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امللخص التنفيذي والتوصيات

اليمن حالة دراسية بالغة األهمية لكل من يسعى إىل فهم االنتقاالت السياسية املعقدة التي 

أفقر دولة يف  الهشة” –فهو  إزاء “الدول  الدولية  السياسيات  العريب” فضال عن  “الربيع  أثارها 

الرشق األوسط– و“الحرب عىل اإلرهاب”. فنتيجة ملفاوضات سلمت السلطة من الرئيس عيل 

عبد الله صالح بعد ثالثة عقود من قيادة جمهورية عسكرية إىل نائبه عبد ربه منصور هادي، 

تفادى اليمن خطر االندالع الفوري لحرب أهلية وتأسس فيه إطار إلصالح طويل األجل. ولذلك 

ذكر بعض املراقبني انتقال اليمن باعتباره قصة ناجحة يف املنطقة، بل واقرتح أنه قد يشكل منوذجا 

للدول املترضرة بالرصاع كسوريا.

بيد أن نتيجة االنتقال مل تتأكد بعد. فاليمن ما زال بعيدا عن الطريق املضمون إىل مستقبل 

آمن ومزدهر، إذ يواجه مخاطر جدية من الزعزعة السياسية، أما النضوب الرسيع الحتياطات 

النفط التي تدعم املوازنة العامة فيهدد بأزمة موارد قادمة. ورغم جهود املانحني املتضافرة 

لدعم معونات التنمية وتعزيز اإلصالح الحكومي يف العقد الفائت، فام زالت معدالت الفقر 

والجوع مفرطة إىل درجة يصعب تصديقها. إذ يقدر برنامج الغذاء العاملي أن أكرث من عرشة 

ماليني –أي 46 باملائة من سكان اليمن– ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ويتفاقم الوضع مع 

بصورة  املكتسبة  األرباح  ويرسلون  اليمن  موارد  يستنزفون  إذ  البلد،  لنخب  الجشع  السلوك 

غري مرشوعة إىل الخارج دون دفع رضائب، وكثريا ما ينشطون يف مقاومة اإلصالحات الهيكلية 

امللحة.

هذا وإن خريطة طريق انتقال اليمن التي توصل إليها برعاية دولية تتكون من مؤمتر حوار 

وطني طموح وإعادة هيكلة للجيش وإصالح دستوري. ومتثل هذه العملية –املقرر انتهاؤها 

بانتخابات جديدة يف عام 2014– فرصة تاريخية إلعادة التفكري يف هيكل الدولة. ومثل الدور 

والسياسية  االجتامعية  القوى  جانب  –إىل  الحوار  يف  والشباب  النساء  من  للنشطاء  البارز 

التقليدية– سابقة هامة عىل طريق املشاركة السياسية الواسعة. لكن رعاية وتنمية الرشعية 

عملية طويلة ومعقدة، وليس من املحقق إنجاز تسوية سياسية مستقرة.

ومثل الكثري من الحكومات االنتقالية، التزمت حكومة اليمن االنتقالية بإصالحات سياسية 

واقتصادية، لكنها قد تواجه صعوبات يف إنجازها نظرا ملقاومة مصالح النخبة القامئة. ويشك 

العديد من اليمنيني يف كون االتفاقية االنتقالية بداية تفاوض تاريخي نحو الوصول السيايس أو 

أنها قناع صمم إلبقاء السلطة والرثوة يف قبضة النخبة الحالية. وليس هذا الوضع خاصا باليمن، 

فالنقاش مستمر عن إدارة الرئيس املرصي السابق محمد مريس: هل كانت تعرقل اإلصالح أم 

أن املصالح السياسية املعارضة قد منعتها من إنجازه.

ويف سعيها إىل انتقال منضبط، قامت الجهات الخارجية –ال سيام األمم املتحدة والواليات 

انتقال السلطة من عيل صالح إىل عبد  املتحدة واململكة املتحدة والسعودية– بدعم ورعاية 

ربه هادي. لذا تشارك تلك الجهات وبشدة يف التنفيذ اليومي لالتفاقية االنتقالية، فضال عن 

لرتكيبة  األساس  يريس  أن  اليمن  النتقال  ميكن  إذ  قيم.  دبلومايس  وزخم  فني  لدعم  تقدميها 

سياسية أكرث شموال وخضوعا للمساءلة، مام قد يسفر مع الوقت عن تحول مرافق يف االقتصاد 

السيايس. ولن تحقق هذا الوعد الدبلوماسية التقليدية، بل سيتطلب مشاركة دولية مستمرة 

ورفيعة املستوى.

