الإنتقال السياسي في اليمن وتداعياته
الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية

1122-1122

جميع الحقوق محفوظة
© 2016

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المرصد
الاقتصادي للدراسات والاستشارات أو مؤسسة فريدريش إيبرت

تحرير

أ.د .يحيى بن يحيى المتوكل

تقديم
تركت احلروب والصراعات بصمات واضحة على جغرافية اليمن وسكانها ،وخلقت أولويات
خمتلفة للسكان تبقي قدراتها وباستمرار حتت ضغوط التحديات املتجددة .كما أن املسار
السياسي يف اليمن خالل أكثر من ثالث عقود استمر بالسري حنو تعزيز قبضة السلطة
السياسية القائمة وحزبها احلاكم وإقصاء األحزاب واحلركات السياسية واالجتماعية
األخرى ،مما أدى إىل انسداد كامل لألفق السياسي مع نهاية  .0202وبذلك ،سقطت
الدميقراطية املزعومة وأنظمة االنتخابات املفصلة يف مستهل  ،0200وليظهر الوجه القبيح
للتسلط والفساد وينهي بضربة قاضية كيان الدولة وأجهزتها اهلشة مبا يف ذلك خلق انقسام
حاد يف والء اجليش والقوى األمنية.
وكما يف دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" ،اشتعلت االحتجاجات واملظاهرات يف اليمن منذ
فرباير  0200مطالبة بقوة باحلرية والعدالة والكرامة اإلنسانية .وتعكس تلك املطالبات
أسباب وجذور التخلف والصراعات يف البالد ،وأهمها غياب احلريات احلقيقية والعدالة
واملشاركة السياسية وكذلك ضعف احلوكمة السياسية والتنمية العادلة .ورغم التوقيع
على املبادرة اخلليجية يف نوفمرب  0200واليت قسمت السلطة بني اخلصوم السياسيني وما
تالها من شبه إمجاع على وثيقة احلوار الوطين اليت قدمت يف يناير  ،0202إال أن استمرار
الفساد خالل املرحلة االنتقالية والفشل يف االتفا على بع

بنود مشروع الدستور اجلديد

أديا إىل انهيار مسار احلوار الوطين .ومنذ ذلك الوقت ،أخذت العملية االنتقالية منحى
التدهور حنو احلرب الشاملة مع تضاؤل األمل يف إجياد خمرج سلمي للصراع .وبنظرة
اسرتجاعية إىل الوراء ،يعود هذا الوضع إىل عدم إجراء انتقال حقيقي للسلطة.

وقد مثّل الوضع االنتقالي لليمن منذ عام  0200فرصة ذهبية مت تفويتها ،بعد أن كان املسرح
قد تهيأ للدولة والشعب يف تقبل التغيري ويف كافة امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتماعية عرب مؤمتر احلوار الوطين .واستمرت السياسة تسيطر وتؤثر سلباً على القرار
االقتصادي ،وأدت إىل تراكم املشاكل والتحديات يف لل غياب اإلرادة السياسية وعدم اجلدية
يف تنفيذ اإلصالحات .كما برزت عوامل الفساد ونهب املال العام ومظاهره بصورة أكرب من
السابق ،وهو ما أدى إىل استمرار الصراع السياسي وتفاقم النزاع املسلح ،ولتتسارع األحداث
وصوالً إىل استدعاء التدخل اخلارجي وحرب التحالف السعودي على اليمن منذ نهاية مارس
 0202وتصعيد املواجهات الداخلية خملفة املوت والدمار لليمن أرضًا وشعباً حتت مربر إعادة
الشرعية.
وأدى اشتداد الصراع إىل ضحايا بشرية ونزوح داخلي كبري وهروب الناس من منازهلم،
باإلضافة إىل تدمري كبري للبنية التحتية الرئيسية واملساكن واملنشآت االقتصادية مبا يف
ذلك املزارع .وازداد الفقر بشكل كبري لريفع نسبة "عدم األمن الغذائي" وليقضي على سبل
املعيشة واالقتصاديات احمللية ويفقد البالد منجزات التنمية السابقة واحملدودة ،وليفاقم من
األزمة اإلنسانية السابقة واليت قدرت الذين يتلقون مساعدات إنسانية حبوالي  8مليون ميين.
وال شك أن اليمنيني وبالذات األكثر هشاشة هم من يتحمل اإلصابات والعذابات نتيجة
انهيار الدولة واالقتصاد ،ما بالنا جبرائم احلرب؛ خاصة أن جهود التنمية واخلدمات العامة
قد توقفت منذ أزمة  0200وما تبعها من عملية انتقالية.
واليوم ،ويف خضم املزايدات السياسية واألصوات العالية تربز احلقيقة الساطعة أن معظم
مشاكل اليمن سواءً السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية تعود جذورها إىل االقتصاد.
لذلك ،انطلقت هذه املبادرة أو املشروع من التطورات األخرية اليت شهدتها البالد وكذلك
بغرض البناء على ما سبق يف املشروع املشرتك السابق بني املرصد االقتصادي ومؤسسة
فريدريش إيربت واملتعلق بدفع اإلصالحات االقتصادية إىل مقدمة اهتمام احلكومة اليمنية

وأولوياتها .ويركز هذا املشروع وكذلك الدراسات على تتبع املسار االقتصادي والتنموي
والسياسي ،وخصوصاً عالقته حبلقة التخلف االقتصادي والصراع ،مع إجراء حتليل مفصل
للوضع الراهن والرتكيز على جذور األزمة احلالية وأثرها على املستقبل باإلضافة إىل حتديد
مسار املستقبل والسيناريوهات احملتملة واألولويات الوطنية .كما يسعى املشروع إىل تنظيم
نقاش وخلق وعي عام حول الوضع احلرج وأهمية التسريع يف البحث عن حلول سلمية من
خالل تعزيز وتقوية دور املمكنني للسالم تتجنب الصراعات اليت ال يتحمل كوارثها إال املواطن.
وميثل هذا الكتاب أحد خمرجات هذا التعاون وحيمل نفس عنوان املشروع الذي مت االتفا
عليه وهو "االنتقال السياسي يف اليمن  ."0202-0200ويضم الكتاب بني جانبيه أورا العمل
اليت أعدت عن احملاور الثالثة األساسية وهي السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،مع ملخص
للحلقة النقاشية يف جلستني عقدتا يوم  02ديسمرب  0202تزامنتا مع بدء اجللسة الثانية
للمفاوضات بني األطراف اليمنية املتنازعة برعاية األمم املتحدة يف مدينة بييل بسويسرا
(انظر ملحق احللقة النقاشية) .ومع أهمية هذه األورا وما تناولته من وجهات نظر قد تكون
خالفية وكذلك التوصيات اليت خرجت بها ،فإنها أيضاً متثل أساساً إلعادة النظر ومراجعة
دور اجلهات املاحنة وحتديد تدخالتها حنو بناء الدولة اجلديدة ودعم اإلصالحات االقتصادية
وخاصة اليت تعزز الدميقراطية االجتماعية.
وجتدر اإلشارة هنا أن إعداد األورا وحتديداً عندما تتناول اجلانب السياسي ألهرت تبايناً
واضحاً فيما يتعلق بكل من احلرب اليت تقودها السعودية واملوقف من الشرعية ،وهو ما مت
التوافق بني املرصد االقتصادي ومؤسسة فريدريش إيربت على إلهار هذا التباين كما هو
ليعكس الواقع اليمين وإن كان أمراً مؤسفاً أودى بالبالد إىل منزلقات خطرية.
وال ينبغي أن ينتهي املوضوع عند هذا احلد ،حيث جيب مواصلة النقاشات يف فعاليات أوسع
للتوعية باألسباب احلقيقية وراء الصراعات ومصاحل املتصارعني والبحث عن حلول سلمية
خترج اليمن من أتون احلروب إىل آفا السلم وبناء الدولة اجلديدة اليت تضل مجيع أبنائها
مبرجعية خمرجات احلوار الوطين ،مع التأكيد على أن تلك املخرجات وعلى أهميتها ما

زالت يف حاجة إىل نقاشات عامة اليوم وغداً ،لتسهيل قيام احلكومات القادمة بتبين ما يناسب
الواقع وعدم االصطدام باملثالية واآلمال العريضة اليت خيمت على املؤمتر.
وال خيفى أيضاً أن اخلروج من نفق الصراعات املمتدة عرب التاريخ يف اليمن حيتاج إىل أكثر
من جمرد التوصل إىل اتفا سالم بني األطراف املتصارعة ،إذ تتطلب إىل التصدي ومعاجلة
جذور تلك الصراعات واملتمثلة بالوالءات العصبية بعيداً عن اهلوية الوطنية اجلامعة .وجيب
أن تبنى الدولة اجلديدة وفق معايري وأسس احلوكمة واملشاركة احلقيقية للجميع ودون
إقصاء مع إشراك كافة األطراف اجملتمعية من قطاع خاص ومنظمات جمتمع مدني
ليصبحوا شركاء أصليني وليس جمرد منتفعني ،باإلضافة إىل أهمية توسيع دائرة املشاركة
واالستهداف لكل األطراف النشطة مع حتديد أدوارها وحتفيزها للقيام بها.
وأخرياً ،فإن جناح هذا العمل أو غريه ال ميكن أن يتحقق دون توفر الدعم املؤسسي والفين واملالي
من كافة الشركاء مبا يف ذلك اجلهات املاحنة ،من أجل ترمجة النتائج واألهداف إىل أطر
عمل وبرامج متكن املبادرة من االستمرار وتدفع الشركاء وأصحاب الشأن للقيام بأدوارهم
وأنشطتهم بشكل منسق ويف لل مقاربة متكاملة ملعاجلة النزاعات والتمسك باحلل السلمي
والعدالة للجميع.

وعلى اهلل قصد السبيل.

مدخل
تظهر احلاجة إىل إجراء دراسات حتليلية للوضع اليمين وإطار تطوراته وحتديداً خالل الفرتة
االنتقالية  0202-0200وتسليط الضوء بشكل رئيسي على التداخالت بني السياسي
واالقتصادي واالجتماعي واليت يف جمملها أدت إىل انهيار الدولة يف عام  0200وكذلك فشل
عملية االنتقال السياسي.
ورغم أهمية كافة املوضوعات ،إال أنه مت حتديد  3حماور أساسية تتداخل فيما بينها ،هي
السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وتشمل احملاور  2أورا عمل تسلط الضوء عليها وتساهم
يف خلق نقاش يدعم اإلصالحات االقتصادية يف اليمن بشكل عام وتبني سلبيات بقاء الوضع
على حاله ،وكذلك استخالص توصيات للوصول إىل حل سلمي والعمل على معاجلة جذور
وأسباب تلك الصراعات ومنع جتدد حدوثها .وتتمثل املوجهات األساسية للدراسات يف االلتزام
باحلوكمة السياسية ،احرتام املبادئ األساسية حلقو اإلنسان ،السالم واالستقرار واحلياة
الكرمية لليمنيني.
وقد مت استعراض تلك األورا يف حلقة نقاشية من جلستني استهدفت إشراك اجلهات
احلكومية ،األحزاب السياسية ،اجملتمع املدني ،القطاع اخلاص واألكادمييني والباحثني
والشباب واملرأة؛ بغرض خلق وعي بأوجه اخلالف من ناحية واالجتاه حنو حتديد معاجلات
تؤكد أن ال خمرج من الصراع إال بتوافق اليمنيني على حل سلمي يشارك فيه اجلميع وال
يستثين أحد ،من ناحية أخرى .وقد تبني فعالً يف اجللسات أهمية تقبل اجلميع لالختالفات
واليت قمنا أيضاً بتوثيقها يف ملحق النقاشات .ونقدم فيما يلي ملخصاً مقتضباً لتلك األورا .

أوالً :االنتقال السياسي يف اليمن خالل الفرتة 0202-0200
حتاول ورقة االنتقال السياسي الوقوف على مسار الثورة يف اليمن منذ فرباير  0200دون
الدخول يف التفاصيل رغم أهمية بعضها ،وهو ما يقتضي تتبع مراحل االنتقال السياسي من
املسار السياسي السلمي إىل الصراع املسلح واملتمثل يف احلرب املدمرة اليت تشهدها حالياً اليمن

واليت زاد من تداعياتها انسداد األفق السياسي ودخول أطراف إقليمية يف الصراع .وتعمل هذه
العوامل واألسباب على إطالة أمد الصراع واحليلولة دون حتقيق تسوية سياسية بني األطراف
اليمنية املتصارعة.
وتتناول هذه الورقة عدداً من احملاور ،تبدأ من مطالب التغيري ،مروراً بالتسوية السياسية
وخمرجات احلوار الوطين وما تبعها من تغليب منطق القوة حلسم النزاع حول السلطة،
وانتهاء بوضع سيناريوهات حمتملة ملآالت الصراع واحلرب يف اليمن .ورأت الورقة أن تراكم
األخطاء أدت إىل أن تصبح احلركة احلوثية الطرف األقوى وساعد على متددها السياسي
واملسلح وتعزيز التدخل اخلارجي وتغذية الصراع الداخلي وصوالً إىل اندالع احلرب على
اليمن .وقد خلقت تلك احلرب مواقف متعارضة بني اليمنيني حول التدخل السعودي ،حيث
اعتربه البع

تلبية لنداء استغاثة أمام استقواء طرف ميين آخر ،بينما رأى البع

اآلخر أن

ما حدث يعترب عدواناً صارخاً على بلد مستقل .واستطاع كل من الطرفني أن يقدم أطروحاته
وحججه مما خلق معضلة كبرية يصعب حلها أو حتى تقريب وجهات النظر حوهلا ،رغم أن
استمرار احلرب أكد جلميع األطراف أن ال حل إال بتوافق اليمنيني أنفسهم وااللتزام
باالتفاقيات السابقة وخمرجات احلوار الوطين .وقدمت الورقة يف األخري سيناريوهات ثالثة
ملسار الصراع السياسي يف اليمن.
ورغم أن هذه الورقة سعت لتقديم قراءة أولية يف موضوع مل تكتمل فصوله ومل تتضح بعد
معظم خفاياه ،وحاولت أال تنطلق من مواقف مسبقة وال تعكس حتيزاً ألي طرف من أطراف
الصراع ،إال أن النقاش الذي تبعها قد عكس تفاوت املواقف السياسية يف اليمن وألهر صعوبة
احلياد يف وقت اختلطت األمور واملواقف الوطنية باملصاحل الشخصية والقضايا العصبية
الضيقة كاحلزبية واملناطقية واملذهبية.

ثانياً :احلروب والنزاعات وتأثريها على النسـيج االجتماعي
تعترب اليمن من اجملتمعات اليت شهدت صراعات ونزاعات عديدة عرب فرتات ومراحل تارخيية
خمتلفة واليت ساهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف تصدع اجتماعي ومتزيق النسيج اجملتمعي

الذي يشهد بع

التعايف وإعادة التماسك يف فرتات االستقرار السياسي وتوقف احلروب.

واستعرضت ورقة احلروب والنزاعات وتأثريها على النسيج االجتماعي بداية الصراع على
السلطة يف اليمن والذي يعود إىل حقب زمنية قدمية ،لعل أبرزها غزو األحباش لليمن واستعانة
اليمنيني بالفرس على طردهم والذي جنم عنه خضوع اليمن لالحتالل الفارسي.
وركزت الورقة على أن استمرار الصراع على السلطة يف اليمن أدى إىل غياب االستقرار
السياسي واالقتصادي واالجتماعي لقرون طويلة باستثناء فرتات تارخيية حمدودة هنا وهناك،
فضالً عن جلوء السلطة أو الطاحمني فيها إىل إعداد صفوفهم وتعزيز نفوذهم من خالل
القواعد الشعبية وتأجيج املشاعر الدينية والقبلية واملناطقية واملذهبية وغريها .وال شك أن
تلك املشاعر السلبية بقيت مغروسة ومت توارثها جيالً بعد جيل ،مما جيعل من الصعوبة
إزالتها أو جتاوزها.
وأثارت الورقة التساؤل الرئيسي الذي يطرح نفسه يف هذا اجلانب حول النزاعات والصراعات
السياسية واجملتمعية يف اليمن منذ حرب صيف  ،0992وكذلك العوامل اليت ساهمت يف
تأجيجها واآلثار اليت تركتها على النسيج االجتماعي يف اليمن .وأخرياً ،بادرت الورقة إىل
حتديد العوامل واألسباب اليت ساهمت يف تأجيج تلك النزاعات والصراعات وآثارها على
النسيج اجملتمعي ،مع اقرتاح موجهات ملعاجلة ذلك من وجهة نظر السيسيولوجيا.

ثالثاً :فشل سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية
إن تداخل العوامل السياسية واالقتصادية وتفاعالتها وتأثرياتها قد ساهم بصورة مباشرة يف
فشل السياسات االقتصادية والتنموية خالل الفرتة  ،0202-0220والذي تبني من خالل
اإلخفا يف إحداث تغيريات هيكلية يف االقتصاد وكذلك الدفع يف حتقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية حقيقية ومستدامة .وتُجمل ورقة فشل سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية
األسباب األساسية وراء ذلك الفشل يف عاملني أساسيني يتمثالن يف أن السلطة السياسية
أصبحت املصدر األول واألهم للثروة والدخل ،األمر الذي أدى إىل هيمنة القرار السياسي
وتوجهاته ومصاحله على السياسات والقرارات االقتصادية واالجتماعية .أما العامل الثاني،

فتمثل يف طبيعة وسياسات برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري والذي مل يركز على
تقليص سيطرة العوامل االقتصادية اخلارجية واليت ال ميكن التحكم بها أو التأثري عليها
حملياً وحتديداً يف استخراج النفط وتصديره وأسعاره ،وكذلك استمرار اعتماد الزراعة على
األمطار املتذبذبة ،باإلضافة إىل ضعف شبكة األمان االجتماعي أمام اآلثار السلبية للربنامج.
وألهرت الورقة سيطرة فئة حمدودة على مقاليد األمور السياسية واالقتصادية من خالل
التحالف بني السلطة ورجال األعمال واليت سعت لتعزيز تركز السلطة والثروة لديها
مستفيدة من ضعف اجلهاز اإلداري واملؤسسي للدولة واستشراء الفساد .وميثل تسيس املوازنة
العامة مصدر االختالل األبرز واملصدر األساسي الذي استخدمته السلطة للحصول على الريع
من ناحية وكسب الوالءات وشراء الذمم من ناحية أخرى .وقد متكنت السلطة يف اليمن
وبالتعاون مع جمموعة من النافذين ورجال األعمال إدارة املالية العامة لتحقيق مصاحلها
اخلاصة ،ودون أن تسعى لتجاوز العجز املزمن يف املوازنة العامة وضمان االستدامة املالية.
وجادلت الورقة حول تولي الرئيس االنتقالي هادى يف خضم أزمة سياسية بني السلطة
واملعارضة وكذلك انتفاضة شعبية واسعة عكست فشل السياسات االقتصادية واحتكار
السلطة والثروة؛ األمر الذي كان يستوجب من السلطة االنتقالية انتهاج سياسات اقتصادية
واجتماعية جديدة وإعالن براءتها من النظام السابق قوالً وعمالً .غري أن الفرتة االنتقالية
 0202-0200شهدت استمرار عوامل الفساد ونهب املال العام ومظاهره بصورة أكرب من
السابق ،وهو ما أدى إىل استمرار الصراع السياسي وتفاقم النزاع املسلح ولتتسارع األحداث
وصوالً إىل استدعاء التدخل اخلارجي وشن حرب التحالف السعودي على اليمن مستهدفاً
اخلراب والدمار لليمن أرضاً وشعباً يف نهاية مارس  ،0202حتت مربر إعادة الشرعية اليت
فقدها الرئيس هادي منذ العام األول لتوليه مقاليد احلكم.
وتناولت الورقة تقييم السياسات االقتصادية واالجتماعية للسلطة االنتقالية واليت مل تسع
إىل إحداث أي تغيري حقيقي يف البناء االقتصادي لليمن ،وبالذات إلعادة توزيع الثروة والسلطة
من خالل إعادة هيكلة احلقو والواجبات بني السلطة واجملتمع من ناحية وبني كافة

الفاعلني يف اجملتمع اليمين من ناحية أخرى .ويرجع الفشل يف حتقيق أي خطوة حنو عدالة
الفرص االقتصادية واالجتماعية إىل غياب الرؤية إلحداث التغيري للخروج من أسر االقتصاد
الريعى وحفز النمو االقتصادي مع استمرار دوران السياسات االقتصادية واالجتماعية يف فلك
سابقاتها ،مبا يف ذلك الركون على املساعدات اخلارجية.
وأخرياً ،أبرزت الورقة العامل الثاني وراء فشل السياسات االقتصادية واالجتماعية واملتمثل يف
طبيعة وسياسات برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري واليت مل تركز على تقليص
سيطرة العوامل االقتصادية اخلارجية اليت ال ميكن التحكم بها أو التأثري عليها حملياً
وحتديداً يف استخراج النفط وتصديره وأسعاره ،وكذلك استمرار اعتماد الزراعة على
األمطار املتذبذبة .كما تناولت الورقة ضعف شبكة األمان االجتماعي أمام اآلثار السلبية
للربنامج.

رابعاً :التنمية واملساعدات اخلارجية
متتد عالقة اليمن مبجتمع املاحنني ملا يزيد عن أربعة عقود من الزمن ،حيث ساهم املاحنون
وخصوصاً اإلقليميون منذ سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي يف دعم عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية من خالل منح وقروض ميسرة لتمويل مشاريع يف قطاعات وجماالت
خمتلفة يف كلي الشطرين قبل الوحدة .وقد تناولت ورقة "التنمية واملساعدات اخلارجية"
عالقة اليمن مع املاحنني وحجم املساعدات خالل الفرتة من عام  0992إىل  0202وفق مراحل
أربعة تفاوتت بني مرحلة االحنسار ( )0992–0992ومرحلة االنتعاش ()0222–0991
ومرحلة االنتكاسة ( )0222–0220ومرحلة اإلنقاذ (.)0202–0221
وأوضحت الورقة تدني استيعاب املساعدات اخلارجية يف اليمن عموماً وكذلك جمموعة
املعوقات والتحديات اليت حتول دون االستفادة املثلى من تلك املساعدات ،وبالتالي ضعف دورها
يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية واملسئولية املشرتكة على اجلهات احلكومية
املختلفة وكذلك على اجلهات املاحنة نفسها اليت حتول دون االنسياب السلس للمساعدات.

وأضافت الورقة بُعداً جديداً يتعلق بعالقة املساعدات اخلارجية واستيعابها من جهة ،ونشوب
األزمات أو الثورات من جهة أخرى ،واليت ميكن استنباطها من العالقة بني احلكم الفاسد
وفاعلية استيعاب املساعدات اخلارجية .وأبرزت الورقة أن إدارة املساعدات اخلارجية يف اليمن
خالل السنوات  0202–0992مل تكن رشيدة وأسهمت بصورة غري مباشرة يف بقاء عوامل
النزاع حية بني النخب السياسية واالقتصادية ويف أوساط اجملتمع؛ يف الوقت الذي كان ميكن
للمساعدات اخلارجية أن تدعم احللول إلنهاء النزاعات والصراعات اخلفية واملعلنة على حدٍ
سواء من خالل حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تؤتي مثارها لكل فئات اجملتمع.
وتناولت الورقة التداعيات واآلثار على قرارات تعليق املساعدات التنموية لليمن يف فرتات
خمتلفة ،وأمجلتها يف التأثري السليب على النمو االقتصادي وزيادة الفقر والبطالة نتيجة
توقف جزء كبري من نشاط القطاع اخلاص الصناعي والتجاري والزراعي واخلدمي وتعليق
املشاريع املمولة من املاحنني ،باإلضافة إىل تفاقم املعاناة اإلنسانية نتيجة تزايد النازحني.
وتساءلت الورقة حول كون املساعدات اخلارجية لليمن متثل فرص أم أعباء ،حيث أشارت إىل
اجلدل الذي يدور حول املساعدات اخلارجية اليت يتلقاها اليمن ومدى مساهمتها يف حتقيق
التنمية ،خاصة وأن تقييم دورها خالل العقود الثالثة املاضية ألهر ضآلة تلك املبالغ من
ناحية ،وحمدودية تأثريها من ناحية أخرى ،فضالً عن أنها شكلت عبئاً سياسياً واقتصادياً على
اليمن من خالل تأثريها على مواقف اليمن اخلارجية وكذلك فتحها باباً للفساد واستشرائه
نتيجة ضعف املؤسسات الوطنية وحمدودية قدراتها.
وأخرياً ،تناولت الورقة تأثري األحداث األخرية على أولويات الفرتة املقبلة ،وخاصة إعادة اإلعمار
وجرب الضرر للفئات واملناطق املتضررة واليت سيكون هلا أولوية على غريها من جهود التنمية
التقليدية .وعرضت الورقة اإلصالحات الالزمة لتعزيز استيعاب تعهدات املاحنني من خالل
آليات حتسني أداء البنية املؤسسية واإلدارية ذات العالقة من ناحية ،وقيام املاحنني أنفسهم –
كوضع استثنائي  -بتخفيف اشرتاطاتهم وخصوصاً املتعلقة بتنفيذ اإلصالحات واملرونة يف

إجراءاتهم املالية واإلدارية .كما طرحت الورقة مقرتحات تعزز االستفادة من املساعدات
اخلارجية وترفع أثرها التنموي يف املدى القصري ،مع إعادة النظر يف دور املاحنني املستقبلي
وحتديداً يف بناء دولة جديدة وفق معايري حوكمة حقيقية وليس تقاسم السلطة.

خامساً :الوضع اإلنساني يف اليمن
جتمع اليمن بني خمتلف العوامل اليت تفاقم من الوضع اإلنساني ابتداءً من معدالت فقر
متزايدة بسبب شح املوارد وسوء إدارتها ،وانتهاءً باحلروب والصراعات املسلحة اليت شهدتها يف
فرتات متقطعة من تارخيها املعاصر ،فضالً عن الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية لبع
الظواهر البيئية.
وتتناول ورقة "الوضع اإلنساني" تفاقم املعاناة اإلنسانية خالل العقدين املاضيني رغم حتقيق
منو اقتصادي وبع

االجنازات التنموية ،وذلك نظراً لغياب املبادئ اإلنسانية ومعايري العدالة

االجتماعية من حيث التوزيع اجلغرايف والنوع االجتماعي ،باإلضافة إىل افتقار التدخالت
اإلنسانية خالل تلك الفرتة للتنظيم والتنسيق خبالف احلال عند إنشاء منظمة تنسيق
اجلهود االنسانية التابعة لألمم املتحدة يف عام  .0202وتناولت الورقة كذلك العوامل اليت
أفضت إىل تدهور الوضع اإلنساني خالل الفرتة  ،0202-0992وذلك على اعتبار أن الوضع
اإلنساني املرتدي ما هو إال نتيجة لإلخفاقات يف مجيع اجملاالت املرتبطة بالتنمية املستدامة
واليت حددتها يف ثالث جمموعات سياسية وأمنية وإدارية ،اقتصادية وتنموية ،واجتماعية
وثقافية .وبذلك ،اعتربت الورقة أن إخفا التدخالت التنموية كانت املقدمة وأساس تدهور
الوضع السياسي وما أعقبه من تفاقم لألوضاع اإلنسانية.
وأبرزت الورقة التحوالت العديدة اليت شهدتها الفرتة االنتقالية يف خمتلف اجلوانب السياسية
واالقتصادية واليت أثرت على الوضع اإلنساني سلباً وأدت إىل تدهور املؤشرات اإلنسانية وارتفاع
عدد الذين هم حباجة للتدخالت اإلنسانية القصوى ،وليأخذ العمل اإلنساني يف اليمن زمخاً
دولياً ويصبح ضمن أولويات الدول املاحنة رغم غياب الشفافية والرقابة والتقييم واملساءلة.

ووصفت الورقة تدهور الوضع اإلنساني بشتى صوره واليت بلغت ذروتها نتيجة تفاقم الوضع
األمين واحتدام املواجهات املسلحة يف بع

احملافظات يف عام  ،0202فضالً عن أخذ الوضع

مساراً أكثر حدة مع اندالع احلرب يف  01مارس  0202حني بدأ التحالف بقيادة السعودية
وما زال حتى اليوم بشن غارات جوية وقصف أهداف عديدة يف معظم احملافظات وانتهاك
القوانني واألعراف الدولية نتيجة التعرض للمدنيني وممتلكاتهم واملنشآت االقتصادية واملزارع
وكذلك املدارس واملراكز الصحية وغريها ،مما ينذر بكارثة إنسانية قد يصعب معاجلتها
بسهولة.
واستعرضت الورقة التحديات اليت واجهت العمل اإلنساني يف اليمن خالل عام  0202أهمها
احلصار االقتصادي الشامل والذي فرضه التحالف وكذلك قصف املوانئ اجلوية والبحرية،
مما أدى إىل منع دخول الغذاء والدواء واملشتقات النفطية وغريها باإلضافة إىل صعوبة تلقي
املساعدات العينية من اخلارج .وفاقمت أزمة املشتقات النفطية بسبب احلصار من حدة املعاناة
اإلنسانية نتيجة صعوبة إيصال املعونات اإلنسانية إىل املتضررين وأيضاً عدم القدرة على
تشغيل املراكز الصحية اإلغاثية.
وحددت الورقة رؤية وطنية شاملة ملعاجلة مجيع االختالالت اهليكلية ويف مجيع اجملاالت
السياسية والتنموية ومبا يتوافق مع طبيعة اجملتمع واإلمكانيات املتاحة ،باإلضافة إىل تبين
سياسات ناجعة وخمتلفة عن تلك السياسات التقليدية اليت فشلت طوال عقود طويلة يف
حتقيق تقدم ملموس ،حيث ركزت مرحلة ما بعد احلرب على تدخالت تنموية عرب ثالث
مراحل زمنية األجل القصري ومتثل التدخالت اإلنسانية والتعايف املبكر والذي يتطلب
اسرتاتيجيات فعالة يف إيصال املساعدات اإلنسانية ،األجل املتوسط وميثل مرحلة إعادة االعمار
واإلنعاش االقتصادي ،وأخرياً األجل الطويل والذي يتعامل مع التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
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الانتقال السياسي في اليمن 1122-1122
د .عدنان ياسين المقطري

منذ حتقيق الوحدة اليمنية يف العام  0991واجهت الدولة اليمنية حتداا ثيةرة وثان
مأموالً أن تسهم العملية الدميقراطية ثأسلوب سلمي يف حل إشكالية السلطة وحسم مسألة
الوصول إليها ،وهو أمر ثفيل مبواجهة ثافة التحداا إال أن األحداث السياسية والسلوك
الذي اتبعه النظام احلاثم واملتميل يف سعيه لتعزاز بقائه يف السلطة واالستئيار بها أعاق
عملية التحول الدميقراطي وثرس هيمنته على مفاصل السلطة
وبني النظام السياسي خالل تلك الفرتة عجزه عن مواجهة التحداا األمنية والسياسية
واالقتصاداة ،وبدالً من معاجلتها عمل على توظيفها يف إدارة الصراع مع ثافة القوى
السياسية من أجل بقائه يف احلكم والتهيئة لتوراث السلطة ،وهو ما ظهر يف حرصه على إجراء
تعداال دستوراة ظاهرها اإلصالح السياسي وغااتها بقائه يف السلطة ويف أواخر العام 0101
عزم النظام السياسي على إجراء انتخابا برملانية دون مشارثة املعارضة السياسية بعد أن
أجهض مشروع اتفاق بينها وبني حزبه احلاثم إلجراء اإلصالحا السياسية
ومع إطاللة العام  ،0100ثان اليمنيون على موعد مع أحداث وتغيةرا جذراة يف املنطقة
العربية فبعد انطالق اليورتني التونسية واملصراة ،أصبحت اليمن مهيأة للتأثر مبا جيري يف
حميطها العربي ،حيث خرج اليمنيون إىل الساحا يف ثورة شبابية شعبية سلمية لإلعالن عن
مطلبهم الرئيسي واملتميل بإسقاط النظام
وقد أسهمت تعقيدا احلالة اليمنية ووجود أنظمة سياسية جماورة لداها حساسية ألاة
تغيةرا ثوراة خشية امتداد عدواها إىل دوهلا ،يف تبي جملس التعاون اخلليجي مبادرة من
خالل تسواة سياسية تفضي النتقال سياسي سلمي للسلطة وحظيت املبادرة بدعم إقليمي
ودولي فضالً عن تعيني مبعوث خاص لألمني العام لألمم املتحدة لإلشراف على تنفيذها،
ولتأخذ بذلك اليورة يف اليمن طابعها اخلاص ،ثان من املمكن أن متيل منوذجاً لنجاح
اليورا العربية السلمية
وجتلى تأثةر الدور اخلليجي فيما آلت إليه اليورة اليمنية من تسواة سياسية ،قضت مبناصفة
السلطة خالل فرتة انتقالية بني حتالف أحزاب املعارضة واحلزب احلاثم الذي قامت اليورة
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ضده وشكلت تلك التسواة عامل إغراء لتجنيب اليمن واال احلرب ،وتغليب قيمة التسامح
على رغبا اليأر واالنتقام من أرثان النظام السابق من خالل قانون احلصانة الذي صدر ملنع
أي حماسبة أو مالحقة قضائية للرئيس السابق ومن عمل معه خالل فرتة حكمه
ورغم محاس اليمنيني لتحقيق التغيةر سلمياً ،فإن التعقيدا والعراقيل اليت وضعت أمام
عملية االنتقال السياسي وحتقيق اآلمال والطموحا يف بناء دولة القانون وفقاً ملخرجا
احلوار الوطي قد حرفت مسار اليورة عن حتقيق أهدافها؛ حيث بدأ الصراع اأخذ طابعه
العنيف بني مكونا اليورة ،وحتداداً بني حزب اإلصالح واحلرثة احلوثية والذي تصاعد إىل
مواجها مسلحة خالل العامني  0102و 0102ورغم بعض املبادرا لتقراب وجها نظر
اخلصمني ،إال أن التحالفا السياسية األخةرة سارعت األحداث ودعت إىل تغليب خيار القوة
واستدعاء التدخل اخلارجي العسكري وعكست تلك التطورا تعقيدا الوضع الداخلي
وعجز اليمنيني عن حل صراعاتهم سلمياً ،وهو ما أدى إىل إجهاض عملية االنتقال السياسي
وحتاول هذه الدراسة الوقوف على مسار اليورة يف اليمن دون الدخول يف التفاصيل رغم أهمية
بعضها ،وهو ما اقتضي تتبع مراحل االنتقال السياسي من املسار السياسي السلمي إىل الصراع
املسلح واملتميل يف احلرب املدمرة اليت تشهدها حالياً اليمن واليت زاد من تأثةرها السليب على
الواقع اليمي انسداد األفق السياسي ودخول أطراف إقليمية يف الصراع ،باإلضافة إىل مراهنة
القوى الداخلية على عامل الوقت رغبة منها يف استدعاء حتالفا خارجية جدادة وتعمل هذه
العوامل على إطالة أمد الصراع واحليلولة دون حتقيق تسواة سياسية بني األطراف السياسية
اليمنية
وتتناول الدراسة عدداً من احملاور ،تبدأ من مطالب التغيةر ،مروراً بالتسواة السياسية وجتاوز
الانتقال السياسي في اليمن

خمرجا احلوار الوطي وتغليب منطق القوة حلسم النزاع السياسي حول السلطة ،وانتهاءً
بوضع سيناراوها حمتملة ملآال الصراع واحلرب يف اليمن وهنا ،البد من التأثيد على أن
هذه الدراسة ال تنطلق من أحكام مسبقة وال تعكس حتيزاً ألي طرف من أطراف الصراع ،وإمنا
تقدم قراءة أولية يف موضوع مل اكتمل ومل تتضح بعد معظم خفاااه
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مفهوم الثورة
اقتضي األمر ابتداءً العودة إىل مفهوم اليورة يف ضوء املتغةرا والسما اجلدادة اليت طبعت
ثورا الربيع العربي ،خاصة وأن تناول موضوع االنتقال السياسي هو يف األساس حتليل ملسار
اليورة يف اليمن ولعل أهم اخلصائص املشرتثة يف ثورا الربيع العربي اندالعها يف دول
مجهوراة ،وحتداداً تلك اليت وصفت أنظمتها بـ"اجلملوثية" الجتاهها حنو توراث السلطة
رغم تبنيها حتوال حنو الدميقراطية منذ تسعينيا القرن العشران واليت مل تكن إال
جتميلية وإضفاء الشرعية على القيادة السياسية واستمرارها يف السلطة ورغم أن ربيع اليورة
قد امتد إىل دول عربية ملكية ثاألردن والبحران واملغرب وسلطنة عُمان ،إال أنه مت احتواؤها
بطرق خمتلفة وخاصة تبي إصالحا سياسية حمدودة نظراً حلسم مسألة السلطة فيها
وال افو املتابع ألحداث الربيع العربي اختالف توصيفها ،إذ أن القوى اليت ساهمت فيها
أطلقت عليها وصف اليورة يف حني اعتربتها األنظمة السياسية احلاثمة والقوى املؤادة هلا
باملؤامرة الصهيونية وباخلراف العربي وعموماً ،ميكن توصيف ما حدث بأنها ثورة اتساقاً مع
قابلية الظواهر واملصطلحا يف العلوم االجتماعية للتطوار والتعدال وفق تطور األحداث
االجتماعية والسياسية ،واليورا هذه ليست استيناءً وقد تعدد القوى السياسية والفئا
االجتماعية املشارثة يف ثورا الربيع العربي حيث مل تقتصر على مجاعة سياسية أو
اجتماعية حبد ذاتها ثما تنوعت األهداف والتطلعا اليت دفعت تلك القوى والفئا
للخروج يف إطار املطالبة بالتغيةر الشامل حتت شعار "الشعب اراد إسقاط النظام" وبالنظر
إىل ذلك الطيف الواسع املطالب بالتغيةر يف مواجهة أنظمة متحكمة يف السلطة ومفاصلها
وثذلك اتساع رقعة املعارضة للنظام السياسي ،فإن ذلك ادعم إطالق توصيف اليورة ملا
حدث
وإذا ثان هناك من انفي هذا التوصيف بالنظر إىل النتائج اليت مل تكن جذراة واقتصر على
تغيةر رأس النظام ،فإن معظم اليورا مل اتم احلكم عليها بشكل نهائي إال بعد سنوا من
حتقيق أهدافها ،خاصة وأن األخةرة قامت يف مواجهة أنظمة جتذر سلطتها وفرضت هيمنتها
على أجهزة وأدوا احلكم ،باإلضافة إىل أنها أسست لنفسها أذرع ًا مدنية سياسية واقتصاداة
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وثذلك أمنية وعسكراة موازاة ملؤسسا الدولة حتكم من خالهلا سيطرتها ثما أن التقليل
من أهمية ما حدث وعدم وصفه باليورة مبعيه االعتقاد بأن اليورة جيب أن تستأصل قوى
النظام السابق وخصوصاً باستخدام العنف ،وهو ما مل اتحقق يف بعض ثورا الربيع العربي
اليت استهدفت التغيةر السلمي ثمظهر جداد هلذه اليورا الشعبية السلمية واليت خرج
شبابها بصدور عاراة مطالبني بالتغيةر
وميكن القول هنا بضرورة إعادة تعراف مفهوم اليورة وفقاً ملظاهرها اجلدادة واليت اتسمت يف
عام  0100مبطالب التغيةر يف الدول العربية بطرق سلمية فاليورة عملية مستمرة تشارك
فيها ثافة القوى السياسية واالجتماعية نتيجة تردي األوضاع السياسية واالقتصاداة
واالجتماعية ،وتستهدف تغيةر آليا وسياسا وشخوص النظام السياسي باستخدام ثافة
أساليب العمل السياسي السلمي

أوالً :عوامل وأسباب الثورة يف اليمن
ال ميكن ألاة عملية تغيةر سياسي يف أي جمتمع أن تنطلق دون أسباب ومربرا ناضجة
وثافية ،وهو األمر الذي انطبق على ثورا الربيع العربي عامة واليمن خاصة فهناك مجلة
من العوامل واألسباب السياسية واالقتصاداة واالجتماعية – غالباً ما ثانت ذا طابع حملي
 دفعت باندالع ثورة التغيةر يف اليمن منها تأثةر ثورا الربيع العربي وثذلك العواملواألسباب السياسية واالقتصاداة والتدهور األمي

 -0تأثري ثورات الربيع العربي
ميّلت اليورة التونسية اليت انتصر يف  02اناار  0100بسلميتها واملطالب اليت رفعتها مصدر
الانتقال السياسي في اليمن

إهلام للشباب العربي بشكل عام واليمي خصوصاً ،حيث خرجت يف اليوم التالي جمموعة من
الشباب اليمي باجتاه السفارة التونسية يف صنعاء تأايداً هلا رافعة شعارا ثوراة ضد النظام
السياسي اليمي؛ وماهي إال أاام معدودة حتى أخذ املد الشعيب واملسةرا االحتجاجية يف
االتساع بزخم اليورة املصراة اليت انطلقت يف  02اناار 0100
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ويف هذا املناخ اليوري ،وجد أحزاب اللقاء املشرتك اليت ثانت قد وصلت إىل مرحلة من
القطيعة مع النظام السياسي فرصتها يف اإلعالن عن هبة شعبية يف  3فرباار  0100يف ساحة
جامعة صنعاء ،وعملت على تعزاز القوى اليوراة بضم قوى سياسية واجتماعية أخرى مبا يف
ذلك املستقلني واقتصر آنذاك مطالب اللقاء املشرتك وشرثائه على حتقيق إصالحا
سياسية ،يف الوقت الذي ارتفع سقف مطالب شباب الساحا إىل إسقاط النظام السياسي
وساهم تسارع األحداث يف اليورتني التونسية واملصراة وسقوط نظاميهما السياسيني يف اندالع
ثورة اليمن وانشقاق بعض مكونا النظام يف اليمن من سياسيني وعسكراني لالنضمام إىل
اليورة وساحاتها وثان لليورة املصراة التأثةر األقوى يف الشباب اليمي وحتداداً بعد إعالن
الرئيس املصري تنحيه عن السلطة ،إذ بدأ أول اعتصام شبابي مساء اوم اليورة املصراة يف
مدانة تعز ليمتد بعد ذلك إىل الساحا يف معظم حمافظا اجلمهوراة والتقت إثر ذلك
مطالب القوى الشبابية واحلزبية حول إسقاط النظام وبقدر ما اعترب انضمام املكونا
احلزبية واجليش املنشق إىل اليورة عامالً معززاً ،إال أنه وبنفس القدر انعكس سلباً على اليورة
وأعاق مسارها ،ذلك املسار الذي محل معه صراع مراثز القوى التقليداة واليت التحقت
باليورة ألهدافها اخلاصة وجتنباً للطوفان اليوري
وبناءً على ما أظهرته األاام األوىل لليورة ومدى تأثرها مبحيطها العربي ،انبغي التساؤل حول
ما إذا ثان باإلمكان أن تندلع ثورة اليمن يف ظل غياب تأثةر العامل اخلارجي العربي،
وثذلك ،حول تأثةر ذلك العامل اخلارجي لو مل تتوفر العوامل الداخلية املوجبة لليورة
واملتميلة يف األزما العدادة اليت شهدها اليمن قبل ثورا الربيع العربي؟ ورغم أن البعض
ارى أن موجبا اليورة يف اليمن ثانت تستوجب استباقها لشقيقاتها ،إال أنها يف الواقع ما
ثان هلا أن تشتعل دون توفر مناخ ثوري إقليمي موا ٍ وهو ما ظهر يف صعوبة إسقاط النظام
والذي مل اكن يف حكم اليقني واؤثد هذا االعتقاد األخةر التاراخ السياسي اليمي ،حيث
قامت ثورة سبتمرب  0990وثذلك استقالل جنوب اليمن عن االستعمار الرباطاني يف
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نوفمرب  0997بدعم من مصر ويف ظل مناخ ثوري وحترري عمّ دول العامل اليالث يف
مخسينيا وستينيا القرن العشران
ومع ذلك ،ورغم تأثر اليمن بيورا الربيع العربي نتيجة تشابه أسباب وعوامل قيامها
ثجمهوراا اتسمت بالفساد واستئيار النظام السياسي باليروة والسلطة مع غلبة الطابع
العائلي واملناطقي والتوجه حنو توراث السلطة ،فإن نتائج أاة ثورة ومسارها حمكوم بعوامل
داخلية متنح خصوصية لكل بلد وقد جتلى تأثةر تلك العوامل الداخلية يف مسار ثل ثورة
وعملية االنتقال السياسي فيها وثذلك مدى حتقيق أهدافها

 -0العوامل واألبساب الييببسي
تبنت اجلمهوراة اليمنية الدميقراطية والتعدداة السياسية ثنهج سياسي وشرط ارتبط
بتحقيق الوحدة يف العام  0991ورغم الظروف السياسية منذ ذلك التاراخ والصعوبا اليت
وضعت أمام املمارسة احلقيقية للدميقراطية ،فإن النخب السياسية والرغبا الشعبية متسكت
بإصرار على مواصلة العمل الدميقراطي رغم التشوها العدادة اليت صاحبت تطوره ويف هذا
السياق ،واتساقاً مع الضغوط احمللية والدولية وثذلك طمأنة القوى السياسية يف الداخل،
أثد القيادة السياسية بعد حرب صيف  0992أال تراجع عن الدميقراطية ثأسلوب للعمل
السياسي والذي تعزز يف النص صراحة على التعدداة السياسية يف دستور  0992وقد رأ
القيادة السياسية يف ذلك أسلوب ًا لتيبيت شرعية وجودها ،باإلضافة إىل السعي للسيطرة على
أدوا التأثةر السياسي واإلعالمي ومعظم مقدرا الدولة االقتصاداة لرتسيخ مكانها يف
السلطة؛ وهو ما ظهر ابتداءً من عام  0997حني حرص احلزب احلاثم بكل الطرق على
الانتقال السياسي في اليمن

حتقيق "األغلبية املرحية" يف االنتخابا الربملانية ليخطو خطوته األوىل حنو التفرد
بالسلطة
ومت ثذلك تعزاز السيطرة على السلطة من خالل االنتخابا الرئاسية لعام  0999واليت
ظهر ثأنها تنافسية وحرة رغم ما شابها من تالعب وانتهاثا وخاصة ما تعلق باملرشحني
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املنافسني ويف سبتمرب من نفس العام ،قامت القوى السياسية املعارضة بإعالن وثيقة اإلنقاذ
الوطي اليت انبيقت عن التحالف الواسع للقوى السياسية واالجتماعية املعارضة رافضة اجتاه
النظام لالنفراد بالقرار السياسي وقد متحور الوثيقة حول تعدال النظام االنتخابي من
النظام الفردي إىل نظام القائمة النسبية مع انتهاج نظام ارتاوح ما بني الالمرثزاة املالية
واإلداراة والفيدرالية
ورغم ذلك ،سعى املؤمتر الشعيب العام إىل مواصلة إزاحة القوى السياسية الفاعلة من املشهد
السياسي واستنساخ تنظيما سياسية موالية له واحلفاظ على صورة مشوهة للدميقراطية
والتعدداة السياسية وقد جنح املؤمتر الشعيب العام بطراقة أو أخرى يف حصد ثالثة أرباع
مقاعد الربملان يف انتخابا  0113تأثد باالنتخابا الرئاسية لعام  0119وسيطرة املؤمتر
الشعيب العام وانفراده باحلكم ومع ذلك ،مل تتوان القيادة السياسة يف استمرار االدعاء
حبرصها وعدم اعرتاضها على إجراء إصالحا سياسية وتشراعية وقضائية حتت ضغوط دولية
تعلو حيناً وختفت أحياناً أخرى ،يف ضوء التطورا

الدولية واإلقليمية بشأن انتهاج

الدميقراطية ثنظراة للحكم يف بدااة األلفية اليالية
ويف سبيل تنفيذ اإلصالحا  ،عقد احلزب احلاثم وحلفاؤه لقاءا مع األحزاب السياسية
املعارضة اليت احتفظت بتواجد حمدود يف الربملان وأتيح هلا هامش ًا للعمل الدميقراطي ،نتج
عنها اتفاق يف عام  0119للتمداد جمللس النواب عامني اثنني بغرض البدء بإجراء إصالحا
سياسية وقد رفضت القيادة السياسية مسودة االتفاق الرباعي بني احلزب احلاثم وأحزاب
املعارضة معلنة اجتاهها حنو إجراء انتخابا برملانية بشكل منفرد يف حماثاة للواقع
السياسي العربي ،وحتداداً الدول اليت أجر انتخابا يف ظل مقاطعة األحزاب السياسية
املعارضة واأتي ذلك القرار يف سياق املمارسا اليت سلكها النظام السياسي املصري وحزبه
احلاثم وسعيه لالستئيار بالسلطة من خالل أغلبية مطلقة يف الربملان
وعموماً ،تعير املسار الدميقراطي يف اليمن حتى بلغ الرتاجع احلد األقصى واملتميل يف عدم
إجراء االنتخابا الدوراة للمؤسسا السياسية املنتخبة وااللتزام مبددها الزمنية واستمر
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النظام السياسي يف االستحواذ على السلطة والذي أدى إىل توسيع دائرة املعارضة السياسية
لتشمل أقوى حلفائه ،ولرتتفع املطالب وتتوحد يف  00فرباار  0100مطالبة بإسقاط النظام

 -3العوامل واألبساب االقتصبدي
اعد اجلانب االقتصادي التحدي الرئيسي الذي واجه اليمن خالل العقدان املاضيني وقد
أسهم يف تردي األوضاع االقتصاداة عوامل عدادة أهمها عدم االستقرار السياسي وثذلك
احلروب الداخلية وحتداداً حروب صعدة الستة منذ عام  0112والعمليا اإلرهابية اليت بدأ
يف تسعينيا القرن العشران وتصاعد مع دخول القرن اجلداد وازداد األمر سوءاً نتيجة
االعتماد شبه الكلي على مورد النفط والذي اشكل النصيب األثرب من صادرا البالد
وإاراداتها املالية ،خاصة مع تذبذب األسعار العاملية للنفط واستمرار تراجع الكميا املنتجة
منه
ومتيلت مظاهر الفشل االقتصادي يف العجز عن بلوغ معدال النمو املخططة من ناحية،
واستمرار االختالل يف مؤشرا االقتصاد الكلي ثالعجز يف املوازنة العامة والتجارة اخلارجية
وميزان املدفوعا من ناحية أخرى ،فضالً عن مواصلة املداونية الداخلية واخلارجية يف
التصاعد وتردي األوضاع االجتماعية املتميلة يف ارتفاع البطالة والفقر نتيجة سوء توزاع
اليروة فرغم تبي اليمن برناجماً لإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري منذ عام  0992بدعم
من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،أخفقت احلكوما املتعاقبة يف حتقيق أهداف
الربنامج نتيجة االنتقائية والرتثيز على اإلصالحا املالية دون اإلصالحا اهليكلية وقد
ساهمت األزما االقتصاداة العاملية وحتداداً منذ عام  0117يف تدهور األوضاع إىل احلالة
املأساواة اليت وصل إليها االقتصاد اليمي واملهدد باالنهيار
الانتقال السياسي في اليمن

وال شك أن اجلزء األثرب من الصعوبا االقتصاداة اعود إىل فشل النظام السياسي
وسياساته املرتددة يف حتقيق تنمية اقتصاداة حقيقية ،وعجزه عن مواجهة املعوقا األساسية
للخروج من حلقة التخلف وتلبية احتياجا اجملتمع وحتسني أوضاعه االقتصاداة ونتيجة
تدهور األوضاع يف اليمن سياسيًا واقتصادااً منذ عام  ،0117بادر الدول الداعمة لليمن
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وحتداداً الوالاا املتحدة وبراطانيا إىل التحذار من فشل الدولة وضرورة السةر جدااً يف
إصالحا حقيقية تضمن احلصول على املساعدا اخلارجية من الدول الصداقة ويف
مقدمتها دول اخلليج وقد تشكلت جمموعة أصدقاء اليمن واليت عقد أول اجتماعاتها يف
لندن عام  ،0101وتواصلت يف عام  0100يف ثل من الرااض وواشنطن ملراجعة تطورا
األوضاع بعد أحداث  0100ومساعدة الدولة على حتقيق االستقرار وجتنب االنهيار
االقتصادي

 -2تدهور األوضبع األمني
خاض النظام السياسي ست حروب ضد احلرثة احلوثية منذ عام  ،0112واليت ميلت حرباً
عبيية ثانت أبرز مالحمها الغرابة يف بدء توقيتها ويف اإلعالن عن توقفها وارى الكيةرون أن
تلك احلروب شكلت وسيلة لتصفية احلسابا السياسية بني مراثز القوى يف النظام
السياسي ورغم توقيع اتفاقيا الدوحة يف عامي  0117و 0112إلنهاء الصراع بني النظام
واحلرثة احلوثية ،إال أن اإلرادة السياسية مل تتوفر لتنفيذ تلك االتفاقيا  ،وبقيت عالقة
النظام السياسي يف شد وجذب مع احلرثة حتى اندالع ثورة  0100ثذلك ،ظهر احلراك
اجلنوبي يف سبتمرب  0117بدءاً مبطالبا حقوقية وفعاليا احتجاجية تندد باالستيالء
على األراضي واليروا يف احملافظا اجلنوبية ،تصاعد بعد ذلك إىل مطالب سياسية وإعالن
معارضة النظام سلمياً ،ثم إىل مطالبة بفك االرتباط وتقرار املصةر
وأد حروب صعدة واحتجاجا احلراك اجلنوبي إىل التأثةر السليب يف الوضعني السياسي
واالقتصادي ،ووسعت دائرة املعارضة السياسية بإضافة احلرثة احلوثية وفصائل احلراك
اجلنوبي ضمن القوى السياسية املعارضة واملطالبة بإسقاط النظام يف ثورة التغيةر لعام
 0100وتزامنت تلك التطورا مع تنامي األعمال اإلرهابية اليت نفذها تنظيم القاعدة
ابتداءً بتفجةر املدمرة األمراكية "ثول" قرب ميناء عدن يف عام  0110ثما مت تأسيس
تنظيم القاعدة يف جزارة العرب يف اناار  ،0119حيث مل تعد تقتصر عملياته اإلرهابية على
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استهداف األجانب ومصاحل الدول األجنبية يف الداخل ،بل أصبحت اليمن نقطة انطالق
لتنفيذ أعمال إرهابية عابرة للحدود
وإمجاالً ،عكست العوامل الداخلية والتطورا املتسارعة عجز النظام السياسي عن االستجابة
ملطالب القوى السياسية يف حتقيق انتقال سياسي دميقراطي حقيقي وتنمية اقتصاداة
واستقرار أمي ،فضالً عن تلبية املطالب احلقوقية والسياسية للحراك اجلنوبي وبدالً من
االستجابة لتلك املطالب وإجياد معاجلا جذراة ،استيمر النظام السياسي تلك األحداث
واحلروب وقام بتوظيفها إلزاحة القوى السياسية وحتقيق رغبته يف االستحواذ على السلطة
وتورايها وقد ميّل ذلك بدااة انهيار النظام السياسي حتى حانت الفرصة املواتية للقوى
املعارضة لتعلن عن مشارثتها ودعمها ملطالب تغيةر النظام السياسي عند اندالع ثورة التغيةر
يف عام 0100

