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مأرب :تداعيات الصراع ورؤية
المأربيين للسالم
مقدمة
سـراتيجية ومجموعــة أكســفورد لألبحــاث
عـاء للدراســات اال ـ
يقــود مركــز صن ـ
سـراتيجي
حـول التفكــر اال ـ
مشــروعاً رائــداً ملــدة عــام لب ـنـاء القــدرات املحليــة ـ
الشــامل والحــوار يف اثنتــن مــن محافظــات اليمــن األكــر اســتقراراً ،مــأرب
وحضرمــوت.
حـول الشــكل الــذي
يعيــد املشــروع التفكــر يف االفرتاضــات قديمــة العهــد ـ
يجــب أن تتخــذه عمليــة الســام ،بــدالً مــن اللجــوء إىل أطــر عمــل مركزيــة
مــن أعــى إىل أســفل فيمــا يتعلــق بجهــود صنــع الســام ،ويســعى املشــروع
طـراف محــدودة التمثيــل إلدراجهــا يف أي عمليــة ســام قادمــة
إىل تحديــد األ ـ
وربمــا يحتمــل إعــادة هيكلتهــا .مــن خــال تدريــب الفاعلــن املحليــن يف
سـراتيجي الجماعــي الرائــد مــن
مــأرب وحضرمــوت ضمــن نمــوذج التفكــر اال ـ
مجموعــة أكســفورد ،يخلــق املشــروع مســاحة لهــم لتحديــد احتياجاتهــم
األساســية داخــل املحافظــات ،ومتطلباتهــم لالســتثمار يف عمليــة الســام.
يســعى هــذا املشــروع إىل تحقيــق فهــم أكــر للديناميــات املحليــة مــن أجــل
تحسني معالجة آثار ونتائج الصراع ،كما يهدف إىل توفري منصات لتخفيف
شـرك عــى املســتوى
التو ـتـرات واإلحباطــات بــن املجموعــات ذات االهتمــام امل ـ
املحــي يف اليمــن ،وب ـنـاء قــدرات املجتمعــات املحليــة لتمكينهــا مــن املشــاركة
الكاملــة يف التطــور الديمقراطــي يف اليمــن ،وعــاوة عــى ذلــك ،فهــو يســعى
إىل تعزيــز عمليــة الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة وغريهــا مــن جهــود ب ـنـاء
الســام الدوليــة ،وكذلــك احتماليــات االنتقــال الســلمي بعــد أي اتفــاق ســام
يف اليمــن.

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية هو مركز أبحاث
مستقل يسعى إلى إحداث
فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع
تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج
المركز ،المتوفرة باللغتين العربية
واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثير على
السياسات المحلية واإلقليمية
والدولية.

مجموعة أوكسفورد لألبحاث
هي منظمة مستقلة لها تأثير
عاما في اتباع
منذ أكثر من 35
ً
نهج جديدة أكثر استراتيجية
لألمن وبناء السالم .مقرها في
لندن .منذ عام  ،2006تواصل
أوكسفورد لألبحاث متابعة أحدث
األبحاث والمناصرة في المملكة
المتحدة وفي الخارج من
خالل إدارة مشاريع بناء السالم
المبتكرة في العديد من دول
الشرق األوسط.
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عـاء قائمــة مــن الشــخصيات الحزبيــة وغــر الحزبيــة النافــذة ذات الشــأن والصــات
يف عــام  ،2018طــور مركــز صن ـ
والتــي تملــك فهمــاً جيــداً لكيفيــة إدارة األمــور يف مــأرب ،ومــن هــذه القائمــة تــم اختيــار مشــاركني لالنضمــام إىل
سلســلة مــن ثــاث ورش عمــل يف األردن ،والتــي عقــدت بــن يوليو/تمــوز  2018وفربايــر /شــباط  ،2019وأبــرزت هــذه
الورش القضايا الرئيسية ،وحددت املجموعات املحلية التي تحتاج إىل املشاركة ،واستكشفت املنهجيات املناسبة
ملعالجــة هــذه القضايــا املقرتحــة.
جمعت ورش العمل بني قادة يمنيني محليني يف الداخل واملهجر ،بما يف ذلك قادة األحزاب السياسية والزعماء
سـاء
القبليــن واالجتماعيــن وممثــي ســلطات محليــة عليــا وأكاديميــن ورجــال أعمــال ونشــطاء مجتمــع مــدين ون ـ
بــارزات وممثلــن دينيــن.
تبــع ورش العمــل اإلقليميــة هــذه ورشــة عمــل محليــة عقــدت يف مدينــة مــأرب ،وســمحت هــذه الورشــة للمشــاركني
من ورش العمل يف عمان بالتفاعل مع الفاعلني املحليني اآلخرين داخل مأرب :منظمات املجتمع املدين والشباب
سـاء ،وكذلك الســلطات املحلية.
والن ـ
و ـفـرت ورش العمــل هــذه مســاحة للقضايــا التــي تــم تحديدهــا يف ورش عمــان ملناقشــتها بمزيــد مــن التفاصيــل ،لقــد
سـراتيجي والتماســك داخــل املجموعــات املنفصلــة ،ويف الوقــت نفســه تطويــر
ســاعدوا يف تعزيــز قــدرات التفكــر اال ـ
االســتثمار يف العمليــة السياســية األوســع عــن طريــق الســماح للمجموعــات بالتعبــر عــن القضايــا التــي يرغبــون يف
معالجتهــا.