أن  كذلك  لها  وميكن  االستقرار  نحو  تعمل  أن  الخارجية  للجهات  ميكن  ذلك،  ومع 

مكافحة  بأولويات  غالبا  –املدفوعة  تدخالتها  تتفق  ال  حني  وذلك  خطورة،  عامل  تكون 

كام  مبارشة  تقوضها  حتى  أو  املحلية،  الرشعية  تصورات  مع  األجل–  القصرية  اإلرهاب 

الطائرات بدون طيار. وكذلك فإن للمعونات  الغارات األمريكية من قبل  تفعل اسرتاتيجية 

يدل  املساعدات، مام  الدوليني عىل  املانحني  إنفاق  بكثري من  أكرب  أولوية  تقليديا  العسكرية 

قادة اليمن عن األولويات املتوقع منهم متابعتها يف نظر رشكائهم الدوليني.

يدفع  بأن  أمل  بصيص  األقل  عىل  فيقدم  الخارجية  املساعدات  عىل  اليمن  اعتامد  أما 

املانحون الخارجيون من أجل التغيري: فقد ازدادت املنحات الخارجية التي يتلقاها اليمن من 

باملائة منه يف عام   6 السابقة إىل نحو  السنوات  املحيل اإلجاميل يف  الناتج  باملائة من   1 نحو 

الكبري  الهروب  األجنبية  املساعدات  مستوى  يعكر  لكن  الدويل.  النقد  لصندوق  وفقا   2012

 1990 عامي  بني  املال  رأس  لهروب  دراسة  يف  الخامسة  املرتبة  اليمن  احتل  إذ  املال:  لرأس 

لألموال قضية  املرشوع  الضخم وغري  التدفق  البلدان منوا. وتشجع هذا  أقل  و 2008 ضمن 

عاملية تتمثل باملالذات الرضيبية الدولية التي تشمل كيانات وتبعيات غربية. ويرض هروب 

رأس املال بعائدات الرضائب الوطنية وباالستثامرات املحلية الرضورية لتمويل تنمية اليمن.

ويف هذا الصدد، فثمة تنافر بني سياسة املانحني الغربيني يف املساعدات وسياستهم حيال 

فيه  يؤثروا  أن  الدوليني  للامنحني  ينبغي–  –بل  ميكن  مجال  وهذا  العاملي.  الرضيبي  التهرب 

إن تضافرت جهودهم. ففي عرص تزداد فيه العوملة، ينبغي أن يرتافق الدعم الدويل لربامج 

الحكم  الشخيص عىل حساب  الرثاء  من  التي متكن  الحوافز  بإزالة  النامية  الدول  يف  اإلصالح 

من  والحد  الدولية  الرضيبة  شفافية  عىل  الثامين  ملجموعة  املؤخر  الرتكيز  فإن  لذا  الرشيد. 

مستقبل الفقر العاملي –كام شدد رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون خالل رئاسة اململكة 

املتحدة ملجموعة الثامين يف عام 2013– يشكل فرصة هامة وسارة التخاذ سياسة مشرتكة يف 

هذا املجال.

اليمن  منتدى  قاده  السنوات  متعدد  رئييس  أبحاث  ملرشوع  تتويجا  التقرير  هذا  ويأيت 

عىل  عمل  وورشات  اليمن  يف  املكثف  امليداين  العمل  تتضمن  وهو مرشوع  هاوس،  لتشاتام 

مستوى الخرباء ومشاورات مفصلة مع مانحني ودبلوماسيني ووزارات دفاع ومنظامت مجتمع 

هذا  يستكشف  األجل،  الطويل  الدولة  بناء  سياق  يف  اليمن  انتقال  وضع  عن  وفضال  مدين. 

التقرير التغيريات اإلقليمية والدولية التي طرأت منذ انتهاء الحرب الباردة ويفحص التفاعالت 

املعقدة بني السياسة الداخلية واألسباب الدولية للفساد والرصاع، مع الرتكيز عىل بروز الفشل 

النظمي للحوكمة العاملية يف “الدول الهشة” كاليمن.