ثانياً :التسوية السياسية وغلبة اخليار السلمي
أثار ثورا الربيع العربي انتباه العامل ،وعكست واقعاً مغااراً ملقولة جتذر االستبداد يف الدول
العربية ورضا شعوبها عن أنظمتها االستبداداة ولعل أبرز مالمح تلك اليورا أنها ثورا
شبابية شعبية سلمية ،عجز األنظمة السياسية عن حرفها عن سلميتها ،حيث تعرض
املتظاهرون بصدور عاراة لعدد من االنتهاثا واالعتداءا من قبل قوا األمن ومل تتوان
السلطة يف اليمن شأن غةرها من اليورا عن استخدام ثافة أساليب الرتغيب والرتهيب ،ثان
أشدها استهداف املعتصمني بالسالح الناري وإحراق ساحة احلراة يف مدانة تعز يف  09مااو
0100
الانتقال السياسي في اليمن

وقد طغى املظهر السلمي لليورة يف معظم الساحا مع حرص ثافة القوى السياسية
املشارثة فيها على سلميتها ،إال أنه مع بدء انشقاقا املؤسسة العسكراة وإعالن بعض قادتها
انضمامهم وتأايدهم ليورة التغيةر تصاعد مطالب تدعو إىل ضرورة احلسم العسكري لليورة
وترافق ذلك مع اندالع مواجها مسلحة مع قوا النظام يف بعض احملافظا  ،باإلضافة إىل
تفجةر جامع دار الرئاسة يف اونيو  0100والذي استهدف الرئيس السابق وقيادا الدولة أثناء
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أداء صالة اجلمعة وقد أعقب ذلك احلادث ونقل رئيس اجلمهوراة السابق إىل الرااض للعالج
مجود احلالة اليوراة يف الساحا واندالع مواجها بني اجلماعا املؤادة لليورة ومعسكرا
احلرس اجلمهوري يف أطراف العاصمة وثذلك اشتباثا عنيفة وسط العاصمة يف
منتصف سبتمرب  ،0100إضافة إىل استهداف قوا النظام للمعتصمني يف ساحة احلراة يف
مدانة تعز يف  00نوفمرب  ،0100وهو األمر الذي سرّع يف توقيع املبادرة اخلليجية
ورغم أن اليورة ميّلت مفاجأة لألحزاب السياسية املعارضة اليت مل تكن تتخيل شيئاً من ذلك
القبيل ،فإنها عملت على تصدر العمل اليوري واملشهد السياسي وسعت إىل تشكيل جملس
مييل قوى اليورة متخض عن إعالن "اجمللس الوطي لقوى اليورة السلمية" يف  07أغسطس
 ،0100والذي ضم ثافة مكونا اليورة باستيناء احلرثة احلوثية ومتييل رمزي للحراك
اجلنوبي ومع ذلك ،ظهر األمر أن األحزاب السياسية اليت التحقت باليورة رأ يف اجمللس
وسيلة لتجنب املواجهة مع النظام السابق ،وهي بطبيعة احلال مواجهة مسلحة لن تكون يف
صاحل قوى اليورة وبالتالي ،ساهم اجمللس بشكل ثبةر يف تهيئة انتقال اليورة من مسارها
الشعيب السلمي إىل تسواة سياسية حبجة جتنب احلرب األهلية وانهيار البالد من خالل حشد
الرأي العام للقبول بالتسواة السياسية وتوقيع املبادرة اخلليجية مع احلزب احلاثم وحلفائه
يف  03نوفمرب  0100وقد خفت دور اجمللس بعد توقيع االتفاقية اخلليجية وتشكيل حكومة
برئاسة رئيس اجمللس الوطي
وعموماً ،بدأ املسار السياسي مع اجلهود اليت بُذلت وتصدرتها ثل من األمم املتحدة وجملس
التعاون اخلليجي بهدف الوصول إىل تسواة سياسية ونقل السلطة سلمياً إىل رئيس انتقالي
وحكومة وفاق وطي تضم النظام السابق واألحزاب املؤادة لليورة وقد جرى تسواق اليورة
اليمنية ثنموذج سلمي النتقال السلطة دون استبعاد أحد ،مع طرح إمكانية تكراره ثحل
لليورة السوراة غةر أن األمور بعد ذلك سار عكس املأمول ،وأظهر األحداث أن اجلهود اليت
أفضت إىل التسواة السياسية قد أجّلت احلرب ومل تعمل على الدفع بأهداف وتطلعا اليورة
نتيجة تكرار السلطة االنتقالية برئاسة الرئيس هادي وداعميه من القوى السياسية نفس
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أخطاء النظام السابق وعدم تنفيذ إصالحا حقيقية من ناحية ،واستمرار حماوال الرئيس
السابق للتأثةر على احلياة السياسية ورغبته للعودة إىل السلطة بشكل مباشر أو غةر مباشر،
من ناحية أخرى؛ وهو ما أثر على العملية االنتقالية وأفقد النموذج اليمي براقه
وقد لعبت دول اخلليج دوراً رئيسياً يف التأثةر على مسار اليورة اليمنية ،حيث ثان الدور
احلاسم للمملكة العربية السعوداة يف أن تسلك اليورة مسار التسواة السياسية وقُدمت
املبادرة يف صورة مشروع اتفاقية سياسية يف  3أبرال  ،0100فحواها تقاسم السلطة بني النظام
واملعارضة ونقل السلطة عرب انتخابا مبرشح وحيد من الرئيس علي عبداهلل صاحل إىل نائبه
عبدربه منصور هادي وتشكيل حكومة مناصفة بني النظام واملعارضة ومل تفلح مراوغا
الرئيس صاحل يف االلتفاف على مطالب احملتجني خصوصاً مع الضغوط الدولية اليت مورست
عليه لتوقيع املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذاة واليت أجرات عليها تعداال وشروط عدادة
أمالها الرئيس السابق أهمها منحه والذان عملوا معه خالل فرتة حكمه احلصانة من املالحقة
القضائية ومت التوقيع على االتفاقية يف الرااض بتاراخ  03نوفمرب  0100واستلم الرئيس
هادي مسئولياته بعد ذلك بيالثة أشهر ،بعد تأثد الرئيس السابق أنها لبت مطلبه بشأن
انتقال السلطة عرب االنتخابا واالحتفاظ مبوقع حلزبه يف السلطة خالل املرحلة االنتقالية
وهنا ،ال ميكن عزل موقف اململكة العربية السعوداة من اليورة يف اليمن عن مواقفها التارخيية
السابقة وحساسيتها جتاه موجا التغيةر يف اليمن ،واليت لن تكون ثورة  0100آخرها فقد
عكست اجلهود اخلليجية حنو تبي تسواة سياسية خماوف أنظمة تلك الدول من الربيع
العربي ،وعملت على تغيةر مسار اليورة واختاذ إجراءا استباقية حتول دون نقل العدوى إىل
دوهلا أو تفاقمها يف ثل من البحران وعُمان ويف موقف مغاار ،قامت دولة قطر بدور أساسي
الانتقال السياسي في اليمن

يف دعم اليورة ،مع ميل قوي حنو حزب اإلصالح والذي مييل تيار اإلخوان املسلمني يف اليمن،
وهو ما أثار حفيظة الرئيس السابق وإصراره على استبعادها من أي دور يف املبادرة اخلليجية
ومع ذلك ،مارست دولة قطر دوراً قوااً والفتاً وبطرق عدادة ليس أقلها الدور اإلعالمي عرب
قناة اجلزارة الفضائية وميكن القول أن الضغوط السعوداة على الرئيس السابق وثذلك
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التأثةر الذي مارسته قطر على حزب اإلصالح إىل جانب مساعي إقليمية ودولية أخرى ،أسهمت
مجيعها يف توقيع املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذاة والدفع بانتقال السلطة وحتوّل اليورة
إىل املسار السياسي
وتضمنت املبادرة اخلليجية برناجم ًا زمني ًا من عامني وثالثة أشهر ،اشتملت املرحلة األوىل منه
نقل صالحيا رئيس اجلمهوراة إىل نائبه والذي اتوىل إصدار قرار بتشكيل حكومة وفاق وطي
مناصفة بني احلزب احلاثم واملعارضة واكون رئيسها من املعارضة وبعد ذلك ،تتم الدعوة
إىل انتخابا رئاسية (استفتاء) اكون نائب الرئيس هو املرشح التوافقي جلميع القوى
السياسية
وقد عملت أحزاب اللقاء املشرتك وعلى رأسها التجمع اليمي لإلصالح على تسواق املبادرة
اخلليجية باعتبارها احلل األميل واملمكن ،دون أن ابدي أي مكون سياسي مشارك يف اليورة
معارضته مبا يف ذلك بعض مكونا احلراك اجلنوبي يف اجمللس الوطي لقوى اليورة
السلمية؛ باستيناء القوى الشبابية املستقلة وثذلك احلرثة احلوثية اليت عرب عن
رفضها للمبادرة ورفضت ما ارتتب عنها من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس توافقي واعد ذلك
املوقف تدشيناً لدور جداد للحرثة احلوثية يف إطار إعالنها مكون "أنصار اهلل" ثمعارضة
سياسية
وبالتوازي مع انطالق املبادرة اخلليجية ،سار جهود األمم املتحدة يف اليمن من منطلق
مسؤوليتها يف بذل املساعي احلميدة حلل اخلالفا والنزاعا وثذلك حفظ السلم واألمن
الدوليني ،حيث بادر األمني العام لألمم املتحدة يف إرسال مبعوث خاص إىل اليمن يف أبرال
 0100لتقصي احلقائق وقد صدر قرار جملس األمن الدولي رقم  0102يف أثتوبر 0100
للضغط على الرئيس السابق لقبول مبادرة جملس التعاون اخلليجي بشأن التسواة السياسية
وتنظيم العملية االنتقالية وعكس ذلك القرار اإلمجاع الدولي حول اليمن ،وهو ما مل اتحقق
يف احلالتني الليبية والسوراة ورغم تأثيد القرار على أن اجمللس اتصرف انطالقاً من الفصل
السابع ،فإنه شجع دور جملس التعاون اخلليجي ومساعيه للتوصل إىل تسواة سياسية تضمن
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انتقاالً سلمياً للسلطة وفق الفصل اليامن من ميياق األمم املتحدة الذي اشجع التنظيما
اإلقليمية على البحث عن حل سلمي ،تارث ًا بذلك معاجلة الشأن اليمي يف اد جملس
التعاون اخلليجي ومع ذلك ،نشط دور مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن يف إطار تنفيذ املبادرة
اخلليجية وخاصة املرحلة األوىل منها ،ثما برز دوره بشكل ثبةر وأساسي يف مؤمتر احلوار
الوطي الشامل

ثالثاً :مرحلة الوفاق وخمرجات احلوار الوطين
 -0األداء الييببسي ملكونبت العملي الييببسي
عقب التوقيع على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذاة ،بدأ تنفيذ املرحلة االنتقالية من خالل
تشكيل حكومة وفاق وطي مناصفة بني ما اسمى التحالف الوطي واملتميل يف حزب املؤمتر
الشعيب العام وحلفائه من ناحية واجمللس الوطي لقوى اليورة السلمية والذي ضم أحزاب
اللقاء املشرتك وشرثائه من ناحية أخرى وقد أخذ تلك املرحلة ثالثة أشهر حتى مت
انتخاب  -أو االستفتاء على -الرئيس التوافقي وعموماً ،سار تلك الفرتة األوىل بشكل
طبيعي ،ومل تظهر عرقلة رئيسية أمام استحقاقاتها إال عند بدء اختاذ القرارا العسكراة واليت
تضمنت ما مسي بإعادة هيكلة القوا املسلحة رغم اقتصارها عملياً على عزل القادة
العسكراني املوالني للرئيس السابق
ورغم ذلك ،مارست احلكومة وجملس النواب دورهما ثمؤسستني تتخذان قراراتهما بشكل
توافقي وفقاً ملا نصت عليه املبادرة اخلليجية ،مع العودة إىل رئيس اجلمهوراة االنتقالي يف
حال عدم التوافق ،والذي ميّل إشكالية يف حد ذاته وقد تعرضت حكومة حممد سامل باسندوة
للكيةر من االنتقاد أوالً لتشكيلتها غةر املوفقة وثانياً بسبب أدائها الضعيف ثما اسري نقد
الانتقال السياسي في اليمن

ضعف األداء على الرئيس االنتقالي الذي مل استيمر التفواض الذي وفرته له االنتخابا
والصالحيا املمنوحة له من املبادرة اخلليجية ،فضالً عن الدعم اإلقليمي والدولي الذي مل
حيض به أي رئيس سابق يف اليمن ،ورمبا يف العامل وقد عوّل الرئيس االنتقالي على اخلارج
يف إدارته للمرحلة االنتقالية أثير من اعتماده على الداخل وخاصة اجلماهةر اليت انتخبته،
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وغلب على أدائه البطء يف اختاذ القرارا اليت غالباً ما فقد فاعليتها نتيجة تأخر صدورها
ثما مل ختتلف إدارته للعملية السياسية عن أداء الرئيس السابق ،من حيث األشخاص
واآلليا والسياسا اليت اعتمدها
وساهم النزاع على رئاسة املؤمتر الشعيب العام مع متسك الرئيس السابق بهذا املوقع يف عدم
توفةر التأايد الكايف للرئيس االنتقالي بني أوساط قيادا املؤمتر الشعيب العام ورغم اجلدل
حول تفسةر املبادرة اخلليجية هلذا األمر ،فإن استمرار سيطرة الرئيس السابق على املؤمتر
الشعيب العام وتعيني أمني عام جداد للحزب وهو املنصب الذي ثان اشغله الرئيس االنتقالي
إىل جانب ثونه نائب رئيس احلزب ،أدى إىل إضعاف الرئيس االنتقالي يف إدارته للمرحلة
االنتقالية
ومل تتسق فاعلية األحزاب السياسية املعارضة خاصة أحزاب اللقاء املشرتك يف حكومة الوفاق
مع دورها الرئيسي وتصدرها لليورة ثما مل تلتزم تلك األحزاب يف اختيار مرشحيها
للحكومة باملبادئ اليت دعت إليها وعرب عنها يف اليورة وثذلك ملا نصت عليه اآللية
التنفيذاة للمبادرة اخلليجية ،وحتداداً يف أن اكون املرشحون على "درجة عالية من النزاهة
وااللتزام حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي"؛ وهو ما حال دون معارضتها لرتشيح
الطرف اآلخر لوزراء عرفوا بالفساد يف الفرتا السابقة ثما اتسم أداء تلك األحزاب
بالضعف الشداد ،وأخفقت يف توحيد مواقفها يف إطار اجمللس الوطي لقوى اليورة الذي مل
اعد ميارس أي دور ،وثذلك حتت مظلة تكتل اللقاء املشرتك الذي بدأ اتمحور لةرثز على
اليالث األحزاب الكربى فيه واهمش األخرى اليت أبد مواقف خمتلفة إزاء العداد من
القضااا
ويف إطار بنيانها وهياثلها الداخلية ،عجز تلك األحزاب عن تغيةر براجمها ووثائقها مبا
اتسق مع املرحلة اليوراة ورثز تلك األحزاب على احملاصصة يف تقاسم الوظيفة العامة
مبا يف ذلك املناصب الوسطية ثمدار عام ،وهو األمر الذي طبع سياسا حزب اإلصالح يف
االستئيار بالوظيفة العامة خاصة يف الوزارا اليت سيطر عليها ،باإلضافة إىل سعيها
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لتجنيد الشباب املوالني هلا يف القوا املسلحة واألمن على غرار ما ثان اقوم به النظام
السابق ،والذي أضعف العقيدة العسكراة الواحدة من ناحية وأثقل ثاهل املوازنة الضعيفة
من ناحية أخرى
وبرر تلك األحزاب ضعف أداء احلكومة يف استمرار سيطرة النظام السابق "املؤمتر الشعيب
العام" على مفاصل السلطة ،وغالباً ما أرجعت املشاثل والصعوبا اليت واجهتها إىل النظام
السابق ورغم أن ذلك ال خيلو من قدر من احلقيقة ،إال أن أداء تلك األحزاب ودون أدنى شك
مل اعكس حرصها على حتقيق أهداف اليورة ،فضالً عن تراخيها بشأن إنهاء املرحلة االنتقالية
ومتاهيها يف متداد الفرتة االنتقالية دون سقف زمي وعدم الرغبة يف تشكيل حكومة جدادة
تعكس املكونا السياسية املشارثة يف مؤمتر احلوار الوطي ،وهو األمر الذي ثانت له تبعاته
السلبية يف وقت الحق وقد استيمر احلرثة احلوثية ذلك الوضع واألزما العدادة وظهور
سخط اجلماهةر ،حيث سعت لتعزاز دورها من خالل ملء الفــراغ السياسي الذي ترثه الدور
الباهت للمعارضة السياسية واليت أصبحت جزءًا من حكومة الوفاق

 -0مؤمتر احلوار الوطين الشبمل
انعقد مؤمتر للحوار الوطي الشامل ثأحد مضامني املبادرة اخلليجية ،وقد تأخر أعماله
التحضةراة لعدد من األشهر ألسباب مرتبطة بتشكيل اللجنة الفنية وقوامها وتنفيذ مهامها،
باإلضافة إىل تأخر انطالق أعماله نتيجة إشكاليا متييل احلراك اجلنوبي ،مما أدى إىل تأخةر
تنفيذ استحقاقا املرحلة االنتقالية بشكل ثامل واستغرق املؤمتر فرتة أطول مما ثان
متوقعاً ،إذ بدأ أوىل جلساته يف  02مارس  0103واختتم أعماله يف  02اناار  0102وقد
ضم مؤمتر احلوار الوطي ثافة املكونا السياسية ومجيع الفئا من املستقلني والشباب
الانتقال السياسي في اليمن

واملرأة يف مثان فرق عمل ،استحوذ ثل من القضية اجلنوبية وقضية صعدة بفراقني
مستقلني وقد خرج املؤمتر الوطي بعدد من القرارا واملوجها الدستوراة والقانونية حول
ثافة القضااا ،أبرزها االنتقال من الدولة البسيطة إىل الدولة الفيدرالية ثحل ملشكلة
السلطة واليروة وثذلك تبي نظام النسبية يف االنتخابا الربملانية
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ورغم تقدار اخلارج لتجربة مؤمتر احلوار الوطي وثذلك اعتباره من قبل ثافة املكونا
السياسية وسيلة فضلى حلل مشاثل البالد وخالفا أطرافه ،إال أن أعماله شابها الكيةر من
اللغط حول قضااا خمتلفة خاصة ما اتعارض مع توجها ورغبا املكونا السياسية
الرئيسية والذي استدعى بعض االحتجاجا داخل قاعة املؤمتر ومل اتمكن املؤمتر من حسم
قضية تقسيم األقاليم وعددها حيث ترك األمر إىل جلنة مكونة من  09عضواً من ثافة
املكونا السياسية واليت انتهت إىل وضع تصور بأن اكون عدد األقاليم ما بني إقليمني إىل ستة
أقاليم مع تفواض رئيس اجلمهوراة بالبت يف املسألة والذي أصدر بدوره قراراً بتشكيل جلنة
لتحداد وتقسيم األقاليم قدمت رأااً يف فرتة مل تتعد األسبوعني من تاراخ تشكيلها وهي فرتة
قصةرة بالنظر ألهمية املوضوع والذي ثير اخلالف حوله وثذلك ما اتطلبه من دراسا
شاملة ومتخصصة تراعي األبعاد السياسية واالقتصاداة واالجتماعية وبالتالي ،مل حيسم
رأي اللجنة يف تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم اخلالف ،األمر الذي ثان له تبعاته على عملية
االنتقال السياسي

 -3متديد الفرتة االنتقبلي وعمل املؤبسيبت الدبستوري
اعترب الكيةرون استكمال أعمال مؤمتر احلوار الوطي واختتام جلساته مؤشراً النتهاء املرحلة
االنتقالية غةر أن تأخر تنفيذ ثافة استحقاقا املرحلة االنتقالية أدى إىل موافقة أعضاء
املؤمتر بكافة مكوناته السياسية لتمداد الفرتة االنتقالية ،معللني ذلك بأن الفرتة االنتقالية
تعكس تنفيذ مهام أثير من ثونها فرتة حمددة بتوقيت ومبوجب ذلك ،وافقت تلك
املكونا السياسية على ضمانا خمرجا مؤمتر احلوار الوطي واليت تضمنت بأن رئيس
اجلمهوراة "استمد شرعيته من الشعب اليمي الذي ذهب إىل صناداق االقرتاع بإقبال ثبةر
النتخابه

وبناء على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذاة فإن والاة الرئيس تنتهي بتنصيب

الرئيس املنتخب وفقاً للدستور اجلداد "
وقد أتى ذلك التوافق بعد إطالق عدد من املبادرا احلزبية والسياسية حول ضمانا تنفيذ
خمرجا مؤمتر احلوار الوطي وتشكيل حكومة تضم ثافة املكونا السياسية مع حتداد مدة
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زمنية لفرتة انتقالية أخرى ،خاصة وأن عالقة الرئيس االنتقالي حبكومة الوفاق ورئيسها
تعرضت للشد واجلذب طوال الفرتة السابقة غةر أن الرئيس االنتقالي مل استطع استخدام
صالحياته الدستوراة إلجراء تعدال حكومي اعكس "حتقيق الكفاءة والنزاهة والشراثة
الوطنية" حسب ما نصت عليه ضمانا خمرجا احلوار الوطي أو تشكيل حكومة جدادة
تستوعب ثافة املكونا السياسية ومنها أنصار اهلل ثقوى سياسية مشارثة يف ثورة 0100
واألثير تضرراً من النظام السابق

 -2صيبغ الدبستور اجلديد
استكماالً ملؤمتر احلوار الوطي الشامل وخمرجاته ،وتوطئة لتنظيم انتخابا رئاسية وبرملانية،
صدر قرار رئيس اجلمهوراة بتشكيل جلنة صياغة الدستور يف  2مارس  0102من  07عضواً
جيمعون اجلانبني املهي ومييلون ثافة املكونا السياسية يف مؤمتر احلوار الوطي ،وعلى أن
تستكمل صياغة مشروع الدستور اجلداد واالستفتاء عليه خالل عام واحد ولألسف ،مل الق
تشكيل اللجنة قبوالً ثافياً وتعرضت لالنتقاد الشداد لعدم مشول أعضاء متخصصني يف
اجملاال السياسية واالقتصاداة وثذلك استبعاد بعض القوى السياسية والشباب ومل اتم
االستجابة لتلك االنتقادا وعلى أن اتم معاجلة ذلك من خالل استيعاب تلك القوى يف
اهليئة الوطنية للرقابة على خمرجا مؤمتر احلوار الوطي واملعنية مبراجعة مشروع الدستور
واملصادقة عليه
وقد اعرتضت أعمال جلنة صياغة الدستور الكيةر من العراقيل واملعوقا حالت دون متكنها
من القيام مبهامها يف اليمن ،وهو ما اضطرها إىل استكمال اجتماعاتها يف دولة اإلمارا
العربية املتحدة وأثد القرار اجلمهوري بشأن آلية عمل اللجنة أن تفضي أعماهلا إىل صياغة
الانتقال السياسي في اليمن

دستور جداد للجمهوراة اليمنية ثدولة احتاداة مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لرأي جلنة
حتداد األقاليم وساهم اخلالف حول تضمني مشروع الدستور اجلداد عدد األقاليم ذراعة
ملعارضة الدستور حيث أبدى ثل من احلزب االشرتاثي واحلرثة احلوثية معارضتهما لقرار
التقسيم إىل ستة أقاليم رغم موافقتهما على الفيدرالية ثشكل للدولة اجلدادة
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ومت اإلعالن عن استكمال مسودة الدستور والذي استغرق أشهراً عشرة ،وعلى أن تقدم إىل
اجتماع اهليئة الوطنية للرقابة على خمرجا احلوار الوطي ،متهيداً لعرضها على الرأي العام
قبل إجراء االستفتاء الشعيب ومع اعرتاض مميل أنصار اهلل يف اللجنة الدستوراة ورفضه
التوقيع على املسودة وثذلك سيطرة احلوثيني على العاصمة ،مت اختطاف مدار مكتب
رئيس اجلمهوراة يف  07اناار  0102أثناء انتقاله لتسليم مسودة الدستور ،حتت مربرا منها
خمالفة مسودة الدستور التفاق السلم والشراثة الذي قضى بإعادة النظر يف قرار تقسيم
األقاليم وهنا ميكن القول ،بأن تلك اللحظة قد ميلت بدااة النتهاء املسار السياسي وإجهاض
العملية السياسية برمتها

رابعاً :االرتداد يف عملية االنتقال السياسي وتغليب عنصر القوة املسلحة
شارثت احلرثة احلوثية يف اليورة الشبابية الشعبية يف فرباار  0100حتت مسمى "شباب
الصمود" وعرب احلرثة آنذاك عن رفضها ألاة تسواة سياسية ومعارضتها للمبادرة
اخلليجية وآليتها التنفيذاة وما ترتب عنها من تشكيل حكومة الوفاق وإجراء االنتخابا
الرئاسية التوافقية ،باإلضافة إىل رفضها احلصانة اليت منحت للرئيس السابق ورغم ذلك،
مل حيول ذلك املوقف دون مشارثتها يف مؤمتر احلوار الوطي يف إطار مكون سياسي جداد
مبسمى أنصار اهلل ،وهو األمر الذي لقي ترحيب ثافة املكونا السياسية والقوى اليوراة وقد
بلغ متييل هذا املكون  37عضواً وبنسبة  %9 2من إمجالي أعضاء املؤمتر والبالغ عددهم 292
عضواً ،حيث اعترب البعض أن ذلك التمييل اتجاوز وزن هذا املكون على األرض واضاهي أو
ازاد على متييل أحزاب سياسية أثير حضوراً ومبشارثة أنصار اهلل ،فإن مجيع القوى
السياسية واالجتماعية قد مت متييلها بشكل أو آخر يف مؤمتر احلوار الوطي الشامل
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 -0االنتشبر والتمدد امليلح للحرك احلوثي
ظهر اخلالفا بني حزب اإلصالح واحلرثة احلوثية منذ األاام األوىل لليورة الشعبية
السلمية يف ساحة تغيةر العاصمة صنعاء واعود اخلالف بينهما يف األساس إىل تباان
التوجها الفكراة واختالف مشاراع ثل منهما ،باإلضافة إىل رغبة ثل طرف يف تصدر
املشهد السياسي ويف حني برز حزب اإلصالح لقيادة القوى اليوراة ،سعت احلرثة احلوثية
ومنذ توقيع املبادرة اخلليجية إىل تصدر املعارضة السياسية ونتج عن ذلك الوضع ،دخول
الطرفني ومنذ الشهور األوىل لليورة يف مواجها أخذ بعضها مظاهر مسلحة ،وهو ما أتاح
للرئيس السابق اللعب على هذه التناقضا وتوظيفها يف إجهاض اليورة والعملية السياسية
وثانت احلرثة احلوثية قد اختذ مساران متوازاني يف عملها ،األول مسار سياسي من خالل
مؤمتر احلوار الوطي والياني عرب االنتشار والتمدد املسلح وقد استيمر احلرثة عدم
مشارثتها يف احلكومة اليت ضمت ثافة األحزاب السياسية يف تبي املعارضة السياسية ،وهو
ما ثان باعتبارها القوى السياسية الوحيدة املعارضة يف ظل ضعف أداء احلكومة الناشئ عن
تشكيلها مناصفة بني السلطة واملعارضة ثما استفاد احلرثة من وعود حكومة الوفاق
اليت قطعتها وعجزها عن حتقيق أي من أهداف اليورة
وبالتوازي ،متكنت احلرثة احلوثية من فرض سيطرتها على حمافظة صعدة أثناء اليورة
والدخول يف مواجها مسلحة يف مناطق أخرى مع جماميع قبلية موالية حلزب اإلصالح
واستمر احلرثة يف االنتشار والتمدد أثناء مؤمتر احلوار الوطي حتى فرضت سيطرتها على
حمافظة عمران بدااة اوليو  0102وبتغاضي أو اتفاق مع الرئيس االنتقالي والقوى اإلقليمية
اليت أراد إضعاف حزب اإلصالح وخصمه يف وقت واحد
الانتقال السياسي في اليمن

واعتقد البعض أن تلك االنتصارا شجعت على التوجه حنو حميط العاصمة وتطواقها
للضغط على القيادة السياسية واحلكومة وقد خدم احلرثة احلوثية صدور القرار الرئاسي
يف اوليو  0102برفع أسعار املشتقا النفطية ،وهو ما مكّن احلرثة وبتأايد من القوى املؤادة
للرئيس السابق إىل حشد الرأي العام وتنظيم االحتجاجا الشعبية مطالبة بإعادة أسعار
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املشتقا النفطية إىل مستواها السابق وتشكيل حكومة جدادة وتنفيذ خمرجا احلوار
الوطي وثيفت احلرثة من حترثاتها وسةر املسةرا يف شوارع العاصمة وعدد من
احملافظا أمام تعنت الرئيس االنتقالي واحلكومة بشأن املطالب ومواجهة تلك املسةرا
بالرصاص ،وبالتالي حذر عبدامللك احلوثي قائد احلرثة من خطوا تصعيداة قاد إىل
دخول العاصمة صنعاء يف  00سبتمرب  0102بتواطؤ أو على األقل تغاضي من قبل الرئيس
االنتقالي والقوا املسلحة؛ وهو ما افسر سهولة السيطرة على املؤسسا املدنية والعسكراة
واالستيالء على األسلحة اليقيلة ونقلها إىل مناطق أخرى ،باإلضافة إىل التمدد يف احملافظا
الشمالية والسيطرة على حمافظا احلدادة والبيضاء وإب مع نهااة  0102وارى البعض أن
حتالف احلرثة مع الرئيس السابق خطأً سياسياً فادحاً ال استقيم مع دورها ثشراك يف
اليورة واملشارثة يف مسةرا تناهض الفساد وتستهدف ذلك الرئيس ونظامه

 -0اتفبق اليلم والشراك
حظي اتفاق السلم والشراثة واملوقع بني القوى السياسية املختلفة يف  00سبتمرب 0102
برتحيب ثافة القوى السياسية ومبارثة إقليمية ودولية ثآخر اتفاق اقود إىل إنهاء حالة
العنف ومت توقيع االتفاق حبضور الرئيس االنتقالي ومبعوث األمم املتحدة يف ترتيبا
متسارعة يف نفس اليوم الذي سيطر فيه احلرثة على العاصمة ،والذي اشةر إىل تفاهما
طرفاها الرئيس االنتقالي واملبعوث األممي وثذلك األطراف األخرى املؤثرة ومنها احلرثة
احلوثية
وعكست مضامني االتفاق املطالب اليت رفعتها احلرثة احلوثية ،إذ نصت على معاجلة
اإلشكاليا االقتصاداة وخاصة املوازنة وأسعار املشتقا النفطية وتشكيل حكومة شراثة
تضم مكون أنصار اهلل ثما وقعت احلرثة على امللحق األمي والذي تتعهد األطراف مبوجبه
إزالة عناصر التوتر السياسي واألمي ووقف العنف يف العاصمة فوراً وحل أي نزاع عرب احلوار
ومتكني الدولة من ممارسة سلطاتها وبسط سيطرتها على ثافة األراضي وفق خمرجا
احلوار الوطي ،باإلضافة إىل معاجلة األوضاع يف حمافظة عمران ووقف القتال يف حمافظيت
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مأرب واجلوف وانسحاب اجملموعا املسلحة القادمة من خارج احملافظتني مع قيام الدولة
برتتيب األوضاع األمنية والعسكراة واإلداراة فيهما ،وأخةراً التزام الدولة حبمااة املواطنني يف
حمافظة البيضاء من خطر القاعدة
ورغم تشكيل حكومة "ثفاءا " برئاسة خالد حباح الذي حصل على توافق اجلميع مبا فيهم
احلرثة احلوثية واليت استبعد من احلكومة ،إال أن مالمح التصادم بني الرئيس االنتقالي
واحلكومة من ناحية واحلرثة احلوثية من ناحية أخرى با واضحاً نتيجة اختالف الرؤى
واألولواا  ،حيث عربا يف تصرحيا متكررة عن االستياء من تدخل احلرثة احلوثية يف
مؤسسا الدولة ونتيجة ضغوط احلرثة احلوثية ومطالبها يف تنفيذ اتفاقية السلم
والشراثة وثذلك يف إجراء تعيينا قياداة لعناصرها ،وصلت األمور إىل تقدام رئيس
احلكومة استقالته إىل الرئيس االنتقالي والذي مل ابت فيها وبادر بعد ساعا قليلة إىل إرسال
استقالته إىل جملس النواب
ومنذ تلك اللحظة ،أخذ عامل القوة طراقه ،وهو ما اتضح من األحداث املتالحقة ،حيث قامت
احلرثة باقتحام دار الرئاسة ومنزل رئيس اجلمهوراة وفرض اإلقامة اجلرباة على ثل من
الرئيس االنتقالي بعد أن متت مراجعته للعدول عن االستقالة وأصر عليها ،وثذلك على
رئيس احلكومة وبعض الوزراء املنتمني لإلصالح وقد بينت تلك األحداث املتالحقة أن
مشارثة احلوثيني يف احلكومة أو يف اهليئة الوطنية للرقابة على خمرجا احلوار الوطي
وغةرها مل تكن من ضمن أولوااتهم أو يف وارد تفكةرهم ،حيث بدأ احلرثة يف فرض مشروعها
السياسي والسيطرة على احملافظا األخرى والدخول يف اشتباثا مسلحة بدعوى مواجهة
خطر القاعدة يف بعض احملافظا
الانتقال السياسي في اليمن

وتسارعت األحداث بعد ذلك لتخرج عن السيطرة وختلق فراغ سلطة خطةر ورأى الكيةرون أن
احلرثة مل تكن موفقة حني جلأ للقوة وانتشت بانتصاراتها العسكراة لتحقيق طموحها يف
الوصول إىل السلطة ،ولينتهي األمر بفراغ دستوري ووضع خطةر اهدد باالنفجار يف أي وقت
باإلضافة إىل قطع الطراق أمام استكمال املرحلة االنتقالية
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 -3اإلعالن الدبستوري
عملت احلرثة احلوثية مع بعض حلفائها يف ظل تلك األوضاع وسيطرتها على العاصمة
صنعاء وعدد من احملافظا  ،وثذلك إثر استقالة رئيس اجلمهوراة التوافقي على إصدار
إعالن دستوري يف  9فرباار  0102اعزز سيطرتها على القرار السياسي وتضمن اإلعالن حل
جملس النواب وتشكيل جملس وطي انتقالي اتوىل اختيار جملس رئاسي من  2أعضاء
وتعيني حكومة ثفاءا تضمن الشراثة للمكونا السياسية الرئيسية واعترب تلك
اخلطوة انقالباً على العملية السياسية وخروجاً عن ثافة االتفاقيا وخاصة خمرجا مؤمتر
احلوار الوطي غةر أن احلرثة احلوثية مل تتمكن من إنفاذ اإلعالن الدستوري نتيجة الرفض
اإلقليمي والدولي ورفض الرئيس السابق حل الربملان الذي حيظى فيه املؤمتر الشعيب العام
بأغلبية ،وهو ما اشةر إىل أن حتالفها مع الرئيس السابق مل اكتمل إال يف اجلانب العسكري
وقد أجهضت تلك اإلجراءا عملية االنتقال السياسي السلمي وعلقت خمرجا مؤمتر
احلوار الوطي ثما تراجع اهتمام احلرثة احلوثية يف تنفيذ املطالب اليت تصدر
معارضتهم السياسية حلكومة الوفاق ودخلت احلرثة يف مواجهة مباشرة مع رئيس
اجلمهوراة وحكومته وخاضت مواجها مسلحة يف معظم احملافظا

وحدثت املفاجأة يف

متكن الرئيس من الفرار إىل عدن يف مالبسا ال زالت غامضة إىل اليوم وتسارعت األحداث
بعد ذلك واشتد الصراع واملواجها املسلحة يف عدن نتيجة إعالن الرئيس االنتقالي العودة
عن االستقالة وسعيه إىل تغيةر القيادا العسكراة واألمنية اليت خيشى والئها للرئيس
السابق ،باإلضافة إىل تسراح اجلنود الذان انتمون إىل احملافظا الشمالية واستدعاء اللجان
الشعبية اليت تدان له بالوالء من أبني وبعد قصف القصر الرئاسي يف عدن بالطةران ،اضطر
الرئيس االنتقالي للفرار إىل اململكة العربية السعوداة عرب سلطنة عُمان ،مطالباً بتدخلها
العسكري والذي بدأ بغارا جواة على املواقع احليواة يف العاصمة صنعاء يف  09مارس
 ،0102ولتدخل اليمن مرحلة جدادة من احلرب مشلت معظم احملافظا وترتبت عليها
معاناة إنسانية واقتصاداة واجتماعية ثبةرة ولسنا يف حاجة للتأثيد أنه مل اكن يف حسبان
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احلرثة احلوثية وال غةرها التدخل العسكري للمملكة العربية السعوداة يف اليمن وقيادتها
للتحالف العربي ،خاصة أنها قد غضت الطرف عن بدااة متدد احلرثة

 -2دور جملس األمن الدولي
استأثر اليمن بالنصيب األثرب من قرارا جملس األمن الدولي مقارنة باليورتني الليبية
والسوراة لعدم وجود إمجاع دولي حوهلما ،فضالً عن أن اليورة اليمنية وما آلت إليه من تسواة
سياسية وفر ما اشبه بالتفواض الدولي جمللس التعاون اخلليجي لتنفيذ االنتقال السياسي
السلمي للسلطة ورعااة املرحلة االنتقالية وقد صدر عن جملس األمن الدولي ستة قرارا
دولية بشأن اليمن ،جاء القرارا اليالثة األخةرة رداً على اإلجراءا االنفراداة اليت اختذتها
احلرثة احلوثية باحتجاز الرئيس االنتقالي واحلكومة ،وآخرها القرار ( )0009يف أبرال
 0102والذي اطالب ومبوجب الفصل السابع مجيع األطراف اليمنية والسيما احلوثيني
االمتناع عن اختاذ املزاد من اإلجراءا االنفراداة اليت ميكن أن تقوض العملية السياسية
ثما طالب القرار احلوثيني بالقيام فوراً بالكف عن استخدام العنف ودون قيد أو شرط،
وسحب قواتهم من مجيع املناطق اليت استولوا عليها مبا يف ذلك العاصمة ،والتخلي عن
مجيع األسلحة اليت استولوا عليها ،والتوقف عن األعمال اليت تندرج ضمن نطاق سلطة
احلكومة الشرعية

خامساً :املستقبل ومآالت الصراع
قام اليمنيون بيورة سلمية ،حتولت إىل تسواة سياسية حققت بعض أهداف اليورة يف انتقال
سلمي للسلطة ومنع مشروع التمداد والتوراث للسلطة وعملت التسواة السياسية على
الانتقال السياسي في اليمن

جتنيب اليمن حرب مدمرة لبعض الوقت غةر أن تأخةر تنفيذ استحقاقا املرحلة االنتقالية
واملعوقا اليت واجهتها ،باإلضافة إىل تراثم أخطاء القوى السياسية املختلفة؛ أدى إىل دخول
اليمنيني يف مواجها مسلحة ،طاملا حاولوا جتنبها وأسهمت تلك العوامل واألخطاء يف
إخفاق االنتقال السياسي وإجياد مناخ موا للصراع املسلح ،فضالً عن توفةر فرصة للتدخل
العسكري املباشر من قبل السعوداة وحلفائها وتشمل تلك األخطاء ما الي:
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حتالف قوى اليورة مع أرثان النظام السابق سواءً العسكري منها أو القبلي والداي
والذان استغلوا جذوة اليورة وحرفوها لتصبح أزمة سياسية تبحث عن تسواة سياسية
وتقاسم السلطة؛ وبنفس املنطق ،حتالف احلرثة احلوثية مع الرئيس السابق رغم
مشارثتها يف ثورة  0100اليت استهدفت أساساً إسقاط الرئيس السابق ونظامه



تعامل أحزاب اللقاء املشرتك مع اليورة بأنها أزمة ،خبالف الرئيس السابق الذي اعترب
أحداث فرباار  0100أزمة وتعامل معها ثيورة ،وهو ما ظهر يف مسارعة اللقاء املشرتك
إىل عقد تسواة سياسية مع النظام السياسي واحلرص على قطف مثارها



اخلالفا بني مكونا اليورة وحتداداً حزب اإلصالح واحلرثة احلوثية ،ففي الوقت الذي
رفع الطرفان شعار اليورة السلمية يف مواجهة النظام ،فإنهما استخدما السالح يف مواجهة
بعضهما البعض أثناء اليورة ،مما انعكس على عالقتهما بعد اليورة ويف املرحلة االنتقالية



منح الرئيس السابق وأعوانه احلصانة من املالحقة القانونية والسماح له مبمارسة العمل
السياسي من خالل حزبه املؤمتر الشعيب العام



تشكيل حكومة وفاق من ثافة الفرقاء السياسيني باستيناء احلرثة احلوثية واليت أبد
رفضها للمبادرة اخلليجية وما ارتتب عليها ،األمر الذي غيّب وجود معارضة قواة قادرة
على حماسبة احلكومة عن أخطائها فضالً عن ضعف أدائها



اختيار رئيس حكومة الوفاق وفق معااةر إرضائية وليس بناءً على معطيا عملية تقتضيها
طبيعة وحتداا املرحلة االنتقالية



ضعف األداء السياسي للرئيس االنتقالي وحكومة الوفاق وأحزاب املعارضة



التمداد للرئيس االنتقالي وحكومة الوفاق ورفض تشكيل حكومة انتقالية من ثافة
املكونا السياسية املميلة يف مؤمتر احلوار الوطي ،تكون مهمتها تنفيذ خمرجا احلوار
الوطي وإنهاء استحقاقا املرحلة االنتقالية
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ضعف التزام القوى السياسية بتنفيذ االتفاقا املوقعة بينها واحرتام مددها الزمنية،
وانتقاهلا السراع من اتفاق إىل آخر بعد ثل صراع ،وهو ما انطبق على املبادرة اخلليجية
وآليتها التنفيذاة وثذلك على اتفاق السلم والشراثة الذي مل حيقق ال سلم وال
شراثة وإمنا نقل املسار السياسي إىل حالة عسكراة نتيجة عدم جداة األطراف املوقعة
عليها



متدد احلرثة احلوثية واستخدامها القوة املسلحة ،والذي ارى البعض أنه أفقدها التأايد
الشعيب الذي حصلت عليه يف معارضتها حكومة الوفاق وتبنيها املطالب الشعبية



التسرع يف تقسيم األقاليم وحتداد عددها واإلصرار على تضمينها يف الدستور؛ يف حني
ثان ميكن أن اكتفى بالنص يف الدستور على أن اليمن دولة فيدرالية ،وعلى أن اتم إعداد
الدراسا الالزمة بشأن تقسيم األقاليم وعددها وطرحها للنقاش الواسع لتضمن الحقاً
يف القانون االحتادي

وقد مهد تلك األخطاء ألن تصبح احلرثة احلوثية الطرف األقوى ولتمددها السياسي
واملسلح ،وهيأ للتدخل اخلارجي املباشر للقوى اإلقليمية وتغذاة الصراع اليمي-اليمي
وتعير العملية االنتقالية ،باإلضافة إىل اندالع احلرب اليت ما زال اليمنيون اعانون من آثارها
السلبية وخلقت تلك احلرب مواقف متعارضة بني اليمنيني حول التدخل السعودي ،حيث
اعتربه البعض تلبية لنداء استغاثة أمام استقواء طرف ميي آخر ،بينما رأى البعض اآلخر أن
ما حدث اعترب عدواناً على بلد مستقل واستطاع ثل من الطرفني أن اقدم أطروحاته
وحججه والذي خلق معضلة ثبةرة اصعب حلها أو تقراب وجها النظر حوهلا ،رغم أن إطالة
الانتقال السياسي في اليمن

أمد احلرب أثد جلميع األطراف أن ال حل إال بالتوافق بني اليمنيني أنفسهم وااللتزام
باالتفاقيا السابقة وخمرجا احلوار الوطي وهنا ميكن احلداث عن سيناراوها ثالثة
ملآال ومسار الصراع السياسي يف اليمن ،وهي-:
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اليينبريو املتشبئم :ابستمرار الصراع
استقرأ هذا السيناراو األول استمرار الصراع نتيجة إصرار التحالف العربي بقيادة السعوداة
على حتقيق األهداف املعلنة وغةر املعلنة ،ومنها عودة الشرعية وإنهاء املرحلة االنتقالية؛ ويف
املقابل إصرار حتالف احلوثي-صاحل على االستمرار يف املعرثة واملراهنة على عامل الوقت
وتغةر املواقف الدولية ودخول أطراف إقليمية ودول ثربى يف الصراع ،وهو ما لن اتم إال وفق
مقتضيا ومصاحل تلك الدول وارتتب على هذا السيناراو إطالة أمد الصراع وزاادة األوضاع
سوءاً ،مع تعمق االنقسام الشعيب والرمسي بوجود سلطتني ثأمر واقع يف نطاق سيطرتهما
على األرض واشبه هذا املسار الوضع املأساوي يف سوراا

اليينبريو الوبسط :غلا أحد طريف الصراع
استند هذا السيناراو إىل فكرة عدم قيام تدخل جداد دولي وإقليمي يف الصراع ،وهو األمر
الذي قد اؤدي إىل حسم الصراع نتيجة فارق القوة لصاحل الرئيس االنتقالي وحكومته بدعم
من التحالف العربي وبتأايد قرارا دولية على حساب التحالف احلوثي-صاحل واعتمد هذا
السيناراو على استمرار متاسك التحالف العربي وثبا الوضع السياسي السعودي وخيلق
هذا السيناراو تبعا سياسية ،أهمها أن حسم الصراع وفرض واقع سياسي جداد استبعد
الطرف األضعف وارحل الصراع إىل املستقبل

اليينبريو املتفبئل :احلل اليلمي
خيتط هذا السيناراو رؤاته من جناح مساعي األمم املتحدة واقتناع القوى اإلقليمية املؤثرة يف
دفع األطراف املتصارعة للتوصل إىل تفاهما حول تطبيق قرارا جملس األمن الدولي،
خصوصاً القرار األخةر رقم ( )0009وثذلك تنفيذ االتفاقا السابقة واتوقف جناح أي
تفاهما اتم التوصل إليها على تضمني ضرورة إنهاء الفرتة االنتقالية وتنفيذ استحقاقاتها،
والبدء يف مناقشة مسودة الدستور واخلالف حول بعض موادها ،باإلضافة إىل إعادة تشكيل
اهليئة الوطنية للرقابة على تنفيذ خمرجا احلوار الوطي وتشكيل حكومة انتقالية مكونة
من ثافة القوى السياسية اليت شارثت يف مؤمتر احلوار الوطي وميكن أن استمر الرئيس
28

االنتقالي وفقاً ملا مت التمداد له يف مؤمتر احلوار الوطي وما جاء يف ضمانا تنفيذ املخرجا ،
وعلى أن تنتهي فرتته بتنصيب الرئيس املنتخب وفقاً للدستور اجلداد مع حتداد اختصاصاته
وفقاً ملا اتم االتفاق عليه بني الفرقاء السياسيني ،أو االتفاق على ترتيب آخر لرئاسة الدولة يف
ضوء املستجدا ومبا اضمن تنفيذ استحقاقا املرحلة االنتقالية

الانتقال السياسي في اليمن
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د .سهير علي عاطف

مقدمة
أمجع معظم الفالسفة على أن اإلنسان كائن ًا اجتماعي ًا مدني ًا جُبل بالفطرة على عمل اخلري،
إال أن امليل إىل النزاع على تنوعه يُعد أيضا طبيعة من طبائع البشر والذي يرتفع مع اتساع
التطلعات والطموح وحب التملك واألخذ بالقوة ما لدى اآلخرين .ولعل قصة هابيل وقابيل
يف القرآن الكريم قد جسدت لنا أوىل صور النزاع البشري ،جاء بعدها العديد من أشكال النزاع
بني شعوب العامل .ونظراً الستمرار الصراع والنزاع بني بين البشر عرب العصور وما آلت إليه من
دمار وحروب راح ضحيتها املاليني من الناس األبرياء ،جاءت الديانات السماوية لتؤكد أهمية
السالم بني الناس وترسيخ القيم األخالقية اليت تنبذ العداء والتناحر ،واليت أسهمت يف
احلفاظ على النسيج االجتماعي للمجتمعات عرب قرون عديدة.
غري أنه سرعان ما يتم التخلي عن تلك القيم يف معظم اجملتمعات ولتستبدهلا بقيم أخرى
يطغى عليها املصلحة املادية ،خلقت معها أشكال خمتلفة من النزاع بني الشعوب واجملتمعات
مما أدى إىل التفكك ومتزق النسيج االجتماعي يف اجملتمع الواحد .وتعترب اليمن من
اجملتمعات اليت شهدت صراعات ونزاعات عديدة عرب فرتات ومراحل تارخيية خمتلفة واليت
ساهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف تصدع اجتماعي ومتزيق النسيج اجملتمعي الذي يشهد
بعض التعايف وإعادة التماسك يف فرتات االستقرار السياسي وتوقف احلروب .ويأتي التساؤل
الرئيسي الذي يطرح نفسه يف هذا اجلانب هو حول النزاعات والصراعات السياسية واجملتمعية
يف اليمن مبا يف ذلك حرب صيف  ،4991وكذلك العوامل اليت ساهمت يف تأجيجها واآلاار
اليت تركتها على النسيج االجتماعي يف اليمن .وتسعى هذه الدراسة إىل التعرف على
النزاعات والصراعات اليت أدت إىل التصدع اجملتمعي يف اليمن ومراحلها التارخيية ،وكذلك
حتديد العوامل واألسباب اليت ساهمت يف تأجيج تلك النزاعات والصراعات وآاارها على
النسيج اجملتمعي ،مع اقرتاح موجهات ملعاجلة النزاع والتصدع االجتماعي من وجهة نظر
السيسيولوجيا.
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وقبل استعراض اجلانب النظري لظواهر النزاع والصراع والتصدع االجتماعي ،حتدد هذه
الورقة أهم املصطلحات واملفاهيم هلذا املوضوع وكما سيلي.
النزاع :النزاع جذره الثالاي نزع واشتق منه النزاع والتنازع ،ونازعه يعين خاصمه وجاذبه.

1

والنزاع عبارة عن تعارض وتضارب وتنافس بني املصاحل عند فردين أو جمموعة من األفراد على
نفس اهلدف ،وحني حياول كل طرف أن مينع الطرف األخر من الوصول إىل حتقيق غايته.
ويعرف النزاع أيضاً على أنه خالف يف حد ذاته ويتحول إىل نزاع عندما ال يوجد له أية حلول.
وأصل الكلمة الالتينية " "conflictuelsواليت تعين صراع ونزاع ،صدام ،تضارب ،شقاق أو قتال،
حيث تستخدم يف األدبيات السياسية والعلمية واالجتماعية والنفسية مبعان ومضامني عديدة
مثل تضارب املصاحل ،وصراع احلضارات والصراع الديين واملذهيب واإليديولوجي ،وصراع
الثقافات ،والنزاع املسل  ،والنزاع احلدودي ،والنزاع بني العاملني يف مكان العمل ،واخلالف
العائلي ،وما شابه ذلك.

2

االنتفاضة :حركة أو اورة شعبية ،سياسية أو اجتماعية رافضة تغلب عليها القوَّة والعنف
واهليجان ،ويدل لفظها على شيء إجيابي.

3

النسيج االجتماعي :هو اإلطار أو البناء االجتماعي مبكوناته الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية والذي تتكامل فيه وتتآزر العالقات بني الوحدات والنظم االجتماعية املختلفة.
ويف هذا اإلطار ،تتكون اجلماعات اليت تؤهل اجملتمع لالستمرار واحلفاظ على الكيان من خالل
وملموس .ويكون البناء االجتماعي متحركاً لضمان استمرار اجملتمع ،حيث أن عدم القدرة
على التكيف تؤدي إىل انهيار اجملتمع وإحالل جمتمع آخر بدالً عنه والذي قد حيدث بصورة
 1جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي "،القاموس احمليط " ،ج ،3دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت لبنان1991 ،م ،ص.121

 2غالينا لوبيموفا ـ ت.د.نزار ”،نظرة عامة إىل علم النزاع وسيكولوجية النزاع" ،جملة اآلداب األجنبية  -جملة فصلية تصدر
عن احتاد الكتاب العرب بدمشق  -العدد  121خريف . 2006
 3تعريف االنتفاضة من الرابط .http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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القيم واملوروث الثقايف .كما يعكس االرتباط باألرض صورة البناء االجتماعي بشكل حمسوس

موجهة من خالل اخلطط والسياسات االجتماعية أو بشكل مفاجئ ،أو جراء مؤارات خارجية
حتدث حتوالت جذرية وتؤدي إىل احنراف اجملتمع عن مسار تطوره الطبيعي مما يؤدى إىل
تهديد استقراره.

4

التصدع أو التفكك االجتماعي :يشري إىل ما قد يطرأ على العالقات االجتماعية أو البناء
االجتماعي أو وحدات النسق االجتماعية من آاار سلبية أو انهيار الضوابط االجتماعية أو
االحنراف عن املعايري والقيم السائدة يف اجملتمع واملقررة لسلوك أفراده ،وهو قد ال يكون كامالً
ولكن جزئي.

