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األولويات االقتصادية
التفاق سالم دائم في اليمن
ملخص تنفيذي
يؤكــد موجــز السياســات هــذا ىلع أن الوصــول
التفــاق ســام دائــم يف اليمــن يعتمــد ىلع قضيتيــن
اقتصاديتيــن هامتيــن .القضيــة األولــى هــي أن توزيــع
املــوارد االقتصاديــة والتحكــم بهــا وتقاســمها عوامــل
أساســية لتحقيــق الســام مــن عدمــه ،بمــا أن الحيــز
األكبــر مــن الصــراع القائــم يــدور حــول الســيطرة ىلع
املــوارد ،وبالتالــي فإنــه يجــب التطــرق لهــذه املســائل
مباشــرة أثنــاء مفاوضــات الســام املرتقبــة .أمــا القضيــة
الثانيــة فهــي أن افتقــار اتفاقيــات الســام عمومــا إلــى
أحــكام وآليــات تحقــق اســتقرارا اقتصاديــا شــامال يف
املرحلــة التــي تلحــق التوقيــع عليهــا يهــدد بنشــوب
الحــرب مجــددا خــال تلــك املرحلــة الحرجــة ،وقــد مــر
اليمــن فيمــا مضــى بالعديــد مــن التجــارب التــي تثيــر
مخــاوف عــودة الصــراع بعــد التوقيــع ىلع اتفاقيــة
للســام كان آخرهــا مــا حــدث مــن فشــل بعــد توقيــع
املبــادرة الخليجيــة.
يف هــذا الســياق ،عقــد منتــدى رواد التنميــة لقــاءه
الســادس يف العاصمــة األردنيــة َعمــان خــال الفتــرة
َ
مــن  ٢٥إلــى  ٢٧ينايــر ٢٠٢٠م ،حيــث تــدارس املنتــدى
خاللــه قضايــا االقتصــاد الكلــي والقضايــا املاليــة
والنقديــة امللحــة التــي بوســعها أن تفشــل محاولــة
تنفيــذ أي اتفاقيــة ســام يف اليمــن بعــد توقيعهــا،
وقــد نتــج عــن هــذه املــداوالت التوصيــات الرئيســية
التاليــة املوجهــة ألطــراف التفــاوض اليمنيــة والداعمين
الدولييــن لعمليــة الســام بشــأن البنــود االقتصاديــة
التــي يجــب إدراجهــا يف اتفاقيــة الســام:

• •تحديــد األولويــات االقتصاديــة لحكومــة مــا بعــد
االتفــاق ،واالتفــاق علــى خطــوات واضحــة إلعــادة
تعريــف نهــج الدولــة االقتصــادي ،علــى أن يكــون
ذلــك النهــج الجديــد فــي إطــار برنامــج إصالحــات
شاملة ينم عن رؤية اقتصادية واسعة.
• •االتفــاق علــى إجــراءات إلنهــاء انقســام مؤسســات
الدولــة الرئيســية التــي تلعــب دورا مفصليــا فــي
اقتصاد اليمن ،بما فيها البنك المركزي اليمني.
• •تشــكيل مجلــس اقتصــادي اجتماعــي يكلــف
بصياغــة سياســات عامــة تســتجيب لمتطلبــات
المرحلة.
• •االلتــزام بآليــة واضحــة وشــاملة وقابلــة لالســتمرار
لســداد مرتبــات القطــاع العــام علــى نحــو محســوب
العواقــب ،وكذلــك االتفــاق علــى إجــراءات مدروســة
إلعادة تأهيل ودمج المقاتلين.
• •ضمــان التحصيــل الســريع والعــادل لإليــرادات
المحليــة وفــق إجــراءات واضحــة للجميــع ،واالتفــاق
علــى آليــة تعييــن رؤســاء جــدد للمصالــح اإليراديــة
ووضع آلية فعالة للمساءلة.
• •االتفــاق علــى آليــة توزيــع عوائــد صــادرات النفــط
الخام والغاز الطبيعي المسال.
• •االتفــاق علــى إطــار حوكمــة فعــال لعمليــة
التعافي االقتصادي وإعادة اإلعمار.
• •إعــادة فتــح كل الموانــئ والمطــارات والمنافــذ
البريــة ورفــع كل القيــود المفروضــة علــى حركــة
البضائع والمسافرين عبر جميع حدود اليمن.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل ديــب روت لالستشــارات ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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العوامل االقتصادية المؤججة للصراع
ثمــة عوامــل اقتصاديــة خطيــرة مــا زالــت تؤجــج الصــراع فــي اليمــن إلــى جانــب دوافــع الحــرب األخــرى
السياســية والعســكرية والمذهبيــة واإلقليميــة .وفــي ســبيل مجابهــة التحديــات التــي تفرضهــا هــذه
العوامــل االقتصاديــة ،فــإن منتــدى رواد التنميــة يؤمــن إيمانــا قويــا بوجــوب إدراج بنــود متعلقــة
باالقتصــاد فــي أي اتفاقيــة ســام قادمــة .وإدراكا لهــذه األهميــة للجانــب االقتصــادي فــي اتفــاق
ـادس فــي إطــار مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن فــي الفتــرة
الســام ،عقــد المنتــدى اجتماعــه السـ َ
مــن  ٢٥إلــى  ٢٧ينايــر ٢٠٢٠م ،فــي العاصمــة األردنيــة َعمــان ،إذ ناقــش أعضــاء المنتــدى األولويــات
االقتصاديــة الملحــة التــي يجــب تناولهــا فــي عمليــة الســام والتــي يعــرض موجــز السياســات هــذا
آراء المنتدى وتوصياته حولها.
لقــد تمحــور القتــال فــي اليمــن إلــى حــد كبيــر حــول الســيطرة علــى المــوارد والمؤسســات والقطاعات
االقتصاديــة الرئيســية—ما عــرف فــي الفلســفة االقتصاديــة فــي وقــت مــا بــــ “المرتفعــات المشــرفة”
علــى االقتصــاد (أي ،المفاصــل االقتصادية)—حيــث تقاتــل األطــراف المتصارعــة مــن أجــل الوصــول إلــى
الموانــئ ،وتحصيــل إيــرادات الضرائــب والجمــارك ،وإنتــاج وتصديــر النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي

