ،وال سيما

هي مساةا الزمة م أتجا حليق التنمية المستدامة،
مواتجهة أو مكافحة أو الحد م آثار الجتراة

فتتي البلتتدان الناميتتة ،لمنتتا العنتتؤ ومكافح تة

لالما

اإلرهاث.

التي ُهتدد أستال المجتمعتاا المستالمة ،متا فيهتا

ع يتت اللتتوا ي والسياستتاا غيتتر التميي يتتة
لتحليق التنمية المستدامة.
إن للعنتتؤ المستتلح وا عتتدام األمتت بمتتا تتدلنا

الحالة اليمنية الراهنتة أثترا متدمرا علتى نميتة البلتد،
ويلثران على النمو االقتصادي ،وغالبا ما نهتأ عنهمتا
5

حتقيق

السالم

والعدل

وبناء

مؤسسات

قوية،

تقرير

 wim_dgs16.pdfمتاح على أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ،يف الرابط التالي:
https://www.un.org/sustainabledevelopme
nt/ar/peace-justice

تجتتراة اللتتتا واال جتتار البهتتر والجتتراة المنظمتتة

عظيمة تلد ال تكرر فتي األمتد اللريت لبنتا دولتته

األيرى ،فضي ع التهتريعاا أو الممارستاا اللاةمتة

الجديدة علتى أستإ ديملراليتة حديقتة ،واال طتيق

على التميي و ضر جميا البلدان ،ومت ثت التصتدي

حو حليق التطور االتجتماعي واالزدهتتار االقتصتادي.

للفساد واإلرهاث والن اس.

إال أن مظاهر وواقتا التيم ء قتد تهد ا أحتواال طتعبة

ثالثا :فرص مهدرة :اليمه مه الوحدة إلي

للةاية ،في ا دهور أوضاس إدارة الحك في التيم ،

الثورة:

ومتت ثت ا عكستت هتتذه األوضتتتاس وعوقتت حليتتق

إن مط الدولة الموحدة ،بما هو متبا فى دولة

مستتتوياا التنميتتة المستتتهدفة حتتتي العتتام 1111

اليم مت حيتث نظتي و وزيتا الستلطة تجةرافيتا أو

قبيا ا دالس اال تفاضاا الجماهيرية والقورة اليمنية.

متا

وقد أ هر ليي التتتطتوراا المتصلة تإطتتي

مساحيا هتو التنمط البستيط أو الموحتد ،و تست
يلى:1

إدارة الحك يتيا الفترة السا لة عت ا تدالس الحترا

 وتجتتود مستتتوى واحتتد لحكت الدولتتة أستترها،

واال تفاضتتاا الهتتعبية عتتام  ،1111و حليتتا وضتتا

وهنا حكومة وحيدة على الصعيد المربت ى،

التتيم فتتي مل تتراا إدارة الحك ت  WGIيتتيا لتتك

طحيح هنا متديرياا أو محافظتاا أو مرابت

الفتتترة ،اال عكاستتاا اللويتتة والمبا تترة والمتنوعتتة

أو لتتدياا ولكنهتتتا ظتتا مجتتترد وحتتتداا أو
لسيماا إدارية لا حتت ستلطاا الحكومتة
المرب ية.

للتتتدهور المستتتمر لمنظومتتة إدارة الحكتت

معتلتتؤ

أ عادها ومكو ا هتا يتيا هتذه الستنواا فتي عويتق
التنمية في تتي المجتاالا االقتصتادية واالتجتماعيتة

 وتجود حكومة مرب ية قوية واحدة يعضا لهتا

والسياسية ،ومت ث اإليتفتاق في حليق المستوياا

الموالني بافة ما يمك أن يعمد الن عتاا

المنهتودة للتنميتة يتيا ستنواا الفتترة المتتذبورة.

اال فصتتتالية ويمنتتتا هتتتور وال اا إقليميتتتة

ويبي

طوراا إدارة الحك يتيا سنواا هتذه

ومحلية ويولد عورا عاما الوحدة الولنية.

الفترة وتجتود فجوة ببيترةء تجتتتتدا ،تتا ومطللتة فتتي

ربيتت الستتتلطة التتتذى يضتتتم م يتتتدا متت

حتاالا بقيرة ي متا با ت علنه الحكومتاا اليمنيتة

اال ساق فى اللوا ي واإلتجرا اا والممارستاا

المتعاقبة فيما يتعلق إطتي إدارة الحك م يتتيا

اإلداريتتة فتتى تجميتتا أ حتتا التتبيد ،وقتتد كتتوم

أد تيتاا وتوثتاةتق رامجها ويططها ،وبذلك ي متا

عامتتا محفتت فتتى ستتبيا التةييتتر االتجتمتتاعى

أطدر ه م قوا ي ذاا طلة ،و ي واقا الممارستاا

واالقتصتتادى ويتتدع المستتاواة االقتصتتادية

الفعليتتتتة ،أدى اإلر بتتتتا فتتتتي السياستتتتاا واإلدارة



واالتجتماعية ي المحافظاا والمديرياا.

ليي

المتتر بطتي

تتالفجوة المهتتار إليهتتا آ فتتا إلتتتى لبتتا

وضا حليق الوحدة اليمنيتة وقيتام الجمهوريتة

مستتتمر لمصتتداقية الستتلطة التنفيذيتتة و تتواري ثلتتة

اليمنيتتة فتتي  11متتايو  1991اليمنيتتي أمتتام فرطتتة

الموالني في فعاليتها وأداةها ،ما أفضى في مرحلتة
الحلة إلى عدم تجتدوى أي إطتيحاا إدارة الحكت

كمال املنوفى ،أصول النظم السياسية املقارنة( ،الكويت :شركة
الربيعان للنشر والتوزيع ،ط  ،) 897 ،ص ص .4 9 - 4 7
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تا

كلتتإ النظتتام السياستتي اليمنتتي و راتجتتا االقتصتتاد
السياستتتي للدولتتتة اليمنيتتتة ،يل تتتر لتتتذلك ا عتتتدام

