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م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت
مكتب اليمن
بدأت املؤسسة أنشطتها في اليمن في العام  1997وذلك في إطار مشروع (تشجيع الدميقراطية
في الشرق األوسط)تلى ذلك وفي العام 1999م إفتتاح مكتب املؤسسة في صنعاء.
عن مؤسسة فريدريش إيبرت:
إن مؤسسة فريدريش إيبرت كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية تؤمن وتلتزم باالفكار والقيم
االساسية للدميقراطية االجتماعية وقد تأسست في العام 1925م متأثرة بامليراث السياسي ألول
رئيس أملاني مت إنتخابه دميقراطيا وهو الرئيس فريدريش إيبرت
وقد استطاع السيد إيبرت القادم من اسرة متواضة متتهن نشاط حرفي ان يرتقي ليحتل ارقى
املناصب السياسية التي خاضها فقد اقترح السيد إيبرت إيجاد مؤسسة تكون في خدمة
االهداف التالية:
تعزيز الثقافة السياسية واالجتماعية لالفراد في كافة مناحي احلياة وتعليمهم على روح املبادرة
الدميقراطية والتعددية.
 تيسير الوصول للتعليم اجلامعي والبحث العلمي للموهوبني من الشباب من خاللدعمهم مبنح دراسية.
 املساهمة في تعزيز التفاهم والتعاون الدولي.التعاون في التنمية الدولية:
توجدفي مؤسسة فريد ريش إيبرت ادارة للتعاون في التنمية الدولية  ،تشعر هذه االدارة
باملسؤولية خاصة جتاة مساهماتها في عملية التنمية والتحول الدميقراطي في بلدان افريقيا ،
اسيا  ،امريكا الالتينية  ،الشرق االوسط وشمال افريقيا ،ونحن اذ نتطلع الى املستقبل نؤمن بان
مهمتنا هي املساعدة في:
تأمني وحماية االنظمة والبنى الدميقراطية من خالل اشراك اكبر عدد ممكن من الفئات االجتماعية. تشجيع االصالحات االقتصادية على هدي سياسة العدالة االجتماعية. ايجاد وصياغة القيم املشتركة االساسية لتوجيه التنمية االجتماعية السياسية.إن التحدي الذي نواجهه  -كما نراه  -يكمن في تكييف اهتمامنا ووسائل عملنا بصورة مستمرة
مبا يتناسب مع التطورات االجتماعية.
نشاط مؤسسة فريدريش إيبرت في املنطقة
تتواجد مؤسسة فريدريش إيبرت في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا عبر مكاتبها في
عشر دول تشمل املغرب  -اجلزائر  -تونس  -مصر  -السودان  -اسرائيل  -فلسطني  -لبنان  -االردن
واليمن .
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أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن:
تتعاون املؤسسة مع احلكومة اليمنية واملؤسسات االكادميية والبحثية ومع منظمات اجملتمع
املدني في اربعة مجاالت رئيسية هي:
الدميقراطية والتنمية السياسيةتساند مؤسسة فريدريش إيبرت عملية التحول الدميقراطي والتحديث في اجملتمع اليمنيمن خالل تعزيز عملية التنمية على صعيد حقوق االنسان وحرية االعالم والعدالة االجتماعية
واستمرار احلوار بني مؤسسات اجملتمع املدني واحلكومة.
تكرس مؤسسة فريدريش إيبرت نشاطها على توسيع انخراط املرأة في احلياة العامة وتطويرمشاركتها في التخطيط وصنع القرار على املستوى واالجتماعي.
دعم وتعزيز ادماج اليمن اقليميا ودوليا وهنا فإن امكانيات انضمام اليمن الى مجلس التعاونلدول اخلليج العربي لها دالالت هامة بالنسبة للتنميية االقتصادية في اليمن ،وتعمل املؤسسة
على دعم عملية ترسيخ عالقات اليمن في االحتاد األوروبي والدول االعضاء فيه .
وسائل وأدوات عمل مؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن:
تعمل املؤسسة على حتقيق اهدافها من خالل االستفادة من مجموعة وسائل وأدوات مختلفة
وفي الكثير من احلاالت التعمل املؤسسة مبفردها وامنا من خالل شراكة وثيقة مع املنظمات
اليمنية ويتم بتنفيذ جزء كبير من االنشطة في شكل فعاليات تشمل :
(ندوات – ورش عمل – دورات تدريبية -جلسات نقاش).
ومن أمثلة هذه الفعاليات التالية :
 تنظيم مؤمتر دولي عن اجملتمع املدني في اليمن دورة تدريبية متفدمة في الصحافة االقتصادية دورة تدريبية لنساء النقابات واالحتاداتوفي اطارهذه االنشطة تقوم املؤسسة في بعض احلاالت واالصدارات العملية التطبيقية حتى
يتم استعراضها ونقاشها في املؤمترات والندوات.
ومن هذه االصدارات والكتب :
النوع االجتماعي والتنمية في اليمن.
 النقابات في اليمن :خلفية تأريخية الواقع واملستقبل اليمن واخلليج :البعد السياسي واالقتصادي والثقافي واألمني إلنظمام اليمن جمللس التعاوناخلليجي.
 دليل املصطلحات السياسية  :نقاش مع زائر أملاني هو رئيس البوندستاجن ( البرملان األملاني)السيد ولف جاجن تيرس (.)2005-1998
 دليل املصطلحات اإلقتصادية . مسائل إنتخابية :تطبيقات مفترضة لبعض النظم اإلنتخابية وأثرها على احلياة السياسيةفي اليمن .
P.O.Box 4553 - Sana’a - Yemen
Phone: (++976 1) 291 232 / 564
Fax: (++967 1) 282 069
website: www.fes-yemen.org
E-mail: fesyemen@yemen.net.com
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مقدمة منتدى
التنمية ال�سيا�سية
�إن املطلوب لله من عباده االجتهاد .وها نحن يف منتدى التنمية ال�سيا�سية مع �رشكائنا
الدوليني ،م�ؤ�س�سة فردري�ش اي�برت الأملانية مكتب اليمن ومع نخبة من خرية الباحثني
واملخت�صني اليمنيني كل يف جماله اخرتنا �أن جنتهد وان نتجاوز حدود امل�ألوف واملعتاد
وان مند �أب�صارنا وب�صريتنا ابعد من غبار وزواب��ع احلا�رض حماولني ا�ستك�شاف �أفاق
امل�ستقبل ،تتبعنا خطا من �سبقونا يف جمتمعات تتقدمنا مب�سافات طويلة يف خمتلف املجاالت،
وقررنا اجناز م�رشوع اليمن  2020كم�رشوع ا�ست�رشايف ملا ميكن �أن تكون عليه حال اليمن
خالل الع�رشة الأعوام القادمة.
تبنينا منهج ال�سيناريوهات بالرغم من حداثته على امل�ستوى العاملي ب�شكل عام ويف جمال
ال��دول ب�شكل خا�ص( ،حيث انه قد متو�ضع على مدى غري ق�صري يف جمال الأعمال ويف
املجاالت الع�سكرية� ،إال انه مازال حديث التمو�ضع بالن�سبة ملا يتعلق بالدول) .ومع انعدام
�سابق خربة لنا به يف اليمن.
�أطلعنا على جتارب غرينا ،حاولنا اال�ستفادة منها بقدر ما ميكننا ا�ستيعابه ،كيفنا منهجنا مبا
يتنا�سب مع املعطيات املو�ضوعية والذاتية ،اعتمدنا منهج التخلق والت�شكل للم�رشوع بح�سب
ما �سنواجهه من متاحات وعوائق ومن خالل كل ذلك �أجنزنا هذه الوثيقة التي نقدمها لكم
كما هي ،بكل ما ميكن �أن جتدوا فيها من ايجابيات وبكل ما تت�ضمنه من �سلبيات ونواق�ص.
هذا الوثيقة التي بني يديكم هي حا�صل عملية توفيق بني منهجي ال�سيناريوهات والتوقعات.
مل نتمكن مهني َا من �صيغة �سيناريوهاتنا ب�أ�سلوب ال�رسد الق�ص�صي كما هو معمول به يف �إعداد
ال�سيناريوهات ،لي�س فقط ب�سبب حمدودية القدرات املهنية التي ميكنها القيام بذلك ولكن �أي�ضا
ب�سبب ثقافة املتلقي وهم يف الأ�صل النخبة امل�شاركة �أو امل�ؤثرة يف �صناعة القرارات وتوجيه
الأحداث يف اليمن ،هذه الثقافة التي تقلل من قيمة ال�رسد الق�ص�صي وتنحاز ملنهج التحليل
والتو�صيف.
كما �إننا جتنبنا بقدر الإمكان منهج التحليل والتربير وتقدمي الن�صائح كون ذلك ال يتوافق مع
متطلبات �صياغة ال�سيناريوهات .واعتمدنا �أ�سلوب بني هذا وذالك واترك لكم تقييم ما ا�ستطعنا
اجنازه.
يف يونيو  2008بد�أنا بت�شكيل الفريق الذي �سيتوىل ت�سيري �أن�شطة امل�رشوع من بني �إدارتي
املنتدى وم�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت ،وكانت املهمة الأوىل للفريق و�ضع خارطة طريق لتنفيذ
امل�رشوع.
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بد�أنا بتحديد �أهم املحددات التي �ستكون الأكرث ت�أثري ًا خالل املدى املحدد لل�سيناريوهات،
وبعد ع�صف ذهني حاد ،تو�صلنا �إىل اعتبار املحددات التالية هي الأكرث ت�أثري ًا واعتمدناها
كمحددات مل�رشوعنا.
املاء ،ال�سكان ،اقت�صاديات ما بعد النفط ،احلكم املحلي وعالقة اليمن مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،هذه هي املحددات اخلم�س مل�رشوعنا واعتربناها املحددات� :أي املفاتيح
التي ت�ؤثر يف غريها من العوامل امل�ؤثرة يف اجتاهات امل�ستقبل �سلب ًا �أو �إيجابا .جتنبنا ق�ضايا
اجلدل احلالية مبا يف ذلك ق�ضية الإرهاب بالرغم من قناعتنا ب�أهميتها ،مل يكن لدينا �سبب
منطقي �أو منهجي لتجنب ق�ضية الإرهاب ك�أحد املحددات الأكرث حده يف التحوالت امل�ستقبلية
�سوى ما ميكن ت�سميته باحل�صافة امل�ؤ�س�سية لكل من منتدى التنمية ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سة فردري�ش
ايربت مكتب اليمن.
تعاقدنا مع من اعتربناهم �أف�ضل املتخ�ص�صني كل يف جماله لأعداد الأوراق املرجعية لكل
حمدد من حمددات امل�رشوع اخلم�س .لورقة املياه تعاقدنا مع الدكتور حممد احلمدي وكيل
وزارة املياه .لورقة ال�سكان تعاقدنا مع الدكتورة ر�ؤوفة ح�سن �أ�ستاذة الإعالم بجامعة
�صنعاء .لورقة االقت�صاد تعاقدنا مع الدكتور حممد الأفندي �أ�ستاذ االقت�صاد بجامعة �صنعاء.
لورقة احلكم املحلي تعاقدنا مع الدكتور حممد الظاهري �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
�صنعاء .ولورقة العالقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي تعاقدنا مع الأ�ستاذ عبد النا�رص
املودع الباحث امل�ستقل.
وكان للجودة ثمنها يف الوقت ،حيث ا�ستغرق البع�ض من الأخوة الباحثني ثالثة �أ�ضعاف
الوقت املتفق عليه لإجناز �أوراقهم ،وقد �أثبتت الأوراق املقدمة ب�أنها ت�ستحق ذلك الوقت
املبذول فيها.
ملناق�شة الأوراق املرجعية و�ضعنا �آلية اعتقدناها فاعلة ومرثية للأوراق وللم�رشوع ب�شكل
عام ،قررنا �أن تتم مناق�شة كل ورقة من قبل فريق مكون من ثالثة جماميع ،جمموعة
الت�سيري ،اخلم�سة الباحثني املتخ�ص�صني ،خم�سة من املهتمني بال�ش�أن العام ميثلوا التنوع
الثقايف وال�سيا�سي اليمني كم�شاركني دائمني يف مناق�شة كل الأوراق وخم�سة متخ�ص�صني يف
مو�ضوع الورقة حمل النقا�ش ،بالإ�ضافة �إىل اختيار مقرات جهات وم�ؤ�س�سات دولية وحملية
مهتمة مبوا�ضيع الأوراق ملناق�شة الأوراق يف مقراتها.
يف  23مار�س  2009مبقر البنك الدويل وبح�ضور املدير الإقليمي للبنك ،وعدد من خرباء
البنك ناق�شنا ورقة اقت�صاديات ما بعد النفط التي �أعدها وعر�ضها د حممد الأفندي.
يف  22ابريل  2009مبقر مكتب  GTZالأمل��اين ب�صنعاء وبح�ضور عدد من خرباء املياه
العاملني يف املنظمة ناق�شنا ورقة املياه التي �أعدها وعر�ضها الدكتور حممد احلمدي.
يف  30مايو  2009ومبقر وزارة التخطيط والتعاون ال��دويل وبح�ضور عدد من قيادات
الوزارة ناق�شنا ورقة ال�سكان التي �أعدتها وعر�ضتها د ر�ؤوفة ح�سن.
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يف  28يونيه  2009ويف قاعة فندق �شهران ب�صنعاء وبح�ضور عدد من قيادات وزارة الإدارة
املحلية ناق�شنا ورقة احلكم املحلي التي �أعدها وعر�ضها د .حممد الظاهري.
يف  19نوفمرب يف قاعة فندق موفمبيك ب�صنعاء ومب�شاركة فاعلة من قبل باحثني متخ�ص�صني
من دول جمل�س التعاون اخلليجي ناق�شنا ورقة العالقات مع دول جمل�س التعاون اخلليجي
التي �أعدها وعر�ضها الأ�ستاذ عبد النا�رص املودع.
عند هذا احلد وبعد م�ضي �أكرث من عام على بدء امل�رشوع وبالنظر لكون ما �أجنزناه هو ذلك
اجلزء املعروف واملعتاد لدينا وان املتبقي هو الأكرث �أهمية و�صعوبة ومع انعدام اخلربة
لدينا فيه بد�أنا ن�شعر ب�أننا قد ا�ستنزفنا معظم طاقاتنا وحما�سنا ،وبد�أنا التندر على �أنف�سنا حد
القول ب�أننا �سننجز امل�رشوع يف عام .2020
فكرنا باال�ستعانة بخربات عربية �أو دولية ،تعددت الر�ؤى وتباينت حول كيف امل�ضي قدم ًا،
تراجع حما�س معظم من �شاركوا معنا خالل الفرتة املا�ضية و�أخذ االجتهاد موقع ال�صدارة
يف عملنا يف الفرتة التي تلت ذلك.
كنا بحاجة �إىل �صهر هذه الأوراق اخلم�س و�إعادة �صياغة خال�صتها يف �سيناريوهات مركزة
متثل �إ�ضاءات �أمام �صناع القرار واملهتمني بال�ش�أن العام اليمني.
عزمنا وتوكلنا واخرتنا �أكرث امل�شاركني حما�س ًا وطاقة للبدء باملهمة واعتربناه فريق
�إجناز ،وبالفعل كانوا كذلك .وعلى �ضوء النقا�شات املطولة واجلادة بني فريق الإجناز
مت اختيار الأخ علي حممد الوايف لبناء و�صياغة ال�سيناريو الأ�سود الذي �أ�سميناه فيما بعد
ب�سيناريو «وتفرقت �أيدي �سب�أ» .بالإ�ضافة �إىل عر�ض الو�ضع احلايل معتمد ًا على ما �أوردته
الأوراق املرجعية ،كما مت اختيار الدكتور جالل فقرية لبناء و�صياغة ال�سيناريو الأخ�رض
الذي �أ�سميناه فيما بعد �سيناريو ا�ستلهام الفر�ص.
يف اختيارنا لعدد ال�سيناريوهات مل نلتزم ال�صيغة التقليدية �أو النمطية ال�سائدة التي حتدد
ثالثة خيارات احدها �سلبي والثاين ايجابي وبينهما رمادي ،مل جند مربر �أو منفعة تذكر
من �إيراد �سيناريو رمادي اللون كونه يفرت�ض �إمكانية ا�ستمرار الأو�ضاع احلالية خالل
العقد القادم ،رمبا كان ذلك ممكن قبل ع�رش �سنوات �أو �أكرث �أما الآن وقد بلغت الأو�ضاع
املنحدر فلم يعد بالإمكان ا�ستقرارها على ما هي عليه �أو توقف التهاوي ما مل يحدث تغيري
ا�سرتاتيجي لي�س فقط يف منهج تفكري �صناع القرار لدى كل �أطراف املنظومة ال�سيا�سية اليمنية
بل ويف �أ�سلوب �أدائهم �أي�ضا .فلم يعد يكفي القيام مبا هو �صحيح و�صائب بل ال بد �أن يتم عمل
ذلك بالطريقة ال�صحية وال�صائبة .لهذه القناعة ا�ستبعدنا ال�سيناريو الرمادي .لبناء ال�سيناريو
الأ�سود انطلقنا من الفر�ضية التي ت�ؤكد ب�أن ا�ستمرار ت�آكل �رشعية احلكم وان�سداد امل�سارات
ال�سل�سة والآمنة نحو امل�ستقبل يفقدنا الثقة مبقدرتنا على حتقيق �إجناز ميني معا�رص ويعزز
حالة اال�ستح�ضار من املا�ضي لأ�ساطري وذكريات ملنجزات فئوية .و�سوف ي�ؤدي �إىل تفرق
�أيدينا كما �سبق وتفرقت �أيدي �سب�أ من قبلنا.
ولبناء ال�سيناريو الأخ�رض انطلقنا من الفر�ضية التي ت�ؤكد ب�أن ا�ستلهام الفر�ص ،وا�ستثمار
املتاحات الوطنية ،الإقليمية ،والدولية يتطلب �إرادة �سيا�سية جمعية مقتدرة على اتخاذ
x
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قرارات �إ�سرتاتيجية قا�سية ومريرة تعيد �صياغة معادلة احلكم مبا يتوافق مع تطلعات ال�شعب
اليمني وطموحاته ومبا ي�ؤدي �إىل بناء نظام حكم ي�شبه اليمن كل اليمن.
تركنا للأخوين الأ�ستاذ علي ال��وايف والأ�ستاذ الدكتور جالل فقرية حق اختيار �أ�سلوب
ال�صياغة وحتديد التفا�صيل .حاول الأ�ستاذ الوايف تبني �أ�سلوب ال�رسد متجنب ًا �أ�سلوب التحليل
فيما حر�ص الدكتور فقرية على تبني منهجية علمية تعتمد على حتليل النظم بال�شكل الذي طوره
ديفيد اي�ستون ..لقد اجتهدا وكل جمتهد م�صيب.
وب�إعادة قراءة الأوراق وال�سيناريوهات اليوم و�أنا اكتب املقدمة يفزعني مدى الت�سارع
يف انحدار الأو�ضاع وتعاظم خماطر التحديات خالل ال�سنتني املا�ضيتني؛ فقد عجزنا عن
بناء ال�سالم يف �صعده حتى وجدنا �أنف�سنا يف الدوحة ،وعجزنا عن فهم وا�ستيعاب تطلعات
املواطنني يف املحافظات اجلنوبية حتى �أ�صبح مطلب فك االرتباط حقيقة من حقائق امل�شهد
ال�سيا�سي الوطني ،وعجزنا عن ا�ست�رشاف خطورة حتدي تواجد القاعدة ون�شاطها يف اليمن
حتى �أ�صبح اليمن البلد املقر لن�شاطها يف اجلزيرة العربية و�أ�صبحت قيادتها يف اليمن الأكرث
خطر ًا على العامل بعد قيادتها املركزية.
لقد عجزنا عن �إيقاف التهالك املت�سارع للبنية االقت�صادية الأ�سا�سية مثل الكهرباء حتى
�أ�صبحت اليمن تغرق يف الظالم ب�سبب برق خاطف �أوغ�ضب قاطع طريق.
لقد عجزنا عن حتقيق حد �أدنى من التوافق ال�سيا�سي بني �أطراف املنظومة ال�سيا�سية الر�سمية
احلاكمة واملعار�ضة وفقدنا احلد الأدنى من الثقة املتبادلة حتى �أ�صبح جمرد احلديث عن
�إجراء االنتخابات (ك�أهم �أدوات التداول ال�سلمي لل�سلطة يف النظم الدميقراطية) يف موعدها
امل�ؤجل عمل من �أعمال الت�آمر ال�شيطاين املريب.
و�أمام كل هذه التحديات بدت بع�ض من الفر�ص واملتاحات ،حيث تداعت  27دولة �إقليمية
ودولية� ،سمو �أنف�سهم ب�أ�صدقاء اليمن ،للحوار فيما بينها ومع احلكومة اليمنية بهدف التو�صل
�إىل خارطة طريق وحزمة �سيا�سات حتافظ على احلد الأدن��ى من متا�سك الدولة اليمنية
وفعاليتها جتنب ًا ملخاطر و�رشور انزالقها يف مهاوي الف�شل .بالإ�ضافة �إىل التوافق املبدئي
املرتدد بني الأحزاب املمثلة يف جمل�س النواب على الدخول يف حوار مو�سع و�شامل بينهما
ومن يرغب من بقية القوى ال�سيا�سية واالجتماعية على �أمل �أن يرتقي ذلك احلوار لي�صبح
حوار ًا وطني ًا �شام ً
ال.
فهل ن�ستطيع ا�ستلهام هذه الفر�صة ونحقق التكامل والتوافق بني حوارنا الوطني وبني حوار
�أ�صدقاء اليمن ،ون�ستثمر املتاحات الوطنية ،الإقليمية ،والدولية ،ونفتح م�سارات �سل�سة
و�آمنة نحو امل�ستقبل� ،أم �إننا �سن�رص على �أ�س�ؤ ما يف خ�صو�صيتنا اليمنية ونلحق بـ�أجدادنا
الأقدمون حني تفرقت �أيديهم قبلنا ب�آالف ال�سنني.
علي �سيف ح�سن
رئي�س منتدى التنمية ال�سيا�سية
�صنعاء �سبتمرب 2010
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كلمة م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت

�إن هذا الكتيب الذي يرى النور اليوم هوثمرة التعاون امل�شرتك بني م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت
الأملانية مكتب اليمن ومنتدى التنمية ال�سيا�سية وعدد كبري من الباحثني والأكادميني واخلرباء
وال�سيا�سني لثالث �سنوات فلهم منا جزيل ال�شكر والتقدير.
يهدف هذا امل�رشوع �إىل �إ�ستعرا�ض الواقع الراهن كما هو عليه ثم الإنطالق نحو امل�ستقبل
�سوء �أويتح�سن.
بخيارات خمتلفة ك�أن يبقى احلال على ماهو عليه �أو رمبا �أن يزداد الو�ضع ً
كل هذه اخليارات مبنية على �إدراك �صناع القرار بالو�ضع الراهن و�أي م�ستقبل يريدون.
�إن الهدف من هذه ال�سيناريوهات هو خلق �إح�سا�س بادراك �إىل �أين نتجه ومن وماذا يقودنا
�إىل ذلك االجتاه ويجب �أن جنرب �أنف�سنا ب�أن ن�س�ألها هل ذلك ما نريد �أن تكون عليه اليمن .
مقدمة عن كتابة ال�سيناريوهات

البد ان نفتح اعيننا للأ�شياء التي لرمبا ال نريد لها ان حتدث ولكن باالمكان �أن حتدث البد
ان نفكر مبا اليفكر فيه ونتح�رض للحوادت املزعجه واالنقطاعات التي قد تغري اال�شياء ب�شكل
متطرف التي يطلق عليها يف لغة ال�سيناريوهات ال�شكوك احلا�سمة.
مايعد م�شكوك به يعقد عملية بناء ال�سيناريوهات مبا ان امل�ستقبل غري معروف كلي ًا  .كل �شيء
ممكن وقابل للتفكري حتى وان كان الظن به ب�أنه اليحتمل احلدوث مبعنى �أن نحدد اختياراتنا
اليوم مع فهم كيف ميكن �أن تنقلب هذه اخليارات .
كيف تعمل ال�سيناريوهات

ال�سيناريوهات ال تو�ضح فقط اامل�ستقبل املمكن احلد وث ولكنها تر�سم اخلطط الكربى مل�ستقبل
متعدد لذا ف�صناع القرار هم من يقررون اي م�ستقبل يف�ضلونه و�أي ا�سرتاتيجيه ت�سهم للو�صول
اىل ذلك امل�ستقبل.
ينتقد امل�شككني بال�سيناريوهات ب�أن ميو ًال حمددة يبالغ فيها او ان ت�أثري بع�ض العوامل مبالغ
فيها بينما املدافعني عن ال�سيناريوهات يقولون ب�أنها ميكن ان ت�ستخدم كمر�آة تظهر احلقيقة
بطريقة غري نا�صعه .
كيف تبنى ال�سيناريوهات

يبد�أ مترين ال�سيناريوهات بتحليل مالذي يعرف مبعنى الو�ضع احلايل ,ويتم االتفاق على
xii
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الق�ضايا الكبريه ويف نطاق حمدد ,ويتم التعرف على الديناميكيات التي رمبا تلعب دور ًا
حا�سم ًا وي�ؤخد بعني االعتبار احلوادث اخلارجية التي ميكن �أن ت�ؤدي اىل تغريات ا�سا�سيه .
ويجب �أن تبنى ال�سيناريوهات بوا�سطة فريق غري متجان�س وبخلفيات ور�ؤى خمتلفة .

التهدف ال�سيناريوهات على ايجاد �إجماع بل على النقي�ض من ذلك يجب �أن تكون نقا�شاتها
جدليه لرت�سم �صور باختالفات كبرية وطفيفه للم�ستقبل.
يجب ان تكون ال�سيناريوهات متما�سكه ومتناغمه حتى لوكان بع�ض �أطرف ال�سيناريوهات
يعتربون بع�ض ال�سيناريوهات بعيدة عن االحتمال ب�شكل مفرط وغري مرغوبة
لكن يجب �أن ال ي�ستطيع اي حد �أن يثبث �أن �أحد ال�سيناريوهات م�ستحيلة .

				�أخيم فوجت
حممود قياح
ممثل م �ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت
		
مدير ب رامج م �ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت

نوفمرب 2010
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مدخل
ملاذا ال�سيناريوهات؟
قدمي ًا حاول الإن�سان معرفة ما �سوف يحدث يف امل�ستقبل وذلك من خالل التنب�ؤ �أو من خالل
الذهاب �إىل املنجمني .ويف الوقت احلا�رض هناك طرق وو�سائل خمتلفة للتعامل مع الأحداث
يف امل�ستقبل من خالل و�ضع اال�سرتاتيجيات الع�سكرية ،والت�صورات امل�ستقبلية املختلفة
املحتملة.
وذلك ليعد الإن�سان نف�سه ملواجهة �أو�ضاع خمتلفة على امل�ستوى الفردي وعلى م�ستوى
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات والدول ،و�إذا كان امل�ستقبل جمهوال وغام�ضا ف�إن املطلوب هو التفكري
بالكيفية �أو الو�ضعية التي ميكن �أن يكون عليها ،وهكذا ف�إن ال�سيناريوهات ت�ضع لنا �صور
و�أحداث خمتلفة ملا قد يكون عليه امل�ستقبل ،وبهذا فهي ت�سهل على �صانع القرار اتخاذ عملية
القرار حول ال�صورة امل�ستقبلية املرغوبة والتي ينبغي العمل على االجتاهات امل�ؤدية لها،
ولذلك ف�إن ال�سيناريوهات �أداه ت�ساعدنا لتحديد خياراتنا اليوم قبل �أن تفر�ض علينا خيارات
�أخرى غد ًا ،وتتم عملية بناء ال�سيناريو من خالل حتليل الأو�ضاع الراهنة ،واالنطالق من
الق�ضايا الأ�سا�سية املتفق عليها ،وحتديد نقاط القوة وال�ضعف املت�صلة بالق�ضايا الأ�سا�سية
واالجتاهات ال�سائدة والنا�شئة ،مع الرتكيز على املتغريات الهامة والق�ضايا احلرجة التي من
ال�صعب التنب�ؤ مب�ساراتها ،والتي ميكن �أن تلعب دورا حا�سما يف امل�ستقبل .كما ينبغي حتديد
م�سار العوامل والأح��داث اخلارجية والتي ميكن �أن تقود �إىل تغيريات داخلية جوهرية،
ولذلك ف�إن ال�سيناريو ينبغي �أن يعمل على حتديد جممل القوى القائدة واملحركة للأحداث
والتي �سوف تقرر م�سارها م�ستقبال.
وللتو�ضيح �أكرث ،ف�أن ال�سيناريوهات ال تقع �ضمن التخطيط اال�سرتاتيجي ،ولي�ست تف�صيال
للأحداث املتوقعة ،ولكنها و�صف وا�ضح ومن�سق للم�سارات املتوقعة والتي ت�سمح باالنتقال
من الو�ضع الراهن �إىل الو�ضع املرتقب ،كما �أنها لي�ست خارطة طريق للم�ستقبل ،وال ميكن لها
�أن ت�صف ،ب�شكل واقعي ،ما �سوف يحدث يف مكان ما معقد ومتغري ومليء بالعوامل املتجاذبة
واملتنافرة يف وقت و�أحد كاليمن .هذا �إ�ضافة �إىل وجود مفاج�آت �سيا�سية واقت�صادية ال
ميكن �أن ن�ضع ح�سابا لها ،ولكننا نقوم ب�إجراء نقا�شات حول ال�سياقات املحتملة احلدوث
لنتجنب �أ�سو�أها ونعمل على حتقيق �أف�ضلها.
وهذه ال�سيناريوهات عن اليمن تعترب �أداة للإف�صاح عن املخاطر والفر�ص والتحديات التي
تواجه البلد ،وت�ساعد يف حتقيق احلوار اجلاد بني خمتلف الأطراف والآراء ،وتعمل على
تر�شيد القرار والتوجهات ،كما �أنها تهدف �إىل التعريف بالتوجهات العامة التي متيز ال�ساحة
ال�سيا�سية يف اليمن وحتاول حتديد الإ�صالحات التي ينبغي اجنازها.
1
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�إن فرتة الع�رشة الأعوام القادمة رمبا ال تكون فرتة عادية يف تاريخ اليمن ،و�إمنا يتوقع �أن
تكون فرتة ا�ستثنائية حتمل يف داخلها �أحداث قد يتمخ�ض عنها مين �آخر ال يدور يف خلد �أحد
الآن.
والتاريخ يعلمنا بان �أحداثه ال ت�سري دائما ب�شكل بطيء ورتيب ،فكثري من الأمور والأحداث
ت�أتي ب�صورة غري متوقعة وتغري من رتابة الأو�ضاع وحترفها باجتاهات مل يكن �أحد
يت�صورها ،والأحداث التي تع�صف باملجتمعات والدول قد ال يكون م�صدرها �أو�ضاع حملية
فقط ،بل قد ت�أتي �أي�ضا من �أماكن بعيدة جدا.
ولعل يف هذه ال�سيناريوهات الن�صح الأمني الذي هو و�سيلتنا للو�صول �إىل عقول �أ�صحاب
القرار وجميع املخل�صني الذين يخ�شون على اليمن من م�آالت ال حتمد عقباها ،وذلك من خالل
اعتبارها حماوالت لر�سم �صورة م�ستقبلية لليمن اعتماد ًا على التوجهات املختلفة القائمة،
باجتاه امل�ساهمة يف ت�شكيل الذهنية اليمنية نحو امل�سار الذي يعظم من الفر�ص ويقلل من
املخاوف ومينع حدوث الإخفاقات.
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�إ�ستخال�صالت الأوراق املرجعية

علي حممد الوايف

حترير :

ماجد املذحجي

ميكن الإطالع على ن�ص الأوراق يف موقعي
م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت و منتدى التنمية ال�سيا�سية على �شبكة الإنرتنت

الأو�ضاع ال�سيا�سية

�أوالً� :سمات النظام ال�سيا�سي يف اليمن

متثل القبيلة يف اليمن عن�رصا رئي�سا فاعال يف الن�سيج االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي،
فالقبائل اليمنية ت�شكل �أحد الروافع الأ�سا�سية لأي نظام �سيا�سي حكم اليمن ،وقد ا�ستغلت
القبيلة وع�صبيتها �أ�سو�أ ا�ستغالل من قبل الدولة وبع�ض زعماء القبائل ،ويف ظل ثقافة تعتمد
على (ثالثية العقيدة والقبيلة والغنيمة) حيث مثلت القبيلة على الدوام الرقم ال�صعب الذي يحول
دون تقبل التغيري االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف ،وا�ستطاعت �أن تعيد �إنتاج �أ�سو�أ ما يف
الثقافة القبلية من ع�صبية وث�أر ،يقويها يف ذلك اعتماد �أجنحة النخب املت�صارعة يف ال�سلطة
على نفوذها ،هذا �إىل جانب �سعي احلاكم ت�شجيع بناء جتمعات و�أحالف قبلية متوازية،
والعمل على ا�ستقطابها وتوظيفها خلدمته.
وميكن �إيجاز �أهم ما تتميز به العالقة بني الدولة والقبيلة بالآتي:
�أ  -امل�شكلة اليمنية تكمن يف �أن الدولة تت�رصف وك�أنها قبيلة ،والقبيلة تت�رصف وك�أنها دولة
على حد قول �أحد املثقفني العرب ،فالقبيلة ما زالت م�شاركة وب�صورة قوية وفاعلة يف
قيادة م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة ،ويف قيادة العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب
ال�سيا�سية ،ف�ضال عن هيمنتها على جزء كبري من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .وهذه العالقة بني الدولة
والقبيلة متثل �أحد العوائق الرئي�سة التي حتول دون بناء دولة امل�ؤ�س�سات ومتنع حدوث
التحوالت العميقة يف بنية املجتمع الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
ب  -ت�شهد احلياة االجتماعية واالقت�صادية اليمنية تداخال عجيبا ،حيث �أن الواقع اليمني
ال يعرف تبلورا طبقيا وا�ضحا ،ومن جتليات هذا التداخل اجلمع بني امل�س�ؤولية احلكومية
والتجارة ،واجلمع بني زعامة القبيلة واملوقع الع�سكري والتجارة ،وبني امل�شيخة والتجارة،
وال�سبب يف ذلك �أن الدولة ال تزال م�صدرا �أ�سا�سيا للرثوة.
ج  -تقوم الدولة بزرع ثقافة اخل�صام بني مكونات البناء االجتماعي اليمني الواحد ،كما
تعمل على ت�شجيع هذه الثقافة و�شيوعها ورعايتها؛ بهدف تهمي�ش القوى االجتماعية الفاعلة،
وحتييد دورها ال�سيا�سي ،خا�صة مع وجود روافد و�أبعاد تاريخية وجمتمعية لهذه «الثقافة
اخل�صامية» ،من خالل ت�سيي�س الث�أر القبلي وا�ستمراره عرب �إذكاء ال�رصاع وت�شجيع النزاعات
َبلية) ،و�إ�شاعة حالة من عدم اال�ستقرار املجتمعي وال�سيا�سي؛ لأن
َبلية -الق َّ
واحلروب (الق َّ
ر�أ�س الدولة يعتقد انه ب�شيوع حالة ال�رصاع هذه ما يكفل -وفق ًا لت�صوره  -با�ستمراره
كمالذ وملج�أ للقوى االجتماعية الفاعلة ،ومن ثم حتاول �إطالة عمرها ال�سيا�سي عرب العمل
على �إيجاد حالة �رصاعية بني القوى االجتماعية الفاعلة وانت�شار ثقافة ال�رصاع بني فئات
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املجتمع ،ومتزيق اجل�سد االجتماعي اليمني ،و�شيوع حالة من عدم اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي ،وا�ست�رشاء الف�ساد ال�سيا�سي والإداري.
ثانياً :جذور الأزمة و�أبعادها

تعاين اليمن من �أزمة �سيا�سية وجمتمعيه �شامله ومركبه لي�س على م�ستوى النظام ال�سيا�سي
فح�سب ،بل وعلى م�ستوى العالقة بني املجتمع والدولة؛ لأ�سباب عدة من �أهمها:
 افتقار التوجه الر�سمي مل�صداقية الأخذ بجوهر قيم النموذج الدميقراطي ،وال�سعي لت�شويههوالتحايل عليه ،واالكتفاء بنقل ال�شكل دون اجلوهر واملبني دون املعنى مع ا�ستمرار التم�سك
بالنموذج الدميقراطي.
 جنم عن ذلك �ضعف كل من املجتمع والدولة ،و�ضعف احلاكم ال�سيا�سي اليمني الذي كانقوياَ ،ب�سبب �إ�ضعاف ركائز كل من املجتمع والدولة اليمنية.
 يبدو �أن الأزمة التي يعاين منها اليمن �أكرث تعقيد َا وتركيب َا كونها �أزمة جمتمعه �شامله ،ذات�أبعاد �سيا�سية ،واجتماعية واقت�صادية ،وثقافية و�أمنية.
ثالثاً� :إ�شكالية �أزمة النظام ال�سيا�سي لدولة الوحدة