المســال ،وتنظيــم العملــة اليمنيــة ،وتوجيــه تدفقــات المســاعدات الخارجيــة ،والســيطرة علــى
مؤسســات الدولــة المفصليــة ،والهيمنــة علــى القطاعــات االقتصاديــة االســتراتيجية مثــل قطــاع
االتصــاالت (((.وبالتالــي فإنــه مــا لــم ُيســوى و ُيحــل التنــازع حــول المــوارد خــال مفاوضــات الســام فمــا
تشــير إليــه الشــواهد التاريخيــة هــو احتمــال تجــدد أعمــال العنــف عقــب إمضــاء االتفاقيــة واإلعــان
الرسمي لنهاية الصراع.
مــن ناحيــة أخــرى ،أدى عــدم االســتقرار االقتصــادي فــي اليمــن إلــى نشــوء اضطرابــات اجتماعيــة
وسياســية طــوال العقديــن الماضييــن ،ويتجلــى ذلــك فــي العديــد مــن التطــورات التــي شــهدتها
البــاد خــال عقــد األلفينــات (٢٠٠٠م – ٢٠٠٩م) والتــي امتــدت مــن نمــو تنظيــم القاعــدة ،وأعمــال
الشــغب فــي جميــع أنحــاء البــاد ضــد بعــض برامــج اإلصالحــات المتعســفة ،والتمــرد المســلح فــي
الشــمال ،واالحتجاجــات الجماهيريــة الجنوبيــة ،والمطالبــات الواســعة بإصالحــات سياســية ،إلــى
االنتفاضــات الشــعبية العارمــة ،واالضطرابــات السياســية ،والصراعــات المســلحة المعقــدة فــي العقــد
الــذي تــاه (٢٠١٠م – ٢٠١٩م) (((.ففــي الســنوات التــي تلــت ٢٠١١م ،تعــرض اقتصــاد اليمــن المنهــك مــن
قبـ ُ
ـل لصدمــات متتاليــة شــديدة الوطــأة ألقــت بــه فــي دوامــة مــن التدهــور االقتصــادي مــا فتــأت
تتفاقــم عامــا بعــد عــام .فــي الوقــت ذاتــه ،اســتمر عــدد ســكان اليمــن فــي النمــو باطــراد لينفجــر
مــن حوالــي  ١٧مليــون نســمة فــي ٢٠٠٠م إلــى مــا يقــدر بنحــو  ٣٠مليونــا بحلــول ٢٠٢٠م ،فــي حيــن
صاحــب ذلــك النمــو الســكاني اضمحــال رأس المــال البشــري فــي اليمــن (((.ومــع اســتمرار هــذا النمــو
 )1األكحــي ،رأفــت“ .معركــة الســيطرة عــى ‘املرتفعــات املشــرفة’ يف االقتصــاد اليمنــي ”.مركــز الشــرق األوســط ،كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية ١٦ .يونيــو ٢٠١٧مhttps:// .
 . /blogs.lse.ac.uk/mec/2017/06/16/the-battle-to-control-the-commanding-heights-of-the-yemeni-economyاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط
٢٠٢٠م.
( )2أ) هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة (بــي بــي يس)“ .ملــف اليمــن  -جــدول زمنــي ٦ ”.نوفمــر ٢٠١٩م .https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 .اطلــع عليــه
بتاريخ  21فرباير /شباط ( . 2020ب) منظمة هيومن رايتس ووتش“ .باسم الوحدة :رد الحكومة اليمنية القايس عىل احتجاجات الحراك الجنوبي ١٥ ”.ديسمرب ٢٠٠٩مhttps:// .
 .www.hrw.org/ar/report/2009/12/15/256014اطلع عليه بتاريخ  ٢١فرباير  /شباط ٢٠٢٠م( .جـ) صحيفة نيويورك تايمز“ .أسوأ أعمال الشغب خالل عقد من الزمن تخلف
 ١٦قتيــا يف اليمــن ٢٢ ”.يوليــو ٢٠٠٥م. https://www.nytimes.com/2005/07/22/world/africa/worst-riots-in-a-decade-leave-16-dead-in-yemen.html .
اطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
 )3إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن“ .تنميــة رأس املــال البشــري ١٦ ”.ينايــر ٢٠٢٠مhttps://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Econo� .
 .my-policy_brief_18_ar.pdfاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م..

2

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يونيو 2020

الســكاني المطــرد ستســتمر حاجــة المواطنيــن الماســة فــي اليمــن إلــى الميــاه النظيفــة والمــواد
الغذائيــة األساســية والدخــل المســتقر والتنميــة الريفيــة والخدمــات العامــة األساســية والحصــول
علــى الكهربــاء والبنيــة التحتيــة واإلســكان ،وهــو مــا ســيؤدي حتمــا إلــى موجــات متكــررة مــن
االضطرابــات إذا مــا أهملــت تلبيــة هــذه الضــرورات مــرة أخــرى .أي أنــه فــي أي عمليــة انتقاليــة قادمــة
لــن يــدوم الســام بوقــف األعمــال العدائيــة فقــط ،بــل وبنفــس القــدر بمعالجــة تلــك العوامــل التــي
لطالما زعزعت استقرار االقتصاد.
لذلــك ،يعتبــر االســتقرار االقتصــادي ضروريــا الســتعادة ثقــة اليمنييــن فــي عمليــة الســام وبنــاء رأس
المــال السياســي الــذي يلــزم للخــروج مــن الحلقــة المفرغــة للصــراع والهشاشــة ولبــدء مرحلــة تحــول
اجتماعي واقتصادي وازدهار دائم.
لقــد أظهــرت الدراســات أن األطــراف المســؤولة عــن تنفيــذ أي اتفــاق ســام ســرعان ما ســتجد نفســها
أمــام قضايــا ومشــاكل ماليــة واقتصاديــة معضلــة تحــول بيــن الســلم والحــرب (((.علــى وجــه العمــوم،
ـد ســواء إلــى أن “الفتــرة
تحــذر األدلــة البحثيــة صانعــي الســام ومنفــذي اتفاقــات الســام علــى حـ ٍ
التــي تعقــب توقيــع اتفاقيــة الســام يمكــن القــول بأنهــا الوقــت الــذي يتصــف بأكبــر قــدر مــن عــدم
اليقيــن والخطــر (((”.وتشــير تلــك األدلــة إلــى أن خطــر فشــل معاهــدات الســام ليــس بعيــد االحتمــال،
وال ســيما عندمــا ال ينتــج عنهــا خارطــة طريــق يعــول عليهــا فــي تجــاوز التضاريــس الصعبــة
والمحفوفــة بالمخاطــر لمرحلــة مــا بعــد االتفــاق .إن لــدى اليمــن تجربــة غيــر بعيــدة تؤيــد هــذه
المخــاوف ،ففــي أعقــاب حركــة احتجاجــات ٢٠١١م ركــزت مبــادرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي
بدرجــة كبيــرة علــى الترتيبــات السياســية والعســكرية أو األمنيــة ولكنهــا أغفلــت إلــى حــد بعيــد
األولويات واإلجراءات الرئيسية المتعلقة باالقتصاد وهو ما ساهم في انهيار الفترة االنتقالية.

الحلقة المفقودة في عملية السالم الجارية
لقــد توالــت محــاوالت التوصــل إلــى تســوية سياســية للصــراع منــذ اندالعــه وذلــك برعايــة مكتــب
المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لليمــن ،ابتــدا ًء مــن مفاوضــات جنيــف وبيــل فــي
سويســرا فــي ٢٠١٥م ،ومــرورا بمفاوضــات الكويــت فــي ٢٠١٦م ،وانتهــا ًء بالمشــاورات بيــن الحكومــة
اسـ ُت ْك ُه ْلم .وعلــى
اليمنيــة وأنصــار اهلل فــي الســويد فــي ديســمبر ٢٠١٨م التــي نتجــت عنهــا اتفاقيــة ْ
ـل عمــا ســبقُ ،وقعــت اتفاقيــة الريــاض التــي رعتهــا الســعودية بيــن الحكومــة اليمنيــة
نحـ ٍ
ـو منفصـ ٍ
والمجلس االنتقالي الجنوبي في نوفمبر ٢٠١٩م.

( )4أ) بادانجــاك ،ســانجا“ .الب ـنـوك واملصــارف املركزيــة واللوائــح املصرفيــة يف اتفاقيــات الســام( ”.تقريــر  ،PA-Xسلســلة اقتصاديــة) .برنامــج أبحــاث التســويات السياســية (،)PSRP
أكاديميــة العــدل العامليــة ،جامعــة إد ـنـرة .إد ـنـرة٢٠١٩ :م/http://www.politicalsettlements.org/publications-database/banks-banking-regulations .
أو  .https://www.peaceagreements.org/publication/14اطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م( ..ب) بيــل ،كريســتني“ .تقاســم الســلطة االقتصاديــة وحــل
النزاعــات والتنميــة يف مفاوضــات واتفاقــات الســام( ”.تقريــر  ،PA-Xسلســلة اقتصاديــة) .برنامــج أبحــاث التســويات السياســية ( ،)PSRPأكاديميــة العــدل العامليــة ،جامعــة إد ـنـرة.
أدنـبرة ٢٠١٨ :مhttps://www.politicalsettlements.org/publications-database/economic-power-sharing-conflict-resolution-and-develop� .
 /ment-in-peace-negotiations-and-agreementsأو  . https://www.peaceagreements.org/publication/11اطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.