نبذة عن مأرب
عـاء والجــوف.
ضـاء وشــبوة وحضرمــوت وصن ـ
تقــع محافظــة مــأرب عــى مفــرق الطــرق الــذي يربــط محافظــات البي ـ
يعتمــد اقتصــاد مــأرب إىل حــد كبــر عــى الزراعــة والنفــط والغــاز ،وهــي أكــر مصــدر للغــاز لالســتخدام املحــي يف
اليمــن ،وتفــي مصفــاة تقــع داخــل املحافظــة باحتياجاتهــا مــن البنزيــن ،وذلــك ،تظــل مــأرب املحافظــة األقــل تأ ـثـراً
باألســعار املرتفعــة ملشــتقات النفــط خــال ال ـنـزاع املســتمر.

تتمتــع املحافظــة أيضــاً بــروة واعــدة يف املــوارد الطبيعيــة مثــل الجرانيــت والرخــام وغريهــا ،حيــث تتميــز سالســل
الجبــال جنــوب مــأرب برواســب معدنيــة عاليــة الجــودة ،وباعتبارهــا مر ـكـزاً ثقافيــاً مهمــاً لليمــن القديــم ،تمتلــك
شـرة عربهــا ،عــى الرغــم مــن توقــف الســياحة الدوليــة ،إال أن مناطــق مــأرب التاريخيــة
مــأرب آثــار ومواقــع تراثيــة منت ـ
يمكــن أن تدعــم صناعــة الســياحة يف املســتقبل ،ممــا يخلــق مصــدراً للعملــة األجنبيــة والعمــل.
تتميــز املحافظــة ببنيــة قبليــة قويــة ومتماســكة ،وبشــكل عــام ،فــإن االنت ـمـاء القبــي يف مــأرب أقــوى مــن الروابــط
غـرايف ،تليهــا عبيــدة
األخــرى ،بمــا يف ذلــك االنت ـمـاء الحزبــي ،مــن بــن قبائلهــا ،تملــك قبيلــة ـمـراد أكــر امتــداد ج ـ
شـراف شــريحة اجتماعيــة موازيــة للقبيلــة يف مــأرب مــن حيــث التصنيــف
وجهــم ،ثــم الجدعــان ويمكــن اعتبــار األ ـ
األفقي ،وهم سكان مأرب الذين يعيدون نسبهم إىل (آل البيت) أو (الهاشميون) ،ويمثلون طبقة عليا يف تراتبية
عـرادة،
التقســيم االجتماعــي باليمــن ،لكــن قبيلــة عبيــدة ،التــي ينحــدر منهــا املحافــظ الحــايل للمحافظــة ســلطان ال ـ
غـرايف للقبيلــة املناطــق األكــر ـثـراءً باملــوارد الطبيعيــة
هــي األكــر نفــوذاً يف الوقــت الحــايل ،حيــث يغطــي االمتــداد الج ـ
ومحطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة التــي تعمــل بالغــاز ،وترتكــز قــوات التحالــف التــي تقودهــا الســعودية عــى أرايض
عبيــدة ،وهنــاك عــدد مــن املواقــع التاريخيــة داخلهــا أيضــاً.
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عــى الرغــم مــن النزاعــات العشــائرية الناشــئة عــن التو ـتـرات القبليــة ،فــإن هــذه النزاعــات ترتاجــع باســتمرار كلمــا كان
هنــاك تهديــد خطــر للمحافظــة.
حـزاب وأوســعها انتشــارا
صـاح أبــرز األ ـ
مــن الناحيــة السياســية ،يعــد املؤتمــر الشــعبي العــام والتجمــع اليمنــي لإل ـ
حـزاب السياســية األخــرى ممثلــة يف مــأرب أيضــا ،وإن كان ذلــك بشــكل محــدود يتناســب مــع
يف املحافظــة ،لكــن األ ـ
حـزب البعــث.
شـرايك اليمنــي والتنظيــم الوحــدوي الناصــري و ـ
حـزب اال ـ
حجمهــا وانتشــارها يف عمــوم اليمــن ،كال ـ
صـاح توســع نفــوذه منــذ
كان املؤتمــر الشــعبي العــام هــو الفاعــل الرئيــي يف املحافظــة قبــل ال ـنـزاع الحــايل ،لكــن اإل ـ
عــام  ،2015ومــع ذلــك ،فقــد تخطــى الطرفــان خالفاتهمــا إىل حــد كبــر مــن أجــل تنســيق الجهــود ،بالتعــاون مــع
حكومــة اليمــن املعــرف بهــا دوليــاً والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية ضــد قــوات الحوثيــن التــي ال زالــت تســيطر عــى
عـاء.
أقــى ـغـرب املحافظــة املحــاذي ملحافظــة صن ـ