االستتجا ة مت قبتتا المتتوالني وبقيتتر مت مكو تتاا

األساستتية للمجموعتتاا التتتي با تتت مهمهتتة سياستتيا

معتتدالا

واتجتماعيتا فتتي عهتتد طتتالح ،وحتتى يصتتا التتيم إلتتي

الرضتتتا الجمتتتاهيري ،وهتتتذا متتتا قو لتتتت تتته قاةمتتتة

ا فاق مستتلر وداةت و جتا العمليتة اال تلاليتة ،بتان

"األولوياا العهر" التي لدمت هتا الحكومتة أوايتتتر

يتعتتتتي

هدةتتتتة مظتتتتال المجموعتتتتاا المستتتتلحة

عتتتام  1119بعطتتة إل تلتتتاذ إدارة الحكت التتتي بتتتان

بالحوثيي والحرا الجنو ي.

المجتمعتتاا اليمينيتتة المعتلفتتة ،وا عفتتا

أداؤهتتا قتد وطتا إلتى حالة متت التتتتردي لتت يعتد
المجتماء قادرا على حملها.1

أذن حتترث واقتتتتاا و راتجتتا عتت بتتا متتا ستتبق
التوافتتق عليته ،بتتادا يتستتببا فتتي ا هيتتار تتام للدولتتة

ا دلعت االحتجاتجاا الواستعة وثتورة  11فبرايتر

اليمنية أو فتتهتا ،إال أن طتيةة التربيبتة االتجتماعيتة

 1111الهعبية السلمية ،ولالت الجمتاهير إستلاط

اللبليتتة ستتاهمت فتتي لتتا الدولتتة ،وقتتد أستتفر هتتذا

ظام الرةيإ السا ق على عبد اهلل طتالح ،وذلتك فتي

اإلر داد ع مكتسباا القورة إلي ا دالس أعماا عداةية

ستتبيا الوطتتوا إلتتي التةييتتر المتتأموا و نتتا دولتتة

ي األلرال المتصارعة مقلت في مواتجهاا مستلحة

تتالحك الر تتيد والعدالتتة .للتتد

واتجههتتا ملاومتتة مضتتادة دايليتتة واستتعة ،وحتترث

أستتتلطت ثتتتورة  11فبرايتتتر الهتتترعية عتتت طتتتالح

و ديُا يارتجي مقا التحالؤ العر ي المسنود عالمياء

ديملراليتتة تستت

واستطاعت ازاحتها ع السلطة ،حيث أن هتذه القتورة
الهتتعبية لعتتام  1111فتتي التتيم قتتد أ هتترا أزمتتة

لراراا دولية.
ممتتا تج ترب التتبيد إلتتى أزمتتاا إ ستتا ية وقطاعيتتة

الهرعية السياسية على طتعيد الدولتة ،واستفرا عت

بارثيتتة أدا إلتتي فتتاق

ا هلاق معل دايا النظام السياسي ،ودفعتا الوالياا

العديد م ا تهابتاا حلتوق اإل ستان التتي ار كبتهتا

المتحدة اإلمريكية والمملكة العر يتة الستعودية حتو

ألرال الن اس الرةيسية في اليم  ،ممتا يتطلت عتاتجي

ا تلاا التفاو

م الرةيإ على عبد اهلل طالح عد

تتردي األوضتتاس ،فضالالع ال

طُنا سيم مُستدام وإ ها اإلتجرا اا التصارعية.1

ثيثة علود م قيتادة تجمهوريتة عستكرية إلتى اةبته

رابعااا :واقاات اقاساام القااوة باايه ا

عبتتد ر تته منصتتور هتتادي ،ذلتتك تنحتتي علتتى عبتتد اهلل

الداخلية للنزاع اليمني:

طالح–رغ

اارا

ربته للنعت الستا لة فتي مكا هتا وعتدم

حوطتتر التتيم فتتي ت اس واقتتتتاا ،ويعتتود تجتتذور

إسلاط النظام الفاةت– وإقامة سلطة ا تلالية وافلية

الصراس إلى أ ه عل اال تفاضاا الهعبية والقورة فتي

وإ ها حي للحوار و نا السيم في المستلبا.

عتتام  ،1111و عتتد ا تلتتاا الستتلطة التتذي تتهد ه

إال أن ما حدث عد ذلك ار داد للعلتؤ ،فالتفتتت
الفعلى لسيطرة الدولة تدأ حينمتا ستطت الجماعتاا

اليم  ،دأ الن اس المسلح واالقتتاا عام  1114عنتدما
استتتفادا الحربتتة الحوثيتتة م ت ضتتعؤ ظتتام الحك ت

المسلحة غير الحكوميتة ستيطر ها –مستتةلة مظتال
محليتتة استتتمرا لتتويي– وقتتدمت األم ت والعتتدماا

 4يامسني كنونة ،مطلوب اليوم فى اليمن هو صنع سالم مستدام وإنهاء
االجراءات االنقالبيةSWI swissinfo.ch, a branch of ،

عبد الواحد العفوري ،أوضاع إدارة احلكم وأثرها يف التنمية يف
اليمن ،مرجع سابق ،ص ص 6
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الجديد وفي ا ما واتجه الرةيإ هادي م طتعو اا

ألتترال النت اس ،منهتتا الضتتر اا الجويتتة اللا لتتة التتتي

معتلفة متا فتي ذلتك هجمتاا المتهتددي والفستاد

أستتتفرا عتت الستتتلوط المبا تتتر لمعظتت الضتتتحايا

وا عتتدام األم ت الةتتذاةي واستتتمرار وال العديتتد م ت

المتتد يّي  ،واالعتلتتاا التعستتفي ،والعنتتؤ الجنستتي،

الضتتباط العستتكريي للتترةيإ الستتا ق علتتى عبتتداهلل

و جنيد األلفاا في طفول معتلؤ األلرال ومتنه ال

طتتتالح ،وستتتيطر الحتتتوثيي علتتتى محافظتتتة طتتتعدة

يتجاوز عمتره ثمتا ي ستنواا للمهتاربة فتي النت اس

الهتتمالية والمنتتالق المجتتاورة ،ثتت ستتيطروا علتتى

واللتاا .حيث أن العنؤ وا عتدام األمت يجعتا النستا

العاطمة طنعا .

