
 نشرة اسبوعية صــادرة عن الموقــــع الرسمي لمحافظـة مأرب  

دراسة بريطانية عن تجربة مأرب في مواجهة القاعدة ..

بكلفة 4.5 مليون دوالر ..

صــنـــــع فــــــــي مــــــــــأرب

املحافظ يضع حجر األساس ألول مرشوع استثامري سياحي حول سد مأرب

تدشيــــن عيـــــادة دعــــم نفســــي وبرنامـــــج توعــــــوي بسرطــــان الثــــدي  «
تأهيــل 40 امرأة على دراسـة احتياجــات المجتمع وإعداد المشاريع الصغيرة «
جمعيـة النــدى تعيد تأهيـل البئـر االرتوازيـة لمشـروع مياه جامعة إقليم سبأ «
اختتــام مشـروع سفـراء السـالم في محافظــة مأرب بتكريم أصحاب المبادرات «

اللواء العرادة يتقدم موكب تشييع فقيد الوطن..
رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء يعزون في وفاة 

الشيخ مهيوب مدهش

الوكيل المعوضي يسلم أربعة مساكن مؤثثة لمعاقين بالشلل الرباعي
بدء برنامج تدريبي لتأهيل 252 كادرا طبيا وفنيا للتعامل مع كورونا

الوكيل مفتاح يدشن متليك 50 )تكتك نقل( لنازحني معاقني وأيتام بمأرب 
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بع���ث فخامة الرئي����س عبدربه من�ص���ور هادي 
رئي����س اجلمهوري���ة ، برقي���ة ع���زاء وموا�ص���اة اإىل 
املهند�س عبدالرزاق مهيوب مده�س، عزاه يف وفاة 

والده ال�ص���يخ مهيوب مده����س.
واأ�ص���ار فخام���ة الرئي����س، اإىل مناق���ب الفقي���د 
الوطني���ة والرتبوي���ة التي ج�ص���دها خالل م�ص���وار 
حياته احلافل بالعطاء.. معرباً عن خال�س العزاء 
و�ص���ادق املوا�ص���اة بهذا امل�ص���اب الألي���م.. مبتهالً 
للم���وىل ع���ز وج���ل اأن يتغم���ده بوا�ص���ع رحمت���ه 
وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب 

وال�صلوان.
م���ن جانب���ه بع���ث نائ���ب رئي����س اجلمهوري���ة 
الفري���ق الركن علي حم�ص���ن �صال���ح، برقية عزاء 
وموا�صاة اإىل املهند�س عبدالرزاق مهيوب مده�س، 
عزاه يف وفاة والده ال�صيخ مهيوب �صعيد مده�س.

واأ�ص���ار نائ���ب الرئي����س يف الربقي���ة، اإىل مناق���ب 
الفقي���د واأدواره الوطني���ة والجتماعية، وم�ص���وار 

حيات���ه يف املجال الرتبوي احلاف���ل بالعطاء.
وع���رب نائ���ب الرئي����س، ع���ن خال����س الع���زاء 
واملوا�صاة، لأ����رة واأقارب الفقيد وحمبيه، �صائالً 
اهلل العل���ي القدي���ر اأن يتغم���ده بوا�ص���ع رحمت���ه 
وي�ص���كنه ف�ص���يح جناته، واأن يله���م اأهله وذويه 

ال�ص���رب وال�ص���لوان.
كم���ا بع���ث رئي����س ال���وزراء الدكت���ور مع���ن 
عبداملل���ك، برقي���ة ع���زاء وموا�ص���اة اإىل املهند����س 
عبدال���رزاق مده����س، يف وفاة املغفور ل���ه باإذن اهلل 
تع���اىل وال���ده ال�ص���يخ مهي���وب �ص���عيد مده����س.

ون���وه رئي����س ال���وزراء مبناق���ب الفقي���د واأدواره 
الوطني���ة والجتماعي���ة والرتبوي���ة.. معرب���ا ع���ن 
خال�س العزاء واملوا�ص���اة، لأ����رة واأق���ارب الفقيد 
وحمبي���ه، �ص���ائالً اهلل العل���ي القدي���ر اأن يتغم���ده 
بوا�ص���ع رحمت���ه وي�ص���كنه ف�ص���يح جنات���ه، واأن 

يله���م اأهل���ه وذوي���ه ال�صرب وال�ص���لوان.

رئيس اجلمهورية ونائبه ورئيس الوزراء 
يعزون يف وفاة الشيخ مهيوب مدهش



3نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  31  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 128 (

وضـــع محافظ محافظة 
مأرب اللواء ســـلطان العرادة 
حجر األساس ملرشوع منتجع 
ســـد مأرب الســـياحي، كأول 
مرشوع اســـتثماري سياحي 
ترفيهـــي نوعـــي يف املحافظة 
تابـــع للقطاع الخاص يجمع 
بني السياحة والرتفيه، وتبلغ 
كلفتـــه 4 ماليـــني و500 ألف 

أمريكي. دوالر 
ـــر  ـــع حج ـــب وض وعق
األســـاس اطلـــع املحافـــظ 
العـــرادة عـــى تصميمـــات 
املرشوع الذي يقام يف منطقة 
سد مأرب التاريخي، واستمع 
ـــس إدارة  ـــس مجل ـــن رئي م
رشكـــة مـــأرب انرتناشـــونال 
للســـياحة والسفريات هادي 
ـــر التنفيذي خالد  زبني واملدي
الرشجبـــي إىل رشح عـــن 
املرشوع الذي ينفذ عى أربع 
مراحل خالل ثالث ســـنوات، 
األوىل  املرحلتـــان  تنفـــذ 
والثانيـــة خالل الســـنة األوىل 
ـــرشوع، ويتميز بدمج  من امل
الحدائـــق املتطـــورة والهادئة 

ـــياحي  ـــتثمار الس ـــع االس م
الراقـــي مـــع مراعاتـــه لآلثار 
ـــة ذوي  ـــة وخصوصي البيئي

االحتياجـــات الخاصـــة.
زبـــني  واســـتعرض 
ـــي  ـــرشوع والت ـــات امل مكون
ـــم  ـــا ومطاع ـــمل: )غرف تش
ـــق وألعابا،  ـــياحية، وحدائ س
وشاليهات سكنية، ومجمعا 
ـــة  ـــابح عام ـــا ومس رياضي
ـــة،  ـــق مائي وخاصـــة، وحدائ
ـــات  ومناطق خرضاء وجلس
عامـــة، ومبانـــي الخدمات(.. 
منوهـــا إىل أن املـــرشوع يف 
مراحلـــه األربـــع متوقـــع أن 
يوفـــر مـــا يقـــارب مـــن ألـــف 
فرصـــة عمل بشـــكل مبارش.

ويف ترصيـــح صحفـــي 
أعـــرب املحافظ العـــرادة عن 
ســـعادته يف وضـــع حجـــر 
األســـاس وتدشـــني انطـــالق 
أعمـــال التنفيـــذ ألول منتجع 
سياحي خدمي عى مستوى 
محافظـــة مأرب واإلقليم، إىل 
جانـــب أهميتـــه كونـــه حول 
سد مأرب العظيم الذي يعترب 

واحدا من املقاصد السياحية 
املهمة يف محافظة مأرب عى 
املستوى املحيل والعاملي، ودور 
املنتجـــع يف تلبيـــة احتياجات 
املواطنني والزائرين للسد من 
أبنـــاء املحافظـــة والنازحـــني 
الذيـــن تكتظ بهـــم، إىل جانب 
ما سيمثله من قيمة مضافة 
كمتنفـــس ترفيهي للعائالت.
وأشـــار املحافـــظ العرادة 
ـــرب  إىل أن هـــذا املـــرشوع يعت
باكـــورة االســـتثمار الخدمي 
الســـياحي يف املحافظـــة بمـــا 
يعزز قطاع السياحة الحيوي 
والفريد يف املحافظة ويشجع 
بقية املستثمرين يف االستفادة 
ـــتثمارية  ـــرص االس ـــن الف م
الواعـــدة التـــي يوفرهـــا هـــذا 
القطاع، حيث تعترب محافظة 
مأرب وجهة سياحية عاملية 
ومن خالل معاملها السياحية 
ـــا الراقية والبنى  ومنتجعاته
ـــاع  ـــدة للقط ـــة الجي التحتي
مخاطبة  نستطيع  السياحي 
ـــة  ـــة الحضاري ـــم باللغ العال
وإبـــراز اإلضافات الحضارية 