تأثري الصراع
صـراع الراهــن ،ومنــذ انــدالع ال ـنـزاع ،الــذي وصــل إىل مــأرب أوائــل عــام ُ ،2014قتــل
كانــت مــأرب جبهــة مب ـكـرة يف ال ـ
املئــات مــن ســكان مــأرب الذيــن مــا زالــوا يشــاركون يف ال ـنـزاع املســتمر عــى مشــارف محافظتهــم.

أوائــل عــام  ،2015خاضــت قبيلــة ـمـراد صراعــاً عنيفــاً ضــد قــوات الحوثيــن التــي حاولــت الســيطرة عــى املحافظــة
مــن خــال مناطــق القبيلــة ،مــن خــال جهــد قبــي متحــد وعالقــات جيــدة مــع اململكــة العربيــة الســعودية ،نجحــت
طـراف
القــوات القبليــة يف صــد قــوات الحوثيــن ،ومــع ذلــك ،تواصــل قــوات الحوثيــن الحفــاظ عــى وجودهــا يف أ ـ
شـراف ـ عــى خــاف اغلــب
مــأرب ،كمــا هــو الحــال يف منطقــة صــرواح ،حيــث ينتمــي بعــض أ ـفـراد قبائــل جهــم واأل ـ
ســكان مــأرب ـ للمذهــب الزيــدي الــذي ينتمــي إليــه الحوثيــون.
للقاعــدة تاريــخ مــن النشــاط يف مــأرب أيضــاً ،قبــل عــام  ،2014حيــث شــهدت املحافظــة هجمــات متكــررة وعمليــات
اختطاف ألجانب ،وال تزال ضربات الطائرات األمريكية بدون طيار تستهدف أعضاء تنظيم القاعدة يف املحافظة،
خـرة.
لكــن النشــاط ا ـملـريئ للتنظيــم وعملياتــه قــد انخفــض يف الســنوات األ ـ

باســتثناء صــرواح ،أصبحــت محافظــة مــأرب مســتقرة إىل حــد مــا منــذ عــام  ،2015ومــن العوامــل املؤديــة لهــذا
االســتقرار التاريــخ الطويــل لعشــائر مــأرب التــي تنظــم بشــكل صــارم اســتخدام األســلحة الناريــة داخــل املحافظــة،
جـرة” ،يُحظــر إطــاق النــار بالكامــل ،حيــث يتحمــل مــن يخالــف هــذه
فعــى ســبيل املثــال ،يف مــا يســمى األســواق “امله ـ
القاعدة غرامات باهظة قد تصل أحيانا إىل  12مليون ريال يمني( ،أكرث من  20ألف دوالر أمرييك بسعر الصرف
الحــايل).