�أزمة تكامل وطني (�أزمة هوية)
يقال �أن جمتمعا ما يعاين من �أزمة تكامل وطني و�أزمة هوية عندما تكون انتماءات �أفراده
ووالءاتهم متجهه نحو كيان حملي حم��دود� ،أدن��ى من الوطن والدولة (كالوالء للقبيلة،
الطائفة ،ال�ساللة ،املنطقة).
بدء من عام  1994وحتى الآن ،ما يجعلنا ننتبه
ويبدو يف الأحداث الأخرية التي عا�شتها اليمن ً
�إىل خطورة دخول اليمن يف �أزمة تكامل وطني ،ورمبا �أزمة هوية.
وما يحدث يف املحافظات اجلنوبية من اليمن املوحد ينذر بح�ضور �أزمة هوية و�أزمة تكامل
وطني ،حيث ظهرت �شعارات ومفاهيم يف غري �صالح الوحدة اليمنية؛ وذلك ب�سبب �أن الدولة
قد ا�ستنزفت �رشعية الوحدة دون االنتقال �إىل �رشعية االجناز وفاعليه الأداء ،وهو ما يتج�سد
يف حقيقة �أن الق�ضية لي�ست ق�ضية جنوبية �أو ق�ضية �شمالية ،بل تتمثل يف غياب كثري من احلقوق
وانتهاك احلريات يف غالبيه املحافظات اجلنوبية وال�شمالية على حد �سواء.
�إن الأحداث الراهنة تومئ �إىل ف�شل النخبة احلاكمة يف احلفاظ على الوحدة ،وتر�سيخ مفهوم
الوحدة من خالل التعدد و�سيادة القانون وحتقيق املواطنة املت�ساوية.
�أزمة تغلغـل (عدم تكامل �إقليمي)
ب�سبب عجز احلكومة املركزية عن فر�ض �سيطرتها و�سيا�ساتها ،يف �إطار الد�ستور والقانون،
على كامل �إقليم الدولة� ،أو عدم قدرتها على التغلغل والو�صول �إىل كافه مكونات املجتمع
وقطاعاته ،وعلى الرغم من �أن حرب �أو �أحداث �صعده تعد مبثابة �أحداث كا�شفة لعدة �أزمات
يعاين منها النظام ال�سيا�سي؛ ف�إن هذه الأحداث �شاهده على وجود �أزمة تغلغل� ،إذ يالحظ
منها عدم قدرة احلكومة اليمنية على التغلغل والو�صول �إىل جميع �أنحاء �إقليم الدولة اليمنية.
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�أزمة �شرعية
العجز عن االنتقال من �رشعية الوحدة �إىل �رشعية االجناز والإ�شباع والأداء!
�إن ات�ساع الوطن اليمني عقب توحيده يعد من �أهم م�صادر �رشعية الدولة القائمة ،ومن ثم
ف�إن كلفة حماوله تهمي�ش النهج الدميقراطي �أو تغييبه قد ي�ؤدي على املدى املتو�سط والطويل
�إىل متزيق الوطن وت�شطريه ،وهذا يفرت�ض �إال يقبل به رئي�س الدولة الذي يعترب احلفاظ على
الوحدة من �أهم املنجزات التاريخية حلكمه.
�إن الوحدة �أ�صبحت مبثابة «املتك�أ» الذي ت�ستند �إليه احلكومة اليمنية ،ولقد غدت هذه الوحدة
من �أهم م�صادر �رشعية النظام ال�سيا�سي اليمني ،بل ميكن القول �أن �رشعية الوحدة قد حجبت
�رشعية االجناز التي يفرت�ض �أن ت�ستند �إليها احلكومة.
ويبدو �أنها قد اكتفت� ،إىل حد الزهد ،بالركون �إىل �رشعية هذه «الوحدة الكاريزما» ،دون
االلتفات �إىل �رضورة االنتقال من �رشعية الوحدة �إىل �رشعية االجناز والإ�شباع وفاعليه
الأداء.
�أزمة م�شاركة �سيا�سية
�إن النظام ال�سيا�سي اليمني احلايل يعاين من �أزمة م�شاركة �سيا�سية ،فبالرغم من معرفه اليمن
لثالث دورات انتخابيه برملانيه ،ودورتني انتخابيتني رئا�سيتني ،وكذلك دورتني انتخابيتني
للمجال�س املحلية؛ �إال �أنه ميكن القول �أن ثمة �أزمة م�شاركة يعاين منها النظام ال�سيا�سي
اليمني ،بل و�أزمة وعي �سيا�سي رغم ح�ضور االنتخابات.
ويبدو �أن كثري َا من الناخبني اليمنيني ما زالوا �أ�رسى لفكرة «�سيف احلاكم وذهبه» ،وبالتايل
ف�إن املح�صلة النهائية لهذه االنتخابات (�سواء كانت برملانيه �أو رئا�سية �أو حملية) العجز عن
حتقيق �أهدافها املعلنة� ،إذ عجزت عن �إدارة ال�رصاع ال�سيا�سي �سلمياَ ،وف�شلت يف تفعيل مبد�أ
تدول ال�سلطة وتناوبها �سلمياَ!
رابعاً� :إ�شكالية النخبة ال�سيا�سية

ميكن �إيجاز �أبرز �سمات �أو معامل �إ�شكالية النخب ال�سيا�سية يف التايل:
 - 1غياب امل�ؤ�س�سية وكراهيتها.
 - 2ا�ستدعاء اخلربة ال�رصاعية والأزمات واحلروب.
 - 3قدمها وجمود �آلياتها وقوالبها.
 - 4ات�سام العالقات بينها بال�شك والعجز.
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الأو�ضاع االقت�صادية

�أوالً :حالة النمو االقت�صادي

ت�شري الإح�صاءات الر�سمية �إىل �أن متو�سط معدل النمو للناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة
 2008 2002مل يتجاوز � % 4سنويا ،وبرغم توا�ضع هذا املعدل ،ف�إن هذا النمو كان
مدفوعا بدرجة �أ�سا�سية من قطاع النفط اخلام والغاز ،وهذا ما تدل عليه ن�سبة م�ساهمة
القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل التي بلغت  % 32للفرتة 2008 2002م.
وب�صورة عامة ف�إن ارتفاع معدل النمو اال�سمي للقطاع النفطي يعزي ب�صورة رئي�سية �إىل
ارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط ،بالرغم من انخفا�ض كمية �إنتاج النفط يف اليمن من نحو 148
مليون برميل لعام 2004م� ،إىل نحو  117مليون برميل لعام 2007م .وا�ستمر هذا الرتاجع
يف �إنتاج النفط بن�سبة  % 7,9و % 18للعامني  2009 /2008على التوايل ،وهذا النمو ما
زال غري كايف لزيادة م�ستوى الدخل الفردي وتقلي�ص ن�سب الفقر والبطالة .ويف ظل معدل
منو �سكاين يبلغ نحو  ،% 3ف�إن متو�سط منو الدخل الفردي ما زال �ضعيف ًا وغري ٍ
كاف لرفع
م�ستوى املعي�شة للفرد و�إخراجه من رقعة الفقر.
�إذا ميكننا القول �أنه ما زال منو ًا عقيم ًا ال يولد فر�ص عمل م�ؤثرة ،حيث ن�سبة البطالة ما زالت
يف ارتفاع وترتاوح عند  % 18وفق ًا للبيانات الر�سمية .وتظهر بع�ض الدرا�سات �أنها تتجاوز
ن�سبة  % 35من قوة العمل .وبالرغم من �أن متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل القومي املتاح
قد ارتفع من  544دوالر �سنوي ًا لعام 2002م �إىل نحو  900دوالر نهاية � ،2008إال �أن ذلك
لي�س م�ؤ�رش ًا قوي ًا على وجود حت�سن كبري وم�ؤثر يف الدخل الفردي ،ويف ظل �سوء التوزيع
ٍ
كاف لتحقيق
ملنافع التنمية ب�صورة عامة ،ف�إن معدل النمو املحقق ما زال �ضعيف ًا وغري
متطلبات النهو�ض االقت�صادي وحتقيق الأهداف االجتماعية املتعلقة برفع م�ستوى املعي�شة
والق�ضاء على الفقر والبطالة.
ثانياً :دور النفط يف االقت�صاد الكلي

ميكن القول �أن االقت�صاد الكلي يعتمد ب�صورة رئي�سية على �إنتاج النفط ،فهناك ثالثة جماالت
رئي�سية ي�ؤدي فيها �إنتاج النفط دور ًا م�ؤثر ًا وهي:
 - 1منو اقت�صادي مدفوع بقطاع النفط ،حيث ي�سهم قطاع النفط والغاز كما ذكرنا �سابق ًا
بنحو  % 32من الناجت املحلي الإجمايل بالرغم �أن معدل النمو احلقيقي لإنتاج النفط قد
�أ�صبح �سالب ًا.
� - 2إن ارتفاع ن�سبة م�ساهمة ال�صادرات النفطية ،التي متثل �أكرث من  % 90من �إجمايل
ال�صادرات ،يك�شف االختالل البنيوي الذي يعاين منه االقت�صاد اليمني والذي يت�سم مبحدودية
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قاعدته الإنتاجية ،وهو الأمر الذي انعك�س على �ضيق وحمدودية هيكل ال�صادرات اليمنية
والتي ت�شتمل �إ�ضافة �إىل النفط على بع�ض ال�سلع الأولية الزراعية ،واال�ستهالكية.
 - 3ت�شكل الإيرادات النفطية نحو  % 70يف املتو�سط من �إجمايل الإيرادات العامة للدولة،
�أي �أن الإيرادات غري النفطية (ال�رضيبية وغريها) ال ت�شكل �إال نحو  % 30يف املتو�سط ،مبا
يف ذلك التمويل اخلارجي.
ويف حني �أن ارتفاع الإي��رادات النفطية املدفوع بارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط قد وفر
موارد كبرية للموازنة ،ومن ثم �شجع على مزيد من الإنفاق العام املربر وغري املربر،
�إال �أن هذا الو�ضع غري قابل لال�ستمرار كون هذا امل�صدر لي�س قاب ً
ال لال�ستدامة يف حالة
انخفا�ض احتياطي النفط �أو انخفا�ض الأ�سعار العاملية للنفط ،ويف ظل التوقعات لن�ضوب
النفط املكت�شف يف اليمن بحلول العام 2018م  ،وهو الأمر الذي يتطلب الت�أهب و�أخذ البدائل
امل�ستقبلية ،علم ًا �أن احتياطي النفط امل�ؤكد املتبقي يقدر 1 .1مليار برميل.
�إن ارتفاع م�ساهمة الإيرادات النفطية يف املوازنة قد جعل عجز املوازنة يف احلدود الآمنة،
حيث حققت املوازنة فائ�ض كن�سبة من الناجت املحلي بلغت  % 0,5لعام 2002م ،حتول
�إىل عجز ن�سبته  % 2,4لعام 2003م ،وانخف�ضت ن�سبة العجز �إىل ( )8.1( ،)2,2لل�سنوات
2009/2004م ،وحققت املوازنة فائ�ض يف 2006م بن�سبة  % 1,9من الناجت .ويف عام
 2009و�صل العجز �إىل  % 9,1من الناجت املحلي الإجمايل.
ويالحظ �أهمية الإيرادات النفطية كن�سبة من الناجت املحلي ،حيث بلغ متو�سط الإيرادات النفطية
ن�سبة  % 32من الناجت لفرتة  ،2008 - 2002بينما ظلت ن�سبة الإيرادات ال�رضيبية من الناجت
منخف�ضة وترتاوح عند  % 6يف املتو�سط خالل الفرتة نف�سها.
�إن اعتماد املوازنة على �إيرادات النفط قد �شجع االجتاه نحو ال�سيا�سات الإنفاقية التو�سعية،
حيث ارتفعت ن�سبة الإنفاق ا لعام من الناجت املحلي من  % 34لعام 2004م �إىل % 44لعام
2008م ،وبن�سبة  % 38يف املتو�سط خالل الفرتة  ،2008 - 2004وي�شكل ارتفاع النفقات
اجلارية امل�صدر الأول لزيادة الإنفاق العام ،حيث بلغت ن�سبة الإنفاق اجلاري من الناجت
نحو  % 31يف املتو�سط خالل الفرتة .2008 - 2002
وب�صورة مناق�ضة ،ف�إن ن�سبة الإنفاق اال�ستثماري ظلت متدنية ومنخف�ضة �سنوي ًا وبنحو % 7
من الناجت املحلي خالل نف�س الفرتة.
وال �شك �أن هذا الأمر ي�ؤثر على م�سار معدل النمو االقت�صادي يف البلد ،كما �أنه يعك�س مدى
االختالل املايل الذي تعاين منه املوازنة العامة حيث ترتفع ح�صة الإنفاق اجلاري على
ح�ساب الإنفاق التنموي ،وهو الأمر الذي يثري م�شكلة اال�ستخدام الأكفئ للموارد.
وقد حقق امليزان الكلي للمدفوعات فائ�ضا خالل معظم ال�سنوات  ،2008 - 2002وقد بلغ هذا
الفائ�ض ن�سبة  % 1,2من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  ،2008كما ارتفعت االحتياطات
الأجنبية الإجمالية �إىل �أكرث من  8,1مليار دوالر يف نهاية  ،2008وتراجعت �إىل �أقل من 7
مليار دوالر مع نهاية عام  .2009ويتوقع �أن يتحول الفائ�ض يف ميزان املدفوعات �إىل عجز
يف ال�سنوات الالحقة ،و�أن يتزايد مقدار العجز ويرتاجع كذلك حجم االحتياطات الأجنبية؛
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وذلك ب�سبب تراجع حجم ال�صادرات النفطية وهو ما يهدد املوازين االقت�صادية اخلارجية
لليمن باختالالت كبرية.
ثالثاً� :أهم اختالالت املوازنة العامة للدولة

هذا التباين الكبري بني ح�صة كل من الإنفاق اجلاري والإنفاق اال�ستثماري من الناجت املحلي
يربز �أحد الدالئل القوية على �ضعف التخ�صي�ص الأمثل للموارد العامة ،وهو بالتايل ي�ضعف
الأثر االقت�صادي للموازنة العامة فيما يتعلق بتحفيز الن�شاط االقت�صادي ،وزيادة فر�ص
الت�شغيل ومن ثم زيادة العر�ض الكلي من ال�سلع واخلدمات.
ومتثل ظاهرة االعتمادات الإ�ضافية مظهر ًا �آخر ًا الختالالت املوازنة العامة للدولة ،حيث
ي�شري اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،يف معر�ض تعليقه على ظاهرة االعتمادات
الإ�ضافية� ،إىل �أن اجلهات التي ير�صد لها اعتمادات �إ�ضافية كانت حتقق وفر ًا يف موازناتها
وبن�سب كبرية مقارنة باالعتماد الإ�ضايف املر�صود لها.
ومبعنى �رصيح ف�إن اجلهاز املركزي يرى �أنه مل تكن هناك حاجة لالعتمادات الإ�ضافية،
كما �أن تلك االعتمادات الإ�ضافية مل تكن يف �أ�ضيق احلدود .وهذا يعني �ضعف كفاءة �إدارة
الفوائ�ض النفطية ،و�أن هذه الفوائ�ض قد تبخرت ب�رصف النظر عن تربير هنا وتربير هناك.
وقد بلغ �إجمايل االعتمادات الإ�ضافية لنف�س الفرتة �أكرث من  11مليار دوالر.
رابعاً :االدخار واال�ستثمار

انخف�ض معدل اال�ستثمار العام كن�سبة من الناجت املحلي حيث انخف�ض من  % 10,3لعام
2004م� ،إىل  % 7,3لعام 2006م .ويف املتو�سط ،ف�إن ح�صة اال�ستثمار العام من الناجت
املحلي هي  % 8,7للفرتة  ،2007/2004وبلغ املتو�سط من ح�صة اال�ستثمار اخلا�ص نحو 8
 %من الناجت املحلي خالل هذه الفرتة .وعموم ًا ،ف�إن معدل اال�ستثمار الإجمايل ب�شقيه العام
واخلا�ص ما زال متدين وغري ٍ
كاف ل�ضمان منو اقت�صادي مرتفع وقابل لال�ستدامة.
خام�س اً :فوائ�ض �سيولة اجلهاز امل�رصيف

ت�شكل هذه الفوائ�ض م��ورد ًا كامن ًا ال يجد له طريق �آمن يف جماالت اال�ستثمار احلقيقي،
وبالنظر �إىل امل�ؤ�رشات النقدية لدى البنوك جند �أن حجم الودائع قد ارتفع من 573,5مليار
لعام � 2004إىل 1,132ترليون ريال بنهاية 2008م .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأ�صول
اخلارجية للبنوك التجارية والإ�سالمية قد ارتفعت من  165,1مليار لعام 2004م� ،إىل 308
مليار ريال نهاية 2008م ،و  427,9مليار ريال نهاية 2009م.
وتلتهم �إذون اخلزانة اجلزء الأك�بر من الفوائ�ض لدى البنوك ،حيث ت�صبح هذه ال�سيولة
عاطلة وال توظف يف جماالت الإنتاج احلقيقي ،ويف نف�س الوقت ف�إنها ت�شكل مورد ًا كامن ًا
عند �إدراك �صانعي القرار لأهمية �إعادة النظر وتقييم دور �أذون اخلزانة وحتويل وظيفتها
من جمرد وظيفة نقدية ت�ستهدف حتقيق ا�ستقرار الأ�سعار �إىل وظيفة ال تقل �أهمية عن الهدف
النقدي وهو الوظيفة التنموية.
هذا يتطلب �أن تتحول �أذون اخلزانة �إىل �صكوك ا�ستثمار حقيقية ،حيث �أن اال�ستمرار يف
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توظيف فوائ�ض �سيولة البنوك يف هذه الأداة وبهذه الطريقة �إمنا يعك�س يف الواقع جانب ًا من
عدم اال�ستخدام الر�شيد للموارد.
�ساد�س اً :مناخ اال�ستثمار

ي�شكل اال�ستثمار قاطرة النمو االقت�صادي بل ال�رشط ال�رضوري لوجود تنمية اقت�صادية
واجتماعية �شاملة ،حيث ي�ساهم ب�صورة كبرية يف خلق طاقة �إنتاجية جديدة لالقت�صاد
وبالتايل ي�شكل �إ�ضافة لر�أ�س املال يف املجتمع ،الأمر الذي يهيئ البيئة املنا�سبة خللق املزيد
من فر�ص العمل وحت�سني امل�ستوى املعي�شي للأفراد واحلد من م�شكلة القفر.
�إن احلديث عن بيئة اال�ستثمار ي�شمل احلديث عن جممل الأو�ضاع ال�سيا�سية والقانونية
واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل �أن مناخ اال�ستثمار هو جمموعة العوامل اخلا�صة مبوقع حمدد
والتي حتدد �شكل الفر�ص واحلوافز التي تتاح لل�رشكات اال�ستثمارية ،ولل�سيا�سات احلكومية
ت�أثري قوي على مناخ اال�ستثمار ،والأ�صل �أن تتجه هذه ال�سيا�سات نحو حت�سني مناخ اال�ستثمار
و�إزالة العوائق الكابحة لال�ستثمار وفقا لر�ؤية م�شرتكة تتفق عليها احلكومة واجلهات املمثلة
للقطاع اخلا�ص.
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الو�ضع ال�سكاين

يت�سارع التزايد ال�سكاين يف اليمن منذ منت�صف ال�سبعينات مبعدل  % 3,5حتى عام ،2004
ثم مبعدل  % 3,2طبقا للبيانات الر�سمية اجلديدة .وبح�سب نتائج التعداد ال�سكاين يف عام
 2004ف�إن �سكان اليمن  19,685,161ن�سمة ،من بينهم  % 51رجال ونحو  % 49ن�ساء.
وبح�سب الإ�سقاطات ال�سكانية ف�إن عدد ال�سكان يف � 2010سيبلغ نحو  24مليون ن�سمة ،ويتوقع
�أن ي�صل عدد �سكان اليمن يف � 2020إىل  35مليون ن�سمة وفقا لن�سب النمو احلالية .وبح�سب
التوقعات امل�ستقبلية ال�صادرة عن �صندوق الأمم املتحدة للن�شاطات ال�سكانية وعلى �أ�سا�س 6
�أطفال لكل امر�أة مينية؛ ت�شكل اخل�صوبة يف اليمن واحدة من �أعلى الن�سب يف العامل حيث يبلغ
معدل اخل�صوبة احلايل لدى اليمنيات  6 - 5طفل للمر�أة.
ومتثل الرتكيبة ال�سكانية واحدة من �أهم التحديات ال�سكانية حيث متثل الفئة العمرية حتت �سن
� 20سنة نحو  % 52من ال�سكان ،بينما متثل الفئة العمرية حتت �سن � 15سنة نحو  % 45من
ال�سكان ويقدر لهذه الفئة �أن تتزايد �إىل حوايل  24مليون ن�سمة يف عام  ،2030وهو �إجمايل
عدد ال�سكان حاليا ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف ات�ساع قاعدة ال�سكان الن�شطني اقت�صاديا
ومبعدالت تفوق القدرات الت�شغيلية لالقت�صاد الوطني ،علما بان ن�سبة البطالة بني ال�شباب
حاليا تزيد عن  ،% 52مما يعني زيادة ال�ضغوط على فر�ص العمل املتاحة وبالتايل تزايد
عدد العاطلني يف ال�سنوات القادمة ،كما �أن معدل الإعالة يف املجتمع اليمني يعد مرتفع ًا يبلغ
�إجمايل قوة العمل حوايل  4مليون ن�سمة فقط.
وب�سبب الزيادة ال�سكانية وارتفاع ن�سبة الفئات العمرية الأدنى ،ف�إن �أرقام امل�ستهدفني للتعليم
الأ�سا�سي يزيد ب�رسعة �أكرب من البنى التحتية القائمة و�إمكاناتها لتوفري اخلدمات املطلوبة
لتحقيق التعليم للجميع  ،ولي�س االهتمام من�صب على نق�ص البنية التحتية وحدها ،بل �أي�ضا
على نق�ص امل�صادر الب�رشية وبالذات املعلمني املطلوبني لتقدمي هذه اخلدمات ،وخا�صة يف
املناطق الريفية .وهو �أمر يخلق دائرة مفرغة ،طاملا �أن زيادة معدل املدر�سني ي�شرتط
زيادة معدل االلتحاق و�إمتام التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
وي�شكل عبء بناء مدار�س �أ�سا�سية وثانوية لل�سكان احلاليني تكاليف غري م�ضمون احل�صول
عليها لتغطية االحتياج احلايل .وكما يقول الدكتور عبد احلكيم املن�صوب من جامعة �إب ف�إن
العدد املتزايد من ال�سكان الذين هم �أقل من ع�رشين عاما ،والذين ميثلون  % 52من �سكان
اليمن احلايل� ،سي�صبحون تلقائيا يف حالة �إجناب مقبل خالل الع�رشين عاما القادمة.
وبح�سب الإ�سقاط ال�سكاين يف الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لعام 2003م ف�إن  % 30من ال�سكان
هم الذين يقعون يف الأعمار بني � 5إىل  17عاما (وهي املجموعات امل�ستهدفة للتعليم الأ�سا�سي
والثانوي) ،دون اختالف يذكر بني اجلن�سني.
12
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

ومن املتوقع �أن تظل الرتكيبة العمرية لل�سكان حمافظه على هذا الو�ضع وال يتوقع �أن يطر�أ
عليها تغيري جوهري خالل العقد القادم على الأقل ،حيث �أنه من غري املمكن �أن يحدث ت�أثري
كبري على قيم و�أمناط ال�سلوك الإجنابي للمجتمع ومن ال�صعب تغيريها يف مدى زمني ق�صري،
وهذه امل�ؤ�رشات الوا�ضحة ت�ؤكد �أن حجم امل�شكلة يتزايد ب�صورة م�ستمرة ما مل تكن هناك
حلول فاعلة.
ويف كل الأحوال فبينما ال تكون ال�رشيحة العمرية امل�ستهدفة للتعليم من اجلن�سني غري متغرية
كثريا ،ف�إن الأرقام متغرية على نحو متزايد و�رسيع .ومعظم اجلهود املتوجهة نحو زيادة
التغطية للخدمات التعليمية يف البالد قد �أدت �إىل زيادة وا�ضحة يف �أعداد التالميذ امللتحقني
بالتعليم يف املدار�س .فهناك زيادة عامة ت�شكل  % 16,3يف معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي
خالل الفرتة الواقعة بني الأعوام الدرا�سية  ،2001 /2000والأعوام  ،2004/2003وقد
�أدت اجلهود التي بذلت لزيادة معدالت التحاق البنات بالتعليم الأ�سا�سي ،و�إىل زيادة عدد
امللتحقات منهن بن�سبة  % 25،8بالن�سبة لأرقام االلتحاق للبنات (مقارنة بـ  % 11يف زيادة
�أرقام امللتحقني من الأوالد الذكور) .وعلى حد �سواء ف�إن زيادة عدد ال�سكان املت�سارع
وزي��ادة عدد ال�رشيحة امل�ستهدفة من عدد الأطفال الذين يجب �أن يلتحقوا بالتعليم ،ف�أنه
بالرغم من كل اجلهود املبذولة لتوفري التعليم الأ�سا�سي ،فال تزال هناك �أرقام كبرية من
الأطفال لي�ست يف املدار�س .وت�شري الأرقام الر�سمية �إىل �أن هناك  % 34من الأطفال يف
اليمن ب�شكل عام غري ملتحقني باملدار�س ،ون�سبة البنات هي  % 51منهم.
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و�ضع املياه

تعترب اليمن من �أفقر دول العامل باملياه حيث يقدر متو�سط ن�صيب الفرد من املياه املتجددة
بحوايل  120مرت مكعب �سنوي ًا ( % 12من حد الفقر املائي و % 10من متو�سط ن�صيب الفرد
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و % 2فقط من ن�صيب الفرد عاملي ًا) ،ويتوقع،
�إذا ما �أ�ستمر النمو ال�سكاين مبعدالته احلالية� ،أن يتناق�ص �إىل  60مرت مكعب �سنوي ًا بحلول
العام .2025
وتقدر كمية الأمطار ال�سنوية التي ت�سقط على اليمن بني  30و 80مليار مرت مكعب ي�ستفاد
من بع�ضها مبا�رشة يف الزراعة املطرية ،وتقدر كميات املياه اجلارية يف الوديان الرئي�سية
بحوايل  2مليار مرت مكعب ،وكمية تغذية الأحوا�ض اجلوفية بحوايل  5 .1مليار مرت مكعب،
لي�صبح �إجمايل املتاح من املوارد املائية حوايل  5 .3مليار مرت مكعب �سنوي ًا.
وبالرغم من عدم و�ضوح الر�ؤية حول امليزان املائي على امل�ستوى الوطني �إال �أنه من
امل�ؤكد �أن تناق�ص خمزون املياه يف جميع الأحوا�ض اجلوفية �سيهدد بن�ضوبها الكامل �إذا ما
�أ�ستمر ال�سحب بنف�س املعدالت احلالية.
وتقدر تغطية خدمات املياه املنزلية من ال�شبكات العامة بحوايل  % 56من �سكان املناطق
احل�رضية و % 44من �سكان املناطق الريفية ،ويتوقع انخفا�ض هذه الن�سب �إذا ما ا�ستمر
معدل النمو ال�سكاين وم�ستوى اال�ستثمارات يف قطاع املياه املنزلية باملعدالت احلالية.
كما يقدر الطلب الزراعي على املياه بحوايل  % 93من �إجمايل املياه امل�ستخدمة ،وميثل
التو�سع يف الزراعة املروية ،لزراعة القات واملحا�صيل النقدية الأخرى ،ال�سبب الرئي�سي
لهذا الطلب.
يتجاوز الطلب على املياه كميات م�صادر املياه املتجددة بحوايل  800مليون مرت مكعب
�سنوي ًا ،يتم احل�صول عليها من املخزون املائي غري املتجدد للأحوا�ض اجلوفية ،ويتوقع
زيادة العجز املائي ب�سبب منو الطلب على املياه لتوفري االحتياجات املختلفة لل�سكان (مياه
منزلية� -صناعية� -إنتاج الغذاء).
ال�شك ب�أن املياه ،خالل الثالثة عقود املا�ضية ،قد �شكلت مدخ ً
ال �أ�سا�سي ًا للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية خ�صو�ص ًا يف ظل توجه ال�سيا�سات التنموية نحو التو�سع يف الزراعة املروية،
مما �أدى �إىل تناق�ص املخزون املائي يف معظم الأحوا�ض اجلوفية �إىل احلد الذي يهدد
بن�ضوبها ب�شكل كامل خالل فرتة زمنية قد ال تتعدى جيل و�أحد فقط ،الأمر الذي يتطلب التوجه
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نحو الإدارة احلكيمة واملتكاملة للموارد املائية ال�شحيحة �أ�ص ً
ال .ولقد و�صل الو�ضع املائي
�إىل احلد الذي يهدد ا�ستدامة التنمية مما جعل ق�ضية املياه ،ف�ض ً
ال عن النمو ال�سكاين وتناق�ص
املخزون النفطي ،هي التحديات الثالث الأ�سا�سية التي �ستواجهها اليمن على املدى الزمني
املتو�سط والقريب .وتتلخ�ص امل�شكلة املائية التي تواجهها اليمن يف ثالثة حتديات رئي�سية
هي كالتايل:
 - 1التحدي الأول :مواجهة الزيادة امل�ضطردة يف الطلب على املياه لتلبية احتياجات ال�سكان
�سواء لال�ستخدامات املنزلية �أو ال�صناعية �أو �إنتاج الغذاء ،يف ظل حمدودية و�شحة امل�صادر
املائية املتاحة ،وزيادة كبرية يف النمو ال�سكاين ،و�ضعف م�ؤ�س�سي لإدارة املوارد املائية
ب�شكل تكاملي ور�شيد.
 - 2التحدي الثاين :التحول من اقت�صاد يعتمد ب�شكل رئي�سي على املياه� ،إىل �أن�شطة اقت�صادية
ال تعتمد على اال�ستخدام املكثف للمياه وذلك ا�ستعداد ًا ملرحلة ما بعد ن�ضوب املياه اجلوفية.
 - 3التحدي الثالث� :ضعف الإمكانات املالية لتوفري م�صادر مياه غري تقليدية (كالتحلية)
بديلة عن تلك املهددة بالن�ضوب ،مع مالحظة �أن التحلية لو توفرت لها التمويالت الالزمة
ف�أنها لن تكون ح ً
ال للمدن اجلبلية كما لن حتل م�شكلة الري.
املياه واالقت�صاد والقات

ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن امل�ساحة الزراعية ملح�صول القات متثل حالي ًا ثلثي امل�ساحة
املزروعة باملحا�صيل النقدية الأخرى ،وحوايل ثلث امل�ساحة املروية باملياه اجلوفية.
وميثل القات  % 8من �إجمايل الناجت املحلي ،وحوايل  % 10من اال�ستهالك ،وحوايل % 40
من الناجت املحلي للقطاع الزراعي .كما يوفر العمل حلوايل  % 14من �إجمايل اليد العاملة،
الأمر الذي يجعل منه العب ًا حيوي ًا يف اقت�صاد الريف ولكنه يف املقابل ي�شكل �ضغط ًا متزايد
على املياه اجلوفية ومعظم املحا�صيل الزراعية.
�ستكون الأدوات الأكرث فعالية ملواجهة القات هي تلك التي ت�ستهدف القطاع الزراعي بالكامل
ولي�س حما�صيل بعينها ،مثل حترير ال�سيا�سة التجارية الزراعية ،و�إزالة الت�شوهات ال�سعرية
للمدخالت الزراعية وخ�صو�ص ًا القيمة املتدنية للمياه .وت�ستنزف زراعة القات الكثري من
العملة ال�صعبة من خالل دعم امل�شتقات النفطية وبخا�صة مادة الديزل امل�ستخدمة بكثافة ل�ضخ
املياه اجلوفية ،وتكاليف ا�سترياد امل�ضخات ومعدات احلفر وقطع غيارها وبقية مدخالت
زراعة القات من �أ�سمدة ومبيدات ..الخ على االقت�صاد الوطني خا�صة و�أن القات ال ي�صدر،
وبالتايل فهو لي�س م�صدر ًا للعملة ال�صعبة للبلد ب�سبب ا�ستهالكه حملي ًا فقط.
وت�شري الإح�صاءات �أي�ض ًا �إىل تناق�ص م�ساهمة القطاع الزراعي يف �إجمايل الناجت املحلي
من  % 20يف العام 1994م� ،إىل حوايل  % 14يف لعام  ،2004وتقدر ن�سبة م�ساهمة املياه
يف �إجمايل الناجت املحلي للقطاع الزراعي بحوايل  ،% 34مما يعني ب�أن م�ساهمة املياه
امل�ستخدمة يف الزراعة يف �إجمايل الناجت املحلي على م�ستوى االقت�صاد الوطني ال تتعدى % 6؛
فيما يتوقع �أن ترتفع م�ساهمة املياه يف الناجت املحلي لقطاعات ال�صناعة والتعدين واخلدمات
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عن هذا امل�ستوى ،وبالرغم من تدين م�ساهمة القطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني �إال �أن
خ�صو�صية هذا القطاع ترتكز يف ا�ستيعابه لأكرث من  % 50من �إجمايل العمالة مما �أدى �إىل
تقلي�ص الهجرة الداخلية وا�ستقرار الريف اليمني ،غري �أن هذه الت�ضحية باملخزون املائي
من �أجل ا�ستيعاب العمالة تو�شك �أن ت�صبح بدون جدوى ،مع توقع �أن تتزايد معدالت الهجرة
الداخلية خالل الأعوام القادمة كنتيجة لتقل�ص فر�ص العمل يف قطاع الزراعة املروية ب�سبب
تناق�ص خمزون املياه اجلوفية يف معظم الأحوا�ض وبخا�صة يف مناطق املرتفعات التي متثل
الكثافة ال�سكانية الأعلى يف اليمن.
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العالقات اليمنية اخلليجية

يعد موقف دول اخلليج يف م�ؤمتر م�سقط  2001مبثابة تطور نوعي يف عالقاتها باليمن .فقبل
هذا التاريخ كانت دول املجل�س ترف�ض مناق�شة الطلب اليمني لالن�ضمام �إىل جمل�س التعاون
اخلليجي من حيث املبد�أ ،وهو ما كان ي�شكل عقبة حقيقية �أمام اليمن باجتاه تطوير عالقات
طبيعية وم�ؤ�س�سية مع تلك الدول .غري �أن املوافقة على االن�ضمام التدريجي لليمن يف بع�ض
املجاالت ،تعني ب�أن هناك بيئة م�ساعدة لقيام عالقات �إيجابية بني الطرفني اليمني واخلليجي.
جلب امل�صالح وجتنب ال�رضر

من املهم لكل دولة �أن جتلب عالقتها مع الدولة الأخرى بع�ض الفائدة و�أن ال تكون م�صدر
�رضر عليها يف نف�س الوقت ،ويف ذلك ف�إن دولة مثل ال�صومال ،ب�صفتها دولة م�شاطئة لليمن،
تعترب دولة مهمة لليمن ،وتنبع �أهميتها يف الوقت احلايل مما ت�شكله من �رضر على اليمن ب�سبب
حالة عدم اال�ستقرار التي تعي�شها منذ عقدين تقريبا ،ويفوق ذلك ال�رضر ما ميكن �أن حت�صل
عليه اليمن من فوائد� .أما فيما يتعلق بدولة مثل الإمارات العربية املتحدة ف�إن اهتمام اليمن
بها م�صدره بالدرجة الأوىل جلب الفائدة التي ميكن لليمن �أن يح�صل عليها من خالل �إقامة
العالقة معها.
ولتحديد املنفعة وال�رضر يف العالقة اخلليجية �سنحاول الإجابة على ال�س�ؤالني التاليني :ماذا
يريد اليمن من دول اخلليج؟ ثم ننتقل لل�س�ؤال املوازي :ماذا تريد دول اخلليج من اليمن؟
ينتمي اليمن جغرافيا وح�ضاريا �إىل منطقة اجلزيرة واخلليج ،وهو مبثابة البوابة اجلنوبية
لهذه املنطقة ،يف نف�س الوقت متثل منطقة اخلليج منفذ االت�صال الربي الوحيد لليمن بالعامل.
ي�ضاف �إىل هذا وحدة الدين واللغة والتاريخ امل�شرتك .هذه العوامل وغريها جتعل اجلزيرة
واخلليج املكان الطبيعي لتفاعل اليمن واندماجه الإقليمي.
وبالإ�ضافة �إىل االعتبارات اجلغرافية والثقافية ،يربز العامل االقت�صادي .حيث تزايد
اعتماد اليمن اقت�صاديا على دول اخلليج يف متويل الكثري من برامج التنمية االقت�صادية ،عرب
امل�ساعدات املبا�رشة وحتويالت العمالة اليمنية النقدية من هذه املنطقة منذ منت�صف �سبعينيات
القرن املا�ضي.
التكامل االقت�صادي لليمن مع دول جمل�س التعاون اخلليجي

�إن عالقات التكامل االقت�صادي بني الدول تفرت�ض تكوين م�صالح جلميع الأطراف من عملية
التكامل .وغياب هذا االفرتا�ض ميثل عائقا مو�ضوعيا �أمام �أي م�رشوع تكاملي� .إذ �أن �أي
عملية تكامل من�شودة تخدم �أحد الأطراف على ح�ساب الطرف الآخر جتعل من �إقامتها �أمرا
بعيد االحتمال.
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كما �أن على الطرفني �أن يكون لهما تقدير واقعي حلجم املنافع �أو املخاطر من عملية التكامل.
ال ميكن تخيل حما�س مت�ساو لدى كل �أطراف عملية التكامل� ،إذ ال بد �أن يكون هناك طرف
�أكرث حما�س ًة من الآخر لهذه العملية .ووفق املعطيات احلالية ،فمن ال�سهل �أن نخمن ب�أن
اليمن هو الطرف الأكرث حما�سا لقيام عالقات التكامل مع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وهذا التفاوت يف احلما�س يتطلب من اليمن �أن يكون املبادر �إىل خلق الظروف امل�ؤدية �إىل
عملية التكامل .وعلى الطرف اليمني �أن يتفهم املخاطر ،احلقيقية �أو املتخيلة ،التي ت�ساور
الأطراف اخلليجية من �إدماج اليمن.
�إن بناء عملية التكامل بني �أطراف بينها فجوة كبرية ،عملية معقدة وحتتاج �إىل فرتة زمنية
طويلة وجهد م�شرتك كي تتحقق ،وهذه احلقيقة تتطلب خطة طويلة الأمد تعمل على ت�ضييق
الفجوة بني الأطراف.
ماذا تريد اليمن من دول جمل�س التعاون اخلليجي؟

تبدو الفوارق ال�ضخمة بني الواقع االقت�صادي اليمني واخلليجي �سبب ًا مبا�رش ًا الكت�شاف �أن
ال�شق االقت�صادي ي�أتي على ر�أ�س اهتمام اليمن بهذه الدول متقدما على املجاالت الأخرى:
ال�سيا�سية ،والأمنية ،والثقافية.
يبلغ عدد �سكان اليمن حوايل  22مليون ن�سمة ،بينما يبلغ عدد �سكان دول جمل�س التعاون
مبا فيهم الوافدين حوايل  38مليون ن�سمة ،ويف حال ا�ستبعدنا الوافدين ف�إن �سكان اليمن
يت�ساوون يف العدد مع مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي تقريبا .غري �أن هناك تفاوت ًا
�ضخم ًا يف الإمكانيات االقت�صادية للطرفني ،ف�إجمايل الناجت املحلي لليمن ال يزيد عن % 2,4
من الناجت املحلي لدول اخلليج جمتمعة ،وهو ما ينعك�س على امل�ؤ�رشات الأخرى كال�صادرات
والواردات ،وحجم الإنفاق العام.
هذه الفجوة الوا�سعة يف الإمكانيات االقت�صادية بني الطرفني جتعل اليمن امل�ستفيد الأ�سا�سي
من �أي عالقات تكامل بينهما �أو �أي �شكل من �أ�شكال التعاون االقت�صادي .فوجود الرثوة
ال�ضخمة يف دول اخلليج يف مقابل الفقر ال�شديد يف اليمن ،يجعل اليمن يتطلع �إىل تلك الدول
لتح�سني �أو�ضاعه املرتدية واال�ستفادة من تلك الرثوة ،خا�صة و�أن التاريخ القريب ميدنا
بتجربة فعلية لهذه اال�ستفادة.
وميكن حتديد ما يريده اليمن من دول اخلليج يف �أربع ق�ضايا رئي�سية هي :ا�ستيعاب العمالة
اليمنية ،واحل�صول على م�ساعدات مالية حكومية مل�شاريع التنمية يف اليمن� ،إىل جانب فتح
الأ�سواق اخلليجية �أمام املنتجات اليمنية ،خا�صة الزراعية وال�سمكية .و�أخ�يرا ا�ستقدام
ا�ستثمارات �ضخمة من هذه الدول �إىل اليمن .ودعونا نرى ما ميكن �أن يح�صل عليه اليمن
عمليا وفق الواقع احلايل لدول اخلليج ولليمن.
�أوالً :ا�ستيعاب العمالة