 )5وودورد ،ســوزان ل“ .األولويــات االقتصاديــة لتطبيــق الســام ”.معهــد الســام الــدويل (أكاديميــة الســام الدوليــة ســابقا) .نيويــورك :أكتوبــر ٢٠٠٢مhttps://www.ipinst.org/ .
 .wp-content/uploads/publications/economic_priorities.pdfاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م..
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الجديــر بالذكــر أن التفــاوض اقتصــر بشــكل أساســي فــي كل هــذه الحــاالت علــى الجانــب السياســي
والجانــب األمنــي أو العســكري ،علــى أنــه يســتثنى مــن ذلــك مشــاورات اســتكهلم إذ أنهــا شــملت
شــقا اقتصاديــا ُض ِّمــن فــي اتفاقيــة الحديدة—إحــدى المكونــات الثالثــة التفاقيــة اســتكهلم—التي
نــص أحــد بنودهــا علــى أن“ :تــودع جميــع إيــرادات موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى فــي
البنــك المركــزي اليمنــي مــن خــال فرعــه الموجــود فــي الحديــدة للمســاهمة فــي دفــع مرتبــات
موظفــي الخدمــة المدنيــة فــي محافظــة الحديــدة وجميــع أنحاء اليمــن (((”.إال أن مشــاورات اســتكهلم
وإن تناولــت جانبــا اقتصاديــا فإنمــا تناولتــه فــي أضيــق الحــدود وكأحــد تدابيــر بنــاء الثقــة التــي مــن
شــأنها أن تهيــئ لمفاوضــات الســام فحســب ،وليــس كملــف اقتصــادي وركيــزة أساســية فــي حــد
ذاتها التفاق السالم في المستقبل.
ـاع أخــرى للتوصــل إلــى اتفاقــات بشــأن بعــض القضايــا االقتصاديــة ،منهــا
كذلــك مــا تــزال هنــاك مسـ ٍ
الجهــود المبذولــة لتنســيق عمــل البنــك المركــزي كمؤسســة وطنيــة مســتقلة ،وتلــك المبذولــة
لســداد مرتبــات جميــع موظفــي القطــاع العــام فــي عمــوم الجمهوريــة ،إضافــة إلــى مســاعي تطبيق
الفقــرات االقتصاديــة التفاقيــة اســتكهلم .غيــر أن كل هــذه المحــاوالت ،علــى أهميتهــا ،تظــل تصــب
فــي مجــال التهدئــة وبنــاء الثقــة ولَ َّمــا تتحــول بحســب مــا ُيــرى إلــى قناعــة راســخة لــدى األطــراف
اليمنيــة والمجتمــع الدولــي بأهميــة أن ُت َ
ض َّمــن األولويــات االقتصاديــة فــي اتفــاق الســام كجــزء ال
يتجزأ.

حـول مدينــة الحديــدة ومــوائن الحديــدة والصليــف ورأس عيــى ”.األمــم املتحــدة ،نيويــورك :ديســمرب ٢٠١٨م.
 )6مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن“ .اتفــاق ـ
 .https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/lns_lkml_ltfq_stwkhwlm_0.pdfاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
جديــر بالذكــر أنــه حتــى تاريــخ هــذه الورقــة لــم يُنفــذ هــذا البنــد مــن اتفاقيــة الحديــدة ،ففــي الحــن الــذي أودعــت اإل ـيـرادات املذكــورة يف حســاب يف البنــك املركــزي اليمنــي فــرع الحديــدة
إال أنــه لــم يُتوصــل إىل اتفــاق بشــأن تفاصيــل كيفيــة اســتخدامها لســداد املرتبــات الحكوميــة.
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تجارب الدول األخرى في تضمين بنود اقتصادية في اتفاقيات السالم
هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى تســويات الســام التــي تطرقــت علــى نحــو مباشــر للنزاعــات علــى
المــوارد االقتصاديــة ضمــن اتفــاق سياســي أوســع (((،ففــي ١٩٩٥م نصــت اتفاقيــة اإلطــار العــام للســام
فــي البوســنة والهرســك ،والمعروفــة أيضــا باســم اتفاقيــة دايتــون أو معاهــدات دايتــون ،على تشــكيل
مجلــس إدارة البنــك المركــزي مــن محافــظ يعينــه صنــدوق النقــد الدولــي بعــد التشــاور مــع الرئاســة
وثالثــة أعضــاء تعينهــم الرئاســة ،ومــن بيــن أولئــك األعضــاء الثالثــة المعينيــن كان اثنــان مــن االتحــاد
أحدهمــا بوســني واآلخــر كرواتــي يتقاســمان صوتــا واحــدا ،والثالــث مــن جمهوريــة صــرب البوســنة،
علــى أن يعمــل الثالثــة جميعهــم لفتــرة ســت ســنوات .فــي حيــن نصــت االتفاقيــة علــى أنــه يتوجــب
علــى المحافــظ أال يكــون مواطنــا مــن البوســنة والهرســك أو أي دولــة مجــاورة وأنــه يحــق لــه أن يدلــي
بصوت في حالة تساوي عدد األصوات في مجلس اإلدارة.
وفــي ٢٠٠٣م ُوقعــت اتفاقيــة أكــرا للســام الشــامل التــي أنهــت الحــرب األهليــة الليبيريــة الثانيــة ،إذ
وضعــت تلــك االتفاقيــة آليــات لمــا عــرف بلجنــة إصــاح اإلدارة العامــة لتعمــل علــى الحوكمــة الرشــيدة
ولجنــة أخــرى جديــدة عرفــت بلجنــة العقــود واالحتــكارات لتراقــب التعاقــدات الحكوميــة أثنــاء الفتــرة
االنتقاليــة ،ثــم ُوِّزعــت مقاعــد عضويــة كل مــن هــذه الهيئــات بيــن أطــراف النــزاع .فعلــى ســبيل
المثــال ،شــملت لجنــة العقــود واالحتــكارات“ :خمســة أعضــاء يعينهــم الرئيــس ،بنــا ًء علــى موافقــة
الســلطة الوطنيــة الليبيريــة االنتقاليــة ،مــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة ممــن يكونــون مــن
التكنوقراط أو غيرهم”.
أمــا فــي أنغــوال ،وفــي محاولــة لدمــج الجماعــات المســلحة التــي كانــت خــارج نطــاق الدولــة فــي
الحكومــة الجديــدة كوســيلة لحــل النــزاعُ ،توصــل إلــى مــا عــرف بمذكــرة الســام والتفاهــم لــــ ٢٠٠٦م
فــي مقاطعــة كابينــدا ،وهــي المذكــرة التــي وفــرت اســتقاللية كبيــرة لمقاطعــة كابينــدا الحتــواء
الصــراع هنــاك ،كمــا مكنــت مــن تقاســم الســلطة االقتصاديــة مــن خــال تخصيــص بعــض الشــركات
العامة على نحو ما.
ال ُيقصــد مــن ضــرب األمثلــة أعــاه بــأي حــال مــن األحــوال أنــه يجــب محاكاتهــا فــي اليمــن،
بــل ُتســتخدم هنــا فقــط لتوضيــح كيــف قامــت بعــض الــدول بتضميــن القضايــا االقتصاديــة
فــي عمليــات الســام التــي خاضتهــا وكيــف اســتطاعت أن تصــل التفــاق حولهــا وفــق مــا
اعتبرتــه هــي مناســبا آنــذاك لواقعهــا .تحديــدا ،تحــث هــذه األمثلــة علــى ضــرورة إيجــاد
مســاحة تســمح ألطــراف الصــراع اليمنيــة بتحديــد مجموعــة مــن القضايــا االقتصاديــة التــي ال
ـاق مــا
منــاص مــن إغفالهــا أو تأجيلهــا ،ثــم التفــاوض مــن بعــد ذلــك بشــأنها والتوصــل التفـ ٍ
حولها بنا ًء على السياق والواقع اليمني.
وإنــه لمــن المؤســف أن جــوالت المفاوضــات السياســية التــي شــهدها اليمــن حتــى اآلن لــم تتطــرق
الرغــم مــن
علــى النحــو الــذي يجــب إلــى العوامــل والعواقــب االقتصاديــة للصــراع فــي اليمــن ،علــى َّ
الــدروس المســتفادة مــن بعــض األحــداث التاريخيــة المعاصــرة كمــا نوهنــا وبحســب مــا تحــذر منــه
الدراسات المشار إليها سابقا.