ـــان  ـــة لإلنس ـــة للبرشي القيم
اليمنـــي عرب مختلف العصور 

واملراحل.
وأكـــد اللـــواء العـــرادة أن 
الســـلطة املحليـــة بمحافظـــة 
مـــأرب ستســـتمر يف تقديـــم 
كافة التســـهيالت لرأس املال 
ـــدويل  ـــي وال ـــيل واإلقليم املح
لالســـتثمار يف املحافظة التي 
تزخـــر بفـــرص واعـــدة يف 
مختلف القطاعات الصناعية 
والســـياحية  والزراعيـــة 
والخدميـــة، إىل جانب رشاكة 
القطـــاع الخـــاص يف التنميـــة 

ملحلية. ا
حـــرض مديـــر املكتـــب 
الفني باملحافظة الدكتور عيل 
الجبـــل ومدير عام املعلومات 
عبدربه حليـــس وقائد قوات 
األمـــن الخـــاص باملحافظـــة 
العميـــد عبدالغنـــي شـــعالن، 
ومدير عـــام الغرفة التجارية 
باملحافظـــة  والصناعيـــة 

ـــق منيف. عبدالح

حول سد مأرب التاريخي ..

املحافظ العرادة يضع حجر األساس 
ألول مرشوع استثامري سياحي ترفيهي
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العرادة يتقدم موكب التشييع املهيب جلثامن فقيد 
الوطن مهيوب سعيد مدهش

ـــأرب  ـــظ م ـــدم محاف تق
اللواء سلطان العرادة موكب 
ـــان  ـــب لجثم ـــييع املهي التش
فقيد الوطن الشـــيخ مهيوب 
ســـعيد مدهـــش الـــذي وافـــاه 
األجـــل املحتـــوم بعـــد معاناة 
طويلة مع املرض عقب حياة 
حافلـــة بالعطاء يف نرش العلم 
وأعمال الرب والخري واإلصالح 
االجتماعـــي لـــذات البـــني، 
واالرتقاء بالحياة السياســـية 

يف املحافظـــة.

ـــذي  ـــييع ال ـــالل التش وخ
شـــارك فيه عدد مـــن قيادات 
الدولـــة املدنيـــة والعســـكرية 
والشخصيات االجتماعية أكد 
اللـــواء العـــرادة أن محافظـــة 
الشيخ  برحيل  مأرب خرست 
مهيوب ســـعيد مدهش، علما 
ـــة  ـــخصية وطني ـــارزا وش ب
كرست حياتها يف غرس مبادئ 
الوســـطية واالعتـــدال ونـــرش 
العلـــم واملفاهيـــم الصحيحـــة 
للديـــن، وتكريس قيـــم الوالء 

الوطني للجمهورية.
وقـــال املحافظ العـــرادة:« 
إن الفقيد – رحمه الله - كان 
مثـــاالً قل نظريه يف الشـــهامة 
والبـــذل والعطـــاء والتضحية 
يف مختلـــف امليادين واملراحل، 
وكان قائـــدا وملهما ومعلما، 
عـــرف بنبـــل أخالقـــه وعلـــو 

همته«.
ـــأرب  ـــظ م ـــل محاف ونق
تعـــازي الســـلطة املحليـــة 
باملحافظـــة ألهـــل الفقيـــد 

ـــاء  ـــه وأبن ـــه ومحبي وأقارب
محافظـــة مـــأرب عامـــة بهذا 
املصاب الجلل.. سائالً املوىل عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمتـــه وأن يلهمهـــم جميعا 

الصرب والســـلوان.
هـــذا وقـــد وري جثمـــان 
الشيخ مهيوب مدهش الثرى 
يف مقـــربة الجثـــوة بمديريـــة 
الـــوادي عقب الصالة عليه يف 

املقربة.
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مقدمة من الكويت الشقيق ..

دشـــن وكيـــل محافظـــة 
ـــه  ـــور عبدرب ـــأرب الدكت م
مفتاح ومعه املدير التنفيذي 
ملؤسســـة استجابة لألعمال 
اإلنسانية واإلغاثية، تسليم 
مفاتيـــح وأوراق التمليـــك 
)تكتـــك نقـــل( لعـــدد 50 
مســـتفيدا من ذوي اإلعاقة 
واأليتـــام واألشـــد فقـــرا، 
ملســـاعدتهم يف إعالة أرسهم 
وتحسني مستواهم املعييش، 
ـــة  ـــن الجمعي ـــة م واملقدم
ـــن  ـــة ضم ـــة لإلغاث الكويتي
حملة )الكويت إىل جانبكم(.

وخـــالل التدشـــني أعرب 
الوكيل مفتاح عن ســـعادته 
ـــليم  ـــرشوع تس بتدشـــني م
وتمليك 50 تكتك نقل والتي 

ســـتخدم 50 أرسة، وتوفـــر 
لها فرصة عمل تحسن من 
وضعهـــا املعيـــيش وتحولها 
إىل أرس منتجـــة وعاملة بدال 
من االعتماد عى املساعدات 

الجاهزة.. الغذائية 
ـــن  ـــاح ع ـــرب مفت وأع
شـــكره لدولـــة الكويـــت 
ــى  ــعبا عـ ــة وشـ حكومـ
وقوفهـــا األخـــوي الصـــادق 
إىل جانب اليمـــن وتدخالتها 
ـــي  ـــة والت ـــانية القيم اإلنس
تتســـم باالســـتدامة واألثـــر 
ـــادي  ـــي واالقتص االجتماع
الفاعـــل.. متمنيـــا عى بقية 
املنظمات اإلنسانية بالتوجه 
واالهتمام بتنفيذ املشـــاريع 
اإلنســـانية املســـتدامة التـــي 

تلبـــي احتياجـــات املجتمـــع 
وتفتـــح لهـــم فـــرص عمـــل 
وآفاقـــا جديـــدة لإلنتـــاج 
والتنمية، بـــدال عن االكتفاء 
بالتدخالت الطارئة ذات األثر 

ـــدود واآلني. املح
من جانبـــه أشـــار املدير 
التنفيذي ملؤسسة استجابة 
إىل أن هذه الدفعة من )تكتك 
النقـــل( التـــي تـــم تســـليمها 
للمستفيدين، والبالغ كلفتها 
450 ألـــف ريـــال ســـعودي، 
تعتـــرب مرحلـــة أوىل مـــن 
ـــدف  ـــوح يه ـــرشوع طم م
ـــش  ـــبل العي ـــني س إىل تحس
ــد  ــاعدة األرس األشـ ومسـ
فقـــرا واملعاقني واأليتام من 
تحسني دخلهم واالندماج يف 

االقتصاديـــة  الســـوق 
ـــة إىل  ـــن اإلعال ـــول م والتح
ـــاج واالعتماد  العمـــل واإلنت

عـــى الـــذات.
ــرب  ــم عـ ــن جانبهـ مـ
املســـتفيدون عـــن فرحتهم 
ــذا  ــة هـ ــرة وأهميـ الغامـ
املرشوع يف تحسني وضعهم 
واملعيـــيش  االقتصـــادي 
ـــن  ـــني ع ـــم.. معرب ألرسه
شـــكرهم لجهود مؤسســـة 
الشقيق  وللكويت  استجابة 
حكومـــة وشـــعبا عـــى هذه 
ـــتبقى  ـــي س ـــة والت االلتفات
بصمة فارقة يف قلوبهم تكن 
كل املحبة والعرفان لأليادي 

الكويتيـــة البيضـــاء.