النتائج والتوصيات الرئيسية

أوال: أهمية الرشعية السياسية

الرشعية  صعيد  عىل  الدولة  أزمة  أظهرت  قد  اليمن  يف   2011 لعام  الشعبية  الثورة  إن 

السياسية، عالوة عىل ترسيع الرصاع العلني بني فصائل نخب النظام. فاإلحباط الذي شعر به 

يناير 2011 إىل احتجاجات  السيايس واالقتصادي قد حداهم يف  إزاء اإلقصاء  اليمني  الشباب 

مدنية  دولة  إلقامة  فرصة  نظرهم  يف  الثورة  أتاحت  فقد  وعرضها.  البالد  طول  يف  شعبية 

وللتخلص من نخبة فاسدة مل تقدم بالكاد أي سلع أو خدمات عامة. وضخمت االحتجاجات 
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النظام.  داخل  علني  انشقاق  عن  لتسفر  املتنافسة،  النخب  فصائل  بني  القامئة  التوترات  من 

وخوفا من اندالع حرب أهلية بني الخصوم العسكريني، دفعت الواليات املتحدة والسعودية 

إىل انتقال بالتفاوض أدى إىل تنحي الرئيس عيل عبد الله صالح عن منصبه –رغم تركه للنخب 

يف مكانها– وإنشاء حيز للوساطة وبناء السالم يف املستقبل.

السياسية  املؤسسات  جوهرية يف رشعية  أزمة  عقب  الشباب  قادها  التي  الثورة  أتت  وقد 

تحول  صالح،  لحكم  األخرية  السنوات  ففي  الرئيسية.  السياسية  األحزاب  شملت  اليمنية 

وبرز  االنفصايل،  الجنويب  الحراك  وتطور  الحوثيون يف محافظة صعدة،  املسلحون  العنف  إىل 

باستمرار تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب؛ مام دل عىل فقدان الثقة يف النظام النيايب القائم 

لسلطة  الفعيل  التفتت  أما  املظامل.  لعالج  أحيانا– كوسيلة رشعية  القومية  الدولة  إطار  –ويف 

الجامعات  بسطت  حيث   ،2012 و   2011 عامي  يف  تسارع  فقد  والجنوب  صعدة  يف  الدولة 

األمن  وقدمت  طويال–  استمرت  محلية  مظامل  –مستغلة  سيطرتها  الحكومية  غري  املسلحة 

والخدمات. وليس هناك “حل رسيع” لتلك املشاكل، لكن غض الطرف عن عالجها وعزلها عن 

قنوات املشاركة السياسية الجديدة لن يزيد إال من صعوبة الحل.

للمجموعات التي كانت مهمشة سياسيا واجتامعيا يف حقبة صالح فإن الحوار الوطني يشكل 

االتفاق  نص  فقد  دويل.  وبإرشاف  جديدة  إرشاك  رشوط  أجل  من  للضغط  تاريخية  فرصة 

االنتقايل الذي رعته الدول الخليجية بدعم دويل عىل إجراء مؤمتر الحوار الوطني، وهو سلسلة 

محادثات شاملة تستمر ستة أشهر. أما التوصيات التي يتوصل إليها املندوبون يف املحادثات 

ودائم،  مستقر  والتفاق  الدولة.  شكل  مستقبل  وترشد  الجديد  الدستور  عىل  تؤثر  فسوف 

يتعني عىل العملية االنتقالية النجاج يف تهدئة مظامل الحراك الجنوبيني واملجموعات املسلحة 

كالحركة الحوثية.

يجب اعتبار انتقال اليمن يف إطار األجل الطويل الذي يتجاوز عامي املبادرة الخليجية. حيث 

عىل  التفاوض  بها  ميكن  التي  العديدة  الوسائل  من  واحدة  الوطني  الحوار  محادثات  تشكل 

الرسمية وقوة  للمؤسسات  التاريخي  اليمن. فنظرا للضعف  السلطة وتقرير مستقبل  هياكل 

الوطني الشامل واملتاح للمجموعات  الحوار  البلد، فإن إطار  السلطة واملحسوبية يف  شبكات 

املهمشة يجب أن يرتافق بتغيريات يف أسس السلطة غري الرسمية التي تشكل النظام القائم.