صـراع ،بالنســبة
االســتقرار األمنــي يف مــأرب جعلهــا مــاذاً لليمنيــن الهاربــن مــن املحافظــات التــي ال ـتـزال متأ ـثـرة بال ـ
جـزء األكــر ،يعــارض النازحــون جماعــة الحوثيــن املســلحة ،ويغلــب عــى منشــئهم مناطــق اليمــن الشــمالية
لل ـ
عـاء ،ممــا يجعلهــا أ ـقـرب مدينــة غــر خاضعــة
والغربيــة والوســطى ،غــذ تقــع مــأرب عــى بعــد  120كــم فقــط مــن صن ـ
للحوثيــن إىل العاصمــة اليمنيــة.
منــذ عــام  ،2015زاد تدفــق النازحــن داخليــاً إىل مدينــة مــأرب بشــكل كبــر :ليقفــز عــدد ســكانها مــن حــوايل  300ألــف
إىل أكــر مــن  2مليــون ،فتصاعــد الضغــط عــى الخدمــات العامــة واملــدارس واملستشــفيات وفقــاً لذلــك ،ووصلــت
تكاليــف الســكن مســتويات غــر مســبوقة .وعــى الرغــم مــن الزيــادة الك ـبـرة يف أعمــال الب ـنـاء الســتيعاب النازحــن،
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يعتــر توافــر اإلســكان غــر كاف ،حيــث شــهدت املحافظــة توســعاً طفيفــاً يف البنيــة التحتيــة ،وخاصــة يف الصــرف
الصحــي واملــدارس.

خـراً إىل اتفــاق مــع الحكومــة املعــرف بهــا دوليــاً للحفــاظ عــى  20%مــن عائــدات النفــط والغــاز يف
توصلــت مــأرب مؤ ـ
صـول عــى درجــة مــن االســتقالل يف
املحافظــة ،وعــى الرغــم مــن أن عائــدات النفــط والغــاز ســاعدت مــأرب يف الح ـ
صنــع ال ـقـرار  -ممــا ّ
مكنهــا عــى ســبيل املثــال مــن تنفيــذ عــدد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة  -إال أن العديــد مــن املأربيــن
لديهــم تطلعــات أكــر للحكــم الــذايت.

التحديات الرئيسية
انعدام األمن
عــى الرغــم مــن اســتقرار مــأرب بشــكل عــام ،فــا ـيـزال األمــن يمثــل تحديــاً للمحافظــة ،ويف الوقــت الحاضــر ،يعتمــد
األمــن عــى الديناميــات االجتماعيــة ،وليــس عــى قــدرات أج ـهـزة األمــن ،وال ـتـزال منطقــة صــرواح جبهــة قتــال
مفتوحــة مــع قــوات الحوثيــن ،مــا يمثــل تهديــداً للمحافظــة ،إذ تطلــق قــوات الحوثيــن الصواريــخ منهــا ،رغــم أن
تأثريهــا محــدود بســبب أنظمــة الد ـفـاع الصاروخــي التــي يوفرهــا التحالــف بقيــادة الســعودية.
للتصــدي النعــدام األمــن يف مــأرب عمومــا ووقــف املخاطــر األمنيــة القادمــة مــن صــرواح ،يصــر الســكان املحليــون يف
شـرطة ،ويقرتحــون
شـرطة لتدريــب أ ـفـراد األمــن وتوفــر املعــدات الالزمــة لعمــل ال ـ
شـاء أكاديميــات لل ـ
مــأرب عــى إن ـ
كذلك إنشاء وحدات متخصصة ملكافحة اإلرهاب والتنسيق مع الدول اإلقليمية لتبادل املعلومات االستخباراتية
األمنيــة.