الوكيل مفتاح يدشن تمليك 50 )تكتك 
نقل( لنازحين معاقين وأيتام بمأرب
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الوكيل املعويض يسلم أربعة مساكن مؤثثة ملعاقني 
بالشلل الرباعي

ـــة  ـــل محافظ ـــلم وكي س
ـــات  ـــؤون املديري ـــأرب لش م
الغربية محمد املعويض، أربعة 
مســـاكن لـــذوي االحتياجات 
الخاصة مصابني بشلل رباعي 
مكونة مـــن غرفتني ومطبخ 
ودورة مياه ومجهزة باألثاث 
واألدوات املنزليـــة املتكاملـــة، 
بـــادر يف بنائها ائتالف اإلغاثة 
والبنـــاء بتمويـــل مـــن الندوة 

العاملية للشباب اإلسالمي.
 وخـــالل التســـليم أشـــاد 
ــذه  ــويض بهـ ــل املعـ الوكيـ
املبـــادرة اإلنســـانية تجـــاه 
ـــخاص األكثر إعاقة من  األش
ـــة  ـــات الخاص ذوي االحتياج
والتـــي تخفف مـــن معاناتهم 
وأرسهم يف توفري سكن الئق 
ـــات  ـــا املنظم يجمعهم...داعي
ـــذه  ـــام به ـــانية لالهتم اإلنس

الرشيحة املســـتحقة للرعاية 
والتأهيل .

من جهتـــه أوضـــح مدير 
والبناء محمد  اإلغاثة  ائتالف 
مخـــارش أن هـــذه املســـاكن 
تأتي يف إطـــار مرشوع تتبناه 
الجمعية للتخفيف من معاناة 
ـــر إعاقة خاصة..  األرس األكث
مشـــريا إىل أن املســـتفيدين 
وفـــروا األرضيـــة التـــي تكفل 

االئتالف ببناء املســـكن عليها 
.. الفتـــا إىل أن االئتـــالف كان 
قد ســـلم الشـــهر املايض ستة 
ـــني  ـــني مصاب ـــاكن ملعاق مس

ـــلل الرباعي أيضا. بالش
ـــل  ـــليم ممث ـــرض التس ح
كتلة اإليـــواء واملـــأوى زكريا 
يسلم ومسؤول مكتب الندوة 
العامليـــة للشـــباب اإلســـالمي 

باملـــكال مهنـــد بامحفوظ .
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بدء برنامج تدريبي لتأهيل 252 كادرا طبيا وفنيا 
للتعامل مع كورونا

بدء مكتب الصحة العامة 
والســـكان بمحافظـــة مأرب 
بالتعاون مع منظمة الهجرة 
ـــلمان  الدولية ومركز امللك س
ـــا  ـــة  برنامجـــا تدريبي لإلغاث
ــا  ــل 252 كادرا طبيـ لتأهيـ
وفنيا يعملون يف مراكز العزل 
واملستشـــفيات والعيـــادات 
الطبية املتنقلـــة عى مهارات 
السياسة العالجية والوقائية 

من فريوس كورونا.
وأكـــد مديـــر عـــام مكتب 
الصحـــة باملحافظـــة الدكتور 
عبدالعزيـــز الشـــدادي خـــالل 
ـــي  ـــدورة األوىل الت ـــني ال تدش
يشـــارك فيها 20 طبيبا عاما، 
أن الربنامج التدريبي يأتي يف 
ســـياق إعداد الكـــوادر الطبية 
والفنية واملستشفيات للتأهب 
ألي موجـــة أخرى يشـــهدها 

العالـــم مـــن وبـــاء كورونا، يف 
ظل استمرار انتشاره وعودته 
بقوة إىل عدد من دول العالم.

املحافظـــة  إن  وقـــال 
سجلت خالل هذا الشهر ست 
حاالت إصابة بكورونا أجريت 
لها فحوصـــات بي يس آر من 
بينها حالة وفاة تأكد إصابتها 
بالوبـــاء.. حاثـــا املتدربـــني 
ـــوى  ـــتفادة القص ـــى االس ع

من املعـــارف واملهـــارات التي 
ســـيتلقونها خالل الدورة بما 
يعـــزز من قدرات املحافظة يف 

الوبائية. الجائحة  مواجهة 
حـــرض التدشـــني الدكتور 
عمر املرشدي مسؤول مكون 
الصحة بالهجرة الدولية مكتب 

محافظة مأرب.
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تدشين عيادة دعم نفسي وبرنامج توعوي 
بسرطان الثدي احتفاء بيوم الصحة النفسية

دشـــنت هيئة مستشـــفى 
مـــأرب العـــام بالتعـــاون مـــع 
ـــة  ـــة لرعاي ـــة الدولي الجمعي
ضحايـــا الحـــروب والكوارث 
)األمـــني( عمـــل عيـــادة الدعم 
النفـــي يف الهيئـــة، وانطالق 
برنامـــج توعـــوي مجتمعـــي 
حـــول رسطان الثدي، وإجراء 
فحوصـــات مجانيـــة لـــه عى 
مـــدى شـــهر، وذلـــك احتفـــاًء 
ــة  باليـــوم العاملـــي للصحـ
النفســـية الـــذي يحتفـــل بـــه 
العالم أجمع يف الـ25 من أكتوبر 

يف كل عـــام.
وخالل التدشني أكد وكيل 
املحافظـــة محمـــد املعـــويض 
ـــر الخدمات  عى أهمية تطوي
الصحية والطبية يف املحافظة، 
ـــة  ـــات نوعي ـــة خدم وإضاف
يحتاجها املرىض يف املحافظة 
التي تكتظ بالنازحني.. معربا 
عن ســـعادته يف افتتاح عيادة 
الدعم النفي يف الهيئة يف مثل 
هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 
والصعبة التي يعيشها الشعب 
اليمني عقب انقالب مليشـــيا 
الحوثـــي، وشـــنها حربـــاً عى 
باملواطنني. والتنكيل  الشعب 
إىل  املعويض  الوكيل  ونوه 

ــن املواطنـــني  أن كثـــرياً مـ
ـــا االنقـــالب والحـــرب  ضحاي
والنـــزوح والتهجـــري يمـــرون 
ـــة  ـــية عصيب ـــروف نفس بظ
بأمس الحاجة للدعم النفي، 
خاصة يف محافظة مأرب التي 
يوجد بها نحو 3 ماليني نازح 
ومهجـــر، إىل جانـــب جرحـــى 
الحـــرب والحـــوادث املختلفة 
واآلثار النفســـية السيئة التي 
يخلفهـــا الوضـــع االقتصادي 

واملعيـــيش الصعـــب لألرس.
كمـــا أكـــد املعـــويض عـــى 
أهمية إقامة الربامج التوعوية 
الصحيـــة النوعيـــة يف مجـــال 
الرسطان الذي يتوسع وينترش 
والحاجة  املجتمع،  أوساط  يف 
إىل جهـــة متخصصـــة لتقديم 
ـــان  ـــرىض الرسط ـــة مل الرعاي
خاصـــة رسطـــان الثـــدي.. 
الفتـــاً إىل أهمية هـــذه الربامج 
التوعوية يف أوســـاط املجتمع 
برسطان الثدي للمســـاعدة يف 
ـــف عن الحاالت املبكرة  الكش
وعالجها بما يســـهم يف إنقاذ 

املرىض. حياة 
وأكد الوكيل دعم السلطة 
املحلية للقطاع الصحي وملثل 
هـــذه اإلضافـــات النوعيـــة يف 

ـــات والربامج الصحية  الخدم
الهادفـــة التي تخـــدم املجتمع 

وصحته.
هيئـــة  رئيـــس  وكان 
مستشفى مأرب العام الدكتور 
محمد القباطي قد أشار إىل أن 
افتتاح عيادة الدعم النفي يف 
الهيئة وتنفيذ برنامج توعوي 
مجتمعي حول رسطان الثدي 
وخدمـــات كشـــفية، وإجـــراء 
ـــة  ـــة مجاني ـــات جراحي عملي
للحاالت التي سيثبت إصابتها 
بهـــذا املـــرض، يأتـــي يف إطـــار 
ـــر  ـــة للتطوي ـــود املبذول الجه
الواقـــع الصحـــي يف املحافظة 
ـــة املقدمة،  والخدمـــات الطبي
ـــي  ـــي املجتمع ـــز الوع وتعزي
بالجوانب الصحية واألمراض 
وكيفيـــة التعامل معهـــا، بما 
ـــاة  ـــف معان ـــهم يف تخفي يس
املـــرىض وفاتورتهم الصحية.
مـــن جانبـــه أعـــرب مدير 
عـــام مكتـــب الصحـــة العامة 
والسكان عبدالعزيز الشدادي 
ـــة  عـــن شـــكره لجهـــود هيئ
ـــفى مأرب والجمعية  مستش
الدولية لرعايا ضحايا الحروب 
ـــة يف  ـــة النوعي ـــذه اإلضاف له
الخدمات الصحية باملحافظة.. 