التوصيات

ينبغي النظر إىل انتقال اليمن يف سياق العملية الطويلة لتشكيل الدولة. فمن املرجح . 1

العامني  بكثري  تتجاوز  مدة  ومستقرة  جديدة  سياسية  تسوية  بناء  عملية  تستمر  أن 

املحددين يف إطار الرتتيب االنتقايل الراهن، مام يتطلب مشاركة دولية مستمرة ورفيعة 

املستوى، مبا فيها اإلرشاف املتواصل من قبل األمم املتحدة.

ينبغي للحكومات الغربية واألمم املتحدة مواصلة التزامها حيال الجهات االجتامعية . 2

استضافة  أن  إذ  االنتقالية.  املدة  انتهاء  بعد  ما  إىل  التهميش  عانت  التي  والسياسية 

الحوار الوطني للنشطاء من النساء والشباب إىل جانب القوى االجتامعية والسياسية 

التقليدية قد شكلت سابقة هامة عىل طريق املشاركة السياسية الواسعة عرب منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وهناك بني النساء والشباب طيف متنوع من العنارص 

السياسية، ورغم التنوع يرجح أن تعاين عامتهم من العوائق إذا ما حاولوا التنافس مع 

املقدم ملساعيهم يف  الدعم  فإن  لذا  النيابية مستقبال.  االنتخابات  املرتسخة يف  املصالح 

إنشاء منظامت سياسية جديدة أو تعزيز دورهم يف املنظامت القامئة يجب أن ميتد ال 

حقائق أساسية عن اليمن

الجمهورية اليمنية

z ،)”الشاميل )“اليمن  اليمنية  العربية  الجمهورية  سابقا  1990؛  التأسيس:   

الجنويب”( )“اليمن  الشعبية  الدميقراطية  اليمن  وجمهورية 

zرئيس الدولة: الرئيس عبد ربه منصور هادي 

zرئيس الحكومة: رئيس الوزراء محمد سامل باسندوة 

 

االقتصاد

zمعدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل 2000–2010: 4,5 باملائة 

z)الناتج املحيل اإلجاميل للفرد: 1361,20$ )2011( )البنك الدويل 

z الناتج املحيل اإلجاميل للفرد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 7400$ )2010( )البنك 

الدويل(

z إنتاج النفط: 180 ألف برميل يوميا )2012( )مراجعة يب پي اإلحصائية لطاقة العامل 

)2013

z ذروة اإلنتاج: 457 ألف برميل يوميا )2002( )مراجعة يب پي اإلحصائية لطاقة العامل 

)2013

السكان

z)العدد: 24,8 مليون نسمة )البنك الدويل 

z)النمو السكاين: 3,1 باملائة )2011( )البنك الدويل 

z معدل النمو السكاين يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 2 باملائة )2011( )البنك 

الدويل(

 

لقطة عن الوضع اإلنساني

zال يحصل عىل املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي: 13,1 مليون شخص 

zاملعانون من انعدام األمن الغذايئ: 10,5 مليون 

zال يحصل عىل الرعاية الصحية: 6,4 مليون 

zاألطفال املعانون من سوء التغذية الحاد: 1 مليون 

z306087 :النازحون داخليا 

z)الالجئون: 237717 )املسجلون رسميا(؛ 1,2 مليون )تقديرات الحكومة 
 

املصادر: مفوضية شؤون الالجئني، برنامج األغذية العاملي، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، منظمة الصحة العاملية، اليونيسيف، الحكومة اليمنية، يوليو 2013.
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لبضع سنوات بل لعرشات السنني.

بتحسن . 3 بالرضورة عن شعور فوري  إن جرت–  الناجحة –هذا  االنتخابات  تسفر  لن 

الرشعية، لذا يتعني عىل صناع السياسة االستعداد الضطرابات سياسية يف املستقبل. 

نتائج  صالح  نظام  نواة  شكلت  التي  القوية  املصالح  تحقق جامعات  أن  يرجح  حيث 

يف  عرقلته–  –أو  التغيري  لتشجيع  نزوعها  فإن  لذا  املستقبلية،  االنتخابات  يف  جيدة 

املستقبل سيكون مهام كام كان يف املرحلة االنتقالية.