5

الشرخ اجملتمعي :يعترب ظاهرة ترتبط بأزمة اهلوية واالندماج الوطين ،ويعكس وجود هويات
فرعية تلتف حوهلا مجاعات على أسس مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو اجتماعية قبلية.
وعندما تسعى إحدى هذه اجلماعات إىل فرض هويتها الفرعية على بقية اجلماعات باستخدام
األدوات السياسية أو االقتصادية أو العسكرية حيدث الشرخ اجملتمعي ويتشظى اجملتمع وتظهر
االنقسامات بشكل واض وجلي مع اتسام التفاعالت بني تلك اجلماعات بالصراع.
املواطنة :يقصد بها الصفة اليت حتدد احلقوق والواجبات الوطنية للفرد واليت تعرف وتؤدى
عن طريق الرتبية الوطنية .وترتبط املواطنة بوالء املواطن لوطنه وخدمته يف أوقات السلم
واحلرب ،وكذلك التعاون مع املواطنني اآلخرين عن طريق العمل املؤسساتي والفردي
الرمسي والتطوعي يف حتقيق األهداف اليت يصبو هلا اجلميع وتوحد من أجلها اجلهود
وتوضع هلا اخلطط والربامج 6.وتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن املواطنة هي "عالقة بني
فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من احلرية وما يصاحبها من
4

الختم،

"مؤشرات سالبة تهدد النسيج االجتماعي السوداني" ،يف منتدى مستشارية جملس الوزراء

.http://www.sudaress.com/alsahafa/1246
 5الرابط http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-5419.html
مصطلحات يف علم االجتماع 09-18-2006, 10:40 AM
 6كل ما ورد عن مفهوم املواطنة مأخوذ من الرابط :http://aafaqcenter.com/post/743
د.عثمان بن صاحل العامر؛ مفهوم املواطنة وعالقته باالنتماء ،مركز أفاق للدراسات والبحوث ،حرر بتاريخ ،2311-6-33
الصفحة األوىل.
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مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي املناصب العامة .".وقد
ميزت الدائرة بني املواطنة واجلنسية واليت غالباً ما تستخدم يف إطار الرتادف ،إذ أن اجلنسية
تضمن باإلضافة إىل املواطنة حقوقاً أخرى مثل احلماية يف اخلارج .أما املواطنة يف املوسوعة
الدولية فهي عضوية كاملة يف دولة أو بعض وحدات احلكم ،وينتج عنها بعض احلقوق مثل
حق التصويت وتولي املناصب العامة وكذلك بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب
والدفاع عن البلد.
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مدخل نظري
يُعد النزاع ظاهرة اجتماعية متعددة اجملاالت ،ويؤدي إىل حالة من التنافس االقتصادي
واالجتماعي بني األفراد .ويتجه كل جمتمع بشري منذ نشأته إىل التعدد واالنقسام إىل
جمموعات تتفاوت قدراتها للوصول إىل املوارد املتاحة واالستفادة منها .وسرعان ما يصب هذا
التفاوت شكل من أشكال النزاع ،كما يتطور ويتنوع مع تطور اجملتمع وظهور مؤسساته وتبلور
قيمه واقافته وأشكال عالقاته االجتماعية .ويساهم التطور االجتماعي واالقتصادي
والسياسي بشكل مباشر يف التفاوت االجتماعي واختاذ أشكاالً أكثر قوة ووضوحاً مع بروز
احلدود املتعارف عليها اجتماعياً للدور الذي تقوم به كل فئة حسب مكانتها يف اجملتمع.
ويصاحب ذلك أساليب وقنوات تنظم عملية التفاعل مع الفئات األخرى داخل وخارج اجملتمع،
واليت متثل أساس نظام الرتاتب االجتماعي  ،social stratificationحيث تتحدد مواقع
األفراد ومكانتهم ضمن الفئات والشرائ اليت ينقسم إليها اجملتمع املعين .ويتطلب استمرار
اجملتمع ونظامه الرتاتيب حداً أدنى من تبادل املنافع بني الفئات والشرائ املكونة له.
ويفرتض النظام الرتاتيب توجه الفئة االجتماعية املسيطرة اقتصادياً حنو إخراج ما تتمتع به
من امتيازات وإخضاعه إىل عملية التنافس والتبادل .ويتم تقليص اجملاالت املتاحة لعمليات
التنافس والتبادل بني فئات اجملتمع ،كما يتم حتول االستقرار باعتباره ضرورة اجتماعية
متعارف عليها إىل أداة بيد الفئة العليا ،ويصب السعي حنو احلفاظ عليه منهجاً اابتاً
لنشاطها وأساساً جلميع أشكال تفاعلها وتعاطيها مع الفئات األخرى يف اجملتمع .ويتطلب
االستقرار يف اجملتمع حداً أدنى من اإلمجاع االجتماعي ( )social consensusباعتباره
القاعدة الالزمة لشرعية مؤسساته وعالقاته الداخلية .ويف املقابل ،يتطلب التغيري االجتماعي
أيضاً حداً أدنى من النزاع االجتماعي ( .)social conflictوكما تفرتض الظروف االعتيادية
حلياة اجملتمع البشري تالزم عمليات التنافس مع عمليات التبادل ،فإن العمليات اليت تؤدي
إىل حتقيق اإلمجاع االجتماعي تتالزم مع عمليات أخرى تؤدي إىل تنشيط النزاع االجتماعي.
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وقد جتسد بني الناس ومنذ بزوغ التاريخ االستيالء على حقوق الغري بالقوة والقهر متجاهالً
القيم األخالقية واالجتماعية السائدة ،األمر الذي ترتب عليه انتشار الصراع والظلم بني
األفراد .وجاءت الديانات السماوية وما محله بعض املصلحني االجتماعيني من أفكار لتسن
وتشرع القوانني لتنظيم حياة الناس وفض النزاعات ،ولتؤكد على أهمية العدل والسالم
واألمن واالستقرار واحرتام تلك القيم األخالقية اليت تنبذ العداء والبغضاء والتناحر
والتقاتل بني البشر .وعادة ما يتقلص دور تلك القيم وتأاريها اإلجيابي حلساب السيطرة
والقوة ،حيث ساهمت الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف خلق النزاعات
والصراعات واليت متثلت يف حروب أهلية وصراعات مذهبية وعرقية أو حروب وصراعات على
مصاحل اقتصادية وسياسية .وال تزال مثل تلك الصراعات والنزاعات مستمرة إىل يومنا ويف
خمتلف بلدان العامل النامي واملتقدم على حد سواء .بل ،وتنشب نزاعات وصراعات يف البلد
الواحد ،وهو ما جنده يف عاملنا املعاصر العديد من دول املنطقة مبا فيها اليمن .وعموماً،
النزاعات ال تنتهي بل ختبو يف منطقة وتظهر يف منطقة أخرى ،وهو دليل على أن هناك قوى
ومصاحل تعمل على تأجيج تلك الصراعات أو تأجيلها وفق مصاحلها الذاتية وليس لصاحل
تلك الشعوب املغلوب على أمرها .وجند كذلك صراعات بني أفراد ومجاعات ينتمون إىل
نفس اجملتمع مثل الصراع بني األقليات الدينية أو القومية والعرقية وكذلك الصراع على
حقوق امللكية اليت تتجسد يف قضايا اإلرث واالستيالء على حقوق الغري.

الفرتة األوىل :من اخلالفة اإلسالمية وحتى خروج العثمانيني من اليمن
عانت اليمن كغريها من اجملتمعات وال زالت من أنواع خمتلفة من الصراعات .وميكن القول
أن بداية الصراعات االجتماعية على السلطة يف اليمن يعود إىل حقب زمنية قدمية ،لعل أبرزها
غزو األحباش لليمن واستعانة اليمنيني بالفرس على طردهم والذي جنم عنه خضوع اليمن
لالحتالل الفارسي .وشهدت اليمن خالل تلك الفرتة صراعات ونزاعات قبلية على السلطة
استمرت إىل أن دخل أهل اليمن يف اإلسالم ،حينها عرف اجملتمع اليمين استقراراً كبرياً.
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حملة تارخيية عن الصراع السياسي يف اليمن

وبقيت اليمن والية إسالمية تابعة ملركز اخلالفة اإلسالمية يف بغداد إىل أن قام اخلليفة
العباسي املأمون بتولية حممد إبراهيم الزيادي إار ورود أنباء مفادها خروج منطقة األشاعر
يف اليمن عن طاعة اخلالفة .وقد أسس الزيادي دولته الزيادية وعاصمتها زبيد واليت استمرت
خالل الفرتة (4894-949م) ،رغم خروج بعض مناطق اليمن عن سيطرتها ،حيث استوىل بنو
يعفر يف عام 918م على صنعاء وعماهلم بنو الكرندي على اجلند.
ومع استمرار الصراعات والتنافس على السلطة ،رأت أطراف مينية الذهاب إىل املدينة املنورة
إلقناع رجل ذو مكانة وهو اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني والذي وصل اليمن للمرة
األوىل يف عام 098هـ998/م ،وعاد إليها يف املرة الثانية يف عام 091هـ998/م بعد أن وضع
حمددات إقامة دولة على أساس كتاب اهلل وسنة رسوله .وقد واجه اإلمام اهلادي نفوذ الدولة
العباسية وعاملها يف اليمن وكذلك القوى احمللية املمثلة بآل يعفر وآل طريف وآل دعام،
باإلضافة إىل اصطدامه بالفاطمية اإلمساعيلية بقيادة منصور بن حسني .ومل يتمكن اإلمام
اهلادي من توحيد اليمن ألسباب عديدة وعوامل مذهبية ،ومع ذلك فإن تلك الصراعات
وحماولة كل منهم ضم أكرب مساحة ممكنة ساهم يف إبقاء الطموح واألمل باليمن املوحد
مطلباً مستمراً.
ومن جانب آخر ،استمرت الدولة الزيادية رغم ضعفها حتى استوىل عليها بين جناح يف عام
4804م 7.وشهد اليمن خالل حكم بين جناح فرتة أخرى من الصراعات والنزاعات على
السلطة ،حيث استطاع علي بن حممد الصليحي أن يؤسس دولته يف املرتفعات اجلبلية غرب
صنعاء يف عام 4818م .وامتد نفوذ الدولة الصليحية ليشمل كافة بالد اليمن حبلول عام
4800م ودخل بعض حكام الدولة الصليحية يف صراع مع دولة بين جناح .وبعد موت آخر
سالطني الدولة الصليحية يف عام 4489م 8،استقلت العديد من املناطق مبا فيها صنعاء
وعدن وتهامة ،ومتكن علي بن مهدي احلِميَّري مؤسس دولة بين مهدي من السيطرة على
 7دولة بين جناح يف اليمن .http://www.marefa.org/index.php
8
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ملزيد من اإلطالع عن تاريخ اليمن أنظر الرابط.https://ar.wikipedia.org/wiki :

تهامة وأراضي السليمانيني يف جيزان وكذلك على تعز وإب .وحتالف حكام بنو مهدي مع
الدولة الصليحية للقضاء على دولة بين جناح واليت سقطت بيد املهديني يف عام 553هــ ،كما
حتالف حكام بنو زريع مع حكام صنعاء ومتكنوا من هزمية املهديني.
وكان هلذا الصراع والتنازع على السلطة يف اليمن األار الكبري يف تسهيل سيطرة الدولة
األيوبية يف مصر بقيادة السلطان صالح الدين األيوبي على اليمن ،حينها قدم أخوه توران شاه
إىل اليمن يف عام 4480م وامتد نفوذه إىل زبيد وعدن ولريسي أسس احلكم األيوبي 9.ورغم
إحكام سيطرة الدولة األيوبية ،إال أنها واجهت معارضة كبرية من قبل اليمنيني يف املرتفعات
اجلبلية .وقد متكن امللك املنصور عمر بن رسول من االستقالل عن الدولة األيوبية وتأسيس
دولته يف تعز ،كما حاول توحيد البالد ومد نفوذه إىل معظم بالد اليمن .وعمل حكام الدولة
الرسولية على توظيف املذهب الشافعي جملابهة الزيدية وليحصنوا حكمهم يف املناطق اليت
سيطروا عليها من ظفار وحتى مكة ،كما أصبحت تعز وزبيد مراكز مهمة لتدريس املذهب
الشافعي على مستوى العامل اإلسالمي .وتعترب تلك احلالة األوىل يف توظيف الصراع املذهيب
يف اليمن واستغالله للحصول على السلطة ،ومثَّل بداية التصدع االجتماعي على أساس
مذهيب وليس قبلي بني املناطق اليمنية ،وهو ما حياول البعض القيام به اليوم .وعندما بدأ
الضعف واخلالف يدب بني حكام األسرة الرسولية ،سهل ذلك لبعض مشايخ بنو طاهر
مبنطقة رداع والطامعني يف السلطة من القضاء على الدولة الرسولية وإحكام السيطرة على
معظم البالد باستثناء املناطق الشمالية اليت ظلت حتت حكم األئمة الزيدية بعد أن مين
جيش الدولة الطاهرية بهزمية أمام اإلمام املطهر بن حممد يف عام 4149م.
وظهرت األطماع اخلارجية للربتغاليني خالل تلك الفرتة من حكم بنو طاهر ،وهو ما دفع
املماليك ومن ام العثمانيني للتفكري يف ضم اليمن إىل حكمهم ،خاصة بعد احتالل
الربتغاليون بقيادة ألفونسو دي ألبوكريك جزيرة سقطرى يف عام4448م ،وشن عدة هجمات
 9املوسوعة اليمنية؛ اجمللد األول ،مؤسسة العفيف الثقافية ،صنعاء  ،2333ص.131
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عدن وحلج .ويف عام 4141م أعلن بنو طاهر أنفسهم حكام على اليمن ،وامتد نفوذهم على

فاشلة على عدن .وقد متكن املماليك بالتعاون مع قبائل موالية لسلطة األئمة الزيدية من
السيطرة على مناطق الطاهريني يف عام 4448م ودحرهم من تعز ورداع وحلج وأبني .واستمر
الوضع على حاله حتى سقطت دولة املماليك يف مصر على يد العثمانيني ،حني قام السلطان
عامر بن داوود الطاهري من التحالف مع الربتغاليني الذين كانوا حياولون السيطرة على
طرق التجارة العاملية إلعادة توسيع نفوذه على اليمن من جديد .وعندما شعر العثمانيون
بذلك اخلطر ورغبتهم كسر سيطرة الربتغال على طرق التجارة ،وكذلك خوفهم من
سقوط اليمن بيد الربتغال ورمبا سقوط مكة بعدها ،فما كان من العثمانيني إال حتريك
أسطوهلم البحري والسيطرة على عدن وزبيد بقيادة سليمان باشا يف عام 4489م.

10

وقام العثمانيون بشن محلتني على اليمن نظراً ملا كانوا يلقونه من مواجهات واورات ضد
حكامهم يف اليمن ،وخاصة من قبل األمام شرف الدين وابنه املطهر .وعندما ضعفت سلطة
العثمانيني يف اليمن شجع ذلك على عودة السلطنات واإلمارات واملشيخات يف املناطق
اجلنوبية من اليمن ،وأبرزها سلطنة املهرة ،السلطنة الكثريية ،السلطنة القعيطية ،السلطنة
الواحدية ،بيحان ،العوالق السفلى ،العواذل ،داينة ،يافع العليا ،يافع السفلى ،السلطنة
الفضلية ،األمريي (الضالع العلوي) ،احلواشب ،سلطنة العبادل ،حلج ،العقربي 11.وخضعت
معظم تلك الدويالت والسلطنات من عدن إىل أقصى الشمال ومن الغرب إىل الشرق إىل سلطة
اإلمام شرف الدين ام ابنه املطهر ،باستثناء دولة آل كثري يف حضرموت والذين كانوا مع
ذلك يدينون بنوع من الوالء لإلمام شرف الدين 12.وكان ضعف السلطات العثمانية يف اليمن
بداية قيام الدولة القامسية واليت قاومت العثمانيني وأجلتهم عن اليمن يف عام 4084م يف
عهد اإلمام املؤيد حممد بن القاسم حني أصبحت صنعاء تسيطر على معظم البالد من

 10املوسوعة اليمنية؛ اجمللد األول ،مصدر سابق ،ص.393
11سلطنات ومشيخات جنوب شبه اجلزيرة العربية
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/TarekhOsar/sec07.doc_cvt.htm
 12زيد بن علي الوزير "،حنو وحدة مينية إحتادية ال مركزية" ،مركز الرتاث والبحوث اليمين ،2311 ،ص 66
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حضرموت شرقاً إىل حدود احلجاز 13.وقد خلفه أخيه األمام املتوكل على اهلل إمساعيل والذي
استطاع أن يعزز نفوذه على اليمن بأسرها.
ويف نهاية القرن الثامن عشر وبداية تأسيس الدولة السعودية يف جند واحلجاز ،استندت
احلركة الوهابية يف دعوتها إىل حماربة البدع وزيارة القبور والتربك باألولياء والصاحلني
وغريها .غري أن اجلانب اخلطري يف احلركة هو البعد السياسي الذي أخذ طابعاً توسعياً يف
فرتات متعددة امتد إىل اليمن .وقد حاولت الدولة السعودية التمدد جنوباً يف األراضي اليمنية
وإسقاط مدينة احلديدة عدة مرات وكذلك حصار صنعاء يف عام 4989م.

14

وعاد العثمانيون يف محلتهم العسكرية الثانية يف عام 4980م ووصلوا إىل حلج 15،ودخلوا يف
صراع مع بريطانيا اليت احتلت عدن منذ عام 4989م وقامت بالتوقيع على معاهدات
وحتالفات مع احلكام والسالطني للوقوف أمام النفوذ العثماني .وقد ساعد بريطانيا يف
سياستها اجلديدة رغبة احلكام احملليني يف االستقالل عن الدولة العثمانية 16.وزادت وترية
املواجهات مع العثمانيني يف املناطق الشمالية حتى متكن اإلمام حييى محيد الدين من عقد
اتفاقية معهم عرفت بصل دعان ونزع اعرتافاً بسلطته على املرتفعات يف عام 4944م .وبعد
احلرب العاملية األوىل وهزمية الدولة العثمانية ،نال اليمن استقالله خبروج العثمانيني يف عام
1918م وقيام اململكة املتوكلية اليمنية يف امال اليمن.

 14املوسوعة اليمنية ،اجمللد األول ،مرجع سابق ،ص.393
 15محزة لقمان "،تاريخ عدن وجنوب اجلزيرة العربية" ،دار مصر للطباعة ،القاهرة ،1963 ،ص 111وما بعدها.
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 13املوسوعة اليمنية ،اجمللد الرابع ،مؤسسة العفيف الثقافية ،صنعاء ،2333 ،ص .2199

الفرتة الثانية :من خروج العثمانيني وحتى إعالن الوحدة
أخذ اإلمام حييى يطالب بريطانيا بالسيادة على اليمن اجلنوبي ومل يعرتف باحلدود الفاصلة
بني اجلنوب والشمال اليت أقامها العثمانيون والربيطانيون يف عام 4941م 17.وقد عمل
االستعمار الربيطاني على إجهاض تلك الدعوات من خالل شن هجمات على املناطق اليت
حيكمها اإلمام واحتالهلا كبعض املناطق يف الضالع والبيضاء إلاناء اإلمام والتخلي عن
املطالبة باجلنوب 18.ويف الفرتة نفسها ،دخلت السعودية يف حرب مع اإلمام حييى واحتلت
احلديدة مقابل دخول قوات اإلمام مدينة أبها ،ولتنتهي احلرب بينهما بعقد اتفاقية الطائف
يف عام 4981م .واستمرت األطماع السعودية يف اليمن وعملت على استمالة شيوخ القبائل
ونشر فكرها الوهابي من خالل دعم التعليم الديين والسلفية عرب املعاهد الدينية اليت انتشرت
يف كافة احملافظات مبا يف ذلك املناطق الزيدية .ودعمت السعودية أيضاً احلركة اإلخوانية،
باإلضافة إىل شراء والءات املسئولني والقادة العسكريني لفرض هيمنتها على القرار السياسي
يف اليمن ،وهو ما فرغ السيادة واستقالل القرار اليمين من مضمونها.
وقد عرف اجملتمع اليمين يف املناطق الشمالية خالل تلك الفرتات تقسيماً اجتماعياً يصنف
اجملتمع إىل عدة فئات ابتداءً بالسادة ،القضاة ،املشايخ ،القبائل ،واملزاينة .كما كان اليمنيون
اليهود من الفئات املهمشة .وساهم هذا التصنيف االجتماعي وبشكل غري مباشر يف الصراعات
السياسية قبل الثورة السبتمربية وبعدها ،بل عادت للظهور بشكل الفت واستغالهلا يف الصراع
السياسي منذ حروب صعدة اليت بدأت يف عام  0881وكذلك بعد سيطرة أنصار اهلل على
العاصمة صنعاء يف سبتمرب 0841م .كما أخذ االستعمار الربيطاني بزرع الفرقة بني
اليمنيني على أساس مذهيب (زيدي ،شافعي) ومناطقي (جنوبي امالي) وكذلك (جنوبي
جنوبي) ،حيث ظهرت العديد من املسميات واألحزاب السياسية يف عدن مثل مقولة "عدن
للعدنيني" وإنشاء حزب الرابطة ألبناء احتاد اجلنوب العربي وحزب الشعب الذي أسس من

17

فريد هاليداي "،الصراع السياسي يف شبه اجلزيرة العربية" ،دار الساقي ،بريوت ،لبنان ،2331 ،ص.111
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قبل بريطانيا إلجهاض احلركة العمالية اليت أسهمت بشكل كبري يف نشوء الوعي السياسي
الوحدوي يف اليمن .وقامت بريطانيا بنفي القيادات النقابية إىل احملافظات الشمالية ومت
استقباهلم من قبل اإلمام أمحد يف تعز ومنهم حممد عبده نعمان وباذيب وقدم الدعم إلعالن
جبهة حترير اجلنوب.
وقد مسحت بريطانيا بتشكيل األحزاب واجلمعيات بهدف توسيع اخلالفات بني أعضاء
احلركة الوطنية وحتى تتناسى القضية األساسية املتمثلة مبقاومة االستعمار وحتقيق
االستقالل 19.وظهرت بعض األحزاب يف عدن تنادي بوحدة الوطن اماله وجنوبه مثل اجلبهة
الوطنية .وعندما شعرت بريطانيا باخلطر وانتشار الثورة املسلحة من ردفان إىل بقية
احملافظات ،وباتت تهدد وجودها يف عدن قامت بتشكيل أول حكومة عدنية برئاسة البيومي.

20

ورغم ذلك ،متكنت بعض القيادات الوطنية من توحيد صفوفها وأكدت على ضرورة التحرر
من االستعمار الربيطاني والتخلص من حكم االستبداد الفردي .وساهمت تلك املطالب
الوطنية يف إعادة حلمة النسيج االجتماعي يف اليمن ،وبدأت ختتفي تلك النزعات املذهبية
اليت حاول االستعمار تغذيتها بني أفراد اجملتمع اليمين .كما أصبحت كل من عدن وتعز
وصنعاء حاضنة للثوار من كافة مناطق اليمن.
وبعد اندالع اورة  00سبتمرب ،أصبحت صنعاء وتعز حاضنة للثوار ضد املستعمر الربيطاني،
وهو ما جعل االستعمار الربيطاني وقبل جالئه يعمل على زرع بذور للصراع من خالل نشر
والقوى السياسية وكذلك إىل احلكومات الشطرية يف كل من الشمال واجلنوب ،حيث
شهدت ستينيات القرن املاضي صراعات سياسية وهيمنة األحزاب الشمولية على السلطة.
وجنم عن تلك األوضاع انقالبات عسكرية وحروب أهلية دامية يف املناطق الوسطى ويف أحداث
 19صادق عبده علي "،احلركات السياسية واالجتماعية يف اليمن( ،")1961 -1911ط ،2مركز عبادي للدراسات والنشر،
 ،1992ص.219
 20فيتالي ناؤومكني؛ اجلبهة القومية يف الكفاح املسل من أجل استقالل اليمن اجلنوبية والدميقراطية الوطنية ،ترمجة
سليم توما ،دار التقدم ،االحتاد السوفييت ،موسكو  ،1911ص.91
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اخلالف بني املناضلني على أساس حزبي ومناطقي ومذهيب .وانتقل ذلك الصراع إىل األحزاب

 48يناير عام 4990م اليت ساهمت يف متزيق النسيج االجتماعي سواءً يف احملافظات اجلنوبية
أو الشمالية .كما ظهرت النعرات املناطقية بني أفراد اجملتمع واليت يعرب عنها من خالل
األلفاظ اليت ينعت بها كل طرف اآلخر مثل تعزي ،لغلغي ،برغلي ،صنعاني ،عدني ،حضرمي،
بدوي ،قبيلي ،جبلي ،تهامي ،خباني ،سنحاني ،وغريها .ويف هذا الصدد ،يرى البعض أنه " بقدر
ما جتسد هذه املسميات االختالف والتنوع اإلجيابي للمكان واإلنسان بقدر ما ميكن أن يركب
عليها ما ليس فيها من أشكال التمييز االجتماعي املناطقي السليب ،بدءاً بالنكتة والتندر
ومروراً بالتعصب واحملاباة وانتهاء باملواجهة والعنف االجتماعي والسياسي بأشكاله املختلفة،
ورمبا العنف والقوة العسكرية أحياناً 21.وقد برزت الصراعات والعنف االجتماعي والسياسي
بشكل واض بعد حرب صيف 4991م لتضيف ألفاظاً جديدة مثل "دحباشي" .ومن هنا ،فإن
التفكك االجتماعي ظهر كأحد اآلاار االجتماعية واالقتصادية اخلطرية للصراع املسل يف
اليمن ،والذي كان له انعكاسات سلبية على االستقرار السياسي واالجتماعي خالل العقود
املاضية.

الفرتة الثالثة :من إعالن الوحدة وحتى اليوم
عند إعادة حتقيق الوحدة يف مايو 4998م ،جتاوز اليمنيون تلك الصراعات والنزاعات
لتحقيق اهلدف األمسى والذي طاملا انتظروه منذ عقود طويلة .وشهد اليمن انتعاش اقتصادي
واستقاللية القرار السياسي خالل العامني األولني رغم الصراعات اإلقليمية والدولية ،كما
متكن اجملتمع اليمين أن يعيد حلمته خالل تلك الفرتة القصرية ويتجاوز معظم الصعوبات
واألزمات اليت حاول البعض أن يثريها .وانتقل كثري من املواطنني من احملافظات اجلنوبية
ليستقروا يف احملافظات الشمالية ،والعكس بالنسبة ألبناء احملافظات الشمالية الذين انتقلوا
إىل احملافظات اجلنوبية لبدء أعمال أو البحث عن فرص عمل؛ وليحدث اندماج جمتمعي
وتصاهر مل تشهد له اليمن مثيالً من قبل ،بعيداً عن أي تفرقة سواء مذهبية أو مناطقية.

21

محود العودي "،العنف والتمييز االجتماعي بني أشكاله الثقافية وأبعاده السياسية وموقف اإلسالم منه (اليمن منوذجاً)"،

مركز دال للدراسات واألنشطة الثقافية واالجتماعية ،فرباير  ،2312ص.13
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وعادت العالقات بني الوحدات والنظم االجتماعية املختلفة لتتآزر وتتكامل من جديد ،بل ومع
حتقيق الوحدة شعر اليمنيون أنهم استطاعوا احملافظة على كيان اجملتمع وقيمه وموراه
الثقايف.
لكن ذلك مل يستمر طويالً ،فقد جاء الصراع على السلطة السياسية وليعمل من جديد على
شق النسيج االجتماعي اليمين ،حيث تنازع اليمنيون سياسياً ومناطقياً وقبلياً ألسباب سياسية
واقتصادية واجتماعية واقافية وبدفع وتدخالت خارجية قوية .وشكلت تلك الصراعات مسة
سلبية بارزة يف اجملتمع اليمين وظاهرة من ظواهر عدم االستقرار السياسي تارخيياً ومكانياً،
متجسدة يف الصراع على السلطة يف حرب صيف 4991م والذي مثَّل بداية التصدع االجتماعي
يف تاريخ اليمن املعاصر .وبرزت النعرات املناطقية على السط بشكل جلي وتكرست يف السلوك
والتعامل اليومي لدى أفراد اجملتمع ،وعملت على تفاقم تصدع النسيج االجتماعي ومتزيقه.
وكان ملراكز القوى دور يف توسيع الشرخ نتيجة استغالل نفوذهم يف نهب األراضي والتأاري
على القضاء والتدخل يف التوظيف والتعيينات مما ولد السخط واحلقد يف أوساط اجملتمع
وللشعور بالظلم واحلرمان من احلقوق.
كما ظهرت مظلوميات عديدة ،منها مظلومية أبناء صعده جراء ست حروب قادتها السلطة
عليهم ،وجنم عنها مطالبة مجاعة احلواي حبقوقهم السياسية واملدنية .وتطورت كذلك
مظلومية أبناء اجلنوب واليت قادها احلراك اجلنوبي كمطالب حقوقية ،ما فتأت أن حتولت
عام  0888وبتشجيع من اخلارج دعوات للعودة إىل ما قبل عام  4908وما أطلق عليه آنذاك
مشروع احتاد اجلنوب العربي املكون من سلطنات وإمارات ومشيخات ،مت إحباطه من قبل اوار
اجلبهة القومية وإعالن مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية.
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إىل مطالب سياسية تطالب بفك االرتباط واالنفصال .واستدعت هذه املطالبة باالنفصال يف

العوامل اليت ساهمت يف تفكك النسيج االجتماعي يف اليمن
إن استمرار الصراع على السلطة يف اليمن أدى إىل غياب االستقرار السياسي واالقتصادي
واالجتماعي لقرون طويلة باستثناء فرتات تارخيية حمدودة هنا وهناك ،فضالً عن جلوء
السلطة أو الطاحمني فيها إىل إعداد صفوفهم وتعزيز نفوذهم من خالل القواعد الشعبية
وتأجيج املشاعر الدينية والقبلية واملناطقية واملذهبية وغريها .وال شك أن تلك املشاعر
السلبية بقيت مغروسة ويتم تواراها جيالً بعد جيل ،مما جيعل من الصعوبة إزالتها أو جتاوزها.
بل ،وأصبحت بعض تلك املشاعر عقدية ووسيلة بيد السلطة الستمرار السيطرة وخلق
خالفات جمتمعية وظروف عدم استقرار للحيلولة دون املس أو حتى التفكري باملنافسة على
السلطة .كذلك ،هيمن احلزب االشرتاكي اليمين على مقاليد السلطة يف احملافظات
اجلنوبية منذ عام  4909ومل يعمل على معاجلة املشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت كان
يعاني منها أفراد اجملتمع ،بل قام بتأميم املمتلكات اخلاصة مولداً كراهية لدى املواطنني ويف
املناطق الشرقية بشكل خاص الذين شعروا بالظلم واالضطهاد .وساهمت تلك التصرفات يف
هجرة العديد إىل اخلارج خاصة أصحاب رؤوس األموال وعززت لديهم األماني بعودة السالطني.
كما ساهمت التدخالت اخلارجية من قبل دول عظمى أو إقليمية يف دعم سلطات معينة
تتماهى معها يف سياساتها ومصاحلها ،يف حني عملت الثقافات الدخيلة أيضاً على التأاري يف
النسيج االجتماعي من خالل إجياد فئة حتمل تلك الثقافة واليت تتصادم مع عقائد واقافة
اجملتمع األصيل .ويف العقود األخرية ،جأسهمت عوامل أخرى بشكل مباشر وغري مباشر يف
زيادة حدة النزاعات والصراعات اجملتمعية وهو ما تسبب يف تفكيك النسيج االجتماعي يف
اليمن ،أهمها:


غياب املواطنة املتساوية حيث حرمت الغالبية العظمى من املواطنني من أبسط احلقوق
املادية واملعنوية وخصوصاً الفرص املتساوية واملشاركة يف القرار ،باإلضافة إىل العيش
الكريم والكرامة اإلنسانية واحلصول على اخلدمات األساسية من لصحة وتعليم وماء
مأمونة وكهرباء.
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استحواذ القوى واألحزاب الرئيسية على السلطة وهيمنتها على القرار السياسي سواء
خالل فرتة التشطري أو بعد قيام الوحدة ،بل واإلمعان يف إقصاء بقية القوى السياسية من
خالل السيطرة على املؤسسات العسكرية واملدنية مع اللجوء إىل االنقالبات العسكرية حني
الضرورة.



ضعف سلطة الدولة مقابل قوة تأاري القبيلة وحتديداً منذ ستينيات القرن املاضي يف
الشطر الشمالي واليت كانت شريكة يف السلطة ،كما برزت القوى القبلية من جديد يف
الشطر اجلنوبي بعد إعادة حتقيق الوحدة يف عام 4998م .كما استندت السلطة إىل قوة
القبيلة يف مواجهة اخلصوم السياسيني وكذلك يف حرب صيف  ،4991وهو ما أضعف
سلطة الدولة وأعاد للقبيلة هيمنتها على السلطة املركزية.



انتشار األسلحة بني أفراد اجملتمع مبا يف ذلك حيازة شيوخ القبائل ألسلحة متوسطة
واقيلة والذي عزز من دور القبيلة وحال دون بسط سلطة الدول يف املناطق القبيلة أو
اختاذها تدابري ضد القبيلة املخالفة ،باإلضافة إىل أن توفر األسلحة سهَّل جرائم التقطع
وخطف السياح واغتصاب ونهب األراضي على حساب األمن واالستقرار يف اجملتمع.



تبعية القضاء وهيمنة السلطة التنفيذية عليه من خالل التدخل يف شئونه والذي أفسد
القضاء وأحاله عاجزاً عن ضمان احلقوق وحتقيق العدالة.

األسلحة وعدم البت يف القضايا واملماطلة يف إجراءاتها ،إىل جانب ضعف األجهزة األمنية
يف بسط نفوذها على كافة األراضي.


تفاقم الفساد املالي واإلداري وغياب الشفافية واملساءلة يف عمل أجهزة احلكومة وضعف
الرقابة من قبل اجلهات املختصة واجملتمع املدني.
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استمرار ظاهرة الثأر يف اجملتمع اليمين واليت زادت حدتها يف اآلونة األخرية نتيجة انتشار



استخدام املذهبية واملناطقية يف التأاري على بسطاء الناس واستغالهلم يف تأجيج الصراع
السياسي واالجتماعي وصوالً إىل خلق شرخ عميق يف النسيج االجتماعي الوطين.

ج

الصراع على السلطة والتصدع االجتماعي بعد حرب صيف عام 4991
أدى الصراع على السلطة وحتالفات األحزاب السياسية بعد االنتخابات الربملانية لعام 4998
وما جنم عنه من حرب صيف  4991إىل شرخ اجتماعي واسع بني احملافظات الشمالية
واجلنوبية ،خاصة بعد استتباع احلرب تسري القيادات العسكرية واملدنية اجلنوبية وإحالة
أعداد كبرية إىل التقاعد .كما تعززت النعرات املناطقية بني أبناء اجلنوب ضد أبناء الشمال،
مبا يف ذلك نعت الشماليني باحملتلني .وقد كانت االكتشافات النفطية يف حضرموت سبباً
يف ظهور تلك النعرات بدعوى نهب الشمال لثروات اجلنوب والذي تعزز بتصرفات ما بعد حرب
 4991من قيام قادة عسكريني ومتنفذين باالستيالء على أراضي واسعة يف احملافظات
اجلنوبية.
ويف حني رأى الطرف الذي ظن بالغلبة واالنتصار أن حرب  4991كانت حتمية للحفاظ على
الوحدة الوطنية واستعادة التماسك االجتماعي ومنع تصدعه ،شعر الطرف اجلنوبي أن تلك
احلرب أحدات شرخاً اجتماعياً كبرياً نتيجة فرض الوحدة بالقوة .كما ظهرت ممارسات
عدة إبان تلك احلرب ساهمت يف التصدع االجتماعي وعدم االستقرار ،وخصوصاً انتشار
الفساد بكافة مظاهره واستفحاله يف أركان ومفاصل النظام السياسي مما أدى إىل تعميق
اهلوة بني السلطة واجملتمع وانعكس سلباً على اجملتمع وقيمه وأخالقياته وكذلك على
النسيج االجتماعي الذي أصيب مبزيد من التفسخ والتصدع .وقد جتلى الفساد بشكل كبري
يف اآلتي:


الفساد السياسي والذي أخذ مظاهر وأمناط عديدة نالت من النسيج االجتماعي ،ابتداءً
باالستحواذ على السلطة واالستئثار بالثروة ،ونهب املمتلكات العامة واخلاصة ،واجلمع بني
الوظيفة العامة والتجارة ،وشراء الوالءات ،باإلضافة إىل نشر االتهامات بني املتنافسني
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أاناء االنتخابات وبث الدعايات املغرضة واهلادفة إىل تشويه مسعة الطرف اآلخر وكذلك
تنامي دور املال السياسي يف االنتخابات ورصد التحركات واألخطاء.


اإلفساد الفكري والثقايف والذي نتج عن توسع انتشار الفكر الوهابي يف اليمن وصوالً إىل
انقسام اجملتمع حول فكرين حيمالن قيم واجتاهات ومصادر تنشئة اجتماعية متعارضة.
وانعكست تلك االزدواجية سلبياً على كافة جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،وساهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف إرباك األطفال والشباب مبا يف ذلك
حول قيمهم اجملتمعية ومفهوم الوالء للوطن ،ولتستغل التيارات املتطرفة ذلك اإلرباك
والتذبذب يف منظومة القيم لتغرس فيهم أفكار ومعتقدات تدعو إىل العنف وتشجع
التعدي على حقوق الغري.



الفساد الديين والذي استند بشكل رئيسي إىل تأويل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مبا
يناسب مصاحل الفئات الدخيلة على اجملتمع وتعداها إىل إصدار فتاوى حتقق أهداف تلك
اجملموعات دون مراعاة للمصاحل العامة املرسلة ،والذي دفع بالشباب إىل التشدد والتطرف
والتحول من الوالء للوطن إىل اخلضوع الكامل للجماعة أو املسجد أو الداعية .واتبع
أولئك املتشددين منهج استهجان ورفض سلوكيات وأفكار اآلخرين ومقاطعتهم ورمبا
تكفريهم حتى لو كانوا أقرب األقربني هلم ،باإلضافة إىل جعل العنف وسيلة للتعبري عن



الفساد املالي واإلداري والذي متثل يف االختالس وسرقة املال العام وعدم مساءلة وحماسبة
املتنفذين وغض الطرف عنهم ،مما جعل املواطن العادي خصماً حتركه مشاعر القهر
واحلقد جتاه املفسدين الذين أسسوا اقافة التمييز والتمزيق للنسيج االجتماعي .كما
أن االرتهان إىل معايري القرابة واحملسوبية بإسناد األمر إىل غري أهله وتضييع األمانة
وانتهاك مبادئ املساواة والشفافية أدى إىل إيغار صدور املستحقني باحلقد والشعور
بالتهميش.
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الذات والرغبات واألفكار جتاه السلطة واجملتمع مبا يف ذلك استباحة الدماء.



الفساد االجتماعي والناتج عن الصراع السياسي الذي يعترب سبب كل ما تعانيه اليمن
من مشاكل اقتصادية واجتماعية واقافية وشرخ يف النسيج االجتماعي متثل يف ضعف
اهلوية والشعور بالوالء واالنتماء الوطين وتعزيز الوالءات الضيقة للقبيلة أو احلزب أو
املنطقة أو املذهب .وقد ظهر ذلك جلياً وبشكل متنامي على التماسك االجتماعي
وكذلك التنشئة االجتماعية ،وانعكس بشكل مباشر أو غري مباشر يف النزاعات
والصراعات اليت تركت آااراً عميقة على الصحة النفسية ألفراد اجملتمع وبالذات الشباب
واألطفال الذين أصبحوا قنابل موقوتة للصراعات واحلروب املستقبلية واستمرار فشل
عملية التنمية وغياب العدالة االجتماعية.



الفساد القضائي ويتمثل يف تأخري وتعطيل البت يف القضايا والنزاعات ولسنني طويلة
بغرض احلصول على رشاوى ،مما أفقد القضاء هيبته والعدالة حمتواها ،كما ساهم يف
إذكاء النزاعات واخلالفات وتشجيع الفساد والتسلط بدالً من الفصل فيها.

ودون أدنى شك ،ميكن القول أن مظاهر الفساد املتعددة أعاله الفساد مهدت وحتديداً بعد
حرب  4991إىل تعزيز دور السلطة املركزية وحتالفاتها وإحكام قبضتها على املرافق
واملؤسسات الرئيسية وتشجيعها لالجتاه حنو مشروع التوريث والذي يكن قاصراً على رئاسة
اجلمهورية فحسب وإمنا كثقافة جمتمعية أدت إىل الشعور باملواطنة غري املتساوية واحلقد
والكراهية وبالتالي مزيد من التصدع اجملتمعي .ولعل أبرز األحداث الدالة على ذلك حروب
الدولة الستة املتتالية على صعدة بدعوى قمع حركة التمرد احلواي وتأجيج بعض األطراف
الصراع املذهيب والقبلي بغرض تصفية حسابات السلطة ،بدالً من االجتاه حنو احللول
السلمية والوطنية خاصة بعد فشل املعاجلات املطروحة عقب كل حرب بتبادل االتهامات حول
التشيع وعودة اإلمامة والتكفري .كما ساهمت تصرفات املتنفذين من السلطة بعد حرب
 4991سواء باالستيالء على األراضي يف احملافظات اجلنوبية وكذلك السيطرة على أعمال
الشركات التجارية والنفطية يف ظهور احلراك اجلنوبي ابتداءً من عام  0888وتصاعد
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مطالبه من حقوقية إىل املطالبة بفك االرتباط واالنفصال ،وما رافق ذلك من اقافة
وسلوكيات سلبية أصابت النسيج االجتماعي يف مقتل.

الصراع السياسي والتصدع االجتماعي بعد ثورة فرباير 0844
شهدت العديد من الدول العربية مع نهاية عام  0848وبداية عام  0844اورات شعبية/
شبابية تعد األوىل من نوعها يف املنطقة .وقد انطلقت الشرارة من تونس يف  48ديسمرب0848
ام امتدت إىل مصر ( 04يناير  )0844واليمن ( 44فرباير  )0844وليبيا ( 48فرباير
 )0844ام سوريا ( 44مارس  ،)0844باإلضافة إىل انتفاضات شعبية يف كل من البحرين
واجلزائر وعُمان واملغرب والسودان متت السيطرة عليها بشكل أو آخر .ويف حني جنحت اورة
تونس باإلطاحة بزين العابدين بن علي يف  41يناير  ،0844ختلى حممد حسين مبارك عن
منصبه يف  44فرباير ،ولقي معمر القذايف مصرعه يف  08أكتوبر من نفس العام .ويف اليمن،
متكنت املبادرة اخلليجية واليت وقعت يف  08نوفمرب  0844وبالتنسيق مع النخب السياسية
من االلتفاف على اورة الشباب ،وعملت على تسليم السلطة من قبل الرئيس إىل نائبه وعلى
أن جترى انتخابات رئاسية يتم فيها تسليم السلطة إىل الرئيس املنتخب.
وقامت الثورة الشعبية الشبابية يف اليمن مطالبة برحيل النظام ،حيث خرج إىل الساحات
وبشكل سلمي كافة القوى اجملتمعية من طالب ومثقفني وأكادمييني ورجال القبائل،
خالل عام  0844خمتلف القوى اجملتمعية بغض النظر عن االنتماء السياسي والقبلي
واملناطقي واملذهيب ،حيث مجعت اإلصالحي واحلواي واالشرتاكي والناصري والبعثي يف
ساحات واحدة مطالبني بالتغيري.
وميثل اندالع اورة  44فرباير يف اليمن انعكاساً النسداد األفق السياسي والفشل الكامل
للسياسات االقتصادية واالجتماعية .ولعل أبرز مالم ذلك الفساد السياسي الذي اتسم به
النظام وإصراره على االستئثار بالسلطة ومشروع التوريث وتغييب املشاركة السياسية الفاعلة
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باإلضافة إىل النساء واألطفال .وبالتالي ،ضمت ساحات التغيري والثورة يف احملافظات املختلفة

وكذلك فشله يف مواجهة التحديات األمنية ،والذي مت تناوله أعاله .وفيما يتعلق بفشل
السياسات االقتصادية ،فإن النمو االقتصادي مل يواكب النمو السكاني بالقدر املطلوب رغم
استخراج النفط والغاز من اليمن ،والذي يعود بدرجة رئيسية إىل التوزيع غري العادل للثروة
واستحواذ  %08من السكان على حوالي  %98من الدخل وهو ما فاقم األوضاع االقتصادية
وأابت فشل االسرتاتيجيات واخلطط التنموية يف التخفيف من الفقر واحلد من البطالة يف
ظل استمرار النمو السكاني املرتفع والتشتت وارتفاع معدالت اإلعالة الكلية وما ينجم عن
ذلك من تدن الدخول وضعف االدخار واالستثمار .ويف اجلانب االجتماعي ،شكلت اهلجرة
الداخلية حنو املدن الرئيسية إحدى إفرازات النمو السكاني املرتفع ،حيث بلغت  %8سنوياً ،مما
أدى إىل زيادة الضغط على املوارد واخلدمات األساسية وظهور العشوائيات يف أطراف املدن وما
يستتبعها من ميل إىل التفكك االجتماعي واألخالقيات السلبية وغياب القيم ،كما تزايدت
معدالت الفقر والبطالة وخصوصاً بني الشباب والذي فر بدوره بيئة مناسبة لنمو التطرف
وأعمال العنف واإلرهاب.
وبدأت املرحلة االنتقالية فور التوقيع على املبادرة اخلليجية يف  08نوفمرب 0844واليت توقع
االنتهاء منها وفق اآللية التنفيذية للمبادرة يف فرباير  .0841وكما حيدث دائماً يف احلياة
السياسية اليمنية مت التمديد للفرتة والرئيس االنتقالي حتى انتهاء املهام احملددة يف املبادرة
مبا يف ذلك انتخاب رئيس جديد .وأهم ما شهدته هذه املرحلة تشكيل حكومة الوفاق الوطين
والتوافق على الرئيس االنتقالي وانطالق احلوار الوطين يف  49مارس  0848والذي بدأ يف
ظل تهيئة ضعيفة .وبينما تابع املؤمتر أعماله رغم األزمات والصعوبات اليت ظهرت داخل املؤمتر
وخارجه ،فان الكثري من اليمنيني كانوا يأملون أن تكلل أعماله بالنجاح وأن يساهم يف معاجلة
النزاعات والصراع وخصوصاً القضية اجلنوبية مبا يفضي إىل حل وطين عادل هلا وحيف
لليمن وحدته واستقراره وكذلك قضية صعدة .وقد ناقش املؤمتر يف جمموعاته الثمان
العديد من القضايا واملسائل الشاملة ومنها حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية
والتدابري الالزمة لضمان عدم حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مستقبالً
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وكذلك بناء نظام دميقراطي كامل ،مبا يف ذلك إصالح اخلدمة املدنية والقضاء واإلدارة
احمللية.
ورغم استمرار االنفالت األمين وعدم االستقرار السياسي خالل الفرتة االنتقالية ،إال أن
الغالبية حرصوا على استكمال هذه املرحلة واالنتقال مبخرجات مؤمتر احلوار الوطين إىل
التنفيذ ،وخاصة ما يتعلق باملسائل االجتماعية يف القضية اجلنوبية وقضية صعدة وكذلك
املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية باإلضافة إىل حتقيق التنمية املستدامة واحلقوق
واحلريات والشراكة الفاعلة مع منظمات اجملتمع املدني .غري أن متسك السلطة االنتقالية
وبعض األحزاب والقوى السياسية اليت كان هلا مصلحة يف استمرار الفرتة االنتقالية أدى إىل
بروز الصراع السياسي على السلطة من جديد متثل يف تعيينات استناداً إىل الوالءات الضيقة
وليس إىل املصلحة الوطنية ،مما ساهم يف انزالق السلطة السياسية واستخدامها أوراق
املناطقية واملذهبية باإلضافة إىل االستقطاب احلاد للتمسك بتلك الوالءات الضيقة ،األمر
الذي أدى إىل زيادة حدة الصراع يف اجملتمع اليمين .وشهدت الفرتة كذلك تزايد استهداف
القادة العسكريني واألمنيني وسقوط متكرر لطائرات عسكرية اغتيال سياسيني من تيار أنصار
اهلل وحلفائه ،باإلضافة إىل تفجريات طالت املساجد وبغرض تأجيج الصراع املذهيب.
وعادت كذلك املطالبة باالنفصال أقوى من ذي قبل من قبل احلراك اجلنوبي مبا يف ذلك
الفصيل املسل  .ورغم أن مشروع األقاليم املختلف عليه قد حدد حضرموت إقليماً احتادياً يضم
ومطالبته بالعودة إىل وضع ما قبل الوحدة ،إال أن ذلك مل مينع ظهور دعاوى انفصالية عديدة
منها مطالبة أسرة السلطان السابق للمهرة بأن تكون املهرة وسقطرة إقليماً منفصالً عن
حضرموت .وقد بينت األحداث والتطورات الالحقة أن مشروع األقاليم –مع مزاياه -جاء وفق
رؤى وتدخالت خارجية تليب مصاحلها يف اليمن.
واشتدت الصراعات السياسية واليت صاحبها تفاقم التأجيج املذهيب يف قضية دماج وكذلك
مع سقوط اللواء  848يف عمران ،ام كان دخول احلركة احلواية صنعاء بتنسيق أو تغاضي
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شبوه واملهرة وسقطرى وهو ما عارضه احلزب االشرتاكي كتقسيم للمحافظات اجلنوبية

السلطة .ونتيجة تدهور األوضاع السياسية خالل تلك الفرتة واستمرار تدهور الوضع
االقتصادي الذي كان للفساد املالي واإلداري امللفت ويف معظم األجهزة احلكومية األار البارز
فيه ،مل تتمكن حكومة الوفاق من تنفيذ الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية بسبب عدم
تنفيذ غالبية املاحنني تعهداتهم والتزاماتهم املالية ،والذي انعكس سلباً على الوضع
االقتصادي واالجتماعي مما اضطر احلكومة إىل رفع أسعار املشتقات النفطية وبتوقيت خاطئ
صادف ليلة عيد الفطر مباشرة.

النزاع السياسي والتصدع االجتماعي بعد انتفاضة سبتمرب 0841
دخلت مجاعة أنصار اهلل (احلوايني) يف  04سبتمرب العاصمة صنعاء وسيطرت على القرار
السياسي يف اليمن ،بعد االحتجاجات الشعبية على قرار رفع أسعار املشتقات النفطية
وحماصرة القبائل للعاصمة وما تالها من اشتباكات مسلحة حمدودة انتهت بالسيطرة على
املؤسسات واملعسكرات وهروب قيادات عسكرية وحزبية ومشايخ إىل خارج الوطن .ومت توقيع
اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية األمم املتحدة والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة
برئاسة خالد حباح .ومع تفاقم األوضاع العسكرية يف العديد من احملافظات وامتداد تنظيم
القاعدة فيها ،اجتهت اللجان الشعبية املمثلة حلركة أنصار اهلل وبدعم من بعض ألوية اجليش
إىل حمافظات البيضاء وإب واحلديدة وواجلوف ،ودخلت يف معارك مع تنظيم القاعدة واملدعوم
من التجمع اليمين لإلصالح ،ومت تبادل االتهامات حول خرق وعرقلة اتفاق السلم والشراكة
واالنقالب على خمرجات مؤمتر احلوار الوطين .واشتدت األزمة وحدة اخلالف ،مما أدى إىل
تقديم كل من رئيس اجلمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس احلكومة خالد حباح
استقالتيهما يف  00يناير  0844وبشكل مشبوه بعد دخول أنصار اهلل دار الرئاسة يف 49
يناير احتجاجاً على مترير الرئيس االنتقالي مسودة الدستور يف ظل عدم االتفاق على مسألة
األقاليم وعددها.
ومع تفاقم الصراع ،أصدر أنصار اهلل إعالن ًا دستورياً يف  6فرباير وحل الربملان وتشكيل اللجنة
الثورية لقيادة البالد ،وإعالن عزمهم تشكيل جملس وطين من  444عضواً .ومتكن املبعوث
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األممي يف  9فرباير  0844من إقناع معظم األطراف السياسية الستئناف احلوار وإجياد حل
لفراغ السلطة ،وهو الفراغ الناتج عن عدم قيام جملس النواب بالبت يف أمر استقالة الرئيس
االنتقالي .واستمر فراغ السلطة حتى متكن الرئيس االنتقالي من الفرار إىل عدن يف 04
فرباير معلناً تراجعه عن االستقالة يف بيانٍ نُسب إليه يف  26فرباير .2015وبناءً على ذلك،
أصدر جملس األمن بياناً يصف فيه الرئيس املستقيل بالرئيس الشرعي داعياً مجيع األطراف
وخصوصاً أنصار اهلل إىل االخنراط حبسن نية يف املفاوضات اليت ترعاها األمم املتحدة حيث
أعلن املبعوث األممي إمكانية نقل مكان املفاوضات إىل "مكان آمن" خارج صنعاء.
وأدت التدخالت اإلقليمية والدولية إىل فشل املفاوضات وتدهور الوضع السياسي يف اليمن،
ومتدد أنصار اهلل وبدعم من بعض ألوية اجليش إىل حلج والضالع وعدن جراء الرتتيبات اليت
بدأها الرئيس املستقيل بعد وصوله إىل عدن واالستغناء عن العسكريني واألمنيني من أبناء
احملافظات الشمالية والذين تعرضوا للحصار من قبل امليليشيات اليت جلبها من حمافظة
أبني ،مما تسبب يف مواجهات راح ضحيتها عدد من أفراد اجليش واألمن وتسببت يف الكثري من
األضرار املادية على املمتلكات العامة واخلاصة .وقد استغلت تلك االشتباكات لتعميق الشرخ
اجملتمعي وبث روح احلقد والكراهية ضد أبناء املناطق الشمالية والذين تعرضوا للعنف
والتنكيل والطرد باعتبارهم حمتلني ،مما اضطر أغلبهم إىل املغادرة وتركهم ممتلكاتهم اليت
تعرضت بعد ذلك للنهب.
السعودية عرب سلطنة عُمان ،حيث طلب مساعدة السعودية يف ضرب احلركة احلواية
وحليفها الرئيس السابق وإعادته كرئيس شرعي للبالد .وقامت الطائرات السعودية باخرتاق
اجملال اجلوي اليمين ليل  00مارس  0844وقصفت أهداف ًا عسكرية ومدنية كبداية حرب
ظاملة على اليمن .ويف احلقيقة ،أن السعودية قادت حتالف لشن احلرب بهذه السرعة خوفا على
مصاحلها وأجنداتها يف اليمن ومنها مواصلة اهليمنة على القرار السياسي وكذلك إدارة
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وحتت قصف أنصار اهلل وبدعم من اجليش ،اضطر الرئيس املستقيل إىل مغادرة عدن باجتاه

الصراع االجتماعي واملذهيب يف اليمن مبا حيقق مصاحلها السياسية واالقتصادية من خالل
شخصيات وقوى سياسية مينية.
واستطاعت السعودية استغالل الصراع على السلطة بني مجاعة أنصار اهلل وخصومه من
األحزاب واملكونات االجتماعية لصاحلها ،وعملت على تغذية الصراع املذهيب واملناطقي
ولتظهر احلرب الدائرة على أنها صراع مذهيب ومناطقي من ناحية وإعادة للسلطة الشرعية
من ناحية أخرى .وقد دعمت السعودية األطراف املناوئة جلماعة أنصار اهلل على هذا األساس.
وحدث تعميق آخر للشرخ اجملتمعي يف اليمن ،وخاصة مع الدماء اليت سالت من اجلانبني سواء
يف عدن أو تعز والضالع ومأرب واجلوف وغريها ،حتى وصل االقتتال يف تعز إىل تدمري وحرق
املنازل على أساس حزبي ومذهيب ،بل ويف األسرة الواحدة .ويف ظل تلك التطورات ،تعززت
دعوات االنفصال يف كل مكان ،وعادت شخصيات وفئات اجتماعية للهيمنة على القرار
السياسي ،وهذا التصدع سيؤار بدوره يف البناء االجتماعي والثقايف للمجتمع اليمين إذا مل
يتم وقف العدوان والتدخل اإلقليمي وكذلك العمل على معاجلة االحرتاب الداخلي من
خالل املصاحلة والتشارك يف السلطة بني كافة القوى السياسية.
وميكن القول إن الصراع على السلطة بعد انتفاضة  0841وما ارتبط بها من رهانات إقليمية
ودولية ،أدى إىل استمرار احلرب على اليمن خاصة بعد صدور قرار جملس األمن الدولي 0040
حتت الفصل السابع والذي يطالب "احلوايني وقوات صاحل" باالنسحاب من املدن واملؤسسات
وتسليم السلطة وإعادة األسلحة .وتراهن السعودية وحلفاؤها على أن احلرب واحلصار
االقتصادي سوف يفضي إىل رضوخ الطرف اآلخر وينهي معاناة اليمنيني ،بينما يف الواقع لن
يؤدي استمرار احلرب إال إىل كاراة إنسانية ملا سيخلفه من دمار وقتل لألبرياء إىل جانب
توقف احلياة االقتصادية وتدهور املعيشة مع فقدان أو تسري األيدي العاملة وعجز الكثريين
عن توفري الغذاء الالزم هلم وأسرهم.
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اآلثار املرتتبة على النزاعات واحلروب
مل يقتصر الصراع السياسي على األطراف السياسية وإمنا امتد أاره إىل املدن والقرى والذي
وسع من الشرخ اجملتمعي وتعميقه بني أفراد اجملتمع ،وحال دون الوصول إىل حلول سياسية
بني كافة املكونات السياسية واجملتمعية .ويُخشى من بقاء هذا الصراع على السلطة مفتوحاً،
ملا ميكن أن يسببه من دمار كبري وخسائر يف األرواح واإلعاقات وكذلك أاره على البناء
االجتماعي والفكري والذي أصب يف حد ذاته جزءاً من الصراع واستمراره .ومن أبرز اآلاار
املباشرة وغري املباشرة على الفرد واجملتمع يف اليمن تراجع التعليم ،خاصة بعد الضرب املباشر
على املدارس وتوقف املدارس واجلامعات يف العديد من احملافظات ومناطق الصراع ،وهو ما
سيرتك أاره على خمرجات التعليم مبا يف ذلك على املدى الطويل .كما أن العودة إىل
التكوينات التقليدية وتنامي دور املليشيات يف العديد من احملافظات والنزوح السكاني الكبري
حبثاً عن األمن واالستقرار تعترب من العوامل الرئيسية للتأاري السليب على النسيج
االجتماعي ،فضالً عن اآلاار النفسية اليت ميكن أن ترتكها على النساء واألطفال جراء
النزاعات واحلروب.