تقدر امل�صادر الر�سمية اليمنية والدولية �أن هناك  % 18ممن هم يف �سن العمل (� 65-15سنة)
من اليمنيني عاطلون عن العمل .ويعني هذا وجود ما يقارب املليوين �شخ�ص يبحثون عن
عمل .وتعد هذه الن�سبة منخف�ضة جدا لأ�سباب تتعلق مب�شاكل الإح�صاءات يف اليمن� ،إ�ضافة
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�إىل �أن الكثري ممن ي�صنفون �ضمن قوة العمل ،هم فعليا عاطلون عن العمل ،كونهم يف حالة
بطالة مقنعة� ،أو بطالة مو�سمية.
�إىل جانب ذلك ف�إن من يعملون يف اليمن يتقا�ضون �أجورا زهيدة ال تكفي متطلبات احلياة
ال�رضورية ،فمتو�سط الأجر ال�شهري للعامل اليمني ال يزيد عن  $ 150ح�سب البيانات الر�سمية.
ون�ستخل�ص مما ذكر ب�أن هناك ما ال يقل عن �أربعة ماليني ميني مهيئون للهجرة والعمل
خارج اليمن يف حال توفرت لهم الفر�صة ،وقد تو�صلنا �إىل هذا الرقم ا�ستنادا �إىل الدرا�سات
الر�سمية التي ت�شري �إىل وجود ما يقارب الت�سعة ماليني ميني ي�صنفون كفقراء.
ويعول اليمنيون ،حكومة و�شعبا ،على قيام دول اخلليج با�ستيعاب جزءا كبريا من العمالة
اليمنية ،م�سرت�شدين مبا حدث خالل �سبعينات وثمانينات القرن الع�رشين ،حني ا�ستوعبت
اململكة ال�سعودية ودول اخلليج الأخرى عمالة مينية و�صلت يف �أعلى مراحلها �إىل ما يقارب
 % 15من عدد ال�سكان يف اليمن ال�شمايل.
ثانياً :امل�ساعدات احلكومية

يقدر حجم تلك امل�ساعدات التي ح�صل عليها اليمن �شماله وجنوبه خالل ال�سبعينات والثمانينات
مبا يقارب اخلم�سة مليارات دوالر وفق بع�ض التقديرات .وقد توقفت هذه امل�ساعدات بعد
�أزمة اخلليج ب�شكل كامل و�أعيد ا�ستئناف امل�ساعدات بعد توقيع اتفاقية احلدود بني اليمن
وال�سعودية يف عام  ،1995و�أخذت يف التزايد بعد ذلك وحتى الوقت احلا�رض .وقد بلغت
م�ساهمة دول اخلليج يف م�ؤمتر لندن للمانحني عام � 2006أكرث من  % 70من حجم التعهدات
التي وعدت بها اليمن ،والتي بلغت نحو  5,7مليار دوالر للفرتة  ،2010 - 2007و�إن كانت
اليمن مل ت�ستخدم �سوى  % 7منها حتى نهاية  ،2009وهو ما ي�شري �إىل �أن م�ستقبل الدعم
احلكومي من دول اخلليج لليمن يواجه الكثري من امل�شاكل التي جتعلنا نتوقع ب�أن هذا الدعم
لن يكون كبريا ،حيث يعاين اليمن من الف�ساد وغياب ال�شفافية ،وي�صنف اليمن يف خانة الدول
الأكرث ف�سادا يف العامل .ولكون امل�ساعدات اخلليجية يف الوقت احلايل حتركها بواعث غري
�سيا�سية ،ف�إن من املتوقع �أن يكون الف�ساد �أحد العوامل واحلجج التي �ست�سوقها دول اخلليج
لتقليل م�ساعداتها لليمن يف امل�ستقبل .ويت�ضح ذلك من �إ�رصارها على تويل �صناديقها �رصف
املعونات مبا�رشة عرب الإ�رشاف املبا�رش على امل�رشوعات ،وما جرى يف م�ؤمتر الريا�ض يف
مار�س  2010بخ�صو�ص مناق�شة الأ�سباب التي حالت دون ا�ستخدام اليمن لأكرث من  % 90من
تعهد املانحني يف م�ؤمتر لندن ي�ؤكد �إن الف�ساد وغياب الكفاءة وانعدام الثقة بالأداء اليمني
هي عوامل حتول دون زيادة امل�ساعدات .وال يتوقع زيادة امل�ساعدات املبا�رشة �إال يف حال
حدثت تطورات �سيا�سية غري متوقعة يف اليمن واملنطقة تدفع الدول اخلليجية لزيادتها.
ثالثاً :اال�ستثمارات

�إن واقع احلال ي�ؤكد بان اليمن التي مل ت�ستفد خالل مرحلة الفوائ�ض لن ت�ستفيد خالل فرتات
الرتاجع التي تبدو مالحمها يف الأفق .ويرجع �أ�سباب �صغر حجم اال�ستثمارات الأجنبية،
وحتديدا اخلليجية� ،إىل عدد من العوامل �أهمها:
� - 1ضعف م�ستوى خدمات البنية التحتية ،فهناك ق�صور �شديد يف خدمات الكهرباء واملياه
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والطرق واملوا�صالت وامل��وان��ئ وامل��ط��ارات ،ع�لاوة على حمدودية امل��وارد الب�رشية
املتدربة واملاهرة واملتخ�ص�صة.
� - 2ضعف القدرة ال�رشائية للم�ستهلك اليمني الذي ال يزيد متو�سط دخله الفردي من الناجت
املحلي عن  900دوالر يف ال�سنة ب�سبب �ضعف الن�شاط االقت�صادي ،وما يرتتب على ذلك من
انخفا�ض حجم اال�ستهالك واالدخار وفر�ص النمو.
� - 3ضعف البيئة الت�رشيعية يف اليمن ،حيث ي�شكو الكثري من امل�ستثمرين ب�أن املناخ الق�ضائي
والقانوين يف اليمن متخلف ج��دا ،وه��ذا الأم��ر يعمل على خلق بيئة ط��اردة لال�ستثمار،
ف�ضال عن �ضعف القدرات التنظيمية والإدارية وما ينتج عن ذلك من �ضعف يف جاذبية البيئة
اال�ستثمارية.
 - 4تزايد التحديات الأمنية وال�سيا�سية يف اليمن.
 - 5م�شاكل الأرا�ضي وتزايد الف�ساد املايل والإداري ،وما ينتج عن ذلك من زيادة يف كلفة
اال�ستثمار و�ضياع املوارد املحدودة.
 - 6تزايد معدالت الت�ضخم يف االقت�صاد اليمني ،وما ينتج عن ذلك من �إ�ضعاف لال�ستقرار
االقت�صادي وعزوف اال�ستثمار اخلا�ص.
رابعاً :فتح ال�سوق اخلليجية �أمام ال�سلع اليمنية

تعد قدرة اليمن على زيادة �صادراتها �إىل الدول اخلليجية حمدودة ب�سبب الطاقة الإنتاجية
ال�ضعيفة يف بع�ض القطاعات خا�صة القطاع ال�صناعي ،مع وجود فر�صة يف القطاع ال�سمكي
والقطاع الزراعي وب�صورة مو�سمية.
مما �سبق يت�ضح �أن مطالب اليمن االقت�صادية من دول اخلليج �أكرب بكثري من قدرة هذه الدول
على تلبيتها.
ماذا تريد دول جمل�س التعاون من اليمن؟

�أوالً :الأمن
 - 1تزايد قلق دول اخلليج وبقية دول العامل من الأو�ضاع الأمنية يف اليمن بعد �أحداث
� 11سبتمرب .فقد ا ُتـهمت اليمن ب�أنها ملج�أ للجماعات الإرهابية التي تهدد ال�سلم الإقليمي
والدويل.
 - 2يتعلق بق�ضايا �أخرى �أمنية ،مثل تهريب الأ�سلحة والب�ضائع املمنوعة والهجرة غري
ال�رشعية ،و�أ�ضيف لها م�ؤخرا خطر جديد متثل يف التمرد احلوثي الذي وجدت ال�سعودية
نف�سها يف حرب معه دون رغبة منها ،وهي �أول حرب تخو�ضها يف تاريخها احلديث ،وتخ�شى
من جتدد هذه احلروب وتريد تبعا لذلك �أن ت�ضمن �سالمة حدودها ك�أولوية �أمنية بالن�سبة لها.
ثانياً :االقت�صاد
�إن احلجم ال�ضئيل للتبادل التجاري بني اليمن ودول اخلليج ي�ؤكد على �ضعف الأهمية
االقت�صادية لليمن بالن�سبة لدول اخلليج ،حيث �أن �إجمايل ال�صادرات اخلليجية �إىل اليمن يتمثل
بن�سبة  % 0,06من �إجمايل ال�صادرات اخلليجية �إىل دول العام ،ومتثل واردات اخلليج من
اليمن  % 0,03من �إجمايل الواردات �إىل دول اخلليج.
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ومع ذلك ف�أن جميع امل�ؤ�رشات ت�ؤكد �أن حجم املكا�سب التجارية لدول اخلليج �أعلى يف ظل
ت�صاعد حجم العجز التجاري لليمن مع دول اخلليج ،حيث ت�شهد واردات اليمن ال�سلعية من دول
اخلليج زيادة كبرية وب�صورة م�ضطردة.
ثالثاً :ال ُب عد الإ�سرتاتيجي
يعطي الكثري من الدار�سني ،وبالذات اليمنيني� ،أهمية �إ�سرتاتيجية كبرية لليمن ،خا�صة بعد
حتقيق الوحدة ،ويحددون عدد من الق�ضايا التي يعتقدون �أنها تعطي اليمن �أهمية �إ�سرتاتيجية،
ومنها املوقع اجلغرايف و�إطاللة اليمن على املحيط الهندي ،وهو من البحار املفتوحة ،الأمر
الذي يجعل اليمن مكانا مالئما لت�صدير النفط اخلليجي ،من خالل مد �أنابيب نفط من اخلليج
�إىل املحيط الهندي عرب اليمن .وهو ما يجنبها خماطر املالحة يف اخلليج العربي الذي يعد
من البحار املغلقة واملعر�ضة للمخاطر الدائمة كما حدث يف الثمانينات؛ عندما تهددت مالحة
النفط يف اخلليج ب�سبب احلرب العراقية الإيرانية .ثم ما يلوح يف الأفق من خماطر ب�سبب
التوتر بني �إيران والواليات املتحدة� .إ�ضافة لذلك ي�شدد بع�ض املحللني يف اليمن على �أن
اليمن ميثل عمقا ا�سرتاتيجيا مهم ًا للدول اخلليجية.
رابع اً :ال ُب عد الثقايف
�إن اليمن ي�شرتك مع دول اخلليج يف مكون عرقي وديني وح�ضاري و�أحد ،وعليه فمن الطبيعي
�أن يكون هناك روابط عاطفية بينهما ،الأمر الذي يخلق �أر�ضية م�شرتكة للتفاهم والتعاي�ش،
ولكن ينبغي �أن ال تتم املبالغة يف تقدير الأثر الذي ميكن �أن يلعبه ال ُبعد الثقايف ،ومن الأهمية
التذكري ب�أن هذا العامل يظل دوره ثانويا �إذا ما قورن بالعوامل الأخرى ،خا�صة مع تخوف
النخب احلاكمة يف دول اخلليج من الوجود العربي �أكرث من تخوفها من الوجود غري العربي.
وفقا للمعطيات ال�سابقة فاليمن ال تعترب ذات �أهمية حقيقية لالقت�صاد اخلليجي ،على الأقل يف
الوقت احلايل ،وتبقى �أهمية اليمن نابعة من كونه ي�شكل خطرا �أو تهديدا لأمن هذه الدول،
وهو ما يجعلنا ن�صل �إىل �إجابة حمددة لل�س�ؤال حول ما تريده دول اخلليج من اليمن ،والإجابة
�أن هذه الدول ترغب ب�أن ال ت�صبح اليمن م�صدر خطر بالن�سبة لها� ،أي �أن اهتمامها باليمن
حتركه بواعث �أمنية يف الأ�سا�س.
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�سيناريـو
وتفرقت �أيدي �سب أ�
�إن ا�ستم رار ت�آكل �رشعية احلكم وان�سداد امل�سارات ال�سل�سة والآمنة نحو امل�ستقبل يفقدنا
الثقة مبقدرتنا على حتقيق �إجناز ميني معا�رص ،ويعزز حالة اال�ستح�ضار من املا�ضي
لأ�ساطري وذكريات منجزات فئوية� .سوف ت �ؤدي �إىل تفرق �أيدينا كما �سبق وتفرقت �أيدي �سب�أ.

من املقدمة

بناء و�صياغة
�أ .علي حممد الوايف

نتيجة ف�شل القوى ال�سيا�سية يف تنفيذ اتفاق فرباير  2009حول التعديالت الد�ستورية التي
ينبغي �أن ت�سبق االنتخابات النيابية يف ابريل  2011ف�سوف مي�ضي امل�ؤمتر يف الإع��داد
لالنتخابات ب�صورة منفردة مع حلفائه وبدون �أحزاب امل�شرتك ،وباملقابل ف�إن �أحزاب
امل�شرتك وجميع القوى املناوئة لل�سلطة �ستعمل على ت�صعيد املوقف من خالل ت�صعيد الن�ضال
ال�سلمي يف املحافظات ال�شمالية وخا�صة يف املدن ويف مقدمتها العا�صمة �صنعاء باعتبارها
مركز الدولة ونقطة االرتكاز ولكون �أي عمل فيها يكون له ح�ضور فاعل على م�ستوى البلد
وينعك�س �أثره على اخلارج.
وتبد�أ قوى احلراك بتوحيد حركتها وتعود م�شكلة �صعده �إىل الواجهة ،ويف ظل تفاقم امل�شكلة
االقت�صادية وتدهور الأو�ضاع الأمنية �سيجد امل�ؤمتر نف�سه �أمام خيارين �أحالهم �أمر ،وهما
خيار امل�ضي قدما يف �إجراء االنتخابات بدون املعار�ضة وهي مغامرة كربى من ال�صعب
التنب�ؤ بعواقبها� ،أو عدم �إجراء االنتخابات واال�ستمرار يف ال�سلطة على �أ�سا�سي ما تبقى
له من �رشعية وهي ال�رشعية الرئا�سية كون ال�رشعية املحلية والنيابية قد انتهت .يا لها من
كارثة مل يتح�سب لها امل�ؤمتر فلم يعد يف جرابه �سوى الكوارث تنمي بع�ضها بع�ضا وهاهي
�أ�صعب الأوقات تتبدى �أكرث ف�أكرث ،ولي�س هناك من مفر من �أزمة �سيا�سة غري م�سبوقة وو�ضع
اقت�صادي ي�رشف على االنهيار وخروج الأمور عن ال�سيطرة يف معظم املحافظات اجلنوبية
وغ�ضب �شعبي متعاظم من �أق�صى البالد �إىل �أق�صاها
ولي�س غري اخلارج من مهرب لل�سلطة التي �أقعدتها احليل وحلقها ال�ضعف والهزال من جانب
امل��وارد االقت�صادية املتناق�صة ،و�أدركها الوهن بفعل ا�شتداد �ضغط املناوئني لها على
اختالف توجهاتهم ،كما �أنها مل ت�سلم من االنق�سام الداخلي الذي رمبا بات يهدد وجودها
قبل �أي عامل �آخر.
وبعد حماوالتها يف �إر�ضاء اخلارج وا�ستدرار ماله مل جتد ذلك كافيا لتجاوز الأو�ضاع
ال�صعبة فتلج�أ من جديد وب�صورة غري معهودة للدعوة �إىل امل�صاحلة الداخلية كبديل عن
االنتخابات النيابية يف ابريل .2011
لقد جاءت الدعوة �إىل امل�صاحلة الداخلية يف ظل تدهور مريع يف املالية العامة و�إ�صدار كبري
للنقود وزيادة معدالت الت�ضخم �إىل �أكرث من  % 20وانخفا�ض قيمة الريال الذي فقد من قيمته
خالل ال�سنة الأخرية �أكرث من ما فقده خالل ال�ست ال�سنوات ال�سابقة.
ويف ظل ت�ضا�ؤل املوارد والت�سابق املحموم على املتوفر منها� ،أ�صبحت االمتيازات املالية
املتقل�صة جمال �رصاع بني نخب ال�سلطة وعلى ح�ساب امل�صلحة الوطنية والدفع �أكرث باجتاه
عدم اال�ستقرار يف البالد.
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ويف هذا الو�ضع عجزت ال�سلطة عن زيادة �إيراداتها من ال�رضائب ،كما عجزت عن رفع �أ�سعار
امل�شتقات النفطية ملا لذلك من عواقب �شعبية وخيمة قد تق�ضي على ما تبقى من ا�ستقرار،
ورغم الإجراءات التي تتخذها ال�سلطة ملحاولة ال�سيطرة على الو�ضع االقت�صادي ف�إن هناك
ذعر �شديد بني رجال الأعمال اللذين اخ��ذوا يتحوطون لأنف�سهم �أكرث من ال�سابق و�صار
احل�صول على الدوالر همهم الأ�سا�سي� ،إال �أن حالة الركود التي �أخذت ت�شتد يف الواقع قد
حالت بينهم وبني ت�سييل �أ�صولهم �إىل حد كبري.
�أم��ا طبقات املجتمع الأخ��رى فقد �أدى الت�صاعد امل�ستمر للأ�سعار والت�سارع الكبري يف
انخفا�ض القوة ال�رشائية �إىل ان��زالق جزء مهم من الطبقة الو�سطى املحدودة احلجم �إىل
ال�رشيحة الفقرية الوا�سعة ،و�أ�صبح التفكري العملي يف الهجرة هو املخرج للكثري من �أفراد هذه
الطبقة ،وبالن�سبة للطبقة الفقرية ف�إن معظم �أفرادها جل�أوا �إىل تخفي�ض �سلة ا�ستهالكهم مبا يف
ذلك �سلة الغذاء ،وهو ما جعل �أكرث من  % 50من ال�سكان يعانون من احلرمان الغذائي بعد
�إن كان حوايل ثلث ال�سكان يعانون من احلرمان الغذائي خالل الفرتة ال�سابقة ،و�أ�صبحت
معدالت الفقر العام تقرتب من  % 75من �إجمايل ال�سكان مقارنة بنحو  % 60يف عام ،2008
ومن املتوقع يف ظل هذا الو�ضع �أن ي�صبح مناخ اال�ستثمار �أكرث تعقيدا وطاردا ب�سبب عدم
ا�ستقرار امل�ؤ�رشات االقت�صادية الرئي�سية وتفاقم امل�شكالت ال�سيا�سية والأمنية ،خا�صة مع
عودة ظاهرة االختطافات للأجانب من قبل بع�ض القبائل خا�صة تلك التي تعمل ال�رشكات
النفطية يف مناطقها� ،إىل جانب حدوث تفجريات يف �أنابيب النفط وتقطعات للناقالت وهو ما
يت�سبب يف �أزمات غاز وبنزين وديزل يف املناطق املختلفة يف البالد وي�ؤدي �إىل مزيد من
م�شاعر الغ�ضب وت�أجيجها بفعل املعاناة املتعددة التي يعي�شها املواطن.
لقد م�ضت �أ�سابيع و�أ�شهر ومل جتد الدعوة للم�صاحلة اال�ستجابة الكافية من �أه��م القوى
املعار�ضة ،وكثري من القوى ال�سيا�سية التي قبلت الدعوة من حيث املبد�أ و�ضعت مل�شاركتها
�رشوطا غري مقبولة لدى ال�سلطة ،وا�ستطاعت �أحزاب امل�شرتك يف هذا الظرف من تقوية موقفها
ما جعلها يف و�ضع ي�سمح لها �إىل حد كبري بتحديد �إطار امل�صاحلة وو�ضع �أجندتها قبل �أجندة
ال�سلطة ،وهو الأمر الذي جعل ال�سلطة ت�ستمر يف مكابرتها ورف�ض �أجندة الإ�صالحات التي
تقدمت بها املعار�ضة ،وقبل �أن متوت الدعوة �إىل امل�صاحلة ا�ستجدت �أحداث جديدة عقدت
الأو�ضاع ب�صورة كبرية وهي�أت الأ�سباب للدعوة �إىل م�ؤمتر دويل لأ�صدقاء اليمن يناق�شون
فيه الأزمة اليمنية ب�أبعادها املختلفة.
م �ؤمتر �أ�صدقاء اليمن ملناق�شة الأزمة اليمنية

لقد جاءت الدعوة �إىل هذا امل�ؤمتر يف ظل تعقيدات كبرية �أهمها:
 - 1امل�شرتك و�رشكاءه يعتربون �أن جمل�س النواب غري �رشعي وان هناك فراغ د�ستوري يف
البالد ،وال�سلطة تعتربه �رشعيا و�أنه يف ظل عدم �إجراء انتخابات الختيار جمل�س نواب جديد
ف�إن �صالحية املجل�س احلايل م�ستمرة حتى تزول الظروف القاهرة التي حالت دون انتخاب
جمل�س جديد.
 - 2تنامي ال�شعور بالف�شل لدى �أ�صدقاء اليمن ب�سبب عجز احلكومة اليمنية عن �إحراز �أي
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تقدم على ال�صعيد ال�سيا�سي وف�شلها االقت�صادي والأمني و�أنها مل تكن قادرة على التعامل
مع الأزمات املتعددة التي تواجهها اليمن ول�شعورها بان تقدمي الدعم املايل لليمن حاليا ال
ي�ؤدي �إىل تعزيز قدرات احلكومة اليمنية وحت�سني فعاليتها بقدر ما ي�ؤدي �إىل زيادة ت�صلب
احلكومة �إزاء مطالب املعار�ضة يف حتقيق الإ�صالحات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إعادة
هيكلة النظام ال�سيا�سي الذي هو جذر امل�شكلة اليمنية وبحيث ي�صبح احلكم يف اليمن �أقل مركزية
و�أكرث متثيال للإرادة ال�شعبية.
ومن ناحية �أخرى ف�إن �سيا�سات املحاباة واملح�سوبية التي اتبعتها احلكومة اليمنية مع
القبائل �آخذه يف ال�ضعف امل�ستمر نتيجة تقل�ص املوارد املالية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �ضعف
�سيطرة احلكومة املركزية على النظام القبلي و�أ�صبحت عالقات النظام الر�سمي والقبلي
مت�صدعة وهو ما ي�سبب حدوث ت�صدعات جانبية �أخرى يف املجتمع اليمني ،وهي الو�ضعية
التي توفر مناخا مالئما للقاعدة يف جزيرة العرب لكي تو�سع حتالفاتها مع القبائل اليمنية
وت�صبح هذه القبائل يف حالة من التبعية للقاعدة وتنعدم حالة املواجهة معها ب�شكل كبري يف
�صفوف القبائل واملجتمع اليمني ،بل �إن القاعدة �سوف جتد الفر�ص مواتية لها لكي تنت�رش
ٍِ
ارا�ض مينية �أخرى مل تتواجد فيها �سابقا كما �أنها �سوف ت�صبح العبا هاما يف ال�ش�ؤون
يف
املحلية وخا�صة على �صعيد ال�رصاعات التي �سوف تتعدد ب�ؤرها يف املرحلة املقبلة ويف ظل
ا�ستمرار الأو�ضاع احلالية.
�إن حالة التداعي الإقليمي والدويل �سوف ت�شهد ت�سارعا يف هذه الظروف ولن ت�أخذ طبيعة
التدخل الع�سكري املبا�رش يف اليمن و�إمن��ا �سوف ترتكز حول ت�شديد ال�سيطرة على املياه
الإقليمية اليمنية ب�سبب �أهميتها الإ�سرتاتيجية للمالحة الدولية� ،إىل جانب الرتكيز على حماية
احلدود الربية مع اليمن من قبل جريانها ملكافحة التهريب لل�سالح واملخدرات وال�سلع وملنع
ت�سلل عنا�رص القاعدة �إىل ال�سعودية �أو عرب املياه الإقليمية.
ويف ظل التدخل الإقليمي والدويل املتزايد يف اليمن ف�إن قوى احلراك يف اجلنوب �سوف
تت�أثر حتما بذلك و�ستجد �إن �أبواب جديدة فتحت �أمامها لتعمل من خاللها على تقوية �أو�ضاع
احلراك وت�صعيد ن�شاطها داخليا و�إعطاءها �أهمية للعمل ال�سيا�سي اخلارجي حل�شد الدعم
ملطالبها االنف�صالية خا�صة مع تراجع التوقعات ب�إمكانية حل الق�ضية اجلنوبية يف �إطار دولة
الوحدة ب�سبب عجز ال�سلطة والنخبة ال�سيا�سية على التعامل بحكمة مع الق�ضية اجلنوبية ووجود
�أ�شواق دولية و�إقليمية لقيام دولة اجلنوب والتي �أ�صبحت يف الوقت الراهن �أحد احللول
املنا�سبة للم�شكلة اليمنية خا�صة على �صعيد ت�أمني �أملالحه الدولية ومكافحة خطر القاعدة،
ومع مرور الوقت �ستجد اليمن نف�سها خا�ضعة لل�ضغوط اخلارجية بحثا عن الدعم يف وقت ال
ترغب فيه الدول املانحة اال�ستمرار يف تقدمي الدعم لبلد ال ت�ستطيع النجاح فيه و�أو�ضاعه يف
تدهور م�ستمر و�إمكانية التغيري حمدودة.
ف راغ القوة

لقد عجز رئي�س الدولة عن �صنع القرارات الكبرية والإ�سرتاتيجية ذات الأثر االيجابي على
الدولة واملجتمع يف الوقت الذي عجزت فيه املعار�ضة عن �إقناعه �أو �إجباره على التوافق
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على حلول منا�سبة مل�شكالت البلد ،و�أ�صبحت هناك حالة من ال�شلل يف الو�ضع ال�سيا�سي القائم
يف البالد تعك�س وجود فراغ قوة من جانب وف�شل النظام ال�سيا�سي من جانب �آخر ،ويف
ظل هذا الو�ضع يبقى ال�س�ؤال حول من ميكن �أن ميال هذا الفراغ و�إمكانية بروز قوى جديدة
�إ�صالحية وغياب القوى القدمية على امل�ستوى الر�سمي واحلزبي وعلى م�ستوى القطاعات
الدينية واالجتماعية والثقافية ،واحلقيقة �أن مقومات بروز قوى �إ�صالحية جديدة يف الدولة
واملجتمع �ضعيفة وفر�ص تطور مكوناتها احلالية حمدودة نتيجة تعطيل م�سارات هذا التطور
من قبل القوى القدمية ،ولعل دور العامل اخلارجي �سيكون �أكرب يف �إنتاج قوى �سيا�سية
جديدة نتيجة الهتمامه باليمن كم�صدر للأخطار ويف ظل عدم انفتاح الأط��راف الأ�سا�سية
يف الداخل على بع�ضها ،و�سوف يبد�أ ت�شكل هذه القوة اجلديدة من خالل �إجبار الدولة على
مغادرة �أ�شخا�ص و�إحالل �آخرين من القوى اجلديدة حملهم يف مواقع �صنع القرار خا�صة يف
ظل احلاجة ال�شديدة للموارد املالية اخلارجية ،وهنا يبد�أ حتالف امل�ستهدفني �ضد اخلارج
وت�شتد حالة ال�رصاع بني القوى القدمية امل�ستهدفة وبني القوى اجلديدة والداعمني لها،
وبهذا �سوف ي�ستمر اخلارج يف دعم الدولة مع ممار�سة ال�ضغط من �أجل مزيد من الإ�صالحات
لرت�شيد املوارد املحدودة مع دعمه مبوارد �أخرى وت�شكيل فريق عمل داخلي للإ�رشاف على
تنفيذ الإ�صالحات وعلى ت�شكيل فريقه امل�ستقبلي والبديل للتيارات غري املرغوبة ،و�إذا ما
ركبت الدولة موجه التحديث هذه ف�سوف يفر�ض على الطرف الآخر املعار�ض �أن يتطاوع
مع اخلارج �أكرث فيكون هذا مبثابة جناح �آخر للعامل اخلارجي وي�صبح هو الرا�سم الأكرب
خلارطة الطريق اجلديدة خا�صة وان قوى التغيري يف الداخل ال متلك خارطة طريق وا�ضحة،
ويف كل الأح��وال ف���إن هذا االجت��اه غري م�أمون الن ق��درة العامل اخلارجي على ت�شكيل
املواقف الداخلية �ست�ستفز �أطراف خمتلفة وينتج عن ذلك بروز تيار مغامر خمتلط ملواجهة
اخليارات خلارجية ،وقد تن�ش�أ عن ذلك حالة �صدام ويف حالة حدوثه فهو اقرب زمنا من
االحتماالت الأخرى.
امل �ؤمتر الدويل ب� ش�أن الأزمة اليمنية مايو 2011

لقد �شاركت معظم الأطراف ال�سيا�سة الفاعلة يف هذا امل�ؤمتر وكانت نتائجه ايجابية على
امل�ستوى النظري حيث خل�ص �إىل نتيجة �أ�سا�سية مفادها �أن امل�شكلة اجلنوبية وم�شكلة �صعده
وامل�شكلة الأمنية والف�شل االقت�صادي جميعها نتاج لل�سيا�سة التي يتبعها احلاكم يف اليمن والتي
م�سعاها الوحيد هو اال�ستمرار يف احتكار ال�سلطة وتوريثها وتخليه عن م�س�ؤوليته التنموية
وحماية املجتمع من البطالة والفقر الأمر الذي �أدى �إىل تغذية م�صادر العنف والتمرد وبروز
دعوات االنف�صال.

�إىل جانب ذلك خرج امل�ؤمتر بقرارات تعالج الأزمة اليمنية ب�أبعادها املختلفة من خالل موقف
دويل موحد يدعم حتقيق ت�سوية �سيا�سية داخلية ب�أ�رشاف طرف ثالث ميثل جمموعه �أ�صدقاء
اليمن� ،إىل جانب دعم اليمن اقت�صاديا واتخاذ �إ�سرتاتيجية متكاملة ملواجهة الأخطار الأمنية
املتعددة ،ورغم �رشوع الأطراف يف حوار وطني وبدعم �إقليمي دويل �إال �أن احلكومة اليمنية
وجدت �أنها �أمام مقرتحات لأجندة وطنية تدفعها �إىل التو�صل �إىل ت�سويه مع احلراك يف
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اجلنوب ومع الأطراف الأخرى يف املعار�ضة تنتهي بها �إىل تقا�سم ال�سلطة مع هذه الأطراف،
وهو ما �سعى احلزب احلاكم �إىل مقاومته يف وقت مل يعد اخلارج م�ستعدا �أن يغم�ض عينيه
وي�ستمر يف القبول ب�أ�سلوب �إدارة احلكم يف اليمن لأن ذلك �سوف يقود �إىل ا�ستفحال الأزمة
اليمنية و�إدراك ًا منه �إن م�س�ؤولية الأ�رسة الدولية جتاه اليمن هي امل�ساعدة على حتقيق وفاق
وطني ي�ؤمن اخلطوة الأ�سا�سية يف اجتاه �إيجاد احللول مل�شاكل البالد.
لقد �أراد املجتمع الدويل �إن يدفع باليمنيني �إىل حتقيق حزمة من الإ�صالحات من �ش�أنها �أن
�إن ت�ؤدي �إىل �أحداث تغيريات ايجابية كبرية يف الأو�ضاع اليمنية وبدعم �إقليمي دويل غري
�أن الأو�ضاع يف اليمن كانت تدفع مبعطيات ومتغريات جديدة بد�أت تت�شكل؛ ولعل ت�أثري هذه
املعطيات �سوف يكون كبريا وحا�سما يف امل�ستقبل وبدال من الإم�ساك بفر�ص حتقيق الإجماع
الوطني من قبل �أهم �أطراف ال�رصاع بد�أت تربز مواقف جديدة ومغايرة ت�صدر عن هذا الطرف
�أو ذاك ،ومعظم هذه املواقف ت�شي بانتهاء فر�ص حتقيق �إجماع وطني حلل امل�شكالت اليمنية
وبدا منحى ال�رصاع بارت�سام بع�ض مالحمه اليمنية ال�سعودية وب�صورة �أقل و�ضوحا على
�صعيد العالقات اليمنية اخلليجية.
ومن هذه اللحظة ف�إن الدور ال�سعودي �أ�صبح �أكرث بروزا يف الأزمة اليمنية و�أهم من �أي دور
خارجي �آخر ،نتيجة ارتباطها اجلغرايف املبا�رش مع اليمن وت�أثري الأو�ضاع يف اليمن على
ا�ستقرار اجلارة ال�سعودية ،لذلك فهي تخ�شي تبعات ال�رصاع الداخلي يف اليمن من عدة �أوجه
�أهمها ا�ستخدام اليمن قاعدة للتخطيط والتدريب من قبل تنظيم القاعدة وانطالق �أفراده ل�شن
عمليات داخل ال�سعودية� ،إىل جانب تزايد تهريب ال�سالح واملخدرات عرب احلدود مع اليمن
�إىل ال�سعودية وزيادة معدالت الهجرة غري ال�رشعية ورمبا هجرة جماعات �سكانية بالكامل
نتيجة لل�رصاعات وتفاقم الأو�ضاع الإن�سانية� ،إىل جانب تخوف ال�سعودية من ظهور كيانات
م�ستقلة �أو �شبه م�ستقلة على حدودها وخا�صة احلركة احلوثية ،وهذه الأو�ضاع املحتملة
ت�ستدعي زيادة التدخل ال�سعودي يف ال�ش�ؤون اليمنية كونها الطرف الأكرث ت�أثرا مبا يحدث يف
اليمن ولدورها التاريخي املعروف يف ال�ش�أن اليمني ،و�سيتجه الغرب لإعطاء ال�سعودية دور
�أكرب يف �شان معاجلة الأو�ضاع الداخلية اليمنية و�سوف يركز اهتمامه على املوقع احليوي
لليمن والق�ضية اجلنوبية الرتباطها ال�شديد بهذا الأمر �إىل جانب اتخاذه �إج��راءات وقائية
ع�سكرية و�أمنية ملواجهة خطر القاعدة ،مع وجود تن�سيق م�ستمر بني الدور اخلليجي والدور
الغربي يف حماولة العمل على �سيناريو جديد يعتمد على الت�رسيع يف تكوين الفريق امل�ستقبلي
الذي ميكن �أن ت���ؤول �إليه �أم��ور احلكم يف اليمن ،و�ستكون ال�سعودية هي الطرف الفاعل
والأقوى يف حتديد �صلب هذا الفريق ودعمه و�إن كانت الأو�ضاع ال تدعو �إىل االطمئنان على
بع�ض مكونات هذا ال�سيناريو عند الغرب وحتديدا �أمريكا� ،إال �أن حجم الدعم ال�سعودي املايل
وال�سيا�سي لهذا ال�سيناريو قد رجح الكفة ل�صالح الر�ؤية ال�سعودية واملدعومة من قبل دول
اخلليج وم�رص ودول عربية �أخرى ومع ذلك �سوف نكت�شف يف قادم الأيام �أن جميع امل�سارات
�إذا مل ت�صل �إىل طريق م�سدود ف�أنها يف �أح�سن الأحوال �ستظل الطريق ولن ت�صل �إىل النهاية
املحددة فقد اختلط احلابل بالنابل وغ�شي القوم ما غ�شيهم ومل يتمكن ال�رساة من حتديد االجتاه
امل�أمون ملوا�صلة ال�سري فكان التيه حادي اجلميع.
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تفاقم الأو�ضاع االقت�صادية (حتديات متزايدة وموارد متناق�صة)

