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مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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قبــل انــدالع الــراع احلــايل كانــت احتياجــات التنميــة يف اليمــن هائلــة [[[.وأدى تصاعــد احلــرب عــام  2015إىل تفاقــم
العديــد مــن أوجــه القصــور يف النظــام والبنيــة التحتيــة الموجــودة مســب ًقا يف البــاد .وهــذا يجعــل اليمــن هد ًفــا
رئيسـيًّا للمســاعدة اإلنمائيــة الدوليــة يف الوقــت احلــارض بشــكل عــام وضمــن أي ســيناريو لمرحلــة مــا بعــد الــراع
عــى وجــه اخلصــوص .لكــن النوايــا احلســنة والمــال غــر كافيــن لضمــان قبــول مشــاريع التنميــة -حــى تلــك الــي
تُعتــر البــاد يف أمــس احلاجــة إليهــا -ونجاحهــا يف المجتمعــات الــي يُفــرض أن تســتفيد منهــا.
فيمــا يــي حكايــة تحذيريــة مــن مدينــة الغيضــة ،عاصمــة المهــرة ،وهــي محافظــة تقــع أقــى رشيق اليمــن.
واســتنا ًدا إىل مقابــات مــع مســؤولني محليــن وســكان وفاعلــن يف القطــاع اخلــاص ،تــرد هــذه المقالــة قصــة
مــروع لرتكيــب نظــام رصف صــي وإنشــاء محطــة معاجلــة يف المدينــة بتمويــل أجنــي ،وكيــف تعــر وأُجهــض يف
نهايــة المطــاف .ويف حــن أن الديناميكيــات المحــددة للمســاعدة التنمويــة تختلــف حســب المــروع المخطــط لــه
والمنطقــة المعنيــة بــه ،إال أن الــدرس العــام المســتفاد مــن هــذا المثــال قابــل للتطبيــق عــى نطاق واســع :المشــاريع
التنمويــة الــي تفشــل يف احلصــول عــى تأييــد ومشــاركة محليــة هادفــة ،ســتواجه -عــى األرجــح -مقاومــة وتفشــل.

[“ ]1اليمن ،مؤرشات التنمية البرشية ”،برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ،بدون تأريخhttp://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM ،
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التحديات المرتبطة بمياه الصرف الصحي في
الغيضة
أُجــري آخــر تعــداد ســكاين يف اليمــن عــام  ،2004وبحســب هــذا التعــداد ،بلــغ عــدد ســكان المهــرة أقــل بقليــل مــن
 90ألــف نســمة وتُوقــع أن ينمــو بمعــدل  %4.5ســنويًّا [[[.غالبيــة ســكان المحافظــة ،آنــذاك واآلن ،يعيشــون يف
مدينــة الغيضــة ،عاصمــة المحافظــة ،وحولهــا .بمــرور الوقــت ،أدى تزايــد عــدد الســكان إىل الرتكــز بشــكل مزتايــد
عــى حقيقــة أن المدينــة ال تملــك وســيلة متكاملــة للتخلــص مــن ميــاه الــرف الصــي .يف أحســن األحــوال ،تملــك
بعــض المبــاين يف المدينــة أنظمــة رصف صــي خاصــة بهــا مدفونــة يف باطــن األرض ،وأســوئها يتــم التخلــص مــن
[[[
الميــاه يف حفــر مفتوحــة .أمــا بالنســبة خلدمــات الصيانــة ،فهــي محــدودة لكليهمــا.
أدت الكميــة المزتايــدة لميــاه الــرف الصــي الــي تُضــخ يف األرض ،إىل جانــب هطــول أمطــار غزيــرة دوريــة
والفيضانــات ،إىل تدفــق ميــاه الــرف الصــي بشــكل منتظــم عــى أســطح األرض يف المناطــق الســكنية والتجاريــة
بالمدينــة ،األمــر الــذي لــوث مصــادر الميــاه النظيفــة وأصبــح خط ـرًا عــى الصحــة العامــة ،فضـ ًـا عــن كونــه أم ـرًا
جــا للغايــة بالنســبة للســكان المحليــن [[[.خــال الــراع المســتمر ،شــهدت المهــرة ،نتيجــة االســتقرار النســي
مزع ً
وموقعهــا البعيــد عــن خطــوط المواجهــة ،تدف ًقــا رسي ًعــا للســكان إىل المحافظــة مــن أجــزاء أخــرى مــن اليمــن ،يقــدر
عددهــم بمئــات اآلالف [[[.وبطبيعــة احلــال ،اســتقرت الكثــر مــن العائــات وأُنشــئت المزيــد مــن األعمــال التجاريــة يف
الغيضــة ومــا حولهــا ،مــا أدى إىل تفاقــم مشــاكل الــرف الصــي يف المدينــة.