واأللفتتتاا أبقتتتر عرضتتتة متتت غيتتتره ليستتتتةيا

و صتتاعد الصتتراس هتتكا ببيتتر فتتي متتارل /آذار

واال تهاباا م تجا

ألرال النت اس .ولالت الفريتق

 ،1115عنتتدما تتدأا الستتعودية وثمتتا ي دوا أيتترى،

تجميا األلرال على ا عاذ التدا ير اليزمة لرفا الليتود

غالبيتها عر ية دع م الوالياا المتحدة و ريطا يتا

غير المتناسبة المفروضة على حصار الموا ئ والديوا

وفر سا في

غتاراا تجويتة ضتد الحتوثيي  ،هتدل

اآلم والسريا ليمداداا اإل سا ية للسكان المد يي

معل هو استعادة حكومة هادي .ويذبر أ ه قد تار

إلى اليم  ،وعلتى حربتة األ تعاص موتجت اللتا ون

الحوثيتتون كقتترة فتتي المظتتاهراا المناهضتتة لحك ت

التتدولي اإل ستتا ي .1يتتذبر بتتذلك أن محادثتتاا تجنيتتؤ

طتتالح يتتيا عتتام  1111وبتتا وا لرفتتا أساستتيا فتتي

حوا اليم في  1ستبتمبر /أيلتوا  1112التتي دعتت

تجلساا الحوار الولني ،ومقّا سلوط حك طتالح عتام

إليها األم المتحدة قد فهلت ،مما يعنتي إيفتاق بتا

 1111فرطتتة ملا يتتة للحتتوثيي لتع يتت متتوقعه

محاوالا التوطا إلى سوية سياسية حتى اآلن.3

و فوذه وسيطر ه على منالق واسعة في التيم .
بما أن بي الطرفي الرةيستي فتي النت اس اليمنتي أي
السلطة الهترعية رةاستة هتادي منصتور مت
والحتتوثيي مت

يذبر أ ه قد أعل المبعوث الدولي لليم مار
غريفيتث عت العتتودة لمستار العمليتتة السياستية تتي

احيةتت

األلتترال الرةيستتية المتنازعتتة ،وبتتان ذلتتك فتتى ()1

احيتتة أيتتري قتتد عتتا ي مت االقتتتتاا

ديسمبر  1112في العاطمة السويدية استوبهول ،

الدايلي.1

وما ر

عليه م مفاوضاا العاطمة األرد ية عمان،

جدر اإل ارة في هتذا الصتدد إلتى لجنتة "فريتق

والمفاوضاا على متت ستفينة األمت المتحتدة قبالتة

العبرا المستللي الدوليي واإلقليميي " ومتا أعلنتته

مينا مدينة "الحديدة" ،أ ى هذه التحرباا فى سبيا

فتتي  12أغستتطإ /آث  1112وفتتق متتا أستتفر عنتته

وضتتا حتتد لصتتراس مستتلح عنيتتؤ دفتتا المتتد يون ثمنتتا

حليق عقته في اليم والمفوضة م قبا مجلتإ
األم المتحدة لحلوق اإل ستان ،عتددا لجنتة العبترا
الةحتتة لويلتتة م ت اال تهابتتاا التتتي ار كبتهتتا تجميتتا
للمزيد حول الالعبني الرئيسيني يف النزاع اليمين ،واألزمة اإلنسانية يف
اليمن أنظر :حرب اليمن :هل تطفئ جنيف النار؟ ،أ ف ب شبكة
تليفزيون الشرق األوسط وقناة احلرة ،7102 /1 /4 ،يف الرابط التالي:
https://www.alhurra.com/z/304
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 4اليمن :خرباء أمميون يشريون إلي ارتكاب أطراف النزاع جرائم حرب
حمتملة ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان/2 /72 ،
 ،7102يف الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/
Pages/AllStoriesHRC.aspx
األمم املتحدة تتحدث عن احتمال ارتكاب أطراف النزاع اليمين
"جرائم حرب" ،فرانس  74عربي ،7102 /2 /72 ،يف الرابط التالي:
https://www.france24.com/ar/

اهظا له منذ أبقر م ما يلارث أر ا سنواا ،دهورا

م قبا الستلطة الحابمتة بجت لبيعتى مت عمليتة

األوضاس ييلها متجسدة في ال يادة الهاةلتة للجتوعى

الحك والتعبئة وحهد التأييد فى ا ما يستود الترأى

والنازحي واللتلى والجرحى.1

أثر العطاث العالفى.3

العام م

أذن عد مرور ( )2سنواا على القورة ،وما يلارث

جتتدر اإل تتارة إلتتى أن اللصتتة الجيتتدة والمقيتترة

( )4سنواا على الن اس المسلح ،ظا المفاوضاا التي

التتتى لتتدم فستتيراا ستتيطة ومتماستتكة ألفعتتاا

ييسر إتجرا ها األم المتحدة مقا ة الفرطتة الستا حة

الصراس تي العيتر والهتر وإدرا اللضتايا مت يتيا

هتكا

لمنا إلالة أمد الصراس وحا األزمة في التيم

اال لستتام تتي معستتكري أو مجمتتوعتي أو متتوقفي

سلمي.