الرؤية العلمية ملعاجلة التصدع االجتماعي وآثاره يف اليمن
تتطلب املرحلة وبشكل عاجل التصدي املباشر للتصدع االجتماعي والذي يزداد اتساعاً مع
للحفاظ على ما تبقى من حلمة والعمل على إعادة بناء النسيج اجملتمعي ،وهو ما حيتاج إىل
شجاعة ومسئولية األطراف املتصارعة من ناحية وتضافر كل اجلهود يف السلطة واملكونات
السياسية واجملتمعية حنو هذا اهلدف من ناحية أخرى .وال ميكن إغفال الدور اإلقليمي
والدولي والذي يعترب ضالعاً إىل حدٍ كبري فيما وصلت إليه البالد .وليس هذا فحسب ،وإمنا
هناك مسئولية أخالقية على اجملتمع الدولي وعلى رأسه منظمة األمم املتحدة يف التدخل
االجيابي إلنقاذ اليمن ومساعدته يف كل اجملاالت مبا يف ذلك رأب الصدع االجتماعي .ويقع
على منظمات اجملتمع املدني استشعار املسئولية باعتبارها األقرب إىل املواطن يف توعية
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مرور الوقت وغياب احللول السلمية للحرب الدائرة حالياً يف اليمن .فما زال هناك جمال

اجملتمع بأهمية احلفاظ على النسيج االجتماعي وتقويته والتأكيد على االرتباط الوايق بني
سالمة وقوة النسيج االجتماعي وبني األمن والسلم االجتماعي .كما تربز احلاجة إىل قانون
لإلعالم يكفل قيام السلطة الرابعة بكل وسائلها ومنابرها برسالتها البناءة ،مع ضمان
استقالليتها واشرتاط حيادها .وميكن أن خنرج برؤى حمددة ملعاجلة آاار التصدع االجتماعي
يف اليمن ،واليت تتمثل يف اآلتي:
اجلانب السياسي
إن تأسيس فكرة املصاحلة الوطنية بني كافة املكونات السياسية ضرورة ملحة واليت ميكن أن
تنتج عن طاولة احلوار الوطين للخروج بالوطن من دائرة الصراع الداخلي والرهانات اإلقليمية
والدولية .ويتطلب األمر وقف االقتتال والرجوع إىل طاولة احلوار بغرض تشكيل حكومة وطنية
تتوىل استكمال اإلجراءات لالتفاق على املواد اخلالفية يف مشروع الدستور ،وكذلك الرتتيب
لالستفتاء عليه وإجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية .كما حيتاج األمر إىل تهيئة األجواء
املناسبة لتقارب املكونات السياسية من خالل وقف احلمالت اإلعالمية وااللتزام بالرسالة
اإلعالمية اليت جتمع وال تفرق .وترتبط املصاحلة الوطنية بتعويض كل املتضررين من احلرب
والنزاعات ،والتزام الدول اليت شاركت يف احلرب بدفع التعويضات ومتويل إعادة بناء املساكن
والبنية التحتية اليت تضررت يف احلرب وحتت إشراف األمم املتحدة .وجيب االنتقال بشكل
سريع إىل بسط نفوذ الدولة على كافة األراضي اليمنية وتشكيل جيش وطين من كل املناطق
والؤه هلل والوطن فقط وليس لألحزاب أو اجلماعات أو املناطق واألشخاص .كما ينبغي تعزيز
األمن واحلد من امتالك األفراد للسالح وجعل السالح املتوسط والثقيل حكراً على الدولة من
أجل احلد من النزاعات املسلحة وإرساء السكينة العامة واحلفاظ على املمتلكات العامة
واخلاصة.
اجلانب االجتماعي والثقايف
قيام علماء الدين واخلطباء واملرشدين بواجبهم الديين والوطين جتاه اجملتمع وتوحيد
اخلطاب الديين واإلعالمي املستمد من الشريعة اإلسالمية من خالل جملس إفتاء موحد
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ووحيد مع إشراف وزارة األوقاف على املساجد ملنع التعصب الديين واملذهيب والدعوة إىل نبذ
العنف واحلقد والكراهية والتعصب وجتسيد احملبة والسالم والتعايش اجملتمعي .كذلك،
وبالتوازي جيب فت بوابات وآفاق لتعليم وتدريب الشباب درءً جلذبهم حنو التيارات واجلماعات
املتطرفة .ويقع على عاتق مؤسسات ومراكز األحباث والدراسات مسئولية تنظيم الندوات
واملؤمترات وورش العمل اليت تربز أهمية احلفاظ على النسيج االجتماعي وتقويته مع
استهداف شرحية الشباب بدرجة أكرب والرتكيز على بناء وتنمية القدرات واملهارات احلياتية
ومنها مهارات التعامل مع النزاعات وبناء السلم االجتماعي ،وتقنيات حل النزاعات بالطرق
السلمية كاحلوار ،االتصال ،الوساطة ،والتفاوض .وجيب كذلك وضع حلول للقضايا
الوطنية العالقة وبشكل نهائي وعادل مثل القضية اجلنوبية وقضية صعدة ،باإلضافة إىل
معاجلة أوضاع النازحني من خالل إنشاء صناديق تعويض املتضررين وإعادة اإلعمار مبا يف
ذلك املساكن اليت تضررت من احلرب.
يف اجلانب االقتصادي
بناء اقتصاد وطين حمققاً لعناصر األمن االقتصادي وخاصة يف الغذاء واستثمار مصادر الثروة
الطبيعية من خالل تنمية متوازنة وعادلة تتبنى اقتصاد السوق االجتماعي والتكامل
االقتصادي بني احملافظات والتوزيع العادل للثروة وتوفري اخلدمات العامة ،باإلضافة إىل
معاجلة مشاكل البطالة والفقر من خالل برامج تنموية تعمل على حتويلهم من اإلعالة إىل
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اإلنتاج.
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فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أ.د .طه أحمد الفسيل

تشري أحداث التاريخ املعاصر إىل أن القاسم املشرتك بني االنتفاضات والثورات الشعبية اليت
قامت ضد األنظمة السياسية املستبدة يتمثل يف سعيها للخروج من حالة الفقر والتهميش
وغياب املساواة والعدالة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،باإلضافة إىل احلد من الفساد
ومكافحته بعد أن استشرى واستفحل يف كافة مفاصل تلك النظم.
وتشكل االختالالت والتحديات االقتصادية واالجتماعية مصدراً رئيسياً لنشؤ النزاعات
واالضطرابات االجتماعية واحلروب األهلية ،كما تعترب عامالً أساسياً الستمرارها واتساع
نطاقها .ومتثل تلك االختالالت والتحديات أيضاً عوامل جذب للقوى اإلقليمية والدولية
للتدخل يف الشئون الداخلية لتلك الدول ،ويف استغالل الصراعات واحلروب األهلية اما دخد
مصاحل هذه القوى .ويتعاظم االستغالل وتوظيف تلك القوى للصراعات بشكل أكرب عند
توفر مقومات اقتصادية واسرتاتيجية متاحة أو كامنة ،كما يف حال اليمن؛ حيث حتول
هشاشة األوضاع الداخلية فرصة دون متكني البالد من استغالل مقدراتها واالستفادة منها يف
تعزيز أوضاعها االقتصادية واالجتماعية.
فمع نهاية عا  ،0202وبعد مرور حوالي  01عاماً على انطالق اخلطة اخلمسية األوىل
للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( )0222-0991مل حيدث حتسن ملموس يف األوضاع
املعيشية .فالتحديات التنموية واملشكالت املزمنة من فقر وبطالة وضعف اخلدمات وسوء
اإلدارة والفساد وانعدا العدالة االجتماعية بكل أبعادها ومضامينها مل تشهد حتسناً يذكر،
إن مل يكن بعضها قد شهد تراجعاً .وقد تولد انطباع واسع بأن تلك الفرتة شهدت مزيداً من
التحديات والتعقيدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة نشوء حروب ونزاعات
جديدة اما ذلك ظهور تنظيمات إرهابية .وتعكس تلك التطورات بوضوح فشل السياسات
االقتصادية والتنموية واليت كانت الوقود إلشعال االحتجاجات يف فرباير  ،0200لتتواىل
بعد ذلك األزمات االقتصادية واالجتماعية وكذلك التدخالت اإلقليمية والدولية؛ أبرز
جتلياتها احلرب اليت يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ نهاية مارس .0201
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وقد استهدفت اخلطط التنموية خالل
الفرتة  0202-0220حتسني مؤشرات
التنمية البشرية ومعاجلة قضايا الفقر
والبطالة وحتقيق العدالة يف توزيع
الدخل وذلك من خالل سياسات
اقتصادية واجتماعية تساهم يف حفز
النمو االقتصادي وزيادة نصيب اإلنفاق
االجتماعي .ورغم حتقيق منو اقتصادي
موجب خالل هذه الفرتة ،إال أن اخلطط
والسياسات فشلت يف تأسيس قطاعات
اقتصادية رائدة تعمل على إحداث
تراكم اقتصادي يضمن منو اقتصادي
مرتفع ومستدا

وحتقيق تنمية

اقتصادية واجتماعية عادلة لكل الفئات ويف خمتلف املناقق .بل على العكس من ذلك ،تزايد
التفاوت يف توزيع الدخل واالنفاق .فوفقاً ملس ميزانية األسرة  ،0221/0221بلغ معامل
جيين  %15واجته منحنى لورنز إىل االحنناء بصورة كبرية جتاه نقطة األصل ،مشرياً إىل حدة
التفاوت على مستوى اجلمهورية وكذلك يف احلضر ،حيث صاحب ارتفاع متوسط نصيب
زيادة حدة التفاوت يف الدخل ويف مستوى املعيشة .ويستحوذ  %02من السكان على  %12من
اإلنفاق بينما حيصل  %02من السكان على النصف اآلخر .وينخفض نصيب الـ %02من
السكان األدنى دخالً على حوالي  %0من اإلنفاق.
ورغم أن هذا االختالل ليس وليد اليو  ،وإمنا تركة ثقيلة ناجتة عن الفشل االقتصادي الذي
انتهى إليه شطري اليمن قبل الوحدة ،ولتواصل دولة الوحدة مسرية الفشل نفسها يف اخلطط
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الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي من  192دوالر يف عا  0220إىل  0019دوالر يف عا 0202

والسياسات التنموية اليت اتبعتها وخاصة خالل الفرتة ( )0204-0220مما فاقم األوضاع
االقتصادية واالجتماعية وأدى إىل توالي األزمات السياسية واالقتصادية منذ عا 0202
وحتى يومنا هذا.

منهجية الدراسة
إن تداخل العوامل السياسية واالقتصادية وتفاعالتها وتأثرياتها قد ساهم بصورة مباشرة يف
فشل السياسات االقتصادية والتنموية خالل الفرتة  ،0204-0220والذي تبني من خالل
االخفاق يف إحداث تغيريات هيكلية يف االقتصاد وكذلك الدفع يف حتقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية حقيقية ومستدامة .وميكن إمجال األسباب األساسية وراء ذلك الفشل يف عاملني
أساسيني هما:
 .0أن السلطة السياسية أصبحت املصدر األول واألهم للثروة والدخل ،األمر الذي أدى إىل
هيمنة القرار السياسي وتوجهاته ومصاحله على السياسات والقرارات االقتصادية
واالجتماعية .لذلك ،سيطرت فئة حمدودة على مقاليد األمور السياسية واالقتصادية
من خالل التحالف بني السلطة ورجال األعمال واليت سعت لتعزيز تركز السلطة
والثروة لديها مستفيدة من ضعف اجلهاز اإلداري واملؤسسي للدولة واستشراء الفساد.
 .0قبيعة وسياسات برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري ،والذي مل يركز على
تقليص سيطرة العوامل االقتصادية اخلارجية واليت ال ميكن التحكم بها أو التأثري عليها
حملياً وحتديداً يف استخراج النفط وتصديره وأسعاره ،وكذلك استمرار اعتماد الزراعة
على األمطار املتذبذبة ،باإلضافة إىل ضعف شبكة األمان االجتماعي أما اآلثار السلبية
للربنامج.
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 .0السلطة السياسية مصدر السلطة والثروة خالل الفرتة 0202-0220
يعرب النظا السياسي يف جوهره عن أداة لتوزيع املوارد االقتصادية اليت تتنافس عليها الفئات
والشرائ االجتماعية .لذلك ،يهتم علم السياسة بدراسة الكيفية اليت يقو بها نظا احلكم
بتوزيع املوارد بني املواقنني ،وينظر إىل احنيازاته االجتماعية وإىل تأثري القرارات والقوانني
والسياسات االقتصادية واالجتماعية اليت يتبناها على الفئات املختلفة .ووفقاً للدستور ،يأخذ
نظا احلكم يف اجلمهورية اليمنية بعض خصائص النظا الرئاسي وكذلك النظا الربملاني
واما يعطيه قابع النظا املختلط ،والذي من أهم خصائصه أن السلطة التنفيذية تتشكل من
مكونني هما رئيس الدولة واحلكومة .ويتكون اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للدولة من
رئيس اجلمهورية ،جملس الوزراء ،الوزارات ،و 00حمافظة بعد أن أصبحت سقطرى حمافظة
منفصلة عن حضرموت منذ ديسمرب  .0205كما يضم اهليكل األجهزة واملؤسسات واهليئات
واجملالس اليت تتبع رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزارات.
ويؤدي رئيس اجلمهورية الدور األهم واألساسي يف اختاذ القرارات وفقاً للوظائف
واالختصاصات الواسعة والصالحيات املفتوحة واملمنوحة له يف الدستور اليمين (املواد -021
 .)000وينتخب رئيس اجلمهورية بصورة مباشرة من قبل الشعب يف انتخابات تنافسية ،األمر
الذي يعطيه تفويضاً عاماً من الشعب ال ميلكه غريه من املسئولني .وترتكز مجيع السلطات
بيد رئيس اجلمهورية ،ولينتفي بذلك مبدأ الفصل بني السلطات الثالث .ويعترب رئيس
االسرتاتيجيات والسياسات ويشرف على سالمة تنفيذها ،ومنها السياسة املالية واملوازنة العامة
للدولة وتوجيه خمصصاتها وفق ًا لصالحياته الدستورية .كما أنه يصدر القوانني ،اما يف
ذلك قوانني ربط املوازنة العامة واملوازنات األخرى للدولة.
ويف حني يتي العمل السياسي حتسني املركز االجتماعي للسياسيني ،فإنه ويف الوقت نفسه
وفر فرصة لكثري منهم يف تغيري أوضاعهم املالية بشكل كبري سواءً بصورة مباشرة من خالل
املزايا املالية اليت متنحها الوظيفة أو املنصب ،أو بصورة غري مباشرة من خالل العطايا املالية
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اجلمهورية املسئول األول والذي جيب أن يوافق على التوجهات العامة للدولة اما يف ذلك

والعموالت غري القانونية اليت حيصلون عليها وكذلك استغالل املنصب يف ممارسة أنشطة
جتارية .وبالتالي ،أضحت السلطة والعمل السياسي أحد املصادر الرئيسية للدخل والثروة وبرز
دورها يف توزيع املناصب وكذلك املنافع االقتصادية واملالية وفقاً ملصاحل السلطة والوالء هلا
من خالل متكني األقرباء وغريهم من املقربني يف األجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة
االقتصادية واملالية ،ومنها املؤسسة االقتصادية ،شركة النفط ،اخلطوط اجلوية اليمنية،
شركة التبغ والكربيت الوقنية ،وشركة شبا القابضة .وأخذت خنبة رجال األعمال والتجار
تتحالف مع النظا السياسي أو السلطة وتعمل وفق أولويات تلك السلطة وتوجهاتها ،ويف
الوقت نفسه ضمان مصاحلها التجارية ومحايتها.
واتسعت دائرة املصاحل واملنتفعني من السلطة بصورة أو أخرى ،سواءً من خالل تعيني املنتمني
لألحزاب واحلركات السياسية والوجاهات القبلية واالجتماعية يف اجلهاز اإلداري للدولة أو
يف تنظيمات احلزب احلاكم وهو املؤمتر الشعيب العا  1.وأتاحت تلك التعيينات فرصة
حتسني اوضاعهم املالية واالقتصادية من خالل املزايا اليت متنحها املراكز واملناصب السياسية
واالدارية أو العطايا اليت يوزعها التنظيم.

 0.0ارتباط النظام السياسي بالريع االقتصادي
يتسم الريع االقتصادي يف اليمن بأنه نظا فئوي ،حيث يتم توزيع الثروة الوقنية واملوارد املالية
واملناقصات التجارية لنخب سياسية وجتارية حمدودة هلا ارتباقات قبيلة أو مناققية ووفقاً
لوالئها وقربها من النظا أو السلطة .وينشأ الريع من سياسة اإلنفاق العا للدولة وعرب إرساء
مناقصات املشاريع احلكومية وخصوصاً الكبرية لشركات ومؤسسات ميلكها أو يشارك فيها
قيادات للدولة أو أقاربهم دون مراعاة لتضارب املصاحل .ويشكل كذلك توزيع أراضي الدولة
والعقارات والسيارات ريعاً اقتصادياً ووسيلة فعالة للثراء والستمالة الوالءات.

 1مشل توسيع املشاركة السياسية األحزاب واحلركات السياسية تلك اليت كانت حمظورة خالل مثانينيات القرن املاضي
وبالذات يف الشطر الشمالي ،حيث اتي هلا تولي مناصب يف خمتلف أجهزة الدولة وكذلك يف تنظيم املؤمتر الشعيب العا .
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وقد عملت السلطة على توجيه النفقات العامة اجلارية منها واالستثمارية حنو القطاعات غري
االنتاجية والذي ميكنها من احلصول على فوائض وريع أكرب مقارنة بالقطاعات االنتاجية
ذات امكانية النمو الكبري مثل الزراعة والصناعة واليت تتطلب استثمارات كبرية يف البنى
التحتية املادية واملوارد البشرية .ويستتبع تطوير القطاعات اإلنتاجية انتقال عناصر اإلنتاج
ومنها العمال من قطاعات املوارد الطبيعية ،مما ينجم عنه اخنفا

عائد الريع من تلك

القطاعات .وبالتالي ،تبقى املصلحة اخلاصة للسلطة متماهية مع سيطرة قطاعات املوارد
الطبيعية وخاصة استخراج النفط واملعادن.
وساهم هذا االرتباط العضوي بني النظا السياسي يف اليمن والريع االقتصادي واتباع سياسات
اقتصادية غري مواتية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية يف إعاقة بناء هياكل
اقتصادية إنتاجية حقيقية وتنويع مصادر النمو االقتصادي ومصادر الضرائب وكذلك يف
تثبيط االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية .وكانت النتيجة الطبيعية استمرار تدني القدرات
اإلنتاجية احمللية وعد القدرة على تلبية االحتياجات املتزايدة للسكان من ناحية ،وضعف
تنافسية املنتجات احمللية أما املنتجات املستوردة من ناحية أخرى .كذلك ،ومع تزايد
االعتماد على اخلارج لتلبية معظم احتياجات البالد من السلع االستهالكية واالستثمارية
تراجعت

األنشطة

االنتاجية مرتافقة مع
منو االستهالك احمللي
وسياسيا ،يعمل الريع
االقتصادي على فصل
السلطة السياسية عن
اجملتمع حيث تتحرر يف
احلصول على مواردها
االقتصادية ،األمر الذي
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وتغري أمناقه.

ينعكس سلباً على التزامها ومسئولياتها جتاه اجملتمع وأفراده اما يف ذلك توفري املعيشة
الكرمية وضمان احلقوق ،فضالً عن احرتا استحقاق الدميقراقية وإجراء اإلصالحات
السياسية .وميثل هذا الوضع النمطي احلالة اليمنية إن مل يكن أسوأ ،فالسلطة مل تبادل
وتعو

إهدار احلقوق السياسية للمجتمع بتقديم منافع وخدمات اقتصادية واجتماعية وإمنا

حرمته من احلقوق واملنافع إال يف حدها األدنى ،باإلضافة إىل احليلولة دون االستفادة من
موارد وثروات البالد بطريقة نظامية وعادلة .كما امتدت هيمنة السلطة واملقربني منها إىل
موارد وأصول إنتاجية أخرى ومنها أراضي الدولة اما يف ذلك الزراعية.
واجتماعياً ،تزامنت ثقافة االستحواذ على السلطة والثروة يف اجملتمع مع تراجع قيم العدالة
االجتماعية .وإذا كان مستوى املعيشة والدخل يتحدد من خالل التشغيل واألجور والضرائب
والتحويالت اجلارية (الدعم) وتوفري اخلدمات األساسية ،فإن التفاوت االقتصادي واالجتماعي
قد اتسع بشكل كبري جراء تبين احلكومات املتعاقبة سياسات اقتصادية واجتماعية أضرت
بالفقراء وذوي الدخل احملدود ،خاصة مع إعادة حتديد دور الدولة وتراجع دورها االجتماعي
يف ضوء برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري الذي تبنته الدولة منذ عا  0991بدعم
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وأثرت تلك التطورات وبشكل سليب على الطلب
الفعال احملفز لالستثمارات والنمو مع اخنفا

حصة الشرائ الدنيا من الدخل .فالفقراء

وذوي الدخل احملدود ال ميلكون ترف االدخار ،وإمنا حيولون دخوهلم إىل قلب فعال على السلع
واخلدمات حيفز إنشاء مشروعات جديدة ملواجهة هذا الطلب الفعال .وبدورها ،توفر املشروعات
اجلديدة فرص لعمال جدد ودخل ينعكس أيضاً على زيادة الطلب الفعال ،وهكذا.
ومتثل ثقافة القطيع (االتباع والتقليد األعمى) إحدى نتائج ومظاهر هيمنة الريع
االقتصادي .وأدت هذه الثقافة إىل الرتكيز على مشروعات وأنشطة جتارية وخدمية
استهالكية مثل حمالت البقالة واملعار

التجارية واألسواق الكبرية واملطاعم قمعاً يف حصد

األرباح اليت حتققها تلك املشروعات واألنشطة ،خاصة يف ظل ضعف بيئة األعمال وكثرة
املنازعات التجارية اما يف ذلك حول الوكاالت والعالمات التجارية.
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ويساهم الريع االقتصادي يف منو الفساد واتساع نطاقه ،حيث تتجلى أهم مظاهر الفساد يف
اجلمع بني السلطة السياسية واهليمنة االقتصادية واليت ميارس يف إقارها فساداً كبرياً تطور
إىل فساد مؤسسي .وأصب الفساد الصغري أيضاً ضرورياً وصما أمان للمحافظة على السلطة
من ناحية واستمرار الفساد الكبري من ناحية أخرى ،وهو ما يربر غض أجهزة الدولة واألدوات
الرقابية النظر عن الفساد الصغري باعتباره يوسع القاعدة االجتماعية للنظا السياسي دون
أن يكلف اخلزينة العامة أي تكلفة .ومن ناحية أخرى ،يؤمن الفساد الكبري إعادة إنتاج السيطرة
واهليمنة السياسية واالقتصادية من خالل الفصل بني اقتصاد السوق التحرر املدني
والسياسي.
ويشكل الفساد يف اليمن
واستشرائه ليصب
اجتماعية

جدول  :1وضع اليمن يف مؤشر مدركات الفساد 6010-6002

قيمة

وممارسة

مقبولة يف اجملتمع أحد
التحديات الرئيسية اليت تواجه التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتسني بيئة األعمال ومناخ
االستثمار .وتتزايد أهمية االنعكاسات السلبية للفساد وضعف منظومة احلكم اجليد يف اليمن
جراء تنامي الفساد املالي واإلداري واتساع مظاهره خالل العقدين املاضيني والذي تربزه
التقارير الدولية ،ويف مقدمتها مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية العاملية ومؤشرات
احلكم اجليد للبنك الدولي .وتظهر املؤشرات إخفاق اليمن يف مكافحة الفساد مع وقوعها
 451يف عا  .0229ورغم التحسن الظاهري يف املرتبة إىل  041يف عا  ،0202إال أن مؤشر
الفساد ظل متدني ًا جداً عند  0.0درجة 2،والذي يعكس استشراءه بشكل واسع.

 2ترتاوح قيمة مؤشر مدركات الفساد ما بني ) (10-0نقاط ،وتعد الدولة أكثر نزاهة كلما اقرتبت من  .01وتعتمد تقارير
منظمة الشفافية العاملية يف تقييمها للفساد على تصورات قطاع األعمال واخلرباء واحملليني من موظفني حكوميني وسياسيني
باإلضافة إىل رؤية املواقنني جلهود حكوماتهم يف مكافحة الفساد.
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آخر قائمة الدول يف مدركات الفساد بعد تراجعها من املرتبة  009يف عا  0221إىل املرتبة

وميثل الفساد يف قطاع الغاز األكثر حداثة ،حيث قدرت خسائر اليمن حبوالي  0.0مليار دوالر
سنوياً بسبب اخنفا

أسعار بيع الغاز اليمين املصدر وفقاً لالتفاقية اليت وقعت عليها احلكومة

اليمنية يف عا  .0221وكانت حكومة الوفاق الوقين قد أعلنت يف عا  0200أنها قد حصلت
على موافقة شركة توتال الفرنسية واليت تعترب الشريك األكرب يف مشروع الغاز ()%59.1
للتفاو

ورفع السعر إىل مستوى األسعار العاملية .ورغم تواضع احتياقي اليمن من الغاز

الطبيعي واملقدر حبوالي  02.5تريليون قد مكعب ،فقد تعاقدت احلكومة اليمنية على بيع
معظم هذا االحتياقي ( 9.0تريليون قد مكعب) للخارج دون مراعاة احتياج االقتصاد اليمين
من هذه الطاقة النظيفة مستقبالً.
عموماً ،ساهم كل ما سبق وغريه يف شيوع ظواهر الفساد املالي واإلداري ،وسيادة ثقافة الكسب
السريع والكبري دون بذل جهد باعتبارها مؤشرات للشطارة والقدرة .ويف الوقت نفسه ،تراجعت
النظرة االجتماعية إىل قيم العمل واإلنتاج ،وخاصة يف ظل غياب معايري الكفاءة واخلربة
والنزاهة فضالً عن ضعف تطبيق القوانني واألنظمة السارية واحرتامها.

 0.0املوازنة العامة بني مطرقة السياسة وسندان الفساد
ميثل تسيس املوازنة العامة مصدر االختالل األبرز واملصدر األساسي الذي تستخدمه السلطة
للحصول على الريع من ناحية وكسب الوالءات وشراء الذمم من ناحية أخرى .وقد متكنت
السلطة يف اليمن وبالتعاون مع جمموعة من النافذين ورجال األعمال إدارة املالية العامة
لتحقيق مصاحلها اخلاصة ،ودون أن تسعى لتجاوز العجز املزمن يف املوازنة العامة وضمان
االستدامة املالية .فباستثناء العامني  0220و ،0221حققت املوازنة عجزاً مستمراً خالل
الفرتة  0202-0220بلغت ما بني  %2.0و %0.1من الناتج احمللي االمجالي خالل الفرتة
.0202-0222
وترجع هشاشة املوازنة العامة إىل عدة أسباب أهمها اعتمادها بصورة أساسية على إيرادات
النفط اخلا املصدر ،واليت تتوقف بدورها على كمية انتاج النفط اخلا من ناحية وأسعاره
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املتقلبة يف األسواق العاملية من ناحية أخرى 3.ويف املقابل ،اتسمت املوارد الضريبية احملصلة
بأنها أقل بكثري من املوارد املتاحة ،نظراً لألثر احملدود لإلصالحات اليت نفذتها احلكومة
لتحسني وضع املوازنة العامة يف إقار برامج التثبيت االقتصادي والتكيف اهليكلي للصندوق
والبنك الدوليني خالل الفرتة  .0202-0991ومل تتمكن تلك اإلصالحات من حشد املوارد
املالية غري النفطية وبصورة أساسية اإليرادات الضريبية املباشرة وغري املباشرة بأكثر من
 %2.5كمتوسط سنوي إىل الناتج احمللي االمجالي خالل الفرتة  .0202-0220وتقل هذه
النسبة كثرياً عن النسب احملققة يف الدول النامية واألقل منواً واليت ترتاوح بني  %01و.%00
كذلك ،عكس األداء الضرييب غياب العدالة الضريبية وزيادة الفجوة بني شرحية املواقنني
حمدودي الدخل وشرحية القطاع اخلاص التجاري والصناعي .ففي عا  ،0202بلغت ضريبة
املرتبات واألجور  %14.0من حصيلة الضرائب مقابل  %55لضريبة األرباح املستوفاة من
شركات ومؤسسات القطاع العا واملختلط واخلاص ،والذي يعد إخالالً امبدأ العدالة
الضريبية .ومن حيث ضريبة الدخل واألرباح احملصلة خالل عامي  0202و ،0200بلغت نسبة
اإليرادات احملصلة من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والوحدات االقتصادية للقطاع العا
واملختلط والتعاوني  %11و %11.5على التوالي ،يف حني بلغت تلك النسبة احملصلة من
القطاع اخلاص التجاري والصناعي (شركات األموال واألشخاص واألفراد)  %50و%50.9
فقط ،وهو ما يشري إىل حجم التهرب الضرييب يف األنشطة التجارية والصناعية .وقد أوض
 ،0200أن البيانات اجلمركية املعلقة اليت مل يتم معاجلتها خالل الفرتة 0202-0220
بلغت أكثر من  011ألف بيان بإمجالي  501مليار ريال (قه أمحد الفسيل-014 :0204 ،
 .)011كما فشلت احلكومات املتعاقبة وبكل سلطاتها يف تطبيق قانون الضريبة العامة على

3

اعتمدت املوازنة العامة للدولة بني فرتة وأخرى على إجراءات إدارية ،ساهمت بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف تعزيز ايرادات

املوازنة العامة للدولة مثل :ختفيض قيمة الريال اليمين ،وارتفاع سعر صرفه بعد ذلك ،التصحيحات السعرية للسلع
واخلدمات العامة ،إىل جانب بعض اإلجراءات الضريبية.
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بيــان الرقابـة السنـوي عـن مراجعـة احلساباـت اخلتاميـة للموازنـات العامـة للسنـة املالية

املبيعات رقم  00لسنة  ،0220ومتكن التجار ورجال األعمال من احباط أية حماوالت لتطبيقه
بصورة كاملة رغم التعديالت العديدة اليت ادخلت عليه واملقرتحة من قبلهم.
وتتمثل أبرز مظاهر تسيس املوازنة العامة يف سيطرة رئيس اجلمهورية على املوازنة العامة
وإعدادها ،حيث ختضع ختصيصات النفقات العامة لتوجيهات وأوامر رئيس اجلمهورية بشكل
والكتب الدورية الصادرة عن وزارة املالية

مباشر .وتربز تلك التوجيهات يف مقدمة العرو

بشأن األسس والقواعد العامة إلعداد مشاريع املوازنات لوحدات السلطتني املركزية واحمللية.

4

كما أن املذكرات اليت تعدها وزارة املالية وترفعها إىل اللجنة العليا للموازنة تستند بصورة
أساسية على االلتزامات القائمة والنفقات احلتمية ،أو النفقات الضرورية املرتتبة على
توجيهات وتعليمات الرئاسة.
وتعزز ذلك الوضع من خالل إفراغ عمل اللجنة العليا للموازنات من أي دور حقيقي يف رسم
السياسة املالية ووضع املوازنة العامة ،حيث حتددت اختصاصاتها وفقاً للمادة  0من القانون
املالي يف "مناقشة وحتديد اإلقار العا ملشاريع املوازنات" فقط ،دون أن حيدد القانون أو الئحته
التنفيذية قريقة تشكيل اللجنة تارك ًا األمر للظروف اليت يقدرها رئيس الوزراء .وتتكون هذه
اللجنة من حوالي  01-05عضواً ميثلون وزراء ووكالء بعض الوزارات وبرئاسة رئيس الوزراء.
وقد أصب دور اللجنة إجراءً روتيني ًا ال يرتتب عليه أي أعمال أو نتائج ملموسة على أر
من خالل عقد اجتماع أو اجتماعني يف أفضل األحوال الستعراضها وإقرارها.

الواقع

5

ويربز الدور املهيمن الذي تقو به وزارة املالية يف إقار إعداد املوازنة العامة وتنفيذها ،حيث
تتعدد مهامها واختصاصاتها لتشمل كافة اجلوانب اإلدارية والتنظيمية للمالية العامة.

6

فوزير املالية هو املسئول عن إدارة األموال العامة ،وهو الذي يعني املسئولني (مدراء عمو ومدراء
 4انظر وزارة املالية ،مذكرة العر

على جملس الوزراء واللجنة العليا للموازنات بشأن مشاريع موازنات العا املالي 0101

واإلقار املتوسط املدى للنفقات (.) 0100-0101
 5حييى بن حييى املتوكل ،املوازنة بني االقتصاد والسياسة ،مقالة يف صحيفة الثورة  01يناير .0102
6

املادة

0

من

الئحة

وزارة

املالية،

الصادرة

بالقرار

.http://www.mof.gov.ye/regulations/bylaws.html
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اجلمهوري

رقم

()02

لسنة

، 0992

إدارات) عن إدارات الشؤون املالية وكذلك مدراء احلسابات واملشرتيات واملخازن يف مجيع
الوزارات واجلهات احلكومية يف السلطتني املركزية واحمللية ،والذي يتبعون وزارة املالية فنياً
وإدارياً .لذلك ،ال ميكن أن يتوىل وزارة املالية إال من يثبت والؤه الشخصي لرئيس اجلمهورية
ودخضع لتوجيهاته املباشرة ،وهو ما جيعله يف أحيان كثرية الوزير األول .ويؤدي كل هؤالء
دوراً مهما يف إعداد وتنفيذ موازنات الوزارات واجلهات املعينني فيها .وتكمن اإلشكالية يف أن
عمليات التعيني ترتبط بصورة مباشرة بوزير املالية وامعايري تتصف باحملسوبية واحملاباة،
والذي ال يقتصر على تعيني املذكورين أعاله ،بل وأيضاً على قيادات وموظفي املصاحل
اإليرادية وخاصة مصلحيت اجلمارك والضرائب.
ويفتقد جملس النواب أي سلطة حقيقية يف هذا اجملال كون عر

مشروع املوازنة العامة

على هذا اجمللس ليس سوى استحقاق دستوري .فسلطة جملس النواب كسلطة تشريعية
ليست ضعيفة فحسب ،وإمنا شبه معدومة يف التأثري على توجهات وجماالت النفقات العامة
وكذلك يف الرقابة عليها ألنها ال متتلك صالحيات تعديل مشروع املوازنة املقد هلا من قبل
احلكومة ،وال صالحية إجراء أي تغيريات على املوازنة املصادق عليها خالل السنة املالية.
كذلك ،ال يتم يف جملس النواب عقد جلسات مفتوحة للجمهور ملناقشة مشروع املوازنة
وإبداء الرأي حوله ،حيث يقتصر األمر على جلسات استماع عامة بشأن موازنات اجلهات وبشكل
منفرد .وتواجه جلنة الشئون املالية واللجنة اخلاصة اليت يتم تشكيلها يف اجمللس ملناقشة
مشروع املوازنة صعوبات نظراً إىل حمدودية القدرات التحليلية والفنية ،باإلضافة إىل كمية
وتعتمد عملية إعداد املوازنة يف املقا األول على منهج مالي ،وبالتالي غياب الرتابط بني
مكونات وبنود اإلنفاق من ناحية واألهداف االقتصادية واالجتماعية من ناحية أخري.
ويالحظ أن درجة التجميع يف إعداد املوازنة يصعب التعرف على ما إذا كانت املوارد قد
استخدمت لتحقيق األهداف .كذلك ،تعتمد املوازنة على األساس النقدي ،األمر الذي
ينطوي عليه بعض السلبيات ،أبرزها إخفاء مشكلة املتأخرات سواء املستحقة على احلكومة أو
املستحقة هلا ،وكذلك عد االتساق بني بيانات املوازنة وبيانات الوحدات االقتصادية واهليئات
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الوثائق املقدمة والطبيعة الفنية هلا.

املستقلة وامللحقة ،حيث يتم إعداد مشروع موازنة الوحدات االقتصادية على أساس االستحقاق
وليس على األساس النقدي.
واملهم ،تربز هيمنة القرار
السياسي على املوازنة العامة
من خالل أمثلة كثرية ،من
بينها ارتفاع نفقات اجليش
واألمن اما يف ذلك املبالغ
املخصصة

لشراء

األسلحة

واملعدات العسكرية وكذلك
نفقات املؤسسة االقتصادية اليت
تعترب ذراع للقوات املسلحة،
باإلضافة إىل أن نسبة كبرية
من رواتب اجلنود ورجال األمن
تعترب "رديات" أو مرجوعات يتم
استغالهلا بصورة غري قانونية.
كما

بلغ

دعم

املشتقات

النفطية حوالي  %52من
املوازنة ،علماً أن جزء كبري
منها يتم تهريبها داخلياً
وخارجياً .ويف ظل هيمنة القرار
السياسي،

يتم

توجيه

خمصصات املوازنة وفقا لرغبات ومصاحل القوى النافذة دون أي اعتبار للخطط التنموية
واألولويات االقتصادية واالجتماعية ،أو حتى توفر دراسات اجلدوى للمشاريع اليت يتم ادراجها
يف املوازنة .وتعكس املناقصات احلكومية واليت تشكل من أصغر حتى أكرب عطاء مصدرًا
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رئيسي ًا للفساد يف كافة املستويات احلكومية صورة من تلك اهليمنة على املوارد املالية ،حيث
ال ميكن إرساء املناقصات واملقاوالت واملشرتيات احلكومية إال على أصحاب املصاحل يف السلطة
يف ظل غياب التطبيق الواض للقوانني واألنظمة ذات العالقة وعد استقاللية اهليئة العليا
للمناقصات عن السلطة التنفيذية( .الوكالة األمريكية للتنمية الدولية-01 ،2-1 :0221 ،
 ،00و)09-04؛ حييى صاحل حمسن.052-050 ،092-001 :0202 ،
ويعترب االعتماد اإلضايف أحد الوسائل الرئيسية لالستحواذ على جزء من إيرادات الدولة ،وهي
يف الغالب عائدات نفطية .وتشري تقارير الرقابة السنوية للجهاز املركزي للرقابة واحملاسبة
أن احلكومات اليمنية املتعاقبة قد درجت منذ عا  0220على فت اعتمادات اضافية للموازنة
يف نهاية كل عا مالي وعلى حنو دخالف املادة ( )50من القانون املالي الذي يشرتط بأن يكون
االعتماد االضايف يف أضيق احلدود وحصره على احلاالت الضرورية والطارئة اليت ال سبيل
لتجاوزها .وتراوحت نسبة االعتمادات اإلضافية يف مشاريع املوازنات العامة اليت قدمتها
احلكومة ووافق عليها جملس النواب ما بني  %01إىل  %14من امجالي النفقات العامة ،ويزيد
مبلغها عن  05مليار دوالر خالل الفرتة  0202-0225واليت مت إنفاقها قبل احلصول على
املوافقة الرمسية جمللس النواب وبصورة خمالفة للدستور والقانون املالي رقم  0لسنة 0992
وتعديالته .ويستحوذ اإلنفاق اجلاري على معظم االعتماد اإلضايف ،والذي بلغ  %022يف
االعتماد اإلضايف ملوازنة ( 0202اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة )5 :0200 ،مقابل %0
وأجهزة االمن ورئاسة اجلمهورية وما يعرف باالعتمادات املركزية وهي امثابة حساب يستحوذ
على مبالغ ضخمة دون حتديد دقيق جلهات أو اهلدف من انفاقها ،ويف الغالب بأوامر مباشرة
وبتوجيهات رئاسة اجلمهورية (حييى صاحل حمسن 020-020 :0202 ،و.)020-020
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فقط للنفقات االجتماعية .ويتم ختصيص جزء رئيسي لكل من وزارتي الدفاع والداخلية

ويظهر تقييم إقار االنفاق العا واملساءلة املالية لليمن خالل الفرتة  0220–0222واملعد
من قِبل البنك الدولي تدني درجات اليمن يف مؤشرات مصداقية املوازنة ،وذلك حبصوهلا
على الدرجة  Dيف مؤشر إمجالي االنفاق العا الفعلي مقارنة باملوازنة االصلية املعتمدة .كما
حصلت على الدرجة  Cيف مؤشر تكوين حصيلة االنفاق العا الفعلي مقارنة باملوازنة االصلية
املعتمدة ،والذي يرجع ألسباب عديدة منها التحفظ الشديد يف تقدير اإليرادات النفطية وما
يرتتب عليه من توفري اموال فائضة يتم استخدامها دون خطة من خالل فت اعتمادات
للموازنة.

7

لذلك ،تعترب املوازنة العامة اآللية األكرب لفساد القمة والفساد الكبري يف اليمن ،وحتديداً
لتوزيع املخصصات لضمان الوالء بدءاً من موازنة اجليش واألمن والسلطتني القضائية
والتشريعية والرقابية ،حيث يتم وضع موازنات تلك اجلهات كرقم واحد ،ليتم بعد ذلك
ختصيصها وتوزيعها بالكيفية اليت ختد مصاحل قيادات تلك اجلهات ومن يدور حوهلا يف ظل
غياب الشفافية والرقابة؛ يف حني يفرت

أن تكون هي نفسها من يتبنى الشفافية ويقو

بالرقابة على املوازنات .ويتم استخد املوازنة العامة أيضاً لتوزيع املنافع على رجال األعمال
والوجاهات القبلية واالجتماعية .وتفسر األحوال السابقة عد اجلدية يف إصالح املوازنة
العامة وكذلك اخلدمة املدنية ،ذلك أن أي إصالح حقيقي سيؤدي إىل كشف حجم الفساد
وكذلك حرمان السلطة من اآللية األقوى الستمرار سيطرتها على مقاليد األمور يف البالد
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.)00-0 :0221 ،

 5.0التحالف بني السلطة ورجال األعمال (الفساد وتركز الثروة)
شهدت مثانينيات القرن املاضي وحتديداً النصف الثاني تنامي ارتباط السلطة السياسية
بالقطاع اخلاص ،خاصة مع اجتاه شيوخ القبائل وبعض النافذين املقربني من السلطة إىل
ممارسة األعمال التجارية ولو بطريقة غري مباشرة .وتعززت هذه الفئة لتشكل مع مرور السنني
7

World Bank, Republic of Yemen, Public Expenditure Financial Accountability Assessment,
June 2008.
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قبقة جديدة من رجال األعمال واملرتبطة بشيوخ القبائل وكبار مسئولي الدولة ،األمر الذي
خلق مصاحل مشرتكة بني السياسة والتجارة يف قريق اجلمع بني السلطة والثروة.
وقد ساهم الريع االقتصادي يف تعزيز
هذا االرتباط الوثيق بني السلطة ورجال
األعمال وكذلك يف تركيز الثروة يف
تلك الفئة ،وأضحت ظاهرة املسئول
التاجر قبيعية يف اليمن .ويرجع ضعف
بيئة األعمال بصورة أساسية إىل افتقار
السلطة السياسية واحلكومات املتعاقبة
لإلرادة إلجراء إصالحات حقيقية يف
بيئة االعمال ومناخ االستثمار ،خاصة يف
ظل مقاومة أصحاب املصاحل من
املسئولني لتلك اإلصالحات وغياب
قيادات رائدة سياسياً واجتماعياً تسعى
للمصلحة العامة .كما أصبحت
منظمات األعمال ومنها الغرف التجارية
مشلولة وتفتقر إىل العمل املؤسسي ،حيث اجته اهتمامها لألمور السياسية أكثر من عنايتها
ويف الوقت نفسه ،فإن جتذر ثقافة الريع بني جمتمع األعمال واملستثمرين واعتماد
استثماراتهم وأنشطتهم على اإلنفاق احلكومي دفعهم إىل احملافظة على املصاحل املتبادلة
ومحاية حصتهم من الريع كمحرك أساسي الستثماراتهم وأنشطتهم االقتصادية .كما أن
استشراء الفساد يف احلياة االقتصادية والسياسية وغياب اإلدارة املؤسسية وتعدد مراكز
القوى ،قد أدى إىل تكييف القطاع اخلاص لنشاقاته مع هذا املناخ واالعتماد على الصفقات
واملقاوالت احلكومية وسياسات الدعم واإلعفاءات واحلماية .وبالتالي ،يشرتك القطاع اخلاص
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امصاحل أعضائها من التجار ورجال األعمال.

بشكل مباشر وغري مباشر يف الفساد واإلفساد لتثبيت مواقع احتكارية معينة .كذلك ،رغم
الشكاوى املريرة واالستياء الذي يبديه بعض رجال األعمال صراحة أو خفية من هذه العالقة،
إال أنهم غالباً دخضعون البتزاز السلطة ومراكز النفوذ ويشاركون يف الوقت ذاته عرب عمليات
الفساد يف بقاء السلطة السياسية واستمراريتها .ورغم عد ندية العالقة بني السلطة والقطاع
اخلاص ،إال أنه من غري املنطقي إلقاء املسؤولية فقط على احلكومة وتربأة القطاع اخلاص
حتت مربر ابتزاز السلطة ومراكز النفوذ .وبالتالي ،يتحمل القطاع اخلاص جزءاً من
مسؤولية الفساد املستشري يف البالد ،وإن بنسبة أقل من السلطة (الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية01 :0221 ،؛ حييى صاحل حمسن.)02-00 :0202 ،
لذلك ،مل تسهم استثمارات القطاع اخلاص يف بناء اقتصاد متنوع أو تعزيز قدراته االنتاجية
أو خلق فرص عمل كافية أو استيطان التكنولوجيا رغم حجم وأهمية القطاع اخلاص يف
االقتصاد اليمين .كذلك ،فإن النفقات العامة االستثمارية تشهد ارتفاع ًا وهبوقاً استناداً
إىل اجتاه االيرادات النفطية ،األمر الذي خلق عد استقرار بالنسبة للقطاع اخلاص والذي
يتصف نفسه بارتفاع هياكل التكاليف .ومتيل منشآت القطاع اخلاص إىل العمل يف قطاع
البناء والتشييد واخلدمات اليت تعتمد كثرياً على مشروعات الدولة ،والذي أدى إىل ضعف
تطوير مؤسسات القطاع اخلاص وإىل نتائج سلبية على كفاء االنتاج والنمو.
وتشري دراسة تشاتنها هاوس أن عشرة بيوت جتارية واليت ترتبط ارتباقاً مباشراً بالسلطة
تسيطر على حوالي  %02من جتارة االسترياد والتصدير وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات وكذلك نقل البضائع والتصنيع واخلدمات املصرفية وحتويل األموال .وتتصف
أسواق السلع الرئيسية باحتكار القلة ،اما يف ذلك احلبوب واليت يسيطر على استريادها 2
شركات جتارية إىل جانب املؤسسة االقتصادية اليمنية (قطاع عا ) .وترجع قبيعة هذه
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األسواق إىل حجم االستثمارات العالية
املطلوبة نتيجة ضعف البنية التحتية،
وكذلك إىل ضرورة العالقة أو
الشراكة مع السلطة واليت ال تتي
لآلخرين دخول هذه األسواق املغلقة
عليها.
وينطبق األمر على شركات القطاع
اخلاص اليت تقو بتقديم خدمات
االتصاالت اجلوالة ،حيث ال يوجد
سوى شركتني نشطتني تابعتني
للقطاع اخلاص (سبأ فون و )MTNإىل
جانب شركة مين موبايل التابعة
للمؤسسة العامة لالتصاالت .ورغم
التنافس الشكلي بني هذه الشركات،
إال أن أسعارها غري مناسبة وخدماتها
غري متطورة.
يف املرتبة  051من بني  044دولة يف
تقرير عامي  .0204-0205واحتلت
اليمن املرتبة  040من  040دولة يف
املؤشر الفرعي لفاعليه سياسة
مكافحة االحتكار لعامي -0200
 ،0200وكذلك املرتبة  050يف
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ووفقاً للتنافسية العاملي ،جاءت اليمن

مؤشر السيطرة على السوق .ويف املقابل ،حققت اليمن مركزاً أفضل نسبياً يف مؤشر كثافة
املنافسة احمللية بقيمة  4.2درجة من  2درجات .ومين القانون رقم ) (23لسنة 0992
اخلاص بتنظيم أعمال الوكاالت التجارية للشركات األجنبية والبيوت األجنبية وفروعها
الوكالء يف اليمن احلق احلصري يف استرياد وتوزيع تلك البضائع .ويف ظل قصور الرقابة
احلكومية وآليات محاية املستهلك احلكومية وغري احلكومية ،فإن هذه احلصرية تؤدي يف
الغالب إىل اإلضرار حبقوق املستهلك خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية واألدوية .وقامت
وزارة الصناعة والتجارة بأكثر من حماولة إلعداد مشروع قانون جديد ينظم أعمال وكاالت
الشركات التجارية األجنبية واما يتوفق مع انضما اليمن إىل منظمة التجارة العاملية ،إال أن
تلك احملاوالت فشلت بسبب موقف مؤسسات القطاع اخلاص املعار  .وقد مت يف نهاية 0222
تعديل املادة ( )00من القانون التجاري للسماح للتجار والشركات العربية واألجنبية اممارسة
العمل يف جمال استرياد السلع الغذائية األساسية .كما صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم
( )541لسنة  0222بشأن السماح لفروع الشركات والبيوت األجنبية اممارسة العمل يف
جمال استرياد وتسويق السلع الغذائية األساسية.
وفيما يتعلق باألراضي وحيازتها ومحاية ملكيتها ،فقد أصبحت متثل املشكلة االقتصادية
واالجتماعية األبرز واألكثر خطورة على االستثمار ،باإلضافة إىل أهم أسباب النزاع والعنف
يف اليمن .ويقدر عدد القتلى يف نزاعات االراضي واألخرى ذات الصلة حبوالي أربعة آالف
شخص سنوياً .ويف حني احنصرت نزاعات األراضي ومشاكلها يف األراضي الزراعية قبل
سبعينيات القرن املاضي ،ساهمت التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها اليمن بعد
ذلك يف منو الطلب على األراضي الزراعية وغري الزراعية ،وبالتالي تزايدت املنازعات واخلالفات
بشكل كبري يف ظل هيمنة نظا اداري وعريف متخلف حيكم ملكية األراضي وعد السعي اجلاد
إىل مواكبة األنظمة احلكومية لتسجيل األراضي والعقارات .وتشكل قضايا األراضي وحقوق
امللكية حوالي  %12من قضايا احملاكم االبتدائية.
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وأعدت اهليئة العامة لألراضي واملساحة مشروع ًا جديداً للسجل العقاري بدالً من القانون
الساري رقم ( )59لسنة  .0990ورغم عرضه على جملس النواب ومناقشة جزء كبري منه يف
اجمللس متهيداً إلقراره ثم إصداره وفقا لإلجراءات الدستورية ،إال أن تأخريه وعرقلته لفرتة
قويلة يشري إىل اعرتا

كبار املالك وهم يف الغالب شيوخ قبائل ورجال أعمال ومسئولي

الدولة وغريهم من النخب االجتماعية واالقتصادية والسياسية الذين يستغلون نفوذهم
ومواقعهم لالستحواذ على األراضي وموارد املياه وغريها ،وسواء بشكل قانوني أو غري قانوني.
كذلك ،تستغل هذه الفئات نفوذها أما تنفيذ السياسات واإلجراءات ذات العالقة باإلدارة
الرشيدة ومكافحة الفساد ،ومنها حتديث القضاء وجعل إجراءات التقـاضي شفافة ونزيهة
وحيادية ،خاصة وأن بعض هذه النخب حتصل على مبالع كبرية مقابل القيا بدور احملكم
والوسيط بني املتنازعني وفقاً لألعراف السائدة.

-0استمرار اهليمنة على السلطة والثروة خالل الفرتة االنتقالية 0204-0200
شهدت الفرتة االنتقالية  0204-0200وفق املبادرة اخلليجية دخول فاعل جديد إىل السلطة
السياسية متثل يف الرئيس عبدربه منصور هادي باإلضافة إىل حكومة الوفاق الوقين اليت
تشكلت مناصفة بني املؤمتر الشعيب العا من ناحية واللقاء املشرتك وعلى رأسه التجمع
اليمين لإلصالح من ناحية أخرى .وجاء تولي الرئيس االنتقالي هادى يف خضم أزمة سياسية
واحتكار السلطة والثروة؛ األمر الذي كان يستوجب من السلطة االنتقالية انتهاج سياسات
ال وعمالً .ومع ذلك ،مل
اقتصادية واجتماعية جديدة وإعالن براءتها من النظا السابق قو ً
يقتصر األمر على استمرار هيمنة عناصر النظا السابق بصورة أو بأخرى خالل الفرتة
االنتقالية ،وإمنا امتد األمر إىل فساد مؤسسة الرئاسة ذاتها ،بل وفشلها يف إدارة الدولة سواءً
يف اجلوانب السياسية واألمنية أو االقتصادية واالجتماعية .وقد تدهورت كافة األوضاع
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بني السلطة واملعارضة وكذلك انتفاضة شعبية واسعة عكست فشل السياسات االقتصادية

السياسية واألمنية واالقتصادية بصورة مل تعهدها اليمن من قـبل ،وليصب الرئيس هادي
نفسه حمتجزاً يف داره.

 0.0فشل السلطة االنتقالية رغم توفر دعم سياسي غري مسبوق
اعترب

الرئيس

االنتقالي

عبدربه هادي منصور املرش
الوحيد يف االنتخابات الرئاسية
اليت أجريت يف  00فرباير
 0200باعتباره مرش التوافق
الوقين ،حيث وضع معظم
اليمنيني أملهم فيه للخروج
من أزماته الكربى ،وخاصة
األزمتني

السياسية

واالقتصادية .وترجم اليمنيون
هذا األمل يف التصويت له
وبنسبة  .%99كذلك ،تلقى
الرئيس هادي وحكومته دعمًا
سياسي ًا إقليمي ًا ودولي ًا غري
مسبوق اما يف ذلك من جملس األمن الدولي.
كما قدمت السعودية واإلمارات بشكل رئيسي مساعدات اقتصادية ودعم مباشر للموازنة،
باإلضافة إىل تعهدات أصدقاء اليمن يف العديد من املؤمترات بغر

حشد التأييد جلهود

التنمية .ورغم ذلك ،مل يتمكن الرئيس هادي من إدارة البالد بسبب عوامل ومعوقات موضوعية
برزت خالل املرحلة االنتقالية ،باإلضافة إىل العوامل الذاتية املرتبطة مباشرة بالسلطة
اجلديدة املتمثلة فيه وحاشيته وكذلك حكومة الوفاق ووزرائها.
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وقد استمرت عوامل الفساد ونهب املال العا ومظاهره بصورة أكرب من السابق ،وهو ما أدى
إىل استمرار الصراع السياسي وتفاقم النزاع املسل ولتتسارع األحداث وصوالً إىل استدعاء
التدخل اخلارجي وشن حرب التحالف السعودي على اليمن مستهدفًا اخلراب والدمار لليمن
أرضاً وشعباً يف نهاية مارس  ،0201حتت مربر إعادة الشرعية املزعومة اليت فقدها الرئيس
هادي منذ العا األول لتوليه مقاليد احلكم.
فمنذ العا األول حلكمه ،شهدت األوضاع األمنية تدهوراً ملحوظاً متثل يف زيادة عمليات
التخريب على خطوط نقل الكهرباء ومنشآت وأنابيب النفط ،إضافة إىل توسع تنظيم القاعدة
وتزايد هجماته .ومل يتمكن الرئيس هادي وحكومة الوفاق من وقف تردي األوضاع االقتصادية
واملعيشية وكذلك اخلدمات الصحية واليت كان الشارع يطالب بسرعة تلبيتها وبقوة ضغط
كبرية .واستمر نهج تغليب القرار السياسي وهيمنته على القرارات االقتصادية نتيجة ضعف
تأثري العامل االقتصادي يف عملية االنتقال السياسي والذي يتوقف على دور الفاعلني يف
اجملتمع ،وبالتالي استمر تبين نفس التوجهات والسياسات السابقة حتى وإن تغريت الوجوه.
كما أخطأت الرئاسة وحكومة الوفاق يف ختفيض أسعار املشتقات النفطية بهدف كسب
الشارع ،وهو ما أدى إىل اتساع الفجوة بني املوارد واالحتياجات املتزايدة.
ويف املقابل ،بدأ هادي حكمه منذ األيا األوىل بالسيطرة على مصادر الثروة يف الدولة من خالل
آثار العديد من التساؤالت وخماوف من استغالل مطالب الشارع بتغيري الفاسدين كمدخل
إلحكا قبضته على السلطة والثروة وبناء نفوذ نظا جديد بديالً لنفوذ نظا صاحل؛ خاصة
وأن الرئيس االنتقالي وحبكم موقعه السابق يف السلطة يدرك عوامل صناعة النفوذ وأهمية
املال للسلطة وبقائها.