مرافق تعليمية محدودة
خـرة ،فالعاملــون يف
يشــعر الســكان املحليــون يف مــأرب كمــا لــو أن الجهــل قــد تــم الرتويــج لــه هنــاك يف العقــود األ ـ
املحافظــة غــر مؤهلــن يف عــدد مــن القطاعــات ،مــن أج ـهـزة األمــن وإنفــاذ القانــون ،إىل التعليــم والرعايــة الصحيــة،
والجهــاز اإلداري املحــي ،وال ـيـزال توفــر التعليــم العــايل واملتخصــص يمثــل تحديــاً.
بــدأت املحافظــة يف مواجهــة هــذا التحــدي ،وعــى ســبيل املثــال تــم افتتــاح جامعــة ســبأ بمدينــة مــأرب ،ومــع ذلــك،
ال ـتـزال املرافــق التعليميــة محــدودة ،وباعتبارهــا أرضــا غنيــة باملــوارد الزراعيــة والطبيعيــة ،تح ـتـاج مــأرب إىل تعليــم
مهني وفني فعال يوفر فرصاً للعمل يف الزراعة وصناعة الطاقة والتعدين ،ومع ذلك ،فاالستثمار يف التعليم ال
ـيـزال محــدودا ،ويف حــن أن الحاجــة إىل إعــادة التأهيــل والتدريــب واضحــة ،فــإن معالجــة هــذا األمــر تتطلــب تمويـا ً
وتنســيقاً ال يمكــن للســلطة املحليــة توليــه بمفردهــا.
شـرطاً عاجـا ً لربطهــا بالعالــم الخارجــي بعــد توقــف
يــرى العديــد مــن املأربيــن أيضــاً أن افتتــاح مطــار يف املحافظــة ـ
ال ـنـزاع ،حيــث يمكــن أن يســاعد املطــار مــأرب ،باعتبارهــا مركــز إقليــم ســبأ ،لتصبــح وجهــة ســياحية مهمــة يف اليمــن.
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تمثيل محدود يف الحكومة اليمنية املركزية
يســعى القــادة يف مــأرب عمومــاً إىل االســتمرار يف إطــار دولــة فيدراليــة يمنيــة ،وأطلــق عــدد مــن ســكان مــأرب دعــوات
ملعالجــة مظالــم محافظتهــم ،مطالبــن بتمثيــل نســبي يف الحكومــة املركزيــة والســعي لتوســيع ســلطات املحافظــة
داخــل الدولــة الفيدراليــة.

التهميش من عملية السالم
صـراع املســتمر قــد ـفـرض عليهــم ،وأن أي فرصــة للســام يف املســتقبل يجــب أن
يعتقــد املشــاركون مــن مــأرب بــأن ال ـ
حـرب ،وأن لهــم
تقــر باحتياجاتهــم ،حيــث قالــوا إنهــم لــن يقبلــوا أن ي ـفـرض الســام عليهــم كمــا فرضــت عليهــم ال ـ
الحق يف املشاركة برسم خريطة اليمن بعد الصراع ،كما قالوا إنهم ال يرغبون يف العودة إىل املركزية املفرطة التي
حرمت محافظتهم من الخدمات والتنمية واملشاركة يف صنع القرار السيايس ،وأكدوا أنه لو شاركت املحافظات
صـراع الحــايل ،كمــا يقرتحــون إدراج املحافظــات يف العمليــة بمــا
يف عمليــة الحــوار الوطنــي لعــام  ،2013ملــا اندلــع ال ـ
غـرايف وثروتهــا وعــدد ســكانها.
يتناســب مــع حجمهــا الج ـ

حالة دراسة :النازحون
كانــت قضيــة النازحــن واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي تــم طرحهــا كدراســة حالــة مــن قبــل مجموعــة مــأرب للتفكــر
سـراتيجي ،الذيــن اعتربوهــا قضيــة رئيســية للمحافظــة ،كتحــد وفرصــة.
اال ـ
إىل جانب اعتبارهم تهديدا أمنيا محتمال ،يُنظر إىل النازحني عىل أنهم منافسون شرسون عىل الوظائف واملساكن
صـول عــى الدعــم مــن املنظمــات الدوليــة :يدعــي ســكان مــأرب أن
والتعليــم واملرافــق الصحيــة ،،وأيضــاً يف ـفـرص الح ـ
النازحــن مــن خــارج املحافظــة يتلقــون مســاعدات خارجيــة عــى حســاب األشــخاص القادمــن مــن مــأرب (النازحــون
املحليون).