[“ ]2نبذة تعريفية عن محافظة المهرة ”،المركز الوطين للمعلومات/https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife ،
[ ]3منصور عبده ردمان ،مدير إدارة صحة البيئة بمكتب األشغال العامة والطرق يف المهرة ،مقابلة أجراها المؤلف ،الغيضة 5 ،أغسطس/آب .2020
[ ]4مبارك بن مزيون ،نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية يف المهرة ،مقابلة أجراها المؤلف 16 ،يوليو/تموز .2020
[ ]5خالــد حســن بلحــاف ،مديــر عــام اإلدارة العامــة للمعلومــات واإلحصــاء والتوثيــق يف المهــرة ،مقابلــة أجراهــا المؤلــف ،الغيضــة 15 ،يوليو/تمــوز .2020
انظــر ً
أيضــا ،يحــى الســواري“ ،المهــرة اليمنيــة :مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 5 ،يوليو/تمــوز ،2019
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
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محاولة بناء نظام صرف صحي ومحطة معالجة
عــام  2006يف مؤتمــر المانحــن بلنــدن ،تعهــدت عُمــان بـــ  100مليون دوالر لمشــاريع تنموية يف اليمــن عرب الصندوق
العــريب إللنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل اليمنيــة [[[.كان مــن المقــرر رصف أمــوال
المنحــة عــى مراحــل والرتكــز بشــكل خــاص عــى التنميــة االقتصاديــة للمنطقــة احلدوديــة بــن البلديــن [[[.عــام
 ،2014وعــر هــذه المنحــة ،كان يُفــرض البــدء بتنفيــذ عــدة مشــاريع يف المهــرة ،بمــا يف ذلــك مــروع يتعلــق
بالــرف الصــي يف الغيضــة [[[.جــاء ذلــك بعــد متابعــة حثيثــة مــن قِبــل محافــظ المحافظــة الســابق عــي محمــد
خــودم [[[.يف  23فرباير/شــباط  ،2014وُقــع العقــد بــن مــروع المــدن احلرضيــة التابــع لــوزارة الميــاه والبيئــة ورشكــة
عبدالعزيــز التــام للتجــارة والمقــاوالت ومقرهــا صنعــاء [[1[.حــر التوقيــع ً
أيضــا الرشكــة المرصيــة االستشــارية
[[[1
للمــروع ،المهندســون االستشــاريون العــرب -محــرم باخــوم.
كان مــن المقــرر أن يشــمل المــروع محطــة لمعاجلــة ميــاه الــرف الصــي ونظــام أنابيــب للــرف الصــي تغطــي
 80كيلومـ ًـرا[ [[1عــى أن تمتــد األنابيــب يف عــدة أحيــاء مــن المدينــة -ال ســيما مناطــق بــن حجلــة وبــن غونــة وكلشــات
مخصصــا خلدمــة جميــع ســكان الغيضــة.
والنهضــة -عــى الرغــم مــن أن المــروع لــم يكــن بــأي حــال مــن األحــوال
ً
بــدأ المــروع يف  26مايو/أيــار  [[1[2014وبــدأت مؤسســة عبدالعزيــز التــام يف التنفيــذ بنــا ًء عــى تقييــم وخطــة
مــروع مــن إعــداد رشكــة استشــارية أردنيــة ،وهــي مركــز االستشــارات الهندســية ســجدي [[1[.شــمل العمــل حفــر
ومــد األنابيــب وربطهــا ،فضـ ًـا عــن تركيــب فتحــات وغــرف تفتيــش صغــرة عــى مســافات محــددة أللنابيــب [[1[.ولكن
العمــل توقــف يف يونيو/حزيــران  2015عندمــا طلبــت مؤسســة التــام إلغــاء العقــد بســبب تهديــدات ضــد الرشكــة
مــن قِبــل مقاولــن محليــن يبحثــون عــن أعمــال واحتجاجــات عــى الموقــع المخطــط إلنشــاء محطــة معاجلــة ميــاه
[[[1
الــرف الصــي [[1[.يف مايو/أيــار  ،2016وافــق الصنــدوق العــريب عــى طلــب فســخ العقــد ،وتــم تصفيــة المــروع.
[“ ]6عُمــان تلــزم بتقديــم  100مليــون دوالر كمســاعدات لليمــن” ،جلــف نيــوز 6 ،أبريل/نيســان https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman- ،2010
commits-100m-in-aid-to-yemen-1.608583
[“ ]7اإلرساع يف تخصيصات المنحة العمانية لليمن ”،الميثاق 7 ،فرباير/شباط https://almethaq.net/news/news-5880.htm ،2008