8

 8االعال االقتصادي ابريل  ،0102هيكلة الثروة ،العدد 02-00 ،0؛ عا من الرتقب واخلوف لليمنيني :الرصد االقتصادي
لعا  ،0100اجلزء األول ،ص ص .10-32
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 51قراراً مجهورياً لتعيينات من املقربني واملوالني يف املؤسسات والشركات العامة ،األمر الذي

واستند الرئيس االنتقالي يف ممارسة السلطة على الدعم السياسي اإلقليمي والدولي ،وبصورة
خاصة دعم الواليات املتحدة األمريكية .وانعكس ذلك الركون إىل عد اهتمامه بالقضايا
واملصاحل العامة ،اما يف ذلك جتميد كل اخلطوات اليت كانت على رأس مطالب ثورة 0200
مثل مكافحة الفساد يف أجهزة ومؤسسات الدولة املختلفة وعلى رأسها املؤسسة االقتصادية
اليمنية .كما قا بإصدار العديد من قرارات التعيني املخالفة للقانون ،ويف مقدمتها تعيني
قيادة اهليئة الوقنية العليا ملكافحة الفساد ومنهم من عُرف بالفساد أو التورط يف قضايا
جنائية.
ومل تتغري آلية القرارات والتعيينات خالل حكمه ،حيث حل ديوان ابنه جالل حمل جملس ابن
الرئيس السابق والدواوين واملقايل اليت كان معظم السياسيني يذهبون إليها .وأصدر الرئيس
هادي خالل أقل من عشرة شهور من استالمه للسلطة تعيينات حلوالي  000شخصية من دائرة
األهل واملعارف يف مواقع عسكرية 9.وشكّل إبعاد أقارب صاحل ومؤيديه من مناصبهم القيادية
تدويراً للنخب أكثر من حالة إصالح مؤسسي (.)Chatham House, 2013: 11
ورغم أن والية الرئيس االنتقالي تنتهي يف  00فرباير  ،0204إال أنه ساو أعضاء احلوار
الوقين للتمديد مع جتاهل العديد من النقاط اليت نصت عليها املبادرة اخلارجية مثل تلك
املتعلقة بتطبيق مبادئ احلكم الرشيد .كما أن بقاء بعض أقطاب النظا السابق وبسلطاتهم
السابقة يف املؤسسة العسكرية وشبكة املصاحل الواسعة وارتباقهم الوثيق بالتجمع اليمين
لإلصالح ،أضاف عوامل ضعف لسلطة الرئيس هادي تبينت له يف مراحل الحقة .كما أن
حرصه الشديد على أمنه الشخصي جعله حبيس منزله ،األمر الذي أفقده القدرة على
التواصل مع القواعد الشعبية والثورية واليت تشكل حمور عملية التغيري .وينطبق نفس الوضع
تقريباً على شخصية رئيس حكومة الوفاق واليت افتقدت "للمايسرتو"؛ فكيف احلال حبكومة
نصف أعضائها ميثلون النظا السابق والنصف اآلخر ال ميتلك اخلربة والتجربة اما
يساعدهم على العمل كفريق واحد متناغم.
 9اإلعال االقتصادي يوليو 03 ،0102؛ ديسمرب  1 ،002و.22-01
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واألهم ،أن عملية االنتقال السياسي يف اليمن مل تؤد إىل تغيري يذكر يف اخللفية السياسية
للسلطة اجلديدة وال يف النخبة االقتصادية اليت متتد عالقاتها ومصاحلها إىل فاعلني دوليني
يف مقدمتهم شركات النفط العاملية واملؤسسات املالية واالقتصادية الدولية مثل صندوق
النقد والبنك الدوليني .وقد ظهر هذا واضحاً يف قبيعة اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية
اليت تبنتها السلطة االنتقالية واليت تعد استمرارًا لنفس اإلصالحات السابقة ،دون مراعاة
للتطورات وعلى رأسها ثورة  0200ومطالبها .ويعترب الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية
( )0205-0200وكذلك مؤمترات املاحنني وأصدقاء اليمن امتدادًا قبيعي ًا لتوجهات
وأولويات النظا السابق.
وقد كان للفاعلني اخلارجيني دور كبري يف احلفاظ على النخبتني السياسية واالقتصادية
باعتبارهما احلاميتني للمصاحل الدولية واإلقليمية .فعلى املستوى اإلقليمي ،هدفت املبادرة
اخلليجية والدعم الذي قدمه جملس التعاون اخلليجي إىل عد اختتا املرحلة االنتقالية
وتتويج التسوية السياسية بتحويل اليمن إىل دميقراقية حقيقية ،األمر الذي قد ينقل
"عدوى" الدميقراقية والثورة إىل الداخل اخلليجي .لذلك ،سعت دول اجمللس إىل إضعاف
"التوجهات الثورية" وإعادة قدر من التوازن بني القوى الثورية والنظا السابق امكوناته املوالية
واملعرضة؛ وهو ما يعكس سياسة السعودية املفضلة "ليس قوياً ولكن ليس ضعيفاً" (املركز
اليمين للدراسات االسرتاتيجية.)029-021 :0205 ،
فشل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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 0.0غياب الرؤية وتفاقم الفساد
مل تسع السياسات االقتصادية واالجتماعية للسلطة االنتقالية إحداث أي تغيري حقيقي يف
البناء االقتصادي لليمن ،وبالذات إلعادة توزيع الثروة والسلطة من خالل إعادة هيكلة احلقوق
والواجبات بني السلطة واجملتمع من ناحية وبني كافة الفاعلني يف اجملتمع اليمين من ناحية
أخرى .ويرجع الفشل يف حتقيق أي خطوة حنو عدالة الفرص االقتصادية واالجتماعية إىل
غياب الرؤية إلحداث التغيري للخروج من أسر االقتصاد الريعى وحفز النمو االقتصادي مع
استمرار دوران السياسات االقتصادية واالجتماعية يف فلك سابقاتها ،اما يف ذلك الركون
على املساعدات اخلارجية.
وقد ساهم بقاء النخبة االقتصادية وباألهداف وشبكة املصاحل ذاتها مع استيعاب رجال األعمال
والنافذين اجلدد املوالني لسلطة هادي القتسا عوائد الريع واالحتكار ،ساهم يف تدهور
األوضاع االقتصادية وكذلك اخلدمات االجتماعية كما وكيفاً واستمرار الفساد واتساع
نطاقه .وترافق ذلك الوضع مع انغماس السلطة يف مناورات سياسية على حساب معاجلة
التحديات االقتصادية واملعيشية ،مما أفقد السلطة االنتقالية التأييد الشعيب باإلضافة إىل
الشرعية الثورية اليت كان يتمسك بها رئيس احلكومة ونصف أعضائها.
ويشري تقرير اللجنة املكلفة بدراسة احلسابات اخلتامية للموازنات العامة لعا  0200إىل عد
تقيد حكومة الوفاق الوقين باألهداف والسياسات اليت وضعتها ،إذ بلغت جتاوزات
االستخدامات أكثر من  445مليار ريال ،فضالً عن اختالالت وجتاوزات أخرى ال ختتلف عن
تلك اليت اعتادت عليها موازنات النظا السابق (جملس النواب 01-00 :0204 ،و.)15-59
وأرجع التقرير ارتفاع الفقر والبطالة إىل اخنفا

كفاءة اإلنفاق العا وعد توجيهه إىل

أولويات التشغيل والتخفيف من الفقر ،فضالً عن اإلخفاق يف تنفيذ الربامج االستثمارية
وحتسني املناخ السياسي واألمين .ويف موازنات  ،0205أشار تقرير اللجنة املكلفة إىل استمرار
نفس االختالالت ،اما يف ذلك استحواذ وزارتي الدفاع والداخلية على  %41من اإلنفاق على
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األجور واملرتبات خالل الفرتة  ،0205-0229منها  %50لوزارة الدفاع وأيض ًا ما يتعلق بعقود
شراء الطاقة الكهربائية (جملس النواب 52-09 :0201 ،و.)54-00
وتأتي زيادة استهالك املشتقات النفطية وعقود شراء الطاقة يف مقدمة املخالفات ومظاهر
استمرار الفساد املالي ،فقد أشار التقرير إىل التهريب الداخلي للمشتقات النفطية بني
احملافظات بسبب تفاوت أسعارها .وأما الطاقة املشرتاة ،فقد بلغت الفاتورة حوالي  94مليار
ريال يف عا  ،0200حيث مت تنفيذ عقدي شراء جديدين باألمر املباشر وحبوالي  51مليار
ريال ،إحداها من شركة السعدي وهو شقيق أحد وزراء حكومة الوفاق (تقرير اللجنة:0204 ،
 .)41-45وتعادل فاتورة الطاقة املشرتاة وقيمة الوقود الذي تقدمه احلكومة للمحطات تكلفة
إنشاء حمطة غازية جديدة بقدرة الطاقة املشرتاة ( 514ميجاوات).
وقد أوضحت املؤسسة العامة للكهرباء أنها قامت بإجراء تعاقدات اضافية بقدرة  022ميجاوات
بناء على توجيهات رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ،مع قيا احلكومة امن احملافظات
مع الشركات لتزويدها بالطاقة قبل أن يصادق عليها وزير الكهرباء .ومع

سلطة التفاو

شبهات الفساد الواسعة ،فإن املسألة تبني املصاحل املتداخلة بني النخبة السياسية اجلديدة
والطبقة التجارية القدمية واجلديدة ،وبالتالي استمرار هيمنة املصاحل اخلاصة واستمرار
الفساد .بل ،إن بعض الدراسات أشارت إىل أن انقطاع الكهرباء سياسة متعمدة يستفيد منها
الطرفان املتنازعان ،وهي نفس السياسة اليت استخدمها النظا السابق.
بصورة

عامة

جدول  :6وضع اليمن يف مؤشر مدركات الفساد 6012-6010

استمرار تفاقم
الفساد

يف

اليمن،

حيث

 10جملة مؤشرات مايو ،افتعال أزمات الكهرباء يف اليمن باألدلة القاقعة ،العدد  ،2مايو .0102
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وميكن

القول

10

تراجع ترتيبها يف مدركات الفساد لعا  0205بـ  00رتبة إىل  012من بني  022دولة ،أي أن
حجم الفساد زاد بنسبة  .%1ورغم التحسن الظاهري يف عا  010( 0204من بني  021دولة)،
إال أن درجة اليمن مل تتغري كثرياً عند  ،09مما يعكس استمرار الفساد واتساع نطاقه.
وعموماً ،ارتفع إنفاق السلطة االنتقالية وتلقت مساعدات خارجية أكثر من أي فرتة يف تاريخ
اليمن .بل ،وكانت هذه السلطة يف قريقها إىل إنفاق  04مليار دوالر يف عا  0204والذي
يقارب ثالثة أضعاف املوازنة العامة قبل عقد من الزمان .ويف املقابل ،مل تنجز هذه السلطة
سوى القليل بسبب فسادها وخصوصاً يف قمة السلطة .وميكن اإلشارة إىل املساعدات اليت
قدمتها السعودية لدعم سلطة هادي واليت جتاوزت  4مليار دوالر منذ عا  ،0200منها 451
مليون دوالر للضمان االجتماعي وحوالي مليار دوالر لدفع مثن الوقود يف شهر يوليو 0204
مت إيداعها يف حساب خاص مت استخدامها الحقاً يف أمور أخرى.

11

وميكن اعتبار أسعار املشتقات النفطية والفساد الكبري يف املعونة النفطية مثاال الستمرار
هيمنة القرار السياسي والفساد املالي يف املرحلة االنتقالية .فبعد تشكيل حكومة الوفاق
الوقين يف ديسمرب  ،0200اختذت قرار ختفيض أسعار املشتقات النفطية بغر

احلصول

على دعم الشارع ودون مراعاة تبعاته االقتصادية واملالية ،وخاصة أن آخر حكومة للرئيس
السابق صاحل رفعت أسعار املشتقات النفطية يف عا  0200بعد اختناقات مستمرة يف املشتقات
وظهور علين للسوق السوداء يف املشتقات النفطية .ونتج عن القرار اخنفا

اإليرادات بشكل

كبري ،يف وقت تعاني املوازنة أصال من تراجع كبري يف إيرادات النفط والغاز بسبب االعتداءات
املتكررة على أنابيب النفط والغاز وكذلك قصور اإليرادات غري النفطية بسبب عد االستقرار
األمين وتراجع النشاط االقتصادي والتجاري يف البالد.
وتزامن تراجع اإليرادات العامة مع استمرار تزايد النفقات العامة وبصورة كبرية ،باإلضافة
إىل تباقؤ املاحنني وعد وفائهم اما تعهدوا به يف مؤمتر الريا

11
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يف سبتمرب  .0200كما

بيرت ساليسربي؛ االنهيار املالي املدهش يف اليمن ،ترمجة صحيفة الشارع ،األحد  00ديسمرب ،0102العدد  981ص .9

أفقد الفساد املالي يف كافة أجهزة الدولة وخصوصاً رئاسة اجلمهورية وبشكل أكرب مما كان
عليه سابقاً ،أفقد املوازنة العامة موارد مالية كانت أساساً متاحة .وشهد مطلع  0204أزمة
مشتقات نفطية خانقة ،أعتربها البعض مفتعلة من قِبل السلطة االنتقالية بغر

تهيئة

الشارع لرفع األسعار .واستغلت احلكومة إجازة عيد الفطر املبارك لتصدر قرارها بزيادة األسعار
وحبوالي  ،%022وهو ارتفاع كبري مل حيدث مطلق ًا منذ بدء برنامج اإلصالح االقتصادي يف
عا  .0991وقد محل رئيس احلكومة وبصورة علنية رئيس اجلمهورية مسئولية ذلك القرار.
وأثار القرار تساؤالت عديدة ،خاصة مع تربأ صندوق النقد الدولي منه وقلبه من احلكومة
اليمنية معاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة يف إقار برنامج إصالح واسع النطاق يشمل
مكافحة الفساد والتخلص من العمالة الوهمية واملزدوجة يف القطاعني املدني والعسكري
(زكوت .)1-4 :0204 ،كما أدى القرار إىل تصاعد االحتجاجات الشعبية مطالبة بإلغاء
اجلرعة وإسقاط احلكومة وتنفيذ خمرجات احلوار الوقين.

 -5االنعكاسات السلبية لربنامج اإلصالح االقتصادي
بدأت احلكومة اليمنية يف مارس  0991تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري
باالتفاق مع كلٍ من صندوق النقد والبنك الدوليني ،بغر

جتاوز األزمة االقتصادية واملالية

احلادة اليت شهدتها اليمن خالل الفرتة  .0994-992وتزامن ذلك الوضع مع الرتاجع الكبري
تشكل مصدراً هاماً للمساعدات من ناحية وكذلك أزمة اخلليج الثانية وما نتج عنها من
قطع مساعدات دول جملس التعاون اخلليجي ردًا على موقف اليمن من األزمة وعودة ما يزيد
عن مثامنائة ألف مغرتب وعامل ميين من تلك الدول ،من ناحية أخرى.
ويف ظل ذلك الوضع احلرج ،أصبحت اليمن غري قادرة على سداد التزاماتها جتاه مديونيتها
اخلارجية اما يف ذلك متأخرات خدمة الدين إال يف إقار نادي باريس ،والذي تطلب بالضرورة
توصل اليمن إىل اتفاق مسبق مع كلٍ من صندوق النقد والبنك الدوليني حول برنامج
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يف املساعدات اخلارجية ،وحتديداً بعد انهيار االحتاد السوفياتي والكتلة الشرقية اليت كانت

لإلصالح االقتصادي واملالي وإجراءات تنفيذه مما يساعد على استعادة اجلدارة االئتمانية .وقد
جلأت احلكومة اليمنية إىل الصندوق والبنك الدوليني للخروج من أزمتها املالية ،علماً أن
قرارها قد جاء متأخراً يف وقت مل يعد هناك بدائل أخرى مع دنو االقتصاد الوقين من االنهيار
يف نهاية .0994
وقد متكنت النخب السياسية من االستفادة بصورة أو بأخرى من هذه اإلصالحات لتعزيز
سلطتها وكذلك مصاحل النخب والفئات اليت تدين بالوالء هلا ،دون مراعاة االنعكاسات
السلبية االجتماعية واالقتصادية لتلك اإلصالحات .ومثّل برنامج االصالح الطريق األسهل،
حيث فعند كل أزمة مالية تواجه املوازنة العامة تقو احلكومة بطلب املساعدة ومتويالت من
صندوق النقد والبنك الدوليني واللذين يشرتقان تبين إصالحات متدرجة تتمحور بصورة
أساسية حول أسعار املشتقات النفطية وغريها والذي يتحمل انعكاساتها بشكل رئيسي ذوي
الدخل احملدود والفقراء.
وقد شكلت سيطرة القطاع النفطي على تطورات االقتصاد الكلي أحد جوانب فشل السياسات
االقتصادية واإلصالحات اليت مت تنفيذها خالل خطيت التنمية الثانية والثالثة (-0220
 .)0202وانعكس ذلك الفشل يف تواضع النمو االقتصادي وحتديداً للقطاعات غري النفطية
وتفاوتها من سنة إىل أخرى ،مع عد قدرتها على التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل
كافية .بل ،ساهمت تلك السياسات وإجراءات التثبيت االقتصادي والتكيف اهليكلي يف تدهور
األوضاع املعيشية واليت جتلت أبرز مظاهرها يف تزايد الفقر والبطالة.

 0.5االنعكاسات االقتصادية
قامت احلكومة اليمنية خالل الفرتة  0202-0220بتضمني سياسات وإجراءات اإلصالحات
االقتصادية واملالية يف إقار خطيت التنمية االقتصادية واالجتماعية اخلمسيتني الثانية
( )0221-0220والثالثة ( .)0202-0221وتركزت السياسات العامة للخطتني بصورة
أساسية يف هدفني رئيسيني ،األول هو حتسني الوضع املالي للدولة من خالل تنمية اإليرادات
غري النفطية وكذلك تطوير إدارة املوازنة العامة للدولة لتصب أداة اقتصادية وتنموية فاعلة
90

ترشد اإلنفاق العا عموماً مع احتواء النفقات اجلارية وختفيض تكاليف اخلدمات والسلع
األساسية اليت تقدمها الدولة (وزارة التخطيط والتنمية 19-12 ،0220؛ وزارة التخطيط
والتعاون الدولي 12-41 ،0221؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي .)12-41 ،0221
وتضمنت اخلطتني سياسات وإجراءات لزيادة نصيب اخلدمات االجتماعية األساسية من
النفقات العامة وخاصة قطاعي التعليم والصحة ،وكذلك زيادة االستثمارات العامة يف
البنية التحتية للمناقق الريفية اليت حتتضن أغلب السكان والعدد األكرب من الفقراء
وخصوصًا ما يرتبط بالتخفيف من الفقر.
ومتثل اهلدف الثاني لسياسات
اخلطتني يف حتسني أداء االقتصاد
الوقين ورفع معدالت منو الناتج
احمللي اإلمجالي وخاصة غري
النفطي ،وتنويع هيكله االقتصادي
خالل

توجيه

املوارد

من

واالستخدامات

وزيادة

قدرته

التنافسية اما يساهم يف زيادة نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي
احلقيقي

وحتسني

معيشته،

كافية .وخالل خطة التنمية الثانية،
منا الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي
امتوسط  %4.0مقارنة باستهداف
 ،%1.1وبلغ متوسط منو الناتج
احمللي اإلمجالي غري النفطي %1.5
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باإلضافة إىل خلق فرص عمل

والذي يقل عن هدف  .%0لذلك ،مل يرتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي
إال بـ  %0.0فقط مقارنة بـ  %0.5مت استهدافه لتحسني مستوى املعيشة .وانعكس تواضع النمو
االقتصادي واستمرار اختالالت هيكل الناتج احمللي اإلمجالي على إمكانيات خلق فرص عمل،
حيث بلغ املتوسط السنوي لنمو املشتغلني حوالي  ،%0.0والذي يقل عن منو قوة العمل
املستهدف  ،%5.9مما أدى إىل ارتفاع البطالة من  %00يف عا  0222إىل  %01.0يف عا 0221
مقارنة باملعدل املستهدف .%9.1
وبلغ متوسط النمو الكلي وغري النفطي خالل الفرتة  0202-0221على التوالي %4.4
و %2.0مقابل املستهدف ( %2.0و .)%02وحقق متوسط الناتج احمللي االمجالي احلقيقي
النفطي منواً سالباً  %9مقارنة باالسته ــداف  .%02.1ويرجع التحسن النسيب الذي حققـته
القطاعات غري النفطية خالل تلك الفرتة بصورة أساسية إىل األثر الكبري للطلب
االستهالكي النهائي بشقيه اخلاص والعا يف حفز النمو االقتصادي وبالذات يف القطاعات
غري النفطية 12،باإلضافة إىل األعمال واألنشطة اليت ارتبطت بإنشاء مشروع إنتاج وتصدير
الغاز الطبيعي وتراجع إنتاج النفط اخلا  .ورغم التحسن النسيب الذي حققته القطاعات غري
النفطية من خالل ارتفاع مساهمتها النسبية يف هيكل الناتج احمللي اإلمجالي من  %10.0يف
عا  0221إىل  %00.1يف عا  ،0229إال أن متوسط مساهمتها ظلت عند ( )%20.0خالل
الفرتة  0221-0220مقارنة بـ  %20.1خالل .0202-0221
وأرجعت احلكومة تواضع نتائج اخلطة الثانية إىل أولويات اإلنفاق العا واجتاهات االئتمان
والتسهيالت املصرفية وتأخر تنفيذ اإلصالحات اإلدارية والتشريعية ،إىل جانب الصورة السلبية
عن اليمن نتيجة احلوادث اإلرهابية .كما استمرت االختالالت يف اهليكل اإلنتاجي واستمرار
 12بلغ متوسط معدل منو االستهالك النهائي الكلي  %0882خالل الفرتة  ،0101-0111وبالتالي ارتفعت مساهمته يف
الناتج احمللي من  %2282يف عا  0111إىل حوالي  %91يف عا  ،0101وامتوسط سنوي يقدر حبوالي  %82خالل الفرتة
نفسها (حوالي  %0283لالستهالك النهائي العا و %1883لالستهالك النهائي اخلاص) .ويستحوذ االستهالك النهائي اخلاص
على اجلزء األكرب من االستهالك النهائي الكلي حبوالي  %82كمتوسط للفرتة نفسها.
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غلبة القطاعات اليت حتكم أداءها عوامل خارجية سواءً قبيعية أو سياسية مثل الزراعة
والنفط .وعجزت بيئة األعمال عن استقطاب استثمارات وتعزيز دور القطاع اخلاص يف النشاط
االقتصادي لعد متكن سياسات وإجراءات برنامج اإلصالح من حتقيق نتائج إجيابية (وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ،)02 ،4-5 :0221 ،وهو ما استمر خالل خطة التنمية الثالثة
.0202-0221
ويف حني استمر الرتكيز على التثبيت واالستقرار املالي والنقدي ،ختلت الدولة يف إقار برنامج
اإلصالح االقتصادي واملالي واإلداري عن بعض وظائفها ومنها أن تكون امللجأ األخري للتوظيف
ولتتي جماالً أوسع ودوراً أكرب للقطاع اخلاص لقيادة النشاط االقتصادي وخلق فرص عمل.
غري أن برنامج اخلصخصة مل يدفع بتنشيط دور القطاع اخلاص وال حفز النمو االقتصادي
وخلق فرص عمل واحلد من البطالة .بل ،على العكس أدى التسريع يف تنفيذ هذا الربنامج
وغلبة أسلوب التصفية وبيع األصول يف خلق إشكاليات سياسية واجتماعية اما يف ذلك نزاعات
مع العمال الذين مت ترتيب معاجلات خمتلفة هلم يف املشروعات اليت متت خصخصتها.
ويف ظل سيادة الريع والتحالف بني السلطة والثروة ،شكلت اخلصخصة وسيلة لزيادة ثروات
أصحاب النفوذ سواء الذين استعادوا ممتلكاتهم املؤممة أو عن قريق شراء أو استئجار الوحدات
اخلاضعة للخصخصة امبالغ زهيدة وكسب أرباح مضاعفة من تشغيلها أو التصرف بأصوهلا
يف ظل حمدودية خربة املكتب الفين للخصخصة .وأبرزت تقارير جلنة الصناعة والتجارة
النفطية يف عدن واليت مت تأجريها إلحدى شركات القطاع اخلاص بعقدٍ يعكس فساد عمليات
اخلصخصة.
ومثلّت تصفية البنك الصناعي اليمين ومعاجلة املديونيات فضيحة أخرى ،إذ مت رفع احلرج
عن املقرتضني من كبار البيوت الصناعية والتجارية واليت امتنعت عن تسديد الديون
املستحقة عليها منذ فرتات قويلة .وتشري بعض الدراسات أن االلتزامات املالية ألكرب مخس
جمموعات صناعية وجتارية جمتمعة بلغت أكثر من ضعف رأس املال املعلن لكل البنوك
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امجلس النواب إىل بعض األمثلة ومنها منشأة حجيف االسرتاتيجية لتخزين املشتقات

التجارية الوقنية ونصف إمجالي قرو

القطاع اخلاص يف فرباير  .0992كما استفاد

بعض كبار املسئولني من معاجلة مديونية املؤسسات العامة للبنوك التجارية واليت قدرت
حبوالي  0مليار ريال ،وحتديداً يف ظل انعدا الشفافية يف تلك العمليات السابقة لصدور
قانون اخلصخصة حيث مل تنشر بيانات املديونية وكذلك الدراسات اليت قامت بها
الشركات االستشارية للبنوك املتخصصة الثالثة.
عموماً ،أدت اخلصخصة إىل انعكاسات سياسية خطرية ال زالت تداعياتها السلبية ماثلة حتى
اليو  .وأدى بدء تنفيذ الربنامج مباشرة بعد حرب صيف  0994وعد التمهيد له بوقت كاف
يف املناقق اجلنوبية ،أدت إىل ردود أفعال سلبية نظراً لسيطرة القطاع العا على النشاط
االقتصادي يف احملافظات اجلنوبية واعتماد املواقنني قوال الفرتات السابقة على دعم الدولة.
وقد نظر أبناء تلك احملافظات للخصخصة على أنها سياسة ظاملة وتستهدفهم بشكل مباشر،
خاصة وأنها تزامنت مع إلغاء الدعم عن السلع واخلدمات األساسية وتراخي إجراءات معاجلة
أوضاع العمالة الفائضة يف الوحدات اليت متت تصفيتها أو بيعها أو تأجريها.
وشكل

استمرار

سيطرة

القطاع النفطي على تطورات
االقتصاد الكلي أبرز مظاهر
فشل السياسات االقتصادية.
فقد أصب النفط هو القطاع
احملرك للنمو االقتصادي
والتنمية

االقتصادية

واالجتماعية واألكثر تأثرياً
على التوازنات الداخلية
واخلارجية .وتزايدت أهمية
القطاع خالل الفرتة -0220
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 0220مع االرتفاع املتواصل ألسعار النفط العاملية ،والذي ساعد على حتقيق منو اقتصادي
رغم تراجع اإلنتاج منذ عا .0225

13

وشكل اإلنفاق االستثماري والنفقات االجتماعية القناة الرئيسية حلفز النمو االقتصادي
وحتقيق التنمية االجتماعية .وساهم ارتفاع اإليرادات النفطية امتوسط  %01.0خالل الفرتة
 0221-0220يف زيادة النفقات االستثمارية والرأمسالية امتوسط منو  %01خالل الفرتة
نفسها ،متجاوزة بذلك منو النفقات اجلارية  %02.2للفرتة نفسها .ويف املقابل ،منت
االستثمارات العامة بشكل متواضع وامتوسط  %5.5خالل الفرتة  ،0202-0221وحقق
االستثمار العا معدالً سالب ًا يف عامي  0221و 0229وامتوسط  ،%9.0-والذي انعكس على
متوسط منو االستثمار اإلمجالي والذي بلغ  %2.0وبنسبة  %50.0إىل الناتج احمللي
اإلمجالي .وهيمنت خالل هذه الفرتة استثمارات القطاع اخلاص وبنسبة  %15.0من االستثمار
اإلمجالي ،رغم تدني متوسط منو االستثمار اخلاص  %0.0خالل الفرتة.
وقد دعمت اإليرادات النفطية السياسية النقدية للسيطرة على العر

النقدي خالل الفرتة

 0221-0220لينمو امتوسط  %02وحيد من معدل تضخم نفقات املعيشة عند متوسط
 .%4.9وشِهد العر

النقدي ارتفاعاً ملحوظاً يف عا  0221بلغ  %09قبل أن يرتاجع إىل

 %02.4يف العا التالي ويساعد يف اخنفا

التضخم من  %00.1إىل  .%00.1وساهم هطول

خالل النصف الثاني من العا  ،ساهم يف احلد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 13ارتفعت أسعار النفط اخلا اليمين من حوالي  08دوالر أمريكي للربميل الواحد يف عا  ، 0112ليصل إىل ذروته ()92
دوالر أمريكي للربميل كمتوسط يف عا  0118معوضاً بذلك التناقص املستمر يف كميات استخراج النفط اخلا واليت
اخنفضت من  302ألف برميل يومياً يف عا  0112إىل  082ألف برميل يومياً يف عا  .0118وقد أدى هذا االخنفا

إىل

تراجع حصة احلكومة من النفط املستخرج (استهالك حملي  +صادرات) من 9083مليون برميل إىل حوالي  1282مليون
برميل فقط خالل الفرتة نفسها وفقا لبيانات البنك املركزي اليمين.
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األمطار خالل النصف األول من عا  0222وكذلك التدخل احلكومي يف استرياد القم

كما ساهم االستقرار النسيب لسعر صرف الريال اليمين خالل الفرتة  0220-0220يف كب
الضغوط التضخمية ،حيث ارتفع من حوالي  019ريال للدوالر يف عا  0220إىل  099ريال
للدوالر يف عا  ،0222وامتوسط اخنفا

سنوي  %1خالل هذه الفرتة رغم النمو املتزايد

للواردات السلعية واخلدمات .ومكّن تراكم احتياقيات النقد األجنيب وارتفاع صايف األصول
اخلاصة من  5.0مليار دوالر يف عا  0220إىل  2.4مليار دوالر يف عا  0222من مواجهة
الطلب املتزايد على العمالت األجنبية واحلد من التضخم املستورد ومعدل التضخم األساسي
الذي قدر يف املتوسط عند أقل من  %00خالل تلك الفرتة .واستطاعت احلكومة كذلك
خدمة ديونها اخلارجية بانتظا مع بناء احتياقياتها من النقد األجنيب ،حيث تراجعت
املديونية اخلارجية من  %49إىل  %00من الناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة – 0220
 ،0222باإلضافة إىل اخنفا

الدولرة يف االقتصاد اليمين وتراجع الودائع بالنقد األجنيب

إىل إمجالي ودائع البنوك من  %10إىل  %50خالل الفرتة نفسها.
وأخرياً ،تظهر وثيقة مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من
الفقر ( )0201-0200إىل عد متكن السياسة املالية من توسيع قاعدة املوارد العامة غري
النفطية خالل الفرتة  .0202-0220ويعود ذلك بصورة رئيسية إىل حمدودية القاعدة
الضريبية نتيجة ضعف النظا الضرييب وتدني قدراته يف تعبئة املوارد الضريبية رغم
اإلصالحات اليت تبنتها احلكومة لتطوير اإلدارة الضريبية وتعزيز قدراتها .ويعاني النظا
الضرييب من التهرب وعد فاعلية مكافحة التهرّب ،وضعف شفافية اإلجراءات وقواعد
املعلومات الضريبية وعد تطبيق رقم ضرييب موحد جلميع املكلفني (وزارة التخطيط والتعاون
الدولي.)0200 ،
ويؤثر تدني اإليرادات الضريبية على استدامة املالية العامة ،حيث تشري بيــانات الرقابـة
السنـوية عـن مراجعـة احلسابات اخلتاميـة للموازنـات العامـة أن أحد أسباب اختالل هيكل
املوازنة العامة للدولة يعود يف جانب أساسي منه إىل استمرار تدني اإليرادات الضريبية واليت
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مل تتجاوز  %2من الناتج
احمللي اإلمجالي ،مقارنة
بطاقة ضريبية متاحة تقدر
حبوالي  %09أو بالنسب إىل
بعض الدول العربية ذات
السمات

االقتصادية

املشابهة (اجلهاز املركزي
للرقابة واحملاسبة:0200 ،
 .)00-9إن تدني احلصيلة
الضريبية يعد حالة مزمنة
نظراً لعد جدية احلكومة
اليمنية يف إجراء إصالحات
حقيقية للنظا الضرييب
واجلمركي .وال شك أنه جيب أيضاً األخذ يف االعتبار األحداث اليت مرت بها اليمن منذ عا
 0200وانعكاساتها السلبية على احلصيلة الضريبية.

 0.5التداعيات االجتماعية والسياسية
املختلفة وكذلك توسيع الفجوة بني الريف واحلضر .ورغم أهمية شبكة األمان االجتماعي
للتخفيف من اآلثار السلبية لٌإلصالحات االقتصادية واملالية ،إال أنها انطوت على إمكانيات
متواضعة باإلضافة إىل أنها واجهت معوقات حالت دون اكتمال وتكامل دورها وقلصت قدرتها
يف التخفيف من الفقر والوصول إىل الفقراء .كذلك ،اخنفض اإلنفاق العا على التعليم
والصحة من  %09.0و %4من اإلنفاق العا خالل الفرتة  0994-0990على التوالي ،إىل
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ترتب على ختلي الدولة عن بعض وظائفها االقتصادية واالجتماعية اتساع نطاق الفقر بأبعاده

 %02.0و %5.0خالل الفرتة  0999-0991واليت تقل كثرياً عن تلبية احتياجات السكان
من هذه اخلدمات.
ويف املقابل ،زادت نفقات الدفاع وشئون النظا واألمن من  51مليار ريال و 02.9مليار ريال
على التوالي يف عا  0991إىل  00مليار ريال و 51.0مليار ريال يف عا  ،0220باعتبارهما
ومن وجهة نظر السلطة املدخل لكل إصالح اقتصادي ومالي وإداري.
ومل تتمكن السياسات االقتصادية من إحداث حتسن حقيقي يف املعيشة ،إذ اخنفض نصيب
الفرد من الناتج القومي اإلمجالي من  220دوالر يف عا  0992إىل  511دوالر يف عا 0994
قبل أن يرتفع يف عا  0222إىل  412دوالراً .ومل يقتصر األمر على اخنفا

دخل الفرد،

وإمنا امتد التدهور إىل كافة معايري معيشة السكان ،األمر الذي أبقى اليمن ضمن الدول
األقل منواً وذات التنمية البشرية املنخفضة رغم التحسن النسيب يف بعض مؤشرات التنمية
البشرية.
كذلك ،ورغم التحسن يف نسبة الفقر من  %59.4من السكان يف عا  0222إىل  %54.1يف
عا  0221وفقا لنتائج مس ميزانية األسرة  ،0221/0221إال أن تلك النسبة عادت
لالرتفاع إىل  %40.0يف عا  0229ثم إىل  %14.1يف  14.0200ويف عا  ،0200أصب %10
من أقفال اليمن يعانون من سوء التغذية وحوالي  02ماليني يفتقرون إىل األمن الغذائي،
مما يعين أن أكثر من نصف السكان يعيشون يف حالة فقر مدقع 15.وأظهرت نتائج املس تباينًا
 14وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0101؛ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر – 0100
 ، 0103ديسمرب  ،0101ص.22
 15البنك الدولي ،اليمن عر عا اكتوبر ،0100
http://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview
وكذلك اإلصالحات يف اليمن مسؤولية مشرتكة  8يونيو .0100
http://www.albankaldawli.org/ar/news/2012/06/08/reforms-in-yemen-a-sharedresponsibility
باإلضافة إىل كلمة إنغر أندرسون ،نائبة رئيس البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف االجتماع الوزاري
الثالث ألصدقاء اليمن يف الريا

 02-00مايو :0100

http://www.albankaldawli.org/ar/news/2012/05/23/third-ministerial-meeting-friends-of-yemen
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حادًا يف الفقر بني احملافظات بسبب التفاوت يف توزيع مثار التنمية .واستحوذت  1حمافظات
(تعز ،احلديدة ،حجة ،إب وعمران) على حوالي  %41من إمجالي عدد الفقراء يف اليمن .كما
أظهرت تلك النتائج تباين ًا يف توزيع الدخل ،حيث استحوذ اخلمس ذو الدخل األعلى على
 %50.1من إمجالي اإلنفاق مقابل  %9.1فقط للخمس من ذوي الدخل األدنى ،مشرياً إىل أن
نسبة القدرة على اإلنفاق لذوي الدخل األدنى إىل القدرة على اإلنفاق لذوي الدخل األعلى هي
 .4:0وترتفع هذه النسبة يف احلضر لتصل إىل  0:0والذي يعكس ارتفاع نسبة استحواذ
اخلمس ذو الدخل األغنى إىل  %41.1من إمجالي اإلنفاق مقابل  %1.0فقط للخمس ذوي
الدخل األدنى.

16

وبينت نتائج املس كذلك أن النمو االقتصادي القائم على النفط مل يستفيد منه الفقراء،
وخاصة يف املناقق الريفية ،وأن التأثري املباشر للتخفيضات اجلمركية على الفقراء كان
ضئيالً ،باإلضافة إىل أن تدهور سعر صرف الريال اليمين أكرب املساهمني يف اآلثار السلبية
اليت يعاني منها الفقراء .كما تسببت إجراءات اإللغاء التدرجيي لدعم املشتقات النفطية بني
عامي  0990و 0221يف ارتفاع كلفة املعيشة امقدار .%00

17

وبالنسبة للبطالة ،تشري املسوح إىل استمرار ارتفاع معدل البطالة السافرة من  %9.0يف عا
 0999إىل  %05.2يف عا  ،0224ثم إىل  %01.5يف عا  0202وليتوقع وصوله إىل %00.0
يف عا  0201وفقاً ملشروع خطة التنمية الرابعة .وتزداد خطورة البطالة يف اليمن من أنها
يف أوساط الشباب ( 04-01سنة) حيث ارتفعت نسبة الشباب املتعطلني من حوالي  %40.4من
إمجالي املتعطلني ذكوراً وإناثاً يف عا  0999إىل  %15يف عا  ،0224ثم إىل  %10يف عا
 .0202ويعد  %01من العاقلني من ذوي مؤهالت التعليم الثانوي فما فوق .ويف ظل تزايد
 16وزارة التخطيط والتعاون الدولي والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة تقرير اليمن  0101أهداف التنمية األلفية ،ص.3-2
 17وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،البنك الدولي والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة؛ تقييم الفقر مس ميزانية الفقر
 ،0111/0113التقرير العا  ،اكتوبر  ،0118ص ص .9-8
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تساهم يف تقويض االستقرار السياسي واألمين واالجتماعي ،خاصة وأنها ترتكز بدرجة عالية

عدد الداخلني اجلدد إىل سوق العمل سنوياً واملقدر حبوالي  022ألف ،فإنه يتوقع تزايد
معدالت البطالة بني أوساط الشباب وكذلك يف الفئة العمرية ( 19-01سنة) يف املستقبل
املنظور.

18

ويرجع مشروع خطة التنمية الرابعة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة يف الفرتة السابقة وبصورة
رئيسية إىل أزمة الغذاء العاملية ،باإلضافة إىل اختالالت االقتصاد الكلي خالل الفرتة -0220
 0202وعقم السياسات االقتصادية الكلية اليت تبنتها احلكومة .كما ميكن القول بأن العامل
األهم يف تنامي ظاهرة الفقر والبطالة وجعلها مشكلة متفاقمة يتمثل يف غياب اإلرادة
السياسية ملواجهة الفقر والبطالة وجعلها أولوية السياسات احلكومية ،حيث أصبحت سبب
ونتيجة للعديد من التحديات التنموية واألمنية .فالفقر والبطالة تيسر استغالل الفئات
الفقرية يف أعمال إرهابية هلد البنية التحتية واخلدمات األساسية واملمتلكات العامة واخلاصة.
وأخرياً ،مل تعد ظاهرة الفقر والبطالة يف اليمن مشكلة اقتصادية واجتماعية فحسب ،وإمنا
أصبحت حمنة وقنية وأزمة اجتماعية ذات أبعاد تتجاوز جمرد احلرمان من احلصول على
السلع واخلدمات األساسية لتمتد إىل إسقاط احلق من أي فرص حقيقية لتحسني أوضاعهم
اما يف ذلك املشاركة السياسية الفاعلة ووصول الطبقات االجتماعية املختلفة إىل السلطة.
ويؤدي االستئثار بالثروة واملوارد االقتصادية وعد توزيعها بني الفئات االجتماعية املختلفة
تبعاً ملبدأ تكافؤ الفرص والتأهيل واجلدارة إىل االستئثار أيضاً بالسلطة واحليلولة دون التبادل
السلمي للسلطة .ويف هذه احلالة ،يصعب االدعاء بوجود أي شكل من أشكال الدميقراقية،
وخاصة إذا صدر عن فئة سياسية منغلقة على نفسها ومرتبعة على مدة احلكم لفرتة قويلة
من الزمن.

 18للمزيد ،احلسن عاشي ،اجلذور االقتصادية لالضطرابات االجتماعية يف اليمن ،مارس ،0100
/اجلذور-االقتصادية-لالضطرابات-االجتماعية-يفhttp://carnegieendowment.org/2011/03/23-
a2l3اليمن/
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التنمية والمساعدات الخارجية في اليمن
أ .منصور علي البشيري

مقدمة
ترتبط املساعدات اخلارجية مبطتلببات األهداف الطتنموية اليت تطتلبع إىل حتقيقها الشعوب يف
الكثري من الببدان النامية واألقل منواً ،كون هذه الببدان تفطتقر إىل املوارد املطتاحة سواءاً املالية
أو البشرية أو الطتقنية لطتمويل االسطتثمارات وحتسني األوضاع االقطتصادية واالجطتماعية.
ونظراً ألن اليمن من الدول األقل منواً يف منلقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا واليت تواجه الكثري
من الطتحديات السياسية واألمنية واالقطتصادية واالجطتماعية حالت دون حتقيق تقدم مبموس يف مضمار

الطتنمية خالل العقود املاضية ،برزت حاجطتها لبمساعدات اخلارجية ومصادر النقد األجنيب لطتمويل
فجوة املوارد احملبية وباألخص يف ظل ضعف االدخار احملبي وتراجع املوارد النفلية سنة بعد
أخرى مع تنامي الضغوط ملواجهة االحطتياجات الطتنموية املطتعددة.
وتعطترب املساعدات اخلارجية اليت تطتبقاها اليمن حمدودة جداً ،حيث ببغ نصيب الفرد حوالي
 14دوالر يف عام  3142وهو األدنى عبى مسطتوى منلقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا واملقدر
حبوالي  41دوالر وحوالي  14دوالر لبدول النامية وفقاً لطتصنيف األمم املطتحدة 1.كما تواجه
اليمن ضعف عمبية االسطتيعاب لطتبك املساعدات بسبب جمموعة من الطتحديات واملعوقات
الناجتة عن أداء احلكومة اليمنية واملاحنني عبى حد سواء.

 1قاعدة بيانات البنك الدوليhttp://data.albankaldawli.org/topic/aid-effectiveness :
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 -1املساعدات اخلارجية لليمن خالل الفرتة ()0111-1991
متطتد

عالقة

اليمن

شكل  :1نصيب الفرد من املساعدات اخلارجية ()$

مبجطتمع املاحنني ملا يزيد

56.5

عن أربعة عقود من الزمن،
حيث

ساهم

املاحنون

وخصوصاً اإلقبيميون منذ
سبعينيات

36.5

35.5
21.25

25.25
13.5

16.25

ومثانينيات
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واالجطتماعية من خالل
منح وقروض ميسرة لطتمويل مشاريع يف قلاعات وجماالت خمطتبفة يف كبي الشلرين قبل
الوحدة .وقد ببغ نصيب الفرد من املساعدات اخلارجية حوالي  441دوالر يف عام  2،4741قبل
أن يرتاجع بصورة كبرية نطتيجة عوامل سياسية وأمنية وسوء ختصيص املوارد املالية الشحيحة
وكذلك ضعف اسطتيعاب املساعدات اخلارجية .وانعكس ذلك الرتاجع مباشرة يف اخنفاض
املساعدات اخلارجية كنسبة من الناتج احملبي اإلمجالي من  %3.2يف عام  4771إىل  %3.3يف عام

 .3111وعموماً ،ميكن تناول الفرتة املمطتدة من عام  4771إىل  3141كمراحل وفق العالقة
مع املاحنني وحجم املساعدات ،وكما سريد أسفل هذا.

 1.1مرحلة االحنسار4771–4771 :
رغم الزخم السياسي الكبري الذي رافق إعادة توحيد شلري اليمن يف مايو  ،4771إال أن هذه الفرتة
اجلديدة وحتديداً عالقاتها مع احمليط اإلقبيمي وكذلك تزايد حدة األزمة السياسية بني شريكي
الوحدة بظالهلا عبى املساعدات اخلارجية لبيمن .وانعكست املطتغريات السياسية واألمنية واإلدارية يف
 2املال أبو بكر ،جريدة االحتاد الوطين الكردسطتاني ،املس ــاعـدات اخلارجيــة والطتنميـة فـي املنلقــة العربيــة:

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=38128
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شهدت حتديات سياسية وأمنية وعسكرية واقطتصادية كبرية ،حيث ألقت السياسة اخلارجية لبدولة

تراجع كبري لبمساعدات الطتنموية اخلارجية اليت تبقطتها اليمن خالل هذه الفرتة ،حيث اخنفض
نصيب الفرد من املساعدات اخلارجية إىل حوالي  41.2دوالر فقط مقارنة مبطتوسط  21.1دوالر خالل
الفرتة  4771–4731وحوالي  11.1دوالر خالل الفرتة  ،4731–4734أي أن نصيب الفرد تراجع
حبوالي  %11و %44مقارنة بالفرتتني السابقطتني ،عبى الطتوالي.
وبصفة عامة ،ميكن حتديد أبرز مسات هذه املرحبة يف حمدودية عدد املاحنني لبيمن واخنفاض حجم
املساعدات ،إىل جانب ضعف إدارة الدولة مبفهومها الواسع ومنها إدارة املساعدات اخلارجية وتوجيهها
حنو الطتنمية مما أضعف األثر الطتنموي لبمساعدات اخلارجية .وميكن اإلشارة إىل جمموعة األسباب
اليت أدت إىل ذلك الرتاجع الكبري يف املساعدات اخلارجية ،وأهمها:
 .4املوقف السياسي اليمين من الغزو العراقي لبكويت يف العام  ،4771والذي اعطترب أنه مؤيد لبغزو
العراقي.
 .0انطتهاء الطتفاؤل بدولة الوحدة بصورة سريعة مع دخول شريكي الوحدة يف أزمة سياسية حادة
سيلر عبيها الشك والغموض حول مصري الدولة اجلديدة ،األمر الذي دفع املاحنني إىل توجيه
مساعداتهم حنو ببدان أخرى.

.3

أسهمت األزمة السياسية يف خبق بيئة أمنية غري مسطتقرة مع تزايد االغطتياالت وبروز جرائم
اخطتلاف األجانب لطتحقيق ملالب سياسية 3،بدأت باخطتلاف املبحق الثقايف األمريكي يف يناير
 4773تبطتها عمبيات أخرى اسطتهدفت يف معظمها غربيني سياح أو عامبني يف منظمات دولية أو
بعثات دببوماسية ،األمر الذي حد من قدرتها عبى احلركة وبالطتالي تقبيص نشاطها
ومساعداتها الطتنموية.

 .4أثرت حرب تثيبت الوحدة يف صيف  4771عبى تنفيذ املشاريع اليت ميوهلا املاحنون ويف مقدمطتها
مشاريع البنك الدولي ،حيث تراجعت من  21مشروعاً يف عام  4771إىل  34مشروعاً يف منطتصف
عام  4771مع اخنفاض املطتوسط السنوي لبمبالغ املسحوبة من القروض واملساعدات اخلارجية.

 3املركز اليمين لبدراسات االسرتاتيجية ،الطتقرير السنوي  ،8991ص.821
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 .5رافق عمبية إعادة الوحدة اليمنية سوء ختصيص املوارد وتزايد الفساد املالي واإلداري ،إذ تعامل
شريكي الوحدة مع املوازنة العامة لبدولة بصورة سيئة من خالل الطتوظيف العشوائي وتقاسم
املوارد العامة ،والذي انعكس سبباً عبى موقف اجلهات املاحنة اليت قامت بطتعبيق مساعداتها أو
تقبيصها.

 3.4مرحلة االنتعاش3111–4771 :
يعطترب حتسن العالقة بني اليمن وجمطتمع املاحنني أهم مسات هذه املرحبة والذي انعكس يف تنامي
املساعدات اخلارجية لبيمن .ومع ذلك ،مل يظهر أثر ذلك الطتحسن يف جهود اليمن الطتنموية نطتيجة
عدم االسطتغالل األمثل لبمساعدات اخلارجية ،فمسطتوى الطتفاوت واسع جداً بني ما حتقق فعالً وما كان
ميكن أن يطتحقق 4.عموماً ،بعد خروج اليمن من حرب صيف  4771وما نطتج عنها من آثار كارثية عبى
االقطتصاد الوطين والطتنمية ،واليت بدت مظاهرها واضحة يف تفاقم اخطتالالت املوازين االقطتصادية
(املوازنة العامة ،الطتجارة اخلارجية ،ميزان املدفوعات) ،أقدمت احلكومة عبى مفاوضات مع كل من
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتبين برناجماً لإلصالحات االقطتصادية واملالية واإلدارية يف
مارس  ،4771متكنت مبوجبه من جدولة ديونها اخلارجية مبا يف ذلك اإلعفاء من نسبة كبرية إىل
جانب احلصول عبى مساعدات جديدة سواءً يف صورة قروض ميسرة أو منح.
ومنذ بداية عام  ،4771ارتبط دور املاحنني ومساعداتهم من منح وقروض مبدى الطتزام احلكومة اليمنية
بطتنفيذ برنامج الطتثبيت االقطتصادي والطتكيف اهليكبي" Economic Stabilization and
 ."Structural Adjustmentوقد تنوعت اهطتمامات وجماالت الطتدخل بني متويل املشاريع الطتنموية
ودعم عمبيات اإلصالح االقطتصادي والطتكيف اهليكبي 5،حيث حصبت اليمن عبى مساعدات خارجية
سواءً بشكل ثنائي أو من خالل حملات مجاعية جملطتمع املاحنني .ويف املؤمتر األول لبماحنني (الهاي،
 ،)4771وافق املاحنون عبى توفري مطتلببات الطتمويل وبشكل اسطتثنائي لعام  4771وحبوالي 111
وحضر املؤمتر الثاني لبماحنني (بروكسل )4774،ما يقرب من  42ببداً و 43منظمة ومؤسسة إقبيمية

 4وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،سياسة الشراكة الوطنية يف اجلمهورية اليمنية ،يوليو  ،2182ص .6
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مبيون دوالر مع الطتعهد باسطتمرار الدعم يف األجل املطتوسط لطتطتمكن اليمن من حتقيق تنمية مسطتدامة.

ودولية ،مت فيه الطتعهد مبببغ  4.3مبيار دوالر عرب الطتنسيق بني احلكومة اليمنية واجلهات املاحنة بشكل
ثنائي لضمان جناح اإلصالحات االقطتصادية.
لذلك ،شهدت املساعدات اخلارجية لبيمن زيادة مبحوظة انعكست يف حتسن نصيب الفرد من  41دوالر
يف عام  4771إىل حوالي  33دوالر يف عام  ،3111ومبطتوسط  31.2دوالر لبفرتة .وميكن إرجاع هذا
الطتحسن إىل جمموعة عوامل ،أهمها:
 .4توفر قدر من االسطتقرار السياسي واألمين يف البالد ،األمر الذي شجع املاحنني لبعودة وتقديم
املساعدات الطتنموية.
 .3حتسن العالقة وإن نسبياً مع دول اخلبيج العربية وبالذات املمبكة العربية السعودية والذي ساعد
عبى عودة جزئية لبمساعدات اخلبيجية.
 .2الطتزام احلكومة بطتنفيذ برنامج اإلصالح االقطتصادي واملالي واإلداري املطتفق عبيه مع الصندوق
والبنك الدوليني وتضمني برامج املساعدة إصالح اإلدارة الرشيدة واحلكم اجليد وحتسني قدرات
القلاع العام.