تركز . 4 أن  الدولية  املساعدة  وهيئات  الخليجيني  واملانحني  الغربية  للحكومات  ينبغي 

األمن  يبقى  أن  ويجب  وجوعه.  اليمن  فقر  فيها  يتفاقم  سيناريوهات  عىل  خططها 

اإلصالحات  حدوث  عدم  هو  املرتقب  فاملشهد  السياسة.  أولويات  أعىل  يف  الغذايئ 

عىل  السلطة  مبامرسة  الدولة  غري  من  الفاعلة  األطراف  واستمرار  املنشودة  الهيكلية 

ينبغي  املستقبل،  يف  املتفاقمة  اإلنسانية  الظروف  تخفيف  وبهدف  املحيل.  املستوى 

العملياتية  اسرتتيجياتها  ضمن  طوارئ  خطط  وضع  الدولية  واملنظامت  للحكومات 

الطويلة األجل املتعلقة باليمن.

ثانيا: فهم االقتصاد السيايس لليمن

إن االقتصاد السيايس لليمن مبني حول نخبة ضيقة من الجيش والقبائل والطبقة السياسية 

الخاص. فقد تشكل نظام املحسوبية يف حقبة صالح باالعتامد عىل عائدات تصدير  والقطاع 

النفط والوصول إىل اقتصاد تحرر حديثا. وتسيطر نحو عرش أرس ومجموعات تجارية ذات صلة 

الواردات والتصنيع والتجهيز والخدمات املرصفية  وثيقة بصالح عىل أكرث من 80 باملائة من 

واالتصاالت ونقل البضائع.

النخبة،  بدأ ظهور جيل جديد من “الورثة” ضمن  الجديدة،  األلفية  العقد األول من  خالل 

وقدم أحمد عيل –أكرب  النفط.  إنتاج  الواردة مع تراجع  التنافس عىل االستثامرات  واحتدم 

متواضعة  إصالحات  إىل  دعوا  الشباب  التكنوقراطيني  من  اسميا ملجموعة  دعام  أبناء صالح– 

–كتقليل عدد العاملني يف الخدمة املدنية وتخيفض دعم أسعار الوقود وفرض رضيبة مبيعات 

عامة– وذلك لتسهيل االنتقال إىل اقتصاد ما بعد النفط، لكن تطبيق اإلصالحات تعرض ملقاومة 

متكررة من قبل املصالح املرتسخة، ومنها مصالح منافيس أحمد عيل صالح.

بقيت إىل حد كبري بنية االقتصاد السيايس لحقبة صالح كام هي طوال املدة االنتقالية، وتشري 

كل األدلة إىل “تعديل توازن” داخل النخبة املستفيدة بدال من حدوث تغري جذري. وخالل 

ثورة عام 2011، لجأ املتنافسون داخل النخبة إىل شبكات محسوبياتهم ومواردهم الشخصية 

ملجابهة بعضهم البعض. لكن قبولهم برشوط االتفاق االنتقايل يف نهاية العام أظهر مصلحتهم 

عىل  –مبدئيا  يحفظ  أن  يرجح  اتفاق  إىل  والتوصل  الشخصية  ثرواتهم  حامية  يف  املشرتكة 

األقل– مزاياهم املشرتكة.

محصورا  اهتاممها  جل  يبقى  هل  النخبة:  خيار  عىل  يتوقف  اليمن  اقتصاد  مستقبل  إن 

بالتهديدات القادمة من الفصائل املنافسة داخل النخبة أم أنها ستضع يف مقدمة أولوياتها 

إمكانية  الوطني  وللحوار  للموارد.  الضيق  التوزيع  الناجم عن  الشعبي  للغضب  االستجابة 

الوقت  مع  تطلق  بحيث  للمساءلة،  وخضوعا  شموال  أكرث  سياسية  لرتكيبة  األساس  وضع 

توصيات  تطبيق  مبدى  يحيط  زال  ما  الغموض  لكن  السيايس.  االقتصاد  يف  مرافقا  تحوال 

النواب  مجلس  عىل  ستهيمن  الراسخة  السياسية  األحزاب  أن  ويبدو  املستقبل،  يف  الحوار 

النيابية  املنافسة  حلبة  إىل  أخرى  جديدة  فصائل  دخول  صعوبة  من  يزيد  مام  القادم، 

الوطيدة.