[ ]8صــاحل محفــوظ بارزيــق ،مديــر الدراســات والتصاميــم يف مكتــب األشــغال العامــة والطــرق يف المهــرة ،مقابلــة هاتفيــة مــع المؤلــف ،الغيضــة 23 ،مايــو/
أيار .2020
[ ]9المصدر نفسه.
[ ]10محمد عبدالعزيز التام ،مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاوالت ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 9 ،أغسطس/آب .2020
[ ]11هاين محمد غداف ،رئيس المكتب الفين لمؤسسة عبدالعزيز التام ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 24 ،مايو/أيار .2020
[ ]12المصدر نفسه.
[ ]13محمد عبدالعزيز التام ،مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاوالت ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 9 ،أغسطس/آب .2020
[ ]14محمد عبدالعزيز التام ،مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاوالت ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 28 ،مايو/أيار .2020
[ ]15المصدر نفسه.
[ ]16المصدر نفسه.
[ ]17المصدر نفسه.
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المظالم المحلية تؤدي إلى المقاومة
كان هنــاك نقــص واضــح يف التشــاور مــع المجتمعــات المحليــة يف مرحلــي التصميــم والتنفيــذ ،فضـ ًـا عــن عــدم
إرشاكهــا يف كال المرحلتــن .عــى ســبيل المثــال ،دعــت اخلطــط الــي وضعتهــا الرشكــة االستشــارية األردنيــة إىل أن
تكــون محطــة المعاجلــة عــى بعــد  700مــر تقريبًــا مــن الشــحوح ،وهــي منطقــة ســكنية عــى الطــرف الــريق مــن
مدينــة الغيضــة تقطنهــا حــوايل  50أرسة .يف معظــم أيــام المهــرة ،تــأيت الريــاح مــن اتجــاه البحــر ،ممــا قــد يدفــع
الروائــح مــن أحــواض معاجلــة ميــاه الــرف الصــي المكشــوفة بالمحطــة إىل الشــحوح .احتــج ســكان المنطقــة
[[[1
وطالبــوا بنقــل المعمــل إىل منطقــة أكــر مالءمــة ،مهدديــن الســلطات المحلية بمحاربــة المرشوع اجلــاري تنفيذه.
الرشيــك المنفــذ ،مؤسســة عبدالعزيــز التــام ،مركزهــا صنعــاء ،عــى بعــد حــوايل  1,200كيلومــر .وعــى الرغــم مــن
أنهــا رشكــة يمنيــة ،إال أنهــا لــم تمتلــك المعرفــة الكافيــة يف المنطقــة وافتقــدت إىل شــبكات يف المجتمعــات المحليــة.
رسعــان مــا بــدأت العديــد مــن الــركات المحليــة بالشــكوى مــن تجاهــل مؤسســة التــام لهــا يف التعاقــد معهــا يف
مختلــف جوانــب المــروع الفرعيــة ،مثــل توريــد المــواد وتأمــن العمالــة والمعــدات [[1[.كمــا طالــب العديــد مــن
ســكان األحيــاء -حيــث يُنفــذ المــروع -بتوظيفهــم كعمــال باألجــر اليومــي [[2[.وبينمــا عملــت مؤسســة التــام مــع
بعــض الــركات المحليــة ،كان الشــعور عــى أرض الواقــع أن الرشكــة تعاملــت مــع الموقــف دون اعتبــار للمجتمــع
[[[2
المحــي.
لعبــت العالقــات اإلقليميــة يف اليمــن دو ًرا ً
أيضــا .كانــت المهــرة جــز ًءا مــن اليمــن اجلنــويب الســابق ،وال يثــق اجلنوبيــون
عمو ًمــا يف المصــاحل التجاريــة الشــمالية يف مناطقهــم .هــذا الشــعور نابــع مــن تهميشــهم اقتصاديًّــا بعــد توحيــد
شــمال اليمــن وجنوبــه عــام  ،1990ومــا تــاه مــن حــرب أهليــة بــن الشــمال واجلنــوب عــام  .1994ونظ ـرًا ألنهــا لــم
تــرك الــركات والمجتمعــات المحليــةُ ،صنفــت رشكــة التــام كتهديــد خــاريج ،وبالتــايل ،لــم يُنظــر إليهــا عــى أنهــا
تعمــل لصــاحل الســكان المحليــن [[2[.قالــت مؤسســة التــام إن بعــض موظفيهــا تعرضــوا للتهديــد اجلســدي نتيجــة
هــذه المظالــم المحليــة ،وإنهــا طالبــت الســلطات المحليــة مــرا ًرا توفــر حراســة أمنيــة أثنــاء تنفيــذ المــروع ،لكــن
[[[2
الســلطات لــم تســتجب.