بلغ عجز املوازنة العامة للدولة يف عام � 2012أكرث من  % 15من الناجت املحلي يف ظل تدين
الإنفاق العام الإجمايل عن ال�سنوات ال�سابقة ،ويتوقع �أن يزيد ن�سبة عجز املوازنة �إىل % 20
من جممل الناجت املحلي بنهاية  ،2013و�أن ي�صل الدين العام الإجمايل �إىل  % 70من جممل
الناجت املحلي يف نف�س العام مقارنة بن�سبة  % 34من جممل الناجت يف عام .2008
قام البنك املركزي بالتمويل النقدي لعجز املوازنة الأمر الذي �سي�شكل مزيد من ال�ضغط على
الت�ضخم وارتفاعه �إىل معدالت تفوق  .% 20وقد بد�أت احلكومة بتمويل العجز بالإ�صدار
النقدي  2009وب�سبب ذلك �ستتدهور قيمة الريال وترتفع كلفة االقرتا�ض.
تراجع حجم الدعم اخلارجي �إىل م�ستويات �إىل �أقل بكثري مما هو مطلوب نتيجة للف�ساد
امل�ست�رشي وغياب ال�شفافية وعجز احلكومة عن الوفاء مبتطلبات املانحني والف�شل يف تنفيذ
قرارات امل�ؤمتر الدويل ب�شان الأزمة اليمنية يف مايو  ،2011وهو ما �سوف ي�ؤدي �إىل العجز
ال�شديد يف قدرة احلكومة على القيام ب�أهم واجباتها املتعلقة بحفظ الأمن والنظام وتوفري
احلدود الدنيا من اخلدمات ال�صحية والتعليمية وخدمات املياه والكهرباء ،و�سيكون الإنفاق
اال�ستثماري العام هو ال�ضحية حيث من املتوقع �أن يتدهور حجم الإنفاق الر�أ�سمايل �إىل �أقل
من  % 5من جممل الإنفاق العام ،و�أقل من  % 2من الناجت املحلي الإجمايل ،وهذا �سينعك�س
�سلب ًا على معدالت النمو االقت�صادي و�سيفاقم من م�شكلة الفقر الذي �سي�صبح �أكرث انت�شار ًا
وعمق ًا ب�سبب تدهور �أكرب يف القوة ال�رشائية للدخول والإعانات ومبالغ ال�ضمان االجتماعي
واملعدالت املرتفعة للنمو ال�سكاين ،كما �أنه �سوف يفاقم م�شكلة البطالة حيث من املتوقع �أن
انخفا�ض معدالت اال�ستثمار ب�سبب تدهور اال�ستقرار النقدي واملايل وزيادة حدة الف�ساد يف
ظل تزايد التحديات الأمنية وال�سيا�سية نتيجة غياب الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية.
�أُطلقت يد النخب احلاكمة واملواليني لها على ما تبقى من الأ�صول املادية (�أرا�ضي ،عقارات)
�إىل جانب االمتيازات النفطية لتعوي�ضهم جزئيا عن امل�صالح املفقودة ،من ناحية �أخرى قد
تبحث بع�ض هذه النخب عن امتيازات مالية ومادية من اخلارج ،وقد يكون هذا على ح�ساب
امل�صلحة الوطنية والدفع باجتاه عدم اال�ستقرار �أكرث يف اليمن.
�أدى عدم ا�ستقرار امل�ؤ�رشات االقت�صادية �إىل هروب غري م�سبوق للأموال �إىل اخلارج وتدين
حجم التدفقات الر�أ�سمالية اخلا�صة �إىل الداخل ،وتدهور مريع يف البيئة االقت�صادية يف
الريف واملناطق النائية التي تعاين من �شحة املوارد الطبيعية كاملياه والأرا�ضي الزراعية
ونق�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية ،الأمر الذي يعطل يف النهاية وترية التنمية املحلية.
�أ�صبح الف�ساد املايل والإداري �أكرث �سوء ًا حيث تت�سارع معدالت الر�شاوي والعموالت
والتالعب باملناق�صات وعملية الإف�ساد ال�سيا�سي والأخالقي ،و�سي�ؤدي الت�صاعد امل�ستمر
للأ�سعار وتدهور قيمة العملة م�صحوب ًا مبعدل منو منخف�ض للدخل الفردي و�سوء توزيع
للدخل �إىل م�ضاعفة حدة الفقر وعمقه وانت�شاره جغرافي ًا ،ونتيجة لذلك ف�إن ن�سب الفقر العام
قد يتجاوز  % 80من ال�سكان.
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املوازيني االقت�صادية الكلية اخلارجية لليمن تعاين من عجز كبري ومتزايد ب�سبب االنخفا�ض
احلاد يف حجم ال�صادرات النفطية بجوار �ضعف القدرة اال�ستيعابية للتمويالت الر�سمية
اخلارجية وتراجع اال�ستثمارات اخلارجية اخلا�صة ،ويف ظل الو�ضع املتوقع ف�إن احتياطات
احلكومة من النقد الأجنبي قد ال تكفي لتغطية الواردات الغذائية �سوى لفرتة �ستة �أ�شهر فقط،
وبحلول عام  2012قد ال تكفي لتغطية قيمة الواردات من ال�سلع املختلفة لفرتة �شهرين ،مع
مراعاة �أن اليمن �سوف ت�صبح م�ستوردا �صافيا للنفط يف عام  2015على ابعد تقدير ،وهكذا
ف�إنه يف ظل التوقعات احلالية ف�إن اليمن يف عام  ،2015ورمبا قبل ذلك� ،سوف تكون دولة
مفل�سة.
�أدى تفاقم الو�ضع االقت�صادي وتغذيته لل�رصاعات ال�سيا�سية �إىل �شل جزء كبري من احلركة
ال�سيا�سية للحكومة ،وتقل�ص امل�صالح ،وتهديد االمتيازات املالية واالجتماعية لنخب احلكم،
وحتول الفئات املت�رضرة منها �إىل ب�ؤر ناقمة وغا�ضبة ،الأمر الذي �سيعجل بتفكك حتالفات
احلكم ورمبا حدوث ا�شتباك بينها ،و�إىل ات�ساع رقعة الفقر والفو�ضى نتيجة لذلك وهي
مقومات جديدة يعتمد عليها املعار�ضني للحكم وم�صدر �ضعف ينهك ج�سد الدولة املتهالك.
اال�ضط رابات ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية
ف راغ �سيا�سي

حدث فراغ �سيا�سي ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات احلالية �إيجاد حل له .وحالة الفراغ املق�صودة هنا
�أ�صبح لها عدة �صور ،منها:
 - 1انتهاء فرتة الوالية الرئا�سية احلالية لرئي�س اجلمهورية يف �سبتمرب  ،2013وهي الفرتة
الأخرية وفقا للد�ستور النافذ ،دون �أن تتمكن ال�سلطة واملعار�ضة من �إيجاد حل لهذه الق�ضية.
 - 2ال�صورة الأخرى للفراغ قد تنتج عن عجز �أو وفاة رئي�س اجلمهورية احلايل دون �أن
تتمكن النخبة ال�سيا�سية من التوافق على رئي�س يخلفه.
 - 3انزالق البالد �إىل حالة من الفو�ضى طويلة الأجل نتيجة فقدان احلكومة القدرة على
ال�سيطرة على الأمور وحدوث �رصاعات متدنية (حتت وطنية).
 - 4حتول احلراك يف املحافظات اجلنوبية �إىل العمل امل�سلح خا�صة يف ظل ا�ستخدام احلكومة
للأ�ساليب الأمنية والع�سكرية ملعاجلة الأو�ضاع هناك يف ظل غياب احللول ال�سيا�سية ووجود
بوادر دعم خارجي ر�سمي لدعوات فك االرتباط تعزز خطر الت�شطري للوطن اليمني الواحد.
� - 5ضعف ال�سيطرة املركزية على القوى القبلية واملدنية املناف�سة للدولة ،والعودة �إىل
النظام ال�سيا�سي القبلي ،نتيجة الفراغ ال�سيا�سي الناجم عن االن�سحاب «املعنوي» للدولة؛
ب�سبب �شعور املواطنني �أن ال�سلطة املركزية واحلاكم ال�سيا�سي (غري �رشعي) وال ميثل
طموحاتهم ،ومتطلباتهم ،واحتياجاتهم.
 - 6تراجع �أولوية الوالء للدولة ليحل حمله الوالء للقبيلة واملنطقة قبل الدولة ،و ت�ضا�ؤل
قدرة احلكومة املركزية على ال�سيطرة على مناطق وا�سعة يف البالد.
 - 7انت�شار ظاهرة عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي والأمني ،وتعدد ب�ؤر ال�رصاع
(�رصاعات حتت وطنية) ،وبدء ظهور الكيانات املحلية والهويات الفرعية املت�صارعة،
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و�إن�شاء اجليو�ش اخلا�صة ،وحتول القادة ال�سيا�سيني واالجتماعيني والدينيني �إىل قادة حرب
يف معظم ممار�ساتهم اليومية ،وظهور �شبح ما ن�سميه باليمننة وهو �أخطر من ال�صوملة واللبننة
والعرقنة والأفغنة.
الأودية ال�سحيقة

�إن هذه الفرتة تت�سم بال�رصاعات وانت�شار ظاهرة اجلوع بني اليمنيني وتراجع القيم ،وهو
ما ي�ؤدي �إىل انت�شار القوة ذات اجلودة املتدنية (القوة العنفية) و�إعادة توزيعها وكثافة
ا�ستخدامها من قبل الدولة واملجتمع فت�ضيع البالد يف الأودية ال�سحيقة جلهنم ال�رصاعات
والنزاعات ،و�إن من �أبرز معامل هذه الفرتة امل�سارات الآتية:
 - 1االنقالبات القبلية واحلزبية
 - 2ظهور البنادق املختفية
 - 3فقدان احللفاء وال�رشكاء والأ�صدقاء �أو ك�سبهم بال�رسعة الفائقة
 - 4وفرة املال ووفرة الأن�صار الطريق �إىل الغلبة
 - 5الهجرة �إىل املا�ضي وكرثة امل�سارات اخلاطئة
�أزمة املياه والأو�ضاع الإن�سانية

تفاقمت ازمة الو�ضع املائي يف بع�ض مناطق املرتفعات ،وا�شتداد �أزمة املياه يف العا�صمة
�صنعاء ومعظم املدن اليمنية ،وارتفاع الطلب على املياه التجارية وارتفاع �أ�سعارها،
و�سي�ؤدي ذلك �إىل زي��ادة الهجرة �إىل امل��دن وارتفاع ال�ضغط على اخلدمات يف ظل منو
�سكاين مرتفع وت�أثري ذلك �سلبا على ال�رشيحة ال�سكانية الأكرث فقر ًا� ،إىل جانب الت�أثري �سلبا
على الزراعة يف املناطق القريبة من العا�صمة ب�سبب تزايد نقل املياه من الزراعة لتغذية
العا�صمة ،وامل�شكلة قد تتكرر يف تعز وذمار وعمران و�صعدة وان كانت بدرجة �أقل ،بينما
�ستتزايد ن�سبة متلح املياه اجلوفية يف املناطق ال�ساحلية وتتدهور نوعية معظم املياه يف هذه
املناطق �إىل درجة �أن بع�ض هذه املياه لن تعد �صاحلة لل�رشب وال تنا�سب بع�ض املزروعات،
ويف ظل حتول تدريجي �إىل ا�ستخدام م�صادر املياه اجلوفية ملواجهة الطلب املتزايد على
املياه لال�ستخدامات املنزلية �سيتجه النا�س حلفر �آبار بعيدة عن ال�سواحل نتيجة تدهور نوعية
املياه يف الآبار ال�سابقة ب�سبب تداخلها مع مياه البحر.
�أ�صبحت بع�ض املناطق يف حالة من الف�شل �أدت �إىل ا�ستمرارها يف البحث عن الرزق من خالل
العنف والتقطع وحتى ا�ستحداث احلروب ،بينما يلجا بع�ض ال�سكان �إىل اجلرمية والتهريب
واملخدرات وغريها من الطرق غري القانونية الكت�ساب مواقع يف املجتمع بالعنف �أو التوجه
نحو الإرهاب والتفجريات واخلطف ،و�سينتج عن ذلك خميمات وع�شوائيات الجئني وهاربني
من املناطق غري الآمنة ،ليمثلوا حالة �إعالة كبرية ومواقع فقر ورمبا جرمية ودعارة وانت�شار
الأمرا�ض الوبائية اخلطرية.
ما �سينتج عن تدهور الأو�ضاع الأمنية

�إن ا�ستقراء التاريخ ال�سيا�سي اليمني يقود �إىل اال�ستنتاج ب�أن �أهم �آليات �إ�سناد ال�سلطة هي
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الآلية احلربية التي ركن �إليها غالبية احلكام اليمنيني املتعاقبني ،ويتعني التذكري بان
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اليمنية قد تدخلت يف غالبية� ،إن مل يكن جميع ،ال�رصاعات اليمنية �سواء
�إبان الت�شطري �أو عقب الوحدة ،فتاريخ اليمن خالل اخلم�سني �سنة املا�ضية ي�شهد حالة من
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي ناجتة عن دورات الثورات واالنقالبات واحلروب
والتدخالت اخلارجية وهي حالة مل تتمكن الوحدة من جتاوزها �أو حلها ،و�إ�ضافة �إىل
التحديات الأخرى� ،أو مبعزل عنها ،ف�إن تدهور الأو�ضاع الأمنية يف اليمن �سوف جتعله
ي�سقط يف و�ضع الدولة الفا�شلة الذي ت�شري الكثري من التقارير الدولية �إىل �أن اليمن قريب
منها.
ال�سقوط يف الف�شل

ت�صنف الدول الفا�شلة ب�أنها تلك الدول التي ال توجد بها حكومات قادرة على فر�ض �سيطرتها
على جميع �أرا�ضيها ،وتتنازع ال�سلطة فيها عدد من القوى امل�ستقلة عن احلكومة املركزية،
وينتج عن هذا الو�ضع حالة من الفو�ضى وغياب القانون وتدهور حاد يف جميع املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والإن�سانية.
ومن �أ�سو�أ ما ميكن توقعه لليمن وقوعه يف و�ضع الدولة الفا�شلة وهو وقوع لي�س مب�ستبعد
وفقا للمعطيات الراهنة ،و�سقوط اليمن �ضمن الدول الفا�شلة رمبا يتم يف حال حدوث �أحد
الأزمات الكبرية لوحدها �أو متزامنة مع �أزمة �أخرى .
وهذه احللقة تعمل على تو�سيع نف�سها ب�إ�ستمرار �إىل حلقة مفرغة ي�صعب اخلروج منها ( احللقة
املفرغة للف�شل ) �أو �إن �إحدى هذه امل�شاكل الكبرية �ستكزن مبثابة مفتاح مل�شكلة �أكرب و�سوف
ت�ؤدي هذه امل�شكلة مع غريها من امل�شاكل �إىل الوقوع يف حالة الدولة الفا�شلة .
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�سيناريـو
ا�ستلهام الفـــر�ص
�إن ا�ستلهام الفر�ص وا�ستثمار املتاحات الوطنية ،الإقليمية ،والدولية يتطلب �إرادة
�سيا�سية جمعية مقتدرة على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية قا�سية ومريرة تعيد �صياغة
معادلة احلكم مبا يتوافق مع تطلعات ال�شعب اليمني وطموحاته ومبا ي�ؤدي �إىل بناء
نظام حكم ي�شبه اليمن كل اليمن.
من املقدمة

بناء و�صياغة
�أ .د .جــالل فقيــرة
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �صنعاء

مدخالت �سيناريو ا�ستلهام الفر�ص
الأ�س�س واملحددات الرئي�سة

يحاول هذا الق�سم �أن يقف على املحددات والأ�س�س الرئي�سة التي يتك�أ عليها �سيناريو التفا�ؤل
والأمل ،وهي تلك املحددات التي تنطلق من البيئة اليمنية الراهنة بع�ضها له طبيعة داخلية،
وبع�ضها الآخر له طبيعة خارجية �إقليمية كانت �أم دولية.

�أوالً :الأ�س�س واملنطلقات الداخلية (جانب املطالب)
 - 1الأ�س�س واملنطلقات ال�سيا�سية

�أ -توافر الإرادة ال�سيا�سية الداعمة ل�سيناريو التفا�ؤل والأمل
�إن حجر الزاوية يف مدخالت هذا ال�سيناريو يتمثل يف توافر �إرادة �سيا�سية قوية ت�ستوعب
�أهمية املدخالت ،وت�ؤ�س�س للعمليات ال�رضورية لتحويل املدخالت �إىل خمرجات تن�سجم مع
ال�سمات واخل�صائ�ص التي ت�شكل �سيناريو الأمل والتفا�ؤل يف اليمن .2020
ب -حر�ص على م�شاركة اللقاء امل�شرتك يف العملية ال�سيا�سية
�إن ال�سيناريو املتفائل لليمن يتطلب اخلروج من امل�أزق الراهن الذي و�صلت فيه العالقة
بني ال�سلطة واملعار�ضة �إىل حد القطيعة خالل الفرتة املمتدة بني  .2010 - 2008وخطورة
هذا امل���أزق �أنه ينعك�س �سلب ًا على بقية امللفات ذات ال�صلة بالتطور الدميقراطي والأمن
واال�ستقرار ويف مقدمتها احلرب يف �صعده ،وملف احلراك يف املحافظات اجلنوبية ،وملف
الإره��اب والتحالفات الإقليمية للقاعدة .وبناء عليه فان املدخل املنطقي لهذه الإ�شكالية
تتمثل يف ��ضرورة لفت االنتباه �إىل �أن امل�ؤمتر ال�شعبي العام ينبغي �أن مي�ضي يف طريق
االنتخابات النيابية ب�صحبة �أحزاب اللقاء امل�شرتك ومب�شاركتها .واحلر�ص على م�شاركة
امل�شرتك يف االنتخابات النيابية القادمة ينطلق من فر�ضية مفادها �أن هذه امل�شاركة �ست�ؤ�س�س
مل�شاركة امل�ؤمتر يف االنتخابات القادمة الرئا�سية واملحلية والنيابية التي ت�أتي ان�سجام ًا
مع اال�ستحقاقات الد�ستورية والقانونية يف الفرتة املمتدة بني  .2020 - 2011يف حني �أن
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مقاطعة امل�شرتك لالنتخابات النيابية القادمة �ست�ؤ�س�س ملقاطعته لبقية االنتخابات والو�صول
بالتجربة الدميقراطية اليمنية �إىل �أبوب مو�صدة.
ج -انتظام االنتخابات العامة يف مواعيدها القانونية
�إن احلديث عن �سيناريو م�ستقبلي متفائل لليمن �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ينبغي �أن يح�سم
�إ�شكالية الأ�سباب التي حتول دون عقد االنتخابات العامة يف مواعيدها القانونية .ورمبا كان
الف�شل يف ح�سم �إ�شكالية الأ�سباب التي حالت دون عقد االنتخابات النيابية يف ابريل  2009يف
موعدها املحدد تعطينا م�ؤ�رش لأهمية هذا العامل ،فكثري من الإخفاقات املرتابطة ترتبت على
هذا الف�شل ،وتعطينا يف الوقت ذاته �أهميه كربى للح�سم املبكر للأ�سباب التي نعتقد �أنها �ستعيق
عقد االنتخابات العامة يف مواعيدها الد�ستورية ،ولذا فان عقد االنتخابات النيابية القادمة
يف موعدها املتفق عليه يف اتفاق فرباير ،ثم انتظام عقد االنتخابات الرئا�سية واملحلية
والنيابية يف مواعيدها القانونية يف الفرتة املح�صورة بني  2020 - 2010من �ش�أنه �أن ي�سهم
يف خلق ا�ستقرار �سيا�سي ،ويجنب اليمن الكثري من الأزمات التي تفجر ال�رصاع ال�سيا�سي،
وتبعث على الثقة امل�ستمرة بني ال�سلطة واملعار�ضة.
د -جمال�س حملية قوية وال مركزية مالية و�إدارية
قطعت اليمن �شوط ًا يعتد به يف االنتقال نحو �صيغة الالمركزية� ،إذ عقدت انتخابات املجال�س
املحلية يف عامي  2001و .2006وعلى الرغم من �أوجه الق�صور التي �صاحبت جتربة املجال�س
املحلية� ،إال �أن تطوير هذه التجربة ،ودعم التوجه نحو الالمركزية الإدارية واملالية ،يعد
�أحد املحددات الرئي�سة لأحداث نقله نوعية يف جماالت التنمية والرقابة وامل�ساءلة والإ�رشاف
على �أعمال الأجهزة التنفيذية.
هـ  -حتالف قوي ملحاربة الف�ساد
هذا الأمر ينبغي �أن يحتل �أولوية كربى يف �سياق ال�سيا�سات اليمنية الراهنة يف الطريق
نحو عام  ،2020ال�سيما وان �إحدى جمموعتي العمل التي �صاحبت م�ؤمتر لندن  2املنعقد
يف كانون الثاين/يناير  2010قد خ�ص�صت للحوكمة ومكافحة الف�ساد ،ناهيك عن �أن الكثري
من املانحني و�رشكاء التنمية يعربون عن ا�ستحالة حتقيق �أي تنمية يف اليمن دون تطوير
مكافحة ناجعة للف�ساد ونخبه و�آلياته .ولذا فان التحالف القوي بني كافة القوى ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف اليمن يعد حمدد ًا رئي�س ًا ل�سيناريو مين التفا�ؤل والأمل .2020
- 2الأ�س�س واملحددات االقت�صادية

منو اقت�صادي مت�سارع وتنوع يف م�صادر الدخل وتوليد فر�ص عمل وتو�سيع قاعدة اال�ستثمار
�إن النمو اال ق��ت�����ص��ادي يعد ا ل����شرط الرئي�س لتحقيق ا�ستقرار �سيا�سي ورف��اه
اجتماعي ينعم فيه املواطن اليمني مب�ستوى معي�شي الئق ي�ؤمن له حياة كرمية.
وهذا النمو االقت�صادي يعد حجر الزاوية يف �سيناريو التفا �ؤل وا لأمل ،وبدونه
ال ميكن �أن ينه�ض هذا ال�سيناريو �إذ ترتبط به �سل�سلة من احللقات االقت�صادية
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كونه املحدد الرئي�س مل�ستوى الدخل ا ل��ف��ردي ،وا ل��د خ��ل القومي ،وم�ساهمة
القطاعات االقت�صادية ،وامل�شاريع اال�ستثمارية.
 - 3املحددات الأمنية

واجهت اليمن يف الع�رش ال�سنوات الأخرية جملة من التهديدات الأمنية ،ابتد�أً من تفجري املدمرة
الأمريكية «يو �إ�س �إ�س كول» يف عام  ،2000مرورا بتدمري ناقلة النفط الفرن�سية «المربج»
يف  ،2002وان��دالع احلرب مع جماعة احلوثي يف  ،2004وا�ستهداف القاعدة للمن�ش�آت
الإ�سرتاتيجية ،وحتول حراك املتقاعدين يف � 2007إىل جمموعات ترفع �شعارات االنف�صال
ورايات تدعو �إىل فك االرتباط والعودة للو�ضع الت�شطريي ال�سابق.
�إن احلديث عن �سيناريو متفاءل لليمن يف عام  2020يفقد معناه دون وج��ود بنيه �أمنية
حقيقية متهد الطريق لال�ستقرار ال�سيا�سي وو�ضع خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية
مو�ضع التطبيق ،وخلق البيئة اال�ستثمارية املحفزة للنمو االقت�صادي ،وتهيئة املناخ امل�شجع
لل�سياحة ،وتعزيز ثقة �رشكاء التنمية يف الإجراءات املحلية .ولذا ف�إن تعزيز البنية الأمنية
�سيمار�س دور ًا يعتد به يف ت�شكيل مالمح ال�صورة املتفائلة ل�سيناريو الأمل .2020
- 4ح�سم �إ�شكاليات الهوية والوالء الوطني

عد قيام الوحدة اليمنية يف الثاين والع�رشين من �أيار/مايو  1990نقلة نوعية يف طريقة
التفكري اليمني لتجاوز �أزمات املا�ضي .بيد �أن اخلالف بني �رشكاء الوحدة �أف�ضى �إىل اندالع
احلرب الأهلية يف �صيف  .1994وخلفت هذه احلرب جملة من التداعيات ال�سلبية على كافة
اجلوانب ويف مقدمتها اجلوانب النف�سية وال�سيا�سية .ويف  2007مت توظيف ق�ضايا املتقاعدين
الع�سكريني توظيف ًا �سيا�سي ًا قاد يف نهاية املطاف �إىل ظهور املطالب بفك االرتباط واالنف�صال
من جديد ،وهو الأمر الذي �أثار ق�ضية الهوية والوالء لدولة الوحدة اليمنية .واحلديث عن
�سيناريو مين موحد �آمن وم�ستقر مبني يف �أحد �أبعاده على ح�سم �إ�شكالية الهوية واالندماج
الوطني ،وغر�س قيم الوالء الوطني على نحو تختفي فيه نربات االنف�صال ،وتتعزز فيه هوية
املواطنة والوالء لدولة الوحدة اليمنية بحيث تكت�سب الأولوية على ما عداها من الوالءات
الأخرى �سواء كانت حزبية �أو مذهبية �أو مناطقية..
ثانياً :الأ�س�س واملنطلقات اخلارجية (جانب الت �أييد وامل�ساندة)
 - 1دعم جهود بناء الدولة يف ال�صومال

كان النهيار الدولة يف ال�صومال تداعياته ال�سلبية على الأو�ضاع االقت�صادية والأمنية يف
اجلمهورية اليمنية ،فمن ناحية �أوىل ترتب على هذا االنهيار و�صول ما يربو على � 600ألف
الجئ �صومايل �شكلوا �ضغط ًا قوي ًا على االقت�صاد اليمني وفر�ص العمل املحدودة .كما ترتب
على ذلك جملة من التهديدات الأمنية الناجمة عن �أعمال القر�صنة ،والتحالفات الإقليمية
للقاعدة .ولذا فان �إ�سهام املجتمع الدويل يف دعم جهود بناء الدولة يف ال�صومال من �ش�أنه
�أن يوفر م�صدر ت�أييد �إ�ضايف لليمن� ،إذ يخفف من حدة ال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية
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والتهديدات الأمنية التي تواجه اليمن ،ويوفر يف الوقت ذاته بيئة جوارٍ �أفريقي ت�سهم يف
تعزيز منظومة الأمن الإقليمي يف املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن ،ويعد دعم ًا
خارجي ًا ي�سهم يف الدفع ب�سيناريو التفا�ؤل والأمل لليمن .2020
 - 2تبوء اليمن مرتبة الدولة الأوىل بالرعاية خليجي ًا

�إن جناح اليمن يف الو�صول �إىل و�ضع �آمن وم�ستقر يعتمد يف �أحد �أبعاده على �أن حتظى اليمن
مبرتبة الدولة الأوىل بالرعاية من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وبحيث ت�ستمر دول
املجل�س يف التم�سك بقراراتها ال�سابقة ال�صادرة يف القمة الثامنة والع�رشين ملجل�س التعاون
اخلليجي التي انعقدت يف الدوحة يف كانون الثاين/دي�سمرب  ،2007والتي �أكدت يف بيانها
اخلتامي على االلتزام ال�رصيح والوا�ضح بتقدمي الدعم الكامل لليمن يف كافة املجاالت ،مبا
يعنيه الأمر من اال�ستمرار يف دعم خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر،
وت�شجيع اال�ستثمارات اخلليجية على التحرك نحو اليمن ،ولذا فان اال�ستمرار يف اخلطوات
الرامية لت�أهيل اليمن و�ضمه �إىل كافة امل�شاريع الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة بالبنية التحتية
اخلليجية ،يعد م�صدر ت�أييد رئي�س �ضمن مدخالت م�شهد الأمل والتفا�ؤل لليمن يف عام .2020
 - 3دعم خارجي لوحدة اليمن وا�ستق راره وب راجمه التنموية

تهتم الواليات املتحدة واالحتاد الأوربي بالأمن واال�ستقرار يف اليمن لأ�سباب �شتى منها
ان�ضمام اليمن �إىل التحالف الدويل يف مكافحة الإرهاب ،والتجربة الدميقراطية التي حتظى
بت�أييد ودع��م الغرب .وه��ذا االهتمام باليمن خلق عالقات متميزة مع الواليات املتحدة
الأمريكية ودول االحتاد الأوربي ،ويعد انعقاد م�ؤمتر املانحني يف لندن يف نوفمرب 2006
ت�أكيد مل�صداقية هذا الطرح .بيد �أن ا�ستفحال م�صادر التهديد القادمة من القاعدة قد ا�ستدعى
حترك ًا خارجي ًا لتنظيم م�ؤمتر دويل ملناق�شة املو�ضوع الأمني يف لندن يف يناير .2010
وكانت املخرجات الرئي�سة لهذا امل�ؤمتر ت�ؤكد التم�سك بوحدة اليمن وا�ستقراره ،مع �إحالة
مو�ضوع دعم م�شاريع التنمية �إىل م�ؤمترات �أخرى ذات �صلة مثل م�ؤمتر الريا�ض و�أبو ظبي
وبرلني ..ولذا فان اال�ستمرار يف دعم وحدة اليمن وا�ستقراره وبراجمه التنموية يعد م�صدر
رئي�س من م�صادر الت�أييد ال�رضورية لو�صول اليمن �إىل امل�شهد املتفائل يف عام .2020
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عمليـــة التحويــل

العمليات والأفعال ال�رضورية

�إن الو�صول �إىل �سيناريو مين التفا�ؤل والأمل  2020يتطلب �إجراء الكثري من العمليات واتخاذ
الكثري من الأفعال ال�رضورية التي ت�ؤمن الو�صول �إىل ال�سمات العامة التي ت�شكل مالمح هذا
ال�سيناريو .وتتنوع هذه الأفعال والعمليات لت�شمل ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف والرتبوي
واالجتماعي.
وميكن الإ�شارة �إىل �أهم هذه العمليات والأفعال على النحو التايل:
�أوالً :العمليات يف ال�شق ال�سيا�سي

- 1اتفاقات مكتوبة ومعلنة بني ال�سلطة واملعار�ضة
يتطلب ال�سيناريو املتفائل لليمن  2020اتفاقات مكتوبة ومعلنة بني ال�سلطة واملعار�ضة تكمل
اتفاق فرباير  ،2009وتت�ضمن حلو ًال للعرثات واملع�ضالت التي واجهت احلوار بني الطرفني
يف املرحلة ال�سابقة .وهذه االتفاقات املكتوبة واملعلنة لن تتم �إال من خالل مبادرة �سيا�سية
جريئة يقدمها امل�ؤمتر ال�شعبي العام حتظى بالقبول من قبل اللقاء امل�شرتك تت�ضمن عنا�رص
ومفردات تغري امل�شرتك بالعودة �إىل طاولة احلوار واملفاو�ضات ،وتت�ضمن ا�ستجابة فعلية
للمطالب التي يقدمها امل�شرتك انطالق ًا من اتفاق فرباير املوقع بني الطرفني يف عام ،2010
ومن الأفكار التي طرحها الرئي�س �صالح يف خطابه الذي �ألقاه مبنا�سبة العيد الوطني الع�رشين
يف تعز يف الثاين والع�رشين من �أيار/مايو  2010حني �أ�شار �إىل �إمكانية ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية .وبحيث تت�ضمن هذه املبادرة حلو ًال فعلية للنقاط املختلف عليها ويف مقدمتها �إعادة
ت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات ،واملعاجلات املو�ضوعية لل�سجل االنتخابي ،و�إعادة النظر
يف النظام االنتخابي على النحو الذي يرت�ضيه �أطراف العملية ال�سيا�سية .ولعل التوقيع على
حم�رض ت�شكيل جلنة احلوار الوطني يف ال�سابع ع�رش من متوز/يوليو  ،2010ثم ت�شكيل جلنة
احلوار الوطني يف التا�سع والع�رشين من ال�شهر ذاته يعد خطوة متهيدية للم�ضي قدم ًا يف هذا
الطريق .والت�أكيد على وجود اتفاقات مكتوبة ومعلنة بني ال�سلطة واملعار�ضة يكت�سب �أهمية
بالغة لأنه ي� ْؤم ُن من الناحية العملية انتظام يف العمليات ال�سيا�سية الأخرى ،ويجعلنا نفرت�ض
بان اليمن �أفلح يف ما تبقى من عام  2010من الو�صول �إىل �صيغة متفق عليها بني ال�سلطة
واملعار�ضة حول التعديالت الد�ستورية والقانونية ال�رضورية يف تطوير النظام ال�سيا�سي
واالنتخابي ،ومتكنت يف عام  2011من عقد االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد ،وتالها
يف عام  2013يف عقد االنتخابات الرئا�سية وكذا املحلية ،وا�ستكملت عقد بقية االنتخابات
النيابية والرئا�سية واملحلية التالية يف مواعيدها القانونية ،ووفق ًا ملا ت�سفر عنه نتيجة
التعديالت الد�ستورية.
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 - 2التزام �سيا�سي وحزبي بو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب
تعاين اليمن من اختالالت كثرية يف عملية التعيني للمنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية،
والو�صول نحو مين �آمن وم�ستقر وق��ادر على حتقيق م�ستوى معقول من التنمية والرفاه
االقت�صادي واالجتماعي تتطلب ما يلي:
�أ -التزام من قبل ال�سلطة التنفيذية بتعيني القيادات الإدارية وال�سيا�سية ا�ستناد ًا �إىل مبادئ
الكفاءة والقدرة والتناف�س وتكاف�ؤ الفر�ص.
ب -التزام من قبل الأحزاب ال�سيا�سية برت�شيح ال�شخ�صيات امل�ؤهلة واملقتدرة والنزيهة ذات
العقليات التنموية يف االنتخابات العامة النيابية واملحلية .وعدم تر�شيح ال�شخ�صيات التي تبث
عدم مقدرتها ،وعدم نزاهتها.
ويف هذا ال�سياق نفرت�ض �أن اليمن قد ا�ستوعبت �أهمية هذا املعيار ،ومت ت�شكيل حكومات
تكنوقراط تلي مبا�رشة االنتخابات النيابية �أو الرئا�سية ،وت�أخذ على عاتقها �إدارة دفة
التنمية ،وبحيث ت�ستعني احلكومة بامل�ؤهلني يف قيادة بقية م�ؤ�س�سات اجلهاز الإداري للدولة،
واعتمدت معيار التناف�س والكفاءة والقدرة يف الرت�شيح ملختلف املنا�صب القيادية .كما
نفرت�ض يف هذا ال�سياق �أي�ض ًا �أن الأحزاب ال�سيا�سية قد و�صلت �إىل درجة معقولة من الن�ضج
ال�سيا�سي ميكنها من تقدمي مر�شحني يف االنتخابات النيابية واملحلية والرئا�سية ميلكون
م�ؤهالت قيادية و�إدارية و�سيا�سية تخدم عملية التنمية امل�ستدامة.
 - 3دعم جتربة املجال�س املحلية
�إن دعم جتربة املجال�س املحلية وت�أمني �صيغة االنتقال التدريجي للحكم املحلي الكامل
ال�صالحيات ،يعد �ضمن العمليات الرئي�سة لت�أمني �سيناريو التفا�ؤل والأمل .وال ريب �أن
هذه التجربة يف حاجة �إىل مراجعة وتقييم م�ستمر ،واالتكاء على �صيغة �سلطة حملية قوية
ومعززة ليمن �أمن وم�ستقر تفرت�ض �أن اليمن خالل الفرتة املمتدة بني  2020 - 2010قد
�أجنزت ما يلي:
�أ -قامت بتقييم جتربة ال�سلطة املحلية خالل الع�رشة الأعوام الأخرية  2010 - 2001والوقوف
على �أهم نقاط ال�ضعف والعمل على تالفيها.
ب� -أعادت النظر يف قانون ال�سلطة املحلية ،وربط انتخابات املحافظني ومدراء املديريات
بانتخابات املجال�س املحلية على م�ستوى املحافظات واملديريات ،وبحيث يتم انتخاب
املحافظ ومدير املديرية �ش�أنه يف ذلك �ش�أن بقية �أع�ضاء ال�سلطة املحلية.
ج -ح�سم ادوار املجال�س املحلية و�أزالت التعار�ض يف مكوناتها وعدم اخللط بني اجلوانب
التنفيذية واجلوانب الإ�رشافية والرقابية.
د� -إخ�ضاع الفائزين يف انتخابات املجال�س املحلية لربامج بناء قدرات مبا�رشة يف املوا�ضيع
ذات ال�صلة باخت�صا�صاتهم و�صالحياتهم القانونية.
هـ  -ا�ستكمال عملية نقل ال�صالحيات �إىل ال�سلطة املحلية ان�سجام ًا مع نتائج الدرا�سات التقييمية
لتجربة ال�سلطة املحلية خالل الع�رشة الأعوام الأخرية.
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 - 4دعم جهود مكافحة الف�ساد والأجندة الوطنية ل لإ�صالحات ال�شاملة
ي�أتي و�ضع اليمن يف كافة التقارير الدولية ذات ال�صلة بالف�ساد يف مرتبه متدنية ،على الرغم
من ان�ضمام اليمن �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ووجود �إرادة �سيا�سية ملحاربة
الف�ساد جتلت يف الربنامج االنتخابي لرئي�س اجلمهورية والربامج احلكومية املختلفة،
والأجندة الوطنية للإ�صالحات ،و�إ�صدار القانون رقم  39ل�سنة  2006ب�ش�أن مكافحة الف�ساد،
وت�أ�سي�س الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد يف يوليو  .2007وبناء عليه فان امل�ضي قدم ًا
نحو مين �آمن وم�ستقر يف عام  2020يفرت�ض ما يلي:
�أ � -أن قدرات الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد قد تطورت ،وبد�أت يف تنفيذ مكونات
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وح�صلت على دعم قوي جلهودها الرامية �إىل حماربة
الف�ساد ،ومت ت�شكيل الهيئة يف عام  2012من فريق يتمتع بالديناميكية والقناعة الكاملة ب�أهمية
مو�ضوع حماربة وا�ستكمال امل�شوار الذي بد�أته الهيئة امل�شكلة يف  ،2007ومتكنت من �إحالة
عتاولة الف�ساد �إىل النيابة العامة ،و�أن يكون و�ضع اليمن قد حت�سن يف التقارير الدولية
( % 3,5يف تقرير منظمة ال�شفافية الدولية ،واحل�صول على جيد يف تقرير النزاهة العاملي،
وحت�سن م�ؤ�رش الأداء الإداري لدى برتل�سمان �إىل  ،80وم�ؤ�رش احلالة �إىل  ،90والتح�سن يف
م�ؤ�رشات احلكم اجليد لدى البنك الدويل بحلول عام  .)2015والأمر ذاته ينطبق على الهيئة
التي يفرت�ض ت�شكيلها يف عام .2017
ب � -أن يتمكن جمل�س النواب امل�شكل يف عام  ،2011وبقية �أط��راف املنظومة الوطنية
للنزاهة ومكافحة الف�ساد ،من تفعيل التو�صيات الواردة يف تقارير اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة ب�ش�أن املخالفات املالية والإداري���ة ،و�إحالة من تبث تورطهم �إىل الق�ضاء
ال�ستكمال الإجراءات القانونية ب�ش�أنهم ب�صفة منتظمة.
ج � -أن ُت�ؤمِ ُن املنظومة الق�ضائية حتريك ًا فاع ً
ال لق�ضايا الف�ساد يف نيابة الأم��وال العامة
وحماكم الأموال العامة وعلى نحو يك�سب الق�ضاء امل�صداقية الكاملة يف هذا ال�سياق.
د � -أن يكون قد مت تعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء وفك االرتباط بينه وبني ال�سلطة التنفيذية من خالل
�إ�صالح قانون ال�سلطة الق�ضائية ،وح�سم و�ضع النيابة العامة كجزء من ال�سلطة التنفيذية �أو
جزء من ال�سلطة الق�ضائية ،والدور الذي متار�سه احلكومة يف حتديد الكادر الق�ضائي ،ويف
حركة التعيينات الق�ضائية.
ه � -إ�صالح كادر الق�ضاء ،وتن�شيط حركة التفتي�ش الق�ضائي ل�ضمان وجود ق�ضاء
نزيه وم�ستقل.
و -عدم �إلقاء احلمل على الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد منفردة ،وبحيث تكون ال�سلطة
التنفيذية قد التزمت بعدم تعيني من تبث ف�سادهم ،وعملت على �إلغاء العقود االحتكارية التي
مت�س االقت�صاد الوطني ،ومنعت وب�شكل نهائي تنفيذ امل�شاريع بالتكليف �أو على نحو خمالف
لقانون املناق�صات واملزايدات احلكومية ،وان يقوم رئي�س اجلمهورية وكذا جمل�س النواب
با�ستخدام حقهم الد�ستوري يف �إحالة من تبث ف�ساده من كبار �شاغلي الوظائف التنفيذية
العليا للمحكمة العليا ،و�أن يكون جمل�س النواب قد �أعاد النظر يف القانون رقم  6ل�سنة 1995
ب�أ�سا�سه الد�ستوري ،و�أن تكون و�سائل الإعالم قد منحت مزيد من اال�ستقاللية يف مناق�شة
ق�ضايا الف�ساد بطريقة مهنية ومو�ضوعية ،ومت دعم ت�أ�سي�س حتالف وطني مناه�ض للف�ساد،
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ودعم الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد  ،2014-2010وكذا الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد .2019-2015
 - 5تعزيز احلريات الإعالمية ودعم ا�ستقاللية منظمات املجتمع املدين
يتطلب ال�سيناريو مزيد من احلريات ال�سيا�سية ومنح الإعالميني مزيد من حرية احلركة بعيد ًا
عن القيود القانونية والإداري��ة ال�صارمة ،وي�ستوي يف هذا الأمر الإعالم الر�سمي وغري
الر�سمي .ونفرت�ض يف هذا ال�سياق �أن احلكومة قد �أفلحت يف تعزيز احلريات الإعالمية،
وجتنبت اخلو�ض يف مواجهات مبا�رشة مع الإعالميني ،ودعمت منظمات املجتمع املدين دون
تدخل مبا�رش يف حتديد اجتاهاتها ال�سيا�سية �أو ربطها بهذا احلزب �أو ذاك.
�- 6إنفاذ القانون
عانت اليمن يف الآونة الأخرية الكثري من حاالت االنفالت الأمني ،وتفاقم الف�ساد ،ونهب
الأرا�ضي ،لأ�سباب وم�سوغات �شتى ي�أتي يف مقدمتها التهاون يف تنفيذ القانون ،والإح�سا�س
لدى الكثريين بعجز الدولة عن التدخل يف الكثري من الق�ضايا .ويف هذا ال�سياق فان ال�سيناريو
املتفائل لليمن  2020يفرت�ض �أن ال�سلطة التنفيذية قد عززت ح�ضورها الفاعل امل�ؤزر لتنفيذ
القانون وتعزيز هيبة الدولة ،وهو احل�ضور احلا�سم لن�رصة املظلوم ،الذي ي�صون احلقوق،
وي�ضع حد ًا للخارجني عن القانون ،القابل للتطبيق على اجلميع دون متييز ،والق�ضاء على
فكرة �أن هناك �رشيحة باتت تعتقد �أنها فوق القانون� ،أو �أنها خارج طائلة القانون.
ثاني ًا :الأفعال ال�رضورية يف اجلانب االقت�صادي
يرتبط ال�سيناريو املتفائل لليمن بالو�صول �إىل م�ستوى اقت�صادي معقول ن�سبي ًا ،ي�ساعد اليمن
يف جتاوز الكثري من املع�ضالت االجتماعية والأمنية .وهذا امل�ستوى االقت�صادي يتطلب
الكثري من اجلهود التي ي�أتي يف مقدمتها:
�أ  -رفع معدل النمو االقت�صادي
ويفرت�ض هذا الهدف �أن تكون احلكومة قد �أفلحت يف تقييم م�ستوى التنفيذ لإ�سرتاتيجية
التخفيف من الفقر وخطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الثالثة  ،2010 –2006والربنامج
االنتخابي لرئي�س اجلمهورية ،والأولويات الع�رش  ،2011 - 2010والوقوف على مكامن
اخللل وحتليل نقاط ال�ضعف ،وقامت بعد ذلك بت�صميم خطة تنموية واقعية قابلة للتنفيذ يف
الفرتة املمتدة بني  ،2015 –2011و�أفلحت يف تبني جملة من امل�شاريع التنموية التي ت�ؤمن
معدل منو اقت�صادي ال يقل عن � % 5سنوي ًا ،تنعك�س ايجابي ًا وب�شكل ملمو�س على م�ستوى
معي�شة املواطن ،ومبا يرفع متو�سط الدخل الفردي �إىل  1000دوالر �سنوي ًا ،ورفع م�ستوى
الدخل القومي مع نهاية الفرتة �إىل  10مليار دوالر �سنوي ًا ،و�أوقفت االنهيار املريع ل�سعر
العملة الوطنية يف مواجهة العمالت الأجنبية .ونفرت�ض �أن احلكومة قامت جمدد ًا بتقييم
م�ستوى التنفيذ للخطة التنموية  ،2015 - 2011و�رشعت يف و�ضع خطة جديدة للتنمية ال�شاملة
تغطي الفرتة  ،2020-2016و�أمنت الو�صول باليمن �إىل امل�ستوى املن�شود.
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ب  .تعامل جاد مع فر�ضية مين بال نفط 2018
يعتمد ال�شق االقت�صادي يف جانب رئي�س منه على التعامل اجلاد مع فر�ضية وتوقعات مين
بال نفط يف عام  2018وفق تقديرات البنك الدويل ،ويف هذا ال�سياق نفرت�ض �أن احلكومة
قد �رشعت يف البحث عن بدائل عاجلة ميكن �أن تغطي الفجوة التي يحدثها انخفا�ض م�ستوى
�إنتاج النفط ،وتكثيف اال�ستك�شافات النفطية ،و�أعدت درا�سات تقي�س م�ستوى ت�أثري ت�صدير
الغاز يف تعوي�ض الفجوة التي يتوقع �أن يحدثها انخفا�ض ثم ن�ضوب النفط يف اليمن يف الفرتة
.2018-2010
ج  .تنويع م�صادر الدخل
ونفرت�ض �أن احلكومة قد �رشعت يف العمل على تنويع م�صادر الدخل ا�ستناد ًا �إىل درا�سة
م�صادر متويل املوازنة العامة ،ونتائج الدرا�سات التقييمية خلطة التنمية 2015 - 2011
وكذا  ،2020-2016ودعمت القطاعات االقت�صادية الواعدة التي ي�أتي يف مقدمتها الزراعة
والرثوة ال�سمكية وال�سياحة ،ورفعت م�ستوى م�ساهمتها تدريجي ًا يف الناجت الوطني (الزراعة
والرثوة ال�سمكية  % 30بحلول  ،2015و % 40بحلول  ،2020ال�سياحة  % 10بحلول ،2015
 % 15بحلول  )2020ويف متويل املوازنة العامة ملعاجلة االختالالت التي اعتمدت على
الإيرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة.
د  .تو�سيع القاعدة اال�ستثمارية
يعتمد النمو االقت�صادي بالأ�سا�س على تو�سيع قاعدة امل�شاريع اال�ستثمارية التي تت�ضمن
خلق فر�ص عمل �إ�ضافية يف املحافظات اجلنوبية ،وكذا يف بقية املحافظات .ويعد م�ؤمتر
ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية الذي انعقد يف �صنعاء يف عام  2007نقطة انطالق رئي�سة
للمراجعة وامل�ضي قدم ًا يف هذا امل�ضمار .ونفرت�ض هنا �أن اليمن فد �أغلقت امللفات الأمنية
املختلفة بحلول  ،2013وحققت ق��در ًا يعتد به من اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وحلت �إ�شكالية
الكهرباء والطاقة والبنية التحتية بحلول  ،2015و�أفلحت يف �إغ��راء امل�ستثمرين اليمنيني
والعرب والأجانب بتوجيه جزء من ر�ؤ�ؤ�س �أموالهم نحو اال�ستثمار يف اليمن.
هـ  .احلد من التو�سع يف زراعة القات ،و�إيقاف اال�ستنزاف اجلائر للمياه
يقوم ال�سيناريو املتفائل يف هذا ال�شق على افرتا�ض رئي�س مفاده �أن احلكومة تكون قد
اتخذت جملة من ال��ق��رارات التي توقف التو�سع يف زراع��ة القات يف القيعان والأودي��ة
الزراعية ،و�أفلحت يف �إيقاف اال�ستنزاف اجلائر للمياه وتوفري  .5مليار مرت مكعب بحلول
عام  ،2015وتبنت �سيا�سات �إحالل تدريجية ت�شجع املزارعني على التوجه نحو املحا�صيل
النقدية ،واملحا�صيل ذات ال�صلة بالأمن الغذائي ،واملحا�صيل الزراعية املقاومة للجفاف
كجزء من قائمة املحا�صيل الإ�سرتاتيجية ،ورفعت موازنة توفري تقنيات الري احلديث بن�سبة
 % 100بدي ً
ال عن التو�سع يف بناء ال�سدود.
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ثالثاً :عمليات �رضورية يف اجلانب الأمني