 )7بيل 2018م.
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التوصيات
ـنوات عديــدة مــن التنســيق
سيســتغرق التغلــب علــى العواقــب االقتصاديــة للصــراع فــي اليمــن سـ ٍ
بيــن الحكومــة وأطــراف النــزاع والقطــاع الخــاص والمجتمــع والشــركاء الدولييــن .مــن المؤكــد أن اتفــاق
الســام ســيكون اتفاقــا سياســيا فــي األســاس ،وبالتالــي ال يمكــن أن يتضمــن تفاصيــا حــول مــا يجــب
القيــام بــه علــى جميــع المســتويات ،لكــن أعضــاء منتــدى رواد التنميــة يعتقــدون بــأن الموقعيــن
علــى اتفاقيــة الســام يجــب أن يجــدوا حلــوال للقضايــا االقتصاديــة المحوريــة وأنهــا يجــب أن تــدرج
فــي اتفــاق الســام .وكمــا أســلفنا فــإن هــذا أمــر مهــم إلرســاء أســس نجــاح الفتــرة االنتقاليــة بعــد
اتفاق السالم .وفيما يلي أبرز تلك القضايا:

أحكام عامة متعلقة باالقتصاد
1.1االتفــاق علــى األولويــات االقتصاديــة للحكومــة االنتقاليــة :يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق
حــول الخطــوط العريضــة ألولويــات برنامــج الحكومــة الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك إعطــاء األولويــة
للنفقــات العامــة التــي تعــزز التعافــي االقتصــادي وتحفــز النمــو ،إضافــة إلــى إعطــاء األولويــة
للقطاعات الهامة كقطاع الكهرباء.
إنــه ال بــد مــن تحديــد أولويــات الحكومــة فــي االتفــاق السياســي لئــا يتكــرر مصيــر الحكومــة
التوافقيــة التــي ُشــكلت مــن األحــزاب السياســية المختلفــة بموجــب المبــادرة الخليجيــة ،إذ لــم
تحظــى تلــك الحكومــة حينــذاك علــى دعــم سياســي حقيقــي ألولوياتهــا .ونتيجــة لذلــك كان
برنامجهــا بعيــدا عــن الواقــع السياســي للبــاد فــي ذلــك الوقــت ممــا جعــل جهودهــا غيــر
مؤثــرة .لذلــك يجــب أن يكــون االتفــاق السياســي واضحــا ليــس فقــط حــول كيفيــة تشــكيل
الحكومــة بــل أيضــا بشــأن األولويــات التــي يجــب أن تتطــرق لهــا .ففــي حالــة تشــكيل حكومــة
إصالحــات فإنــه يجــب تحديــد اإلصالحــات التــي ســتقوم بهــا .وبالمثــل ،إذا مــا تقــرر تشــكيل
حكومــة تصريــف األعمــال ،أو أي حكومــة أخــرى فــي هــذا الســياق ،فإنــه يجــب تحديــد برنامجهــا
بوضوح بحيث ال يكاد يكون هناك أي غموض حول ما يجب أو ما ال يجب القيام به.
2.2إنهــاء انقســام مؤسســات الدولــة :يجــب أن ُيتفــق علــى آليــات واضحــة وإطــار زمنــي
لمعالجــة انقســام مؤسســات الدولــة ،وخاصــة تلــك التــي تلعــب دورا جوهريــا فــي اقتصــاد
اليمــن ،مــع االلتــزام بالعمــل ضمــن نطــاق هــذه المؤسســات بعــد إعادتهــا لوضعهــا الســابق.
ذلــك إلن إنشــاء هيــاكل حكوميــة موازيــة ال يــؤدي إلــى إضعــاف دور المؤسســات القائمة فحســب
بــل يمحــو أيضــا ذاكرتهــا المؤسســية ممــا يمنــع الحكومــة مــن مواصلــة عملهــا مــن حيــث
انتهت الحكومات السابقة واالستفادة مما قد استطاعت تحقيقه سواء أقل أم كثر.
3.3تشــكيل مجلــس اقتصــادي اجتماعــيُ :يوصــى بــأن ُيتفــق علــى إنشــاء مجلــس يجمــع بيــن
الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وتكليفــه بصياغــة السياســات االقتصاديــة .وفي

هــذا الجانــب يمكــن االســتفادة مــن الجهــود الســابقة التــي توقفــت فــي ٢٠١٤م فــي إنشــاء
هــذا المجلــس ،علــى أن ُيتفــق علــى مــا إذا ســتكون سياســات المجلــس ملزمــة للحكومــة أم

معلمة.
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4.4إعــادة تعريــف الفلســفة االقتصاديــة للدولــة :يمكــن أن توفــر الفتــرة التــي تلــي اتفــاق
الســام مباشــرة فرصــة ســانحة للشــروع فــي تطويــر وصياغــة رؤيــة جديــدة للتنميــة ،ثــم وضــع
علــى ضوءهــا برنامــج إصالحــات اقتصاديــة هيكليــة شــاملة قــد طــال انتظارهــا ،شــرط أن تكــون
رؤيــة متبصــرة تتجنــب تكــرار إخفاقــات الماضــي المتمثلــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــي
االعتمــاد المفــرط علــى عائــدات النفــط وتهميــش وإفقــار المناطــق الريفيــة وتزايــد العجــز
الشــديد فــي الميــزان التجــاري للمــواد الغذائيــة (((.ويمكــن التفاقيــة الســام أن تمهــد لهــذه
العمليــة مــن خــال تبيــان هيكلــة هــذه العمليــة (مثــا ،تحديــد مــن يشــارك فيهــا ووضــع
جدول زمني).