[ ]18عبد الله غمداد سعيد قمصيت ،من سكان شحوح ،مقابلة أجراها المؤلف ،الغيضة 9 ،أغسطس/آب .2020
[ ]19طارق عبده محمد الكندي ،نائب مدير عام مؤسسة المياه والرصف الصيح يف المهرة ،مقابلة أجراها المؤلف ،الغيضة 10 ،أغسطس/آب .2020
[ ]20المصدر نفسه.
[ ]21المصدر نفسه.
[ ]22محمد عبدالعزيز التام ،مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاوالت ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 27 ،يوليو/تموز .2020
[ ]23المصدر نفسه.
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أسباب وانعكاسات فشل المشروع التنموي
تعرقــل تنفيــذ مــروع الــرف الصــي بســبب تجاهــل المخــاوف المحليــة والمركزيــة المفرطــة يف صنــع القــرار،
وهــو أســلوب حُكــم اســتخدمه الرئيــس الســابق عــي عبداللــه صــاحل عــى نطــاق واســع خــال الســنوات الــي قضاهــا
يف منصبــه ،واســتمر ً
أيضــا يف عهــد خليفتــه ،الرئيــس احلــايل عبدربــه منصــور هــادي .لــم تُمنــح الســلطات المحليــة
[[[2
يف المهــرة ســلطة اإلرشاف المبــارش عــى المــروع .اتُخــذ القــرار ،بمــا يف ذلــك التخطيــط وإجــراء المناقصــات
للمــروع ،عــى مســتوى الــوزارة يف احلكومــة المركزيــة ،مــا يعــي أن عمليــة صنــع القــرار لــم تســتجب للواقــع المحــي
وكان مــن الصعــب عــى الــركات يف المهــرة الفــوز بالعقــود [[2[.كمــا جــرى التعامــل مــع قــرارات مؤسســة التــام
خــال مرحلــة التنفيــذ مــن صنعــاء .يف غضــون ذلــك ،كانــت عُمــان ،الــي م ّولــت المــروع عــر الصنــدوق العــريب
للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،منفصلــة عــن التطــورات عــى أرض الواقــع ولــم يكــن لديهــا آليــات لضمــان
الشــفافية والمســاءلة أمــام الســكان المحليــن.
عــزز االفتقــار إىل المشــاركة المحليــة والمســاءلة الصــورة الســلبية للمــروع يف الغيضــة وخلــق مــآزق كان مــن
الممكــن أن تتوقعهــا وتتغلــب عليهــا الــركات المحليــة وصنــاع القــرار الذيــن يتمتعــون بخــرة عــى أرض الواقــع،
ويمتلكــون شــبكات يف المجتمعــات المحليــة.
كان لفشــل المــروع عواقــب طويلــة المــدى عــى الغيضــة ،حيــث لــم تصلــح الرشكــة المنفــذة ،مؤسســة التــام،
األرضار الــي حلقــت بالطــرق أثنــاء عمليــة احلفــر الــي مــا تــزال قائمــة حــى اليــوم .كمــا أدى فشــل المــروع الســرجاع
[[[2
األمــوال إىل اجلهــة المم ّولــة بعــد فســخ العقــد.