التوصيات

ينبغي ملجموعة أصدقاء اليمن و“مجموعة العرش” –وهي مجموعة دبلوماسية مقرها . 1

والصني  وروسيا  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  فرنسا  تضم  صنعاء  العاصمة 

السيايس  االقتصاد  تحليل  اعتامد  الخليج–  ودول  األورويب  واالتحاد  املتحدة  واألمم 

ذلك  يف  يساعدهم  ومام  الهيكيل.  التغيري  أجل  من  الجامعي  نفوذهم  لتعظيم  كأداة 

تحسني إدراكهم لحوافز النخبة والبحث عن سبل جديدة لرتويج التغيري. فمن الرضوري 

نجاح  احتامالت  تقييم  عند  الرسمية  غري  والشبكات  والتجارية  األرسية  املصالح  فهم 

النيايب–  النظام  تقوية  أو  الفدرالية  اعتامد  –مثل  واملؤسساتية  الدستورية  اإلصالحات 

التي ميكنها أن توسع توزع السلطة وأساس التعبئة السياسية يف املستقبل.

يتطلب فهم أثر العملية االنتقالية عىل االقتصاد السيايس املزيد من األبحاث. إذ ينبغي . 2

للامنحني الغربيني وللبنك الدويل إجراء دراسة تفاعلية حيوية تتابع التغيريات يف البنية 

األساسية للنظام أثناء املرحلة االنتقالية وبعدها. وينبغي لتلك الدراسة أن تفحص تأثري 

االتجاهات االجتامعية واالقتصادية الطويلة األجل.

أكرب . 3 متكني  إىل  بحاجة  اليمن  يف  الشباب  والناشطني  الناشئني  السياسيني  القادة  إن 

الدولية  الجهات  ألهمية  نظرا  بلدهم،  عن  الدولية  السياسة  نقاشات  يف  للمساهمة 

للتو  فلديهم  العاملي.  واالقتصادي  السيايس  املشهد  يف  الدولية  التحوالت  وتأثري  فيها 

النخبوية  الشبكات  تدعم  التي  الرسمية  غري  العالقات  عن  مفصلة  ذهنية  خرائط 

محسوبية  شبكات  عن  هامة  انتقادات  تقديم  وعليهم  السيايس.  االقتصاد  وتخطط 

النخبة املستمرة، فالغالب كتابتها بعبارات وأطر تختلف عن تلك املتبعة يف املؤسسات 

خططها  يف  وتضمينها  التقاطها  األخرية  عىل  يتعني  لذا  الغربية،  والحكومات  الدولية 

ملساعدة اليمن.

ثالثا: العوامل الدولية والتداعيات االسرتاتيجية

خالل العقد الفائت، صاغت املصالح األمنية للحكومات الغربية والخليجية اسرتاتيجيتها حيال 

اليمن التي شملت مساعي دعم انتقاٍل منضبط يف عام 2011. وبسبب تهديد تنظيم القاعدة، 

أولوية  السياسية–  اليمن  آلليات  املشوهة  آثارها  –رغم  اإلرهاب  مكافحة  عمليات  أضحت 

للحكومات الربيطانية واألمريكية والسعودية. أما معونات التنمية فضئيلة جدا مقارنة بسجل 

تعاظم املساعدات العسكرية، مع أن تنظيم القاعدة ليس التهديد األكرب الستقرار اليمن، يف 

حني أن تأييد النخب املحلية –ومنها الرئيس هادي– للغارات الجوية األمريكية عىل أهداف 

التنظيم املزعومة يهدد مبزيد من تقويض رشعية الحكومة.

إن نزوع الجهات الدولية يف بعض األحيان إىل الدفع باتجاهات مختلفة قد أضعف من قدرتها 

عىل التفاوض الجامعي الختالف أولوياتها عىل مستوى البلد واختالف خطط هيئات الدولة 

فقد  اإلرهاب و“دولة هشة”  الحرب عىل  اليمن “دولة مواجهة” يف  الواحدة. ونظرا العتبار 

السيايس  النظام  إصالح  مساعي  أن  إال  املساعدات؛  من  املزيد  وتلقى  الدولية  األجندة  ارتقى 

واالقتصادي فيه قد قوضتها األولوية املمنوحة لألهداف األمنية القصرية األجل وفشل مقاربات 

التنمية التي تجاهلت السياق السيايس املحيل، فضال عن عوامل نظمية عاملية كتحرير حركة 

رأس املال العاملية.