مشريا إىل أن املكتب يسعى ألن 
تتطور عيادة الدعم النفي إىل 
مركز متخصص وتطويره إىل 
مستشـــفى خاص باألمراض 
ـــى  ـــد ع ـــا أك ـــية.. كم النفس
التوعية بمرض  أهمية حملة 
الرسطـــان ورسطـــان الثـــدي 
وإجـــراء الكشـــف والعمليات 

املجانيـــة للمصابني به.
ـــق  ـــح منس ـــك أوض إىل ذل
أن عيادة  إىل  الدولية  الجمعية 
الدعـــم النفي تأتـــي يف إطار 
للمساعدة  الجمعية  توجهات 
ـــرب  ـــا الح ـــة ضحاي يف رعاي
واملجتمع اليمني جراء الوضع 
الـــذي يمـــر به الوطـــن وترتك 
آثارها النفسية عى املواطنني.. 
مشريا إىل أن برنامج التوعية 
الثدي والذي  بمرض رسطان 
يســـتمر شـــهرا كامال تشمل 
إقامـــة املحـــارضات والندوات 
والجامعـــات  املـــدارس  يف 
ومخيمـــات النازحني وتوزيع 
ــورات  ــات والربوشـ امللصقـ
ـــب إجـــراء  ـــة إىل جان التوعوي
الفحوصات والكشف املجاني 
والعمليات  املشتبهة  للحاالت 
املجانية ملن يثبت إصابته بهذا 

الخبيث. املرض 



9نشرة أسبوعية صادرة عن الموقع الرسمي لمحافظة مأرب   
صفحة
PA G E

Mareb.gov Mareb_gov Mareb_gov Mareb_gov
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي
W W W . M A R I B - G O V . C O MMareb gov

السبت  31  اكتوبر   2020م   العـــــدد ) 128 (

بـــدأت، بمدينـــة مـــأرب 
دورة تأهيليـــة لـ 40 امرأة 
النازحـــات واملجتمـــع  مـــن 
املدينة  مديريتي  يف  املضيف 
والجوبـــة، حـــول عمـــل 
للمشاريع  واإلعداد  دراسة 
الصغـــرية، يف إطار أنشـــطة 
االجتماعي  التماسك  تعزيز 
والتمكـــني االقتصادي التي 

ينفذها ملتقى طالب مأرب 
الثقايف التنموي بتمويل من 

ـــيفر وولد. منظمة س
ويف افتتـــاح الـــدورة 
التي تســـتمر خمســـة أيام، 
مكتـــب  مديـــر  أشـــار 
االجتماعيـــة  الشـــؤون 
القيي  عبدالحكيم  والعمل 
إىل أهميـــة إقامـــة مثل هذه 

التأهيليـــة للمرأة  الـــدورات 
لتعزيـــز قدراتهـــا يف التنمية 
ـــروف  ـــى الظ ـــب ع والتغل
ـــي  الت ـــة  ـــية الصعب املعيش
النـــزوح  خلفتهـــا عمليـــات 
واالنقالب والحرب الشعواء 
عى الشعب اليمني من قبل 
مليشـــيا الحوثـــي املدعومة 

إيران. من 

ـــي إىل أن  ـــت القي ولف
الـــدورة مـــن شـــأنها  هـــذه 
ــاركات يف  ــاعدة املشـ مسـ
ـــاريع  ـــات ملش ـــداد دراس إع
صغرية تمكنهن من تحسني 
ــادي  ــتواهن االقتصـ مسـ
وســـبل العيـــش ألرسهـــن.

تأهيل 40 امرأة بمأرب على دراسة احتياجات 
المجتمع وإعداد المشاريع الصغيرة
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تســـلمت جامعـــة إقليم 
ـــأرب،  ـــة م ـــبأ بمحافظ س
بعد  الجامعة  مياه  مرشوع 
إعـــادة تأهيل البئـــر التابعة 
للمـــرشوع ونظـــام التحكم 
ــزان  ــدادات إىل الخـ واإلمـ
ـــه  ـــي نفذت ـــس، والت الرئي
جمعيـــة النـــدى االجتماعي 
الخريية بكلفة 7600 دوالر 

أمريكي.

ـــليم  وخالل عملية التس
ـــة  ـــس الجامع ـــح رئي أوض
ـــود  ـــد حم ـــور محم الدكت
القـــديس ومديـــر الجمعيـــة 
أن  الرشعبـــي،  فيصـــل 
هـــذا املـــرشوع هـــو مقدمة 
لتعـــاون مثمر بني الجامعة 
ـــة لتنفيذ عدد من  والجمعي
البنـــى  مشـــاريع الدعـــم يف 
إليها  تحتاج  والتي  التحتية 

الجامعة الناشئة.
وأشـــارا إىل أن مـــرشوع 
الجامعة  املياه يخدم طالب 
الذيـــن يتجـــاوز عددهـــم 
ـــة  ـــب وطالب ـــف طال أل  14
ـــات  ـــف محافظ ـــن مختل م
ــب  ــة، إىل جانـ الجمهوريـ
أهميتـــه يف ري املســـطحات 
الخـــرضاء التي توســـعت يف 
ومازالت  الجامعة  ساحات 

إىل جانب  يف توسع مستمر 
توفـــري احتياجـــات املعامل 
الصحية  واملرافق  املياه  من 

وغريها.
ـــني  ـــليم أم ـــرض التس ح
ـــور  ـــة الدكت ـــام الجامع ع
ـــر  ـــرادة واملدي الع ـــان  عثم
ـــة  ـــة اإلغاث ـــذي للجن التنفي
ـــز. ـــني عزي ـــة أم باملحافظ

جمعية الندى تعيد تأهيل 
البئر االرتوازية لمشروع 

مياه جامعة إقليم سبأ
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اختتام مرشوع سفراء السالم يف حمافظة مأرب 
بتكريم أصحاب املبادرات

اختتمـــت مؤسســـة ســـد 
مـــأرب للتنميـــة االجتماعيـــة 
مرشوع »سفراء السالم« الذي 
نفذته خالل األشهر )فرباير- 
أكتوبر 2020م(، بالتعاون مع 
منظمة ســـيفر وولد، بإقامة 
يـــوم مفتوح وحفـــل ختامي 
املبادرات  وتكريمي ألصحاب 
واملنفذيـــن لهـــا التي تضمنها 

املرشوع.
وهدف املرشوع الذي نفذ 
يف ثـــالث مديريات باملحافظة 
شـــملت ) حريـــب، والـــوادي، 
ـــي  ـــع الوع ـــة( إىل رف واملدين
املجتمعي بأهمية الســـالم يف 
محافظة مأرب التي تحتضن 
ـــني  ـــن النازح ـــدد م ـــرب ع أك
مـــن مختلـــف محافظـــات 
الجمهورية، من خالل تدريب 
الشباب والشابات عى صناعة 

مبادرات مجتمعية وتمويلها 
واإلرشاف عـــى تنفيذهـــا بما 
يخدم املجتمعات يف املديريات 
املســـتهدفة، ويعـــزز الســـالم 
والتعايش والتعاون املجتمعي 

املخاطر. ملواجهة 
ـــل  ـــد وكي ـــل أك ويف الحف
املحافظـــة الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح عـــى أهميـــة الـــدور 
اإلنساني والتنموي ملنظمات 
ـــز  ـــي يف تعزي ـــع املدن املجتم
قيـــم الســـالم والتماســـك 
االجتماعـــي.. مشـــيدا بالدور 
الريادي ملؤسسة سد مأرب يف 
اإلنساني والتنموي يف  املجال 
املحافظة، التي استقبلت حتى 
اآلن ما يقـــارب من 3 ماليني 
نـــازح، منهـــم نحـــو 2 مليون 
نازح موزعني يف 130 مخيما 
ـــني، رشدتهم  وتجمعا للنازح