�أ � -إغالق نهائي مللف احلرب يف �صعده
�شكل ملف التمرد احلوثي يف �صعده م�صدر من م�صادر تهديد الأمن واال�ستقرار الوطني
والإقليمي ،ويف الوقت ذاته م�صدر من م�صادر �رضب الإجماع الوطني وت�أجيج اخلالف بني
ال�سلطة واملعار�ضة ،ولذا فان النجاح يف �إغالق ملف احلرب يف �صعده على نحو نهائي يعد
�ضمن املتطلبات الرئي�سة ل�سيناريو متفائل لليمن يف عام  .2020وعلى �ضوء خربة اجلوالت
ال�ست لل�رصاع بني القوات احلكومية وبني قوات التمرد ،فان �إغالق ملف احلرب يف �صعده
ي�شرتط ما يلي:
� - 1أن تكون ال�سلطة قد تو�صلت �إىل وفاق �سيا�سي مع املعار�ضة بحلول عام  2011حول
الآليات والإجراءات املتعلقة بت�سوية الإ�شكالية.
� - 2إعطاء اجلانب الفكري وال�سيا�سي والتنموي والعمراين الأولوية على الع�سكري.
� - 3إع��ادة النظر يف القيادات الع�سكرية واملدنية العاملة يف ملف �صعده ،وا�ستبدالهم
بقيادات تتعامل مع امللف بر�ؤية جديدة و�إ�سرتاتيجية جديدة بحلول عام .2012
 - 4الدخول الفوري يف حوار مبا�رش مع قوى التمرد احلوثي حول املطالب الرئي�سة
والو�صول �إىل �صيغ اتفاق ب�ش�أنها مبا ين�سجم مع القانون والد�ستور.
 - 5تبني خطة تنموية خا�صة ب�صعدة ت�أخذ يف االعتبار اجلوانب الفكرية والثقافية
واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية بحلول عام  2011وبحيث تغطي الفرتة .2015-2011
ب  .جتنب خماطر الإرهاب الدويل والقاعدة
ال ريب �أن دخول اليمن يف التحالف الدويل �ضد الإرهاب قد حقق لها بع�ض املكا�سب ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف عالقتها بالواليات املتحدة والقوى الأوربية ،بيد �أنه يف املقابل قد و�ضع
اليمن مبن�ش�أتها الإ�سرتاتيجية حتت مرمى نريان القاعدة .وقد عظم من خماطر القاعدة يف
اليمن التحالف الذي مت بني فرعيها يف اليمن وال�سعودية حتت م�سمى تنظيم القاعدة يف اليمن
واجلزيرة العربية ،ثم التحالف الإقليمي مع تنظيم ال�شباب ال�صومايل .ويتطلب �سيناريو
التفا�ؤل �أن تدخل اليمن العقد الثاين من الألفية الثالثة بدون خماطر تهديد القاعدة ،وعلى
نحو ال يخل بالعالقات اليمنية الأمريكية ،وكذا العالقات اليمنية الأوربية ،وهو الأمر الذي
يعني �أن يتم تبني �سيا�سات حذرة ت�أخذ يف االعتبار ما يلي:
� - 1أن تكون اليمن قد تبنت �صيغ مالئمة للتعامل مع القاعدة بحلول  2012جتنب اليمن
خماطر املواجهة امل�سلحة املبا�رشة معها ،فخربة التعامل مع القاعدة وفق املنطق الع�سكري
قد �أثبت ف�شله يف �أفغان�ستان حيث تتواجد قوات الناتو ب�أ�سلحتها الأمريكية ،ومن باب �أوىل
فان هذا املنطق �سيف�شل يف اليمن ،و�سيدخلها يف متاهات هي يف غنى عنها يف ظل قدراتها
الفنية والتقنية املتوا�ضعة التي ال تقارن بقدرات حلف الناتو.
 - 2ت�صميم برامج الت�أهيل لعنا�رص القاعدة وعلى نحو ي�ؤمن �إعادة دجمها يف املجتمع
اليمني بحلول عام  ،2015وعلى نحو يجعل منها عن�رص ردم وبناء بد ًال من �أن يكون معو ًال
للهدم والتخريب.
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 - 3الو�صول �إىل وفاق �إقليمي -دويل ب�ش�أن التعامل مع القاعدة يف اليمن وفق املنطق
امل�شار �إليه �سلف ًا.
رابعاً� :أفعال �رضورية يف اجلانب الثقايف وتعزيز الهوية الوطنية

يعتمد ال�سيناريو املتفائل يف عام  2020على تعزيز الهوية الوطنية ووجود مين موحد تختفي
فيه الأ�صوات التي تنادي بفك االرتباط واالنف�صال ،و�إغالق ملف احلراك يف املحافظات
اجلنوبية� ،أو يف �أي حمافظات �أخرى .وبطبيعة احلال فان هذا الأمر يتطلب جهود جبارة
تفرت�ض ما يلي:
�أ� -أن تكون احلكومة قد تبنت مبد�أ احلوار املبا�رش مع قادة احلراك يف الداخل ،ولبت كافة
املتطلبات القانونية والد�ستورية بدون ا�ستثناء بحلول عام .2011
ب� -أن تقوم احلكومة با�ستبعاد كافة القيادات الإدارية والع�سكرية التي تبث تورطها يف
ق�ضايا الف�ساد ونهب الأرا�ضي بحلول عام .2011
ج -حل كافة امل�شاكل املتعلقة بالأرا�ضي ،و�إلغاء كافة التوجيهات التي تت�ضمن حتويل
بالأرا�ضي يف املحافظات اجلنوبية للقيادات الع�سكرية والإداري��ة التي تنتمي للمحافظات
ال�شمالية بحلول عام .2012
د-تعيني قيادات جنوبية يف املنا�صب احلكومية والع�سكرية حتظى بدعم وت�أييد املواطنني يف
املحافظات اجلنوبية.
هـ �-إع��ادة النظر يف املناهج الرتبوية والتعليمية ،و�إع��ادة �صياغة املكونات ذات ال�صلة
بالهوية الوطنية والوحدة اليمنية على نحو �أكرث عمق ًا ،وب�شكل قابل للقيا�س الكمي.
و -حت�سني نوعية التعليم احلكومي يف املدار�س والكليات واجلامعات ،ودعم ا�سرتاتيجيات
التعليم الأ�سا�سي والثانوي والفني والعايل ،وتعميم �إلزامية التعليم املجاين يف املراحل
الأ�سا�سية والثانوية ،و�سد الهوة يف جمال االلتحاق بني الذكور والإن��اث ،وخف�ض ن�سب
الت�رسب من التعليم.
خام�سا� :سيا�سات ذات طبيعة جمتمعية

هناك العديد من الق�ضايا املجتمعية وثيقة ال�صلة بال�سيناريو املتفائل وتتطلب تدخ ً
ال حكومي ًا
�سواء من خالل ر�سم ال�سيا�سات �أو من خالل برامج التوعية ،وي�أتي يف مقدمة هذه التدخالت:
�أ� -أن تكون احلكومة قد �صممت برامج خلف�ض معدل النمو ال�سكاين خالل الع�رش ال�سنوات
القادمة ،وبحيث ن�صل �إىل  % 2,5بحلول عام  2015كخطوة مرحلية نحو الو�صول �إىل الهدف
املن�شود يف عام .2020
ب -تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف تنفيذ الربامج احلكومية ،وكذا يف الأن�شطة الرقابية على
�أداء الأجهزة التنفيذية و�أوجه �إنفاق املال العام ،وكافة الأن�شطة الداعمة لل�شفافية والنزاهة.
ج -ر�سم �سيا�سات حتد من تعاطي القات يف �أو�ساط املجتمع ال�سيما بني �رشيحتي الأطفال
وال�شباب بحلول عام .2011
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�ساد�س اً� :أن�شطة �رضورية يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية

يتطلب ال�سيناريو املتفائل جمموعة من الأن�شطة يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية تفرت�ض �أن
احلكومة قد قامت مبا يلي:
 - 1و�ضعت ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وخطة عمل تنفيذية لأهم اجتاهات ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية
يف احلقبة املمتدة بني  2015 - 2011حتدد فيها اليمن �أهدافها الإ�سرتاتيجية وبراجمها
التف�صيلية مع كل من جمل�س التعاون اخلليجي ،اجلامعة العربية ،االحتاد الأوربي ،الواليات
املتحدة الأمريكية ،ثم قامت بتقييم م�ستوى التنفيذ ،وو�ضعت خطة جديدة للحقبة املمتدة بني
.2020-2016
.2حتركت على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل لإيجاد دعم م�ستمر وقوي للوحدة اليمنية
بو�صفها عن�رص �أمن وا�ستقرار يف املنطقة وذات �أهمية للأمن الإقليمي وامل�صالح الدولية.
.3عملت على �إغالق ملف اليمن يف جمل�س الأمن الدويل بقراراته ال�صادرة يف عام 1994
ب�ش�أن الأطراف املتحاربة.
.4تو�صلت �إىل �صيغ لالتفاق مع النا�شطني �ضمن مطلب فك االرتباط واالنف�صال يف اخلارج،
برعاية حكومات الدول التي يقيمون فيها ،تت�ضمن عدم الإقدام على �أن�شطة تت�ضمن امل�سا�س
بالوحدة اليمنية� ،أو حتر�ض على االنف�صال ،والعمل على �إدماجهم يف العملية ال�سيا�سية يف
الداخل للراغبني يف العودة.
.5وظفت دبلوما�سية التنمية على كافة امل�ستويات الإقليمية والدولية ال�سيما مع �رشكاء
التنمية الرئي�سني.
�.6أفلحت يف حت�سني �صورة اليمن يف اخلارج ،وتنقيتها من ال�شوائب التي علقت بها يف
ال�سنوات الأخرية ال�سيما يف جمال الأمن واال�ستقرار واال�ستثمار وال�سياحة.
�.7أقنعت العامل اخلارجي و�رشكاء التنمية مب�صداقية اجلهود التي تبذلها اليمن يف جمال
تطوير التجربة الدميقراطية ،واحلوكمة ومكافحة الف�ساد ،ومنظومة الإ�صالحات الوطنية،
بو�صفها املدخل الرئي�س للح�صول على دعم خارجي لربامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
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املخرجـــــات
مين موحد �آمن وم�ستقر ،ومبعدل منو من�شود ،مرغوب فيه �إقليمي ًا ،ومدعوم دولي ًا
ُ
ال�سمات العامة وامل�ؤ�رشات الكمية
�إن املخرجات املتوخاة من عمليات التحويل ال�سابقة تتمثل يف الو�صول �إىل �سيناريو مين
موحد �أمن وم�ستقر ينعم بال�سلم االجتماعي ،ويحقق معدل منو اقت�صادي واجتماعي و�سيا�سي
مرغوب ،يحظى بدعم �إقليمي وا�ضح يف جماالت التنمية و�سيا�سات التكامل الإقليمي ،ويتمتع
بدعم دويل لرباجمه الرئي�سية يف جماالت الإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي.
ولهذا ال�سيناريو جمموعة من ال�سمات وامل�ؤ�رشات التي ميكن الإ�شارة �إىل بع�ضها على النحو
التايل:
�أوالً :ال�سمات وامل �ؤ� رشات ال�سيا�سية

 - 1تفاعل دون احتقان بني �أطراف العملية ال�سيا�سية على وجه العموم ،وامل�ؤمتر ال�شعبي
العام و�أحزاب اللقاء امل�شرتك على وجه اخل�صو�ص ،واتفاق تام على �إجراء االنتخابات
العامة يف مواعيدها القانونية ،واللجوء للحوار عند ن�شوب �أي خالف بني الأطراف كافة.
 - 2احتكام كلي ل�صناديق االقرتاع ،وحيادية كاملة للجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء،
واختفاء مظاهر الطعن يف نتائج االنتخابات� ،أو االتهامات املتبادلة بالتزوير والتالعب
بنتائج االنتخابات.
 - 3كوادر م�ؤهلة تتوىل قيادة م�ؤ�س�سات الدولة والأجهزة احلكومية ا�ستنادا �إىل معيار
الكفاءة والقدرة تعزز فاعلية امل�ؤ�س�سات احلكومية وتطور �أدائها.
 - 4حت�سن و�ضع اليمن يف التقارير الدولية ذات ال�صلة بالف�ساد (احل�صول على 5
درج��ات من ع�رش كحد �أدن��ى على مقيا�س منظمة ال�شفافية العاملية ب��د ًال عن الدرجة
الراهنة ( ،)2009 - 2,1وحت�سني و�ضع اليمن يف م�ؤ�رشات احلكم اجليد �إىل درجة
تتجاوز  ،% 50حت�سن ترتيب اليمن يف م�ؤ�رش برتل�سمان اخلا�صني مب�ؤ�رش احلالة (70
بد ًال عن  )103وم�ؤ�رش الأداء الإداري ( 60بد ًال عن  ،)94اخلروج من ت�صنيف ال�ضعيف
جد ًا وال�ضعيف يف تقرير النزاهة العاملي.
 - 5ق�ضاء نزيه فاعل وم�ستقل.
 - 6برملان قوي وقادر على ممار�سة وظائفه الرقابية بفاعلية على الأن�شطة احلكومية.
 - 7عالقة وا�ضحة بني الأج��ه��زة احلكومية على ال�صعيدين املركزي وال�لا مركزي،
و�صالحيات �أو�سع لل�سلطة املحلية ،وجمال�س حملية مدربة ومقتدرة وقادرة على �إدارة دفة
عملية التنمية على ال�صعيد املحلي.
 - 8حريات �إعالمية و�سيا�سية �أو�سع ،ووجود قوانني تنظم احلق يف الو�صول �إىل املعلومة،
49
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

تدعم احلريات الإعالمية ،وتنظم البت املرئي وامل�سموع للجهات غري احلكومية.
 - 9تطبيق فاعل للقانون على اجلميع ،وعلى كافة املناطق ،ومزيد من املواءمة بني
القوانني والت�رشيعات اليمنية والقوانني والت�رشيعات اخلليجية واالتفاقيات الدولية.
ثانياً :ال�سمات وامل �ؤ� رشات االقت�صادية

 - 1تنوع يف م�صادر الدخل ،وا�ستك�شافات نفطية م�ستمرة ،وارتفاع يف عائدات ت�صدير
الغاز تعو�ض الق�صور يف �إنتاج النفط اخلام ،وقطاعات اقت�صادية واعدة ت�سهم يف التخفيف
من االعتماد على النفط والغاز (الأ�سماك ،الزراعة ،ال�سياحة ،البناء والت�شييد).
 - 2معدل منو اقت�صادي �سنوي م�ستقر .% 5
 - 3ارتفاع م�ستوى الدخل القومي من  7مليار دوالر �إىل  15مليار دوالر.
 - 4ارتفاع م�ستوى احلد الأدنى للأجور �إىل  500دوالر.
 - 5ارتفاع م�ستوى الدخل الفردي �إىل  1500دوالر.
 - 6اكت�ساب ع�ضوية منظمة التجارة العاملية.
 - 7بنية حتتية حمفزة على منو القاعدة اال�ستثمارية.
 - 8انخفا�ض يف امل�ساحات املزروعة من القات بن�سبة  ،% 50وانخفا�ض يف حجم املياه
امل�ستخدمة يف ري وزراع��ة القات مبقدار مليون مرت مكعب ،وارتفاع م��وازي يف ن�سبة
امل�ساحات املزروعة باملحا�صيل ذات ال�صلة بالأمن الغذائي واملحا�صيل النقدية.
ثالثاً :ال�سمات وامل �ؤ� رشات الأمنية

� - 1إغالق كلي مللف احلرب يف �صعده ،و�إعادة �أعمار �صعده ،و�إنهاء مظاهر الت�سلح،
وا�ستيعاب احلوثيني يف العملية ال�سيا�سية.
� - 2إنهاء �أن�شطة القاعدة يف اليمن ،وت�أهيل ودمج عنا�رص القاعدة يف املجتمع.
 - 3فاعلية �أكرب للأجهزة الأمنية يف تعقب املجرمني واخلارجني على القانون.
� - 4إغالق كلي مللف احلراك واملطالبة بفك االرتباط واالنف�صال يف املحافظات اجلنوبية،
و�إنهاء حاالت ال�صدام امل�سلح مع قوى احلراك ،وا�ستيعاب قياداتهم يف الداخل يف العملية
ال�سيا�سية ،وحتييد قيادات احلراك يف اخلارج الراف�ضني لالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية يف
الداخل.
رابعاً :ال�سمات وامل �ؤ� رشات الثقافية والرتبوية

 - 1مناهج متطورة تواكب التطور الذي ت�شهده دول اخلليج يف هذا املجال ،ومدار�س
م�ؤهلة وم��زودة باملختربات واملعامل ال�صاالت واملالعب الريا�ضية ،ومعلم متميز،
و�إدارة مدر�سية مقتدرة ،وموجه متمكن ،وتوازن ن�سبي بني الذكور والإناث يف �أعداد
امللتحقني بالتعليم.
 - 2جامعات ومعاهد معرتف بها �إقليمي ًا ودولي ًا ،وخمرجات قادرة على الدفع بعجلة
التنمية ،و�إنتاج البحث العلمي مبا يخدم ق�ضايا املجتمع.
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خام�س اً :ال�سمات وامل �ؤ� رشات املجتمعية

�سواء
 - 1جمتمع مدين ن�شط وم�شارك بفاعلية يف التنفيذ والرقابة على الأن�شطة احلكومية
ً
كانت �إدارية �أو مالية �أو �سيا�سية.
 - 2معدل منو �سكاين ال يتجاوز .% 2
� - 3شباب عازف عن تعاطي القات ،و�سيادة قيم جمتمعية حت�ض على ت�أ�سي�س مين بال قات.
 - 4ان�ضمام اليمن �إىل بقية اللجان الرئي�سة العاملة يف جمل�س التعاون اخلليجي مبا يف ذلك
اللجان الأمنية.
�ساد�س اً� :سمات وم �ؤ� رشات العالقات اخلارجية

- 1مين يتمتع بع�ضوية كافة اللجان العاملة يف جمل�س التعاون اخلليجي ،ويحظى مبرتبة
الدولة الأوىل بالرعاية لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وطرف مبا�رش يف م�شاريع
التكامل الإقليمي اخلليجي وم�شاريع البنية التحتية ،وم�ؤهل الكت�ساب الع�ضوية الكاملة يف
جمل�س التعاون.
 - 2مين ميار�س دور قيادي يعتد به يف �شبكة تفاعالت النظام الإقليمي العربي ،والتفاعل
اخلالق مع كافة الق�ضايا العربية والإ�سالمية.
 - 3مين يتمتع بع�ضوية منظمة التجارة العاملية.
 - 4التزام �أمريكي �أوربي بالتم�سك بوحدة اليمن وا�ستقراره ،ودعم التجربة الدميقراطية
اليمنية ،وبرامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
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التغذية اال�سرتجاعية

(ردود الفعل املحلية والإقليمية والدولية)

�إن الو�صول �إىل م�شهد «مين موحد �أمن وم�ستقر ،مبعدل منو مرغوب ،ويحظى مبرتبة الدولة
الأوىل بالرعاية �إقليم ًا ،وبالتزام دويل بدعم برامج يف الإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي»
بو�صفه النتيجة النهائية لعملية التحويل� ،أو خمرجات النظام ال�سيا�سي (� )outputsسريتب
نوع ًا من التغذية اال�سرتجاعية االيجابية التي ت�ؤمن دعم ًا وت�أييد ًا من البيئة الداخلية للنظام
ال�سيا�سي اليمني ،وا�صطفاف ًا وطني ًا ،وان�ضباط ًا �أمني ًا ،ومنو ًا اقت�صادي ًا .فالر�أي العام،
و�أحزاب ال�سلطة واملعار�ضة �ستتفاعل مع بع�ضها البع�ض ايجابي ًا ،وبحيث ت�ؤمن منط ًا من
التغذية اال�سرتجاعية االيجابية التي ت�ؤمن نوع ًا من اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والأمني .وذات النمط من التغذية اال�سرتجاعية االيجابية �سيجده النظام من
اجلوار اخلليجي و�رشكاء التنمية الدوليني .واملح�صلة النهائية �أن النظام ال�سيا�سي �سيجد
دعم ًا حملي ًا و�إقليميا ودولي ًا يحفزه على تكرار نف�س منط عملية التحويل واحلفاظ على طبيعة
املخرجات التي تعزز م�شهد الأمل والتفا�ؤل.

52
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

املالحق

ملحق ()1

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية الأوىل

�إقت�صاديات مابعد النفط
م

معد الورقة :د/محمد االفندي
املكان  :البنك الدولي | التاريخ9002 3--32 :

اجلهة

االسم

1

د .محمد االفندي

أستاذ اإلقتصاد بجامعة صنعاء

2

بيسون أتنج

مدير البنك الدولي  -اليمن

3

مهندس ناجي أبو حامت

البنك الدولي

4

د/علي عبد الرزاق

خبير اقتصادي بالبنك الدولي

5

د /رؤوفة حسن

كلية اإلعالم  -جامعة صنعاء

6

د /محمد الظاهري

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

7

د /محمد احلمدي

وكيل وزارة املياة – جامعة صنعاء

8

عبد الناصر املودع

باحث ومحلل سياسي

9

د/جالل فقيرة

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

10

د /ابتهاج اخليبة

كلية االقتصاد – جامعة عدن

11

د /أحمد عبد الكرمي سيف

رئيس مركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية

12

د /عبد الكرمي السياغي

أستاذ اإلحصاء  -جامعة صنعاء

13

علي الوافي

باحث ومحلل سياسي وإقتصادي

14

جالل يعقوب

وكيل وزير املالية

15

عميد ركن /علي ناجي عبيد

مركز الدراسات االستراتيجية العسكري

16

جميلة علي رجا
نبيل الصوفي

رئيسة مركز مين لالستشارات
صحفي

مراد املريري

رجل اعمال

ناجي أبو حامت

البنك الدولي

د /محمد احلاوري

وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

فليكس إيكنبرج

املمثل املقيم ملؤسسة فريدريش إيبرت

محمود قياح

مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت

فاحت أونال

مؤسسة فريدريش ايبرت

علي سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية

هاجع اجلحافي

منتدى التنمية السياسية

عهد احلضرمي

منتدى التنمية السياسية

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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ملحق ()2

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية الثانية

الأمن املائي
م

معد الورقة :د  /محمد احلمدي
املكان  | GTZ :التاريخ2009-4-22 :

اجلهة

االسم

1

د /محمد احلمدي

وكيل وزارة الصحة – معد الورقة

2

د /رؤوفة حسن

كلية اإلعالم  -جامعة صنعاء

3

عبد الناصر املودع

باحث ومحلل سياسي

4

جالل فقيرة

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

5

علي الوافي

باحث ومحلل سياسي وإقتصادي

6

عميد ركن .علي ناجي عبيد

رئيس مركز الدراسات االستراتيجية العسكري

7

جميلة علي رجا

رئيسة مركز مين لالستشارات

8

نبيل الصوفي

صحفي

9

Dr. Gerhard Liehthal

GTZ

10

ناصر اليزيدي

GTZ

11

كاترينا مفيس

GTZ

12

سهير عاطف

باحثة مبركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية

13

أروى البعداني

باحثة مبركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية

14

فليكس إيكنبرج

املمثل املقيم ملؤسسة فريدريش إيبرت

15

محمود قياح

مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت

16

توماس فالكنرج

مؤسسة فريدريش ايبرت

17

علي سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية

18

هاجع اجلحافي

منتدى التنمية السياسية

19

عهد احلضرمي

منتدى التنمية السياسية
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ملحق ()3

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية الثالثة

اليمن وال�سكان
م

معد الورقة :د /رؤوفة حسن
املكان  :وزارة التخطيط | التاريخ2009-5-30 :

اجلهة

االسم

1

د /رؤوفة حسن

كلية اإلعالم  -جامعة صنعاء

2

د .جميلة صالح الراعبي

وكيلة وزارة الصحة – قطاع السكان

3

د /محمد احلمدي

وكيل وزارة املياة – جامعة صنعاء

4

د /محمد الظاهري

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

5

د /محمد االفندي

أستاذ اإلقتصاد بجامعة صنعاء

6

عبد الناصر املودع

باحث ومحلل سياسي

7

د /جميلة الراعبي

وكيل وزارة الصحة

8

عميد ركن /علي ناجي عبيد

مركز الدراسات االستراتيجية العسكري

9

د /أحمد عبد القهار

متخصص في السكان

10

د /عبدالعزيز جنم الدين

املعهد العالي للعلوم الصحية

11

محمد عيدروس

السفارة الهولندية

12

م /اجنيال صالح

وزارة الرزاعة

13

قيس األبهر

UNFPA

14

علي الوافي

باحث ومحلل سياسي وإقتصادي

15

د /حمير عبداملغني

UNFPA

16

فليكس إيكنبرج

املمثل املقيم ملؤسسة فريدريش إيبرت

17

محمود قياح

مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت

18

علي سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية

19

هاجع اجلحافي

منتدى التنمية السياسية

20

عهد احلضرمي

منتدى التنمية السياسية

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية الثالثة
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ملحق ()4

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية ال رابعة

احلكم املحلي
م

معد الورقة :د  /محمد الظاهري
املكان :فندق شهران | التاريخ2009-6-28 :

اجلهة

االسم

1

د /محمد الظاهري

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

2

خديجة ردمان

وزارة احلكم احمللي  -وكيل وزارة

3

د /محمد احلاوري

وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

4

د /محمد االفندي

أستاذ اإلقتصاد بجامعة صنعاء

5

عبد الناصر املودع

باحث ومحلل سياسي

6

علي الوافي

باحث ومحلل سياسي وإقتصادي

7

جميلة علي رجا

رئيسة مركز مين لالستشارات

8

د /محمد عبد اجمليد قباطي

حزب املؤمتر الشعبي العام

9

علي ناجي عبيد

مركز الدراسات اإلستراتيجية العسكري

10

د/علي منصور الغرباني

متخصص قانوني

11

عبدالوهاب القاسم

محامي

12

عبدالوهاب دهاف

وزارة التخطيط

13

جالل محمد شرف

صيدالني

14

د /عبده سعيد ناجي

مركز الدراسات اإلستراتيجية العسكري

15

د /جالل فقيرة

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

16

فليكس إيكنبرج

املمثل املقيم ملؤسسة فريدريش إيبرت

17

محمود قياح

مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت

18

علي سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية

19

هاجع اجلحافي

منتدى التنمية السياسية

19

عهد احلضرمي

منتدى التنمية السياسية
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ملحق ()5

�أ�سماء امل�شاركني يف احللقة النقا�شية اخلام�سة

عالقة اليمن مع دول اخلليج
م

معد الورقة :أ /عبد الناصر املودع
املكان  :فندق املوفمبيك | التاريخ2009-11-19 :

اجلهة

االسم

1

أ  .عبدا لناصر املودع

معد الورقة  -باحث

2

د/أحمد عبدا مللك

صحافي مستقل  -قطر

3

د/سالم تبوك

ُع مان

4

د/أبتسام الكتبي

جامعة اإلمارات  -أستاذ العلوم السياسية

5

رؤوفة حسن

كلية اإلعالم  -جامعة صنعاء

6

جميلة علي رجا

رئيسة مركز مين لالستشارات

7

جالل يعقوب

وكيل وزير املالية

8

جالل فقيرة

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

9

د/محمد األفندي

املركز اليمني للدراسات اإلستراتيجية

10

د /محمد احلاوري

وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

11

د /محمد الظاهري

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة صنعاء

12

علي ناجي عبيد

مركز الدراسات اإلستراتيجية العسكري

13

د/خالد الفهد

جامعة صنعاء  -أستاذ العلوم السياسية

14

أحمد عبد الكرمي سيف

رئيس مركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية

15

د /علي البريهي

جامعة صنعاء  -أستاذ اإلعالم واإلتصال

16

نشوان السميري

CHF International

17

سامي غالب

صحيفة النداء  -رئيس حترير

18

محمد أبو حلوم

املؤمتر الشعبي العام

19

محمد عباس

مركز الدراسات األستراتيجية العسكري

20

منصور البشيري

وزارة التخطيط

21

أروى أحمد

باحثة مبركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية

22

د /جميلة الراعبي

وكيل وزارة الصحة  -قطاع السكان

23

عبداجمليد البطلي

وزارة التخطيط

24

د /قاسم الطويلي

مركز الدراسات األستراتيجية العسكري
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25

فليكس إيكنبرج

املمثل املقيم ملؤسسة فريدريش إيبرت

26

محمود قياح

مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت

27

نورا بازرعة

مؤسسة فريدريش ايبرت

28

علي سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية

29

هاجع اجلحافي

منتدى التنمية السياسية

30

عهد احلضرمي

منتدى التنمية السياسية

31

بسام علي سيف

منتدى التنمية السياسية
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الأوراق املرجعية وخال�صة مناق�شتها

اليمن ون�ضوب النفط

�أ .د .حممد �أحمد الأفندي

الأمن املائي

حماولة لتحليل واقع وم�ستقبل املياه يف اليمن
د .حممد �إبراهيم احلمدي

اليمن و�سكانها يف مطلع 2020م ر�ؤية ا�ست� رشافية
د /ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي

احلكم املحلي
يف �إطار املجتمع والدولة يف اليمن
�إ�شكاالته وم�آله
د .حممـد حم�سـن الظاهـري
ق�سم العلوم ال�سيا�سية– جامعة �صنعاء

اليمـن -اخلليـج � 2020سيناريوهات الدمج والعزلة
عبد النا�رص املودع

اليمن ون�ضوب النفط
�أ.د .حممد �أحمد الأفندي

مقدمــة

تهدف هذه الورقة �إىل تقدمي عر�ض حتليلي لأبرز م�ؤ�رشات االقت�صاد الكلي ودالالتها على
االقت�صاد اليمني يف حالة ن�ضوب النفط .كما تقدم الورقة ثالثة �سيناريوهات للم�سار املحتمل
لالقت�صاد بدون النفط �أو يف حالة تراجع كميات النفط املنتجة وامل�صدرة.
ولتحقيق هذا الهدف ف�إن مو�ضوعات الورقة موزعة على جز�أين:
اجلزء الأول :وي�شمل الو�ضع ال راهن لالقت�صاد من خالل ا�ستع را�ض �أبرز امل �ؤ� رشات االقت�صادية
الكلية وهي:

 حالة النمو االقت�صادي. فعالية النمو االقت�صادي. دور النفط يف االقت�صاد الكلي. االدخار واال�ستثمار. �ضعف كفاءة تخ�صي�ص املوارد العينية. مناخ اال�ستثمار.وقد تناول هذا اجلزء برتكيز �شديد دون اال�ستعرا�ض يف تفا�صيل دقيقة لأن هذه لي�س من
هدف هذه الورقة.
اجلزء الثاين� :سيناريوهات احلا�رض و�آفاق امل�ستقبل.