ورغم التعهد مبساعدات دولية كبرية تقدم إىل اليمن خالل االنتقال، إال أن ضعف قدرات 

اليمن  أصدقاء  تعهد  إذ  التوزيع.  عملية  تكبح  الفصائل  وتنافس  النخبة  ومقاومة  الدولة 

تنموية  مبساعدات  والخليجيني–  الغربيني  املانحني  تضم  دولة  عرشين  عن  تزيد  –مجموعة 

دوالر.  مليار   1,8 منها  هادي، ورصف  الرئيس  تعيني  منذ  دوالر  مليار   8,1 قيمتها  وإنسانية 
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اليمنيني  بني  الخالفات  لكن  املتحدة.  الواليات  وتليها  مانحة،  دولة  أكرب  السعودية  وتشكل 

واملانحني مستمرة بشأن إجراءات التوزيع واإلصالحات اإلدارية ذات الصلة.

اليمن، فقد كان بني عامي 1990 و 2008  النخبة يف  تنافس  املال عىل  يشجع هروب رأس 

البلدان منوا، وخرج منه 12  املال غري املرشوعة بني أقل  خامس أكرب مصدر لتدفقات رأس 

مليار دوالر. ويدرس عدد متنام من الكتابات اآلثار السلبية لتدفقات األموال غري املرشوعة، 

ذاتها يف  املبالغ  استثامر  بناء مؤسسات قوية وفرص  الفساد وتقلل من حوافز  إذ تسهل من 

ذكر رصاحة يف مرص  –الذي  للتصور  العريب  العامل  يف  الغضب  بعض  ويعود  املحيل.  االقتصاد 

وليبيا وحتى اليمن– بأن ثروات البلد املسلوبة تصب غالبا يف حسابات أجنبية أو عقارات يف 

مالذات رضيبية ذات صلة بالحكومات الغربية أو متأثرة بنفوذها.

تعترب املساعدات الدولية الواردة إىل اليمن ضئيلة إذا ما قورنت برأس املال الخارج منه الذي 

تيرسه املالذات الرضيبية. فمقابل كل دوالر مساعدات دخل اليمن بني عامي 1990 و 2008، 

خرج منه 2,70 دوالر. لذا فإن اإلصالح الواسع للنظام الرضيبي الدويل والرصد العاملي لحركة 

الدول  من  املرشوعة  غري  املالية  التدفقات  من  الحد  مساعي  إلنجاح  أمر رضوري  املال  رأس 

الهشة. بيد أن مباحثات املانحني بشأن اإلصالح يف الدول الهشة واملتأثرة بالرصاعات قد ظلت 

الدولية عىل األهداف املطلوبة يف  النظمية  القضايا  تأثري تلك  الغالب معزولة عن مناقشة  يف 

الدول الفردية.

خطر  أكرب  ميثل  النفط  عىل  املعتمد  املحسوبية  نظام  يف  معترب  إصالح  إنجاز  عن  العجز  إن 

لنجاح نتيجة االنتقال ويدفع اليمن عىل طريق االنهيار االقتصادي. ففي ديسمرب 2012 أقرت 

ميزان  عجز  تزايد  مواجهة  رغم  كبري،  حد  إىل  موسعة  عامة  مبوازنة  هادي  الرئيس  حكومة 

املدفوعات بسبب تراجع إنتاج النفط. وإن استمرت الحكومات املتعاقبة يف تأجيل اإلصالحات 

االقتصادية الرضورية، يرجح أن يزداد اعتامد اليمن عىل املساعدات األجنبية، ال سيام الدعم 

السعودي املبارش للموازنة.

يف أرجاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ستشكل القصة املهيمنة عىل العقد القادم عمليات 

التفاوض –املتنازع عليها والعنيفة أحيانا– عىل أسس جديدة من الرشعية السياسية والسياسة 

االقتصادية وزيادة املساواة. إذ يجري انتقال اليمن يف وقت يسوده الغموض عن االسرتاتيجية 

الطويلة األجل للغرب وتعامله مع املنطقة، فضال عن تنامي الضغوط عىل املساعدات الغربية 

أعرب  التي  واالقتصادية  السياسية  املظامل  بعد  تحل  ومل  بالهشاشة.  املنعوتة  للدول  املقدمة 

عنها املحتجون. وبينام يكابد صناع السياسة للتعامل مع حركات شديدة التقلب والتنوع، فإن 

مقاربات دبلوماسية جديدة ستجعلهم أكرث تنبها إلمكانيات تلك الحركات يف إحداث التغيري.