وألن البنيــة التحتيــة للمحافظــة لــم تكــن قــادرة عــى اســتيعاب مثــل هــذه األعــداد الك ـبـرة مــن النازحــن داخليــاً،
طـرت املحافظــة إىل منــح العديــد مــن
تحملــت الخدمــات العامــة ضغوطــاً ك ـبـرة ،ولتلبيــة متطلبــات اإلســكان ،اض ـ
سـاكن مؤقتــة عليهــا دون حــق امللكيــة ،فقــد منعــت الســلطات املحليــة النازحــن مــن ب ـنـاء
أراض إلقامــة م ـ
النازحــن
ٍ
منــازل حجريــة أو خرســانية دائمــة يف هــذه املناطــق ،فهــي تســمح لهــم فقــط بتشــكيل حاويــات الشــحن الفوالذيــة
سـاكن.
كم ـ
العديد من النازحني يف املحافظة ال يحصلون عىل الخدمات األساسية ،ويواجه تعليم األطفال تحديات متعددة
بسبب النقص املستمر يف هيئة التدريس ،واملباين املدرسية ،يف حني أن الحصول عىل الرعاية الصحية يمثل أيضاً
تحدياً آخر.

مــع ذلــك ،يمثــل تدفــق النازحــن داخليــاً أيضــاً فرصــة يمكــن اســتثمارها ،إذ يبــدو أن األشــخاص النازحــن داخليــا قــد
غـرات يف
قامــوا بتنشــيط اقتصــاد مــأرب ،وأطلــق البعــض مشــاريعاً اســتثمارية ،وبعضهــم يمتلــك مؤهــات لســد الث ـ
خدمــات األمــن والخدمــات العامــة واملؤسســات األكاديميــة.
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يف سلســلة من ورش العمل التي نظمها مركز صنعاء ومجموعة أكســفورد لألبحاث يف مدينة مأرب خالل الربع
األول من العام  ،2019حدد املشاركون آليات ملعالجة هذه املخاوف ،منها:
● تقييــم احتياجــات النازحــن ،وهــذا يتطلــب ب ـنـاء قاعــدة بيانــات متكاملــة ملتابعــة النازحــن .ويتضمــن كذلــك
جـراء تقييــم احتياجــات بــن النازحــن ،وهــذا يعنــي أيضــاً
دعــوة املانحــن املحليــن والدوليــن للمســاعدة يف إ ـ
شـرة بالســلطات املحليــة والجهــات املانحــة.
ربــط األشــخاص النازحــن داخليــا مبا ـ

● إذكاء الوعــي بحقــوق وواجبــات النازحــن ،مــن خــال ورش العمــل التعليميــة والحمــات اإلعالميــة ،ويمكــن
القيــام بذلــك بالتعــاون مــع الســلطات املحليــة ومنظمــات املجتمــع املــدين.
● تحســن مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والتنميــة ،مــن خــال إعــداد قائمــة باملرافــق والخدمــات
املتاحــة ،وإعــداد خطــة تشــغيلية لســد العجــز يف الخدمــات ،والتنســيق مــع الهيئــات الحكوميــة.

توصيات
اقرتح املأربيون املشاركون يف مشروع استكشاف فرص السالم التوصيات التالية:

للسلطات املحلية:
شـاء وحــدات متخصصــة ملكافحــة اإلرهــاب ،والتنســيق
شـرطة لتدريــب أ ـفـراد األمــن ،وإن ـ
شـاء أكاديميــات ال ـ
● إن ـ
مــع الــدول اإلقليميــة لتبــادل املعلومــات األمنيــة.
● تعزيز التعليم ،وخاصة برامج التدريب املهني التي تعزز فرص الحصول عىل الوظائف.
● فتــح مطــار يف مــأرب ،حيــث تح ـتـاج مــأرب إىل مطــار محــي يربطهــا بالعالــم كعاصمــة إلقليــم ســبأ ،وكمركــز
ســياحي يف اليمــن بســبب أهميتهــا التاريخيــة.
● التصدي للصور النمطية عن مأرب باعتبارها غري مستقرة.