 2.4مرحلة االنتكاسة3111–3114:
اتسمت هذه الفرتة بالفشل يف اسطتغالل الظروف والطتلورات اإلجيابية يف عالقة اليمن مع
حميلها اإلقبيمي والدولي ،وترمجة ذلك الطتحول إىل مساعدات وموارد مالية تساهم يف
حتقيق األهداف الطتنموية لبيمن .بل ،مل تنجح احلكومة اليمنية يف االسطتفادة الكامبة من
املوارد املالية اليت أتيحت لبيمن خالل هذه الفرتة من قبل اجلهات املاحنة .وشهدت هذه الفرتة
جمموعة من املطتغريات والعوامل اإلجيابية واليت أثرت بصورة مباشرة وغري مباشرة عبى املساعدات
اخلارجية املقدمة لبيمن ،وأهمها حتسن العالقات اليمنية السعودية بعد الطتوقيع عبى اتفاقية احلدود
النهائية بني الببدين يف منطتصف عام  .3111وسعت العديد من الدول الكربى وبالذات الواليات املطتحدة
األمريكية وبريلانيا إىل الطتعاون املباشر مع اليمن يف جمال مكافحة االرهاب ،وخاصة بعد أحداث
احلادي عشر من سبطتمرب  3114وتفجري كل من املدمرة األمريكية كول يف عدن وناقبة النفط
الفرنسية ليمربج يف حضرموت يف عام  .3113كما اخطتريت اليمن ضمن الدول األوىل بالرعاية
واملساعدات لكل من أملانيا وهولندا .ومن جانب آخر ،أسهمت بعض العوامل السببية يف احلد من فاعبية
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تبك املساعدات ،وعبى رأسها هشاشة االسطتقرار األمين يف اليمن واسطتمرار اخطتلاف األجانب وتزايد
العمبيات االرهابية لطتنظيم القاعدة ،فضالً عن تعثر جزء مهم من االصالحات اليت كانت احلكومة
قد تعهدت بها يف املرحبة السابقة وخاصة اإلصالحات اإلدارية ومكافحة الفساد وتعزيز جانب احلقوق
واحلريات.
ونظمت احلكومة اليمنية مع البنك الدولي مؤمتر اجملموعة االسطتشارية لدعم اليمن يف  3113يف
باريس ،شارك فيه شركاء الطتنمية من دول ومؤسسات متويبية إقبيمية ودولية ومنظمات غري حكومية.
ومت خالل املؤمتر الطتوقيع عبى اتفاقيات وبرامج لدعم اليمن منها  123مبيون دوالر يف شكل قروض
و 341مبيون دوالر منح لبفرتة  .3111-3111وتظهر هذه الفرتة تدني املساعدات اليت تبقطتها اليمن
مقارنة باحطتياجاتها الطتنموية من ناحية وحبجم املساعدات اليت حتصل عبيها الدول النامية واليت
تطتشابه أوضاعها مع اليمن من ناحية أخرى .ففي حني ارتفع نصيب الفرد من املساعدات اخلارجية يف
الببدان العربية من  47.1دوالراً يف عام  4777إىل  34.3دوالراً يف عام  ،3112تراجع هذا النصيب

بصورة حادة يف اليمن من  31.7دوالراً إىل  43.4دوالراً خالل الفرتة نفسها ومبعدل  .%14وبناءً عبى
ما سبق ،كانت الفرتة  0115–0111هي األسوأ يف تعاون اليمن مع شركاء الطتنمية
ومبطتوسط نصيب لبفرد  13.5دوالر والذي يرجع إىل جمموعة من العوامل أدت إىل حمدودية
االسطتفادة من املساعدات اخلارجية ،أبرزها ما يبي:
 .4حتسن األسعار العاملية لبنفط وحتسن عوائد اليمن من صادرات النفط اخلام ،األمر الذي أدى
إىل تراخي احلكومة اليمنية يف تنفيذ اإلصالحات وأضعف حافز املاحنني لطتقديم الدعم.
 .3اسطتمرار االخطتالالت األمنية وتزايد خماطرها وخصوصاً عمبيات تنظيم القاعدة ،إىل جانب
دخول الدولة يف صراع مع احلركة احلوثية يف يونيو  3111مما انعكس بصورة سببية عبى جهود
الطتنمية وتنفيذ مشاريعها وبراجمها.

واخلدمة املدنية وحماربة الفساد ودعم املشطتقات النفلية اليت يسطتفيد منها األغنياء ،إىل جانب
العبث بفوائض عائدات النفط يف صورة اعطتمادات إضافية لبموازنة العامة.
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 .2فشل احلكومة وإضعاف مصداقيطتها لدى املاحنني يف جوانب اإلصالحات وخاصة احلكم الرشيد

 .1ضعف اسطتيعاب املساعدات اخلارجية وغياب العمل املؤسسي الناظم لبعالقة بني احلكومة
واملاحنني يف ظل عدم وجود سياسة عامة لبمساعدات اخلارجية مع حمدودية الكفاءات احلكومية
القادرة عبى الطتعامل مع املاحنني.
 .1تهرب العديد من املاحنني من الوفاء بالطتزاماتهم واملعبنة يف مؤمترات املاحنني ومنها مؤمتر
بروكسل  4774وباريس  ،3113حيث مل يطتجاوز تنفيذ املطتلببات االسطتثمارية لالسرتاتيجية
الوطنية لبطتخفيف من الفقر واملدعومة من املاحنني  %31خالل الفرتة .3111–3112
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 .1اسطتحواذ املساعدات الفنية عبى جزء كبري من املساعدات اخلارجية مبا يصل إىل حوالي ،%11
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وهو ما يعين أن ما يعلى لبيمن من قبل املاحنني باليد اليمنى يسرتد اجلزء األكرب منه باليد
اليسرى يف صورة خدمات اسطتشارية وخرباء ومصاريف سفر وغريها.

 1.4مرحلة اإلنقاذ3141–3111 :
مثّبت هذه الفرتة حالة اسطتقرار سياسي واقطتصادي وإن ظاهرياً ،حاولت احلكومات خالهلا إبراز
جناحاتها وخصوصاً إجراء دورات انطتخابية رئاسية ونيابية وحمبية مع توفر اسطتقرار اقطتصادي نسيب
مدعوم بارتفاع األسعار العاملية لبنفط .ورغم متكن احلكومة من الطتغلية مؤقطتاً عبى مشكالتها
االقطتصادية املزمنة ،فإن النظرة الفاحصة لببنيان السياسي واالقطتصادي اليمين أشارت إىل اقرتاب أزمة
سياسية واقطتصادية عميقة ،أهم أسبابها ما يبي:
 .4تراجع إنطتاج وتصدير النفط اخلام وتزايد عبء دعم املشطتقات النفلية ،األمر الذي جعل املاحنني
وعبى رأسهم البنك الدولي يلبق إنذارات مطتكررة من خماطر ذلك وأثره عبى االسطتقرار
االقطتصادي والسياسي.
 .3تنامي األزمة السياسية بني احلزب احلاكم (املؤمتر الشعيب العام) واملعارضة (أحزاب البقاء
املشرتك) والذي تعمق مع االنطتخابات الرئاسية يف عام  3111وأوجد شرخاً بني القوى السياسية،

 6مرجع سبق ذكره.
 7املصدر السابق مباشرة.
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باإلضافة إىل حالة االحطتقان اجملطتمعي والسياسي يف احملافظات اجلنوبية والذي تببور يف حراك
جنوبي ملالب باالنفصال.
 .2اسطتمرار االخطتالالت األمنية ووصول بعضها إىل حروب حمدودة مع احلركة احلوثية يف صعدة
وبعض مديريات عمران واجلوف.
 .1ختبط احلكومة يف إدارتها لبشأن الطتنموي والذي ظهر واضحاً يف حماولة تبين أكثر من رؤية
واسرتاتيجية تنموية يف نفس الوقت مثل اخللة اخلمسية لبطتنمية االقطتصادية واالجطتماعية،
األولويات العشر ،أجندة اإلصالحات الوطنية؛ األمر الذي أربك العامبني يف جمال الطتنمية
وشطتت جهودهم.
ويف ظل ذلك الوضع احملطتقن سياسياً واخللري اقطتصاديًا ،انعقد مؤمتر املاحنني لبيمن يف لندن خالل
يومي  41و 41نوفمرب  3111والذي شكل نقلة انلالق جديدة لطتجاوز الطتحديات اليت تواجه اليمن،
بالطتنسيق مع البنك الدولي وبرعاية جمبس الطتعاون لدول اخلبيج العربية بعد حتسن العالقات
السياسية لبيمن مع بقية دول اجملبس وهما الكويت واإلمارات العربية املطتحدة .واسطتهدف املؤمتر دعم
جهود الطتنمية وتعزيز جهود الطتخفيف من الفقر وخبق فرص عمل وحتسني منظومة احلكم الرشيد.
ومثّل املؤمتر أهمية لبماحنني من حيث ارتباط املؤمتر بآلية مطتابعة اللطتزامات احلكومة يف تنفيذ
اإلصالحات االقطتصادية واإلدارية واملؤسسية .وقد حقق املؤمتر نطتائج إجيابية انعكست يف تعهدات مالية
لبجهات املاحنة ببغت حوالي  1.4مبيار دوالر مبا نسبطته  %31من الطتمويل اخلارجي امللبوب لبفرتة
 .3141–3111وارتفعت الطتعهدات املالية لبدول والصناديق اإلقبيمية والدولية يف السنوات الالحقة
لطتببغ وحطتى يونيو  3144حوالي  1.1مبيار دوالر.

8

ورغم الطتحسن الذي شهده اليمن يف عالقاته مع املاحنني خالل الفرتة وارتفاع نصيب الفرد من
املساعدات اخلارجية إىل  34.2دوالر مقارنة حبوالي  42.1دوالر يف السنوات اخلمس السابقة ،إال أن
الطتخصيص ملشاريع اخللة اخلمسية الثالثة ،إذ ببغت النسبة لطتعهدات جمبس الطتعاون اخلبيجي

 8وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،تقرير حول سري تنفيذ املشاريع املمولة من تعهدات مؤمتر لندن حطتى يونيو.2188
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مسطتوى تنفيذ تبك الطتعهدات وحتويبها إىل نطتائج يبمس أثرها املواطن كان حمدودًا .فقد تباطأ

حوالي  %37من إمجالي تعهداتها حطتى يونيو  9،3144مقارنة حبوالي ( %31أو  )%13لدول منظمة
الطتعاون االقطتصادي والطتنمية و %444لبصناديق واملنظمات اإلقبيمية والدولية .وشكل نصيب القلاعات
اإلنطتاجية حوالي  %4من إمجالي الطتخصيصات بينما ذهب اجلزء األكرب إىل مشاريع البنية الطتحطتية
وبنسبة  ،%17.1يبيها مشاريع الطتنمية البشرية حبوالي  ،%31.3ثم النسبة املطتبقية ( )%32.1لكل من
شبكة األمان االجطتماعي وقضايا احلكم اجليد واإلصالحات املؤسسية .كما مت توقيع اتفاقيات متويل
مع اجلهات املاحنة حبوالي  1.4مبيار دوالر وبنسبة  %47من إمجالي الطتعهدات ،إال أنه وحطتى نهاية
يونيو  3144مل يطتم إنفاق سوى  4.17مبيار دوالر وبنسبة  %33.1من إمجالي تبك الطتعهدات.
وتنفيذاً لطتوصيات مؤمتر املاحنني يف لندن ،مت إنشاء وحدة جديدة تعنى مبطتابعة املشاريع املمولة من
الدول والصناديق اخلاصة بدول جمبس الطتعاون اخلبيجي إىل جانب إنشاء وحدات تنفيذية يف الوزارات
القلاعية مثل الكهرباء ،الزراعة ،الطتعبيم الفين ،املياه والبيئة ،األشغال العامة واللرق وكذلك
تعزيزها بالكوادر البشرية املؤهبة 10.وهدفت تبك اإلجراءات إىل حتسني القدرة االسطتيعابية لطتنفيذ
املشاريع من خالل تبسيط اإلجراءات املطتعبقة بعمبية الصرف عبى املشروعات املمولة خارجياً ومنح
تبك الوحدات واجلهات املسطتفيدة من املشاريع صالحيات أوسع مبا ميكنها من اسطتيعاب الطتمويالت
اخلارجية بكفاءة ،باإلضافة إىل تعزيز قدرات وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي يف مطتابعة الطتنفيذ
واملراقبة والطتواصل مع خمطتبف القلاعات .ومع ذلك ،فإن أداء تبك الوحدات الطتنفيذية بقي دون
املسطتوى ومل يسهم يف تسريع اسطتيعاب تعهدات املاحنني نطتيجة بعض الصعوبات اليت واجهطتها أثناء
عمبها ،ومنها:
 .4عدم اسطتكمال البوائح املنظمة لعمل أغبب الوحدات الطتنفيذية وحتديد عالقطتها بالقيادات
والبجان اإلشرافية أو عدم العمل بالبوائح إن وجدت ،باإلضافة إىل اسطتمرار الطتدخل يف مهامها
ومسئولياتها.
 .3سوء عمبيات الطتوظيف يف تبك الوحدات والذي انعكس يف تدني قدرات كوادرها وعدم اإلملام
مبطتلببات وأنظمة اجلهات املاحنة ،مما ترتب عبيه تأخر عمبيات املوافقة عبى وثائق وإجراءات
املناقصات.
 9وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،تقرير احلكومة املقدم لبقاء املطتابعة الطتشاوري مع املاحنني ،فرباير .2111
 10نفس املرجع السابق.
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 .2ضعف أنظمة املطتابعة والطتقييم وعدم وجود ضوابط كافية وغياب خلوط األساس والذي مل
يطتيح رصد أداء املشاريع ،مما ترتب عبيه عدم القدرة عبى معاجلة االخطتالالت يف الوقت املناسب.
 .1عدم ختصيص امليزانية الكافية إلدارة املشاريع (امليزانيات الطتشغيبية) وتأخري إطالق امليزانية
احملبية لبوحدات الطتنفيذية من قبل وزارة املالية ،مما أثر مباشرة عبى أداء وحدات تنفيذ املشاريع.
وميكن القول أن الطتقييم واملطتابعة لنطتائج مؤمتر لندن تشري إىل مسات عديدة لبمرحبة ،أهمها:


تأخر العديد من املاحنني يف ختصيص وانفاذ تعهداتهم املالية ،إىل جانب قيام بعض املاحنني
بإنفاق تعهداتهم خارج أولويات احلكومة وأحياناً بدون عبمها.



وجود حتديات ومعوقات كثرية أسهمت يف ضعف االسطتفادة من الطتمويل اخلارجي املطتاح لبيمن.



تعثر الكثري من مشاريع الربنامج االسطتثماري العام سواءً املمولة من مصادر حمبية (املوازنة) أو
املمولة خارجياً ،حيث أظهرت الطتقارير حوالي  31مشروع ممول من دول اخلبيج العربية والصناديق
اإلقبيمية وبطتكبفة تطتجاوز  4.1مبيار دوالر مت الطتوقيع عبيها منذ سنوات عديدة ومل يطتم حطتى البدء
يف تنفيذها.

 -0معوقات االستفادة من املساعدات اخلارجية
يكشف مسطتوى االسطتيعاب املطتدني لبمساعدات اخلارجية يف اليمن خالل الفرتة 3141-4771
جمموعة كبرية من املعوقات والطتحديات اليت حتول دون االسطتفادة املثبى من تبك املساعدات ،وبالطتالي
ضعف دورها يف عمبية الطتنمية االقطتصادية واالجطتماعية يف اليمن .وبصفة عامة ،ال ميكن إلقاء البوم
يف هذا اجلانب عبى طرف بعينه ،إذ أن املسئولية مشرتكة عبى اجلهات احلكومية املخطتبفة سواءً
املخللة أو املنفذة وكذلك عبى اجلهات املاحنة نفسها اليت تضع معوقات حتول دون االنسياب
السبس لطتبك املساعدات .وبالنسبة لبجانب احلكومي ،يربز نوعان من املعوقات هما:



هشاشة االسطتقرار السياسي والصراع بني النخب السياسية احلاكمة واملعارضة ،وحماولة كل
طرف تسجيل نقاط عبى اللرف اآلخر بغض النظر عن املنافع أو اخلسائر املرتتبة عبى الدولة
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 .4املعوقات البنيوية واملطتجذرة يف املكونات السياسية واالقطتصادية واألمنية واالجطتماعية ،وأهمها:

والذي يضعف قدرة الدولة عبى الطتعامل مع العامل اخلارجي واالسطتفادة من املطتغريات
اإلقبيمية والدولية وحتويبها إىل مكاسب لبطتنمية يف اليمن.


ضعف اجلانب األمين وبروز صراعات مسبحة وما نطتج عنها من عرقبة برامج ومشاريع الطتنمية،
األمر الذي أثر بصورة كبرية عبى الطتقدم يف سري تنفيذ تعهدات املاحنني.



اخطتالل البنيان االقطتصادي والذي راكم االحطتياجات الطتنموية يف خمطتبف القلاعات مبا يفوق
اإلمكانيات احملبية وما يقدمه املاحنون بصورة كبرية.



سياسة املراضاة من خالل ختصيص موارد حمدودة لكل قلاع والذي ينطتج عنه قصور
االسطتثمارات عن تببية احلد األدنى من احطتياجات كل قلاع ،وبالطتالي بعثرت املوارد املالية
الذاتية واخلارجية وعدم االسطتفادة منها بالشكل السبيم.



ضعف حماربة الفساد وانطتشار ثقافة االفالت من العقاب ،األمر الذي أضعف رغبة املاحنني يف
تقديم الدعم املباشر لبحكومة وكذلك الرتدد يف صرف تبك املساعدات وحرمان الطتنمية من
موارد مالية مطتاحة.



اسطتفحال مشاكل األراضي واليت أدت إىل إيقاف عدد من املشاريع قيد الطتنفيذ ،باإلضافة إىل
أن عدم معاجلة تعويضات األراضي تسبب يف تغيريات مسطتمرة يف تصاميم املشاريع وتأخري
تنفيذها.

 .3املعوقات الفنية واملطتعبقة بإدارة املساعدات اخلارجية ،وأهمها:


تطتم عمبية الطتخليط وإعداد املوازنات بصورة غري واقعية ،وتطتبع مقاربة من أعبى إىل أسفل
دون إشراك فعال ألصحاب املصبحة مثل املؤسسات احملبية والفئات اجملطتمعية يف إعداد الربامج
وتنفيذها.



غياب سياسة وطنية لبمساعدات اخلارجية وكذلك مؤشرات وطنية لقياس فعالية املساعدات
وفق إعالن باريس لعام .3111
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زيادة الربامج واملشاريع الطتنموية مبا يفوق ما ميكن الطتعاطي معه بفعالية يف ضوء قدرات
الطتنفيذ املؤسسية.



ضعف أنظمة إدارة املالية العامة واملشرتيات وكذلك اإلشراف والرقابة عبى الربامج ،مما
يؤدي إىل سوء اسطتخدام املوارد وغياب الشفافية واملساءلة.



تدني القدرات الفنية واإلدارية لبجهات احلكومية املخطتبفة وكذلك حمدودية قدرتها عبى
الطتخليط والطتفاوض والطتعامل مع عمبيات الشراء احملبية والدولية ،مما يؤخر عمبيات
املوافقة عبى وثائق وإجراءات املناقصات ويضعف الطتنسيق والطتنفيذ لبمساعدات اخلارجية.



ضعف مسطتوى الدراسات الفنية والطتصاميم اخلاصة باملشاريع وطول فرتات اخطتيار املقاولني
واالسطتشاريني ،وصعوبة دفع احلكومة حلصطتها املالية يف أغبب املشاريع.



عدم ختصيص امليزانية الكافية لطتغلية تكاليف إدارة املشاريع وتأخري إطالق امليزانية احملبية
لبوحدات الطتنفيذية من قبل وزارة املالية ،مما يؤثر عبى أداء وحدات تنفيذ املشاريع.

وبالنسبة جلانب املاحنني ،أسهمت جمموعة من املعوقات املرتبلة بعمبهم يف إضعاف اسطتيعاب
املساعدات اخلارجية ،وأهمها:


ضعف مصداقية بعض الدول املاحنة جتاه الطتزاماتها ،حيث تبني أن هناك دول مل تف بطتعهداتها
املعبنة يف مؤمترات املاحنني (بروكسل ،باريس ،لندن) ،باإلضافة إىل دول أعبنت عن تعهدات قدمية
مت صرفها يف أعوام سابقة ،إىل جانب قيام بعض املاحنني بإطالة فرتة ختصيص الطتعهدات وتوقيع
اتفاقيات الطتمويل ومراجعة الوثائق وكذلك تأخري الطتحويالت املالية والسحب الفعبي.



11

طول فرتة احلصول عبى املوافقات الالزمة إلجراءات املناقصات (اخلدمات االسطتشارية واألعمال
املشروع.

 11وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،دراسة القدرة االسطتيعابية ،إبريل .2182
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املدنية) والذي يرجع إىل حمدودية كادر املاحنني ،خصوصًا مع ضرورة الطتنسيق يف مجيع مراحل



عدم الطتوافق يف أولويات الطتنمية بني احلكومة واجلهات املاحنة ،وقيام العديد من املاحنني بصرف
الطتمويالت والطتعهدات خارج أنظمة الدولة ومن خالل آليات وقنوات مسطتقبة ،أو تنفيذها ملشاريع
بأسعار أعبى من اجلهات احلكومية.



ضعف الكوادر احملبية لدى أغبب املنظمات والوكاالت الطتنموية العامبة يف اليمن ،حيث يطتم
الرتكيز بدرجة أساسية عبى إجادة البغة االجنبيزية وإغفال الطتخصصات الالزمة ،األمر الذي
أضعف فاعبية إدارة وتنفيذ املخصصات املالية.



اعطتماد العديد من اجلهات املاحنة يف تقييم جناحها عبى معايري الصرف املالي بغض النظر عن
نطتائج األداء األخرى وعبى رأسها األثر الطتنموي ،مما جيعل تبك اجلهات تركز عبى صرف
املخصصات املالية يف صورة خدمات اسطتشارية ونفقات سفر.



ارتباط جزء كبري من املساعدات اخلارجية مبشاريع فردية تطتلبب تدخالت حمصورة وختضع
لإلجراءات اخلاصة باجلهة املمولة ،وبالطتالي إضعاف قدرة احلكومة عبى تنفيذ ومطتابعة تبك
املشاريع والسيلرة عبى الطتدفقات املالية اخلاصة بها أو برجمطتها حسب االحطتياج.



الطتغاضي يف كثري من األحيان وعدم االنطتباه إىل جوانب االسطتدامة والطتشغيل والصيانة لبمشاريع.



تركيز العديد من اجلهات املاحنة وخاصة اليت تقوم بالطتنفيذ املباشر عبى جمموعة كبرية من
املشاريع الصغرية واليت قد تكون غري ضرورية أو حطتى غري مرغوب فيها من منظور األجل اللويل،
مما يؤدي إىل تشطتت املشاريع وازدواجيطتها وحمدودية أثرها الطتنموي.



املبالغة يف االعطتماد عبى اخلربات األجنبية وعدم تنمية القدرات احملبية وتقبيص االسطتفادة
الوطنية من املساعدات.

ويرتبط تدفق املساعدات اخلارجية أيضاً باجلانب السياسي والعالقات الدولية لبدول الكربى وتقسيمها
ملناطق النفوذ فيما بينها ،حيث ميكن مالحظة تنامي الدور الربيلاني يف اليمن بعد عام 3111
ومضاعفة مساعداتها إىل اليمن بشكل كبري ومفاجئ لطتحطتل املركز األول بني دول منظمة الطتعاون
والطتنمية مقارنة بالوضع السابق واليت كانت تأتي بعد كل من هولندا وأملانيا والبطتني حتولت
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اهطتماماتهما حنو مناطق أخرى .ويف اجلانب اإلقبيمي ،يالحظ الدور املطتنامي لدولة اإلمارات بعد عام
 3144وموقفها من الثورات العربية مقارنة بدورها قبل ذلك الطتاريخ.
ويعطتقد كذلك أن قدر من تقديم املساعدات اخلارجية وتنظيم املؤمترات خالل الفرتة املاضية سعت
إىل حتقيق أهداف سياسية وتبميع دولي سواءً لبحكومة اليمنية أو لبجهات املاحنة ،إذ مل تقدم تبك
املؤمترات أي جديد لبمواطن اليمين وأصبحت جمرد محالت إعالمية حتاول احلكومات اليمنية
املطتعاقبة االسطتفادة منها لدعم موقفها يف الداخل .ويف املقابل ،ختبي اجلهة املاحنة مسئولياتها أمام
الرأي العام بطتقديم املساعدات وإلقاء البوم عبى احلكومة اليمنية يف عدم اسطتيعابها .كما أسهم
االخطتالف حول األولويات إىل تعزيز هذا الرأي ،حيث ارتبلت أولويات العديد من املاحنني مبوضوع
حماربة اإلرهاب أو حتقيق مصاحلها االسرتاتيجية مقارنة بأولويات الطتنمية واملطتمثبة مبحاربة الفقر
والبلالة وحتقيق الطتنمية البشرية.

 -3دور املساعدات اخلارجية وضعف تنفيذها يف نشوء األزمات والصراعات
يصعب حتديد عالقة واضحة بني املساعدات اخلارجية ومعدالت اسطتيعابها من جهة ،ونشوب األزمات أو
الثورات يف ببد ما من جهة أخرى .وتظهر الطتقارير الدولية دول حتصل عبى معدالت عالية من املساعدات
اخلارجية وتعاني من نزاعات وصراعات مثل أفغانسطتان ( 324دوالر /لبفرد) ،مقارنة بدول حتصل عبى
مساعدات عالية وتطتمطتع باسطتقرار مثل األردن ( 441دوالر ،لبفرد) وجيبوتي ( 414دوالر /لبفرد) ،أو
دول أخرى مسطتقرة وحتصل عبى مساعدات مطتدنية مثل البريو ( 31دوالر /لبفرد) وبنجالدش (41
دوالر /لبفرد) 12.وهنا ،ال ميكن إغفال أن املمارسات السياسية واالقطتصادية اخلاطئة يف ببدان كثرية
قد أدت إىل انطتشار الفساد واإلثراء غري املشروع ،وفاقمت الطتحديات االقطتصادية وعبى رأسها الفقر
والبلالة مع توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء لطتلال كل مناحي احلياة ،األمر الذي أثار أزمات
مطتعددة بني النخب احلاكمة واملعارضة وصوالً إىل صراع مسبح وتفجر الثورات الشعبية.

13

لذلك،

يرى العديد من الباحثني أن هناك عالقة حمدودة وغري مباشرة بني املساعدات اخلارجية ونشوء

 13لبمزيد انظر منصور البشريي ،البعد االقطتصادي وعالقطته بالثورة الشعبية يف اليمن ،جمبة شئون العصر ،العدد ،12/18
سبطتمرب .2188
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 12قاعدة بيانات البنك الدولي.http://data.albankaldawli.org/topic/aid-effectiveness :

النزاعات والصراعات يف العديد من ببدان العامل النامي واليت ميكن اسطتنباطها من العالقة بني احلكم
الفاسد وفاعبية اسطتيعاب املساعدات اخلارجية 14،ميكن تبخيصها يف اآلتي:
 .4رغم تبين معظم الدول واملنظمات املاحنة منظومة قيم احلكم الرشيد والذي يعين تبين البوائح
واإلجراءات والسبوك الذي يدعم الشفافية واملشاركة واملساءلة والكفاءة وكذلك تقدميها
العديد من الربامج يف هذا اجملال 15،إال أن العديد من اجلهات املاحنة تدعم بصورة أو بأخرى
أنظمة ديكطتاتورية سواءً من خالل مساعدات تنموية أو أمنية وعسكرية وحبجة حماربة اإلرهاب.
وقد اسطتحوذت أنظمة احلكم تبك عبى السبلة والثروة وأفرزت شبكات مصاحل نفعية زاوجت
بني الطتجارة والسياسة والقوة العسكرية ،مما أدى يف األخري إىل أزمات سياسية واقطتصادية
واجطتماعية تلورت إىل نزاعات وصراعات مسبحة يف ببدان عديدة ومنها اليمن.
 .3حالت أنظمة احلكم الفاسد دون تهيئة ظروف اإلصالح الالزمة النطتهاج سياسات تنموية ناجحة
متكن الشعوب من االعطتماد عبى نفسها واالنلالق يف مضمار الطتنمية واالسطتغناء عن املساعدات
الطتنموية ،وذلك ألغراض مطتعددة أهمها احملافظة عبى السبلة واالسطتفادة من املساعدات
اخلارجية يف تدعيمها.

16

 .2تعطتمد أنظمة احلكم الفاسد عبى املواالة واحملسوبية يف الطتعيينات احلكومية سواءً احلزبية أو
القببية ،كما تنطتشر ثقافة الفساد واالفالت من العقاب لدى هذه األنظمة ،األمر الذي يعيق
االسطتفادة من املساعدات اخلارجية يف خدمة الطتنمية.

 14موسى عالية ،عدم فاعبية املساعدات اخلارجية لبدول النامية بني امللرقة والسندان ،جمبة حبوث اقطتصادية عربية ،العددان
 / 11–69شطتاء – ربيع 2182؛ فاطمة أبو األسرار ،حبول ضيقة األفق ملشاكل مزمنة :احلاجة إىل حتقيق الكفاءة
لبمساعدات يف اليمن ،مركز دراسات الدميقراطية وحكم القانون ،جامعة سطتانفورد ،أغسلس .2182
 15املعهد الوطين لبعبوم اإلدارية ،مدخل إىل احلكم الرشيد ،اللبعة األوىل ،صنعاء ،فرباير  ،2182ص.81 .
 16بني فوكوياما يف كطتابة نهاية الطتاريخ أن األنظمة االسطتبدادية املطتمثبة يف االئطتالفات احلاكمة يف معظم دول أمريكا
الالتينية حققت االسطتفادة القصوى من الرعاية األمريكية هلا وانطتهجت سياسات تنموية غري سبيمة تعمل ضد فاعبية برامج
املساعدات اخلارجية (موسى عالية.)821 :2182 ،
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 .1تؤدي املساعدات اخلارجية إىل زيادة الفساد وال سيما يف الدول اليت تنطتشر فيها القببية ،كما
توفر بيئة خصبة لنشوء النزاع من خالل االحطتقان الذي يطتولد نطتيجة حرمان املواطنني من
املساعدات اخلارجية.

17

 .1أسهمت أولويات واجتاهات املاحنني واملطتمثبة مبحاربة االرهاب يف تقويض قدرة الدول النامية
عبى الطتفاوض الندي مع املاحنني ورجح كفة األهداف األمنية قصرية املدى عبى حساب األهداف
الطتنموية طويبة املدى ،وخصوصاً يف ظل أنظمة حكم أفشبت مساعي اإلصالح السياسي
واالقطتصادي 18،مما يبقي جذور النزاع يف هذه اجملطتمعات وإشعاهلا كبما سنحت الظروف.
خالصة األمر ،أن إدارة املساعدات اخلارجية يف اليمن خالل السنوات  3141–4771مل تكن رشيدة
وأسهمت وبصورة غري مباشرة يف بقاء عوامل النزاع حية بني النخب السياسية واالقطتصادية ويف أوساط
اجملطتمع؛ يف الوقت الذي كان ميكن لبمساعدات اخلارجية أن تدعم احلبول إلنهاء النزاعات والصراعات
اخلفية واملعبنة عبى حدٍ سواء من خالل حتقيق تنمية اقطتصادية واجطتماعية تؤتي مثارها لكل فئات
اجملطتمع.

 -4املساعدات اخلارجية خالل الفرتة االنتقالية 0114–0111
شهد اليمن كغريه من ببدان الربيع العربي خالل عام  3144حراكاً شعبياً طالب بطتغيري النظام وبناء
مين جديد يسوده النظام والقانون وحتكمه العدالة .وقد تدهور املشهد السياسي خالل  41شهور وأدى
إىل انفالت األمن وتدمري جزئي لببنية الطتحطتية ،وبالطتالي تفاقمت األوضاع االقطتصادية واملعيشية بصورة
حادة .وزاد من سوء األوضاع جتميد معظم مشاريع الربنامج االسطتثماري العام وتعبيق املساعدات
اخلارجية.
وقد بادر اجملطتمع الدولي ممثالً بالدول اخلمس دائمة العضوية يف جمبس األمن وكذلك جمبس
الطتعاون اخلبيجي إىل رعاية حوار بني السبلة واملعارضة ،توج بالطتوقيع عبى املبادرة اخلبيجية وآليطتها

 17سبوى يوسف درويش ،املساعدات الغربية ودورها يف الطتنمية يف إفريقيا:
 ، http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1751مارس .2182
 18جيين هيل وآخرون ،اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية لبصراع ،تقرير تشامت هاوس ،سبطتمرب .2182
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الطتنفيذية واليت مشبت نقل السبلة ومرحبة انطتقالية ملدة سنطتني .ورغم أن املبادرة مل تطتلرق إىل الشأن

االقطتصادي والطتنموي من قريب أو بعيد ،إال أن املؤكد وجود وعود إلجناح االنطتقال السياسي من خالل
تقديم الدول الراعية لبمبادرة دعم اقطتصادي وتنموي .لذلك ،بادرت حكومة الوفاق الوطين وبالطتعاون
مع البنك الدولي بإعداد الربنامج املرحبي لالسطتقرار والطتنمية  ،3141–3143والذي اسطتهدف
اسطتعادة االسطتقرار السياسي واألمين والطتعايف االقطتصادي وتعزيز بناء الدولة بربنامج اسطتثماري ببغ
 21مبيار دوالر منها  1.3مبيار دوالر لطتغلية االحطتياجات العاجبة واللارئة لعمبية االنطتقال السياسي
وتثبيت االسطتقرار األمين .وقدرت الفجوة الطتمويبية لبربنامج حبوالي  43مبيار دوالر مت تقدميها إىل
جمموعة املاحنني 19،حيث عقدت جمموعة أصدقاء اليمن مؤمترًا يف الرياض ( 1سبطتمرب  )3143ثم
يف نيويورك ( 34سبطتمرب  )3143لطتأكيد الطتزامها مبساعدة اليمن خالل املرحبة االنطتقالية عبى
النحو الذي يبيب تلبعات الشعب اليمين يف الطتغيري والعيش الكريم وبناء اليمن اجلديد.
وقد حققت حكومة الوفاق
الوطين جناحاً يف حشد الدعم

جدول  :4تعهدات املاحنني ومستوى تنفيذها حتى ديسمرب 3141

الطتنموي اخلارجي مع ببوغ
تعهدات املاحنني  4.7مبيار
دوالر ،باإلضافة إىل  2.4مبيار
دوالر إضايف مت الطتعهد بها
خالل العامني  3142و3141؛
عبماً أن حوالي  %41من
إمجالي الطتعهدات حطتى نهاية
ديسمرب  3141متثل منح
مقارنة حبوالي  %31قروض
ميسرة .وشهد تنفيذ تعهدات مؤمتري الرياض ونيويورك حتسناً مقارنة بطتعهدات مؤمتر لندن ،3111
إذ ببغت املبالغ اليت مت ختصيصها خالل العامني  3142و 3141حوالي  46211مبيون دوالر وبنسبة
 %71.4من إمجالي الطتعهدات .وببغت الطتمويالت املعطتمدة  16273مبيون دوالر وبنسبة  %41من
الطتعهدات ،مقارنة حبوالي  26411مبيون دوالر مت صرفها وبنسبة  %14.4من إمجالي الطتعهدات.
 19وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،الربنامج املرحبي لالسطتقرار والطتنمية .2181 – 2182
 20اجلهاز الطتنفيذي لطتسريع تعهدات املاحنني ،الطتقرير السنوي ،مارس .2182
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وحطتى نهاية  ،3141تقدر املبالغ املخصصة من تعهدات دول جمبس الطتعاون اخلبيجي حبوالي ،%72.3
وببغت نسبة الطتمويالت املعطتمدة إىل حوالي  .%17.2ومع ذلك ،فإن نسبة الصرف من تبك الطتعهدات
مطتواضعة وبنسبة  ،%28.1منها مبيار دوالر وديعة سعودية لدى البنك املركزي .ويف حال اسطتبعاد مببغ
الوديعة ،فإن النسبة سطتنخفض إىل  %5.1فقط.
وجاءت جمموعة صناديق الطتمويل الدولية واإلقبيمية ( )IRFيف املرتبة الثانية ،حيث شكبت نسبة
الطتعهدات االصبية هلذه اجملموعة  %32.1أو ما قدره  46314مبيون دوالر من إمجالي تعهدات عام
 .3143وجاءت اجملموعة يف املرتبة األوىل من حيث ختصيص تعهداتها واليت ببغت  %411يف أغسلس
 ،3141وهي اجملموعة الوحيدة اليت خصصت كامل تعهداتها األصبية .ووصبت نسبة الطتمويالت
املعطتمدة إىل  %77.1وإمجالي املبالغ املنصرفة  321مبيون دوالر أي ما نسبطته  %11.2من إمجالي
تعهداتها .وببغت الطتعهدات األصبية لدول منظمة الطتعاون االقطتصادي والطتنمية  46141مبيون دوالر
وبنسبة  %47من إمجالي متويالت املاحنني .وقد مت ختصيص حوالي  %74.4من الطتعهدات واعطتماد
 ،%71وببغت نسبة الصرف حوالي .%42.1
وشهد العامان  3142و 3141تزايداً مبحوظاً يف املساعدات املقدمة لبيمن واليت ببغت  26143مبيون
دوالر ،صرف منها  46414مبيون دوالر وبنسبة  .%11.14وجاءت املمبكة العربية السعودية يف املرتبة
األوىل بطتمويالت إضافية  46321مبيون دوالر ( %11من إمجالي الطتمويالت اإلضافية) ،خصصت 311
مبيون دوالر لالحطتياجات اللارئة املطتمثبة بشراء املشطتقات النفلية بينما خصص املببغ املطتبقي من
املنحة وقدره  121مبيون دوالر لدعم صندوق الرعاية االجطتماعية .وتعهد صندوق النقد الدولي ضمن
برنامج اصالحات مطتفق عبيه مع احلكومة تقديم قرض ميسر بقيمة  113.7مبيون دوالر ملدة ثالث
سنوات ( %18من إمجالي الطتمويالت اإلضافية) ،صرفت الدفعة األوىل منه والبالغة  42.3مبيون دوالر
يف أغسلس  .3141وقد جاءت الطتعهدات اإلضافية الباقية والبالغة  4331.4مبيون دوالر من الواليات
املطتحدة األمريكية والبنك الدولي واالحتاد االوروبي وأملانيا واليابان واملمبكة املطتحدة .وعموماً ،ميكن


توفر الدعم السياسي اإلقبيمي والدولي القوي واملطتمثل يف احطتفاء الدول العشر الراعية لبمبادرة
اخلبيجية بالطتجربة اليمنية لالنطتقال السياسي واخلروج من أزمة  3144بأقل اخلسائر مقارنة
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حتديد مالمح أو السمات العامة هلذه املرحبة يف اآلتي:

بدول أخرى مثل ليبيا وسوريا ،واعطتبار تبك الطتجربة قصة جناح ميكن تعميمها يف مناطق أخرى،
وبالطتالي احلرص عبى تقديم الدعم املالي السطتكمال املرحبة االنطتقالية.


ارتفاع جدية معظم الدول واملنظمات املاحنة يف دعم اليمن مقارنة بالفرتات السابقة والذي يظهر
من خالل حجم املساعدات خالل الفرتة االنطتقالية مقارنة بالفرتات السابقة ،فضالً عن سرعة
الطتخصيص والطتوقيع عبى اتفاقيات املشاريع وكذلك صرف حوالي  1.7مبيار دوالر وبنسبة
 %11.1من إمجالي الطتعهدات خالل عامني مقارنة حبوالي  %33.1خالل الفرتة 3141–3111
من تعهدات مؤمتر لندن .3111



اسطتمرار ضعف اسطتيعاب املساعدات اخلارجية يف مشاريع البنية الطتحطتية ،إذ أن معظم الصرف مت
يف األولويات العاجبة واالنطتقال السبمي لبسبلة وتوفري االحطتياجات اإلنسانية من خالل دعم
مباشر لبموازنة العامة أو إنفاق مباشر من قبل املاحنني.



تغري اجتاهات املاحنني وأولوياتهم مقارنة بالفرتات السابقة نظراً لبمرحبة االسطتثنائية اليت مير
بها اليمن ،حيث مت الرتكيز عبى تببية االحطتياجات اإلنسانية واسطتعادة االسطتقرار السياسي
واالقطتصادي ،مقارنة بأولويات حماربة اإلرهاب ودعم اإلصالحات اليت كان يطتبناها املاحنون يف
املراحل السابقة.



تدخل أكرب لبماحنني يف رسم وتنفيذ السياسات العامة لبحكومة والذي جتبى يف إنشاء اجلهاز
الطتنفيذي لطتسريع اسطتيعاب تعهدات املاحنني ،وكذلك يف اهطتمام املاحنني باالجطتماعات املنطتظمة
جملموعة أصدقاء اليمن وتوصياتها املطتكررة لبحكومة فيما خيص تنفيذ السياسات العامة.



االهطتمام جبوانب الطتقييم واملطتابعة وعقد  1اجطتماعات مطتابعة بني احلكومة واملاحنني ملطتابعة سري
تنفيذ الطتعهدات مقارنة باجطتماعني اثنني خالل كامل الفرتة  ،3141–3111فضالً عن إصدار 1
تقارير فصبية لبمطتابعة من قبل اجلهاز الطتنفيذي.



تضمن تنفيذ تعهدات مؤمتر املاحنني لبيمن  3143وألول مرة آلية واضحة اللطتزامات احلكومة
واملاحنني متثل يف وثيقة اإلطار املشرتك لبمسئوليات املطتبادلة ( )MAFواملطتضمن جمموعة من
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السياسات واإلجراءات واإلصالحات اليت تعهدت احلكومة بطتنفيذها وكذلك الطتزامات املاحنني
بسرعة ختصيص وإنفاذ الطتعهدات.


قيام احلكومة بطتعزيز دور شركاء الطتنمية احملبيني من قلاع خاص وجمطتمع مدني يف عمبيات
االطالع واملطتابعة والطتقييم ملشاوراتها املخطتبفة مع جمطتمع املاحنني ،وكذلك دعوتهم حلضور
مؤمتر الرياض ومجيع لقاءات املطتابعة الطتشاورية بني احلكومة واملاحنني.

 -5تفاقم الصراع واندالع حرب 0115
اندلعت أحداث  3144نطتيجة جمموعة من العوامل السياسية واالقطتصادية واالجطتماعية املطتداخبة
واليت شكبت يف جمموعها مالمح األزمة اليمنية آنذاك .غري أن الصراع منذ عام  3141مروراً حبرب
 3141عبى اليمن ارتبط بأسباب سياسية لالسطتحواذ عبى السبلة ،وإن تغبفت جزئياً بالشأن
االقطتصادي (إسقاط اجلرعة) .ومبا أن هناك ورقة عمل تطتناول الطتلورات السياسية ،تكطتفي هذه الورقة
بطتناول أهم تداعيات حرب  3141عبى تدفق املساعدات اخلارجية وخصوصاً املطتعبق باجلانب الطتنموي.
وقد مثّل قرار البنك الدولي يف  44مارس  3141تعبيق متويل مشاريعه الطتنموية يف اليمن نطتيجة
الظروف السياسية واألمنية أحد أهم تداعيات احلرب من خالل توقيف احملفظة الطتمويبية لببنك
واملقدرة حبوالي  411مبيون دوالر إىل جانب تعهدات إضافية حبوالي  111مبيون دوالر .وقد كان
البنك الدولي قد عبق أنشلطته يف اليمن خالل  3144ومل يعاود نشاطه إال يف عام  3143بعد تشكيل
حكومة الوفاق الوطين.
كذلك ،ونطتيجة إغالق معظم السفارات العربية واألجنبية ،عبقت الوكاالت الطتنموية والدول املاحنة
عمبياتها الطتمويبية ،باسطتثناء عدد حمدود مثل الصندوق العربي لإلمناء االقطتصادي واالجطتماعي
والبنك اإلسالمي لبطتنمية اسطتكمبت دفع مسطتحقات املقاولني ألعمال منجزة من وقت سابق .ومع
ذلك ،اسطتمرت املساعدات اإلنسانية احملدودة من قبل منظمات األمم املطتحدة وغريها واليت قدرت
من الواليات املطتحدة األمريكية و 34مبيون دوال من املمبكة املطتحدة .وميكن إمجال الطتداعيات واآلثار
عبى قرارات تعبيق املساعدات الطتنموية لبيمن يف اآلتي:

Tracking Global Humanitarian Aid Flows, Financial Tracking Service 2015.
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حبوالي  4.2مبيار دوالر 21،منها  143مبيون دوالر من السعودية و 321مبيون دوالر من اإلمارات و442



الطتأثري عبى النمو االقطتصادي والذي يسجل منواً سالباً نطتيجة احلرب وتداعياتها املخطتبفة.



زيادة الفقر والبلالة نطتيجة توقف جزء كبري من نشاط القلاع اخلاص الصناعي والطتجاري
والزراعي واخلدمي وتعبيق املشاريع املمولة من املاحنني.



زيادة املعاناة اإلنسانية ملاليني اليمنيني وبالذات النازحني نطتيجة األعداد الكبرية احملطتاجني
وحمدودية املساعدات اخلارجية ملثل هذه احلاالت.

 -6اجلهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات املاحنني
بعد النجاح الذي حتقق يف مؤمتر الرياض لبماحنني يف  3143وارتفاع الطتعهدات إىل مسطتويات غري
مسبوقة ،مت الطتشاور بني احلكومة اليمنية وشركاء الطتنمية حول إنشاء مسار سريع السطتيعاب تبك
الطتعهدات خالل الفرتة االنطتقالية .ورغم وجاهة املوضوع وأهميطته لبيمن ،إال أن الفكرة نبعت خببفية
سياسية من قبل املؤمتر الشعيب العام بهدف إضعاف وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي واليت كان
وزيرها من الطتجمع اليمين لإلصالح .وحظيت الفكرة بدعم وحتمس كبري من قبل بعض املاحنني،
وتببورت يف إنشاء اجلهاز الطتنفيذي لطتسريع اسطتيعاب تعهدات املاحنني بهدف حتسني اسطتيعاب
الطتمويالت اخلارجية وتسريع تنفيذ املشاريع الطتنموية من خالل جتاوز العوائق اإلدارية والبريوقراطية
والقانونية وضعف القدرات البشرية ،وتعزيز املطتابعة والطتقييم لبمشاريع وضمان الطتزامها باملعايري
الفنية والزمنية واملادية ،باإلضافة إىل االسطتفادة من الدعم الفين لبماحنني يف تقديم االسطتشارات
واخلربات وبناء القدرات احملبية .وركزت الطتصورات األولية لبمهام واالخطتصاصات املناطة باجلهاز عبى
اجلانب الطتنفيذي لبمشاريع املمولة خارجيًا وأهمها:
 .4الطتحضري واإلعداد لبمشروعات وطرح املناقصات وإجراء الطتعاقدات بالطتشاور مع اجلهات املعنية.
 .3مطتابعة تنفيذ املشاريع ،واقرتاح احلبول واملعاجلات الكفيبة بضمان الطتنفيذ.
 .2إعداد الوثائق واألدلة النملية ذات الصبة بإدارة وتنفيذ املشروعات بالطتنسيق مع اجلهات املعنية.
 .1الطتعاقد مع االسطتشاريني إلعداد دراسات اجلدوى والطتصاميم لبمشروعات حسب احلاجة.
 .1إعداد الطتقارير الشهرية والفصبية والسنوية ،ومطتابعة تنفيذ الطتوصيات الواردة فيها.
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ورغم وضوح الرؤية لبدور واملهام احملددة لبجهاز الطتنفيذي ،إال أن تشكيل جمبس اإلدارة وبأغببية فيه
لبمؤمتر الشعيب العام حبكم الوزارات اليت حصل عبيها قد دفع إىل إعادة النظر يف مهام وصالحيات
اجلهاز وحتويل دوره من تنفيذي إىل تنسيقي ملساعدة اجلهات احلكومية املعنية يف إدارة وتنفيذ تعهدات
املاحنني سواءً يف جانب السياسات واإلصالحات أو يف املشاريع .وشهد إنشاء اجلهاز واخطتيار موظفيه شد
وجذب بني احلكومة واملاحنني ،رغم اإلعالن عن الوظائف وعبى رأسها منصب املدير الطتنفيذي ،حيث
أصر املاحنون عبى اخطتيار املدير الطتنفيذي من الشخصيات املرشحة من قببهم .وتبخصت أبرز مهام
اجلهاز الطتنفيذي اليت تضمنها القرار اجلمهوري رقم ( )33لسنة  3142يف اآلتي:


مساعدة اجلهات املعنية يف الطتحضري واإلعداد لبمشروعات حسب احلاجة.



دعم قدرات وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي واجلهات احلكومية املعنية والطتنسيق معها فيما خيص
تنفيذ اإلصالحات وااللطتزامات الواردة يف وثيقة اإلطار املشرتك لبمسئوليات املطتبادلة بني احلكومة
واملاحنني.



الرتتيب لعقد البقاءات الطتشاورية مع اجلهات احلكومية واملاحنني ومنظمات اجملطتمع املدني وإعداد
تقارير الطتقييم واملطتابعة.

واتسمت عالقة اجلهاز باجلهات احلكومية واملاحنني باإلجيابية وخصوصاً مع وزارة الطتخليط والطتعاون
الدولي .وقد نفذ اجلهاز منذ ديسمرب  3142مهامه يف الدعم واملؤازرة لقدرات وزارة الطتخليط والطتعاون
الدولي واجلهات األخرى ذات العالقة .كما كان له دور يف انطتظام املطتابعة الدورية لبعالقة بني احلكومة
واجلهات املاحنة ،إىل جانب تنسيق ودعم تنفيذ السياسات واإلصالحات اليت تضمنها اإلطار املشرتك
لبمسئوليات املطتبادلة بني احلكومة واملاحنني .وقام اجلهاز باسطتكمال جهود وزارة الطتخليط والطتعاون
الدولي والربنامج اإلمنائي لألمم املطتحدة يف إنشاء وتلوير نظام مراقبة املساعدات اخلارجية يف اليمن،
حيث كان من املطتوقع أن يطتم إطالق النظام يف مارس  .3141ومع ذلك ،مل يطتمكن اجلهاز من حتقيق
وحطتى مارس  .3141ويعود ذلك الطتباطؤ إىل جمموعة من العوامل أهمها عدم منح اجلهاز الطتنفيذي
الصالحيات الكامبة يف الطتفاوض والطتخاطب املباشر مع املاحنني حول ختصيص وانفاذ تعهداتها،
واسطتمرار احلكومة واملاحنني عبى حد سواء يف انطتهاج اآلليات السابقة ،وصعوبة األوضاع السياسية
واألمنية اليت شهدتها اليمن خالل تبك الفرتة .وقد خبص تقييم اجلهاز الطتنفيذي لعمبيات اسطتيعاب
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حتسن مرضي يف اسطتيعاب وانفاذ تعهدات املاحنني ،إذ مل يببغ صرف تعهدات عام  3143سوى %14

تعهدات املاحنني وتنفيذ السياسات واالصالحات املطتفق بشأنها مع املاحنني إىل جمموعة من الطتوصيات،
أهمها:


تسريع إصالحات قلاع اللاقة وعبى رأسها اسطتكمال إعداد وإقرار االسرتاتيجية الوطنية إلصالح
قلاع الكهرباء وحل إشكالية حملة معرب الغازية واليت حتطتجز قرابة  411مبيون دوالر من
تعهدات املاحنني.



اسطتكمال خلوات احلكومة الرامية إىل تعزيز الشراكة مع القلاع اخلاص واجملطتمع املدني.



إعادة النظر يف قرارات إنشاء الوحدات الطتنفيذية ولوائحها الطتنظيمية إلعلائها الصالحيات اليت
متكنها من مزاولة أعماهلا بدون عرقبة وبشكل فعال ،وسرعة توفري امليزانيات الطتشغيبية الكافية
هلا.



دعوة كل من وزارة الطتخليط ووزارة املالية والبجنة العبيا لبمناقصات وممثبي بعض الوزارات
لالتفاق عبى خلوات موحدة إلعداد املشاريع ،وتكبيف جهة واحدة بهذه العمبية لضمان املسؤولية
والفاعبية يف إعداد املشاريع.



أهمية الطتفاوض مع املاحنني عبى إلغاء نسبة املساهمة احلكومية يف املشاريع وختصيص نسبة
معينة من ميزانيات املشاريع إىل املوازنات الطتشغيبية لبوحدات الطتنفيذية القائمة عبى هذه
املشاريع.

وبعد تشكيل حكومة الكفاءات ،تبنى رئيس احلكومة تعديل قانون إنشاء اجلهاز من خالل صدور القرار
اجلمهوري رقم ( )1لسنة  3141والذي نص يف املادة ( )2عبى أن يطتبع اجلهاز الطتنفيذي رئيس جمبس
الوزراء .غري أن اشطتداد الصراع السياسي واندالع احلرب يف مارس  3141وتعبيق أنشلة البنك الدولي
أدى إىل توقف أعمال اجلهاز ،بينما كان يسطتعد لالنطتقال إىل مرحبة جديدة حتت اإلدارة املباشرة
لرئيس الوزراء والطتحول بصورة جزئية إىل الدور الطتنفيذي واإلشراف عبى بعض الوحدات الطتنفيذية
لبمشاريع يف بعض اجلهات واليت تعاني من قصور يف عمبها.
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 -7املساعدات اخلارجية لليمن :فرص أم أعباء
يدور حالياً جدل حول املساعدات اخلارجية اليت يطتبقاها اليمن ومدى مساهمطتها يف حتقيق الطتنمية،
حيث يلرح البعض أنه رغم احطتالل البحث عن متويل لربامج الطتنمية خالل الفرتة املاضية حيزاً كبرياً
يف أولويات السياسة اخلارجية اليمنية سواءً من خالل دببوماسية القمة (الزيارات الرئاسية ،زيارات
رؤساء الوزراء) أو من خالل املشاركة يف االجطتماعات واملؤمترات الدولية ذات العالقة؛ 22فإن تقييم دور
املساعدات اخلارجية خالل العقود الثالثة املاضية أظهر ضآلة تبك املبالغ واليت تراوح مطتوسط الصرف
السنوي بني  211–311مبيون دوالر خالل العشر السنوات األخرية من ناحية ،وحمدودية تأثريها من
ناحية أخرى ،فضالً عن أنها شكبت عبئاً سياسياً واقطتصادياً عبى اليمن من خالل تأثريها عبى مواقف
اليمن اخلارجية وكذلك فطتحها باباً لبفساد واسطتشرائه نطتيجة ضعف املؤسسات الوطنية وحمدودية
قدراتها .ويف املقابل ،يصر الرأي املقابل عبى أن املساعدات خبقت فرصاً لالقطتصاد اليمين ودفعت جبهود
الطتنمية بغض النظر عن السببيات اليت رافقطتها .فقد حققت املوازنة العامة لبدولة عجزاً مسطتمراً خالل
السنوات  3141–3111باسطتثناء عامي  3114و 3111نطتيجة ارتفاع أسعار النفط ،األمر الذي اضلر
احلكومات املطتعاقبة إىل البجوء لبمساعدات اخلارجية لطتمويل عجز املوازنة وخاصة يف جانبها
االسطتثماري .وقد تراوح الطتمويل اخلارجي لبموازنة بني  %33و %32من إمجالي اإلنفاق االسطتثماري
خالل الفرتة  3141–3112ومبطتوسط .%17

23

وعموماً ،يصعب توفري اإلجابة القاطعة عبى هذا السؤال نظراً للبيعة املوضوع .ومع ذلك ،ميكن إجياز
وجهيت النظر وترك الفصل يف هذه املسألة لدراسات تسطتهدف املوضوع حتديداً .ويسطتند اللرف الذي
يطتبنى أهمية املساعدات اخلارجية لبيمن إىل ضرورة توفري احطتياجات السكان من البنية الطتحطتية
واخلدمات األساسية خاصة مع ارتفاع منو السكان ،فضالً عن حطتمية خبق فرص عمل جديدة وضمان
احلماية االجطتماعية .ويعزز احلاجة إىل املساعدات اخلارجية يف اليمن االعطتبارات اآلتية:



اتساع الفجوة الطتنموية وطموح األهداف الطتنموية اليت تنشدها اليمن يف خمطتبف القلاعات.

 22جالل إبراهيم فقرية ،تعبئة املوارد يف السياسة اخلارجية اليمنية ،مركز سبأ لبدراسات االسرتاتيجية ،أوراق حبثية ،سبطتمرب
 ،2119ص.21.
 23وزارة املالية ،نشرة إحصائية مالية احلكومة ،العدد  ،22الربع الرابع .2182
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تصنيف اليمن ضمن الببدان األقل منوًا وتأخرها الطتنموي الواضح عن حميلها اإلقبيمي.



حمدودية املوارد املالية املطتاحة من مصادر حمبية وقصورها عن تنفيذ االسرتاتيجيات واخللط
الطتنموية.



اعطتماد االسطتثمارات احلكومية عبى الطتمويل اخلارجي ،وتراجع الربنامج االسطتثماري بشكل كبري
أو توقفه عند تعبيق املاحنني مساعداتهم كما حدث خالل فرتة ما بعد الوحدة وكذلك يف عامي
 3144و.3141



تفاقم املشكبة اإلنسانية يف اليمن نطتيجة نشوب الصراعات واحلروب بني فرتة وأخرى واحطتياجاتها
املالية الكبرية.