[ ]24طارق عبده محمد الكندي ،نائب مدير عام مؤسسة المياه والرصف الصيح يف المهرة ،مقابلة أجراها المؤلف ،الغيضة 10 ،أغسطس/آب .2020
[ ]25صــاحل محفــوظ بارزيــق ،مديــر الدراســات والتصاميــم يف مكتــب األشــغال العامــة والطــرق يف المهــرة ،مقابلــة هاتفيــة مــع المؤلــف ،الغيضــة 23 ،مايــو/
أيار .2020
[ ]26هاين محمد غداف ،رئيس المكتب الفين لمؤسسة عبدالعزيز التام ،مقابلة هاتفية مع المؤلف 24 ،مايو/أيار .2020
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التطلع إلى المستقبل
المهــرة حاليًّــا ال تشــبه المهــرة عــام  2008حــن أُعــدت الدراســات واخلطــط اخلاصــة بمــروع الــرف الصــي.
عــى ســبيل المثــال ،نمــا عــدد ســكان المهــرة بشــكل ملحــوظ منــذ ذلــك احلــن -ربمــا بأكــر مــن ثالثــة أضعــاف،
وف ًقــا لبعــض التقديــرات [[2[.ونتيجــة لذلــك ،ازدهــر ســوق العقــارات واالقتصــاد بشــكل عــام .ورغــم أن هــذا إيجــايب
للمنطقــة ظاهر يًّــا ،إال أن التدفــق الرسيــع للســكان إىل مدينــة تفتقــر إىل شــبكة مجــاري مناســبة ومنشــأة لمعاجلــة
النفايــات ســيؤدي إىل تضخــم المشــاكل المرتبطــة بالتخلــص مــن ميــاه الــرف الصــي.
يتطلــب إعــادة تشــغيل المــروع بشــكل أســايس البــدء مــن جديــد والتعلــم مــن أخطــاء المــايض .يجــب أن تُــرك
الســلطات المحليــة عــى مســتوى تقديــم المدخــات واإلرشاف فيمــا يتعلــق بــأي دراســة جديــدة ،وأن تُشــمل خطــط
جديــدة تأخــذ يف االعتبــار زيــادة عــدد الســكان ،وإيجــاد موقــع جديــد لمنشــأة معاجلــة ميــاه الــرف الصــي ،مــع
مراعــاة مشــاركة الــركات المحليــة بعنايــة لتســهيل قبــول المــروع .كمــا يجــب أن يضمــن المانحــون الذيــن
ســيمولون مرشو ًعــا مــن هــذا النــوع آليــات االســتخدام الشــفاف أللمــوال والمســاءلة عــن نتائــج المــروع ألولئــك
الذيــن يفــرض أن يخدمهــم المــروع.

[“ ]27زر تفجــر لعالقــات عُمــان مــع الســعودية واإلمــارات ..مــاذا تعــرف عــن المهــرة؟” ،اخلليــج أوناليــن 4 ،ســبتمرب/أيلول https://alkhaleejonline. ،2019
/netسياسة/زر-تفجري-لعالقات-عُمان-مع-الس��عودية-واإلمارات-ماذا-تعرف-عن-المهرة؟

9

عـــن الكـــاتب
أمــن محمــد ســالمني بــن عصــم هــو ناشــط شــبايب ومديــر تنفيــذي
جلمعيــة وحــدة شــباب المهــرة .وهــو حاليًّــا طالــب دكتــوراه يف اإلدارة
الرتبويــة يف جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم يف الســودان.

أُعــدت هــذه الورقــة كجــزء مــن مبــادرة منتــدى ســام اليمــن ،وهــي
مبــادرة لمركــز صنعــاء تســعى إىل تمكــن اجليــل القــادم مــن الشــباب
واجلهــات الفاعلــة يف المجتمــع المــدين اليمــي وإرشاكهــم يف القضايــا
الوطنيــة احلرجــة.

مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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