متعارضتتي متتا جاهتتا المستتاحاا المه تتربة ،هتتذه

خامسااا :اقاساام القااوة :اإلعااالم المر ا

اللصتتص حظتتى لبتتوا وا تهتتار أفضتتا مت اللصتتة

اليمن

ف

الواقعيتتة ويتتلدى كرارهتتا عبتتر وستتاةا اإلعتتيم إلتتى

ظل النزاع نموذجا:

أطبح ليعيم دور ارز فتي التعامتا متا األزمتاا

صديلها وقبولها و تيوعها فتى النهايتة ،وقتد تتأثر

والن اعاا واللضايا الهاةكة ومواتجهتها ،اعتباره أحد

مهاعر العول و جن األذى أو دفا الضترر والستلبية

أثيرهتا أو

المفرلة واضطراث الحك على الظواهر واألمور ،ذلك

أتجيجها ،وبما أن وساةا اإلعيم يمكنها أن لثر فتى

يمقا يطرا على الديملراليتة و نتا الستيم و حليتق

العناطر الرةيسية في احتواةها والحتد مت

مستارا و طتوراا هتذه المهتكيا ،فهتى تتأثر هتتا

4

االستلرار .

بذلك .حيث أن عملية اال صاا أسال بتا التفتاعيا

يعتبر اإلعتيم اليمنتي هتو العنصتر األبقتر تأثراء

صور السياستة تدون ا صتاا،

حيتث ا عكستت الحترث

االتجتماعية ،وال يمك

الحرث المهتعلة في التيم

وهو العملياا التى تعلق الستلوبياا أو الممارستاا

في اليم سلباء على اإلعيم على مستوياا عتدة ،ممتا

والتصرفاا ذاا الصلة تبتادا المعلومتاا (الرستاةا)

يعوق قدرة اإلعيم على وطيا األيبتار والتلتارير عت

فيما ي الفاعلي السياسيي والرأى العام.1

حرث اليم  ،مما قد يساه فى جهيا الجماهير حوا
ستميته

األيبار الصحيحة حوا النت اس فتي التيم  .بمتا يواتجته

وثار بقيرا فى اآلو ة األييرة متا يمكت

تتاهرة "متتا عتتد الحليلتتة" والتتتى تعلتتق ا تهتتار

اإلعيم المرةى اليمنى ا لساما ،وطتار هنتا "يمنتان"

الهتتاةعاا و ج ةتتة األيبتتار واأليبتتار ال اةفتتة و التتتالى
ةيي ت الحليلتتة م ت تجهتتة م ت يمتلكهتتا ،ولتته حتتق
عيينها ،أو م قبا الجماعتاا أطتحاث المصتلحة تا

وليإ "يم واحد" إعيميا.
يعا ي اإلعيم اليمني م

تدهور و راتجتا ،حيتث

مارل عليه الضةوط أثنا الصراس الحتالي ،وأطتبحت
السيطرة على وساةا اإلعيم أوستا ا تهتارا .و تالرغ

أمحد علبة ،مفاوضات السويد :الزال الوقت مبكرًا لبناء سالم يف
اليمن ،مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،متابعات
حتليلية ،7102 /07 /72 ،فى الرابط التاىل:
http://acpss.ahram.org.eg/News/16803.asp
x
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هناء عبيد ،افتتاحية :كثري من املعلومات قليل من احلقيقة ،جملة
الدميقراطية ،العدد  ،74أكتوبر  ،41 9ص .5
 2هناء عبيد ،ملاذا وصلنا إىل ذروة اهلراء :االحنيازات النفسية وراء
تصديق األفكار املغلوطة ،جملة الدميقراطية ،العدد  ،27أكتوبر
 ،7102ص ص .55 – 50

م التنوس اإلعيمي في اليم  ،إال أ ه منذ ذلك الحي

المحافظتتتاا اليمنيتتتة ،وعمتتتدا الحربتتتة الحوثيتتتة

وهي في راتجا .و عتبر السيطرة على العطاث المحلي

وأ صارها إلى مواطلة مستاعيه الراميتة إلتى فتر

والعالمي مسألة حيوية النسبة أللرال الن اس.