التوصيات

يوازن . 1 فاعلية  أكرث  اسرتاتيجي  تخطيط  إىل  والخليجيون  الغربيون  املانحون  يحتاج 

األجل وبني  القصرية  اإلرهاب  األمن ومكافحة  أولويات  بني  واملقايضات  االختالفات 

أولويات التنمية االقتصادية والسياسية الطويلة األجل. وينبغي فهم رضورة املوافقة 

ذلك  ويتضمن  اليمن،  إزاء  األمنية  االسرتاتيجية  إلنجاح  املحلية  السياسية  والرشعية 

تقييم كفاءة التدابري األمنية –مبا فيها غارات الطائرات بدون طيار– من ناحية تأثريها 

العام عىل الرشعية املحلية للحكومة اليمنية.

وينبغي للامنحني الغربيني توسيع مجال التحليل السيايس ليشمل التفاعل بني العوامل . 2

مع  بالتاميش  اليمن  يف  الحكم  وضعف  الفساد  وتيرس  تحفز  التي  والدولية  املحلية 

املالذات  دور  فحص  ذلك  ويشمل  والتنمية.  التعاون  ملنظمة  األخرية  التوصيات 

التي  التحديات  وضوح  ورغم  املال.  رأس  لهروب  “جذب”  كعامل  العاملية  الرضيبية 

تواجه تعقب التدفقات املالية غري املرشوعة، يتعني إجراء املزيد من األبحاث لتحديد 

أمناط معينة لهروب رأس املال من اليمن.

لرئيس . 3 ينبغي  الثامين،  ملجموعة  املتحدة  اململكة  رئاسة  من  األخرية  األشهر  وخالل 

الوزراء ديفيد كامريون أن يواصل الرتكيز عىل االلتزام الرضيبي لضامن مواكبة كافة 

التدفقات املالية غري  إن معالجة  التبعيات الربيطانية لإلصالحات يف اململكة املتحدة. 

دولية  معايري  عىل  جزئيا  يعتمد  الرضيبية  املالذات  إىل  الهشة  الدول  من  املرشوعة 

جديدة لتقاسم املعلومات تشارك فيها الدول الهشة. وبدءا من عام 2015، يحل محل 

رضورة  يربز  أن  ينبغي  الذي  املنقح  العاملية  التنمية  إطار  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

اإلصالح الرضيبي الدويل ومكافحة هروب رأس املال غري املرشوع.

يجب إجراء حملة تأييد عامة ملساعدة القادة السياسيني الناشئني والناشطني الشباب . 4

واإلصالح  املال  رأس  وهروب  الفساد  عن  الدويل  الحوار  يف  املشاركة  عىل  اليمن  يف 

الرضيبي الدويل. وينبغي ملنظامت املجتمع املدين الغربية الداعمة لإلرشاك السيايس يف 

اليمن أن توسع خططها لتسهيل حوار السياسة العامة بشأن الشفافية الرضيبية، وأن 

تساعد أصحاب الحمالت عىل تطوير رسائل سياسة خاصة بهم تستهدف –باإلضافة إىل 

الجهات الدولية– النخب والحكومة يف اليمن.



برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتشاتام هاوس

تشاتام هاوس هو مقر المعهد الملكي للشؤون الدولية منذ تسعين عاما. ورسالتنا أن نكون مصدرا عالميا رائدا للتحليل المستقل والنقاش المطلع واألفكار المؤثرة عن كيفية بناء عالم 

آمن ومزدهر للجميع.

أما برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا فهو مركز رائد لألبحاث والتحليل يف السياسة واالقتصاد السيايس والعالقات الدولية للرشق األوسط. وكذلك يستضيف الربنامج بانتظام 

مؤمترات وندوات طاولة مستديرة متعددة االختصاصات عىل مستوى الخرباء، ويشكل بذلك منتدى لنقاش األفكار الجديدة وتقاسم الخربات ونرش نتائج األبحاث.
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منتدى اليمن

إن منتدى اليمن لتشاتام هاوس محفل سياسي دولي يضم مجموعة حيوية من أصحاب المصلحة، كالسياسيين ومقدمي المساعدات واألكاديميين والدبلوماسيين. وبفضل المعرفة والتأثير 

الجماعي ألعضاء منتدى اليمن يزداد الوعي وتتبادل الخبرات ويدعم تشكيل سياسات تعالج أسباب الصراع والفقر وسوء اإلدارة في اليمن. كما يبني منتدى اليمن عالقات استراتيجية من 

أجل الدعم المتواصل للتغيير والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والحكومات ونشطاء المجتمع المدني اليمني.
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