 ال�سيناريو املت�شائم. ال�سيناريو املتفائل. ال�سيناريو امل�ؤ�س�سي.حيث مت عر�ض حمددات كل �سيناريو و�آثاره وحمددات ا�ستمراريته وا�ستقراره �إ�ضافة �إىل
ق�ضايا �أخرى مرتبطة بكل �سيناريو.
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الو�ضع الراهن لالقت�صاد الكلي
�أوالً :حالة النمو االقت�صادي

ت�شري الإح�صاءات الر�سمية �إىل �أن معدل النمو للناجت املحلي الإجمايل ظل مرتاوح ًا عند 3
 %خالل الفرتة 2006/2002م با�ستثناء عام 2005م الذي ارتفع �إىل  % 5.6بينما تعطي
تقديرات البنك الدويل م�ؤ�رشات منخف�ضة للنمو فهي  % 2.9 ،% 2.7 ،% 3.1خالل الفرتة
 ،2005/2003و % 3.2 ،% 3.2لل�سنوات 2007 ،2006م على التوايل.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن معدل منو الناجت املحلي غري النفطي قد ارتفع بنقاط مئوية متوا�ضعة
حيث ارتفع من  % 4.6لعام 2002م �إىل  % 6.5لعام  ،2005ثم عاد �إىل االنخفا�ض �إىل 4.7
( %انظر اجلدول .)1
وعلى �أية حال ف�إن هذا النمو قد كان مدفوع ًا من قطاع النفط اخلام والغاز ،وهذا ما تدل
عليه ن�سبة م�ساهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل الذي ارتفعت من  % 29.9لعام
2002م �إىل  % 35.1لعام 2006م.
ثم القطاع الزراعي الذي ارتفعت ن�سبة م�ساهمته يف الناجت من  % 13.3لعام 2002م وظل
منخف�ض حتى و�صل �إىل  % 10.2من الناجت العام لعام 2006م.
يليه قطاع ال�صناعات التحويلية الذي ارتفعت ن�سبة م�ساهمته يف الناجت من  % 6لعام 2002م
�إىل  % 7.3لعام 2007م وهي ن�سبة ما زالت متدنية وكذلك قطاع التجارة والنقل والبناء.
وب�صورة عامة ف�إن ن�سبة م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل قد
انخف�ضت من  % 70لعام 2002م �إىل  % 64.9لعام 2006م� ،أي �أن نحو % 35من الناجت
ميثل �إ�سهام القطاع النفطي (ثلث الناجت املحلي).
وي�ؤكد هذا �أن ن�سبة منو قطاع النفط قد بلغ يف املتو�سط نحو  % 21خالل الفرتة 2007/2004م
حيث ارتفع معدل النمو اال�سمي لهذا القطاع من  % 35.2لعام 2004م �إىل  % 44لعام 2005م
ثم انخف�ض �إىل  % 15.4لعام 2006م و�أ�صبح املعدل �سالب بنحو  % 12لعام 2007م.
وب�صورة عامة ف�إن ارتفاع معدل النمو اال�سمي للقطاع النفطي يعزي ب�صورة رئي�سية �إىل
ارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط امل�صدر بالرغم من انخفا�ض كمية �إنتاج النفط يف اليمن من
نحو  148ملني برميل لعام 2004م �إىل نحو  117مليون برميل لعام 2007م.
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ثانياً :فعالية النمو االقت�صادي

يت�سم م�سار معدل النمو االقت�صادي بالتذبذب �صعود ًا وهبوط ًا بني  % 4 -% 3و�أحيان ًا 5
 ،%هذا النمو ما زال غري كايف لزيادة م�ستوى الدخل الفردي وتقلي�ص ن�سب الفقر والبطالة.
�إذا ميكننا القول �أنه ما زال منو ًا عقيم ًا ال يولد فر�ص عمل م�ؤثرة ،حيث ن�سبة البطالة ما زالت
يف ارتفاع وترتاوح عند  % 18وفق ًا للبيانات الر�سمية.
ويف ظل معدل منو �سكاين يبلغ نحو  ،% 3ف�إن متو�سط منو الدخل الفردي ما زال �ضعيف ًا
وغري ٍ
كاف لرفع م�ستوى املعي�شة للفرد و�إخراجه من ربقة الفقر.
بالرغم من �أن متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل القومي املتاح قد ارتفع من 544دوالر �سنوي ًا
لعام 2002م �إىل  574دوالر 649 ،دوالر761 ،دوالر و869دوالر لل�سنوات 2006-2003
تباع ًا.
�إال �أنه لي�س م�ؤ�رش ًا قوي ًا على حت�سن كبري وم�ؤثر يف الدخل الفردي ،وب�صورة عامة ،ف�إن
معدل النمو املحقق ما زال �ضعيف ًا وغري ٍ
كاف لتحقيق متطلبات النهو�ض االقت�صادي وحتقيق
الأهداف االجتماعية املتعلقة برفع م�ستوى املعي�شة والق�ضاء على الفقر والبطالة.
ثالثاً :دور النفط يف االقت�صاد الكلي

ميكن القول �أن االقت�صاد الكلي يعتمد ب�صورة رئي�سية على �إنتاج النفط ،فهناك ثالثة جماالت
رئي�سية ي�ؤدي فيها �إنتاج النفط دور ًا م�ؤثر ًا وهي:
 .1منو اقت�صادي مدفوع بقطاع النفط ،حيث ي�سهم قطاع النفط واخلام كما ذكرنا �سابق ًا
بنحو  % 35من الناجت املحلي الإجمايل بالرغم �أن معدل النمو احلقيقي لإنتاج النفط قد
�أ�صبح �سالب ًا ومتذبذب ًا بني  %-5لعام 2004م �إىل 6.6 ،% 12.2 ،% 8.3 ،% -0.79
 %لل�سنوات 2007-2005م على التوايل .وهذا يعني �أن الأ�سعار املرتفعة العاملية للنفط
امل�صدر ،قد عو�ضت النق�ص يف الكميات املنتجة من النفط وهو الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع
م�ساهمة الإنتاج النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل.
 .2ت�شكل ال�صادرات النفطية نحو  % 92يف املتو�سط من �إجمايل ال�صادرات خالل الفرتة
2007/2005م.
وقد انعك�س هذا على ارتفاع ن�سبة �صايف ال�صادرات كن�سبة من الناجت املحلي من  % 0.9لعام
2004م �إىل  % 9لعام 2006م ثم تراجعت �إىل  % 6لعام 2007م �أو بن�سبة  % 5.2يف املتو�سط
خالل الفرتة2007/2004م .وانعك�س هذا �أي�ض ًا على وجود فائ�ض يف امليزان التجاري.
ومن ناحية �أخرى ف�إن ارتفاع ن�سبة م�ساهمة ال�صادرات النفطية يف �إجمايل ال�صادرات يك�شف
االختالل البنيوي الذي يعاين منه االقت�صاد اليمني والذي يت�سم مبحدودية قاعدته الإنتاجية،
وهو الأمر الذي انعك�س على �ضيق وحمدودية هيكل ال�صادرات اليمنية والذي ت�شمل بالإ�ضافة
�إىل النفط على بع�ض ال�سلع الأولية الزراعية ،واال�ستهالكية.
 .3ت�شكل الإيرادات النفطية نحو  % 70يف املتو�سط من �إجمايل الإيرادات العامة للدولة–
�أي �أن الإيرادات غري النفطية (ال�رضيبية وغريها) ال ت�شكل �إال نحو  % 30يف املتو�سط.
ويف حني �أن ارتفاع الإيرادات النفطية املرفوع بارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط قد وفر
موارد كبرية للموازنة ،ومن ثم �شجع على مزيد من الإنفاق العام املربر وغري املربر.
�إال �أن هذا الو�ضع غري قابل لال�ستمرار كون هذا امل�صدر لي�س قاب ً
ال لال�ستدامة يف حالة
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انخفا�ض احتياطي النفط �أو انخفا�ض الأ�سعار العاملية للنفط ،وهو الأمر الذي يتطلب الت�أهب
و�أخذ البدائل امل�ستقبلية ،علم ًا �أن احتياطي النفط امل�ؤكد املتبقي يقدر 1.1مليار برميل.
�إن ارتفاع م�ساهمة الإيرادات النفطية يف املوازنة قد جعل عجز املوازنة يف احلدود الآمنة
حيث حققت املوازنة فائ�ض كن�سبة من الناجت املحلي بلغت  % 0.5لعام 2002م حتول �إىل عجز
ن�سبته  % 4.2لعام 2003م وانخف�ضت ن�سبة العجز �إىل  ،1.8 ،2.2لل�سنوات 2009/2004م
وحققت املوازنة فائ�ض يف 2006م بن�سبة  % 1.9من الناجت ويبني جدول ( )2هذه امل�ؤ�رشات
جدول ()2
2003

2004

2005

2006

2007

2002

68

69

67.8

73.1

69.1

نسبة اإليرادات النفطية إلى إجمالي اإليرادات العامة

31

34

38

34

نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي:

20

23

28

24

2.2-

1.8-

1.9+

9

9

7

نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات

إجمالي اإليرادات العامة
اإليرادات النفطية

0.5+

4.2-

8

عجز املوازنة
اإليرادات غير النفطية

ويالحظ �أهمية الإيرادات النفطية كن�سبة من الناجت املحلي ،حيث ارتفعت
من  % 20لعام 2004م �إىل  % 28لعام  2006وانخف�ضت �إىل  % 24لعام 2007م.

بينما ظلت ن�سبة الإيرادات ال�رضيبية من الناجت منخف�ضة وترتاوح عند  % 9يف املتو�سط خالل
الفرتة.
�إن اعتماد املوازنة على �إيرادات النفط قد �شجع االجتاه نحو ال�سيا�ســات االتفاقية التو�ســـعية
حـيث ارتفعت ن�ســـبة الإنفاق من الناجت املحلي من  % 34.4لعـــام 2004م �إلــى % 42.6
لعام 2007م �أو بن�سبة  % 36يف املتو�سط خالل الفرتة ( 2007/2004انظر جدول،)3
وب�شكل ارتفاع النفقات اجلارية امل�صدر الأول لزيادة االتفاق العام حيث بلغت ن�سبة الإنفاق
اجلاري من الناجت نحو  % 30يف املتو�سط حيث ارتفعت من  % 24.1لعام 2004م �إىل 33
 %لعام 2007م.
وب�صورة مناق�ضة ،ف�إن ن�سبة الإنفاق اال�ستثماري ظلت متدنية ومنخف�ضة �سنوي ًا من % 8.2
من الناجت العام 2004م �إىل  % 7.9 ،% 7.7لل�سنوات 2007/2006م على التوايل.
وال �شك �أن هذا الأمر ي�ؤثر على م�سار معدل النمو االقت�صادي يف البلد كما �أنه يعك�س مدى
االختالل املايل الذي تعاين منه املوازنة العامة حيث يرتفع ح�صة الإنفاق اجلاري على
ح�ساب الإنفاق التنموي ،هو الأمر الذي يثري م�شكلة اال�ستخدام الأكفاء للموارد.
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جدول ( )3مؤشرات املالية العامة
 %من الناجت احمللي

2004

2005

2006

2007

إجمالي النفقات العامة

34.4

36.9

37.4

42.6

النفقات اجلارية

24.1

26.6

28.4

33

النفقات االستثمارية

8.2

7.9

7.7

7.9

صافي اإلقراض

1.6

2

1.4

1

املصدر :وزارة املالية :إحصاءات مالية احلكومة ،العدد .2007/3

.4حقق �إنتاج وت�صدير النفط فوائ�ض مالية (الإيرادات النفطية املح�سوبة بال�سعر العاملي
الفعلي ،مطروح ًا منها الإيرادات النفطية املح�سوبة ب�سعر املوازنة) كبرية بلغت نحو اثنتني
ترليون ريال �أو ما ي�ساوي نحو ع�رشة مليار دوالر وفق ًا للجدول الآتي:
جدول ()4

السنوات

فوائض إيرادات النفط االعتماد اإلضافي

نسبة االعتماد اإلضافي إلى تقدير املوازنة قبل التعديل

2001

 75.4مليار

% 15

2002

100.9

% 19

2003

108.8

% 16

2004

188.6

% 25

2005

400.3

% 54

2006

392.7

% 36

2007

278

( % 17من مصادر غير تضخمية)

2008

700
املصدر :التقرير السنوي للجهاز املركزي للرقابة واحملاسبة على موازنة2007م

ومن املعروف �أن فوائ�ض النفط املالية قد مت الت�رصف بها من خالل ما �سمي باالعتماد
الإ�ضايف الذي د�أبت احلكومة على تقدميه �سنوي ًا وبن�سب مرتفعة �إىل تقديرات املوازنة قبل
التعديل.
وبد ًال من و�ضع برنامج ر�شيد لال�ستفادة املثلي من هذه الفوائ�ض ثم الت�رصف بها يف جماالت
غري �رضورية فيما �أحرم املجتمع وجيله احلا�رض والقادم من هذه الفوائ�ض التي لي�ست قابلة
للتكرار �إال نادر ًا.
كما �أن تخ�صي�ص هذه االعتمادات يف �أوجه �رصف خمتلفة كانت غري �رضورية.
وب�صورة عامة ،ف�إن �إن�شاء �صناديق �سيادية ال�ستثمار هذه الفوائ�ض مل�صلحة االقت�صاد
الوطني ملرحلة ما بعد النفط كان �سيكون �أكرث جناعة وح�صافة من هدرها يف جماالت �إنفاق
لي�س لها �أثر على النمو والتطور االقت�صادي.
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اجلدير بالذكر �أن تقارير اجلهاز املركزي للرقابة ت�شري �إىل م�شكلة االعتمادات الإ�ضافية
و�أنها مل تكن �رضورية.
رابعاً :االدخار واال�ستثمار

ي�شكل االدخار ومن ثم اال�ستثمار الرافعة الأ�سا�سية للنمو االقت�صادي ،وبالتايل ف�إن ارتفاع
ن�سبة االدخار ومن ثم ن�سبة اال�ستثمار �رشط �رضوري لتحقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة ،ويف
اليمن ما زالت هذه الن�سب متدنية ،ومتذبذبة �صعود ًا وهبوط ًا عند ن�سب متدنية.
تدل الإح�صاءات الر�سمية �أن ن�سبة االدخار من الدخل القومي املتاح قد ارتفعت من % 15.3
لعام 2004م �إىل  % 17.2و % 20.1لل�سنوات  2006-2005على التوايل غري �أن هذه الن�سبة
انخف�ضت �إىل  % 4.4لعام 2007م.
وقد انعك�س هذا الأمر على معدل اال�ستثمار حيث انخف�ض من  % 20.3من الناجت املحلي
الإجمايل لعام 2004م �إىل  % 16.4لعام 2001م ثم ارتفع �إىل  % 18.4لعام 2007م.
ومبعنى �آخر ،ف�إن ن�سبة اال�ستثمار الإجمايل قد بلغت  % 18.4يف املتو�سط من الناجت املحلي
الإجمايل.
ويعزى هذا التذبذب يف اال�ستثمار الإجمايل �إىل انخفا�ض معدل اال�ستثمار العام كن�سبة من
الناجت املحلي حيث انخف�ض من  % 10.3لعام 2004م �إىل  % 7.3لعام 2006م ثم ارتفع قلي ً
ال
�إىل  % 8.3لعام 2007م .ويف املتو�سط ،ف�إن ح�صة اال�ستثمار لعام من الناجت املحلي هي
 % 8.7للفرتة  .2007/2004كذلك يعزى �إىل انخفا�ض ح�صة اال�ستثمار اخلا�ص من الناجت
املحلي ،حيث انخف�ضت من  % 10لعام 2004م �إىل  % 6.4لعام 2007م ،ويف املتو�سط،
ف�إن ح�صة اال�ستثمار اخلا�ص بلغت  % 7.9خالل هذه الفرتة.
وهي ح�صة متدنية بالنظر �إىل الدور املتوقع من القطاع اخلا�ص يف الإ�سهام لقيادة النمو
االقت�صادي ،مما يدل على ا�ستمرار وجود العوائق �أمام اال�ستثمارات اخلا�صة.
وعموم ًا ،ف�إن معدل اال�ستثمار الإجمايل ب�شقيه العام واخلا�ص ما زال متدين وغري ٍ
كاف
ل�ضمان منو اقت�صادي مرتفع وقابل لال�ستدامة.
ولتحقيق هذا الطموح ف�إن معدل االدخار واملرغوب هو  % 25و�أن معدل اال�ستثمار املرغوب
ينبغي �أن ي�صل �إىل �أكرث من .% 30
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جدول ( )5مؤشرات االدخار واالستثمار خالل الفترة 2007/2004م.
 %من الناجت احمللي اإلجمالي:

املتوسط

2004

2005

2006

2007

االدخار القومي من الدخل القومي املتاح

15.3

17.2

20.1

4.4

االستثمار اإلجمالي

20.3

18.5

16.4

18.4

18.4

االستثمار العام

10.3

10.9

8.8

12

10.5

االستثمار اخلاص

10

7.6

7.5

6.4

7.9

معدل منو االستثمار اإلجمالي

16

14.4

3.6

22

14

معدل منو االستثمار العام

10.3

33.5

-5.3

47.7

21.6

معدل منو االستثمار اخلاص

22.7

-5.2

16.5

-7.8

6.6

املصدر السابق :كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ،2006نقال ً عن التقرير االقتصادي السنوي 2007م.

خام�س اً� :ضعف كفاءة تخ�صي�ص املوارد العامة

ما زال االقت�صاد اليمني يعاين من م�شكلة �ضعف �إدارة املوارد العامة وتخ�صي�صها التخ�صي�ص
الأمثل ومبا يت�سم مع الأولويات االقت�صادية واالجتماعية للمجتمع.
وهو الأمر الذي يف�رس ا�ستمرار اختالالت االقت�صاد الكلي كما تعك�سها موازين االقت�صاد الكلي
املحلية واخلارجية -املوازنة العامة -ميزان املدفوعات -ميزان االدخار واال�ستثمار-
الفوائ�ض املالية.
هناك ثالثة جماالت يبدو فيها تدين كفاءة التخ�صي�ص للموارد العامة وا�ضح ًا وهي:
 .1اختالالت املوازنة العامة.
 .2فوائ�ض النفط.
 .3فوائ�ض ال�سيولة يف اجلهاز امل�رصيف.
اختالالت املوازنة العامة للدولة

�أ.ت�ضخم النفقات العامة للدولة �سنوي ًا
حيث ارتفعت ن�سبة الإنفاق العام من الناجت املحلي من  % 34.4لعام 2004م �إىل % 42.6
لعام 2007م �أو بن�سبة متو�سطة بلغت  % 35خالل الفرتة .2007/2004
هذا النمو املت�سارع للإنفاق العام من  % 14.5لعام 2002م مث ً
ال �إىل  % 41.1لعام 2006م
مل يكن له �أثر فعال على حتقيق االنتعا�ش االقت�صادي وحت�سني مناخ اال�ستثمار وزيادة فر�ص
الت�شغيل ،ويكمن ال�سبب �أن تخ�صي�صات هذا الإنفاق مل تكن كف�ؤة وموجهة نحو املجاالت ذات
ال�صلة املبا�رشة مبتطلبات الإنعا�ش االقت�صادي وهذا ما يبدو وا�ضح ًا من الآتي:
• الإنفاق اجلاري ي�ستحوذ على �أكرث من  % 70يف املتو�سط من جممل الإنفاق العام وح�صته
من الناجت املحلي يف تزايد م�ستمر من ن�سبة  % 24.1من الناجت املحلي لعام 2004م �إىل
 % 33من الناجت لعام 2007م .وهو ينمو مبعدل مت�سارع بلغ  % 21يف املتو�سط للفرتة
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 2006/2003على �سبيل املثال .وباملقابل ف�إن منو الإنفاق اال�ستثماري �أقل و�أبط�أ كثري ًا،
وقد بلغ  % 6.7يف املتو�سط للفرتة نف�سها.
• �أن ح�صة الإنفاق اال�ستثماري هي �أقل من  % 30من جممل الإنفاق العام غري �أن ح�صته
من الناجت املحلي الإجمايل يف تناق�ص م�ستمر خالل الفرتة 2007/2004م من  % 8.2لعام
2004م �إىل  % 7.3لعام 2006م مع ارتفاع ب�سيط �إىل  % 8.3لعام 2007م.
هذا التباين الكبري بني ح�صة كل من الإنفاق اجلاري والإنفاق اال�ستثماري من الناجت املحلي
يربز �أحد الدالئل القوية على �ضعف التخ�صي�ص الأمثل للموارد العامة ،وهو بالتايل ي�ضعف
الأثر االقت�صادي للموازنة العامة فيما يتعلق بتحفيز الن�شاط االقت�صادي ،وزيادة فر�ص
الت�شغيل ومن ثم زيادة العر�ض الكلي من ال�سلع واخلدمات.
ب.فوائ�ض النفط

ا�ستمتعت اليمن مثلها مثل باقي الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط ب�أ�سعار عاملية مرتفعة للنفط
امل�صدر خالل الع�رش ال�سنوات املا�ضية 2008/98م.

وبلغت فوائ�ض النفط كما بينها اجلدول ال�سابق ( )4نحو 2.244ترليون ريال �أو ما يعادل
�أكرث من ع�رشة مليار دوالر خالل الفرتة 2007/2001م.
وهذا بخالف �إيرادات النفط املحت�سبة يف املوازنة العامة للدولة حيث كان ي�سعر برميل النفط
يف املوازنة ب�سعر �أقل من ال�سعر الفعلي العاملي.
وقد مت الت�رصف بهذه الفوائ�ض من خالل االعتمادات الإ�ضافية التي د�أبت احلكومة على
تقدميها �سنوي ًا ويف جماالت �إنفاق غري �رضورية بد ًال من �إن�شاء �صندوق �سيادي للدولة
ال�ستثمار هذه الفوائ�ض يف جماالت التنمية االقت�صادية احلقيقية ومبا يحقق الأمن االقت�صادي
للجيل احلا�رض والقادم.
ي�شري اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة يف معر�ض تعليقه على ظاهرة االعتمادات الإ�ضافية
�إىل �أن اجلهات التي ير�صد لها اعتمادات �إ�ضافية كانت حتقق وفورات يف موازناتها وبن�سب
كبرية مقارنة باالعتماد الإ�ضايف املر�صود لها.
ومبعنى �رصيح ف�إن اجلهاز املركزي يرى �أنه مل تكن هناك حاجة لالعتمادات الإ�ضافية
كما �أن تلك االعتمادات الإ�ضافية مل تكن يف �أ�ضيق احلدود .وهذا يعني �ضعف كفاءة �إدارة
الفوائ�ض النفطية و�أن هذه الفوائ�ض قد تبخرت ب�رصف النظر عن تربير هنا وتربير هناك.
ج.فوائ�ض �سيولة اجلهاز امل�رصيف:

يتوفر للبنوك التجارية والإ�سالمية فوائ�ض �سيولة كبرية ت�صل �إىل  % 70يف البنوك التجارية
ونحو  % 50يف البنوك الإ�سالمية.
هذه الفوائ�ض ت�شكل مورد كامن ال يجد له طريق �آمن يف جماالت اال�ستثمار احلقيقي.
وبالنظر �إىل امل�ؤ�رشات النقدية لدى البنوك جند �أن حجم الودائع قد ارتفع من 573.5مليار
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لعام � 2004إىل 1.123ترليون ريال بنهاية يوليو2008م بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأ�صول
اخلارجية للبنوك التجارية والإ�سالمية قد ارتفعت من 165.1مليار لعام 2004م �إىل
278مليار ريال نهاية يونيو 2008م.
�إن �أذون اخلزانة التي ي�صدرها البنك املركزي تلتهم اجلزء الأكرب من هذه الفوائ�ض وتتحول
هذه ال�سيولة بالتايل �إىل �سيولة مكتنزة �أو عاطلة ال توظف يف جماالت الإنتاج احلقيقي.
ويف نف�س الوقت ف�إنها ت�شكل مورد كامن عند �إدراك �صانعي القرار لأهمية �إعادة النظر
وتقييم دور �أذون اخلزانة وحتويل وظيفتها من جمرد وظيفة نقدية ت�ستهدف حتقيق ا�ستقرار
الأ�سعار �إىل وظيفة ال تقل �أهمية عن الهدف النقدي وهو الوظيفة التنموية.
هذا يتطلب �أن تتحول �أذون اخلزانة �إىل �صكوك ا�ستثمار حقيقية� ،إن اال�ستمرار يف توظيف
فوائ�ض �سيولة البنوك يف هذه الأداة وبهذه الطريقة �إمنا يعك�س يف الواقع جانب ًا من عدم
اال�ستخدام الر�شيد للموارد.
�ساد�س اً :مناخ اال�ستثمار

ي�شكل اال�ستثمار قاطرة النمو االقت�صادي بل ال�رشط ال�رضوري لوجود تنمية اقت�صادية
واجتماعية �شاملة ،حيث ي�ساهم ب�صورة كبرية يف خلق طاقة �إنتاجية جديدة لالقت�صاد
وبالتايل ي�شكل �أ�ضافه لر�أ�س املال يف املجتمع ،الأمر الذي يهيئ البيئة املنا�سبة خللق املزيد
من فر�ص العمل وحت�سني امل�ستوى املعي�شي للأفراد واحلد من م�شكلة القفر.
يعتمد اال�ستثمار ب�صوره �أ�سا�سية على بيئة اال�ستثمار التي هي يف حد ذاتها متقلبة ومتغرية،
�أما يف االجتاه املواتي وامل�شجع �أو يف االجتاه املثبط والكابح ،لذلك ف�إن العمل على حت�سني
بيئة ومناح اال�ستثمار متثل �رشط ًا �رضوري ًا وكافي ًا لتحفيز اال�ستثمار يف االجتاه الذي ي�ؤدي
�إىل تر�سيخ وتعزيز عملية النمو االقت�صادي و�ضمان منوا اقت�صادي م�ستدام وقابل لال�ستمرار.
وبيئة اال�ستثمار هي توليفة من العنا�رص امل�ؤ�س�سية ال�سيا�سية والت�رشيعية وال�سيا�سات
االقت�صادية واملالية واالجتماعية التي يكون لها �أكرب الأثر يف حتفيز ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،باعتبار الأخري ي�شكل املحور الرئي�سي يف قيادة عملية النمو االقت�صادي وفق ًا
للمنهج التنموي احلديث الذي مت تبنيه يف العديد من بلدان العامل ومنها اجلمهورية اليمنية من ُذ
عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
ومبعنى �آخر ،ف�إن بيئة اال�ستثمار ما هي �إال جممل الأو�ضاع ال�سيا�سية والقانونية واالجتماعية
التي حتت�ضن البيئة التي يتم فيها اال�ستثمار (امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار  .)93كذلك،
ف�إن مناخ اال�ستثمار هو جمموعة العوامل اخلا�صة مبوقع حمدد والتي حتدد �شكل الفر�ص
واحلوافز التي تتاح لل�رشكات اال�ستثمارية بطريقة منتجة وخلق فر�ص العمل والتو�سع.
ولل�سيا�سيات حكومية ت�أثري قوي على مناخ اال�ستثمار (تقرير عن التنمية يف العامل2005
«البنك الدويل») .لكل تلك االعتبارات ف�إن �أولويات ال�سيا�سات ومناهج التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،تتجه الآن نحو حت�سني مناخ اال�ستثمار وب�صوره حمددة ما يلي:
�سواء كانت عوائق ت�رشيعية �أو م�ؤ�س�سية
ت�.إزال��ة العوائق الكابحة لال�ستثمار اخلا�ص،
ً
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و�إدارية �أو �سيا�سية تعوق حركة اال�ستثمار.
ث.تخفي�ض التكاليف �سواء كانت تكاليف ب�سبب �سيا�سيات اقت�صادية كابحة �أو �صعوبة
احل�صول على التمويل �أو ارتفاع كلفة التمويل �أو ارتفاع كلفة اال�ستثمار الناجتة عن �شيوع
الف�ساد وحاالت التخلف ال�سيا�سي والإداري.
ج.ولكن ما هي العوائق التي ت�شكل عنا�رص طاردة ملناخ ا�ستثماري مالئم؟
�سنعر�ض هنا �أبرز العوائق وفق ًا لر�ؤية اجلهات الر�سمية والقطاع اخلا�ص.
مصفوفة العوائق وفقا ً ألهميتها عند اجلهات الرسمية
الهيئة العامة لالستثمار

وزارة الصناعة والتجارة

 .1األرض:
* عدم تخصيص أراضي لالستثمار
في كل محافظة.
* ارتفاع أسعار األراضي
* تضارب حقوق امللكية.
 .2الكهرباء:
* عدم توفر الطاقة بشكل كافي
* ارتفاع أسعار الطاقة والتوصيالت
الكهربائية.
 .3ضعف البنية التحتية في مواقع
احملاجر املعدنية.
 .4تطويل إجراءات القضاء.
 .5غياب رؤية واضحة لالستثمار.
 .6التهريب.
 .7ضعف قاعدة البيانات
 .8قلة الكوادر املؤهلة
 .9ارتفاع تكلفة التمويل
 .10ندرة الدراسات املتعلقة بفرص
االستثمار في اليمن

 )1ازدواجية االختصاصات وتأخير
املعامالت.
 )2املزاجية في تطبيق اللوائح
واألنظمة.
 )3ضعف القضاء وعدم حماية
حقوق امللكية.
 )4صعوبات التمويل وغياب
مؤسسات التمويل لالستثمار.
 )5ضعف التعليم الفني ونقص
الكوادر املؤهلة
 )6ضعف البنية التحتية واخلدمية
(الكهرباء واملياه والصرف الصحي)
 )7تدني املرتبات الذي يسبب
الرشوة وتأخر املعامالت.
 )8الفساد اإلداري والتهريب
واملنافسة غير املشروعة.
 )9ندرة املواد اخلام احمللية وضعف
استغاللها.
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مجلس الشورى
 - 1األرض
 - 2غياب املناطق الصناعية
واخلدمات الالزمة لها
 - 3ضعف قاعدة البيانات وندرة
الدراسات بغرض االستثمار
 - 4ارتفاع كلفة اإلنتاج بسبب:
* ارتفاع أسعار الطاقة
* ندرة العمالة املاهرة
* ارتفاع فوائد اإلقراض
 - 5صعوبات التمويل
 - 6التهريب

مصفوفة العوائق وفقا ً ألهميتها عند القطاع اخلاص
القطاع اخلاص األجنبي
(دراسة )FIAS

القطاع اخلاص اليمني
 .1ضعف العالقة بني القطاع اخلاص واحلكومة:
* ضعف مشاركة القطاع اخلاص في صنع السياسات.
* اضطراب رؤية احلكومة لدور الدولة في النشاط االقتصادي وانسحابها تاركة العبء
على القطاع اخلاص
 .2ضعف البنية التحتية واخلدمية:
* ضعف خدمات الكهرباء واملياه واالتصاالت
* ضعف املناطق الصناعية.
* ضعف اخلطوط املالحية.
* نقص الكوادر املؤهلة
 .3عدم رسوخ مؤشرات االستقرار واالقتصادي وارتفاع تكلفة االستقرار االقتصادي:
* تآكل قيمة رأس املال الوطني.
* ارتفاع تكلفة اخلدمات.
* ارتفاع كلفة التمويل
* عبء الضرائب
 .4ضعف القضاء والتشريعات واالختالالت اإلدارية:
* الفساد
* عدم وضوح القوانني والتعديالت املستمرة فيها

 .1منافسة املوانئ األخرى
للمنطقة احلرة بعدن.
 .2مخاطر سياسية:
* موازنة عامة مقيدة
* نظام قانوني متخلف
 .3عدم كفاية التسهيالت
االستثمارية للسياحة.
 .4تدني دخل الفرد.
 .5ضعف القضاء وتداخل
االختصاصات.
 .6ضعف القطاع املالي في
تعبئة املوارد.
 .7تدني مهارات القوى العاملة.

73
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

�سيناريوهات احلا�رض و�آفاق امل�ستقبل
ال�سيناريو املت�شائم (ن�ضوب النفط)

�أوالً :االجتاه العام لل�سيناريو

ي�ستند هذا ال�سيناريو على فر�ضية �أ�سا�سية وهو نفاذ املخزون النفطي بحلول 2018م
وحمدودية النتائج لأية اكت�شافات جديدة وغالب ًا يعك�س هذا ال�سيناريو توقعات ور�ؤية
امل�ؤ�س�سات الدولية (�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل).

ثانياً :حمددات ال�سيناريو املت�شائم
�أ .املحددات االقت�صادية واملالية

.1تراجع الكميات املنتجة من النفط بـ  % 5يف املتو�سط �سنوي ًا و�صو ًال �إىل نفاذ املخزون
بحلول  2018وهذا يعني �أن الإيرادات النفطية �ستنكم�ش �إىل  % 3من �إجمايل الناجت املحلي
بعد �أن كانت متثل  % 28من الناجت لعام 2006م و  %من الناجت لعام 2007م� ،أو مبتو�سط
خ�سارة �سنوية ن�سبتها  % 2من الناجت املحلي.
.2انهيار �أ�سعار النفط العاملية �سي�رسع من انخفا�ض الإي���رادات النفطية ويزيد
ال�سيناريو تفاقم ًا.
.3ثبات �أو تدين حجم القرو�ض واملنح �أو تباط�ؤ عمليات �سحب القرو�ض واملنح.
.4توا�ضع معدالت منو الناجت غري النفطي مما يعك�س ا�ستمرار حمدودية و�ضيق القاعدة
الإنتاجية لالقت�صاد.
.5تباط�ؤ عملية اندماج اليمن �إقليمي ًا.
.6تقدم متوا�ضع يف جمال حت�سني مناخ اال�ستثمار.
.7عدم كفاية البدائل الأخرى لتعوي�ض نق�ص النفط (م�رشوع الغاز مث ً
ال).
�.8ضعف جناعة وفاعلية ال�سيا�سات املالية والنقدية.
.9توا�ضع نتائج ال�سيطرة على معدل النمو ال�سكاين.

ب.املحددات امل �ؤ�س�سية

�.1ضعف �أداء ال�سلطة الت�رشيعية يف جمال الرقابة واملحا�سبة على ال�سلطة التنفيذية.
�.2ضعف �أداء �أجهزة الرقابة واملحا�سبة واقت�صادها على ت�سجيل املخالفات وتعدد الأجهزة
و�إن�شاء هياكل جديدة دون فاعلية يف الأداء.
�.3ضعف �أداء ال�سلطة الق�ضائية يف حماية احلقوق وتعزيز مناخ اال�ستثمار.
.4زيادة حدة الف�ساد وانت�شاره مع توا�ضع جهود مكافحته.
.5تدهور تقدم العملية ال�سيا�سية وتقل�ص الهام�ش الدميقراطي و�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية
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مما ي�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
.6ا�ضطراب العالقة وال�رشاكة بني القطاع اخلا�ص واحلكومة وغياب معايري و�أ�س�س
وا�ضحة لطبيعة هذه العالقة.
ج .املحددات الب�رشية ال�سكانية:

.1ا�ستمرار املعدل املرتفع للنمو ال�سكاين.
�.2ضعف م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية.
�.3ضعف �أداء م�ؤ�س�سات التنمية الب�رشية -التعليم -التدريب وارتفاع ن�سب الأمية وزيادة
ن�سب الت�رسب وتدهور الرعاية ال�صحية.