سيطر ه على األرا علتى اليمنيتة ،علتى النحتو التذي

يذبر أ ه في المنتالق التتي لتا حتت ستيطرة
الحتتتوثيي  ،هنتتتا قنتتتا ي

يعدم أهدال إيران في اليم .3

لف يتتتو يتي مملوبتتتة

أ هتتترا وستتتاةا اإلعتتتيم المرةتتتى اليمنيتتتة أن

للحوثيي  ،وقناة لف يو يتة واحتدة مملوبتة للترةيإ

استعدام اللةة التحريضتية قتد ستيطرا هتكا ببيتر

السا ق على عبد اهلل طالح .وفي الجنوث ،هنتا عتدد

مما يعنى أن لييمها بان سئ تجدا وفهلت فى لبيتة

م اللنواا التلف يو ية مستمرة فتي العمتا ،واألبقتر

معايير الجودة ولةة حريضتية أو بترة مقيترة إلضتفا

ا تهارا عود ملكيتها إلى الترةيإ عبتد ر ته منصتور

طفة عالفية علتى موضتوس اللصتة دون الحاتجتة إلتى

هتتادي أو إلتتى محس ت األحمتتر ربي هتتا علتتى وتجيتته

ذلك مما يعنتى أ هتا ضتعيفة و فتلتد معتايير الجتودة

يطا ها للمجتما الدولي أبقر مت اليمنيتي  ،بمتا أن

وحيادية هكا محدود.4

هنتتا ثتتيث مجموعتتاا إعيميتتة مستتتللة .ومت أ تترز

للد طار المههد اإلعيمى اليمنى فى ا الن اس

اللنتتواا اليمنيتتة ،هتتي( :الفضتتاةية اليمنيتتة التا عتتة

يعبر ع

تاهرة "متا عتد الحليلتة" واأليبتار الملفلتة

للحكومة الهرعية ،الفضاةية اليمنية التا عتة لحكومتة

و لتتك أ تترز أحتتد الظتتواهر اإلعيميتتة التتتى واتجههتتا

طنعا (تجماعة الحوثي) ،قناة السعيدة  ،قناة للتيإ ،

وستتاةا اإلعتتيم المرةتتى ،و كتتون أببتتر حضتتورا فتتى

تباث ،قنتاة ستهيا ،قنتاة

البلدان التتى هتهد اعتاا مستلحة و تديا مرحلتة

اليم اليوم ،قناة الةد المهرق ،قنتاة المستيرة ،قنتاة

استلطاث حاد ي ألترال النت اس بمتا هتو الحتاا فتى

الساحاا.1

التتيم  ،حيتتث يظهتتر وتجتتود أزمتتة ثلتتة تتي الجمهتتور

قناة حضرموا ،قناة يمت

النستتبة إلتتى اللنتتواا الحوثيتتة ،فلتتد و فتتت

ووستتتاةا اإلعتتتيم اليمنتتتى ،وزيتتتادة التربيتتت علتتتى

لعدمة مهتروعها وأهتدافها فتي التيم  ،وأيضتا هتر

الموضتتتتوعاا السياستتتتية و راتجتتتتا فتتتتى االهتمتتتتام

الفكر الهيعي مت يتيا المتواد اإلعيميتة المرةيتة.1

االقتصادى ،بما طنعت الحرث يريطة تجديدة لوساةا

بما عملت إيران على استلطاث بوادر إعيميتة يمنيتة

اإلعيم اليمنيتة تستق متا يريطتة النفتوذ السياستى

تتتارزة لمستتتا دة مهتتتروعها ،وذلتتتك متتت معتلتتتؤ

والعسكرى.
تيجة مبا رة لواقا اإلعيم وا حيازا ه ،فإن بتيء

دراسة  :االعالم اليمين يساهم يف تأجيج الصراع يف اليمن ،املشاهد،
 ،41 7 :2 / 1فى الرابط التاىل:
https://www.almashhadalyemeni.com/73908
 4حممد فرحان ،دراسة تقييمية لألداء املهنى لوسائل اإلعالم املرئية فى
اليمن ،مركز الدراسات واإلعالم االقتصادى ،41 7 ،ص  ،29فى
الرابط التاىل:
http://www.economicmedia.net/EN/wpcontent/uploads/2017/04/arabic-media.pdf
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م المجتما الدولي والهتع اليمنتي يحصتين علتى
طورة مهو ة ع الحرث في اليم  .هذا االضتطراث
في مجتاا اإلعتيم قلتا مت

تأن أي ةطيتة إعيميتة

املة سبياء للحرث في اليم  .با لرل في التةطيتة
املرجع السابق نفسه ،ص ص .64 – 61
 2البث الفضائى فى اليمن :بروز األجندات السياسية فرتة ما بعد
 ،مركز الدراسات واإلعالم االقتصادى ،41 7 ،ص ص .8 – 9

41

اإلعيمية يرب على اعتتدا اا العتدو ،و هتكا عمتدي
يلتتتوم تضتتتعيمها ،وذلتتتك لتلتتتدي اآليتتتر وطتتتفه
المعتتتتدي الوحيتتتد .األهت ت هتتتو أن بتتتا لتتترل مت ت

ولتت يعتتد هنتتا

يئتتة عمتتا تجيتتدة للممارستتة

المهنية اإلعتيم و حمتى الحلتوق وسياستاا إعيميتة
عوفه اال عراط فى مهنة اإلعيم ،حيث أن سببت

اإلعيميي ال يلتجج العطاث الطاةفي الضرورة ،لكنته

الحرث فى فلد الو اةؤ ياطتة اللنتواا التتى اغللتت

يلتجج اال حيازاا اإلقليمية والعداةية والعنؤ م ييا

واستنئافت هالها فتى منتالق أيترى معتلفتة يتار

أ سنة لرل و هويه الطرل اآلير .النسبة لليمنيي ،

اليم ودايلها ،واستةنت عت اإلعيميتاا فضتي عت

أطتتبح م ت المستتتحيا الحصتتوا علتتى طتتورة باملتتة

اللنتتتواا األتجنبيتتتة ،وا لطتتتاس الروا تت  ،التهديتتتداا

للصتراس ،فتي الهتتماا ،فتإن غيتتر المسيستي يميلتتون

األمنية.3
بمتتا هنتتا ا تهابتتاا متعتتددة عرضتتت لهتتا

دريجيا ألن يتحولوا إلى أييد الحتوثيي  ،إلن معظت
وساةا اإلعيم موالية للحوثيي  ،والعكإ طحيح فتي

االعيمياا اليمنياا نوعت متا تي اللتتا ،والضترث

الجنتتوث .وبلمتتا ازدادا الروايتتاا المنحتتازة للحتترث،

والتهديتتتد والفصتتتا التعستتتفي ،وقطتتتا المر بتتتاا،

أطبح م الصع الوطوا إلى ا فاق مصالحة ولنية.