ومن ناحية أخرى ،ميكن النظر إىل املساعدات اخلارجية كعبء عبى القرار السياسي واالقطتصادي
اليمين لألسباب اآلتية:


ارتباط جزء من املساعدات اخلارجية مبشروطية سواءً املنظمات الدولية اليت تطتلبب تنفيذ
إصالحات معينة منها ما يسري يف صاحل اليمن والبعض اآلخر خيدم مصاحل الدول املاحنة بشكل
أو آخر ،أو اشرتاطات أخرى من قبيل اختاذ إجراءات أمنية أو سياسية تطتوافق مع سياسات ومصاحل
الدول املاحنة؛ األمر الذي يضعف اسطتقالل القرار السيادي ويطتيح جمال لبطتدخالت اخلارجية يف
شئون اليمن.



اسطتعادة الدول واملنظمات املاحنة جزء ال بأس به من مساعداتها لبيمن يف صورة خربات اسطتشارية
وفنية وتكاليف إلجراءات أمنية لبعثاتها ومسطتشاريها واليت قد تببغ  %11من املساعدات ،وهو ما
يقبص اسطتفادة البالد واملواطن عبى حد سواء من تبك املساعدات ويقبل فاعبيطتها.



اسطتمرار اخلالف حول األولويات بني املاحنني واحلكومة والذي ينعكس يف تأخري املشروعات
وإضعاف أثرها الطتنموي.



ضعف القدرات احلكومية ودور مؤسساتها يف اسطتيعاب املساعدات اخلارجية وكذلك يف اإلشراف
والرقابة عبى أنشلة ومشاريع الوكاالت الطتنموية اخلارجية ،مما خيفض االسطتفادة من تبك
املساعدات ويفطتح باباً لبفساد الذي اسطتشرى بصورة كبرية سواء السطتئثار أصحاب النفوذ بشكل
مباشر أو غري مباشر عبى تنفيذ املشروعات أو عبى املنافع اليت تقدمها.
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وتشري دراسات وتقارير اقطتصادية خمطتبفة إىل أن حمدودية املوارد املالية احملبية املطتاحة لبحكومة
واالقطتصاد اليمين تعود إىل السياسات احلكومية وضعف املؤسسات واسطتشراء الفساد ،خاصة وأن اليمن
غنية مبواردها اللبيعية وتطتمطتع مبوقع جغرايف هام وثروات نفلية ومعدنية مطتنوعة إىل جانب املزايا
الكامنة يف العديد من القلاعات االقطتصادية مثل السياحة والنقل وغريها .كما تدعو الدراسات إىل
اسطتغالل اإلمكانيات بصورة سبيمة واليت ميكن أن حتقق عوائد مالية واقطتصادية كبرية توجه لطتحقيق
األهداف الطتنموية امللبوبة دون حاجة لبمساعدات اخلارجية ،عبماً أن اسطتغالل تبك املوارد يطتلبب
جهود حكومية وإمكانيات مادية وبشرية تفوق قدراتها احلالية .كذلك ،تؤكد الدراسات أن حتسني
األداء احلكومي وترشيد اإلنفاق العام ميكن أن حيقق وفر مالي يساوي أو يفوق ما حتصل عبيه اليمن
من مساعدات خارجية ،حيث توصي مبا يبي:
o

اختاذ إصالحات حقيقية يف نظام الوظيفة العامة (اخلدمة املدنية واجليش واألمن) وإزالة
األمساء الوهمية واملزدوجة من كشوفات الراتب.

o

ترشيد الدعم املقدم لبمشطتقات النفلية.

o

حتسني شروط الطتفاوض مع الشركات النفلية العامبة يف اليمن وباألخص يف ختفيض نفط
الكبفة.

o

حتسني الطتحصيل الضرييب واجلمركي.

o

تصحيح أوضاع القلاع العام واملخطتبط وفرض رقابة مالية وإدارية جادة مبا يضاعف فوائض
األرباح.

o

توجيه االدخار احملبي إلنشاء شركات عامة مساهمة يف البنية الطتحطتية اإلنطتاجية ذات الرحبية.

 oاجلدية يف حماربة الفساد ويف كافة القلاعات.

وبالطتلورات واملطتغريات املسطتقببية ثانياً ،ومبعنى تقدير احلاجة إىل املساعدات اخلارجية من منظور ما
هو كائن وليس ما ينبغي أن يكون؛ وبالطتالي حتديد احلاجة إىل املساعدات اخلارجية وفق املوارد
واإلمكانيات والظروف يف األجل القصري مع العمل عبى حتسني تبك املوارد والقدرات مسطتقبالً .إذاً،
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وتظل احلاجة إىل املساعدات اخلارجية مسألة نسبية ترتبط بالعوامل واألوضاع الراهنة أوالً

وبصورة قلعية ،سطتظل اليمن يف ظل الظروف الراهنة يف حاجة وبصورة كبرية ومبحة إىل املساعدات
اخلارجية يف األجبني القصري واملطتوسط ،وعبى أن ختف تبك احلاجة عبى املدى اللويل عندما تطتمكن
اليمن من مغادرة دائرة الطتبعية السياسية واالقطتصادية سواءً لدول اإلقبيم أو لبدول الكربى وتوفري
اسطتقرار سياسي وأمين مع تنفيذ إصالحات مالية وإدارية واقطتصادية جادة السطتثمار الثروات اللبيعية
وتسخريها يف سبيل حتقيق أهداف الطتنمية االقطتصادية واالجطتماعية وحتديداً النمو االقطتصادي
العادل.

 -8املساعدات اخلارجية وإعادة اإلعمار
رغم اسطتمرار االحطتياجات اليت سعت إىل حتقيقها خلط وبرامج الطتنمية عبى مدار أكثر من  41عاماً،
إال أن األحداث األخرية ونطتائج احلرب والصراعات ال بد أن ترتك أثرها عبى أولويات الفرتة املقببة ،حيث
أن قضايا إعادة اإلعمار وجرب الضرر لبفئات واملناطق املطتضررة سيكون هلا أولوية عبى غريها من جهود
الطتنمية الطتقبيدية .وبعيداً عن اجلدل املبكر حول أحقية اليمن يف تعويضات احلرب اليت تقودها
السعودية ،فإن املرحبة القادمة يف حاجة إىل آليات عمل خمطتبفة لطتنسيق اجلهود العامة واخلاصة مع
اجلهات املاحنة يف اسطتخدام املساعدات اخلارجية وتعويضات احلرب إلعادة اإلعمار وحتقيق الطتنمية يف
املناطق والقلاعات املطتضررة ،إىل جانب نقل الطتجارب واخلربات الدولية مبا يف ذلك ملعاجلة اآلثار
االجطتماعية والنفسية اليت حلقت بالسكان .وعبى غرار األطر املؤسسية اليت مت إنشائها يف الببدان اليت
خرجت من الصراعات املسبحة ،فإن احلكومة أقرت يف سبطتمرب  3141ومن منفاها يف الرياض إنشاء
جهاز تنفيذي كإطار مرجعي شامل إلعادة اإلعمار والطتنمية يف اليمن .ويرتكز دور ذلك اجلهاز يف
حشد املوارد املالية احملبية واخلارجية الالزمة بصورة كفؤة ،مع العمل عبى تنسيق كافة اجلهود
لطتنفيذ األولويات العاجبة لبحكومة واملرتبلة مبرحبة بناء السالم وإعادة اإلعمار وجرب الضرر يف
املناطق املطتضررة من األحداث من خالل:


إعداد اسرتاتيجية موحدة جلهود إعادة اإلعمار ومعاجلة القضايا واالحطتياجات اإلنسانية العاجبة
يف املناطق املطتضررة والعمل عبى تنفيذها.



وضع معايري وآليات عمل لبصناديق والوحدات الطتنفيذية يف القلاعات املخطتبفة واحملافظات.



اإلشراف املباشر عبى تنفيذ املشاريع ذات العالقة ويف كافة املراحل (اإلعداد ،الطتنفيذ ،املطتابعة).
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الطتنسيق مع اجلهات احلكومية والسبلات احملبية يف القضايا املطتعبقة باالحطتياجات األساسية
لبمواطنني وإعادة اإلعمار يف املناطق املطتضررة.



ترتيب االجطتماعات والبقاءات وورش العمل اخلاصة بإعادة اإلعمار ومعاجلة القضايا واالحطتياجات
اإلنسانية العاجبة يف املناطق املطتضررة.

وتطتلبب اسرتاتيجية إعادة اإلعمار ضمان الرتابط بني اجلوانب السياسية واألمنية من جهة واجلوانب
االقطتصادية واالجطتماعية من جهة أخرى .ويف هذا السياق ،ميكن لبماحنني دعم اجلهود احلكومية خالل
مرحبة إعادة اإلعمار من خالل مسارين مطتوازيني هما املسار السياسي واألمين واملسار االقطتصادي
واالجطتماعي .ويركز املسار األول عبى بناء السالم ودعم املصاحلة الوطنية بني الفرقاء السياسيني من
خالل إجراءات بناء الثقة واالتفاق عبى فرتة انطتقالية واضحة املهام والفرتة الزمنية وإقامة حكومة
وحدة وطنية ،باإلضافة إىل وضع آلية حل اإلشكاليات اليت قد تنشأ خالل الفرتة االنطتقالية مثل قضية
األقاليم واالنطتخابات .ويف اجلانب األمين ،يطتناول هذا اجلانب قضايا األسبحة الثقيبة واملطتوسلة
وإعادتها إىل خمازن الدولة وتسريح املبيشيات وإعادة دجمهم يف اجملطتمع مع إحلاق البعض وفق شروط
معينة يف اجليش واألمن دون ترتيب تبعات عبى موازنة الدولة.
أما املسار االقطتصادي واالجطتماعي ،فيخطتص جبرب الضرر وإعادة تشييد البنية الطتحطتية واملنشآت العامة،
إىل جانب الرتكيز عبى سبل املعيشة لألفراد واجملطتمعات احملبية ومتويل برامج اإلقراض الصغري
واألصغر مبا خيفف حدة الفقر وخماطر البلالة ويسهم يف تعزيز فرص النمو االقطتصادي ،فضالً عن
تعزيز الشراكة الفاعبة مع القلاع اخلاص واجملطتمع املدني .وينبغي عدم إغفال النزاهة والشمول
واملسئولية يف هذه األعمال ،إذ أثبطتت جتارب ببدان خمطتبفة منها لبنان والعراق والكونغو الدميقراطية
فساداً كبرياً يف عمبيات إعادة اإلعمار وحتوهلا إىل ثقب أسود يبطتهم املوارد احملبية واملساعدات
اخلارجية ،فضالً عن اسطتخدامها كأداة سياسية لطتدعيم فئة أو منلقة أو حزب سياسي.

تكمن املشكبة األساسية يف اليمن يف سوء إدارة املوارد واإلمكانيات واسطتغالهلا لصاحل فئات حمددة دون
بقية اجملطتمع .وبالطتالي ،جتاوز الطتحديات واملعوقات أمام اسطتيعاب املساعدات اخلارجية واليت مت الطتلرق
إليها أعاله من خالل آليات حتسني أداء البنية املؤسسية واإلدارية ذات العالقة من ناحية ،وقيام املاحنني
أنفسهم – كوضع اسطتثنائي  -بطتخفيف اشرتاطاتهم وخصوصاً املطتعبقة بطتنفيذ اإلصالحات واملرونة
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 -9اإلصالحات الالزمة لتعزيز استيعاب تعهدات املاحنني

يف إجراءاتهم املالية واإلدارية اليت يطتلببها تنفيذ املساعدات .وميكن طرح جمموعة من املقرتحات اليت
ميكن أن تفعّل االسطتفادة من املساعدات اخلارجية وترفع أثرها الطتنموي يف املدى القصري ،سواءً اسطتمر
الوضع السياسي واألمين املطتأزم أو حدث انفراج وتواجدت سبلة معرتف بها إقبيميًا ودولياً ،أبرزها:


تبين آليات تدخل مباشر لبماحنني عن طريق قيام املمول بطتأمني املشرتيات وعمل الطتعاقدات
لبمشاريع اليت تقرها السبلات احملبية أو سبلة األمر الواقع مع اجلهة املنفذة مباشرة وفق
إجراءات املمول املالية واإلدارية.



الطتحويل املباشر لبموارد املالية لآلليات واملشاريع القائمة مثل الصندوق االجطتماعي لبطتنمية
ومشروع األشغال العامة ،واليت يطتوفر هلما آليات تنفيذ وأنظمة مالية وإدارية مطتوافقة مع إجراءات
املاحنني مع قدرة جيدة يف املطتابعة والطتقييم وإعداد الطتقارير.



إشراك منظمات اجملطتمع املدني يف عمبية الطتنفيذ وخصوصاً يف املشاريع االجطتماعية واإلنسانية،
ويطتم اخطتيار املنظمات املؤهبة بالشراكة بني احلكومة واملاحنني.



إنشاء منطتدى تنسيق لبماحنني املهطتمني باليمن يبطتزم بعقد اجطتماعات تشاورية دورية لطتنسيق
جهود املاحنني ،وكذلك اجطتماعات مع اجلهات احلكومية لضمان عدم الطتكرار أو االزدواجية
ومواءمة تعهدات املاحنني مع أولويات الطتنمية.



إطالق مسار سريع لطتخصيص وانفاذ تعهدات املاحنني يسطتهدف مراجعة اإلجراءات احلالية
وحتديد املعوقات يف كل مرحبة من مراحل االسطتيعاب وإجياد احلبول الالزمة.

أما عبى املدى املطتوسط واللويل ،وبطتوفر سبلة شرعية معرتف بها وأوضاع سياسية وأمنية مسطتقرة،
فإن املقرتحات تركز عبى ما يبي:


إعداد اسرتاتيجية املساعدات اخلارجية إلدارة املساعدات وتوجيهها حنو أولويات واحطتياجات
الطتنمية ،تضمن فعالية الطتنسيق بني احلكومة واملاحنني من جهة وبني املؤسسات احلكومية املخطتبفة
مع توزيع املهام واألدوار فيما بينها من جهة أخرى.
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تنويع صور الدعم مثل آلية الدعم القلاعي ( )SWAPوالدعم املباشر لبموازنة العامة لبدولة ،مع
اعطتماد حزمة مبادئ وسياسات تضمن املبكية الوطنية لبمساعدات وفق ما تضمنطته اإلعالنات
الدولية ومنها إعالن باريس.



تفعيل املطتابعة والطتقييم لبمشاريع املمولة خارجياً من خالل إنشاء نظام لبمطتابعة والطتقييم
واعطتماده األساس لطتوجيه املساعدات اخلارجية مع تلوير الطتنسيق لطتدخالت املاحنني حبسب
أولويات خلط وبرامج الطتنمية.



اعطتماد برامج الطتمويل مطتعدد السنوات واليت تطتيح ختليط وبرجمة أفضل لبمساعدات اخلارجية
سواءً عبى مسطتوى القلاعات أو املشاريع أو جغرافياً ومناطقياً.

التنمية والمساعدات الخارجية

135

ملحق
جدول ( :)4املساعدات اخلارجية (القروض واملنح) اجلاري استخدامها خالل الفرتة 3142 – 3111

جدول  :3مستوى التنفيذ لتعهدات مؤمتر املاحنني 3143

136

التنمية والمساعدات الخارجية

137

جدول  :2تعهدات املاحنني اإلضافية بعد مؤمتر 3143

138

جدول  :1ملخص املشاريع املمولة من املاحنني حسب احملافظة والقطاع

التنمية والمساعدات الخارجية

139

املراجع
 .1البنك الدولي ،قاعدة البيانات ،

http://data.albankaldawli.org/topic/aid-effectiveness

 .0البنك اإلسالمي لبطتنمية ،دراسة عن العقبات اليت تواجهها اجلمهورية اليمنية يف تنفيذ املشاريع
واسطتخدام الطتمويل.0110 ،
 .3األمم املطتحدة ،اليمن وثيقة االحطتياجات اإلنسانية .0114
 ،UNDP .4تقرير الطتنمية البشرية .0115
 .5وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،اخللة اخلمسية الثالثة لبطتنمية االقطتصادية واالجطتماعية
والطتخفيف من الفقر .0111 – 0116
 .6وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،الربنامج املرحبي لالسطتقرار والطتنمية .0114 – 0110
 .7وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،تقرير حول سري تنفيذ املشاريع املمولة من تعهدات مؤمتر لندن
حطتى يونيو.0111
 .8وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،تقرير حول مركز القروض واملساعدات اجلاري اسطتخدامها
.0113
 .9وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،خوسيه موسكوزو ،اسرتاتيجية اسطتيعاب املساعدات الطتنموية
اخلارجية.0116 ،
 .11وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،سياسة الشراكة الوطنية يف اجلمهورية اليمنية ،يوليو
.0110
 .11وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،تقرير احلكومة املقدم لبقاء املطتابعة الطتشاوري مع املاحنني،
فرباير .0118
 .10وزارة الطتخليط والطتعاون الدولي ،دراسة القدرة االسطتيعابية ،إبريل .0110
 .13وزارة املالية ،نشرة إحصائية مالية احلكومة ،العدد  ،50الربع الرابع .0113
 .14اجلهاز املركزي لإلحصاء ،كطتاب اإلحصاء السنوي .0113
 .15املركز اليمين لبدراسات االسرتاتيجية ،الطتقرير السنوي .1998
 .16املعهد الوطين لبعبوم اإلدارية ،مدخل إىل احلكم الرشيد ،اللبعة األوىل ،صنعاء ،فرباير .0110

140

 .17اجلهاز الطتنفيذي لطتسريع اسطتيعاب تعهدات املاحنني ،الطتقرير السنوي  ،0114مارس .0115
 .18جيين هيل وآخرون ،اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية لبصراع ،تقرير تشامت
هاوس ،سبطتمرب .0113
 .19جالل إبراهيم فقرية ،تعبئة املوارد يف السياسة اخلارجية اليمنية ،مركز سبأ لبدراسات
االسرتاتيجية ،أوراق حبثية ،سبطتمرب .0119
 .01منصور عبي البشريي ،اخلبفيات املؤسسية لبدعم اإلقبيمي والدولي وأثره عبى املسطتقبل
االقطتصادي والطتنموي (ورقة عمل.)0116 ،
 .01منصور عبي البشريي ،البعد االقطتصادي وعالقطته بالثورة الشعبية يف اليمن ،جمبة شئون العصر،
العدد  ،40/41سبطتمرب .0111
 .00موسى عالية ،عدم فاعبية املساعدات اخلارجية لبدول النامية بني امللرقة والسندان ،جمبة حبوث
اقطتصادية عربية ،العددان  / 71 – 69شطتاء – ربيع .0115
 .03فاطمة أبو األسرار ،حبول ضيقة األفق ملشاكل مزمنة :احلاجة إىل حتقيق الكفاءة لبمساعدات
يف اليمن ،مركز دراسات الدميقراطية وحكم القانون ،جامعة سطتانفورد ،أغسلس .0113
 .04املال أبو بكر ،جريدة االحتاد الوطين الكردسطتاني ،املس ــاعـدات اخلارجيــة والطتنميـة فـي املنلقــة
العربيــةhttp://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=38128 ،

 .05د .سبوى يوسف درويش ،املساعدات الغربية ودورها يف الطتنمية يف إفريقيا:
 http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1751مارس .0110

باللغة اإلجنليزية:
2. Tracking Global Humanitarian Aid Flows, Financial Tracking Service 2015.

141

التنمية والمساعدات الخارجية

1. EOSC, The Political Economy of Reforms in Yemen, 2014.

142

الوضع الإنساني في اليمن
أ .إيمان عبدالرحمن شريان

 .1الوضع اإلنساني خالل الفرتة ()2010-1991
 1.1الوضع اإلنساني :املفهوم واألطراف
يعترب الوضع االنساني نتاج العديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية .لذلك ،تسعى
الدول اىل حتقيق تنمية شاملة مروراً بالعديد من املرالل ،ابتداً من احاربة الققر وإجياد مصادر
للدخل وتوفري اخلدمات األساسية ،وانتهاً بتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي وما يتضمنه من
عدالة والرتام احلقوق واحلريات.
ونظراً للتعقيد الذي يعرتي أنظمة احلكم يف الدول النامية والقجوة التكنولوجيا الكبرية يف أسالي
إنتاجها ،تعتمد العديد من تلك الدول خاصة يف األزمات واحلروب والكوارث الطبيعية على مساعدات
إنسانية كتدخل عاجل إلنقاذ األرواح املعرضة للخطر وتغطية العجز يف التمويل احمللي.
وتعرف املساعدات أو العون االنساني بأنه "العون املقدم إلنقاذ أرواح النا

والتخقي من معاناتهم

وصون ومحاية الكرامة االنسانية أثناً لاالت الطوارئ وبعدها .وتوجه املساعدات وفق مبادئ أهمها
اإلنسانية ،احلياد وعدم االحنياز ،واالستقاللية .وتصمم املساعدات لقرتات قصرية وتلبية االلتياجات
اآلنية اليت تلي الكارثة" 1.وتقدم املساعدات االنسانية للدول اليت تعاني من تدهور كبري يف األوضاع
اإلنسانية ،إما ألسباب مزمنة مثل استمرار لاالت الققر املدقع من عام آلخر وصوالً إىل كارثة إنسانية،
أو بسب طارئ مثل احلروب والكوارث الطبيعية .ويتميز هذا العمل االنساني بعدة خصائص أهمها:


جسر اهلوة ملساعدة القئات املتضررة للعودة إىل لياتها الطبيعية.



الرتكيز على من هم أشد لاجة للعون.



يقدم احلماية لألفراد ويدافع عنهم.



ينتقل من التدخالت اآلنية إىل احللول املستدامة.



ينبع من احلس اإلنساني.

 1احاضرة تعريقية عن القانون االنساني الدولي ،املنتدى اليمين اإلنساني اليمين 22 ،ديسمرب .2112
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وميكن التمييز بني الوضع اإلنساني املرتدي يف األلوال العادية والذي هو نتاج تراكمي لتدهور
مؤشرات التنمية البشرية وصوالً إىل وضع ترتقع فيه الوفيات وسوً التغذية والققر متعدد اجلوان
باإلضافة إىل انتهاكات لقوق االنسان ،وبني لاالت الطوارئ واليت يزداد خالهلا تدهور الوضع
اإلنساني بسب تقشي األوبئة أو الوصول إىل لد اجملاعة .وتعزى تلك احلاالت لسببني رئيسيني ،أوهلما
الققر وثانيهما فشل السياسات احلكومية .أما الوضع االنساني الكارثي فهو يف الغال استثنائي من
صنع اإلنسان أو الطبيعة والذي يستدعي تدخل عاجل بهدف إنقاذ األرواح املعرضة خلطر املوت أو
حلمايته من التعرض للخطر يف األجل القري  .وميثل الوضع الكارثي كحدث أو سلسلة ألداث متثل
تهديداً خطريا للصحة والسالمة واألمن وذلك جملموعة كبرية من السكان الضعقاً وغري القادرين
على حتمل العواق السلبية من تلقاً أنقسهم .وترتبط لاالت الضع غالباً بالققر ،إذ تعترب القئات
األكثر عرضة للكوارث هي فئات الققراً ،وعادة ما تشمل تلك القئات األطقال والنساً احلوامل
واملرضعات واملهاجرين والنازلني.
وعموماً ،ميكن تصني األزمات اإلنسانية حتت األوضاع التالية:


الكوارث الطبيعية :اليت ميكن أن تكون جيوفيزيائية مثل الزالزل والتسونامي وثوران الرباكني ،أو
هيدرولوجية مثل القيضانات واالنهيارات الثلجية ،أو مناخية مثل اجلقاف والعواص واألعاصري،
أو بيولوجية مثل األوبئة.



لاالت الطوارئ من صنع اإلنسان :مثل النزاعات املسلحة أو حتطم طائرة أو قطار أو احلرائق
واحلوادث الصناعية.



لاالت الطوارئ املعقدة :واليت غالبًا ما تشمل جمموعة عناصر طبيعية وأخرى من صنع اإلنسان،
وعادة ما تتميز هذه احلاالت بعن واسع النطاق وخسائر يف األرواح ونزوح السكان وأضرار واسعة
النطاق للمجتمعات واالقتصادات؛ وبالتالي ،حتتاج إىل مساعدات إنسانية متعددة األوجه وعلى
للمساعدات بسب القيود السياسية والعسكرية.
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نطاق واسع ،مع احلاجة أيضاً إىل إزالة أي إعاقات أو خماطر أمنية لعمال اإلغاثة أو منع

 2.1املساعدات اإلنسانية
جتمع اليمن بني خمتل العوامل اليت تقاقم من الوضع اإلنساني ابتداً من معدالت فقر متزايدة
بسب شح املوارد وسوً إدارتها من قبل احلكومات املتعاقبة ،وانتهاً باحلروب والصراعات املسلحة اليت
شهدتها خالل فرتات متقطعة من تارخيها وحتديداً منذ إعالن اجلمهورية العربية اليمنية يف عام
 1692ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية يف عام  ،1691ومروراً بإعالن اجلمهورية اليمنية يف
عام  1661ولتى يومنا ،فضالً عن الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية لبعض الظواهر البيئية اليت
لدثت يف سنوات متقرقة.
وقد أخذ الوضع االنساني خالل العقدين املاضيني اجتاهاً تصاعدياً رغم حتقيق ومو اقتصادي وبعض
االجنازات التنموية ،وذلك نظراً لغياب املبادئ اإلنسانية ومعايري العدالة االجتماعية من ليث التوزيع
اجلغرايف والنوع االجتماعي .ويوجد العديد من األطراف القاعلة يف العمل اإلنساني يف اليمن ،وهي
كالتالي:


احلكومة :ممثلة يف خمتل الوزارات املعنية.



منظمات األمم املتحدة :وتشمل مجيع املنظمات التابعة لألمم املتحدة يف خمتل

اجملاالت

التنموية واالنسانية والقطاعية.


منظمات اجملتمع املدني الدولية :وهي منظمات غري رحبية تتبنى أهدافاً انسانية وتنموية ،وقد
تكون مستقلة أو تنتمي لدولة ما.



منظمات اجملتمع املدني احمللية :وهي منظمات ومؤسسات ومجعيات غري رحبية تعمل حتت إشراف
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبغرض القيام بأنشطة اجتماعية ألهداف إنسانية أو خريية أو
تنموية.



اجلهات املاحنة :وهي املنظمات الدولية واإلقليمية والدول اليت تقدم العون واملساعدة لليمن.



القطاع اخلاص واألهلي :ويتمثل يف رجال األعمال وفاعلي اخلري من املقيمني أو املغرتبني.

ويتم تقديم العون اإلنساني يف اليمن عرب ثالث قنوات رئيسية هي:
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أوالً :منظمة تنسيق الشؤون االنسانية التابعة لألمم املتحدة ( :(OCHAواليت تعد أهم مؤسسات العمل
اإلنساني يف اليمن من ليث لجم املساعدات ولشد التمويل اخلارجي وكذلك يف الدور التنسيقي
بني املنظمات الدولية واملنظمات احمللية العاملة يف اجملال اإلنساني وإدارة قاعدة البيانات وحتديثها
جململ القطاعات االنسانية .وتعمل هذه املنظمة يف عدة قطاعات رئيسية أهمها الصحة ،التعليم ،املياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية ،التغذية واألمن الغذائي ،احلماية ولقوق اإلنسان ،املأوى واملواد
غري الغذائية وإدارة وتنسيق املخيمات ،والقطاع املتعدد (الالجئني واملهاجرين).

ثانياً :منظمات األمم املتحدة األخرى ومنظمات اجملتمع املدني الدولية :واليت تتجه غالباً إىل تقديم
باإلضافة إىل تقديم تدخالت إنسانية عرب متويلها الذاتي وخارج إطار خطة استجابة مثل منظمة
الصحة العاملية ومنظمة اليونيس ومنظمة محاية األطقال العاملية وغريها.
ثالثاً :منظمات اجملتمع املدني احمللية :ليث تزايد عددها خالل السنوات املاضية ويف خمتل اجملاالت
ومجيع احملافظات .ويعمل الكثري من هذه املنظمات بشكل مستقل عن منظمة االوتشا وتقوم بتمويل
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مساعداتها اإلنسانية من خالل منظمة تنسيق الشئون االنسانية التابعة لألمم املتحدة (،)OCHA

مشاريعها اإلنسانية ذاتياً من املؤسسني هلا أو من خالل تربعات القطاع اخلاص واألهلي واملغرتبني.
ورغم أهمية مساهمة هذه املنظمات يف التدخالت اإلنسانية ،إال أن هناك قصور يف عمليات التوثيق مع
غياب قواعد البيانات احلكومية املعنية بها.

شكل  :1مصادر التمويل

 1.1تطور الوضع اإلنساني
رغم تردي االوضاع التنموية وارتقاع معدالت الققر يف اجلمهورية اليمنية ألسباب اقتصادية وسياسية
واجتماعية خمتلقة وباعتبارها وريث التخل وضع التنمية يف الدولتني الشطريتني ،إال أن العمل
اإلنساني يف اليمن مل يأخذ زمخاً دولياً إال بعد أزمة عام  2111وما أعقبها من تدهور لاد يف مجيع
املؤشرات اإلنسانية .ومع ذلك ،فإن ذلك ال ينقي معاناة نسبة كبرية من اليمنيني من الققر املدقع
وغياب األمن الغذائي وصعوبة الوصول أو االستقادة من اخلدمات الصحية األساسية ،ووفقاً لتعري
الوضع اإلنساني الذي يهدد لياة اإلنسان ولريته وكرامته ،ميكن االسرتشاد ببعض املؤشرات،
وكالتالي:
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النازحون والالجئون:
أدى القتال والصراع املسلح يف احافظة صعدة (ست لروب) إىل أثر سليب على السكان يف تلك
احملافظة ،والذي نتج عنه إحلاق الضرر باملمتلكات اخلاصة وسبل املعيشة وكذلك يف البنية التحتية
واملمتلكات العامة .وأدت تلك األوضاع إىل نزوح أبناً تلك املناطق إىل احملافظات اجملاورة لجة
وعمران وصنعاً ،والذين بلغت أعدادهم ما يزيد عن  112,111نازح جلأ معظمهم إىل خميمات تقتقر
إىل اخلدمات الالزمة .ويف املقابل ،وصل عدد الالجئني إىل اليمن واملسجلني لدى مقوضية الالجئني
واهلجرة لوالي  112,111الجئ يف عام  2111أغلبهم من الصومال ،يف لني بلغ القادمني اجلدد بنية
طل اللجوً إىل دول أخرى لوالي  21,111شخص .وعموماً ،ال متثل هذه األرقام العدد احلقيقي
لالجئني خاصة أن معظم الصوماليني اندمج يف اجملتمع اليمين .وتتحمل اليمن باعتبارها الدولة
الوليدة يف شبه اجلزيرة العربية املوقعة على بروتوكول الالجئني ،تتحمل أعباً إضافية يف ظل غياب
اإلدارة املتكاملة لتنظيم شئون الالجئني يف اليمن.

الصحة
يعترب حتسني الوضع الصحي هدفاً تنموياً يف األسا وهو األكثر ارتباطاً باألوضاع االنسانية وخاصة
ما يتعلق حباالت الوفاة لقئات األطقال والنساً اليت سجلت معدالت عالية منذ تسعينيات القرن
املاضي ،كما يتضح فيما يلي:
وفيات االطقال :اخنقض معدل وفيات األطقال دون سن اخلامسة لس تقرير األهداف اإلومائية
لأللقية  2111من  122لالة وفاة لكل  1111مولود لي يف عام  1661إىل  1..2لالة يف عام .2119
كما يعترب معدل وفيات الرضع والبالغ  96لكل 1111والدة لية يف نقس العام من أعلى املعدالت يف
اإلقليم ،ليث جاًت اليمن يف املرتبة اخلامسة رغم اجلهود اليت بذلتها احلكومة ملكافحة أمراض
الطقولة عرب احلمالت املتتالية لتحصني األطقال ضد احلصبة وشلل األطقال.
وفيات االمهات :إن معدل وفيات البالغني يف اليمن هو األعلى يف إقليم شرق املتوسط ومشال أفريقيا
وضع اليمن يف املرتبة الثالثة إقليمياً .ومل يتحسن الوضع يف السنوات الاللقة وسجل املعدل  129وفاة
يف عام  ،2111خاصة وأن الوالدات يف املرافق الصحية وحتت إشراف طيب ال تتجاوز %22لس نتائج
املسح العنقودي لعام  2119ونسبة النساً اللواتي حيصلن على رعاية صحية أثناً احلمل ال تزيد عن
.%21
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ومنها وفيات األمهات واليت بلغت لوالي  121لالة وفاة لكل  111,111والدة لية يف عام  ،1661مما

سوء التغذية
بلغت نسبة السكان الذين يعانون انعدام األمن الغذائي لوالي  %12.1يف عام  ،2116وذلك يف ظل
تدهور القطاع الزراعي وعجزه عن حتقيق االكتقاً الذاتي من السلع األساسية ،وتعتمد اليمن اعتماداً
كبرياً يف سد التياجاتها الغذائية على اخلارج من خالل استرياد لوالي  %61من القمح .ويف ظل
اخنقاض القوة الشرائية وتراجع قيمة العملة احمللية ،فإن أسعار الغذاً يف تزايد مما يؤدي إىل تدهور
النظم الغذائية واتساع دائرة فقر الغذاً .وقد انعكست النس املرتقعة للسكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي يف ارتقاع نسبة األطقال دون اخلامسة الذين يعانون من نقص الوزن واليت بلغت %22.6
يف عام  ،2112معظمهم يف املناطق الريقية.

احلصول على مصادر املياه املأمونة
إن معدل السكان الذين حيصلون على مياه الشرب املأمونة مل يتجاوز %2.من إمجالي السكان يف عام
 ،211.مقابل  %21حيصلون على خدمات الصرف الصحي .ويعد شح املوارد املائية الصاحلة للشرب
من أهم أسباب سوً التغذية واإلسهاالت لدى األطقال واألمراض املعدية واألوبئة مثل املالريا.

 2.1تقييم التدخالت اإلنسانية
اتسمت التدخالت اإلنسانية خالل هذه القرتة بافتقارها للتنظيم والتنسيق بعكس احلال عند إنشاً
منظمة تنسيق اجلهود االنسانية التابعة لألمم املتحدة يف عام  .2111ورغم العديد من التدخالت
اإلنسانية ،فإنها انضوت حتت التدخالت التنموية يف كل قطاع مثل الصحة واملياه والصرف الصحي
وهو ما خيلق صعوبة يف إفرادها وتقييمها .وميكن االستدالل على سوً األوضاع اإلنسانية خالل القرتة
من استمرار تدهور املؤشرات الصحية ويف مقدمتها وفيات األطقال حتت سن اخلامسة ووفيات األمهات
عند الوالدة ولاالت سوً التغذية احلادة ،فضالً عن انتشار األمراض واألوبئة املعدية واملؤدية للوفاة.
ويأتي هذا التدهور يف الوضع الصحي كنتيجة لتدهور سبل املعيشة وما يرتت عليه من اخنقاض
الدخل وارتقاع لدة الققر ،وتشري تلك املؤشرات يف جمملها إىل تدني كقاًة التدخالت التنموية
واإلنسانية وخاصة يف املناطق الريقية اليت تقتقر إىل اخلدمات األساسية من مراكز صحية ومدار
ومصادر مياه نظيقة وصرف صحي.
وبذلك ميكن اعتبار أن إخقاق التدخالت التنموية خالل القرتة  2111-1661هي املقدمة وأسا
تدهور الوضع السياسي وما أعقبه من تقاقم لألوضاع اإلنسانية .ونتيجة صعوبة لصر وإفراد
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التدخالت اإلنسانية خالل هذه القرتة وتقييم فعاليتها ،ميكن على األقل اإلشارة إىل أهم أسباب
إخقاقات التدخالت التنموية ذات البعد اإلنساني على وجه العموم ،وكما يلي:
جان التمويل :اتسمت هذه املرللة يف الغال بشح املوارد املالية وحتديات استدامة املالية العامة،
باإلضافة إىل ضع كقاًة استيعاب املوازنات احمللية والتعهدات األجنبية واليت اتسمت هي األخرى
ببطً يف التخصيص والصرف فضالً عن لاالت إهدار املال العام وغياب معايري احلكم الرشيد.
جان التخطيط :اتصقت أهداف اخلطط التنموية يف هذه املرللة بالطموح والبعد عن الواقعية
وضع تكامل السياسات والتدخالت ،مما أدى اىل أخذها طابع مشولي وغياب األولويات والذي لد من
أثرها التنموي .ويعد قصور البيانات وااللصاًات وضع موثوقيتها يف أليان كثرية عائق للتخطيط
السليم.
جان التنقيذ :مل ترتبط الربامج االستثمارية واملشاريع املنقذة باخلطط التنموية خالل هذه القرتة
وخضعت ملعايري إعداد املوازنة العامة اليت غيبت املعايري التنموية واعتمدت التقاوض والنقوذ يف
السلطة .وجاً تنقيذ املشاريع والتدخالت يف ظل غياب العمل املؤسسي وضع تطبيق مبادئ احلكم
الرشيد وآليات الرقابة والتقييم ،فضالً عن تدني قدرات الكوادر البشرية؛ مما انعكس يف كقاًة املشاريع
وضع استدامتها يف ظل تدني النققات التشغيلية من جتهيزات وصيانة وغريها.

 2.1العوامل املؤثرة على الوضع اإلنساني
يوجد العديد من العوامل اليت أفضت إىل تدهور الوضع اإلنساني خالل القرتة  ،2111-1661وذلك
على اعتبار أن الوضع اإلنساني املرتدي ما هو إال نتيجة لإلخقاقات يف مجيع اجملاالت املرتبطة بالتنمية
املستدامة .وميكن تقسيم تلك العوامل يف ثالث جمموعات هي سياسية وأمنية وإدارية ،اقتصادية
وتنموية ،واجتماعية وثقافية.
العوامل السياسية واالمنية واإلدارية :وهي األوسع واألبعد أثراً على جممل املؤشرات االقتصادية
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مبا فيها اإلنسانية؛ مبعنى أن األوضاع اإلنسانية هي انعكا

لكقاًة النظام السياسي واالداري

على املدى الطويل ،خاصة وأن الصراعات السياسية تقاقم األوضاع اإلنسانية بشكل مباشر.
وميكن تناول هذه العوامل فيما يلي:


اتسم النظام السياسي منذ عام  1661بقصور ممارسة الدميقراطية ومحاية احلقوق واحلريات،
إضافة اىل التعددية املقرطة والصراع املستمر بني األلزاب الرئيسية الثالثة (املؤمتر الشعيب العام،
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التجمع اليمين لإلصالح ،احلزب االشرتاكي) والذي أفضى إىل استمرار املكايدات السياسية
وعرقلة جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية.


أدت احلروب الستة يف املناطق الشمالية بني السلطة ولركة "احلوثيني" إىل عدد كبري من القتلى
والضحايا باإلضافة إىل أزمة إنسانية وارتقاع عدد النازلني يف احافظة صعدة.



ظهر تنظيم القاعدة واحلركات الدينية املتطرفة يف بعض احملافظات خاصة يف أبني والبيضاً
ولضرموت ولدوث مواجهات متقرقة مع اجليش والقبائل يف تلك املناطق.



تقشت مظاهر القساد املالي واإلداري يف مجيع مؤسسات الدولة مع غياب الشقافية واملساًلة
والرقابة والتقييم مما أثر بشكل مباشر على مساعي التنمية.



عانى النظام القضائي من اختالالت هيكلية ومل يستطع إلقاق احلقوق وتنقيذ العدالة والذي
أعاق بيئة االستثمار بصقة عامة.
العوامل االقتصادية والتنموية :ليث يعترب الققر الوجه الظاهر للتخل التنموي ،وكلما زادت
لدته ومظاهره طقت على السطح احلاجة إىل معونات انسانية عاجلة .وأهم العوامل
االقتصادية املؤثرة ما يلي:



اتساع دائرة البطالة يف ظل نظام اقتصادي ريعي يعتمد بشكل شبه كلي على النقط يف ظل ختل
قطاعات االنتاج احلقيقي كالزراعة والصناعة واخلدمات.



تزايد معدالت انعدام األمن الغذائي نتيجة ختل القطاع الزراعي واعتماده على وسائل بدائية
فضالً عن توسع زراعة القات ،وبالتالي استمرار االعتماد على االسترياد لتوفري السلع األساسية
ومنها القمح.



ارتقاع معدالت الققر وخاصة يف املناطق الريقية ولتصل نسبة السكان حتت خط الققر إىل %22
يف عام  2112ثم إىل  %22يف عام .2111



استمرار العجز يف املوازنة العامة ومتويلها من مصادر تضخمية ساهمت يف تدهور مؤشرات
االقتصاد الكلي ،ويف مقدمتها التضخم.
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العوامل االجتماعية والثقافية :واليت تساهم إمجاالً يف تعزيز البيئة املواتية لتحسني مؤشرات
التنمية البشرية ،وبالتالي تؤثر سلبًا أو إجياباً يف الوضع اإلنساني .وأهم العوامل اليت كان هلا
األثر السليب ما يلي:


ارتقاع النمو السكاني يف ظل تدني الوعي اجملتمعي بقضايا تنظيم األسرة وخطورة الزواج املبكر.



ارتقاع األمية وتدني خمرجات التعليم والتأهيل العلمي واملهين ،مما أدى إىل اختالل يف سوق العمل
وارتقاع البطالة.



تدني اخلدمات الصحية كماً وكيقاً وتقشي األمراض واألوبئة وتدهور صحة السكان ،وخاصة
األطقال والنساً.



وقوع شرحية كبرية من السكان يف دائرة ثقافة الققر وضع

ثقافة االنتاج وارتقاع معدالت

اإلعالة ،وتدني قدرات الققراً يف حتسني معيشتهم واالستقادة من القرص املواتية يف ظل غياب
التوعية لول املشاريع الصغرية واألصغر وتعزيز ثقافة االدخار.


انتشار مضغ القات والذي ينعكس سلباً على الوضع املادي والصحي لشرحية واسعة من السكان.

الوضع الإنساني في اليمن
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 .2الوضع االنساني يف اليمن خالل الفرتة االنتقالية 2112-2112
جاًت املرللة االنتقالية يف أعقاب الثورة الشبابية الشعبية يف عام  2111وما تبعها من أزمة سياسية،
صالبها مواجهات مسلحة يف بعض املدن الرئيسية ولعدة شهور لتى قدمت دول اجلوار املبادرة
اخلليجية يف نوفمرب  2111حلل األزمة وآليات لالنتقال السلمي للسلطة .وقد شهدت القرتة
االنتقالية حتوالت عديدة يف خمتل اجلوان السياسية واالقتصادية واليت أثرت بشكل مباشر على
الوضع اإلنساني يف اليمن.

 1.2تطور الوضع اإلنساني
اتسم الوضع اإلنساني خالل هذه املرللة باالجتاه املطرد حنو تدهور املؤشرات اإلنسانية وارتقاع عدد
الذين هم حباجة للتدخالت اإلنسانية القصوى ،وليأخذ العمل اإلنساني يف اليمن زمخاً دوليًا ويصبح
ضمن أولويات الدول املاحنة .كما شهدت هذه املرللة عمالً منظماً يف اجلان اإلنساني ،وحتديداً مع
إنشاً منظمة تنظيم الشئون االنسانية التابعة لألمم املتحدة يف اليمن يف عام .2111

جدول  :1مؤشرات الوضع اإلنساني خالل الفرتة االنتقالية
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شكل  :2السكان احملتاجون إىل تدخل إنساني خالل الفرتة االنتقالية (مليون)
12.7

13.1

14.7

15.9

(ديسمبر)
2011

(ديسمبر)
2012

(ديسمبر)
2013

(ديسمبر)
2014

احلماية:
استمرت انتهاكات لقوق االنسان على نطاق واسع وخاصة بني النازلني داخلياً والالجئني وطاليب
اللجوً من الدول اجملاورة ،وخاصة لقوق األطقال والنساً .وبلغ عدد احملتاجني إىل احلماية يف معظم
مناطق اجلمهورية لوالي  1مليون بنهاية عام  ،2112يف ظل غياب األمن واالستقرار وسيادة القانون.
واشتملت االنتهاكات األطقال الذين يرللون للعمل عرب التهري إىل اململكة العربية السعودية ،وهم
من القئات األكثر عرضة لالنتهاكات.

النزوح الداخلي:
بلغ إمجالي النازلني لوالي  211أل نازح يف نهاية عام  2111موزعني على احافظات لجة وعمران
نتيجة لروب صعدة الستة ،إضافة إىل النازلني من احافظة أبني بسب الصراعات املسلحة مع تنظيم
القاعدة وخاصة يف مديرييت زجنبار ولودر والذين نزلوا إىل احافظات عدن وحلج والضالع .ومع نهاية
 ،2112مازال هناك  112أل نازح أغلبهم من احافظة صعدة .ويُعزى استمرار قضية النازلني إىل
عوائق لالت دون عودتهم إىل مدنهم ومساكنهم عق انتهاً الصراعات ،ليث مل يعد من نازلي صعدة
سوى  %21نظراً الستمرار تدهور األوضاع األمنية واملعيشية يف مناطقهم .ويف عام  ،2111مازال
النازلون متواجدين يف لوالي  2111خميم مع لوالي  96أل

نازح يقطنون احافظة لجة.

2

وغياب الدولة مع خماطر األلغام اليت مت زرعها .ومن نالية أخرى ،واجه العائدون صعوبة توفري مصادر
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كذلك ،رغم عودة  %61من نازلي أبني إىل مدنهم ،إال أنهم واجهوا استمرار هشاشة الوضع األمين

للدخل بعد أن تعرضت ممتلكاتهم وأعماهلم لقدر من الدمار ،مما أدى إىل تقاقم البطالة وخاصة بني
الشباب مع تزايد السخط واجتاه البعض إىل االخنراط يف جمموعات مسلحة.

انعدام األمن الغذائي:
يعترب انعدام األمن الغذائي انعكاسًا لقصور السياسات االقتصادية خاصة يف قطاعات الزراعة واملياه
والصحة ،فضالً عن ارتقاع فاتورة الغذاً نتيجة لرتاجع القوة الشرائية وتدهور األوضاع االقتصادية
خالل القرتة االنتقالية .وارتقعت نسبة من يعانون انعدام األمن الغذائي من  %11.2من السكان يف
 2116إىل  %22.2يف نهاية  ،2111قبل أن ينخقض إىل  %21.1بنهاية عام  3.2112وقد اخنقض
االنتاج الزراعي من احملاصيل األساسية حبوالي  %2خالل القرتة  2112-2112والذي يعزى الخنقاض
جودة مدخالت اإلنتاج الزراعي من نالية ،والتغريات املناخية وضع كقاًة الري من نالية أخرى؛
ال من احملاصيل األساسية.
باإلضافة إىل استمرار توسع زراعة القات حبوالي  %19واليت يتم إلالهلا بد ً

4

الصحة:
تعاني اخلدمات الصحية عموماً من أوجه قصور عديدة ،مع ازدياد الوضع سوًًا خالل القرتة االنتقالية
خاصة يف مناطق الصراع اليت تعرضت فيها مراكز صحية للدمار اجلزئي أو الكلي وتل املستلزمات
وشح األدوية .وبلغ عدد احملتاجني إىل تدخالت إنسانية لوالي  ..2مليون شخص بنهاية ،2112
مقارنة بـحوالي  9..مليون شخص يف نهاية  .2111وقد تقاقمت األوضاع نتيجة صعوبة الوصول
باخلدمات الصحية وتغطية تدخالت التطعيم والصحة االجنابية وغريها إىل بعض املناطق ،بسب
الصراعات كأبني أو غياب الدولة كمحافظات اجلوف وصعدة.

املياه والصرف الصحي:
أخذت قضية توفري املياه والصرف الصحي بُعداً إنسانياً ،وخاصة يف مناطق النزوح والصراعات .ويزداد
الوضع سوًًا عندما يؤدي قصور هذه اخلدمات إىل تدهور األوضاع الصحية وانتشار االوبئة وسوً
التغذية واليت قد تؤدي أغلبها إىل الوفاة .وارتقع عدد احملتاجني إىل خدمات املياه والصرف الصحي
بشكل لاد من  2.1مليون يف عام  2111إىل  11.2مليون يف عام  ،2112والذي يعود إىل تداعيات

 3املسح الشامل لألمن الغذائي عام  ،2112وبرنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي .2112
Humanitarian Needs, 2014.
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املرللة االنتقالية وتوق مشاريع التوسع يف شبكة املياه وبعض أعمال الصيانة ،باإلضافة إىل أزمة
الكهرباً والوقود اليت ساهمت بدورها يف انقطاع خدمات املياه ،وخاصة يف مناطق الصراع.

سوء التغذية:
انتشرت لاالت سوً التغذية وخاصة بني األطقال يف ظل ارتقاع معدالت انعدام األمن الغذائي والققر
وتدهور اخلدمات الصحية واملياه النظيقة والصرف الصحي وانتشار لاالت االسهال ،إضافة اىل
اخنقاض الوعي اجملتمعي بالعادات الصحية الوقائية .وارتقعت لاالت سوً التغذية بني األطقال دون
اخلامسة إىل لوالي النص يف عام  ،2112أي ما يقارب  1.9مليون طقل واليت تعترب ثاني أعلى نسبة
يف العامل بعد دولة أفغانستان.

5

التعليم:
وصل عدد األطقال خارج املدار يف عام  2112إىل لوالي  1.1مليون طقل ،والذين سيواجهون أوضاعاً
صعبة عندما يكربون وهم ال ميتلكون مهارات توفر هلم دخل وتعينهم على سبل العيش .وبلغ األطقال
الذين لرموا من التعليم بسب الصراعات املسلحة لوالي  .1أل  ،بعد أن اخنقض عدد املدار
املتضررة يف احافظات صعدة وعمران وحلج وأبني من  211مدرسة يف عام  2112إىل  111مدرسة يف
عام .2111

6

وتعاني معظم احملافظات من تدهور أوضاعها اإلنسانية يف قطاع والد أو أكثر ،ليث تتقاوت املعاناة
من احافظة إىل أخرى بناً على الوضع األمين وكذلك العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وتعاني احملافظات اليت شهدت صراعات مسلحة أو تلك اليت أظهرت اخنقاضاً يف مؤشرات التنمية يف
مرالل سابقة من معاناة أكثر لدة يف بعض أو معظم االلتياجات اإلنسانية ،وبالتالي كانت األكثر
عرضة لالنهيار يف املرللة االنتقالية .ويتضح أن احملافظات األكثر معاناة هي صعدة واجلوف ولجة
واحلديدة وعمران وبعض مديريات مأرب وصنعاً ،باإلضافة إىل تعز ،الضالع ،أبني ،شبوة ،حلج .وتعاني
احافظة عدن بدرجة متوسطة يف لني تعترب لضرموت واملهرة وسقطرى األقل معاناة.

6 OCHA,

157

الوضع الإنساني في اليمن

YEMEN HUMINATARIN NEEDS OVERVIEW, 2015.
Yemen Humanitarian Needs, 2014.

5 OCHA,

شكل  :1التوزيع اجلغرايف ملستوى املعاناة االنسانية يف حمافظات اجلمهورية يف نهاية 2112

158

 2.2تقييم التدخالت اإلنسانية
تعد التدخالت املنقذة عرب منظمة تنسيق الشئون االنسانية التابعة لألمم املتحدة هي األكثر تنظيماً
وتوثيقاً ،مقارنة بالتدخالت املنقذة عرب منظمات اجملتمع املدني احمللية واليت تعمل خارج إطار ذلك
التنسيق مما يصع تتبعها وتقييمها .وقد أطلقت خطة االستجابة لعام  2112نداً إلغاثة لوالي
 1.1مليون مستهدف يف خمتل

القطاعات اإلنسانية من إمجالي  9..مليون حيتاج إىل العون

اإلنساني .وقدّر التمويل املطلوب لوالي  221مليون دوالر يف نهاية  ،2111ارتقع إىل  2.9مليون دوالر
بعد املراجعة نص السنوية يف عام  .2112وقد مت تلبية لوالي  %21من إمجالي النداً لتى املراجعة
النصقية مع استهداف لوالي  2.2مليون وبنسبة  %11من إمجالي املستهدفني يف اخلطة.
ويف نهاية عام  ،2111أطلقت خطة االستجابة اإلنسانية الثانية واليت استهدفت لوالي  11مليون
شخص ،مع األخذ يف االعتبار أن قطاع املياه والصرف الصحي هو العامل األساسي يف رفع هذا العدد
منذ بداية املرللة االنتقالية .وبلغ إمجالي النداً لوالي  262.2مليون دوالر ،مت استالم لوالي
 261.2مليون دوالر وبنسبة  %26لتى أكتوبر .2112

شكل  :4تقييم تنفيذ خطة االستجابة االنسانية ( 2012مليون)
المستفيدون
المستفيدين
عدد
6
5
4
3
2
1
0

المستهدفون
المستهدفين
عدد

5.145
3.521
1.712
1.4

2.65

2.5
1.22

0.8

0.247

0.474

0.271

المأوى

المياه
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التعليم

االمن
الغذائي

الصحة

التغذية

0.719
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 1.2.2دور األطراف الفاعلة
يوجد العديد من األطراف القاعلة يف العمل اإلنساني واليت يقرتض أن تعمل بصورة منسقة وتكاملية
لتحقيق األهداف واحلد من تدهور األوضاع اإلنسانية .وقد شهدت املرللة االنتقالية زمخاً يف العمل
اإلنساني عق

تدهور األوضاع اإلنسانية يف عام  ،2111رغم العديد من التطورات السياسية

واالقتصادية اليت أثرت سلباً على العمل اإلنساني ولالت دون حتقيق الكقاًة املنشودة نتيجة غياب
الشقافية والرقابة والتقييم واملساًلة.
شكل  :5تقييم تنفيذ خطة االستجابة االنسانية ( 2014مليون شخص)
المستفيدين
عدد
المستفيدون

المستهدفين
عدد
المستهدفون

5.4

6

4.4
3.1

4
2

0.58

2.8
0.918

0.206

0.264 0.482

1.3
0.108

0.582

0
التعليم

االمن
الغذائي

الصحة

التغذية

المأوى

المياه

منظمات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدني الدولية
رغم جهود إعداد خطط االستجابة اإلنسانية خالل القرتة االنتقالية ،إال أن مستوى التنقيذ مل يالمس
لجم الطموح يف تلك اخلطط .وميكن التقريق بني عوامل خارج سيطرة تلك املنظمات وأخرى
داخلية تعزى للقصور يف اإلدارة والتنسيق ،وهي كالتالي:
جوان أمنية :انعدام األمن وكذلك االستقرار السياسي والذي عكس نقسه سلباً على أداً هذه
املنظمات نتيجة لإلجراًات االلرتازية املشددة حلماية العاملني يف املنظمات مما زاد من صعوبة
احلركة والتنقل بني املدن أو لتى يف املدينة الوالدة ،فضالً عن صعوبة إيصال املساعدات إىل مناطق
الصراع.
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جوان إدارية :قصور التنسيق مع احلكومة واجملتمع املدني احمللي والذي أدى إىل سعي هذه املنظمات
لالجتهاد يف برامج العمل ومناطق االستهداف وفق إلصاًاتها املتوفرة ،باإلضافة إىل سعي بعض تلك
املنظمات إىل تضخيم مستوى اإلجناز يف تدخالت تتناس مع أولوياتها لتى وإن مل تتوافق مع
األولويات الوطنيةـ
جوان متويلية :صعوبة احلصول على التمويل العتبارات تتعلق بأولويات املاحنني يف املقاضلة بني
الدول املنكوبة ،فضالً عن أولوياتها يف توجيه التمويل لقطاع معني إىل جان ختصيص جزً مهم من
التمويل إىل أنشطة استشارية بتكلقة عالية ترتبط باستقدام خرباً أجان وتنظيم ورش عمل مكثقة
لكل نشاط.
جوان تنظيمية :عسر التعامل مع النظري احمللي سواً احلكومي أو منظمات اجملتمع املدني احمللية،
والذي يعزى إىل عدد من األسباب مثل فارق اخلربة أو اختالف الرؤى واألولويات أو صعوبة احلصول
على بيانات احدثة.