فاتورة مرتبات القطاع العام
5.5دفــع مرتبــات القطــاع العــام :إن فاتــورة مرتبــات القطــاع العــام المتزايــدة والتــي تتضمــن
األجهــزة العســكرية واألمنيــة بمثابــة قنبلــة موقوتــة تهــدد االســتقرار االقتصــادي المســتقبلي
فــي اليمــن .مــن أجــل ذلــك فإنــه مــن األهميــة بمــكان أن يحــل اتفــاق الســام مشــكلة المرتبــات
المســتعصية ،بيــد أن ذلــك الحــل أيــا كان يجــب أن يضمــن ســداد المرتبــات علــى نحــو مــدروس
ومحســوب العواقــب لكــي يكــون قابــا ألن يــدوم وأال يعطــل قــدرة الحكومــة علــى تقديــم
الخدمــات كمــا ينبغــي وأال يســتنزف الماليــة العامــة .وممــا يجــب التنويــه بــه هنــا هــو أنــه
يجــب علــى الموقعيــن علــى االتفاقيــة االلتــزام بعمليــة واضحــة وشــاملة إلزالــة الموظفيــن
المزدوجيــن (أي ،معالجــة االزدواج الوظيفــي) والموظفيــن الوهمييــن مــن كشــوف المرتبــات
لعــام ٢٠١٤م ،ثــم االتفــاق علــى آليــة واضحــة وغيــر مجحفــة ألي إضافــات علــى كشــوف عــام
٢٠١٤م.
6.6إعــادة تأهيــل المقاتليــن وإعــادة إدماجهــم :كثيــرا مــا ُيلــوح بــأن اإلضافــات إلــى كشــوف
مرتبــات القطــاع العــام لعــام ٢٠١٤م أمــر ال محالــة منــه مــن أجــل اســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن

المقاتليــن الذيــن جندتهــم مختلــف الجماعــات المســلحة .فــي حيــن يشــدد رواد التنميــة علــى
ضــرورة عــدم اإلدمــاج بــا رويــة وال تدبــر ألعــداد كبيــرة فــي كشــوف المرتبــات لكيــا تنــوء
الدولــة بعــبء ســداد مرتبــات إضافيــة ،فــوق مــا قــد ســبق ،إلــى أجــل غيــر مســمى .كمــا يوصــي
رواد التنميــة بــأن يلتــزم الموقعــون علــى االتفــاق بوضــع برنامــج وطنــي إلعــادة تأهيــل وإعــادة
إدمــاج أعضــاء الجماعــات المســلحة والتشــكيالت العســكرية الذيــن لــم يكونــوا مدرجيــن بالفعــل
في كشوف مرتبات الخدمة المدنية أو وزارتي الدفاع والداخلية لعام ٢٠١٤م.

سـرتش ٨ .فربايــر ٢٠١٢مhttps://www.globalresearch.ca/ye� .
 )8قــادري ،عــي“ .اليمــن‘ :الطــب االقتصــادي’ للبنــك الــدويل والفقــر يف اليمــن ”.جلوبــال ري ـ
 .men-world-bank-economic-medicine-and-the-impoverishment-of-yemen/29167اطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
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البنك املركزي
7.7إدارة البنــك المركــزي :يجــب النــص فــي االتفــاق علــى تمكيــن البنــك المركــزي اليمنــي مــن
أداء دوره وفقــا للقانــون مــع إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البنــك وفــق المعاييــر المذكــورة فــي
قانون البنك المركزي ووفق شروط الكفاءة والنزاهة.
8.8قنــوات التمويــل :يجــب أن ينــص االتفــاق أيضــا علــى ضــرورة أن يلتــزم المانحــون والداعمــون
الرئيســيون لليمــن بتدفــق جميــع المســاعدات والمنــح الماليــة عبــر القنــوات الرســمية دون
تدخــل أي طــرف سياســي ،ممــا يتطلــب أن يكــون للبنــك المركــزي دورا إشــرافيا واضحــا علــى
تدفقــات المســاعدات الدوليــة بمــا يضمــن مســاهمتها فــي احتياطــي النقــد األجنبــي وغيــر
ذلــك .مــع التأكيــد فــي االتفــاق علــى إلــزام الحكومــة بأقصــى درجــات الشــفافية فــي ملــف
المساعدات المقدمة من الدول المانحة والنص على أحكام الرقابة ذات الصلة.

تحصيل اإليرادات العامة
9.9االتفــاق علــى كيفيــة تخصيــص إيــرادات المــوارد الطبيعيــة :يجــب أن يملــي اتفاق الســام
بنــودا حــول مــا إذا كانــت المحافظــات المنتجــة ستســتمر فــي الحصــول علــى  ٢٠فــي المئــة من
عائــدات بيــع النفــط والغــاز ،كمــا هــو الحــال حاليــا ،أو مــا إذا كان نظــام مــا قبــل الحرب الــذي كان
قائمــا ســيعاد تنفيــذه ،أو مــا إذا كان سـ ُيوضع ترتيــب جديــد تمامــا .فــي جميــع األحــوال يجــب

أن يكــون هنــاك نــص فــي االتفــاق يتطلــب إيــداع عائــدات النفــط والغــاز فــي حســاب خــاص
فــي البنــك المركــزي .كمــا يجــب أن ُينــص أيضــا علــى وجــود مراقــب مدقق دولــي لهذا الحســاب
والتزام الحكومة بأعلى معايير الشفافية في إدارة هذا القطاع الهام.

1010توريــد المتحصــات القانونيــة :تلتــزم مختلــف القــوى السیاســیة الموقعــة علــى اتفاقيــة
الســام علــى قيــام الســلطات المختلفــة فــي المحافظــات بتوريــد جميــع المتحصــات القانونية
مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة لحســاب الحكومــة لــدى البنــك المركــزي وفــق إجــراءات
للشــفافية والمســاءلة ،مــع خصــم مخصصــات المحافظــات المعتمــدة فــي الموازنــة لــكل
محافظة من هذا الحساب مباشرة.
1111التعيينــات فــي الســلطات المعنيــة باإليــرادات خــال الفتــرة االنتقاليــة :يجــب أن يتضمن
االتفــاق ضوابطــا وآليــة واضحــة ومبنيــة علــى الكفــاءة لتعييــن رؤســاء المؤسســات اإليراديــة
العامة وجميع فروعها (أي ،الضرائب ،الجمارك ،إلخ) ومساءلتهم.
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إعادة اإلعمار والتعايف االقتصادي
1212إعــادة اإلعمــار والتعافــي االقتصــادي :يتوجــب أن يتضمــن اتفــاق الســام بنــودا حــول ملــف
إعــادة اإلعمــار بمــا فيهــا المبــادئ الحاكمــة والمنظمــة لعمليــة إعــادة اإلعمــار والتعافــي
االقتصــادي ،وكذلــك الهيــاكل المؤسســية التــي ســتكلف بــإدارة هــذه العمليــة ،بمــا يضمــن
الكفــاءة والشــفافية والتوافــق مــع مصالــح الشــعب اليمنــي .كمــا يجــب أن تغطــي هــذه المــواد
الــدور المنــاط بالجهــات المانحــة فــي دعــم الحكومــة االنتقاليــة ،إضافــة إلــى التفــاوض علــى
إطــار مســاءلة مشــترك لتنفيــذ وتيســير مرحلــة إعــادة اإلعمــار والتعافــي االقتصــادي علــى النحو
المرجــو وفــق مؤشــرات إنجــاز وأداء واضحــة بحســب مــا هــو متعــارف عليــه ومعمــول بــه فــي
أفضل ممارسات المتابعة والتقييم.

فتح املوانئ واملطارات واملنافذ البرية
1313إلغــاء كافــة القيــود التــي وضعــت :تمكيــن الحكومــة مــن فتــح كل الموانــئ والمطــارات
والمنافــذ البريــة المختلفــة ،وإلغــاء كافــة القيود التــي ُوضعت على حركــة البضائع والمســافرين،
إضافــة إلــى إلغــاء كل البرامــج التــي اسـ ُت ْح ِد َثت لتفتيــش الســفن خــارج الموانــئ اليمنيــة .وقــد

تكون هذه الخطوة أيضا إجراء لبناء الثقة يسبق اتفاق السالم.

1414اســتعادة األمــن والثقــة :يجــب اســتعادة ثقــة الناقليــن البحرييــن الدولييــن فــي موانــئ اليمن
ـة مينــا ُء عــدن ومينــا ُء الحديــدة مــن خــال أحــكام صريحــة ضمــن اتفاقيــة الســام .إلــى
وبخاصـ ٍ

جانــب ذلــك يجــب أن يرســخ اتفــاق الســام األســاس الســتعادة االمتثــال للمدونــة الدوليــة ألمــن
الســفن والمرافــق البحريــة الدوليــة ( )ISPSفــي المحطــات الرئيســية لليمــن واســتعادة ثقــة
مجتمع الشحن الدولي.