والحرمتتان م ت الو تتاةؤ .فلتتد تتردا األوضتتاس التتتي

ويهتتتعر اليمنيتتتون المنتلتتتدون للتةطيتتتة المحليتتتة

عيهتتها اإلعيميتتاا اليمنيتتاا أثنتتا م اولتهتتا للعمتتا

والدوليتتتة عيبتتتة األمتتتا واإلحبتتتاط ،فالمعلومتتتاا

اإلعيمي في ا الن اس ،والعاميا فتي مجتاا اإلعتيم

الهعور اإلحبتاط همتا العتاملي

المنلوطة إلى تجا

يفتلتترن إلتتى التتتدري والتأهيتتا التتذي يمكتتنه م ت

األساستتيي اللتتذي يستتتةلهما األلتترال المتحار تتة

االر لا إداةه المهني و مكينه م الوطوا إلتى

والجماعاا المتطرفة مقا داعق لتجنيد ضحاياه .1

المرابت اللياديتتة ،حيتتث أن معظت فتترص التتتدري و

يستتتنتج ممتتا ستتبق ،أن طتتور االعتتيم اليمنتتي

التأهيا منحصرة على الرتجا.4

وحالتتة االستتتلطاث التتتي يهتتهدها االعتتيم اليمنتتي

بما أن مساحة المرأة فى وساةا اإلعيم اليمنية

سب الصتراس ،و راتجتا األدا المهنتي اإلضتافة التى

غير متواز تة وضتعيفة تجتدا ،وغيتاث ببيتر للمترأة فتى

مستوى راتجا الحرياا االعيمية في التيم  ،و نمتيط

وساةا اإلعيم ستوا الفلتراا البرامجيتة أو اإليباريتة

طورة ع واقا الن اس اليمنتى أمتام المجتمتا التدولي،

بصتتاحبة قتترار أو يبيتترة أو م ت أطتتحاث المصتتلحة أو

واستعدام با لرل األزمة بإدة سياسية للضةط على

اهد عيان لها قصتها اإل سا ية المأساوية ،و جاهتا

الطرل األير.1

إل راز دور المترأة فتى المجتمتا والتطتور الحاطتا فتى

أرجيو ميتشيل ،حرب اليمن واإلعالم والدعاية ،مركز رفيق احلريري

يف تقرير معلوماتي صادر عن اإلعالم االقتصادي  :اإلعالمية اليمنية
عرضة لالنتهاكات يف احلرب والتمييز يف السلم ،مركز الدراسات

للشرق األوسط ،7102 /6 /4 ،يف الرابط التاىل:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/mena
source/the-yemen-war-media-andpropaganda

 2حممد فرحان ،واقع اإلعالميات اليمينات :حتديات فى السلم

 4حممد خمتار ،إىل أين تتجه السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه األزمة

واحلرب ،تقرير معلومات حول اإلعالميات اليمينيات أثناء الصراع:

اليمينية بعد االحتجاجات الشعبية اإليرانية ،صنعاء :مركز احلوكمة

التحديات وآفاق املستقبل ،مركز الدراسات واإلعالم االقتصادى،

وبناء السالم ،فرباير  ،41 9ص ص .7 – 5
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واالعالم االقتصادى 5 ،نوفمرب 70:6 7102 ،م ،يف الرابط التاىل:
http://economicmedia.net/?p=1301

دورهتا وموقعهتتا علتتى العريطتة المجتمعيتتة أن هنتتا

ولني لمو وإعادة هيكلة للجيق وإطي دستوري،

فرق ي الصورة المرسومة لكا م الرتجتاا والنستا

ومقلت هذه العملية والتي بتان مت الملترر ا تهاؤهتا

و ي الواقا الديموتجرافى والموضوعى.1

ا تعا تتاا تجديتتدة فتتي عتتام  1114فرطتتة اريعيتتة

سادسااا :انعكاسااات اقاساام القااوة عل ا

إلعتتادة التفكيتتر فتتي هيكتتا الدولتتة ،يتتد أن تيجتتة

مساااتق ل بناااا الساااالم المساااتدام فاا

اال تلاا واتجهها التحدياا والعلباا ،فتاليم متا زاا
عيتتدا عتت الطريتتق المضتتمون إلتتى مستتتلبا آمتت

اليمه:
إن وضتتا ا تلتتاا التتيم فتتي ستتياق نتتا الدولتتة

وم دهر ،إذ يواتجه معالر تجدية م الوه السياستي،

الطويتتا األتجتتا ،ويستكهتتؤ هتتذا الوضتتا التفتتاعيا

فضي ع أزماا المواز ة العامتة والتهديتداا تفتاق

المعلتتدة تتي السياستتة الدايليتتة واألستتباث الدوليتتة

مهتتتكيا المتتتوارد االقتصتتتادية والماليتتتة .بمتتتا أن

للفستتاد والصتتراس ،و تتروز الفهتتا النظمتتي للحوبمتتة

مساعداا المتا حي

العالمية في “الدوا الههة” باليم .1

اإلطي الحكومي في ا النظام الستا ق عت القتورة

إن مفاوضتتاا الحتتوار التتولني واحتتدة م ت أه ت
الوساةا التي يمكت

هتا اال فتاق علتى تكا هيابتا

الستتلطة و لريتتر مستتتلبا التتيم  ،وذلتتك أن ضتتعؤ
للملسستتاا الرستتمية وقتتوة

تتبكاا المصتتالح متتا

سفر ع

ل

لتدع ومعاو تة التنميتة و ع يت

ئ ،فما زالت معدالا الفلر والجوس لت

هتتهد حستتنا ،اهيتتك ع ت إ تتتعاا أوضتتاس الن ت اس،
ويتفتتتاق الوضتتتا متتتا ستتتلوبياا الفستتتاد و عتتتار
المصالح المرببة لبعض النع  ،إذ يستتن فون هتلال

الستتلطة وا تهتتار مظتتاهر الفستتاد ،فتتإن إلتتار الحتتوار

متتتوارد التتتيم  ،وبقيتتترا متتتا ينهتتتطون فتتتي ملاومتتتة

الولني الهاما والمتا للمجموعاا المهمهتة يجت

اإلطيحاا الهيكلية الملحة .ومقلمتا هتو الحتاا لتدور

أن يترافق تةييراا في أسإ الستلطة غيتر الرستمية

الحكوماا اال تلالية ،الت مت حكومة اليم اال تلاليتة

التي هكا النظام اللاة .3
هذا وإن يريطة لريق ا تلاا اليم التي وطا
إليها رعاية دولية وإقليمية تكون مت متل مر حتوار

إطيحاا سياسية واقتصادية ،لكنها واتجه طعو اا
فتتي إ جازهتتا ،فبجا تت

والجبهاا ،فأن هنا مجا هتة مت أطتحاث المصتالح
م

حممد فرحان ،حضور املرأة فى وسائل اإلعالم اليمينية ،41 7 ،ص
.41
 4ملزيد من التفاصيل حول أعمال منتدي اليمن التابع لتشاتام هاوس ،يف
الرابط التالي:
www.chathamhouse.org/yemen
جيين هيل وبيرت سلزبري وليوني نورثدج وجني كننمنت ،اليمن
:الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للصراع (امللخص التنفيذي
والتوصيات) ،تقرير تشاتام هاوس ،يف الرابط التالي:
/Yemensummaryarabic0913
www.chathamhouse.org/yemen2013
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متتدد المواتجهتتاا المستتلحة