مليشـــيا الحوثـــي االنقالبيـــة 
مـــن منازلهـــم وأعمالهـــم 
ومناطقهـــم، ويحتاجـــون إىل 
تدخالت ودور إنســـاني فاعل 
مـــن قبـــل منظمـــات املجتمع 
املدني للتخفيف من معاناتهم.
مـــن جانبها اســـتعرضت 
السالم  مدير مرشوع سفراء 
شـــيماء عبد الحميـــد، املراحل 
األربـــع لتنفيـــذ املـــرشوع، 
واملبادرات الست الشبابية التي 
تبناها املرشوع ومول تنفيذها، 
والتـــي توزعت عـــى الجوانب 
وتعزيز  والتنموية،  التوعوية 
مفهـــوم الســـالم والتماســـك 
إجراءات  االجتماعي، وتعزيز 
حماية املجتمـــع من فريوس 
كورونـــا مـــن خـــالل مبـــادرة 
ـــم يف مخيمات  الرش والتعقي
النازحـــني وعـــدد مـــن املرافق 

وتوزيـــع  الحكوميـــة 
الكمامـــات، كمـــا شـــملت 
املبـــادرات تنفيـــذ حمـــالت 
التوعية والنظافـــة يف املواقع 
األثريـــة والســـياحية وتعزيز 
مبـــدأ العمـــل اإلنســـاني 
والخـــريي، وترســـيخ ثقافـــة 
العمـــل التطوعي واملبـــادرات 

املجتمعيـــة.
ـــر  ـــام مدي ـــرض االختت ح
عام مكتب املبادرات املجتمعية 
ــالب  ــه غـ ــة طـ باملحافظـ
ومديـــر عام مكتب الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل املكلف 
عبدالحكيـــم القيـــي ومديـــر 
عام مكتب الشباب والرياضة 
عيل حشوان ومستشار وزير 
الشباب داؤود علوة وعدد من 

املهتمني.
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حثت دراســـة بريطانية 
حديثة صادرة عن مجموعة 
لألبحـــاث،  أكســـفورد 
الـــدويل والواليات  املجتمـــع 
ـــى  ـــة ع ـــدة األمريكي املتح
ـــة  ـــن تجرب ـــتفادة م االس
مـــأرب يف مواجهـــة تنظيم 
القاعـــدة والتـــي نجحـــت يف 
الحد من هجمـــات التنظيم 

يف الجزيـــرة العربيـــة.
ــة أن  ــدت الدراسـ وأكـ
»نموذج مأرب« يف مواجهة 
تنظيم القاعدة لم يقف عند 
فحسب،  هجماته  من  الحد 
بل تعداه إىل معالجة األسباب 
ـــن  ـــدام األم ـــة النع الجذري
ـــد املتطرفني،  ودوافع تجني
بخالف السياسة األمريكية 

يف التعامـــل مع القاعدة.
التـــي  ووفـــق الدراســـة 
أعدتهـــا الباحثة الربيطانية 
كاميـــال مونيلكس وحملت 
ـــأرب  ـــع يف م ـــوان )صن عن
.. اســـتجابة محليـــة لحالة 
ـــتقرار(  ـــال اس ـــف وال العن

فـــإن اســـرتاتيجية مأرب يف 
إىل  القاعدة عمدت  مواجهة 
األساسية  الدوافع  معالجة 
لحالة الالاستقرار والتطرف 
العنيـــف ، مثل غياب الحكم 
الرشـــيد واألمن والخدمات 
األساســـية وفـــرص العمل، 
ـــني ظروف  كطريقة لتحس

املحليني. السكان  وأمن 
جملة  الدراسة  وأبرزت 
مـــن العوامل والسياســـات 
ـــلطة  ـــا الس ـــي انتهجته الت
املحليـــة بمحافظـــة مـــأرب 
نجحت يف الحد من هجمات 
القاعدة، من أبرزها الرتكيز 
عى الحكم الرشيد وتطبيق 
ـــم  ـــة ودع ـــني املحلي القوان
القضاء وتعزيز الشـــفافية 
واملســـاءلة، وهو ما أســـهم 
يف انخفاض معدل الجريمة 
بنســـبة 70 باملائـــة، وعـــزز 
مـــن ثقة املجتمـــع يف قيادة 

ـــوات األمن. املحافظة وق
ـــت أن »نموذج  وأوضح
مأرب« وعالوة عى نجاحه 

يف الحـــد مـــن الهجمـــات 
اإلرهابيـــة، فقـــد خلق بيئة 
ـــو االقتصادي،  مواتية للنم
ووفـــر مـــالذاً آمنـــاً ملاليـــني 
النازحـــني داخلًيـــا، وفرص 

ـــباب. عمل للش
وتابعـــت: نموذج مأرب 
»ليـــس اســـرتاتيجية تدخل 
ذات مقـــاس واحد يناســـب 
الجميـــع كاالســـرتاتيجية 
أنـــه  إال  األمريكيـــة، 
يســـلط الضـــوء عـــى قيمة 
ـــربات  ـــن الخ ـــتفادة م االس
ـــة  ـــرتاتيجيات املحلي واالس
عنـــد بناء مجتمعـــات مرنة 

ـــر أمانا«. وأكث
وتطرقـــت الدراســـة إىل 
الـــدور الذي لعبـــه محافظ 
مأرب اللواء سلطان العرادة 
يف بنـــاء الثقة مـــع املجتمع 
املحـــيل، ولقاءاتـــه املتكررة 
ـــني  ـــؤولني محلي ـــع مس م
وقيـــادات القبائـــل لصناعة 
ـــث  ـــة، حي ـــرارات توافقي ق
مثـــل ذلك عامال رئيســـيا يف 

ـــه  ـــذي تعيش ال ـــتقرار  االس
محافظـــة مـــأرب حاليا.

ــة  ــت الدراسـ وتوصلـ
البحثية إىل أن اســـرتاتيجية 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
يف مواجهة القاعدة يف اليمن 
لـــم تعـــد صالحـــة لظـــروف 
مأرب. مؤكـــدة أن املجتمع 
الدويل فشـــل يف االســـتفادة 
مـــن الدروس التـــي قدمتها 
مأرب عى الرغم من التقدم 

فيها. املحرز 
ــة إىل  ــت الدراسـ ودعـ
ـــة  ـــق اســـتجابة دولي تحقي
ـــم  ـــم الحك ـــة لدع ديناميكي
الرشـــيد يف محافظة مأرب، 
ـــن  ـــد م ـــا يف الح وتجربته
هجمـــات تنظيـــم القاعـــدة 
ـــاندتها  ـــى مس ـــل ع والعم
يف توفـــري فـــرص عمـــل 
ـــاعدة يف  ـــتدامة، واملس مس
خلق سبل مستقرة للتمويل 
واالستثمار يف البنية التحتية 

وتعزيـــز املســـاءلة.

دراسة بريطانية حتث املجتمع الدويل عىل االستفادة 
من جتربة مأرب يف مواجهة القاعدة
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صنـــع فــــي مــــأرب

ـــتجابة املجتمع  تكمن اس
االستقرار  الدويل لحاالت عدم 
والـــرصاع والتطـــرف املتســـم 
بالعنف يف الدول الهشة تقريًبا 
ـــة  ـــوة الصلب ـــتخدام الق يف اس

واألســـاليب العسكرية.
تنفـــذ هـــذه االســـتجابات 
ـــان، دون  ـــن األحي ـــري م يف كث
مراعاة الدوافع املحلية للرصاع 

والعنف.
وتوازيـــا مـــع ذلـــك، توجد 
هنـــاك دائًمـــا جهـــود تبذل من 
قبل مجتمعات محلية تحاول 
معالجـــة العوامل التـــي تقود 
ـــتندة  ـــف، مس ـــاس إىل العن الن
عى معرفة عميقة بالظروف 

املحلية.
لكن لســـوء الحـــظ، غالبا 
ما تقـــوض هـــذه الجهـــود أو 
يتم تجاوزها أو تعارضها مع 
الجهـــود الدولية »التـــي غالًبا 
مـــا تنتهـــي بتقويض الســـالم 

واألمن«.
الدويل  املجتمع  سيستفيد 
مـــن معالجة الدوافـــع املحلية 
التي تســـبب العنـــف من خالل 
دعم االســـتجابات املجتمعية، 
والبناء عليهـــا، والتعلم منها، 
بدالً من رفع وترية االستجابة 

العسكرية بمعزل عن الجهود 
املحلية. 