ثالثاً :امل �ؤ� رشات الكمية لل�سيناري و:

.1يقدر �صندوق النقد �أن عجز املوازنة �سريتفع �إىل  % 20من �إجمايل الناجت املحلي بحلول
 2012مقارنة بن�سبة  % 1لعام 2006م.
.2من املتوقع �أن ت�صل ن�سبة عجز املوازنة �إىل  % 30من جممل الناجت املحلي
بحلول 2018م.
.3من املتوقع �أن ي�صل الدين العام الإجمايل �إىل  % 100من جممل الناجت املحلي بحلول
 2021مقارنة بن�سبة  % 39من جممل الناجت العام 2006م.
.4معدل النمو من املتوقع �أن ال يتجاوز .% 3
.5من املتوقع �أن يقوم البنك املركزي بالتمويل النقدي لعجز املوازنة الأمر الذي �سي�شكل
مزيد من ال�ضغط على الت�ضخم وارتفاعه �إىل معدالت تفوق .% 20
وب�سبب ذلك �ستتدهور قيمة الريال وترتفع كلفة االقرتا�ض.
رابعاً� :آثار ونتائج ال�سيناريو
�أ .الآثار الكلية لل�سيناريو

.1اختالالت املوازنة العامة �ست�صبح �أكرث حدة ،و�سيكون الإنفاق اال�ستثماري العام هو
ال�ضحية حيث من املتوقع �أن يتدهور حجم الإنفاق الر�أ�سمايل �إىل �أقل من  % 10من جممل
الإنفاق.
ً
وهذا �سينعك�س �سلبا على معدالت النمو االقت�صادي وخا�صة يف الأن�شطة االقت�صادية غري
النفطية.
.2تدهور اال�ستقرار النقدي واملايل �سيفاقم من م�شكلة الفقر وي�صبح �أكرث انت�شار ًا وعمق ًا
ب�سبب تدهور �أك�بر يف القوة ال�رشائية للدخول والإع��ان��ات ومبالغ ال�ضمان االجتماعي
واملعدالت املرتفعة للنمو ال�سكاين.
�.3ستتفاقم م�شكلة البطالة حيث من املتوقع �أن يخف�ض معدالت الت�شغيل وبالتايل �ضعف
القدرة على رفع معدالت الت�شغيل مبا يتالءم مع منو قوة العمل ب�سبب تدهور مناخ اال�ستثمار
الناجم عن تدهور اال�ستقرار النقدي واملايل والرتاخي يف تنفيذ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية
وال�سيا�سية.
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�سيكون من ال�صعب بلوغ معدل منو الدخل الفردي �سنوي ًا �إىل .% 2.1
.4تدهور مريع يف البيئة االقت�صادية يف الريف واملناطق النائية التي تعاين من �شحة
املوارد الطبيعية كاملياه والأرا�ضي الزراعية ونق�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية ،الأمر الذي
يعطل يف النهاية وترية التنمية املحلية.
.5الف�ساد املايل والإداري �سي�صبح �أكرث �سوء ًا حيث تت�سارع معدالت الر�شاوي والعموالت
والتالعب باملناق�صات وعملية الإف�ساد ال�سيا�سي والأخالقي.
ب.و�ضع ال� رشائح والقوى االقت�صادية يف هذا ال�سيناريو

.1نخب احلكم
نخب احلكم امل�ستفيدة من النمط احلايل للإنفاق العام من املتوقع �أن ال ي�ستمر بهذا الزخم
لأن اجتاه الإنفاق العام يف ظل هذا ال�سيناريو لن يكون قاب ً
ال لال�ستمرار لذلك من املتوقع
�أن تتقل�ص هذه املنافع وامل�صالح ،غري �أن هذا الأمر �سي�ؤدي �إىل تهديد االمتيازات املادية
واالجتماعية لهذه النخب ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل بروز �رصاعات داخل هذه النخب ي�ؤثر
�سلب ًا على اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي.
والفئات املت�رضرة من هذه النخب �أو الأكرث ت�أثر ًا �ستتحول �إىل ب�ؤر ناقمة وغا�ضبة ،ومن ثم
فمن املتوقع �أن تنفك التحالفات بني هذه النخب.
ويف ظل هذا الو�ضع ،لن يكون ممكن ًا احلفاظ على هذه امل�صالح �إال على ح�ساب تدهور مريع
يف املالية العامة و�إ�صدار كبري للنقود التي �ست�ؤثر على الت�ضخم وقيمة العملة ومن ثم انهيار
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وكتعوي�ض جزئي لهذه النخب من املتوقع �أن تطلق يدها على الأ�صول املادية �أرا�ضي،
عقارات ،امتيازات نفطية ومالية.
من ناحية �أخرى ،قد تبحث بع�ض هذه النخب عن امتيازات مالية ومادية من اخلارج ،وقد
يكون هذا على ح�ساب امل�صلحة الوطنية والدفع باجتاه عدم اال�ستقرار يف اليمن.
.2الطبقة الو�سطى
من املعروف �أن عنا�رص هذه الطبقة ت�شمل ال�ضباط والأ�ساتذة والأطباء واملهند�سني ووكالء
الوزارات ومديري العموم ونحوهم.
حالة هذه الطبقة يف تدهور م�ستمر ،وا�ستمرار هذا ال�سيناريو يعني مزيد من الأمل و�إ�ضعاف
القوة ال�رشائية لديهم ومن ثم كثري منهم �سي�صبح �ضمن �رشائح الفقراء �أو حمدودي القوة
ال�رشائية.
و�سيعانون ب�سبب ت�آكل �أكرث ومت�سارع يف القوة ال�رشائية للدخل من جهة وزيادة ال�رضائب
من جهة �أخرى.
قد يف�ضل بع�ض ه�ؤالء الهجرة �إىل خارج اليمن والبع�ض الآخر وخا�صة املهنيون �سريفعون
من �أجورهم مقابل اخلدمات التي يقدمونها والبع�ض الآخر قد يتجه نحو تزلف ومتلق نخب
احلكم  ،كما �أن درجة انت�شار الر�شوة والعموالت يف �صفوف ه�ؤالء قد يزيد.
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.3الفقراء
ً
�سي�ؤدي الت�صاعد امل�ستمر للأ�سعار وتدهور قيمة العملة م�صحوبا مبعدل منو منخف�ض للدخل
الفردي و�سوء توزيع للدخل �إىل م�ضاعفة حدة الفقر وعمقه وانت�شاره جغرافي ًا ،وبالرغم
من توقع انخفا�ض الأ�سعار العاملية ب�سبب الركود العاملي الناجم عن الأزم��ة املالية
واالقت�صادية العاملية� ،إال �أن هذا االنخفا�ض على الأ�سعار املحلية �سيكون بطيئ ًا و�ضعيف ًا ،
ونتيجة لذلك ف�إن ن�سب الفقر العام قد يتجاوز  % 60من ال�سكان.
.4القطاع اخلا�ص:
.1من املتوقع �أن يواجه القطاع اخلا�ص يف ظل هذا ال�سيناريو مناخ ًا لال�ستثمار �أكرث تعقيد ًا
وطارد ًا ب�سبب عدم ا�ستقرار امل�ؤ�رشات االقت�صادية الرئي�سية كالت�ضخم و�سعر ال�رصف وتدين
م�ستوى خدمات البنية التحتية وتفاقم م�شكالت الأرا�ضي و�ضعف الق�ضاء.
.2كما �أن زيادة ال�رضائب املتوقعة وارتفاع �أ�سعار مدخالت الإنتاج املحلي وامل�ستوردة
�سي�ضاعف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدين �أكرث يف القدرات التناف�سية للقطاع اخلا�ص.
.3من املتوقع �أن تت�سم العالقة بني القطاع اخلا�ص واحلكومة بعدم اال�ستقرار واالجتاه
ال�رصاعي وخا�صة �إذا ما �أقدمت احلكومة على تطبيق �سيا�سات جديدة يعار�ضها القطاع
اخلا�ص ويغلب عليها الأهواء والأمزجة ال�سيا�سية ومن ثم فمن املتوقع �أن ينخف�ض م�ستوى
تدفق املال الأجنبي من جهة وهروب ر�أ�س املال املحلي من جهة �أخرى.
خام�س اً :الأهداف الكلية لل�سيناريو و�أولويات بدائل جتنب ال�سيناريو

ذكرنا �سابق ًا �أن الفر�ضية الأ�سا�سية لوقوع هذا ال�سيناريو هو نفاد النفط وت�أثري ذلك �سلب ًا
على حالة املالية العامة ومن ثم اال�ستقرار االقت�صادي ومناخ اال�ستثمار ومعدالت الت�شغيل.
وتال�شي ًا للوقوع يف هذا ال�سيناريو ف�إن هناك عدد من الأولويات لتجنب ال�سيناريو وهي بدائل
تركز ب�صفة �أ�سا�سية على تقوية و�ضع املالية العامة وحتقيق االن�ضباط املايل و�أبرزها:
.1تو�سيع القاعدة ال�رضيبية بغية زيادة املوارد ال�رضيبية فما زال م�ستوى عبء ال�رضائب
�أقل من املتعارف عليه عاملي ًا (ي�صل �إىل  % 15من الناجت).
.2زيادة �رضيبة املبيعات �إىل ن�سبة  % 13بحلول 2009م.
.3الق�ضاء على دعم الوقود نهائي ًا بحلول .2010
.4جتميد الأجور والرتكيز على تخفي�ض حجم العمالة والعمالة الفائ�ضة.
�.5إعطاء الأولوية للإنفاق الر�أ�سمايل.
.6احتواء الإنفاق الدفاعي عند م�ستوى  % 5من الناجت املحلي.
.7زيادة �رضائب الدخل.
.8زيادة الإيرادات غري النفطية بن�سبة  % 2من الناجت (لتعوي�ض خ�سارة النفط) وذلك من
خالل فر�ض �رضائب على ا�ستهالك النفط.
�ساد�س اً :مدى ا�ستم رارية ومتا�سك ال�سيناريو

.1يقوم هذا ال�سيناريو �ضمني ًا على فر�ضية التناق�ض بني حالة ن�ضوب النفط وحالة الرتاخي
يف تنفيذ الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ال�ضامنة لنجاعة �أي �إ�صالح ،ومبعنى �آخر ال ي�أبه هذا
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ال�سيناريو للتالزم ال�رضوري بني املوارد وم�ستوى �إدارتها.
ففي حني يهتم بجانب من الكفاءة االقت�صادية وهي الكفاءة املالية �إال �أنه ال يظهر اهتمام
�رصيح وقوي بكل مفردات الكفاءة االقت�صادية التي تتطلب اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
ونتيجة لذلك ف�إن ن�ضوب النفط املقرتن بالرتاخي يف عملية الإ�صالح امل�ؤ�س�سي �سيجعل من
املرجح حدوث هذا ال�سيناريو.
� .2أن العالقة بني ن�ضوب النفط وعملية الإ�صالح هي عالقة وثيقة ،ف�إذا ما توفرت م�صداقية
قوية لتنفيذ عملية الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،ف�إن م�ؤ�رشات هذا ال�سيناريو قد ال حتدث وي�صبح
الأمر جمرد م�ؤ�رشات حتذيرية ملا �سي�ؤول �إليه الو�ضع االقت�صادي.
�.3أهمية االكت�شافات النفطية اجلديدة املتوقعة ودور ت�صدير الغاز ال يحظى باهتمام �أكرب
يف هذا ال�سيناريو �أو �أن هذا الأثر حمدود وبالتايل ف�إن تقدير حجم هذا الأثر غري وا�ضح
الأمر الذي ي�ضفي على هذا ال�سيناريو مزيد من ال�ضبابية.
�إال �أنه من املتوقع �أنه حتى لو كانت هذه االكت�شافات اجلديدة قادرة على تعوي�ض النق�ص يف
املوارد العامة ،ف�إن هذا يعتمد على م�ستوى الأ�سعار العاملية من جهة وعلى م�ستوى جدية
الإ�صالح امل�ؤ�س�سي،و هذا غري م�ؤكد مما ير�شح هذا ال�سيناريو لال�ستمرار.
.4يعاين هذا ال�سيناريو من تناق�ض �آخر قد يقع �إذا انخف�ضت الأ�سعار العاملية للنفط وهو
الأمر الذي �سيخف�ض من فاتورة دعم الوقود احل�سابية من جهة ومن جهة �أخرى ف�إن عجز
املوازنة �سريتفع ب�صورة مت�سارعة ،الأمر الذي قد ي�سبب ت�أجيل تنفيذ عدد من م�رشوعات
التنمية ،بينما قد ال تت�رضر كثري ًا عمليات الإنفاق اجلارية.
وهذا يقلل من �أهمية و�صفة البدائل املطروحة يف هذا ال�سيناريو ،وي�ؤكد من جهة �أخرى
وب�صورة �ضمنية �أهمية الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ال�شاملة التي ال ي�أبه هذا ال�سيناريو لها كثري ًا،
والتي ال ينظر �إليها �إال جمرد متمم ح�سابي يف عملية الإ�صالح املايل.
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ال�سيناريو املتفائل
�أوالً :حمددات ال�سيناريو املتفائل

 .1وجود قاعدة �إنتاجية وا�سعة لالقت�صاد متكن من تنويع م�صادر الدخل وتقليل االعتماد
على م�صدر �إنتاجي واحد ،هوا لنفط القابل للن�ضوب واملتقلب �سعره عاملي ًا.
 .2ومن ثم وجود قطاعات و�أن�شطة اقت�صادية واعدة ميكن زيادة �إ�سهامها يف الناجت املحلي
مثل قطاعات ال�صيد والأ�سماك وال�سياحة واخلدمات.
 .3وجود �شواطئ بحرية طويلة مما ميكن من جعل اليمن مركز ًا �إقليمي ًا ودولي ًا للتجارة
و�إعادة الت�صدير من خالل ت�أهيل املنطقة احلرة بعدن و�إعادة ت�أهيل املوانئ واملطارات.
 .4وجود قدرات كامنة للقطاع اخلا�ص متكنه من زيادة ا�ستثماراته وقيادة
النمو االقت�صادي.
� .5إمكانية التو�سع يف جمال امل�رشوعات ال�صغرية والأ�صغر يف �أماكن الكثافة ال�سكانية يف
احل�رض والريف.
 .6قوة الروابط التاريخية و�أوا�رص القربى ووحدة الدين والتاريخ والثقافة بني اليمن
ودول جمل�س التعاون متكن من خلق اندماج اقت�صادي بني اليمن ودول املجل�س ،ميكن من
حتقيق مكا�سب ومنافع كبرية للطرفني.
� .7إمكانية تدفق موارد خارجية �إ�ضافية لتغطية فجوة التمويل ،بناء على ا�ستجابة دول
املجل�س والتزامات الدول وامل�ؤ�س�سات الدولية والدول املانحة.
 .8وجود �إرادة لتطوير ال�سيا�سات ومكافحة الف�ساد والنظر ب�صورة متكاملة لتحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي وحفظ احلقوق وتر�سيخ مناخ اال�ستثمار.
 .9وجود احتياطي منا�سب من الغاز الطبيعي امل�سال و�إمكانية ا�ستغالله بدء ًا من 2009م
ومبا يجعله بديل عن تراجع الإنتاج النفطي.
�.10إمكانية تطبيق �سيا�سات مالية ونقدية تو�سعية وااللتزام بتنفيذ م�صفوفة الإ�صالحات
الوطنية.
ثانياً :امل �ؤ� رشات واملحددات الكمية لل�سيناريو

.1يقوم هذا ال�سيناريو على توقعات اخلطة اخلم�سية الثالثة 2010-2006م بتحقيق معدل
منو اقت�صادي .% 7.1
 .2تراجع كميات الإنتاج النفطي مبتو�سط  % 4.5خالل اخلطة مع تعوي�ض ذلك النق�ص من
خالل �إنتاج وت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال بدء ًا من2009م.
.3توقع ا�ستقرار �أ�سعار النفط عند متو�سط  59.2دوالر للربميل خالل الفرتة.
.4خف�ض معدل النمو ال�سكاين �إىل  % 2.75بحلول .2010
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�.5ضمان معدل منو لال�ستثمار بحدود .% 29
.6تغطية فجوة التمويل بحوايل  10.2مليار من موارد خارجية.
ثالثاً :الأهداف الأ�سا�سية لل�سيناريو

.1تنويع م�صادر النمو االقت�صادي ومبا ميكن من زيادة الدخل وحتقيق معدل مرتع للنمو
قابل لال�ستدامة (.)% 7.1
حيث ي�ستند هذا ال�سيناريو �إىل ح�صيلة خ�برات املا�ضي حيث ت�شري جتربة اليمن يف عقد
ال�سبعينيات والثمانينيات �أن االقت�صاد الكلي كان يحقق معدل منو اقت�صادي بلغ يف املتو�سط
( % 7اخلطة اخلم�سية الثالثة).
وكذلك اعتمد هذا النمو على حجم مرتفع من التحويالت وامل�ساعدات اخلارجية.
.2الرتكيز على زيادة معدل منو الناجت من الأن�شطة والقطاعات غري النفطية �إىل معدل 10.1
 %كي ال يظل النمو رهني القطاع النفطي القابل للن�ضوب وعدم القدرة على التحكم يف �أ�سعاره
العاملية.
.3تطوير كفاءة ا�ستخدام املوارد يف القطاعات غري النفطية والتي ما يزال بع�ضها غري
م�ستغل خا�صة القطاعات التي تتمتع اليمن فيها مبيزة ن�سبية وقدرات تناف�سية عالية (اخلطة
اخلم�سية الثالثة).
.4زيادة معدل االدخار القومي �إىل  % 21يف املتو�سط من الناجت املحلي الإجمايل ومبا
ميكن من زيادة اال�ستثمارات اخلا�صة املحلية والأجنبية �إىل  % 62من اال�ستثمار الإجمايل.
.5خف�ض ن�سبة الفقر �إىل  % 19.8بحلول 2010م وحتقيق زيادة �سنوية يف متو�سط ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي احلقيقي بحوايل .% 4.2
.6حتقيق االن�ضباط املايل للموازنة وعدم جتاوز احلدود الآمنة لعجز املوازنة عند 3
 %من الناجت املحلي الإجمايل وزيادة الإيرادات العامة غري النفطية لت�صل �إىل  % 45من
�إجمايل الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق اال�ستثماري العام �إىل  % 30من �إجمايل الإنفاق.
.7حتقيق اال�ستقرار النقدي وا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�رصف وعدم جتاوز حاجز 13.8
 %للت�ضخم ،ون�سبة منو يف العر�ض النقدي  % 22يف املتو�سط ومعدل تغري يف �سعر ال�رصف
ال يتجاوز � % 3.2سنوي ًا.
.8حترير التجارة اخلارجية باعتبارها الإ�سرتاجتية املالئمة لتعزيز املركز التناف�سي
لالقت�صاد الوطني والنفاذ �إىل الأ�سواق اخلارجية وتو�سيع هيكل وحجم ال�صادرات اليمنية
وزيادة النمو االقت�صادي.
رابع ًاً :مدى ا�ستق رار وا�ستم رارية ال�سيناريو

يعتمد حتقيق هذا ال�سيناريو على روافع �أ�سا�سية هي:
.1حجم مرتفع من امل�ساعدات والقرو�ض اخلارجية ل�سد فجوة التمويل.
.2الت�سارع يف عملية اندماج اليمن مبنظومتها الإقليمية (دول املجل�س التعاون).
.3م�ستوى معني من �إي���رادات النفط ومن ثم ا�ستمرار �إ�سهام القطاع النفطي يف النمو
االقت�صادي.
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.4منظومة الإ�صالح الوطنية ال�شاملة الكفيلة مبكافحة الف�ساد املايل والإداري وال�سيا�سي
وحتقيق منظومة احلكم اجليد والر�شيد ومبا يكفل ح�سن �إدارة وا�ستخدام املوارد.
.5حجم التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية غري املتوقعة.
وبالتايل ف�إن هذا ال�سيناريو يعتمد على مدى فاعلية وا�ستجابة هذه الروافع الأ�سا�سية يف
االجتاه املرغوب.
• �إن ك ً
ال من:
 انخفا�ض حجم املوارد اخلارجية وانخفا�ض كفاءة �إدارة �سحب املنح والقرو�ض وتدين ن�سبة تخ�صي�صها �إ�ضافة �إىل التباط�ؤ املتوقع يف عملية االندماج.�سي�ؤثر على �أهداف وحمددات هذا ال�سيناريو وي�ؤدي �إىل انهياره لأن معنى عدم حتقق ذلك
هو انخفا�ض حجم اال�ستثمارات املرغوبة ،واختالل االن�ضباط املايل يف املوازنة ،ومن ثم
اختالل اال�ستقرار االقت�صادي والنقدي.
�أي تقلبات يف �أ�سعار النفط (انخفا�ض مث ً
ال) �سي�ؤدي �إىل انهيار ال�سيناريو �أو عدم حتقق
الأهداف الكاملة لل�سيناريو.
• ولكن يظل حمدد الإ�صالحات الوطنية هو العن�رص احلا�سم يف هذا ال�سيناريو.
ف�أي تراجع �أو تباط�ؤ يف عملية الإ�صالحات ال�سيا�سية االقت�صادية ومكافحة الف�ساد وحتقيق
امل�شاركة ال�سيا�سية ،من �ش�أنها �أن تعطي م�ؤ�رشات �سلبية بالن�سبة للمانحني ،وعندئذ من
املتوقع انخفا�ض حجم املوارد اخلارجية والتباط�ؤ يف عملية االندماج .خا�صة �أن هذا
ال�سيناريو ينظر �إىل هذا املحدد �ضمني ًا باعتباره متغري ًا مكم ً
ال (�ضمن متغريات �أخرى) ولي�س
حمدد �أ�سا�سي �أو رئي�سي �أو �رشط �رضوري وكاف لتحقيق هذا ال�سيناريو.
�إذن عن�رص الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية هو املحدد احلا�سم لنجاح هذا ال�سيناريو �أو ف�شله ،لأن
�أي تعرث يف هذا املجال �سي�شوه مناخات اال�ستقرار االقت�صادي ويراكم الف�ساد ويحبط دور
القطاع اخلا�ص ،وهذه كلها تعطي �إ�شارات �سلبية للمانحني والداعمني للتنمية يف اليمن.
• من ناحية �أخرى قد يواجه هذا ال�سيناريو عدة حتديات ت�ؤثر �سلب ًا على ا�ستمراره:
 ومنها تفاقم حدة �أزمة املياه والف�ساد ،وال�رصاعات الداخلية وتقلي�ص عملية التحولالدميقراطي .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي هذا الأمر �إىل تخ�صي�ص مزيد من املوارد ملواجهتها،
و�سيكون ذلك على ح�ساب �أهداف التنمية وحل م�شاكل الفقر والبطالة.
ومن ناحية �أخرى من املتوقع �أن يحقق هذا ال�سيناريو يف البداية حت�سن يف معدل النمو وحل
جزئي مل�شكلة الفقر والبطالة ،غري �أن هذه النتائج تظل متوا�ضعة بالنظر �إىل �صعوبة االلتزام
بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية وا�ستحواذ القلة على ثمار النمو وتكثيف م�صاحلها على ح�ساب الكرثة
يف ظل �ضعف �آليات املحا�سبة وال�شفافية التي يف جمملها �ست�ؤدي �إىل الإطاحة بجملة املنجزات
وهو الأمر الذي �سيزيد من العنا�رص امل�ؤثرة على انهيار ال�سيناريو وعدم قابليته لال�ستمرار.
التناق�ضات اجلغرافية وظهور امل�شكلة اجلنوبية وم�شكلة �صعده ومواجهتها بالعنف �أحيان ًا81
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وبالإغراءات �أحيان ًا �أخرى �سي�ؤدي �إىل ا�ستنفاذ املوارد دون حل امل�شكلة ب�صورة مر�ضية.
 التناق�ضات داخل التحالف احلاكم من نخب �سيا�سية وقبلية وع�سكرية و�أ�رسية وخا�صة �إذامتكنت بع�ضها من اال�ستحواذ على املكا�سب الأكرب على ح�ساب الأخرى.
 التناق�ض بني �أولويات اخلطة و�أولويات املوازنة عند التطبيق الفعلي عندما ت�صبح املوازنةجمرد ا�ستجابة لل�ضغوط ال�سيا�سية والإقليمية واالجتماعية ،ف�إن خم�ص�صات الإنفاق قد ال
تن�سجم بال�رضورة مع �أولويات اخلطة الأمر الذي ي�ؤثر على م�سار ال�سيناريو.
 ا�ستمرار تدين م�ستوى التعليم والتدريب �أو حتقيق تقدم بطيء يف هذا امليدان جتعل تنميةاملوارد الب�رشية ال يواكب �أهداف ال�سيناريو وي�صبح �ضعف تنمية املوارد الب�رشية قيد ًا على
ا�ستمرار هذا ال�سيناريو.
 حجم وم�ستوى ال�سلطة املحلية ومواردها وطريقة انتخابها من املتوقع �أن ي�شكل قيد ًاعلى تقدم هذا ال�سيناريو �أو تعرثه حيث التنمية املحلية امل�ستدامة ال حتقق يف ظل �سلطة حملية
�ضعيفة.
 التناق�ضات بني �إيجابيات اندماج اليمن الإقليمي و�سلبيات هذا االندماج. ف�إذا اقرتن هذا االندماج يف اجلانب االقت�صادي مع الت�أهيل ال�سيا�سي الذي قد يتطلبتقلي�ص الهام�ش الدميقراطي وتر�سيخ دور الفرد ،ف�إن هذه الآثار قد ت�سبب �رصاع �سيا�سي
حملي ي�ؤدي �إىل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ومن ثم اال�ستقرار االقت�صادي ومناخ اال�ستثمار.
وهذه تقدم �إ�شارات �سلبية على ا�ستمرار وا�ستقرار هذا ال�سيناريو.
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ال�سيناريو امل�ؤ�س�سي

�أوالً :املحددات الأ�سا�سية لل�سيناريو

 .1وجود فجوة م�ؤ�س�سية عميقة وم�ؤ�رشاتها:
 �سلطة ت�رشيعية وق�ضائية �ضعيفة. هيمنة ال�سلطة التنفيذية على كل ال�سلطات. الف�ساد امل�ست�رشي و�ضعف م�ؤ�س�سات مكافحة الف�ساد. عملية التطور الدميقراطي وامل�شاركة ال�سيا�سية يف تراجع م�ستمر. �ضعف ال�شفافية وامل�سائلة والرقابة. م�ؤ�رشات احلكم اجليد ب�صورة عامة �ضعيفة وفق ًا للم�ؤ�رشات الدولية. .2وجود عالقة قوية ووثيقة بني الفجوة امل�ؤ�س�سية وم�شكلة التنمية والنمو ومن ثم الفقر
والبطالة ،فالفجوة امل�ؤ�س�سية هي امل�سئولة عن:
 وجود النمو ال�ضعيف. و�ضعف مناخ اال�ستثمار وعدم القدرة على جذب اال�ستثمارات الأجنبية. تفاقم الفقر والبطالة. تفاقم حتديات ن�ضوب املوارد النفطية واملياه و�ضعف تنمية املوارد الب�رشية. .3وبناء على ذلك فامل�شكلة الأ�سا�سية التي تواجه املجتمع لي�ست هي نق�ص املوارد �أو
حمدوديتها على رغم �أهميتها ولكن م�شكلة الإدارة الر�شيدة واحلكم الر�شيد التي يرتتب عليها
كفاءة �أعلى يف ا�ستخدام املوارد املحدودة �أي �أنها م�شكلة الإدارة امل�ؤ�س�سية ولي�ست م�شكلة
نق�ص املوارد.
 .4ت�ؤكد الدرا�سات احلديثة على كثري من الدالئل على �أهمية الفجوة امل�ؤ�س�سية باعتبارها
املحدد الأ�سا�سي والرئي�سي للتخلف �أو التقدم و�سوء ا�ستخدام املوارد �أو جناعة ا�ستخدامها.
حيث ت�ؤكد هذه الدرا�سات على �أهمية امل�ؤ�س�سات اجليدة والفاعلة والكف�ؤة يف تف�سري اختالف
م�ستويات التنمية والنمو بني الدول ،وعلى �سبيل املثال:
 ت�ؤكد درا�سات البنك الدويل �إىل �أن بع�ض براجمه الناجحة التي �ساهم يف تنفيذها مل حتققالنتائج املتوقعة منها لأ�سباب تتعلق بكفاءة الأداء احلكومي.
 كذلك �أ�شار تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2002م �إىل �أن عجز احلرية يف البالدالعربية ي�ضعف التنمية الإن�سانية و�أن �ضعف م�شاركة الأف��راد ال�سيا�سية يجعل النمو غري
مقيد وال نافع للمواطن ويجعل القرارات ال�صادرة عن نخب احلكم غري معربة عن حاجات
املواطنني الأ�سا�سية.
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ثانياً :الأهداف الكلية لل�سيناريو

 - 1الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ال�شامل هو املدخل احلقيقي لتحقيق النهو�ض االقت�صادي والق�ضاء
على الفقر والبطالة ومواجهة التحديات االقت�صادية الأخرى ومثل ندرة املياه ون�ضوب
املوارد النفطية وتنمية املوارد الب�رشية.
وهو الكفيل باال�ستخدام الأف�ضل والكفء للموارد املتاحة املحدودة و�سواء ن�ضب
النفط �أم ال.
وهو الطريق �إىل الق�ضاء على الف�ساد ووقف هدر املوارد وال�ضامن للتوزيع العادل
للدخل والرثوة.
� - 2إن عنا�رص الإ�صالح امل�ؤ�س�سي يت�ضمن عمليات الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واملايل
والإداري .بداء من الإ�صالح ال�سيا�سي و�صو ًال �إىل احلكم الر�شيد �أو احلكم اجليد.
- 3تت�ضمن م�ؤ�رشات الإ�صالح ال�سيا�سي:
 نظام انتخابي �صحيح ي�ضمن انتخابات حرة ونزيهة ويحقق عملية تداولحقيقي لل�سلطة.
 تر�سيخ م�شاركة حقيقية لأفراد املجتمع تعك�س �إرادتهم احلرة يف اختيار ممثليهميف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي تكفل الإدارة املثلى للموارد املحدودة وتعرب عن
احلاجات الأ�سا�سية للمواطنني.
 جمتمع مدين قوي وفاعل يحقق ال�رشاكة يف بناء املجتمع. ق�ضاء عادل وم�ستقل حقيقي يحفظ احلقوق ويكفل العدالة وتطبيق القانون. حتقيق مبد�أ ال�شفافية وامل�ساءلة والرقابة. �سلطة حملية تعك�س م�شاركة حقيقية لأفراد املجتمع يف �إدارة ال�ش�أن املحلي. - 4الو�صول �إىل و�ضع احلكم الر�شيد واجليد وحتقيق التنمية املحلية هو �أحد مفردات
الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ال�شامل.
 - 5ولتحقيق احلكم اجليد فال بد من توفر م�ؤ�رشات دالة على احلكم اجليد.
 - 6وقد قدم البنك الدويل معايري لهذا احلكم اجليد و�أبرزها:
�أ .معيار اختيار امل�سئولني ومراتبهم وهذا يت�ضمن امل �ؤ�شرات التالية:
 م�ؤ�رش التمثيل وامل�ساءلة :والذي يعك�س �أهمية االلتزام بالعملية الدميقراطية وعدالةالنظام االنتخابي وتو�سيع احلريات مبا ي�ضمن التمثيل احلقيقي لإدارة الناخبني ويحقق
ا�ستقاللية الإعالم وال�صحافة.
 اال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف .ب .معيار قدرة احلكومة على �صنع ال�سيا�سات املعربة عن احلاجات احلقيقية للمجتمع وله م �ؤ�شرات:
 مدى م�صداقية احلكومة يف الف�صل بني العمل الإداري والعمل احلزبي ال�سيا�سي. مدى م�صداقية احلكومة يف خططها وبراجمها. مدى م�صداقية احلكومية وقدرتها يف �صنع القرارات النافعة. مدى م�صداقية احلكومة يف الن�أي عن التحيز ال�سيا�سي وحتقيق كفاءة اخلدمة84
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املدنية وا�ستقالليتها.
 مدى م�صداقية احلكومة يف و�ضع نظام فاعل للإ�رشاف والرقابة وامل�ساءلة.ج .معيار احرتام املواطنني والدولة للم �ؤ�س�سات:
 مدى �سيادة القانون وتطبيقه بدون حتيز. مدى م�صداقية احلكومة يف حماربة الف�ساد.ثالثاً :مدى ا�ستم رارية ال�سيناريو

� - 1إن جناح هذا ال�سيناريو يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على العمل بجدية على غلق الفجوة
امل�ؤ�س�سية التي تف�رس اختالف الدول يف م�ستويات الرفاه والتقدم االقت�صادي.
� - 2أي تعتمد على مدى م�صداقية احلكومة يف تطبيق عملية الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي
واملايل والإداري ال�شاملة.
 - 3التكامل بني مبد�أ الكفاءة االقت�صادية التي ت�ضمن اال�ستخدام الأمثل للموارد وهذا يتحقق
بالإ�صالح ال�شامل ومبد�أ الكفاءة االجتماعية الذي يكفل التوزيع العادل للدخل والرثوة
وحتقيق م�ستوى مرتفع من الرفاه للجميع.
 - 4عملية الإ�صالح امل�ؤ�س�سي و�إغالق الفجوة امل�ؤ�س�سية هي عملية �أ�سا�سية ولي�ست جمرد
متمم ح�سابي لإ�صالحات مالية واقت�صادية تتم يف ظل بيئة م�ؤ�س�سية �ضعيفة تخدم القلة على
ح�ساب الأكرثية يف املجتمع.
 - 5وبالتايل ت�ؤجل مواجهة التحديات ووقوعها حتى تنفجر على ر�ؤو�س اجلميع ال
�سمح الله.
� - 6إن �إ�سرتاتيجية تنويع م�صادر الدخل والبحث عن حقول نفطية جديدة وا�ستثمار الغاز
وحت�سني مناخ اال�ستثمار وح�سن تدبري امل��وارد املتاحة �سيكون ذات جدوى يف ظل هذا
ال�سيناريو الأم��ر الذي من املتوقع �أن ينعك�س على م�ستوى م�ستدام ومرغوب من التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يقوم فيه القطاع اخلا�ص بدور قيادي.
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خال�صة النقا�ش
الورقة تناولت ما هو ت�شخي�ص الو�ضع احلايل وما هي حم��ددات الو�ضع
احلايل ،والنقطة الثالثة بالن�سبة لتجارب الدول الأخرى واملحددات والرابعة
اال�سرتاتيجيات املطروحة� ..أود �أن اعلق بالنقاط هذه كما جاء يف الورقة.
بالن�سبة لت�شخي�ص الو�ضع احلايل ..يف ظل البيانات وامل�ؤ�رشات املوجودة
�صعب قيا�سه ب�شكل دقيق .فهناك بيانات مفقودة مثل البطالة والإنتاجية
والناجت املحلي ..وبيانات �أخرى وم�ؤ�رشات كان ميكن ت�ضمينها مثل العجز
املايل غري النفطي ،وهذا م�ؤ�رش مهم ،وم�ؤ�رشات �أخرى ميكن ت�صور الو�ضع
احلايل ب�أكرث دقة.
مو�ضوع املحددات خالل الو�ضع احلايل ..يف منهجية متعارف عليها يف البنك
الدويل وغريه من حمددات منهجية �إيراديه وم�ؤ�س�سية واقت�صادية وموارد..
بحيث تقدر من خالله تو�ضح �أهم املحددات التي �أثرت على م�ستوى النمو يف
دولة ما.
النقطة التي ميكن �أن ترثي النقا�ش هي الت�سا�ؤل عن عالقة الرثوة بالنمو فهناك
ما ي�سمى (لعنة املوارد) ...هل وجود املوارد يف الدول �أ�ضعف الكفاءة؟،
وما هي ال�سبل؟..
هذه ميكن مناق�شتها يف �إطار الو�ضع احلايل يف اليمن� ..أكرث الأدبيات تتكلم
عن ت�أثري املوارد من عدة قنوات ،مثل ن�شوء االقت�صاد الريعي ومن �إجمايل
تنمية املوارد الب�رشية ..يف دول كثرية �أدى ظهور املوارد �إىل التخلي عن
فكرة احلداثة ..يف قنوات �أخرى يف بع�ض الدول ظهور امل��وارد �أ�ضعف
القدرة التناف�سية..
و�أعتقد �أن خال�صة الدرا�سات لي�س هناك حتمية تاريخية تقول �أن �ضعف
املوارد ت�ؤدي �إىل �ضعف الأداء.
يف ال�سيناريوهات ..جند �أن هناك معطيات م�شرتكة بني ال�سيناريوهات
الثالثة ،م��وارد وقطاعات واع��دة وم�شاكل اجتماعية ،ميكن نحدد ما هي
املعطيات ونحاول �أن نركز البدائل على عدد من املحددات والتي ميكن
�أخذها ك�أ�شياء خارجة عن الإرادة ،ونحاول ن�شوف النتائج.
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الأمن املائي

حماولة لتحليل واقع وم�ستقبل املياه يف اليمـن
د .حممد �إبراهيم احلمدي
دي�سمرب 2008
ملخ�ص تنفيذي