(((

جـزء مــن التعديــات التــي أدخلــت عــى االتفاقيــة الدوليــة لســامة
 )9املدونــة الدوليــة ألمــن الســفن واملرافــق البحريــة الدوليــة :هــي مدونــة دوليــة دخلــت حيــز التنفيــذ يف ٢٠٠٤م ،وهــي ـ
ضـاء فيهــا
سـوالس) ( )١٩٨٨/١٩٧٤بشــأن الحــد األدىن مــن الرتتيبــات األمنيــة للســفن واملــوائن وا ـلـوكاالت الحكوميــة مــن خــال املنظمــة البحريــة الدوليــة والــدول األع ـ
الحيــاة يف البحــر ( ـ
شـركات الشــحن وطاقم الســفن وموظفي املوائن  /املرافق “للكشــف عن التهديدات
لحماية الســفن واملوائن أثناء ممارســة التجارة الدولية .وتحدد املدونة مســؤوليات الحكومات و ـ
األمنيــة واتخــاذ تدابــر وقائيــة ضــد الحــوادث األمنيــة التــي تؤثــر عــى الســفن أو مرافــق املــوائن املســتخدمة يف التجــارة الدوليــة”.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يونيو 2020

9

الملحق :العوامل المزمنة لعدم االستقرار االقتصادي الكلي في
اليمن
بالنظــر إلــى صــورة االقتصــاد الكلــي لليمــن ،تظهــر االتجاهــات التاريخيــة والمتوقعــة لــكل المؤشــرات
االقتصاديــة الرئيســية نظــرة قاتمــة غيــر مســبوقة ،فطــوال عقــد األلفينــات (٢٠٠٠م – ٢٠٠٩م) لــم
تنجــح السياســات االقتصاديــة فــي اليمــن فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي ،بــل غالبــا مــا أبقــت علــى
بالرغــم مــن النمــو الملحوظ للصــادرات،
الفجــوة التمويليــة ،فــي حيــن تســارع اختــال الميــزان التجــاري َّ
ومــا برحــت العملــة الوطنيــة تفقــد قيمتهــا مقابــل العمــات األجنبيــة تدريجيــا .وفــي خــال العقــد
التالــي (٢٠١٠م – ٢٠١٩م) تفاقمــت هــذه المشــاكل االقتصاديــة ،فانهــارت أرصــدة الماليــة العامــة نتيجة
لتقلــص اإليــرادات ،بينمــا ظــل اإلنفــاق العــام عنــد مســتويات عاليــة فــي ســبيل المجهــود الحربــي
ودفــع مرتبــات القطــاع العــام المتضخــم واســتيراد المشــتقات النفطيــة وغيرهــا مــن األعبــاء التــي
لطالمــا نــأت بهــا مــوارد الدولــة الشــحيحة ((1(.ذلــك مــا أدى إلــى تعاظــم رصيــد الديــن العــام مــن جــراء
تمويــل العجــز النقــدي فــي الموازنــة العامــة للدولــة عبــر االقتــراض المباشــر مــن البنــك المركــزي.
عــاوة علــى ذلــك ،تزايــد عجــز الميــزان التجــاري بســبب تضــاؤل صــادرات النفــط الخــام وتعليــق
صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال ،ليصبــح اليمــن مــن جــراء تالشــي الصــادرات مســتوردا صافيــا للســلع
بقدر يكاد يكون كليا لوال بعض الصادرات التي ال يعتد بحجمها.

ردح مــن الزمــن واالنتكاســات الالحقــة فــي زمــن
وقــد أدت هــذه اإلدارة الســيئة القتصــاد اليمــن طــوال ٍ
الحــرب ،باإلضافــة إلــى الفســاد المتفشــي الــذي أثقــل كاهــل اليمــن مــن قبـ ُ
ـد باســتنزاف
ـل ومــن بعـ ُ
ـبق لــه
ـع آفــاق النمــو عمومــا إلــى حــد لــم يسـ ِ
مــوارده القليلــة ،إلــى انكمـ ٍ
ـاش اقتصــادي هائــل وتراجـ ِ
مثيــل .وقبيــل تفشــي جائحــة كورونــا الحاليــة ،قــدر صنــدوق النقــد الدولــي الناتــج المحلــي اإلجمالي
ـاض قــدره  ٤٧فــي المئــة مقارنــة بأكثــر مــن
االســمي لليمــن لســنة ٢٠٢٠م بنحــو  ٢٣مليــار دوالر بانخفـ ٍ
 ٤٣مليــار دوالر فــي ٢٠١٤م ((1(.أضــف إلــى ذلــك أن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي فــي الســوق الموازيــة
ـتوى قياســي بلــغ  ٨٢٠ريــال يمنــي مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي أكتوبــر ٢٠١٨م ،قبــل
صعــد إلــى مسـ ً
أن يهبــط ويســتقر فــي نهايــة ٢٠١٩م عنــد حوالــي  ٦٠٠ريــال لــكل دوالر .فــي الوقــت ذاتــه اســتمرت
معــدالت التضخــم الواقعــة فــي خانــة العشــرات فــي الخــروج عــن نطــاق الســيطرة متجــاوزة حدودهــا
اآلمنــة ،فوفقــا ألحــد التقديــرات كانــت معــدالت التضخــم لألعــوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠١٩م  ٣٠,٤و٢٧,٦
(((1
و ١٤,٧في المئة على التوالي ثم ارتفعت إلى  ٣٥,٥في المئة في ٢٠٢٠م.
فــي ســياق متصــل ،فــإن تكلفــة إعــادة اإلعمــار والتعافــي االقتصــادي المتناميــة تقــوض هــي األخــرى
االســتقرار االقتصــادي فيمــا هــو آت ،فبمجــرد انقضــاء العــام األول فقــط مــن الحــرب الدائــرة قــدر
صنــدوق النقــد الدولــي أن اليمــن خســر مــا بيــن  ٢٥إلــى  ٣٥فــي المئــة مــن ناتجــه المحلــي اإلجمالــي
فــي ٢٠١٥م وحدهــا وأكثــر مــن  ٢٠مليــار دوالر—أي  ٥٠فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمــا
 )10يف أكتوبــر ٢٠١٩م توقــع صنــدوق النقــد الــدويل اإلنفــاق الحكومــي العــام لليمــن لســنة ٢٠٢٠م بمــا ي ـقـرب مــن ثــاث تريليونــات ريــال يمنــي ( ٢,٩٥تريليــون ريــال يمنــي) مــن خــال
االفرتاضــات املاليــة التاليــة“ :يســتند توقــع اإل ـيـرادات مــن الهيدروكربونــات إىل افرتاضــات آفــاق االقتصــاد العاملــي ألســعار النفــط والغــاز (تســتخدم الســلطات ســعر  55دوالرا للربميــل)
وتوقعــات الســلطات إلن ـتـاج النفــط والغــاز .تعكــس اإل ـيـرادات غــر الهيدروكربونيــة باإلضافــة إىل معظــم فئــات اإلنفــاق إىل حــد كبــر توقعــات الســلطات باســتثناء دعــم الوقــود التــي
حـول معــدل النمــو النقــدي بمعنــاه
يتــم توقعهــا عــى أســاس ســعر آفــاق االقتصــاد العاملــي بمــا يتفــق مــع اإل ـيـرادات .يســتند التوقــع النقــدي إىل االفرتاضــات الرئيســية لالقتصــاد الــكيل ـ
الواسع واالئتمان للقطاع الخاص ونمو الودائع .أشهر بداية  /نهاية السنة املالية :يناير  /ديسمرب ،دليل إحصاءات املالية الحكومية املستخدم :دليل إحصاءات املالية الحكومية
٢٠٠١م ،أساس التسجيل :النقدية ،الحكومة العامة تشمل :الحكومة املركزية والحكومة املحلية ،تقييم الدين العام :القيمة االسمية ،العملة املحلية الرئيسية :الريال اليمني،
أخــر تحديــث للبيانــات :أغســطس ٢٠١٩م”.