ـــط  ـــة فق ـــك الحال ويف تل
ســـتكون قادرة بشـــكل فعال 
عـــى وضع حد للعنـــف الحايل 
)ومنعـــه مســـتقبال(، والـــذي 
سيوفر وسيلة لبناء استقرار 

ـــتدامني. وأمن مس
ـــرد  ـــة ال ـــري طريق إن تغي
ـــع الدويل تجاه  من قبل املجتم
الرصاعات يكتســـب له أهمية 
خاصة ألنه يفشـــل يف تحقيق 
نجـــاح حتـــى وفقـــا ألهدافـــه 
الخاصة بمحاربـــة الجماعات 

املسلحة.
ــات  ــت الهجمـ »تضاعفـ
اإلرهابيـــة الســـنوية يف جميع 
أنحاء العالم بنســـبة خمســـة 

أضعـــاف منـــذ عـــام 2001.
 فيما ارتفع عدد املقاتلني 
الســـلفيني الجهاديـــني الذيـــن 
أعلنـــوا عن أنفســـهم أكثر من 
ـــرشوا  ـــاف«، وانت ـــة أضع ثالث
يف مناطـــق جغرافيـــة جديدة، 
بحسب فريق عمل مؤلف من 
البارزين من صانعي  الحزبني 
ـــة األمريكيني سابقا. السياس
ويؤكـــد هـــذا التطـــور عى 
الحاجة املاسة إلعادة التفكري 

يف السياســـة األمنية للوصول 
إىل خـــارج مربع القوة الصلبة 

ملعالجة األسباب الرئيسية.
 ويمثـــل اليمـــن، وهـــو بلد 
موطن أخطر فـــرع من فروع 
تنظيم القاعـــدة الذي يتعرض 
لُنهـــج أمنية دوليـــة ومحلية، 

دراســـة حالة مقنعة لهذا.
ـــاز  ـــذا اإليج ـــيناقش ه س
كيف تعاملت قيادة املجتمع يف 
مأرب بنجاح كبري مع األسباب 
ـــتقرار  ـــة الالاس ـــة لحال املؤدي
والعنـــف عى الصعيـــد املحيل. 

ـــاز  ـــيقدم اإليج ـــة، س بداي
مقدمة موجـــزة لربوز تنظيم 
القاعدة يف اليمن، يليها تحليل 
رسيع عن تأثري النهج األمنية 
املتخذة من قبل املجتمع الدويل 

املجتمع. عى 
بعد ذلك واعتمادا عى بحث 
ـــامل، سوف يدرس  ميداني ش
كيف طـــور القـــادة املأربيون، 
بمساعدة دعم مجتمعي واسع 
النطاق، استجابة أمنية محلية 
لم تحســـن من أمن املحافظة 
فحسب ، بل أدت أيًضا إىل نمو 

اقتصادي.
ـــى  ـــاز ع ـــتند اإليج ويس
بحث تـــم إجراؤه أثنـــاء رحلة 

ـــو  ـــة إىل مـــأرب يف يولي ميداني
عـــى  باالعتمـــاد   ،  2018
مقابالت مع ســـتني شـــخًصا، 
بهدف معرفة تجارب رشيحة 
واســـعة من املجتمع ، وأناس 
بينهم مســـؤولون حكوميون 
وأمنيون محليون، ومسؤولون 
عسكريون يمنيون وسعوديون 
، وموظفـــون مدنيـــون )بمـــا 
يف ذلك نســـاء يف إدارة شـــؤون 
املـــرأة يف مأرب( ، وصحفيون، 
وأصحاب متاجر، وعمال إغاثة 

وأعضـــاء يف املجتمع املدني.
كما التقيت، خالل الرحلة، 
ـــخاص  ـــن األش ـــرشات م الع
الذين فقدوا أحبتهم يف غارات 
الطائرات بـــدون طيار أو نجو 
مـــن الرضبـــات، وقـــد عانـــى 
العديد منهم بصورة منتظمة 
من تحليق طائرات بدون طيار 

منازلهم. فوق 
ـــة   كمـــا زرت أيًضـــا عائل
كانـــت هدًفـــا لغـــارة مـــن قبل 
القـــوات الخاصـــة األمريكيـــة 

ـــة. واإلماراتي
 وأوضحـــوا أن الطائـــرات 
بـــدون طيـــار تحلق يف ســـماء 
املنطقة بشـــكل يومـــي، حتى 
أن يـــوم زيارتـــي لم يكن حالة 

دراسة بريطانية عن جتربة مأرب في مواجهة القاعدة ..
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استثنائية.
ـــورت  ـــنوات ط ـــالل س خ
الحكومـــة املحليـــة يف مـــأرب 
اسرتاتيجيتها الخاصة ملواجهة 
ـــرب،  ـــرة الع ـــدة يف جزي القاع
وتوفـــري األمـــن واالســـتقرار 

ـــكان املحافظة. لس
ـــع  ـــج املتب ـــميت النه وأس
من قبل املحافظة تجاه األمن 
واالستقرار والنمو االقتصادي 

مأرب«. ب«نموذج 
إن هذه االسرتاتيجية :

قيـــادات  تقودهـــا  أ(   
ــرة . ــة وقديـ محرتمـ

ـــن  ـــا م ـــم تمكينه ب( يت
خالل الالمركزية عى الصعيد 
الوطنـــي، ممـــا يوفـــر ملـــأرب 
مستوى غري مسبوق من الحكم 
الذاتي املحيل واالستقالل املايل.

ج( وتمكنـــت مـــن تطوير 
قـــوة أمنيـــة فعالـــة وخاضعة 
للمســـاءلة، وبنـــاء الثقـــة بني 
ـــرار  ـــاذ الق ـــات، واتخ املجتمع
القائم عـــى اإلجمـــاع )والذي 
ـــم  ـــاء الدع ـــدوره أدى إىل بن ب
املجتمعي ( واالستثمار املايل يف 

ـــاد املحيل. االقتص
النهـــج  وبخـــالف 
األمريكـــي، توســـع هـــدف 
وتركيـــز الجهـــود املحليـــة إىل 
أبعـــد مـــن تنظيـــم القاعـــدة يف 
شبه الجزيرة العربية، وعالج 
األسباب الجذرية النعدام األمن 
يف املحافظـــة، ودوافـــع تجنيد 

املتطرفـــني.
امتد هذا من خالل معالجة 
الفراغ الحكومي واألمني، الذي 
تـــرك ســـكان مـــأرب يف املايض 
عرضـــة لهجمـــات القاعدة يف 

جزيرة العرب.
عـــالوة عـــى ذلـــك، بـــدون 
الحصـــول عى حمايـــة الدولة 
ـــم  ـــا يت ـــا م ـــة ، غالًب أو العدال
ـــتغالل املظالم االجتماعية  اس
واالقتصادية - بما يف ذلك تلك 
القائمـــة عـــى الفقـــر والعزلة 
والبطالة - واستخدامها كأدوات 
توظيف مـــن قبـــل القاعدة يف 

ـــبه الجزيرة العربية. ش
كان لنمـــوذج مـــأرب آثار 

بعيدة املدى، حيث دفع بعجلة 
ـــة والنمـــو االقتصادي،  التنمي
وخلـــق فرص العمل والتعليم.
ويف حـــني أن الخطـــوات 
األوىل نحو تطوير اسرتاتيجية 
متماسكة وفعالة بدأت يف عام 
ـــا اجتمع القادة  2002 ، عندم
القبليـــون والسياســـيون يف 
مأرب ورصحوا علًنا وبصورة 
قاطعـــة معارضتهـــم للقاعدة 
يف شـــبه الجزيـــرة العربية ، لم 
يكـــن ذلـــك حتـــى عـــام 2015 
لكي تصبح هذه االسرتاتيجية 