عض النع السياسية والعستكرية واالتجتماعيتة،

وهنا قور حجة الرأي اللاةا أن اال فاقية اال تلاليتة ال
مقا فاو

اريعي حو الوطوا السياسي لترستي

الديملرالية والحك الر يد ،إ متا متا هتي إال مقا تة
نا ت

صتميمه إل لتا الستلطة والقتروة فتي حتوزة

النع المتصارعة.
وعلى ضو و لرير فريق العبرا البارزي الصادر
في أغسطإ  ،1112والذي يهير إلتى ار كتاث تجميتا
ألرال الن اس ا تهاباا تجسيمة لحلوق اإل سان صتا
إلى تجراة حرث ،يتأبتد أن الحتا فتي التيم هتو حتا

سياسي م م  ،ومعاقبة وردس أممى لكتا مت يعرقتا

دولية مستمرة ورفيعة المستتوى ،متا فيهتا اإل ترال

تجهود السيم أو ينتهتك حلتوق اإل ستان فتي التيم ،

األممي المتواطا.

و كقيؤ تجهوده م أتجا استئنال المفاوضتاا تي
األلرال المتصارعة ،ما يدفا حو الستيم المستتدام

لذلك نلس التوطياا العتاميتة إلتي مجموعتة
تعلتتق الوقتتت التتراه والمستتتلبا اللريتت يتتيا

فتتتي التتتيم  ،بمتتتا يمكتت اإل تتتارة صتتتدد ار بتتتاط

األتجلتتتي اللصتتتير والمتوستتتط ،وح متتتة أيتتتري مت ت

االقتصادى االتجتماعى ،حيث ينبةي أن يترافق التدع

التوطتتياا عبتتر التر يبتتاا لويلتتة األتجتتا ،و نطلتتق

التتدولي لبتترامج اإلطتتي فتتي دوا الجنتتوث تع يتت

مضامي هذه التوطياا م مكو اا الهدل  11مت

المصتالح فتى

أهتتدال التنميتتة المستتتدامة ،وهتتي عناطتتر الستتيم

الحوبمة و هديد إتجرا اا منا عتار

مهتتروعاا و تترامج التنميتتة ،وإزالتتة التستتهييا التتتي

والعدا والملسساا اللوية ،لذا يت استعراضها علتى

مكت األ تتعاص المستتئوليي مت القتترا الهعصتتي

النحو التالي:

دون وتجه حق وإفي ه م العلاث.1
اوصيات ختامية:
في ا فتاق النت اس المستلح و تردي األوضتاس
اإل ستتا ية فتتي التتيم  ،أضتتحي مطلو تتا وقتتؤ الحتترث
واللهر وفر

السيطرة على المدن اللوة ،والتوطا

إلتتي ا فتتاق وا عتتاذ بافتتة االتجتترا اا الكفيلتتة منتتا
الصراعاا المستلحة مجتدداء وعتدم كرارهتا ،والتوتجته
لبنتتتا ستتتيم مُستتتتدام ينتهتتتي استتتتئنال العمليتتتة
السياسية .إال أن نا السيم المستتدام والعتودة إلتي
مستتار اال تلتتاا التتديملرالي وإتجتترا ستتوية سياستتية
تجديدة ومستلرة في سياق عملية هتكيا الدولتة قتد
ستمر في اليم سنواا مُلبِلتة ،تالرغ مت احتمتاا
ا عكتتال المستتتجداا االقليميتتة علتتى ا هتتا الحتترث
و وقتتؤ عمليتتاا التحتتالؤ العر تتي ليتتادة المملكتتة
العر يتتتة الستتتعودية ،و وطتتتا األلتتترال الرةيستتتية
المُتنازِعة حالياء إلى ا فاق سيم ،مما يتطلت مهتاربة

 لتت

ستتفر أيتتة ا تعا تتاا ملبلتتة –إن تجتترا–

الضتترورة ع ت

حس ت فتتوري للهتترعية ،لتتذا

يتعتتي علتتى اللتتوى السياستتية واالتجتماعيتتة
المناطتترة للتةييتتر والديملراليتتة ،االستتتعداد
لتوقعاا طراعاا سياسية في المستلبا وفق
المتعتتتارل عليتتته فتتتي األ ظمتتتة اال تعا يتتتة
التنافستتية ،حيتتث يتترتجح أن حلتتق تجماعتتاا
المصالح اللوية التي كلت واة ظتام حكت
على عبد اهلل طالح تاةج تجيدة في اال تعا اا
المستلبلية ،لذا فإن وعهتا لتهتجيا التةييتر
أو عويله في المستتلبا ستيكون مهمتا بمتا
بتتان فتتي المرحلتتة اال تلاليتتة ،علي ته يستتتل م
اللوي الديملرالية التحص

أدواا ومهاراا

إدارة الصراس السياسي السلمي.
 إن جر ة استضتافة الحتوار التولني للنهتطا

بيان للمجتمع املدني 1 :أولويات للسالم و العدالة يف اليمن ،منظمة
مواطنة حلقوق اإلنسان ،41 9 / 1 /42 ،يف الرابط التالي:
/http://mwatana.org/category/messages-ar
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م النسا والهباث و ينه ليؤ متنتوس مت
اال تمتتتا اا السياستتتية إلتتتى تجا تتت اللتتتوى
االتجتماعية والسياستية التلليديتة قتد تكلت

سا لة هامة على لريق المهتاربة السياستية

هذه العملية اال تلالية وال د لها أن أ ي في

الواسعة عبر منطلة الهترق األوستط و تماا

السياقي االتجتمتاعي والقلتافي للهتع التذي

أفريليا ،لذا فإن م الضروري دعي و مكي

ينتهجها ضم إتجرا اا نا السيم.