 )11آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل ،أكتوبر 2019م.
 )12نفس املرجع السابق.
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قبــل الحرب—فــي أضــرار إجماليــة للبنيــة التحتيــة للبــاد منــذ بدايــة الحــرب ((1(.فــي ذلــك الوقــت
تكهــن الصنــدوق بــأن فاتــورة إعــادة بنــاء االقتصــاد ســتتجاوز بكثيــر قــدرة اليمــن علــى تعبئة المــوارد،
(((1
خاصــة بالنظــر إلــى القــدرة المحــدودة علــى حشــد اإليــرادات المحليــة واســتفحال أزمــة المديونيــة
— علــى أنــه لــم يكــن ُيتوقــع حينهــا أن يطــول أمــد الحــرب أمــا وقــد طــال كل هــذه الســنوات
(((1
فاألضرار قد تضاعفت كثيرا.
وممــا يزيــد قضيــة االســتقرار االقتصــادي تعقيــدا وســوءا هــو أن الصــراع المدمــر فــي اليمــن وإن كان
قــد ألحــق خســائر فادحــة جــدا علــى جميــع المســتويات إال أن آثــاره علــى التنميــة البشــرية خصوصــا
تفــوق األضــرار الماديــة برمتهــا .ففــي تقريــر نشــر فــي أبريــل ٢٠١٩م قــدر برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي أن مكاســب اليمــن فــي مجــال التنميــة البشــرية قــد تراجعــت مــا مقــداره  ٢١عامــا ((1(.أي أن
ــد فــي خــال خمســة أعــوام فقــط كل مــا حققــه مــن مكاســب تنمويــة كانــت صعبــة
اليمــن َف َق َ
المنال على مدى ما يربو على عقدين من الزمن.
وعليــه فــإن أي مفاوضــات قادمــة إلنهــاء الصــراع فــي اليمــن ســتأتي علــى خلفيــة هــذه التحديــات
الجســيمة بأنواعهــا ،التــي إذا لــم ُيعبــأ بهــا ســتثير الســخط وتتســبب فــي انعــدام االســتقرار واألمــن
في المستقبل القريب تماما كما فعلت في الماضي وما األمس عنا ببعيد.
تلخيصــا لمــا ورد فــي هــذا الموجــز ،حــدد منتــدى رواد التنميــة التحديــات االقتصاديــة التاليــة علــى
أنها التحديات العاجلة التي تواجه اليمن ويجب إدراجها في أي مفاوضات سالم مقبلة:

تكبيل النشاط االقتصادي
• •انهيار مؤسسات الدولة الرئيسية وانقسامها بين أطراف النزاع
• •فقدان القوى العاملة بسبب النزوح أو الوفاة أو اإلصابة أو االلتحاق بالمعارك
ُ
وفقدان ُج ِّل الدخل
• •ارتفاع معدالت البطالة
• •عدم قدرة التجار المحليين على استيراد البضائع ونقلها بحرية عبر البالد
• •التكاليــف الباهظــة لممارســة األعمــال فــي اليمــن وعــدم جاذبيــة األســواق المحليــة لالســتثمار
وبيئة األعمال غير المالئمة والطاردة وهجرة رؤوس األموال الناتجة عن ذلك

انهيار المالية العامة وتفاقم االختالالت الهيكلية
• •اإلنفاق العام غير المقتصد وعدم القدرة على سداد المرتبات
• •االنخفاض الحاد في اإليرادات العامة وارتفاع عبء خدمة الدين العام
• •عدم القدرة على تغطية الحماية االجتماعية الضرورية
• •انهيار جميع الخدمات العامة األساسية
صـراع يف الشــرق األوســط” .صنــدوق النقــد الــدويل ١٦ .ســبتمرب ٢٠١٦مhttps://blog-imfdirect.imf.org/2016/09/16/the-calculus-of- .
 )13الجــارد ،كريســتني“ .حســابات ال ـ
 . /conflict-in-the-middle-eastاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
 )14بيورن ،روثر وآخرون“ .األثر االقتصادي للصراعات وأزمة الالجئني يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا ”.مذكرات مناقشة املوظفني رقم  ،٨/١٦صندوق النقد الدويل ١٦ .سبتمرب
٢٠١٦مISBN/ISSN: 9781475535785). http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44228.0, http://www.imf.org/external/pubs/ft/( .
 .sdn/2016/sdn1608.pdfاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
وأشــار املؤلفــون إىل أن الصراعــات الواســعة النطــاق التــي مــا زالــت مســتمرة يف الشــرق األوســط ـتـرك آثــارا عميقــة عــى االقتصــادات ،فعــى ســبيل املثــال قــدر املؤلفــون وقــت إعــداد
تقريرهــم أنــه “حتــى مــع معــدل نمــو ســنوي مرتفــع نســبيا يبلــغ  ٤,٥يف املئــة ،ستســتغرق ســوريا أكــر مــن  ٢٠عامــا لتعــود إىل مســتوى الناتــج املحــي اإلجمــايل ملــا قبــل ال ـنـزاع ســنة ٢٠١٠م”.

 )15برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ بالتعاون مع مركز فريدريك باردي للمســتقبل الدويل وكلية جوزيف كوربل للدراســات الدولية يف جامعة دنفر“ .تقييم آثار الحرب عىل التنمية
يف اليمــن ٢٣ ”.أبريــل ٢٠١٩مhttps://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2019/yemen-has-already-lost-2- .
 .decades-of-human-development.htmlاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
 )16نفس املرجع السابق.
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انهيار القطاع المصرفي والنظام النقدي
• •انقسام البنك المركزي اليمني
• •تضارب السياسات النقدية واللوائح المصرفية المتعلقة بعملة اليمن
• •عدم القدرة على كبح جماح التضخم والتحكم فيه
• •استنزاف احتياطي البنك المركزي من النقد األجنبي
• •فقدان العملة الوطنية لقيمتها الداخلية والخارجية
• •حدة أزمة السيولة في النظام المصرفي المحلي
• •صعوبــة حصــول التجــار علــى العملــة الصعبــة فــي الســوق المحليــة مــع عــدم قــدرة البنــك
المركزي على تغطية احتياجات النقد األجنبي لفاتورة واردات السلع األساسية
• •صعوبة حصول التجار على تمويل خارجي والخدمات المصرفية الدولية

الشكل البياني  :١النمو السكاني املطرد لليمن مقابل انهيارها االقتصادي

(أ) النمو االقتصادي (معدل التغير السنوي يف الناتج
املحلي الحقيقي)

(ب) عدد السكان (مليون نسمة)