فعالة. املحلية 
يف عام 2012، ُعني الشيخ 
سلطان العرادة محافًظا ملأرب 
من قبل رئيس الفرتة االنتقالية 
لليمن عبد ربه منصور هادي. 
خلفية العرادة بالنظام القبيل 
ـــل  ـــه يف ح ـــأرب، وخربت يف م
ـــة ، واملعرفة  النزاعـــات القبلي
العميقة باملحافظة ، واالرتباط 
بهـــا ، واملهـــارات العســـكرية 
- التـــي بـــرزت خـــالل دوره يف 
تحرير مأرب من الحوثيني عام 
2015 - أعطته رشعية محلية.
كانـــت ثقة املجتمع املحيل 
يف قيادته هي »العمود الفقري« 
للتطـــور الناجح ملـــأرب. وعى 
عكس القادة اآلخرين يف اليمن، 
يعيش العرادة يف املجتمع الذي 
يخدمـــه ويســـتثمر يف تنميـــة 

مأرب عى املدى الطويل.
العرادة  التزام  وكجزء من 
ببناء الثقة، »يلتقي املسؤولني 
املحليني يف مأرب بانتظام مع 
ممثلني عن األحزاب السياسية 
والفصائـــل القبلية يف محاولة 
للتوصـــل إىل توافـــق يف صنـــع 
القرار، وهو األمر الذي وصفه 
ـــطون يف  ـــؤولون والناش املس
املحافظة عى حد ســـواء بأنه 
عامـــل رئيـــي يف اســـتقرارها 

الحايل ».
ـــادة املأربية  وتمكنت القي
مـــن املشـــاركة وبنـــاء الثقـــة 
بفاعلية مع مجموعة متنوعة 
من الجهات الفاعلة محليا، من 
خالل االســـتفادة من »النظام 
القبيل املوجود مســـبًقا«، بدالً 

ـــة إنشـــاء نظـــام  مـــن محاول
ســـيايس جديـــد.

 وقـــد زادت ثقـــة املجتمع 
يف قوات األمن وقادة املحافظة 
بعد الرتكيز عى الحكم الرشيد، 
ـــيل  ـــون املح ـــزام بالقان وااللت
ودعم القضاء الفعال ، وتعزيز 
ـــد  ـــاءلة. وق ـــفافية واملس الش
انخفض معدل الجريمة بنسبة 
ـــب مسؤولني  70 باملائة، حس

محليني.
واســـتخدم العـــرادة عـــام 
2015 الحكـــم الذاتـــي الجديـــد 
ملأرب باالحتفاظ بنسبة 20 يف 
املائة من عائدات النفط والغاز 
يف املحافظـــة، مســـتفيدا مـــن 
النظام الالمركزي الذي طوره 
مؤتمر الحـــوار الوطني خالل 

الفـــرتة االنتقالية يف اليمن.
 أدى ذلـــك إىل تأمـــني دخـــل 
مســـتدام للمحافظـــة، ومكن 
مأرب مـــن توســـيع الخدمات 
الحكومية ودفع رواتب جميع 
موظفيها الشهرية، وتوظيف 
ـــني  ـــؤولني األمني ـــض املس بع
األكثر قـــدرة يف اليمن لتطوير 
وتدريـــب وإدارة قـــوات األمـــن 

املحلية.
لم تكـــن قدرة مـــأرب عى 
دفع رواتـــب موظفيها باألمر 
الســـهل؛ حيث لم ُيســـمع عن 
تسليم الرواتب الشهرية تقريًبا 
يف اليمن منذ عام 2016 وحتى 
2018، حيـــث تعمـــل الغالبيـــة 
العظمى من موظفي القطاع 
العـــام دون أجـــر ملـــدة عامني، 
حتـــى يف عـــام 2020، ما زالت 
ـــح  ـــة تكاف ـــة الوطني الحكوم
مـــن أجل دفع رواتب موظفي 

العام. القطاع 
وقد ســـمح مصدر الدخل، 
الذي تم الحصول عليه مؤخًرا، 
ملأرب بمعالجة املظالم املحلية 
األخرى، مثل: الفقر والبطالة 
ــة التحتيـــة  وضعـــف البنيـ
األساســـية ونقـــص الخدمات 

العامة.
وخلقـــت مـــأرب نمـــوذج 
عمل مســـتدام من خالل زيادة 
حجـــم وعـــدد اإلدارات العامة، 

وبدء مشـــاريع البنية التحتية 
األساســـية )واألقـــل أهميـــة( 
- بمـــا يف ذلك بناء مستشـــفى 
وملعـــب كـــرة قـــدم، وجامعة 
ـــب - كمـــا  بســـعة 5000 طال
أوجـــدت فرًصـــا تعليميـــة من 
خالل قطاعات املجتمع، بما يف 

النساء. ذلك 
 وقـــد ســـاعد هـــذا بـــدوره 
يف معالجـــة العديد من املظالم 
ــة  ــة واالقتصاديـ االجتماعيـ

املحلية.
خـــالل رحلتـــي البحثيـــة، 
أظهرت املقابالت مع املواطنني 
املحليـــني اتجاًهـــا واضًحا بأن 
الناس شـــعروا باألمـــان داخل 

أســـوار مدينة مأرب.
لقـــد ارتفع عدد ســـكانها 
من 40.000 قبل سنوات قليلة 
، إىل ما يقـــارب 2 مليون، كما 
أخربني مدير مكتب املحافظ. 
ـــن  ـــون م ـــذ النازح واتخ
جميـــع أنحاء اليمن من مأرب 
ملجأ، ليس من تنظيم القاعدة 
يف شبه الجزيرة العربية، ولكن 

األهلية. الحرب  من 
وجلـــب الوافـــدون الجـــدد 
ــة  ــوارد والثقافـ ــم املـ معهـ
واملهارات، كما أسسوا األعمال 
التجاريـــة عـــى طـــول شـــبكة 
الشوارع التي تتوسع رسيعا يف 

املدينة.
ـــب  ـــذا، إىل جان ـــاف ه أض
ــتثمارات  املســـاعدات واالسـ
السعودية واإلماراتية الكبرية يف 
مشاريع البنية التحتية الكبرية، 
يف عدد الوظائف املحلية وعزز 

االقتصاد.
كان لتدفـــق اليمنيـــني 
مـــن املناطـــق األكثـــر ليربالية 
ـــل  ـــالد، مث ـــا- يف الب -انفتاح
عـــدن وصنعـــاء، تأثـــري كبـــري 
عى املعايـــري االجتماعية، وقد 
تكررت هذه من قبل نساء من 
األعمار، من مجموعة  جميع 
املجتمعات  املراهقات  الفتيات 

يف الحديقـــة، إىل الجـــدات.
كانت النســـاء، بمن فيهن 
مواطنـــات مأربيـــات، يعملـــن 
بشـــكل جماعي خـــارج املنزل 
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ـــم العـــايل يف  ـــن التعلي ويواصل
املحافظـــة للمـــرة األوىل.