للحكومة املعرتف بها دولياً:
● رفــع حضــور مــأرب داخــل الحكومــة املركزيــة ،بحيــث تنعكــس أهميتهــا بالنســبة لليمــن ككل بشــكل متناســب
مع قدرتها عىل املشاركة يف صنع القرار ،مع اقرتاحهم اعتبار الرثوة واملساحة والسكان معايري يجب أخذها
يف االعتبــار لتحديــد نســبة مشــاركة كل محافظــة يف صنــع ال ـقـرار.
● توسيع سلطة املسؤولني املحليني يف مأرب ،وتمكينهم من تسريع عملية التنمية.
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للمجتمع الدويل:
ـاو
● اال ـعـراف بمــأرب كشــريك رئيــي يف خلــق االســتقرار يف اليمــن ،إذ يجــب أن تحظــى مــأرب باهتمــام دويل مسـ ٍ
لدورهــا يف املشــهد اليمنــي ،وتح ـتـاج املحافظــة إىل مســاعدة إقليميــة ودوليــة ملواجهــة تحدياتهــا :اســتيعاب
النازحــن ،وتوســيع هيــكل الخدمــات العامــة الســتيعابهم ،وتدريــب وإعــداد موظفــي الســلطة املحليــة
واملؤسســات األمنيــة ،مــع املســاعدة الفنيــة واملاديــة الدوليــة الفعالــة ،يمكــن أن تصبــح مــأرب مر ـكـزاً لالســتقرار
يف شــمال وشــرق اليمــن.
● تمويــل الجهــود التعليميــة يف مــأرب ،وخاصــة يف الربامــج املهنيــة والتدريبيــة التــي ســتؤدي إىل زيــادة ـفـرص
العمــل للســكان املحليــن مــن مــأرب وللنازحــن مــن املحافظــات األخــرى.
● االســتثمار يف صناعــات الطاقــة والتعديــن يف مــأرب ،فبفضــل ثروتهــا مــن الطاقــة واملــوارد املعدنيــة ،تمتلــك
مــأرب القــدرة عــى أن تصبــح مر ـكـزاً اقتصاديــاً قويــاً ،لذلــك ،يجــب طمأنــة املســتثمرين املحليــن والدوليــن ،مــن
أجــل تحويــل هــذه الــروة املحتملــة إىل مصــدر حقيقــي للدخــل ،كمــا يجــب عــى املجتمــع الــدويل أن يســتثمر يف
طـاع الزراعــي يف مــأرب.
توســيع وتحديــث الق ـ
● ضمان تمثيل مأربي يف عملية السالم ،وهذا سوف يسهم يف تعزيز شرعية عملية السالم ككل.

خالصة
مع تنوع مواردها الطبيعية ودرجة من االستقرار ال مثيل لها يف اليمن اليوم ،تملك مأرب القدرة عىل لعب دور
محــوري يف مســتقبل اليمــن ،وعــى الرغــم مــن عــدد مــن التحديــات املســتمرة  -بمــا يف ذلــك جيــوب مــن انعــدام األمــن
جـزاء أخــرى مــن البــاد.
ومحدوديــة املرافــق التعليميــة  -يوفــر اســتقرار مــأرب مــاذاً لليمنيــن الفاريــن مــن ال ـنـزاع يف أ ـ
أدى هذا التدفق السريع لألشخاص النازحني داخليا إىل خلق منافسة شديدة عىل الوظائف واإلسكان والخدمات
العامــة املحــدودة ،وقــد حــدد ســكان مــأرب عــدداً مــن اآلليــات لتخفيــف الضغــط عــى الخدمــات العامــة وتحويــل
الســكان النازحــن مــن خــارج املحافظــة إىل فرصــة اقتصاديــة ،ومــع ذلــك ،فــإن تطبيــق هــذه اآلليــات يح ـتـاج إىل
شـركاء الدوليــن واإلقليميــن.
مســاعدة تقنيــة وماديــة مــن ال ـ
إضافــة إىل مــا ســبق ،ولــي تصبــح مــأرب حجــر الزاويــة لالســتقرار يف اليمــن ،تح ـتـاج إىل تمثيــل أكــر داخــل الحكومــة
اليمنيــة املركزيــة ويف عمليــة الســام ،بالنظــر إىل أهميــة محافظتهــم ،قــال املشــاركون املأربيــون إنهــم يســتحقون
صوتــاً أكــر يف عمليــة صنــع ال ـقـرار.

اآلراء الواردة يف هذه الورقة خالصة النقاشات واالجتماعات ملجموعة مأرب
االسرتاتيجية ،وال تعكس بالضرورة اآلراء الشخصية لألعضاء أو مركز
صنعاء للدراسات االسرتاتيجية او مجموعة أوكسفورد البحثية.