منظمات اجملتمع املدني احمللية
رغم العدد الكبري ملنظمات اجملتمع املدني واليت بلغت يف عام  2111لوالي  1129منظمة على مستوى
املراكز ولوالي  6111منظمة مع القروع 7.ويعترب هذا العدد مضخماً مقارنة باملنظمات العاملة
والقاعلة ،فضالً عن أنه تراكمي وال يتم إسقاط املنظمات اجملمدة أو غري اجملددة لس القانون .ويثري
هذا الوضع مسألة إعادة النظر يف البيئة التشريعية واملؤسسية هلذه املنظمات من نالية ،وكذلك
وعي املؤسسني هلا للدور املتوقع منهم يف ظل العمل التطوعي وليس حتقيق الربح أو تعزيز املكانة
االجتماعية ،من نالية أخرى .ويف لني ال ميكن التقليل من أهمية دور هذه املنظمات مبا يف ذلك
إليصال املساعدات للمحتاجني ،إال أنه ينبغي التنويه إىل بعض املظاهر السلبية اليت رافقت تأسيس
ونشاط عدد كبري منها ،وهي كالتالي:


تدني قدرات وكقاًة املؤسسني والعاملني يف هذه املنظمات وضع العمل املؤسسي ابتداً من
الوضع الإنساني في اليمن

وظائ

احلصر وإعداد قواعد البيانات وانتهاً بوظائ

االدارة والتخطيط والرقابة والتقييم،

باإلضافة إىل سيطرة بعض املؤسسني على مجيع املهام القنية يف بعضها.
 7الصائيات وزارة الشئون االجتماعية والعمل ،2111 ،إدارة املعلومات.
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تبعية العديد من املنظمات أللزاب وتوجهات سياسية يف خالف مع القانون الذي مينع إنشاً
املنظمات ألغراض سياسية ،مما يؤثر سلباً على ليادها وخيل باملساواة أثناً العمل يف امليدان.



إنشاً عدد كبري من هذه املنظمات ألهداف غري تلك املعلنة ومنها حتقيق املنقعة الشخصية
والربح من خالل متويالت املنظمات الدولية أو احلكومة ،أو االستقادة من التسهيالت واالعقاًات
اجلمركية والضريبية اليت ميكن أن حتصل عليها وفق القانون.



عدم التزام معظم هذه املنظمات بنصوص القانون ومنها إشعار اجلهات احلكومية بالتمويل
األجنيب الذي حتصل عليه.



8

صعوبة تنقيذ بعض التدخالت وإيصال املساعدات يف مناطق الصراع ،والذي قد يؤدي إىل اللجوً
االضطراري إىل بعض املنظمات اليت تتواجد يف مناطق الصراع مما يعطيها القرصة للقساد.



انعدام التنسيق والتشبيك يف عمل هذه املنظمات مما يؤدي إىل ازدواجية التدخل سواً يف نوع
النشاط أو مكان االستهداف.



االفتقار اىل قاعدة بيانات ومعلومات متبادلة بني املنظمات والذي يضع

كقاًة عمل هذه

املنظمات.

احلكومة
يقرتض أن تلع املؤسسات احلكومية ذات العالقة دوراً احورياً يف توجيه العمل اإلنساني مبا خيدم
الكقاية واحليادية والسالمة يف إيصال املساعدات للذين هم يف أمس احلاجة للتدخل اإلنساني بكافة
أنواعه .وأظهرت املمارسة على األرض أن هذا الدور هو األضع واألقل تأثرياً ،خاصة يف األجل القصري
ويف املرالل احلرجة .ويربز ذلك من خالل:

 8أوضاع العمل األهلي ،الوضع الراهن – املشكالت – املعاجلات – وزارة الشئون االجتماعية والعمل – قطاع التنمية
االجتماعية.2112 ،
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قصور البيئة التنظيمية والتشريعية للعمل األهلي واتسام القانون رقم ( )1لسنة  2111مبرونة
واسعة يف إنشاً املنظمات ،باإلضافة إىل عدم صدور الالئحة التنقيذية للقانون ،فضالً عن غياب
النزاهة والشقافية يف أعمال املؤسسات احلكومية املشرفة عليها.



ضع الكقاًة أو عدم تقعيل دور املؤسسات احلكومية املعنية بالقضايا اإلنسانية ومواجهة لاالت
الطوارئ ،باإلضافة إىل غياب اجلهة املعنية ببناً قاعدة بيانات حلصر احلاالت االنسانية والتنسيق
بني خمتل اجلهات املعنية ،على غرار ما تقوم به منظمة تنسيق الشئون االنسانية يف األمم
املتحدة.



اقتصار دور وزارة الشئون االجتماعية والعمل على إصدار تصاريح املنظمات احمللية وكذلك قصور
الدور الرقابي املقرتض من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على منظمات اجملتمع املدني
الدولية ومنظمات األمم املتحدة.



افتقار موازنات الوزارات املعدة مسبقاً لتنقيذ مشاريع تنموية إىل بنود خاصة باحلاالت االنسانية
الطارئة يف كل قطاع تنموي.



ضع

مشاركات احلكومة يف االجتماعات اخلاصة باملساعدات اإلنسانية وافتقادها للتأثري

املطلوب ،ليث تقتصر على املشاركة الشكلية واليت حيضرها أشخاص غري أكقاً وغري ملمني
بالعمل اإلنساني.


تدني قدرات العاملني يف املؤسسات احلكومية املعنية بتوجيه منظمات اجملتمع املدني الدولية
واحمللية وعدم استيعاب مقهوم العمل االنساني وكيقية تقعيل دور منظمات اجملتمع املدني ،فضالً
عن القساد املالي واإلداري يف بعض اإلدارات املختصة.



احدودية عمليات الرصد واملسوح للمساعدات اإلنسانية خاصة أثناً األزمات واحلروب ،ليث يغل
احلكومي على اجلان اإلشرايف.



عجز الدور احلكومي يف الرقابة واملتابعة ،ابتداً من مراجعة االتقاقيات مع املنظمات الدولية
ومالئمتها لألولويات الوطنية وانتهاً مبتابعة تقارير اإلجناز.
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عليها إسقاطات املنظمات الدولية استناداً إىل قاعدة البيانات اليت متتلكها مقابل اقتصار الدور

 2.2.2تفاقم األوضاع االنسانية
رغم أن القرتة االنتقالية بكل سلبياتها وتراكمات السنوات السابقة هيأت بيئة خصبة لتطور لاالت
السخط اجملتمعي وتوظيقها ألغراض سياسية ،إال أنه ميكن حتديد العوامل اليت فاقمت من الوضع
اإلنساني املرتدي أساساً فيما يلي:

العوامل السياسية واألمنية واالدارية
رغم أن األهداف املعلنة لأللزاب السياسية اليت قادت لركة الشباب يف عام  2111هي تغيري النظام
السابق بسب

انسداد األفق السياسي وفشل السياسات االقتصادية وتدهور املعيشة ،إال أن بنود

االتقاقيات اليت مت التوقيع عليها حلل األزمة أخذت منحى سياسياً حبتاً ومل تالمس األسباب
االقتصادية والبعد اإلنساني ،فضالً عن عجزها يف منع تدهور الوضع األمين مع استمرار املواجهات
املسلحة يف بعض املناطق .وقد اتص الوضع العام للقرتة االنتقالية فيما يلي:


كان الرتكيز األكرب للمبادرة اخلليجية على قضية االنتقال السلمي للسلطة ومل تتناول
القضايا اإلنسانية.



مل تكن القضايا االنسانية ذات أهمية يف إطار مؤمتر احلوار الوطين الذي طغت عليه القضايا
السياسية ويف مقدمتها القضية اجلنوبية وقضية صعدة وشكل الدولة القيدرالي.



جاًت لكومة الوفاق كتوليقة من األلزاب املتنازعة والذي خلق جو من املكايدات السياسية تسب
يف عرقلة عمل احلكومة بصقة عامة ،كما أن تلك احلكومة مل تول اهتماما كافيا بالوضع
اإلنساني رغم تدهوره خالل تلك القرتة.



ساهم تدهور الوضع اإلنساني يف احملافظات الشمالية يف توسع احلركة احلوثية فيها ،وخاصة أن
أوضاع النازلني ظلت قائمة ومل يتم معاجلتها طوال تلك القرتة.



أدى تردي األوضاع األمنية يف بعض احملافظات الشرقية واملواجهات املسلحة بني اجليش وتنظيم
القاعدة أو ما يسمى بأنصار الشريعة خالل القرتة االنتقالية إىل تقاقم الوضع اإلنساني يف
احافظة أبني وارتقاع أعداد النازلني إىل املناطق اجملاورة وخصوصاً احافظة عدن
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ساعدت املواجهات املسلحة بني قوات اجليش واألمن يف  2111على ضرب ولدة اجليش وتقسيم
والًاته ،مما أضع دوره ومسح يف توسع نشاط التنظيمات املتطرفة يف عدد من احملافظات واليت
تبنت عمليات اغتيال وتقجريات استهدفت عناصر اجليش أفراداً ومجاعات وبصورة غري مسبوقة.

العوامل االقتصادية والتنموية
تدهورت األوضاع االقتصادية خالل القرتة االنتقالية جراً االنقالت األمين واستمرار القساد ،مما أدى
إىل مزيد من تردي بيئة األعمال وارتقاع تكالي اإلنتاج يف خمتل القطاعات االقتصادية ،وقد انعكس
التدهور االقتصادي على الوضع اإلنساني بشكل مباشر مع توق

العديد من املشاريع واألنشطة

وتسريح العمال الذين خسروا مصدر دخلهم .وميكن حتديد أهم العوامل االقتصادية اليت ساهمت يف
تردي الوضع اإلنساني فيما يلي:


استمرار أعمال التخري وتقجري أبراج الكهرباً حملطة مأرب الغازية شكل عائقاً كبرياً جلهود
التنمية املتواضعة وتسب يف تعطيل العديد من املنشآت االنتاجية أو ارتقاع تكلقة تشغيلها يف لال
اعتمادها على مولدات كهربائية تعتمد على املشتقات النقطية.



حتمل االقتصاد الوطين خسائر التقجريات اليت تعرضت هلا أنابي النقط ولرمان خزينة الدولة
من إيرادات أساسية.



عدم إيالً املناطق اليت عانت من الدمار نتيجة الصراعات املسلحة يف صعدة وأبني وصنعاً االهتمام
الالزم وتوفري مشاريع إعادة االعمار والتأهيل.



تواضع اجلهود املبذولة يف سبيل حتسني أوضاع احملتاجني للعون اإلنساني مبا فيهم األشد التياجاً
مثل نازلي صعدة وأبني فضالً عن األعداد الكبرية من األطقال والنساً الذين يعانون من سوً
التغذية احلاد.

رغم أن مؤشرات التنمية البشرية شهدت حتسناً بطيئاً قبل ألداث  ،2111إال أن تلك املؤشرات انتكست
خالل القرتة االنتقالية .كما تأثرت البنية االجتماعية واهلوية الثقافية اليمنية سلباً نتيجة تعدد
املرجعيات وتباين الثقافة وفق األجندات السياسية مع اندالع مواجهات مسلحة خلقت ضحايا من
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العوامل االجتماعية والثقافية

كافة أطراف النزاع ،وبالتالي عمقت مشاعر احلقد والقرقة وليصبح اجملتمع اليمين عرضة للتقكك
يف بنيته .ويربز من العوامل االجتماعية والثقافية اليت ساهمت يف تدهور الوضع اإلنساني ما يلي:


تراجع مؤشرات التنمية البشرية وخصوصاً يف التعليم والصحة والذي ساهم يف ارتقاع معدالت
الققر والبطالة وتدهور الوضع اإلنساني.



ظهور ثقافات دخيلة على اجملتمع اليمين أضعقت التماسك االجتماعي وعززت القرقة بني أبناً
الوطن حتت مسميات لزبية وطائقية ومناطقية.



خلق بيئة مواتية الخنراط الشباب وخاصة الققراً يف التنظيمات املسلحة حتت التأثري القكري
أو االلتياج املادي.



عدم إيالً املرأة االهتمام الالزم لالرتقاً بوعيها ولتصبح مؤهلة لرتبية أجيال احصنة بالعلم
واملعرفة ونبذ التطرف.

جدول :2توزيع اخلدمات األساسية على شرائح اجملتمع حسب الدخل



اإلخالل جبان العدالة االجتماعية والذي يظهر يف سوً توزيع اخلدمات األساسية بني الققراً
واألغنياً وبني الري واحلضر ،ومبا يتنافى مع مبدأ تكافؤ القرص ويؤدي إىل ضع العالقة بني
النمو االقتصادي والتخقي من الققر ولرمان الققراً من منافع النمو.
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ومو الشعور بالسخط وعدم الرضى والذي يساعد على نشوً التوترات السياسية واألمنية من وقت
آلخر ،ليث أوضح تقرير أصوات الققراً بعنوان "تقييم اسرتاتيجية ختقي الققر من منظور
الققراً" أن الققراً مل يستقيدوا من اسرتاتيجيات التخقي من الققر وبقي مخس السكان األشد
فقراً هم األقل استقادة من اخلدمات األساسية لس مسح رصد احلماية االجتماعية يف أكتوبر
.2112

شكل  :6العالقات الرتابطية بني عوامل األزمة السياسية
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 .3تداعيات حرب  2112على الوضع اإلنساني
واجهت اليمن لالة معقدة من تدهور
الوضع اإلنساني بشتى صوره واليت

شكل  :7احللقة املفرغة لتفاقم الوضع اإلنساني

بلغت ذروتها نتيجة تقاقم الوضع
األمين والتدام املواجهات املسلحة يف
بعض احملافظات يف عام  .2112وأخذ

الصرعات
والحروب

الوضع مساراً أكثر لدة وصوالً إىل
احلرب يف  29مار  2112لني بدأت
دول التحال

بقيادة اململكة العربية

السعودية وما زالت لتى اليوم بغارات
جوية وقص أهداف عديدة يف معظم

سوء
االدارة
العامة

انخفاض
مؤشرات
التنمية
البشرية

تفاقم الوضع االنساني

احملافظات .وخلقت احلرب وكذلك املواجهات املسلحة بني أطراف النزاع الداخلي الدمار واخلراب
وارتقاع الضحايا مبا يف ذلك املدنيني من أطقال ونساً .وانعكس الوضع سلباً على استدامة احلياة مع
ارتقاع معدالت النزوح الداخلي يف مناطق الصراع.
ومل يكن الوضع اإلنساني يف اليمن حيتمل أي تصعيد يف الصراع ،خاصة مع وصول عدد اليمنيني الذين
حيتاجون للتدخالت اإلنسانية يف عام  2112إىل لوالي  11مليون شخص ،ولريتقع العدد إىل لوالي
 21.2مليون شخص وفق تقديرات أكتوبر  ،2112أي لوالي  %.1من سكان اليمن .وتنذر هذه النسبة
العالية بكارثة إنسانية قد يصع معاجلتها بسهولة ،باإلضافة إىل أنها تشري إىل درجة استعار احلرب
وانتهاكها للقوانني واألعراف الدولية نتيجة تعرضها لياة املدنيني وممتلكاتهم واملنشآت االقتصادية
واملزارع وكذلك املدار

واملراكز الصحية وغريها .وزاد احلصار الشامل على مجيع املنافذ الربية

والبحرية واجلوية من لدة الوضع وشكل عائقا أمام دخول الواردات جبميع أنواعها من غذاً ودواً
ومشتقات نقطية .وميكن القول أن االنسان اليمين قد دفع فاتورة باهظة الثمن ،أثقلت كاهله واملثقل
أساساً مبخلقات صراعات املاضي ونتائج سوً االدارة واخنقاض مؤشرات التنمية البشرية ،وهو ما يؤدي
بالنتيجة إىل ضياع لقه يف أدنى متطلبات العيش الكريم.
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جدول  :1آثار احلرب واحلصار على الوضع اإلنساني

 1.1املعاناة اإلنسانية
يتقاوت عدد

جدول  :2الرتكز اجلغرايف للمعاناة االنسانية حسب كثافة السكان

الذين يعانون
إنسانياً

يف

احملافظات،
ليث يتوق
لجم املعاناة
على عاملني
أساسيني هما الكثافة السكانية ولدة الصراعات املسلحة .لذلك ،جند أن أمانة العاصمة وكل من
السكان احملتاجون للعون ،فإن صعدة ،عدن ،تعز ولجة هي احملافظات األكثر معاناة؛ تليها يف مستوى
أقل كل من أمانة العاصمة واحافظات عمران ،صنعاً ،إب ،الضالع ،البيضاً ،مأرب ،حلج وأبني .وتأتي
بقية احملافظات يف مستويات معاناة أقل لدة.
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احافظيت تعز واحلديدة كانت يف مقدمة احملافظات املنكوبة من ليث العدد .أما من ليث نسبة

شكل  :8شدة احلاجة للمساعدات اإلنسانية حسب احملافظة لعام  5102ومقارنة بعام 5102
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احلماية
ترتبط غالباً احلاجة إىل التدخالت
اإلنسانية يف جماالت احلماية
بأوضاع احلروب والصراعات املسلحة
ألنها تعرض املدنيني للمخاطر ومنها
املوت واإلصابة والنزوح وانتهاكات
لقوق اإلنسان وصعوبة احلصول
على اخلدمات االساسية ،فضالً عن
الصدمات النقسية وعدم األمان
والنزوح وفقدان وكذلك عدم
اليقني بشأن املستقبل ،وياللظ
االرتقاع الكبري يف عدد احملتاجني إىل
احلماية واملقدر حبوالي  12.1مليون
شخص يف أواخر عام  2112منهم
 1.2مليون طقل ،مقارنة بـحوالي 1
مليون شخص يف نهاية عام .2112
وتشمل التدخالت يف هذا اجملال
لاجة عاجلة للمناصرة والتأكد من
أن أطراف النزاع تتقيد بااللتزامات
املرتتبة عليها وفقاً للقانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي حلقوق
االنسان حلماية املدنيني والبنية
التحتية وكذلك تسهيل وصول
املساعدات للمتضررين .وقد وصل
الوضع الإنساني في اليمن

عدد القتلى املدنيني املسجلني إىل
 2119بينهم  211طقل ،كما بلغت
اإلصابات  29262بينهم 1.9
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طقل 9،فضالً عن انتهاكات لقوق اإلنسان اليت مت االبال غ بها ومبعدل  21انتهاكاً يومياً منذ مار
 2112وخاصة يف فئات األطقال والنساً وجتمعات النازلني،

10

مع األخذ يف االعتبار أن هذه

االلصائيات ال تعرب عن العدد احلقيقي للقتلى واجلرلى لعدم االبال غ عن لاالت كثرية وصعوبة
لصرها.
ويف لقيقة األمر ،هناك انتهاكات جسيمة ارتكبت يف لق املدنيني يف اليمن من قبل مجيع أطراف
النزاع يف خرق واضح للقانون اإلنساني الدولي لس منظمة الصلي األمحر الدولية .ومن أهم مظاهر
االنتهاكات واخلروقات اليت أودت حبياة املدنيني ما يلي:


عدم التمييز بني األهداف املدنية وتلك العسكرية وإصابة منازل واملمتلكات واملنشآت املدنية.



تدمري البنية التحتية من طرق وجسور ومراكز صحية ومدار وغريها.



استخدام املدار واملنشآت احليوية ألغراض عسكرية.



تعطيل عمل املراكز الصحية وتعريض املرضى والعاملني للخطر.



احلصار االقتصادي ومنع وصول الغذاً والدواً واملشتقات النقطية.



عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية للمتضررين وتعريض لياة العاملني يف اجملال اإلنساني للخطر.



استخدام أسلحة احرمة دوليًا مثل القنابل العنقودية.



قص جتمعات احملميني من الالجئني والنازلني واملهمشني.



تدمري املوانئ البحرية واجلوية وعرقلة نزوح املدنيني إىل اخلارج وأيضاً عودة من كانوا يف اخلارج.



منع انتشال اجلثث وإغاثة املصابني واجلرلى إثر النزاعات املسلحة.

وتأتي محاية األطقال يف مقدمة اهتمام املنظمات اإلنسانية باعتبارهم القئة األشد ضعقاً ،ليث تعرض
األطقال النتهاكات جسيمة خالل لرب  ،2112أهمها:


الوفيات واإلصابات بني األطقال والبالغة  1111لالة بني قتيل ومصاب.
Health Organization Situation Report No 15, 14-27 September 2015
YEMEN HUMANITRATION NEEDS OVERVIEW 2015, December 2014
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جتنيد األطقال واستغالهلم من قبل اجلماعات املسلحة.



التشويه وسوً املعاملة واالستغالل واإلهمال.



التعرض ملخاطر األلغام واملتقجرات وخطر األسلحة العنقودية احملرمة.



االصابة باألمراض واألوبئة وسوً التغذية مع تعذر احلصول على اخلدمات الصحية.



احلرمان من الذهاب إىل املدار أو املخاطرة للذهاب إليها يف ظروف غري آمنة.



التعرض للصدمات النقسية ولاالت التوتر واخلوف.

املأوى
اخنقضت التياجات اإليواً يف نهاية عام  2112وبداية عام  2112نتيجة عودة عدد كبري من النازلني
إىل مدنهم .غري أن احلرب يف أواخر مار  2112أدت إىل ارتقاع احملتاجني إىل املأوى مرة أخرى وليبلغوا
لوالي  2..مليون شخص .وقد جلأ العديد من النازلني وأغلبهم من احافظات صعدة وعدن وتعز
وحلج وصنعاً إىل أقاربهم يف املناطق األكثر أمناً وحتديداً يف احملافظات اجملاورة هلم مثل عمران
ولجة وإب وري تعز والضالع وأبني وحلج والبيضاً وأبني ولضرموت وصنعاً .وينتج عن ذلك اإليواً
ضغطاً مادياً على األسر املستضيقة ،خاصة إذا كانت فقرية .ويعد النازلون األكثر عرضة للخطر
بسب جلوئهم إىل املخيمات أو املرافق العامة وخاصة املدار  .وما زال العديد من النازلني بدون مأوى
آمن ،مما جيعلهم عرضة لألذى من الطقس والعن وانتشار األمراض .ويواجه النازلون الذين عادوا
إىل مناطقهم وأكثرهم من نازلي مدينة عدن مصاع كبرية يف استعادة لياتهم الطبيعية وخاصة
من تدمرت منازهلم وممتلكاتهم ومشاريعهم اخلاصة.

األمن الغذائي
ارتقع عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي إىل  12.2مليون يف أكتوبر  2112مقارنة
جاً االرتقاع األخري مدفوعاً بتداعيات احلرب على جممل العوامل املؤثرة يف األمن الغذائي ،ويأتي يف
مقدمتها ما يلي:

173

الوضع الإنساني في اليمن

حبوالي  11.9يف نهاية عام  ،2112ليث يعد النازلون هم األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي .وقد



احلصار االقتصادي وما ترت عليه من اخنقاض واردات السلع األساسية وارتقاع أسعارها ،خاصة
وأن اليمن تستورد  %61من الغذاً.



أزمة املشتقات النقطية واليت كان هلا أثراً بالغاً يف انعدام األمن الغذائي الرتباطها بتوفري الري
لألراضي الزراعية ومياه الشرب سواً ضخها من اآلبار أو نقلها ،كما أثرت هذه األزمة على جتارة
املواد الغذائية ورفع تكلقة نقلها من نالية وعلى استمرار العديد من املطاعم واملخابز وكذلك
الطبخ املنزلي من نالية أخرى.



التبادل العشوائي للقذائ براً والقص جواً على معظم احملافظات أدى إىل تعرض بعض املزارع
النباتية واحليوانية للدمار اجلزئي أو الكلي وكذلك تقييد لركة السكان وصعوبة شراً
التياجاتهم األساسية ،فضالً عن إدخال السلع لألسواق مبا فيها املساعدات واالغاثة اإلنسانية.

ومن نالية أخرى ،ساهمت بعض العوامل يف ختقي لدة أزمة الغذاً يف اليمن ،وهي:


توفر خمزون كبري لدى معظم التجار ساهم يف تغطية التياجات السوق واحلد من ارتقاع األسعار
وختقي لدة األزمة بصقة عامة ،كما استطاع عدد من التجار إدخال بضائع خالل القرتة سواً
عن طريق التهري أو باالستقادة من العالقات مع طرف التحال

ليث استمر دخول السلع

الغذائية من السعودية.


ساهمت الطبيعة الريقية ملعظم السكان يف التكي

مع األزمات ومنها أزمة الغذاً من خالل

االعتماد على املدخالت الطبيعية يف مزارعهم البسيطة واستبدال وقود احلط عوضاً عن الغاز
املنزلي.


ساهم التكافل االجتماعي يف ختقي

األزمة على بعض الققراً واملعوزين سواً عرب املبادرات

القردية أو دور منظمات اجملتمع املدني احمللية.

املياه والصرف الصحي
تضرر لوالي  16.1مليون شخص من عدم توفر املياه النظيقة وخدمات الصرف الصحي يف عام ،2112
منهم  9مليون بسب النزاعات املسلحة مقارنة حبوالي  11.2مليون يف عام  .2112وبات نقص إمدادات
املياه النظيقة يشكل خطراً على احلياة ،خاصة أنها جاًت متزامنة مع قصور واسع يف خدمات الصرف
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الصحي .وتؤدي هذه العوامل جمتمعة إىل نتائج خطرية وانتشار األمراض واألوبئة وسوً التغذية
خاصة بني األطقال والنساً احلوامل .وتتمثل أهم تداعيات احلرب على قطاع املياه فيما يلي:


تعطل شبكات املياه العمومية بسب تعرض جزً منها للتخري والتدمري أو العطل مع استحالة
اإلصالح يف ظروف احلرب ألسباب أمنية ومادية ،وهو ما ينطبق أيضاً على شبكات الصرف الصحي
اليت قد تعمل بطاقة منخقضة جداً أو تتوق كلية.



أزمة الوقود واليت أثرت وبشكل مباشر على توفري املياه النظيقة ابتداً من ضخها وتشغيل شبكات
املياه ولتى نقلها عرب الشالنات ،ليث أصبحت الشالنات هي اليت يعتمد عليها أغل السكان
بعد تعطل شبكات املياه العمومية ،رغم أن أسعار املياه املباعة يف الشالنات قد تضاع عدة أضعاف
بسب ارتقاع أسعار الوقود فضالً عن إلجام بائعو املياه عن دخول مناطق الصراع املسلح.

الصحة
بلغ عدد احملتاجني إىل تدخالت صحية يف عام  2112لوالي  12.1مليون شخص ،ليث تنشأ لدة
األزمة يف قطاع الصحة بالذات عن األسباب املؤدية إىل ارتقاع الضحايا واملصابني واملرضى من نالية
وتدني اخلدمات الصحية والقدرة على تشغيلها وتوفري الكادر الطيب واألدوية واملستلزمات الطبية من
نالية أخرى .وميكن تلخيص أهم تداعيات احلرب على الوضع الصحي فيما يلي:

ً
أوال :تدني مستوى الخدمات الطبية


حلقت أضراراً مباشرة كلية أو جزئية حبوالي  96مركزاً صحياً ومستشقى لتى نهاية سبتمرب
 2112يف كل من احافظات صنعاً وعدن وتعز ولجة وصعدة ومأرب وشبوة وعمران ،أدت إىل
تويف  .كوادر صحية.



11

توق لوالي  211مرفق صحي عن العمل بسب أزمة الوقود وأيضاً عدم توفر األدوية واملستلزمات
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الطبية.



توققت العديد من املستشقيات عن إجراً العمليات اجلرالية وكذلك عمليات غسيل الكلى
ومعظم مراكز عالج األورام.



غادر اليمن معظم الكادر الطيب والتمريضي األجنيب والذي سب خروجهم املقاجئ يف عجز كبري
خاصة يف جمال التمريض مل يكن السهل تعويضه بكادر احلي.

ً
ثانيا :تدهور أوضاع المرض ى وانتشار األمراض


ارتقع ضحايا احلرب واملواجهات املسلحة يف ظل تدهور جاهزية الطوارئ واإلسعافات األولية،
خاصة يف مناطق الصراع ليث تعجز طواقم اإلسعاف من إسعاف املصابني أو لتى نقل اجلثث.



اتسع نطاق األوبئة اليت لصدت األرواح ويف مقدمتها محى الضنك واملالريا يف احافظات عدن
وحلج وتعز واحلديدة ،وذلك نتيجة تراكم النقايات وتعطل شبكات املياه النظيقة وخدمات
الصرف الصحي ،فضالً عن قصور وظائ الرصد واإلنذار املبكر واالستجابة اإلنسانية الطارئة.



تقاقم الوضع الصحي لألفراد الذين يعانون من األمراض املزمنة مثل الضغط والسكر والقل
واألورام والقشل الكلوي ،نتيجة نقص إمدادات األدوية والتياج اللقالات وأدوية السكري وقرب
الدم إىل برادات.



لال الوضع األمين واالقتصادي دون قدرة الكثري من احلاالت املرضية إىل املرافق الصحية ،ومنها
لاالت متابعة احلمل واليت تقدر حبوالي  211,111لالة والوالدات اليت متت اضطرارياً يف
البيوت ،علماً أن  11,111معرضات خلطر الوفاة عند الوالدة.



12

تعرض األطقال وهم دائماً القئة األضع واألكثر عرضة لألمراض واألوبئة يف ظل معاناة لوالي
 %21من سوً التغذية وضع املناة الطبيعية يف ظل أوضاع بيئية انتشرت فيها األوبئة والقريوسات،
فضالً عن توق محالت التطعيم ضد أمراض الطقولة يف العديد من احملافظات.
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التغذية
حيتاج ما يقارب  1مليون طقل وامرأة لامل أو مرضعة إىل خدمات عالج سوً التغذية ،منهم 2.1
مليون يعانون من سوً التغذية احلاد واليت تتطل خدمات التغذية املنقذة للحياة .وقد ققزت هذه
األرقام مقارنة حبوالي  .21أل منهم  19أل لالة لادة قبل األزمة .ومن أهم تداعيات احلرب على
قطاع سوً التغذية ما يلي:


إغالق لوالي  126مركز صحي كانت تقدم خدمات التغذية ،مما يؤثر سلباً على لوالي 221
أل طقل دون اخلامسة.



13

اتساع دائرة انعدام األمن الغذائي وما يرتت على ذلك من دخول أعداد جديدة يف ظل أزمة املياه
غري النظيقة والبيئة امللوثة وانتشار احلمى ولاالت اإلسهال بني األطقال والذي يعد أقوى مسببات
سوً التغذية املزمن بني االطقال.

التعليم
حيتاج ثالثة مليون طقل حباجة إىل مساعدة إنسانية للوصول إىل املدار

يف العام الدراسي

( )2119/2112منهم  1..مليون طقل فقدوا هذه القرصة بسب احلرب .وانعكست تداعيات احلرب
على قطاع التعليم فيما يلي:


إغالق  2121مدرسة بسب احلرب جزً كبري منها أهلية ،وتأثر  211مدرسة منها  112مدرسة
تعرضت ألضرار كلية أو جزئية ،باإلضافة إىل  292مدرسة يسكنها نازلون و 2.مدرسة احتلة
من قبل مجاعات مسلحة.



14

ترليل طالب النقل للصقوف األعلى دون استكمال مناهج القصل الثاني واالعتماد على نتائج
امتحانات نص العام الدراسي ( )2112/2112لعدم متكن معظم املدار

من إجراً امتحانات

نهاية العام.
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إجراً امتحانات الشهادة يف موعد متأخر ويف ظروف غري آمنة بل وكانت األسوأ أمنياً ،مما أدى
إىل لرمان نسبة كبرية من الطالب من دخول االمتحانات.



مطابع الكتاب املدرسي واالعتماد على الكت

صعوبة توفري الكتاب املدرسي نتيجة توق

املستخدمة ،إال أن هذه املعاجلة ال تتناس مع املرالل األوىل واليت يتم لل املسائل والتمارين يف
الكتاب املدرسي.


عزوف عدد كبري من أولياً األمور من إحلاق أبنائهم يف املدار للعام الدراسي ()2119/2112
خوفاً على لياتهم ،ويبدو األمر أكثر صعوبة على أطقال األسر النازلة واألطقال الذين يعيشون
يف مناطق الصراع.

 2.1تقييم التدخالت اإلنسانية
تعد التدخالت اإلنسانية يف عام  2112هي األكثر لجماً منذ بدً العمل اإلنساني يف اليمن ،سواً
من ليث املستهدفني ونطاق االستهداف أو التمويل املخصص لإلغاثة .وقد أطلقت خطة استجابة
للعام  2112نداً حبوالي  1.9مليار دوالر إلغاثة لوالي  11.1مليون إنسان من أصل  21.2مليون
ميين حيتاجون إىل تدخل إنساني .وأظهرت تقارير التقييم ملنظمة أوتشا أن املبالغ اليت مت احلصول
عليها بلغت لوالي  112مليون دوالر وبنسبة  %2.من النداً .ومع ذلك ،تعترب نسبة اإلجناز خلطة
 2112هي األعلى من ليث املستهدفني ومن مت الوصول إليهم مقارنة بالسنوات السابقة.
شكل  :9تقييم خطة استجابة ( 2015مليون)
المستفيدين
عدد
المستفيدون

15
8.1 7.6

10
5

المستهدفين
عدد
المستهدفون

10.3
6.2

0.22 0.9

4.1
1.6

4.1 5.1

0.27 1.2

0
التعليم
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االمن
الغذائي

الصحة

التغذية

المأوى

المياه

ومل ختتل أدوار األطراف القاعلة يف
عام  2112عن السنوات السابقة ،رغم
الربوز األكرب للمنظمات الدولية

شكل  :10المنظمات العاملة في خطة
استجابة لعام 2015

ومنظمات االمم املتحدة خاصة مع
تراجع دور الدولة مالياً وإدارياً .كما
مل يكن ملنظمات اجملتمع املدني احمللية
دوراً قوياً مقارنة بااللتياج اإلنساني

منظمات
مجتمع
مدني دولي
%57

الكبري ولدة املعاناة يف معظم

منظمات
األمم
المتحدة
%13
منظمات
مجتمع
مدني
محلي
%30

احملافظات .وشكلت منظمات اجملتمع
املدني الدولية وعددها  1.منظمة
لوالي  %21من إمجالي عدد املنظمات العاملة مقابل  %11ملنظمات األمم املتحدة وعددها  6منظمات
و %11ملنظمات اجملتمع املدني احمللية العاملة يف اجملال اإلنساني وعددها  21منظمة.

 1.1تقييم دور املؤسسات الوطنية
اتسم دور احلكومة واملؤسسات الوطنية بالقصور خالل القرتة االنتقالية عموماً ،مع استمرار عجزها يف
عام  2112رغم لرج الوضع والذي تطل لشداً أكرب للجهود الوطنية ،وخاصة يف ظل التعقيدات
السياسية واألمنية واإلدارية وشح اإلمكانيات املالية مع جتميد وزارة املالية ملعظم النققات التشغيلية.
وقد استمر عمل مؤسسات احلكومة رغم تعقيدات الوضع ،وظلت قياداتها سواً بشخص الوزير أو من
ينوبه يف تسيري األعمال باحلد األدنى يف ظل التزام وزارة املالية بدفع الروات جلميع املوظقني ويف
كافة احملافظات من نالية ولرص املؤسسات على االلتزام بالدوام باستثناً احلاالت القصوى.
وبذلك ،متكنت معظم املؤسسات احلكومية وخاصة الوزارات السيادية والبنك املركزي من القيام
بعملها واحملافظة على متاسك الكيان التنظيمي للدولة قدر اإلمكان.
الوضع الإنساني في اليمن
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ومل تعلق منظمات األمم
املتحدة واملنظمات الدولية
اإلنسانية األخرى تعاملها
مع املؤسسات احلكومية ،بل
إن وترية العمل املشرتك
بينها ارتقعت يف عام 2112
وأخذ العمل اإلنساني زمخاً
كبرياً لتبلغ املساعدات عرب
خطة

استجابة

2112

لوالي  112مليون دوالر
لتى أكتوبر  .2112ومع
ذلك،

تواضع

انعكس

إمكانيات احلكومة على
ضع

دورها

واإلشرايف،

الرقابي

كما

أن

لضورها مل يكن كافياً أو
ذو تأثري ملمو

يف توجيه

مسارات العمل اإلنساني .وينبغي التأكيد على أهمية هذا الدور ابتداً من حتديد االلتياجات على
مستوى كل قطاع ويف إعدادها واملصادقة عليها ،باإلضافة إىل اإلشراف على تنقيذ األنشطة ويف الرقابة
والتقييم .ويف إطار املؤسسات الوطنية التنقيذية والعاملة يف اجملال اإلنساني ،ميكن التطرق إىل دور
كل من مجعية اهلالل األمحر اليمين والولدة التنقيذية إلدارة خميمات النازلني.

مجعية اهلالل األمحر اليمين
تعترب مجعية اهلالل األمحر اليمين مجعية وطنية مستقلة مالياً وإدارياً تعمل حتت مظلة االحتاد
الدولي جلمعيات الصلي واهلالل األمحر وحبيادية كاملة وفقاً ألهم مبادئ تأسيسها .وقد تولت هذه
اجلمعية دوراً مهماً يف تقديم العون اإلنساني الطيب إلغاثة اجلرلى واملصابني جراً الصراعات املسلحة
واحلروب يف معظم احملافظات وكذلك تسهيل تقديم املعونات اإلنسانية للمتضررين .كما ساهمت

180

اجلمعية يف عمليات تبادل األسرى .ورغم أن اجلمعية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وباالعتماد على
املتطوعني ،إال أنها ال تتمكن من حتقيق التغطية الالزمة ألعمال االغاثة يف ظل العديد من احملددات
أهمها االفتقار للتمويل الكايف واعتمادها يف األسا

على الصلي األمحر الدولي واالحتاد الدولي

للهالل والصلي األمحر ومجعيات الصلي األمحر لبعض الدول مثل أملانيا والدومارك وفرنسا
والنرويج .ويعترب ذلك الدعم يف الغال ضئيالً مقارنة حبجم االلتياج فضالً عن أنه متقطع الرتباطه
مبشاريع مؤقتة .كذلك ،جيهل غالبية أطراف النزاع الدور اإلنساني واحليادي الذي تقوم به اجلمعية
وهو ما ميثل عائق أمام تسهيل وصول فرق االغاثة إىل املتضررين .لذلك ،حيتاج اإلعالم أن يقوم بدوره
يف التعري بطبيعة عمل اجلمعية وتصحيح أي مقاهيم خاطئة .وأخرياً ،ونظراً الرتباط أعمال اإلغاثة
مبناطق الصراع املسلح ،فقد فقدت مجعية
اهلالل األمحر اليمنية لتى اليوم تسعة
أشخاص من العاملني لديها يف تلك
املناطق.

الوحدة التنفيذية إلدارة خميمات النازحني
أنشئت الولدة التنقيذية إلدارة خميمات
النازلني يف عام  2116لتتوىل إدارة
وتشغيل وتنظيم العمل يف خميمات
النازلني حتت إشراف وتوجيهات اللجنة
العليا إلغاثة النازلني ،وقد صدرت وثيقة
للسياسة الوطنية ملعاجلة النزوح الداخلي
يف اجلمهورية اليمنية ولتقدم إطارا وطنياً
عاماً يستجي على حنو فعال ملشاكل
الوضع الإنساني في اليمن

النزوح يف اليمن .وقد ساهمت الولدة
التنقيذية منذ تأسيسها يف تسهيل شئون
نازلي احافظات صعدة وعمران واجلوف
يف الشمال ونازلي احافظات أبني يف
اجلنوب .كما كان هلا دوراً احورياً يف
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تنسيق األعمال اإلنسانية يف إطار خطط االستجابة اإلنسانية وخارجها .وبغض النظر عن مستوى
اإلجناز والتغطية ،إال أن دور الولدة التنقيذية تضاًل يف عام  ،2112وهو العام الذي شهد أكرب نزوح
داخلي يف اليمن .وقد بادرت العديد من املنظمات الدولية بالتدخل يف إغاثة النازلني دون الرجوع أو
التنسيق مع الولدة ،سواً فيما يتعلق بقواعد بيانات االستهداف أو آليات التنقيذ .وشكلت ظروف
احلرب واحلصار االقتصادي وتعقيدات السياق السياسي واحدودية اإلمكانات املادية والتمويلية عائقاً
أمام أي دور فاعل للولدة التنقيذية؛ وهو ما اقتضى التغاضي عن االجراًات اإلدارية .ومع ذلك ،تبقى
مسؤولية الولدة قائمة يف تقييم التدخالت وضمان تغطيتها للحاالت املتضررة ومعاجلة القجوات
أينما وجدت ،وهو ما حتاول الولدة القيام به يف الوقت احلالي.

 2.1التحديات اليت واجهت العمل اإلنساني
واجه العمل اإلنساني يف اليمن خالل هذا العام العديد من التحديات أهمها احلصار االقتصادي
الشامل والذي فرضته قوى التحال وكذلك قص املوانئ اجلوية والبحرية ،مما أدى إىل منع دخول
الغذاً والدواً واملشتقات النقطية وغريها باإلضافة إىل صعوبة تلقي املساعدات العينية من اخلارج.
وفاقمت أزمة املشتقات النقطية بسب احلصار من لدة املعاناة اإلنسانية من خالل صعوبة إيصال
املعونات اإلنسانية إىل املتضررين وأيضاً عدم القدرة على تشغيل املراكز الصحية اإلغاثية .كما أن
استمرار املواجهات املسلحة وعدم التزام أطراف النزاع حبماية الطواقم اإلنسانية والطبية وفق القانون
االنساني الدولي باإلضافة إىل الدمار الذي حلق بالطرق الرئيسية واجلسور وشح املشتقات النقطية
شكل عائقاً أمام التنقل بني املدن والوصول إىل األماكن املتضررة واليت حتتاج إىل املعونات اإلنسانية.
وأدت األضرار املباشرة يف املنشآت احليوية ذات التأثري املباشر يف الوضع اإلنساني كاملنشآت الصحية
والتعليمية إىل مضاعقة االلتياجات اإلنسانية وحتديداً يف اجملال الصحي وبدرجة تقوق إمكانيات
املنظمات العاملة ماديًا وفنياً.
وأخرياً ،فإن صعوبة رصد احلاالت اإلنسانية بصقة عامة ويف مناطق املواجهات املسلحة خصوصاً أضع
كقاًة التقديرات واالستهدافات اليت بنيت على نتائج املسوح الذكية واإلسقاطات السكانية ،خاصة
وأن قواعد البيانات تعاني العديد من أوجه القصور منذ فرتات سابقة .أما تدني القدرات القنية ملنظمات
اجملتمع املدني احمللية ،فقد لدت من قدرة تلك املنظمات يف أعمال اإلغاثة العاجلة وخصوصاً أن هذه
احلرب على اليمن مثّلت جتربة غري مسبوقة يف تاريخ اليمن.
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 .2األولويات الوطنية يف اجملال اإلنساني
إن الوضع اإلنساني والعوامل اليت ساهمت يف تدهوره خالل مرالل خمتلقة تشري إىل العديد من
اإلخقاقات يف اجلوان السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واليت بدورها ساهمت يف خلق
بيئة مواتية للصراعات املسلحة واحلروب اليت دفع مثنها املواطن اليمين من لياته وكرامته ولريته.
ومن أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة بنائها واسرتداد لق أبنائها يف احلياة الكرمية ،ال بد من تبين
رؤية وطنية شاملة ملعاجلة مجيع االختالالت اهليكلية ويف مجيع اجملاالت السياسية والتنموية ومبا
يتوافق مع طبيعة اجملتمع واإلمكانيات املتالة ،باإلضافة إىل الوقوف على أهم االخقاقات والعمل على
جتاوزها وتبين سياسات ناجعة وخمتلقة عن تلك السياسات التقليدية اليت فشلت طوال عقود طويلة
يف حتقيق تقدم ملمو .
وإمجاالً تتطل املرللة القادمة ملا بعد احلرب تدخالت تنموية عرب ثالث مرالل زمنية وحبس
األولويات العاجلة وكالتالي:
 املرللة األوىل (األجل القصري) :مرللة التدخالت اإلنسانية والتعايف املبكر.
 املرللة الثانية (األجل املتوسط) :مرللة إعادة االعمار واإلنعاش االقتصادي.
 املرللة الثالثة (األجل الطويل) :مرللة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ومبا أن هذه الورقة تعنى أساساً باجلان اإلنساني ،فإننا نركز على التدخالت يف املرللة األوىل واليت
قد متتد لألجل املتوسط واملتعلقة بالتدخالت اإلنسانية وبرامج التعايف املبكر وآليات تطويرها وحتسني
كقاًتها باالستقادة من الدرو السابقة .ويقرتض أن حتتل القضايا االنسانية أهمية بالغة يف إطار
االتقاقيات والتسويات السياسية القادمة ،مع إجياد تسوية اقتصادية تعمل على فك احلصار
االقتصادي للتخقي من املعاناة اإلنسانية ،باإلضافة إىل تأكيد التزام اجلهات املاحنة بتوفري التمويل
ال ميكن إغقال اجلوان األخرى واليت ميكن بيانها يف ثالث جمموعات.

اجلوانب السياسية واألمنية واإلدارية


اضطالع احلكومة بدورها يف تبين التدخالت اإلنسانية ابتداً من عمليات احلصر والتوثيق ومروراً
بتحديد خطط وبرامج االغاثة واستهدافاتها وانتهاً باملراقبة واملتابعة.
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الالزم لإلغاثة حبس النداً الذي أطلقته األمم املتحدة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية .ومع ذلك،



قيام منظمات اجملتمع املدني الدولية واحمللية بدورها اإلنساني بإشراف وشراكة احلكومة ،مع
أهمية وجود خطة استجابة للطوارئ من ليث اآلليات والتشريعات واملؤسسات والتمويل ملواجهة
الكوارث الطبيعية واحلروب والصراعات - .وعي الدولة بأهمية فرض سيادتها يف مجيع املناطق
وخطورة تأخري التدخالت اإلنسانية يف املناطق املنكوبة وأثر ذلك السليب يف إثارة السخط وخلق
بيئة مواتية الستقطاب الققراً إىل احلركات املتطرفة والصراعات املسلحة.



تقعيل املساًلة املشرتكة بني احلكومة واملاحنني كعامل مساعد لتسريع ختصيص املنح
واملساعدات اخلارجية وتعزيز القدرة االستيعابية هلا ،وبالتالي خلق الثقة واملسؤولية بني اجلهات
املاحنة واملستثمرين احملليني واألجان .



العمل على تعزيز أطر التنسيق مع اجملتمعات الدولية وحتديد أدوارها وكذلك توجيه نشاط
املنظمات الدولية لتتوافق مع األولويات الوطنية.

اجلوانب االقتصادية والتنموية


تنمية التدخالت اليت تستهدف القئات الققرية بدًاً باملساعدات النقدية العاجلة وانتهاً بتنمية
املشاريع الصغرية واألصغر ،وكذلك البحث يف استدامة هذه التدخالت من خالل الرتكيز على
تعزيز قدرات الققراً يف احلصول على مصادر الدخل.



تعزيز األمن الغذائي من خالل تنمية القطاع الزراعي وحتقيق االكتقاً الذاتي خاصة يف
احملاصيل األساسية ومنها القمح ،ليث ميكن االستقادة من جتربة احلصار االقتصادي باإلضافة
إىل العمل على منع التوسع يف زراعة القات.



اجياد للول مستدامة ألزمة املياه والصرف الصحي وحتسني كقاًة إدارة املوارد املائية واحلد من
استنزاف املياه اجلوفية أو هدر املياه من خالل اتباع أسالي غري كقؤة يف الري وخاصة مزارع
القات.



تنمية القطاعات الواعدة وخاصة كثيقة العمالة يف املناطق الريقية بغرض توفري فرص العمل
والتخقي من الققر وحتقيق استدامة النمو االقتصادي من خالل تنويع قاعدة االقتصاد الوطين
وضمان العدالة االجتماعية.
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اجياد للول مستدامة للطاقة الكهربائية وتوسيعها ومحايتها من التخري  ،مع االعتماد على
الطاقة الشمسية يف تشغيل املرافق احلكومية واخلدمات األساسية ويف مقدمتها املرافق الصحية.



تقليص تأثري أزمات الوقود على الوضع اإلنساني من خالل تقادي نشوً األزمة ابتداً عرب إنشاً
خمزون اسرتاتيجي للطوارئ وتطوير املصايف الوطنية وترشيد االستهالك ،باإلضافة إىل تطوير
مصادر الطاقة البديلة.

اجلوانب االجتماعية والثقافية


حتسني الوضع الصحي للحاالت احلرجة وختقيض معدالت الوفيات املرتقعة بسب أمراض
الطقولة وسوً التغذية ،وإعادة النظر يف العوامل اليت لدت من جدوى التدخالت الصحية يف
القرتات السابقة رغم كثافتها من ليث األولويات وجماالت التدخل ومناطق االستهداف
واالستقادة من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال.



تطبيق معايري العدالة االجتماعية عند ختصيص نققات املوازنة العامة على مستوى احملافظات
واملديريات واتباع أسالي علمية واحايدة يف حتديد االستهدافات وفق قاعدة بيانات احدثة يف
مجيع اجملاالت التنموية واالجتماعية.



تطوير مناهج التعليم وإدخال مقاهيم تساعد األفراد على التقكري العلمي واملنطقي وتعزيز القيم
واألخالق والقضائل املنبثقة من الدين اإلسالمي الصحيح ،ليث أن تدني مؤشرات التعليم كماً
وكيقاً وبعدها عن معطيات التغريات االجتماعية والثقافية املعاصرة يعين خلق جيل غري واعي
وميكن استقطابه بسهولة يف احلركات املتطرفة سياسياً أو دينياً ،ناهيك عن ضع الوالً الوطين
وانتشار املناطقية واملذهبية والطائقية والقهم املغلوط لتعاليم االسالم واستغالل اجلهل الواسع
يف استقطاب املواطنني.

تنمية املشاريع الصغرية واألصغر والبعد عن السلوك االستهالكي للكماليات.



تطوير البيئة التشريعية واملؤسسية احلاضنة للعمل اإلنساني واالجتماعي يف إطار فعالية عمل
منظمات اجملتمع املدني احمللية والدولية.
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إدخال الثقافة االقتصادية واالستثمارية وتعري املواطنني بأهمية االدخار واالستثمار وكيقية

جدول  :2األولويات الوطنية يف العمل اإلنساني خالل األجلني القصري واملتوسط
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معايري التنفيذ املقرتحة للتدخالت اإلنسانية يف األجلني القصري واملتوسط
اتسمت املرللة االنتقالية بكثافة التدخالت اإلنسانية يف القطاعات املختلقة واليت خققت نسبياً من
املعاناة يف معظم املناطق .غري أن املؤشرات العامة مل تظهر حتسناً واستمرت يف التصاعد من عام إىل
آخر .وميكن تطوير العمل اإلنساني وحتقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خالل جمموعة
التوصيات التالية:

دعم وزيادة متويل املساعدات اإلنسانية
 .1إعداد رؤى وخطط واضحة مبشاركة اجملتمع احمللي وحتدد فيها األدوار وإمكانية احلكومة
والقجوات التمويلية.
 .2تعزيز آليات التنسيق على املستوى احلكومي وبني احلكومة واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع
املدني.
 .1بناً عالقات تعاون ثنائية مثمرة مع اجملتمع الدولي يف مجيع اجملاالت.
 .2استقطاب دعم القطاع اخلاص املقيم واملهاجر.
 .2تعزيز آليات الرقابة واملتابعة وحتسني مؤشرات النزاهة الشقافية.

تطوير معايري االستهداف وضمان العدالة واملوضوعية
 .1حتديد مؤشرات استهداف واضحة يف اخلطط والربامج اإلنسانية.
 .2تطوير آليات التقييم لتحديد االلتياج القعلي وبناً قاعدة بيانات على املستوى الوطين.
 .1تكيي التدخالت مع خصوصية كل منطقة والتياجات املستهدفني.

جمموعات طائقية.
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 .2حتري ليادية العاملني يف اجملال اإلنساني وعدم تأثرهم بانتماًاتهم أللزاب سياسية أو

 .2حتري العدالة يف توزيع املساعدات وفق معايري واضحة لالستهداف تتضمن خرائط املعاناة –
الكثافة السكانية – إمكانية الوصول – األولويات الوطنية اإلنسانية – سالمة العاملني وأمنهم
– التمويل املتاح.

اسرتاتيجيات فعالة يف إيصال املساعدات اإلنسانية خالل فرتات الصراعات املسلحة وإغاثة املنكوبني يف
تلك املناطق
 .1تطوير مهارات العاملني يف اجملال اإلنساني على التقاوض مع أطراف النزاع واحلرص على
ليادية العاملني يف هذا اجملال.
 .2نشر الوعي بني أطراف النزاع لول القانون اإلنساني الدولي وربطه بتعاليم االسالم وأهمية
التدخل الدولي يف فرض عقوبات على الطرف الذي ال حيرتم القانون.
 .1تأمني توصيل املساعدات اإلنسانية والعاملني عليها وفق آليات مرنة تقضي إىل التعامل مع
أطراف النزاع املسيطرة كأمر واقع بغض النظر عن االعتبارات السياسية.
 .2تكيي آليات رصد مرنة يف مناطق النزاع وبالتعاون مع احملليات.
 .2عدم استخدام هذه املساعدات يف أغراض عسكرية وسياسية.
 .9تقعيل دور منظمات اجملتمع املدني احمللية يف تنقيذ وإيصال املساعدات اإلنسانية.
 .1االستقادة من مبادرات الشباب وتطوعهم يف العمل اإلنساني.
 ..تعزيز دور السلطة احمللية يف العمل اإلنساني.

فعالية التدخالت اإلنسانية وتعزيز الشفافية والرقابة اجملتمعية
 .1تكوين جلان رقابية احايدة لكل برنامج من اجلهات احلكومية املعنية واملنظمات الدولية
والسلطة احمللية واجملتمع املدني واللجان اجملتمعية.
 .2إعداد محالت توعية جمتمعية لول لقوق اإلنسان وتعزيز الوعي لدى القئات املستهدفة مبقهوم
املساًلة اجملتمعية وتوفري خط ساخن الستقبال الشكاوى.
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 .1ضمان تعاون احملليات يف اإلبال غ عن املخالقات مثل بيع املساعدات وسرعة التحقيق فيها
واحاسبة املتسببني.
 .2حتديث القوائم البيضاً والقوائم السوداً ملنظمات اجملتمع املدني وبناً قاعدة بيانات احدثة
للمنظمات.
.2

االستقادة من جتربة الصندوق االجتماعي للتنمية.

 .6بناً قدرات الكادر البشري العامل يف اجملال اإلنساني.
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plan, July 2014.
3. World Health Organization Situation Report No 15, 14-27 September 2015.
4. OCHA, YEMEN HUMINITARIAN RESPONSDING PLAN – MID-REVIEW 2013.
5. OCHA, YEMEN HUMANITRATION NEEDS OVERVIEW 2014, November 2013.
6. OCHA, YEMEN HUMANITRATION NEEDS OVERVIEW 2015, December 2014.
7. OCHA, Yemen: Humanitarian Dashboard (as of 31 October 2015).
8. OCHA, Yemen Humanitarian Needs Overview 2016, November 2015.
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