النسا والهباث في مستاعيه إل هتا أحت اث

 ينبةي لألم المتحدة مواطلة الت امهتا حيتاا

سياسية أو منظماا مجتمتا متد ي تجديتدة أو

الجهتتاا االتجتماعيتتة التتتي عا تتت التهمتتيق،

ع يتتت دورهتتت فتتتي األحتتت اث والمنظمتتتاا

ياطتتتة فتتتي تتتا احتمتتتاالا عتتتدم حتتتدوث

اللاةمة ،ويج أن يمتد دون ميي .


اإلطتتيحاا الهيكليتتة المنهتتودة علتتى األتجتتا

ْس ستي الجماعتاا المستلحة و حولهتا إلتى

اللريت واستتتمرار األلتترال الفاعلتتة م ت غيتتر

أح اث سياسية هار في العمليتة السياستية

الدولة بسط فوذها على المستوى المحلي.

عبتتر اإل تعا تتاا ودون اللجتتو للعنتتؤ ،أي فتتي

 ينبةتتتتي للحكومتتتتاا الةر يتتتتة والمتتتتا حي

إلار قنواا المهاربة السياسية الجديدة.

العليجيي –ياطة المملكة العر ية السعودية

 العرو م المأزق اإلعيمتى فتى تا عوامتا

ودولة اإلماراا العر ية المتحدة عتد إتجترا اا

االستتتلطاث و لاستت اللتتوة السياستتية فتتى

إعادة نا القلة ما اليم  -والهيئاا الدوليتة

التتيم  ،علتتى اإلعتتيم اليمنتتى أن يستتتعيد أو

أن رب ت يططهتتا علتتى ستتيناريوهاا يتفتتاق

يكس ثلة الجمهور ،ويساه فى حتا النت اس

فيها فلر اليم وتجوعه ،ويج أن يبلى األم

ال أتجيجتته ،متت يتتيا :االهتمتتام اإلعيمتتى

الةذاةي والصحي في أعلى أولوياا السياساا

المتتتديا اإل ستتتا ى ،وقضتتتايا المجتمعتتتاا

العامتتة ،و هتتدل عفيتتؤ الظتترول اإل ستتا ية

المحليتتتة وهمتتتوم المتتتوالني ودور المتتترأة،

المتفاقمتتة وفتتي المستتتلبا اللريتت  ،ينبةتتي

ودراستتة الجمهتتور واللضتتايا التتتى همهتت

للحكوماا والمنظماا الدولية المعنيتة وضتا

وييمإ حيا ه  ،ما االلتت ام لواعتد العمتا

يطتتتط لتتتوارئ ضتتتم عمليا هتتتا المتعللتتتة

المهنتتتى والموضتتتوعى ،وضتتترورة مواببتتتة

اليم .

التلليتتدى للتطتتوراا المتستتارعة فتتى وستتاةا
التواطا االتجتماعى واال تلتاا حتو الوستاةط
اإلعيمية الجديدة.


 إعتتتادة نتتتا ملسستتتي لأللتتتر التهتتتريعية
والتنظيمية واإلدارية لدولة نهض على ظام

حليق عدالة ا تلالية ر ك على "تجبر الضرر"

ديملرالتي قتتوي ومتتتي  ،لتتوم إدارة الحك ت

و" عتتتتويض الضتتتتحايا" ،ومُحابمتتتتة اللتتتتادة

فيها على قي ومبادئ الحوبمة مقا الهفافية

والمتورلي في ار كاث الجراة واال تهاباا،

والمهاربة والمسا لة.

الجتتراة  ،متتا األيتتذ فتتي االعتبتتار إلتتي بتتون

 إن نتتا الستتيم المستتتدام يتطلتت الستتعي

العملية هذه إل مامها فعاليتة ر متا ستتةرق

لتحليتتق الرستتو التتديملرالي معنتتي جنت

وقتا لويي ،ومراعاة القلافة العر يتة واليمنيتة

التوقتتتتوس فتتتي متتتتأزق الحلتتتوا الناقصتتتة أو

ذاا البعد اللبلي وإعي قتي التستامح ،أي أن
14

المعالجتتاا الملقتتتة التتتي قتتد قمتتر عتتض
التحست

عتتض الوقتتت فيمتتا يتصتتا إطتتي

إدارة الحك في اليم  ،فما بتانء قاةمتا هتذا
المعنى يتيا العلود الماضية عيد ءتجتداّعمتا
يج أن كون عليه منظومة إدارة الحك فتي
المستتتلبا ،و ُنتتا علتتى هتتذا فتتي تجتتدوى م ت
الحلتتوا الج ةيتتة غيتتر المكتملتتة أو لتتك التتتي
تتتأ ي فتتتي ستتتياق المواةمتتتاا السياستتتية،
و لتضي الضرورة إعادة هيكلة منظومة إدارة
الحك

المجماء وفلا لألسإ المذبورةءآ فا.

 عتتدم التةافتتا ع ت القلافتتة السياستتية التتيزم
وافرهتتا وا تهتتارها تتي المتتوالني لنجتتا
الرستتو التتديملرالي ،األمتتر التتتذي يتطلتت
ضافر و تذا الجهود الممنهجتة تي

تربا

التر يتتتة المد يتتتة مت ت ملسستتتاا حكوميتتتة
ومنظمتتاا مجتمتتا متتد ي ،تتدعمها التتدوا
والهيئاا الدولية واإلقليمية الما حتة ،إلقامتة
تترامج دريبيتتة وحمتتيا وعيتتة عنتتى نهتتر
و رسي ثلافة ديملرالية سليمة قاةمتة علتى
الحوبمتتتة والتعدديتتتة والتنتتتوس والموالنتتتة
والمهتتتاربة ،واحتتتترام التلاليتتتد المجتمعيتتتة
اإليجا ية وإعتادة االعتبار للمنظومة األييقية
والقلافية المتأطلة في الهع اليمني.
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