املصادر:
(أ) متوســط التقديرات والتوقعات الســكانية املتاحة من املصادر الســتة التالية )١( :الجهاز املركزي لإلحصاء“ .اإلســقاطات الســكانية للفرتة ٢٠٢٥-٢٠٠٥م ”.يونيو ٢٠١٠م )٢( .الجهاز املركزي
ص�اء“ .تقد ـي�رات الناتـ�ج املحـلي اإلجمـ�ايل ”.ديسـ�م رب ٢٠١٨م )٣( .صنــدوق النقــد الــدويل“ .قاعــدة بيانــات التوقعــات االقتصاديــة العامليــة ”.أكتوبــر ٢٠١٩مhttps://www.imf.org/ex� .
لإلح ـ
 .ternal/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspxاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م )٤( .شــعبة الســكان ،إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة ،األمــم املتحــدة.
“التوقعـ�ات السـ�كانية يف العالـ�م لعـ�ا م  ،٢٠١٩نســخة الكرتونيــة صــادرة عــى االنرتنــت ،النســخة األوىل ”.أغســطس ٢٠١٩مhttps://population.un.org/wpp/Download/Stan� .
 ./dard/Populationاطلع عليه بتاريخ  ٢١فرباير  /شباط ٢٠٢٠م )٥( .مجموعة البنك الدويل“ .مؤشرات التنمية العامليةhttps://data.worldbank.org/country/yemen%20 ”.
صـاء ،منظمــة العمــل الدوليــة“ .قاعــدة بيانــات  – ILOSTATعــدد الســكان حســب الجنــس والعمــر – تقد ـيـرات وتوقعــات
 .repاطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م )٦( .قســم اإلح ـ
األمــم املتحــدة ،يوليــو ( ٢٠١٩بــاآلالف) – تقد ـيـرات قائمــة عــى نمــاذج منظمــة العمــل الدوليــة ./https://ilostat.ilo.org/data ”.اطلــع عليــه بتاريــخ  ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
صـاء لعــام ٢٠١٨م (خــط األســاس = ٢٠٠٠م))٢( .
(ب) متوســط التقد ـيـرات والتوقعــات املتاحــة مــن املصــادر األربعــة التاليــة )١( :تقد ـيـرات الناتــج املحــي اإلجمــايل للجهــاز املركــزي لإلح ـ
األمــم املتحــدة“ .امللحــق اإلحصــايئ – الجــدول أ :٣.االقتصــادات الناميــة :معــدالت نمــو الناتــج املحــي اإلجمــايل الحقيقــي ”٢٠١٩ – ٢٠٠٩ ،يف “الوضــع والتوقعــات االقتصاديــة يف العالــم
٢٠١٨ ”.٢٠١٨م( .https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2018_Full_Web.pdf .لــم تحــدد ســنة خــط
شـرات التنميــة العامليــة للبنــك الــدويل ،فربايــر ٢٠٢٠م (خــط األســاس =
األســاس) )٣( .تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي لصنــدوق النقــد الــدويل ،أكتوبــر ٢٠١٩م (خــط األســاس١٩٩٠ :م) )٤( .مؤ ـ
٢٠١٠م) .تظهــر التقد ـيـرات والتوقعــات املختلفــة باللــون الرمــادي الفاتــح والتــي عــى ال َّرغــم مــن اختالفهــا بســبب املنهجيــة ترســم تقريبــا نفــس خطــوط االتجــاه .اطلــع عليــه بتاريــخ
 ٢١فربايــر  /شــباط ٢٠٢٠م.
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الشكل البياني  :٢ملحة عن اقتصاد اليمن الكلي خالل فترة الحرب مقارنة
بما قبلها
(أ) الناتج املحلي اإلجمالي االسمي (مليار دوالر)

(ب) الدين العام (تريليون ريال) ونسبته إلى الناتج
املحلي

(ج) ميزان تجارة السلع (مليار دوالر)

(د) الرصيد الكلي للموازنة العامة (الفائض/العجز)
(تريليون ريال)

(هـ) سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال يف
السوق املوازي

(و) التضخم (معدل التغير السنوي يف الرقم القياسي
ألسعار املستهلك)

املصادر:
صـاء ٢٠١٨م .حُ ولــت العملــة املحليــة إىل الــدوالر األمريــي
(أ) متوســط التقد ـيـرات والتوقعــات املتاحــة مــن املصــادر الثالثــة التاليــة )١( :تقد ـيـرات الناتــج املحــي اإلجمــايل للجهــاز املركــزي لإلح ـ
باســتخدام متوســط أســعار الصــرف الســنوية التاريخيــة ،فلل ـفـرة مــن ٢٠٠٠م إىل ٢٠١٣م حُ صــل عــى أســعار الصــرف مــن موقــع  ،https://fxtop.comأمــا لل ـفـرة مــن ٢٠١٤م إىل ٢٠١٧م
فقــد حُ صــل عــى أســعار الصــرف مــن اإلصــدار “( ٣٧انخفــاض قيمــة الريــال يشــعل التضخــم” ،ســبتمرب ٢٠١٨م) واإلصــدار “( ٤٥انخفــاض قيمــة العملــة اليمنيــة يــؤدي إىل تفاقــم معانــاة
شـرة املســتجدات االقتصاديــة واالجتماعيــة يف اليمــن” الدوريــة الصــادرة عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل )٢( .آفــاق االقتصــاد العاملــي لصنــدوق النقــد
اليمنيــن” ،أكتوبــر  )٢٠١٩مــن “ن ـ
الدويل ،أكتوبر ٢٠١٩م )٣( .مؤشرات التنمية الدولية للبنك الدويل ،فرباير ٢٠٢٠م .وتظهر التقديرات والتوقعات املختلفة باللون الرمادي الفاتح .وتجدر اإلشارة إىل وجود تباين
عـام ٢٠١١م بــن خــط االتجــاه املرســوم باســتخدام بيانــات وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل وبيانــات صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل(( .ب)( ،د)) آفــاق االقتصــاد
كبــر بعــد ـ
العاملي لصندوق النقد الدويل ،أكتوبر ٢٠١٩م( .ج) مؤشرات التنمية الدولية للبنك الدويل ،فرباير ٢٠٢٠م( .هـ) حُ صل عىل متوسط أسعار الصرف السنوية التاريخية من املصادر الثالثة
شـرة املســتجدات االقتصاديــة واالجتماعيــة يف اليمــن” الدوريــة الصــادرة عــن
التاليــة )١( :لل ـفـرة مــن ٢٠٠٠م إىل ٢٠١٤م ،مــن موقــع  )٢( .Fxtop.comلل ـفـرة مــن ٢٠١٤م إىل ٢٠١٩م ،مــن “ن ـ
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،العدد  ٣٧الصادر يف سبتمرب ٢٠١٨م والعدد  ٤٥الصادر يف أكتوبر ٢٠١٩م )٣( .لكامل الفرتة ،حُ صل عليها من آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد
الــدويل أكتوبــر ٢٠١٩م وذلــك بقســمة الناتــج املحــي اإلجمــايل االســمي بالريــال اليمنــي عــى الناتــج املحــي اإلجمــايل االســمي بالــدوالر األمريــي( .و) متوســط التقد ـيـرات والتوقعــات املتاحــة
صـاء٢٠١٨ ،م“ )٢( .الجــدول أ :٦.االقتصــادات الناميــة :تضخــم أســعار املســتهلكني ”٢٠١٩-٢٠٠٩ ،يف
تشــكل املصــادر األربعــة التاليــة )١( :تقد ـيـرات الناتــج املحــي اإلجمــايل للجهــاز املركــزي لإلح ـ
شـرات التنميــة الدوليــة للبنــك الــدويل .تظهــر
تقريــر الوضــع واآلفــاق االقتصاديــة العامليــة لألمــم املتحــدة٢٠١٨ ،م )٣( .آفــاق االقتصــاد العاملــي لصنــدوق النقــد الــدويل ،أكتوبــر ٢٠١٩م )٤( .مؤ ـ
التقد ـيـرات والتوقعــات املختلفــة باللــون الرمــادي الفاتــح والتــي عــى ال َّرغــم مــن اختالفهــا بســبب املنهجيــة ترســم تقريبــا نفــس خطــوط االتجــاه.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليـة .تتمتـع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :ديب روت لالستشارات ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن | البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :

www.deeproot.consulting
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