 
مشكلة واحدة، واستجابتان

ـــات واضحة  هناك اختالف
ـــات  ـــرتاتيجية الوالي ـــني اس ب
ـــاب  ـــة اإلره ـــدة ملكافح املتح
وجهـــود مـــأرب املحليـــة نحو 

ـــن والتنمية. األم
مأرب  اسرتاتيجية  تسعى 
إىل معالجة الدوافع األساسية 
ـــتقرار والتطرف  لحالة الالاس
العنيـــف ، مثـــل غيـــاب الحكم 
الرشـــيد واألمـــن والخدمـــات 
ـــل،  ـــرص العم ـــية وف األساس
كطريقة لتحسني ظروف وأمن 

املحليني. السكان 
ـــادة  ـــك الق ـــاد ذل ـــد ق وق
املحليون، مستندين عى الخربة 
املحلية ، مركزين عى التعاون 

السكان. مع 
إن اســـرتاتيجية الواليـــات 
املتحدة لم ُتعد لظروف مأرب 
الخاصـــة، ولكنهـــا تســـتند إىل 
نمـــوذج واحد لجميـــع حاالت 

مكافحـــة اإلرهاب.
مـــن خـــالل الرتكيـــز فقط 
عى قتـــل اإلرهابيني املشـــتبه 
بهـــم أو الذين تم التأكد منهم، 
فإن هذه االسرتاتيجية تفشل 
يف معالجة الظـــروف الخاصة 
التي ســـمحت للقاعدة يف شبه 
الجزيـــرة العربيـــة بالنمو من 
حيث العدد والقوة، فضالً عن 
الجهود املحلية الحالية ملواجهة 

الجماعة.
وأدرك املســـؤولون مـــن 
ـــا أن جهود مأرب  مأرب تماًم
الخاصـــة يمكـــن أن تقوضها 
حلـــول القـــوة الصلبـــة املتبعة 
من قبل املجتمع الدويل؛ حيث 
حاولـــوا وضـــع حـــد لغـــارات 
الطائرات األمريكية بدون طيار 

املحافظة. يف 
يف عـــام 2018 ، تحـــدث 
محافظ مأرب مع مســـؤولني 
أمريكيـــني وبريطانيـــني حول 
اســـتبدال رضبـــات الطائـــرات 
ـــود مكافحة  بدون طيار بجه
اإلرهاب املحلية، حيث ســـيتم 

اعتقال املشتبه بهم ويقدمون 
للمحاكمة ويحكم عليهم وفًقا 

للقانون اليمني.
تـــم رفـــض االقـــرتاح عى 
الرغم من وجود برهان يشري 
إىل وجـــود عالقـــة بني الجهود 
ـــع يف  ـــدوث تراج ـــة وح املحلي

الهجمات.
وقال يل أحد الخـــرباء: »إذا 
نظرت إىل اإلحصائيات، يمكنك 
أن ترى أن عدد الهجمات املحلية 
للقاعدة يف شبه الجزيرة العربية 
قـــد انخفضت فقـــط« بمجرد 
ـــأرب وخطتها  دخول قوات م

األمنية الجديدة حيز العمل.
ويـــؤدي االنتقـــال مـــن 
اســـتجابة دولية إىل اســـتجابة 
محلية إىل تقليل عدد الهجمات 
املحليـــة، حيث خلـــص تحليل 
يقـــارن قاعدة بيانات اإلرهاب 
العاملـــي من جامعـــة ماريالند 
وبيانات الحرب األهلية والتمرد 
مـــن برنامـــج بيانـــات الرصاع 
يف أوبساال أن »التدخل الغربي 
يف مناطـــق النـــزاع قـــد يكـــون 
مرتبًطا بعدد أكرب من الحوادث 

اإلرهابيـــة يف تلـــك املناطـــق«.
وكجزء مـــن اندفاع مأرب 
باتجاه مكافحة اإلرهاب ضمن 
حدود إطـــار تطبيـــق القانون 
التقليدي يف اليمن ، فقد طالب 
العـــرادة أيًضـــا دعمـــا أوروبيا 
لتحســـني النظـــام القضائي يف 
مأرب ، عن طريق إرسال قضاة 

أوروبا. يف  للتدريب  مأرب 
ـــاب التواصل  ويبدو أن غي
والعالقـــات والتنســـيق، فضالً 
عن الرتكيز الدويل عى اليمن ، 
واألولويات املتنافسة يف مأرب 
، قد منع هـــذا االقرتاح من أن 

يصبح حقيقة واقعة.

خامتـــــــــــــة
تتعلـــق املظالم األساســـية 
التي شعر بها سكان مأرب يف 
مطلع القرن بانعدام الحوكمة 
واالســـتقرار واألمن والفرص 
املالية. ومكنت القيادة الجيدة، 
ـــة،  والدعـــم والثقـــة املجتمعي
ـــات التوافقية  وصنع السياس

ـــتدام  ـــل املس ـــوذج الدخ ، ونم
مـــن املحافظـــة، مـــن تطويـــر 
اسرتاتيجية ذات عقلية محلية، 

لقد غري هـــذا مأرب.
يف حني أن سياسة مكافحة 
اإلرهاب األمريكية التي سبقت 
نموذج مأرب فشلت يف تقليل 
عدد الهجمات اإلرهابية محليا، 
لكنهـــا انخفضت بعد تدشـــني 

الرد املحيل.
عـــالوة عـــى ذلـــك، خلـــق 
النمـــوذج بيئة مواتيـــة للنمو 
ـــر مالذا آمنا  االقتصادي، ووف
ملاليني النازحني داخلًيا، وفرص 

للشباب. عمل 
ورغم أن املنهجية الدولية 
قتلت بعض قادة القاعدة يف شبه 
الجزيـــرة العربية، إال أن بحثي 
أظهـــر بوضـــوح أن رضبـــات 
الطائرات األمريكية بدون طيار 
ال تزال مصـــدر خوف، وتعترب 
يف نظـــر بعض ســـكان الريف، 
ممارسة تعسفية وغري مربرة 

للقوة املميتة.
عـــى الرغـــم مـــن نجـــاح 
مـــأرب، إال أن الواليات املتحدة 
تواصل شن رضبات الطائرات 

. طيار  بدون 
يف حني أن »نموذج مأرب« 
ليـــس اســـرتاتيجية تدخل ذات 
مقاس واحد يناســـب الجميع 
، إال أنـــه يســـلط الضـــوء عـــى 
قيمة االســـتفادة من الخربات 
ـــرتاتيجيات املحلية عند  واالس
بنـــاء مجتمعات مرنـــة وأكثر 

أمانا.
 يف الحقيقة، حاولت مدن 
أخـــرى يف اليمن تبنـــي نموذج 
مماثل بعد معرفة نجاح مأرب.

 وأثناء زيارتي عام 2018 
، رأى نشطاء محليون يف إنشاء 
شبكة من املدن اآلمنة وسيلة 
لتوفري األمن لألشخاص الذين 
يواجهون العنف يف جميع أنحاء 
البـــالد التـــي تمزقهـــا الحرب. 
ومثل هذا النمـــوذج لن يكون 

ممكًنا إال بدعم دويل.
بـــكل أســـف، فقـــد فشـــل 
املجتمع الدويل يف االستفادة من 
الـــدروس التي قدمتهـــا مأرب 

عـــى الرغم من التقـــدم املحرز 
فيها. 

ـــذ  ـــم وتنفي ـــم تصمي ويت
التدخـــالت الدولية باســـتمرار 
دون مراعـــاة املبادرات املحلية 
القائمة أو استشارة املجتمعات 
املحلية عى الرغم من اإلشارة 
الكالميـــة املســـتمرة بأهميـــة 

ـــاركة الخربات املحلية. مش
ومع ذلك، وبدون أي فشل 
تقريًبـــا، ابتكـــرت املجتمعـــات 
املحليـــة اســـتجاباتها الخاصة 
اعتمادا عـــى الخربات املحلية، 
ـــم تصميمهـــا  ـــا مـــا يت وغالًب
بطريقة طويلة األمد واستدامة 
نادًرا ما تظهر يف االستجابات 

الدولية.
ـــة  ـــى التجرب ـــتنادا ع  اس
يف  واالســـتثمار  املحليـــة، 
ـــاء  ـــة والبن ـــات املحلي املجتمع
عليهـــا والعمـــل معهـــا، يمكن 
ـــة  ـــتجابة دولي ـــع اس أن تتطل
العديد من  ملعالجة  ديناميكية 
العوامل األساسية التي تحفز 
العنف والتطرف من خالل دعم 
الحكم الرشيد، وتوفري فرص 
عمل مستدامة ، واملساعدة يف 
ـــتقرة للتمويل  خلق سبل مس
واالســـتثمار يف البنية التحتية 

وتعزيز املســـاءلة.
 يمكـــن للمجتمـــع الدويل، 
مـــن خـــالل معالجـــة العوامل 
األساســـية، أن يســـاعد يف بناء 
مجتمعات محلية قـــادرة عى 
الصمـــود، وتخفيـــف العوامل 
التـــي قد تدفع النـــاس إىل دعم 
التطرف العنيف واملساهمة يف 

تحقيق ســـالم أكرب.