 .1تعترب اليمن من �أفقر دول العامل باملياه حيث يقدر متو�سط ن�صيب الفرد من املياه
املتجددة بحوايل  120مرت مكعب �سنوي ًا ( % 12من حد الفقر املائي و % 10من متو�سط
ن�صيب الفرد يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و  % 2فقط من ن�صيب الفرد عاملي ًا
) ،ويتوقع �-إذا ما �أ�ستمر النمو ال�سكاين مبعدالته احلالية� -أن يتناق�ص �إىل  60مرت مكعب
�سنوي ًا بحلول العام .2025
 .2تقدر كمية الأمطار ال�سنوية التي ت�سقط على اليمن بني  30و 80مليار مرت مكعب ي�ستفاد
من بع�ضها مبا�رشة يف الزراعة املطرية ،وتقدر كميات املياه اجلارية يف الوديان الرئي�سية
بحوايل  2مليار مرت مكعب وكمية تغذية الأحوا�ض اجلوفية بحوايل  1.5مليار مرت مكعب
لي�صبح �إجمايل املتاح من املوارد املائية حوايل  3.5مليار مرت مكعب �سنوي ًا.
.3ال يزال ت�أثري التغيريات املناخية على م�صادر املياه غري معروف ب�شكل وا�ضح ،ولكن ما
ت�ؤكده التنب�ؤات هو �أن الطق�س يف اليمن �سيتغري لي�صبح �أكرث ا�ضطراب ًا ب�سبب تكرار احلاالت
غري االعتيادية كالعوا�صف وما يرتتب عليها من خماطر الفي�ضانات �أو اجلفاف.
 .4بالرغم من عدم و�ضوح الر�ؤية حول امليزان املائي على امل�ستوى الوطني �إال �أنه من
امل�ؤكد �أن تناق�ص خمزون املياه يف جميع الأحوا�ض اجلوفية �سيهدد بن�ضوبها الكامل �إذا
ما �أ�ستمر ال�سحب بنف�س املعدالت احلالية.
� .5أثبتت �أنظمة املياه التقليدية قدرة عالية على توفري املياه لال�ستخدامات املختلفة خالل
الع�صور املا�ضية وميكن اال�ستفادة منها وتطويرها للو�صول �إىل تنمية م�ستدامة تلبي –ولو
جزئي ًا -احتياجات الأجيال القادمة من املياه.
 .6تقدر تغطية خدمات املياه املنزلية من ال�شبكات العامة بحوايل  % 56من �سكان املناطق
احل�رضية و % 44من �سكان املناطق الريفية ،ويتوقع انخفا�ض هذه الن�سب �إذا ما ا�ستمر
معدل النمو ال�سكاين وم�ستوى اال�ستثمارات يف قطاع املياه املنزلية باملعدالت احلالية.
 .7يقدر الطلب الزراعي على املياه بحوايل  % 93من �إجمايل املياه امل�ستخدمة وميثل
التو�سع يف الزراعة املروية -لزراعة القات واملحا�صيل النقدية الأخرى -ال�سبب الرئي�سي
لهذا الطلب.
 .8يتجاوز الطلب على املياه كميات م�صادر املياه املتجددة بحوايل  800مليون مرت مكعب
�سنوي ًا ،يتم احل�صول عليها من املخزون املائي غري املتجدد للأحوا�ض اجلوفية ،ويتوقع
زيادة العجز املائي ب�سبب منو الطلب على املياه لتوفري االحتياجات املختلفة لل�سكان (مياه
منزلية� -صناعية� -إنتاج الغذاء).
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 .9توجد عالقة وثيقة بني توفري املياه والتخفيف من الفقر �سواء كان ذلك للزراعة �أو
لال�ستخدامات املنزلية ،حيث وتوفري م�صدر مياه م�ضمون لفقراء املزارعني ي���ؤدي �إىل
حت�سني الإنتاج ،كما �أن توفري املياه النقية لال�ستخدامات املنزلية يف الريف واحل�رض ي�ؤدي
بدوره �إىل حت�سني الو�ضع ال�صحي وبالتايل القدرة على العمل والإنتاج ويتيح فر�ص �أكرب
اللتحاق الأطفال -وبخا�صة فتيات الريف -باملدار�س.
 .10تقدر م�ساهمة القطاع الزراعي بحوايل  % 14من �إجمايل الناجت املحلي ومتثل املياه
منها حوايل الثلث ،وبالرغم من امل�ساهمة املتدنية للقطاع الزراعي �إال �أنه ي�ستوعب �أكرث من
 % 50من اليد العاملة وميثل القات �أهم املحا�صيل امل�ستهلكة للمياه اجلوفية  % 37وي�سهم
بحوايل  % 8من �إجمايل الناجت املحلي و % 10تقريب ًا من اال�ستهالك ويوفر العمل حلوايل
 % 14من �إجمايل اليد العاملة ،كما ي�ستهلك القات �أي�ض ًا حوايل  800مليون لرت من الديزل
املدعوم ل�ضخ املياه اجلوفية امل�ستخدمة يف زراعته.
 .11لقد مت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية وامل�ؤ�س�سية خالل الثالثة عقود املا�ضية
وميكن ا�ستخال�ص نتائجها كالتايل:
�أ .يعترب التوجه نحو دعم الزراعة املروية �أحد الأ�سباب الرئي�سية يف ا�ستنزاف
املياه اجلوفية.
ب.يعترب ت�ضارب ال�سيا�سات حول التعامل مع القات �أحد الأ�سباب الرئي�سية امل�ؤدية
�إىل ا�ستنزاف املياه اجلوفية.
ج.يالحظ الت�أثري الكبري للمانحني يف دعم معظم الإج���راءات املتخذة حيال
ق�ضايا املياه.
د .يالحظ ت�ضارب يف ال�سيا�سات املتعلقة باملياه ففي حني �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية
تتطلب �رضورة تر�شيد املياه ورفع كفاءة ا�ستخداماتها جند توجهات �سيا�سية نحو
ت�شجيع التو�سع الأفقي للزراعة دون الأخذ باالعتبار الو�ضع املائي احلرج.
ه.تعترب احللول التقنية (كالتحلية) خارج نطاق القدرة االقت�صادية لليمن لتوفري املياه
لال�ستخدامات املنزلية �أو الزراعية يف مناطق املرتفعات.
و .يجب الأخذ يف االعتبار اجلوانب الفنية واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية عند
�إن�شاء ال�سدود التخزينية لتوفري املياه كما �أنه من ال�رضوري التوجه نحو رفع كفاءة
ا�ستخدامات املياه وبخا�صة يف الري.
.12ت�شري امل�شاهدات والبيانات اخلا�صة بواقع املياه يف اليمن �إىل �أن الطفرة املائية
التي �شهدتها اليمن خالل الثالثة العقود املا�ضية لن ت�ستمر طوي ً
ال و�أنه يتوقع ب�أن يعود
الو�ضع �إىل �سابق عهده لتتوازن املعادلة املائية من حيث العر�ض والطلب وذلك من خالل
انخفا�ض الطلب لي�ساوي املعرو�ض من املوارد املائية املتمثلة يف جريان الوديان وكميات
املياه املتاحة من التغذية املبا�رشة للمياه اجلوفية �إ�ضافة �إىل ما ميكن ا�ستغالله مبا�رش ًة من
الأمطار ،ومبعنى �آخر ف�إن ما يجري الآن من ا�ستنزاف للمخزون املائي للأحوا�ض اجلوفية
�سوف ي�ؤدي �إىل ن�ضوبها الكامل مما �سي�ضطر م�ستخدمي املياه �إىل تقليل ا�ستخداماتهم لتتنا�سب
مع املتجدد فقط من املوارد املائية.
.13يظل ال�س�ؤال الذي ينبغي مناق�شته والو�صول �إىل �إجماع ب�ش�أنه هو مدى االعتماد على
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القطاع الزراعي ك�أ�سا�س لالقت�صاد الوطني ،فبالرغم من امل�ؤ�رشات الوا�ضحة الدالة على
التهديد بانقرا�ض الزراعة املروية ب�سبب تناق�ص خمزون املياه اجلوفية� ،إال �أن اخلطط
االقت�صادية ت�ضع القطاع الزراعي على ر�أ�س قائمة القطاعات االقت�صادية الواعدة ورغم
ح�سا�سية القطاع الزراعي نتيجة ا�ستيعابه لأغلب اليد العاملة ف�إن تناق�ص املوارد املائية يهدد
ب�شكل مبا�رش الزراعة يف اليمن ما مل يتم االهتمام بالتحول �إىل الزراعة املطرية وتطويرها
تقني ًا وم�ؤ�س�سي ًا والتخلي التدريجي عن الزراعة املروية واحلفاظ على ما تبقى من املياه
اجلوفية لإمداد املدن والتجمعات ال�سكانية الريفية باحتياجاتها من املياه ،كما يجب درا�سة
اخليارات املمكنة للتحول من اقت�صاد يعتمد على املياه �إىل �أن�شطة اقت�صادية حمدودة االعتماد
على املياه والتخطيط ملا يرتتب على ذلك من �إعادة توزيع ال�سكان واال�ستثمار يف م�شاريع
البنية التحتية ملناطق اجلذب ال�سكاين.
ب�سم الله الرحمن الرحيم
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89
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

مقدمة

مما ال �شك فيه �أن ا�ستقرار املجتمعات عرب الع�صور املختلفة قد �أعتمد على عدة عوامل قد
يكون �أهمها توفر املوارد الطبيعية الالزمة ال�ستقرار احلياة ومن �أهم تلك املوارد الطبيعية
الأ�سا�سية الأر�ض واملياه ،ولي�س من باب ال�صدفة �أن معظم احل�ضارات القدمية قد ظهرت
على �ضفاف الأنهار كاحل�ضارة الفرعونية والبابلية وغريها ،ويتجلى ذلك اليوم من خالل
منو معظم املدن الكربى يف العامل على �ضفاف الأنهار حيث ن�ستطيع القول ب�أن املدنية
احلديثة قد اعتمدت بالدرجة الأ�سا�سية على توفر موارد املياه لنموها وتطورها االجتماعي
واالقت�صادي.
ورغم �أن كميات املياه على امل�ستوى العاملي كافية لتوفري احتياجات جميع �سكان الأر�ض
�إال �أن امل�شكلة تكمن يف توزيعها على املناطق املختلفة يف العامل ،ففي حني �أن مناطق �شمال
�أوروبا وجنوب �رشق �آ�سيا ،على �سبيل املثال ،تنعم بوفرة مائية كبرية �إال �أن بع�ض املناطق
الأخرى تعاين من �شحة يف مواردها املائية حيث ت�شري الإح�صاءات العاملية ب�أن ن�صيب الفرد
ال�سنوي من املياه املتجددة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ال يتعدى  1,200مرت
مكعب �إذا ما قورن باملتو�سط العاملي الذي يزيد على  7,000مرت مكعب ،ويف ظل النمو
ال�سكاين الكبري الذي ت�شهده منطقة ال�رشق الأو�سط وحمدودية املوارد املائية فيها يتوقع ب�أن
يتناق�ص متو�سط ن�صيب الفرد لينخف�ض �إىل ما دون خط الفقر املائي املقدر ب�ألف مرت مكعب
�سنوي ًا.
�إذا ما قارنا ذلك بالو�ضع املائي يف اليمن جند �أن الإح�صاءات ت�شري �إىل �أن ن�صيب الفرد
من املوارد املائية املتجددة ال يتعدى  120مرت مكعب �سنوي ًا� ،أي ما يعادل  % 10تقريب ًا
من متو�سط ن�صيب الفرد يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و % 2فقط من املتو�سط
العاملي ،يف حني يتوقع �أن يتناق�ص هذا املعدل �-إذا ما �أ�ستمر النمو ال�سكاين بنف�س املعدل
احلايل� -إىل حوايل  60مرت مكعب للفرد �سنوي ًا بحلول العام 2025م مما �سي�ؤثر بال �شك
على التنمية االجتماعية واالقت�صادية للبلد .ولقد �شهدت اليمن خالل العقد الأخري اهتمام ًا
ملحوظ ًا بالق�ضية املائية كنتيجة مبا�رشة الهتمام و�ضغط اجلهات املانحة مما �أدى �إىل اتخاذ
احلكومات املتتالية لعدد من الإج��راءات امل�ؤ�س�سية والقانونية �أهمها �إن�شاء الهيئة العامة
للموارد املائية يف العام 1995م ،و�إعداد قانون املياه و�إقراره من جمل�س النواب يف العام
2002م ،و�إن�شاء وزارة املياه والبيئة خالل العام 2003م ،و�إعداد و�إقرار الإ�سرتاتيجية
الوطنية للمياه يف العام 2005م ،بالإ�ضافة �إىل �إقرار وتنفيذ برنامج �إ�صالح قطاع املياه
وال�رصف ال�صحي للمناطق احل�رضية وت�صحيح الو�ضع امل�ؤ�س�سي لقطاع خدمات مياه الريف
من خالل �إعادة هيكلة الهيئة العامة مل�شاريع مياه الريف� ،إ�ضافة �إىل الإجراءات الأخرية
ب�إعادة هيكلة قطاع الري بوزارة الزراعة والري.
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ال�شك ب�أن املياه ،خالل الثالثة عقود املا�ضية ،قد �شكلت مدخ ً
ال �أ�سا�سي ًا للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية خ�صو�ص ًا يف ظل توجه ال�سيا�سات التنموية نحو التو�سع يف الزراعة املروية مما
�أدى �إىل تناق�ص املخزون املائي يف معظم الأحوا�ض اجلوفية �إىل احلد الذي يهدد بن�ضوبها
ب�شكل كامل خالل فرتة زمنية قد ال تتعدى جيل واحد فقط ،الأمر الذي يتطلب التوجه نحو
الإدارة احلكيمة واملتكاملة للموارد املائية ال�شحيحة �أ�ص ً
ال .ولقد و�صل الو�ضع املائي �إىل
احلد الذي يهدد ا�ستدامة التنمية مما جعل ق�ضية املياه ،ف�ض ً
ال عن النمو ال�سكاين وتناق�ص
املخزون النفطي ،هي التحديات الثالث الأ�سا�سية التي �ستواجهها اليمن على املدى الزمني
املتو�سط والقريب .وتتلخ�ص امل�شكلة املائية التي تواجهها اليمن يف ثالثة حتديات رئي�سية
هي كالتايل:
 .1التحدي الأول :مواجهة الزيادة امل�ضطردة يف الطلب على املياه لتلبية احتياجات ال�سكان
�سواء لال�ستخدامات املنزلية �أو ال�صناعية �أو �إنتاج الغذاء ،يف ظل حمدودية و�شحة امل�صادر
املائية املتاحة وزيادة كبرية يف النمو ال�سكاين و�ضعف م�ؤ�س�سي لإدارة املوارد املائية ب�شكل
تكاملي ور�شيد.
1
 .2التحدي الثاين :التحول من اقت�صاد يعتمد ب�شكل رئي�سي على املياه( ) �إىل �أن�شطة اقت�صادية
ال تعتمد على اال�ستخدام املكثف للمياه وذلك ا�ستعداد ًا ملرحلة ما بعد ن�ضوب املياه اجلوفية.
 .3التحدي الثالث� :ضعف الإمكانات املالية لتوفري م�صادر مياه غري تقليدية (كالتحلية)
بديلة عن تلك املهددة بالن�ضوب ،مع مالحظة �أن التحلية لو توفرت لها التمويالت الالزمة
ف�إنها لن تكون ح ً
ال للمدن اجلبلية كما لن حتل م�شكلة الري.
تقدم هذه الورقة ا�ستعرا�ض ًا للجوانب املختلفة املتعلقة باملياه حيث �سيتم النظر لق�ضية املياه
مبفهومها الوا�سع وتداخالتها مع القطاعات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية املختلفة،
وتنق�سم الورقة �إىل �أربع �أجزاء �أ�سا�سية كمحاولة لتحليل عالقة املياه باملناخ واملجتمع
واالقت�صاد وال�سيا�سة �إ�ضافة �إىل اخلامتة التي �سرتكز على عالقة املياه بامل�ستقبل واخليارات
املتاحة للحد من ت�أثريات ن�ضوب املياه على اال�ستقرار االجتماعي يف اليمن.
املـيـاه والطبيعـة

املناخ والتغري املناخي
يتدرج املناخ يف اليمن -بح�سب ت�صنيف منظمة اليون�سكو التابعة للأمم املتحدة -من مناطق
�شديدة اجلفاف (املناطق ال�صحراوية وبع�ض مناطق اله�ضاب وال�سواحل) �إىل مناطق �شبه
رطبه (مناطق متفرقة من املرتفعات الغربية واجلنوبية) .وبالرغم من عدم توفر البيانات
والقيا�سات لكميات هطول الأمطار لفرتات زمنية طويلة متكن من الو�صول �إىل تقديرات
وبناء على ما هو متوفر من قيا�سات فقد مت اال�ستنتاج ب�أن معدل هطول
�إح�صائية دقيقة،
ً
ً
الأمطار يف اليمن يرتاوح ما بني  50مليمرت �سنويا يف مناطق ال�سهول ال�ساحلية �إىل معدالت
تتفاوت بني  300و 700مليمرت �سنوي ًا يف مناطق املرتفعات الو�سطى وال�شمالية وينق�سم هطول

تكمن أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي في أن الريف اليمني يضم أكثر من  % 70من إجمالي السكان يعمل
1
معظمهم (أكثر من  % 50من اليد العاملة) بالزراعة.
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الأمطار ملعظم مناطق اليمن �إىل مو�سمني رئي�سيني(� ،) 2أولهما املو�سم الربيعي خالل الفرتة
بني �شهري مار�س ومايو واملو�سم ال�صيفي خالل الفرتة بني �شهري يوليو و�سبتمرب ،ويتميز
منط هطول الأمطار يف اليمن بالزخات املطرية التي تت�صف بق�رص مدتها و�شدة غزارتها
وحمدودية انت�شارها اجلغرايف ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل جريان املياه على هيئة �سيول يف
معظمها جارفة للرتبة م�ؤدية �إىل تخ�صيب الأرا�ضي الزراعية املنخف�ضة كمناطق دلتا �أبني
وتهامة.
وبالرغم من كميات الأمطار الكبرية ن�سبي ًا (مقارن ًة ببقية مناطق اجلزيرة العربية) التي ت�سقط
على الأرا�ضي اليمنية �إال �أن العوامل املناخية العديدة (درجة احلرارة ،منط هطول الأمطار،
الرياح ،الرطوبة.. .،الخ) ت�ؤدي �إيل فقدان ن�سبة عالية جد ًا من هذه املياه ب�سبب التبخر
املبا�رش بعد مالم�سة الأمطار ل�سطح الأر�ض �أو التبخر الالحق بعد جتمع املياه على �سطح
الأر�ض �أو ب�سبب النتح الناجت عن الغطاء النباتي.
كانت الغيول �إىل وقت قريب م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا للمياه يف معظم مناطق املرتفعات� ،إال �أنه ميكن
القول ب�أن املياه ال�سطحية دائمة اجلريان على امل�ستوى القطري حمدودة الت�أثري وال ميكن
االعتماد عليها ب�سبب كمياتها ال�ضئيلة واختفاء معظمها كنتيجة لكثافة احلفر الع�شوائي للآبار
يف مناطق تغذيتها .باملثل ف�إن معظم اجلريان حتت ال�سطحي للمياه يف جماري الوديان قد
ت�أثر ب�شكل مبا�رش بحفر الآبار مما �سبب انخفا�ض من�سوب املياه اجلوفية يف هذه املناطق
م�ؤدي ًا �إىل تقليل تغذية الأحوا�ض اجلوفية الواقعة يف �أ�سفل هذه الوديان مثل مناطق تهامة
ودلتا �أبني وم�أرب واجلوف.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�أثري التغريات املناخية ب�سبب االنحبا�س احلراري الناجت عن ارتفاع
تركيز بع�ض الغازات مثل ثاين �أك�سيد الكربون وامليثان يف الغالف اجلوي على املناخ
العاملي يحظى بنقا�ش كبري ويتوقع كنتيجة لذلك ،ارتفاع درجة حرارة الأر�ض وارتفاع
من�سوب البحار واملحيطات وتغري يف منط هطول الأمطار يف كثري من مناطق العامل ،وت�شري
نتائج التنب�ؤات بتغري منط هطول الأمطار يف اليمن دون حتديد ما �إذا كانت اليمن �ست�صبح �أكرث
جفافً ا �أم �أنها �ستدخل مرحلة مناخية تزداد فيها كمية الأمطار .ولكن ما ت�ؤكده التنب�ؤات هو
�أن هذه التغريات �ستكون حمدودة �سو ًا بالزيادة �أو النق�صان يف كمية الأمطار و�أن الطق�س يف
اليمن �سيتغري لي�صبح �أكرث ا�ضطراب ًا بحيث ن�شهد مزيد من احلاالت غري االعتيادية كالعوا�صف
وما يرتتب عليها من في�ضانات وفرتات جفاف مما �سي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على كميات وفرتات
هطول الأمطار والتي بدورها �ست�ؤثر على توفر �أو �شحة املوارد املائية يف املناطق املختلفة
لليمن ،وت�شري امل�شاهدات �إىل �أن مناخ اليمن مير حالي ًا بفرتة تغري حيث يالحظ اختالف �أزمنة
وكميات الأمطار و�شدتها عن املا�ضي القريب الذي �أ�ستطاع املزارعون فيه على �سبيل املثال
�إدارة الزراعة املطرية ب�شكل مثايل كنتيجة مبا�رشة لقدرتهم على التنب�ؤ ب�شكل دقيق ب�أماكن
و�أوقات هطول الأمطار ،وما التقومي الزراعي التقليدي الذي يو�ضح ب�شكل تف�صيلي الأن�شطة
الزراعية من حراثة الأر�ض �إىل نرث البذور.. .الخ� ،إال دليل على ا�ستقرار هذا النمط املناخي
لفرتة زمنية طويلة ا�ستطاع خاللها املزارعون الو�صول �إىل مثل هذا التقومي الزراعي .وما
2
منتظمة

جتدر اإلشارة إلى هطول بعض األمطار خالل فترة الشتاء في مناطق متفرقة من اليمن إال أن كمياتها قليلة وغير
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يحدث الآن من تغري مناخي �سي�ؤثر بال �شك ب�شكل مبا�رش على الزراعة املطرية كما �سي�ؤثر على
م�صادر املياه املتوفرة من جريان ال�سيول يف الوديان وتغذية املياه اجلوفية.
وخالف ًا لبع�ض الدول العربية املعتمدة على الأنهار املتدفقة من خارج حدودها كم�رص
والعراق و�سوريا ،جند �أن اليمن يعتمد ب�شكل كلي على الأمطار والتي ي�ستفاد منها يف الزراعة
املطرية ب�شكل مبا�رش وكذلك يف تغذية م�صادر املياه ال�سطحية واجلوفية ،ونتيجة لعدم توفر
البيانات الإح�صائية املتعلقة بكميات الأمطار امل�ستغلة مبا�رشة يف الزراعة املطرية ف�سوف
يتم الرتكيز هنا فقط على مياه ال�سيول املتدفقة يف الوديان وتلك التي يتم �ضخها من الأحوا�ض
اجلوفية.
امليــاه ال�سـطحيــة

برغم �أهمية مياه الأودية يف حياة الريف اليمني كم�صدر مهم ملياه الري وكمدخل �أ�سا�سي
لالقت�صاد الوطني وا�ستقرار وتنمية املجتمعات الريفية �إال �أن الدرا�سات والقيا�سات اخلا�صة
بتقدير كميات املياه اجلارية يف الأودية الرئي�سية لليمن ما تزال حمدودة وال تتنا�سب مع
�أهميتها .و�إذا ما مت تق�سيم مناطق امل�ساقط املائية بح�سب اجتاهات جريان املياه فيها ،جند
اليمن تنق�سم �إىل �أربعة �أحوا�ض مائية كربى ي�ضم كل منها عدد ًا من الأودية ،مت -بح�سب
القيا�سات املتوفرة -تقدير تدفقات املياه فيها كما هو مو�ضح باجلدول رقم (.)1
جدول رقم ( )1تدفق املياه السنوي في الوديان الرئيسية
متوسط التدفق السنوي
(مليون متر مكعب)

الــــوديــــان

م
1

البحر األحمر

741

حرض ،مور ،سردود ،سهام ،رميه ،زبيد ،رسيان،
موزع ،بعض األودية األصغر.

2

خليج عدن

741

تنب ،سحيبية ،بنا ،حسان ،أحور ،ميفعه،
هاجر ،بعض األودية األصغر.

3

بحر العرب

4

احلوض

أ .باجتاه الشرق والشمال نحو رمله
السبعتني

315

اجلوف ،أدهنة ،حريب ،بيحان ،مركة ،بعض
األودي��ة الصغيرة ،باجتاه الشمال والشرق
والغرب.

ب .وادي حضرموت واملسيلة

161

عمد ،العني ،سار ،بن علي ،جومية ،إدم ،ثيبي،
بعض األودية الصغيرة ،وفروع املسيلة.

ج .حوض الغيظة

77

اجليزة ،أودية أخرى

إجمالي حوض بحر العرب

553

الربع اخلالي

171

إجمالي

جنران ،بعض األودية الشرقية والغربية.

2,000

* مت تقدير متوسط التدفق السنوي بناء على القياسات املتوفرة جلريان املياه في هذه األودية.
املـصــدر :املوارد املائية في اليمن.
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من خالل اجلدول �أعاله نالحظ �أن �إجمايل متو�سط تدفقات املياه يف جماري الوديان الرئي�سية
يف اليمن يقدر بحوايل  2مليار مرت مكعب �سنوي ًا ،وهي كمية متوا�ضعة �إذا ما قورنت بكميات
الأمطار التي تهطل على الأرا�ضي اليمنية واملقدرة بني  27و 82مليار مرت مكعب �سنوي ًا (،)3
مما يدل على �أن الفواقد املبا�رشة ب�سبب التبخر متثل ن�سبة عالية من كميات الأمطار ،وال
يفوتنا التنويه �إىل �أن هناك جزء من مياه الأمطار يتم اال�ستفادة منه ب�شكل مبا�رش عن طريق
حجزه يف الأرا�ضي الزراعية واملراعي ولكن للأ�سف مل يتم درا�سة هذا املو�ضوع ب�شكل دقيق
لتحديد كميات هذه املياه والطرق التي ميكن من خاللها رفع كفاءة هذا اال�ستخدام.
املياه اجلوفية

تتجمع املياه اجلوفية يف باطن الأر���ض نتيجة الرت�شح �أو التغلغل الر�أ�سي ملياه الأمطار
وال�سيول عرب م�سامات الرتبة وجماري الأودية �إىل �أن ت�صل �إىل طبقات غري منفذة للمياه
متنعها من املوا�صلة فتتجمع لت�صبح مياه جوفيه ،وبذلك ف�إن املياه اجلوفية العميقة قد تطلبت
فرتات زمنية �أكرب لت�صل �إىل هذه الأعماق يف حني �أن املياه اجلوفية القريبة من ال�سطح
كالأحوا�ض اجلوفية ال�ساحلية مث ً
ال تتجمع التغذية فيها ب�شكل �أ�رسع.
وتعتمد كميات التغذية للمياه اجلوفية على عدة عوامل �أهمها م�سامية الرتبة وت�ضاري�س
�سطح الأر�ض ومنط وكميات الأمطار....الخ .وتنق�سم املياه اجلوفية عموم ًا �إىل متجددة
ونا�ضبة ،وكما يدل امل�سمى ف�إن املياه اجلوفية املتجددة هي تلك التي تقع يف مناطق ت�سمح
فيها م�سامية طبقات الأر�ض بتغلغل املياه ب�شكل �رسيع يعو�ض ما يتم �سحبه من الآبار بحيث
ال يت�أثر من�سوب املياه اجلوفية ويف حالة هبوط هذا املن�سوب �رسعان ما يعود �إىل ما كان
عليه خالل موا�سم الأمطار ،وتعترب جماري الوديان من مناطق التغذية اجليدة لأحوا�ض
املياه اجلوفية� ،أما املياه اجلوفية غري املتجددة (النا�ضبة) فهي تلك التي جتمعت عرب فرتات
زمنية طويلة قد ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل ع�رشات الآالف من ال�سنوات ،وما مييزها هو
�ض�آلة كميات التغذية ب�سبب طبقات الأر�ض غري املنفذة ،ويغلب على هذه الأحوا�ض هبوط
م�ستمر يف من�سوب املياه مبجرد البدء يف ال�سحب ،وميكن اجلزم ب�أن معظم الأحوا�ض اجلوفية
يف مناطق املرتفعات اليمنية هي من ذلك النوع النا�ضب غري املتجدد حيث وكميات التغذية
ال متثل �إال جزء ًا ي�سري ًا مقارنة بكميات ال�سحب ،ويدل على ذلك الهبوط امل�ستمر ملن�سوب
املياه يف كل هذه الأحوا�ض اجلوفـية ( ،)4الأمر الذي يهدد بن�ضوبها ب�شكل كامل �إذا ما
�أ�ستمر ال�سحب مبعدالته احلالية .وفيما يتعلق بالأحوا�ض اجلوفية ال�ساحلية ف�إنه بالرغم من
ا�ستقرار من�سوب املياه يف معظمها �إال �أن ال�سحب اجلائر والزائد عن كميات التغذية يعر�ض
هذه الأحوا�ض غالب ًا �إىل تدهور يف نوعية املياه فيها ب�سبب تداخل مياه البحر املاحلة �إىل
احلد الذي ميكن �أن يجعلها غري �صاحلة لال�ستخدام.
لقد مت خالل العقدين املا�ضيني درا�سة بع�ض الأحوا�ض اجلوفية ولكن ال يزال و�ضع �أكرثها،
مت تقدير كميات األمطار على أساس متوسط هطول يتراوح بني ( )150-50مليمتر سنويا ً على كل مساحة

3
اليمن.
يتراوح معدل هبوط منسوب املياه اجلوفية في حوض صنعاء مثال ً بني  6 2-متر سنويا ً بسبب أن معدالت
4
السحب تفوق التغذية بأكثر من خمسة أضعاف.

94
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

من حيث خمزونها املائي وكميات التغذية ال�سنوية ،غري معروف ب�شكل دقيق ويعزى ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إىل الطبيعة اجليولوجية املعقدة ملعظم مناطق الأحوا�ض اجلوفية يف
املرتفعات ،وعلى الرغم من ذلك فقد مت تق�سيم جمموعات الأحوا�ض اجلوفية وتقدير كميات
تغذيتها كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2
جدول رقم ( )2تقديرات التغذية السنوية
لألحواض اجلوفية
احلوض اجلوفي

تقدير كميات التغذية
السنوية (مليون متر
مكعب)

حوض تهامة

550

حوض املرتفعات اجلنوبية

375

حوض املكـال

500

أحواض املرتفعات

100

إجــمـالــي

1525

املصـدر :املوارد املائية في اليمن.

يت�ضح من خالل ما �سبق ب�أن �إجمايل كميات املياه املتاحة من امل�صادر املختلفة ال تتعدى
 3.5مليار مرت مكعب �سنوي ًا منها  2مليار مرت مكعب متوفر كمياه �سطحية على هيئة جريان يف
الوديان الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل  1.5مليار مرت مكعب متوفر من التغذية ال�سنوية للأحوا�ض
اجلوفية.
املياه واملجتمع

منظور تاريخي
لقد عا�ش الإن�سان اليمني خالل الع�صور املختلفة يف تناغم كبري مع بيئته و�أ�ستطاع �أن يت�أقلم
مع الظروف املحيطة به وي�ستفيد من املوارد الطبيعية املتاحة له بكفاءة عالية حيث جنده
قد تعامل مع املياه و�أدارها ب�شكل تكاملي لتعظيم اال�ستفادة منها وحماو ًال تقليل املخاطر
املتعلقة ب�شحتها خالل فرتات اجلفاف ،فنجده قد ا�ستخدم �أنظمة خمتلفة لتوفري املياه تتالءم
وطبيعة املنطقة التي يعي�ش فيها ،ونتيجة لأهمية هذه الأنظمة كونها اهتمت با�ستدامة م�صادر
املياه فيمكننا ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب وتطوير ما ميكن تطويره منها للو�صول �إىل تنمية
م�ستدامة تلبى احتياجات الأجيال القادمة وفيما يلي نتطرق �إىل بع�ض هذه الأنظمة ب�شكل
خمت�رص.
 .1املدرجات الزراعية

بالرغم من اعتماد الإن�سان اليمني عرب التاريخ على �أنظمة تقليدية خمتلفة للح�صول على املياه
تظل املدرجات الزراعية هي النظام الأكرث �شيوع ًا وكفاءة حل�صاد مياه الأمطار (�سدود اليمن
احلقيقية) ،الأمر الذي �أدى �إىل ا�ستقرار املجتمع الريفي �إىل يومنا هذا باعتماده على الزراعة
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املطرية كن�شاط اقت�صادي �أ�سا�سي رغم قله مردودة املادي ،وعليه نرى حتفيز البحث العلمي
لدرا�سة هذه الأنظمة والو�صول �إىل طرق لتطويرها والرفع من كفاءتها كونها قد �أثبتت على
مر الع�صور جناحها ودميومتها.
 .2ال�سدود التحويلية

ا�شتهرت اليمن ب�سدودها التي لعبت دور ًا هام ًا يف تكييف معي�شة ال�سكان مع البيئة اجلافة.
غري �أن ماال يدركه معظم النا�س هو �أن تلك ال�سدود كانت �سدود ًا حتويلية ال تخزينية .مبعنى
�أنها ال حتفظ املاء خلفها يف بحريات ملدة طويلة و�إمنا ي�ستفاد منها يف حتويل ال�سيول �إىل
احلقول لريها وبالتايل ال تتعر�ض املياه للمكوث لفرتات طويلة تتعر�ض �أثنائها للتبخر.
وال ميكن التحدث عن ال�سدود التحويلية القدمية دون التطرق ل�سد م�أرب القدمي حيث ت�ؤكد
الدرا�سات ب�أن منطقة ال�سد قد �شهدت الري املنظم منذ الألفية الثالثة قبل امليالد ،و�أ�ستطاع
الإن�سان يف ذلك الوقت املبكر تقليل فواقد التبخر من خالل توزيع املياه ب�شكل �رسيع عرب
�شبكة من القنوات تقوم بتو�صيل املياه �إىل املناطق الزراعية �شمال وجنوب منطقة ال�سد،
وما ذلك النظام الهند�سي �إال انعكا�س للم�ستوى العلمي واالجتماعي وال�سيا�سي املتطور الذي
و�صل �إليه الإن�سان يف ذلك احلني ،وبالرغم من ذلك جند �أنف�سنا اليوم نقوم ب�إن�شاء ال�سدود
التخزينية التي �أثبت عدم مالءمتها للمنطقة ب�سبب الفواقد الكبرية حيث ت�شري الدرا�سات �إىل
تبخر ما ي�ساوي ثلث كمية املياه الداخلة لبحرية ال�سد احلايل ب�سبب عدم ا�ستكمال �شبكة القنوات
لتو�صيل املياه �إىل مناطق اال�ستخدام.
�.3أنظمة الري ال�سيلي التقليدية

جند يف مناطق الكثافة ال�سكانية العالية يف الوديان الزراعية لليمن �أن الإن�سان فيما م�ضى قد
تعامل مع توزيع املياه اجلارية يف هذه الوديان من خالل �أنظمة �إدارية �أو �أعراف مائية()5
�أخذت يف احل�سبان �أولوية اال�ستخدام وعدالة توزيع حقوق املياه جلميع امل�ستفيدين من مالك
الأرا�ضي الزراعية يف �أعايل الوديان �أو �أ�سافلها ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الأعراف
حددت ماهية تركيب من�ش�آت التحويل(العقوم) بحيث تكون م�ؤقتة ت�سمح للمياه بجرفها �إذا
ما و�صل من�سوب املياه �إىل احلد املعني مانح ًا الأرا�ضي يف �أ�سفل الوديان فر�صة و�صول
املياه �إليها .كما ت�ضمنت هذه الأعراف قواعد تعك�س ت�شاركيه امل�ستفيدين يف �إدارة املياه
و�صيانة هذه املن�ش�آت وحل النزاعات بينهم ،ولكن نرى اليوم حتو ًال عن هذه الأنظمة �إما عرب
التنكر لهذه الأعراف �أو �إقامة من�ش�آت حتويلية دائمة ي�ستفيد منها يف الأغلب �أ�صحاب الأرا�ضي
العليا وهم يف الغالب �أ�صحاب النفوذ واجلاه واملال ،بينما ت�ضيع يف املقابل حقوق فقراء
املزارعني يف �أ�سفل الوادي.
 .4الربك وال�صهاريج والكرفان

قد ال تخلو قرية من قرى املرتفعات اليمنية من الربك املجمعة ملياه الأمطار وقد �أثبتت هذه
الأنظمة عرب الأزمان ب�أنها �رشيان احلياة لكثري من هذه القرى لتلبية احتياجاتها من املياه،

5

يعتبر مبدأ «األعلى فاألعلى» مثال لهذه األنظمة.
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وقد �أبدع الإن�سان قدمي ًا بابتكار مواد البناء املحلية واملنا�سبة بيئي ًا لت�شييد هذه الربك مثل
مادة الق�ضا�ض ،وميكن ا�ستخال�ص �أنه لوال هذه الربك واملجمعات املائية ال�ستحالت احلياة
يف بع�ض مناطق املرتفعات .وقد ارتبط بناء هذه املن�ش�آت و�صيانتها بالإح�سا�س الت�شاركي
والتعاوين للمجتمعات فهي ملك للجميع واجلميع م�سئول عن �إن�شائها و�صيانتها بينما جند اليوم
مع توفر البديل (الآبار) �أن االهتمام بهذه الأنظمة يتناق�ص بالرغم من جهود بع�ض اجلهات
كال�صندوق االجتماعي للتنمية لإحيائها وال بد -يف ظل هبوط من�سوب املياه اجلوفية و�إمكانية
ن�ضوبها يف معظم املناطق -من االهتمام بهذه الأنظمة التقليدية والتغلب على جوانبها ال�سلبية
(كالتلوث وحمدودية ال�سعة لتلبية االحتياجات طوال العام) ،عرب تطوير احللول الفنية
املنا�سبة.
 .5العيون والغيول

بالرغم من �أن الريف اليمني قد �أعتمد ب�شكل كبري يف ما م�ضى على الربك وال�صهاريج والكرفان
لتوفري املياه �إال �أنه يف كثري من مناطق املرتفعات اقت�رص ا�ستخدام املياه من هذه الأنظمة
على اال�ستخدامات املنزلية فقط يف حني مت االعتماد على مياه العيون والغيول لال�ستخدامات
التي تتطلب نوعية �أف�ضل من املياه (كال�رشب) ،وت�شري الدرا�سات �إىل �أن معظم مياه الغيول
يتم �إدارتها عرب �أنظمة �إدارية عرفية متوارثة عرب الأجيال مما يجعلها �أمنوذج ًا للإدارة
امل�ستدامة التي ميكن درا�ستها وتطويرها لال�ستفادة منها يف �إدارة امل�صادر املائية الأخرى
كاملياه اجلوفية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم العيون والغيول قد اختفت ب�سبب اال�ستخدام
املفرط وغري املنظم للمياه اجلوفية عرب الآبار مما �أدى �إىل هبوط من�سوب املياه اجلوفية �إىل
احلد الذي �أدى �إىل جفاف معظمها.
الآبار اليدوية

تعترب الآبار اليدوية �أكرث الأنظمة التقليدية ا�ستخدام ًا للمياه اجلوفية ،وبخالف معظم الأنظمة
الأخ��رى ف�إن الآب��ار اليدوية تعترب ملك ًا �شخ�صي ًا يحق ملالكها ا�ستخدام املياه منها دون
الرجوع لأحد .وبالرغم من اخلالف الفقهـــي ( )6القدمي حول امللكية ال�شخ�صية للمياه يف البئر
التي حفرت مبجهود (ع�ضلي �أو مايل) �شخ�صي ،ف�إن هذه الق�ضية الزالت يف الوقت الراهن
ذات �أهمية نتيجة تطور القدرة على �سحب كميات كبرية من املياه با�ستخدام امل�ضخات مما
ي�ؤدي �إىل الأ�رضار بالآخرين ويف نهاية املطاف �إىل ا�ستنزاف كامل للأحوا�ض اجلوفية،
ويف ظل هذه التطورات التقنية �أ�صبح من ال�رضوري درا�سة م�رشوعية ذلك من خالل �إثارة
النقا�ش الفقهي حول هذه الق�ضية ملا يرتتب عليها من �رضر و�إ�رضار لي�س فقط على امل�ستوى
الفردي و�إمنا على املجتمع ب�أكمله.
الطلب على املياه  -الطلب املنزيل
بالرغم من �أن خدمات املياه وال�رصف ال�صحي ال تندرج �ضمن (اخلدمات االجتماعية) كالتعليم
وال�صحة� ،إال �أنها يف الواقع ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على هذه اخلدمات االجتماعية حيث ي�ضمن
ظهر اخلالف الفقهي حول ملكية املياه املتجمعة في اآلبار خالل عصر التابعني حني كانت معرفة حركة املياه في
6
باطن األرض محدودة ،ويتركز اخلالف حول جواز اعتبار البئر وعاء إلحراز املياه من عدمه.
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على �سبيل املثال -توفر مياه نقية يف املنزل فر�ص التحاق الأطفال باملدار�س وخ�صو�ص ًا(الفتيات) اللواتي غالب ًا ما يقع عبئ جلب املاء �إىل املنزل على عاتقهن خ�صو�ص ًا يف الريف
فيق�ضني معظم الوقت يف جلب املاء من �أماكن بعيده� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن توفر املياه النقية
وال�صاحلة لل�رشب داخل املنزل -خا�صة يف الريف -يقلل من فر�ص الإ�صابة بالأمرا�ض التي
تعترب املياه �أ�سا�س ًا لنقلها كالإ�سهاالت ،والتيفود ،والكولريا.. .الخ وبالتايل متنح م�ستويات
�صحية �أف�ضل ت�ؤدي �إىل حت�سني قدرة �سكان الريف على العمل ،وعليه ميكن اال�ستنتاج ب�أن
اال�ستثمار يف خدمات املياه يعترب ا�ستثمار ًا جزئي ًا غري مبا�رش مكم ً
ال للخدمات االجتماعية
الأخرى.
لقد تنامي الطلب على املياه لال�ستخدامات املنزلية خالل الثالث العقود املا�ضية ب�سبب
الزيادة امل�ضطردة يف عدد ال�سكان حيث ق ّدر �إجمايل الطلب ال�سنوي على املياه يف العام
1970م بحوايل  80مليون مرت مكعب لي�صل �إىل  400مليون مرت مكعب يف العام 2004م.
وت�شري التقديرات �إىل تفاوت ملحوظ يف معدل ا�ستهالك الفرد اليومي من املياه بني الريف
واحل�رض حيث قدر بحوايل  20لرت يف املناطق الريفية و  80لرت يف املناطق احل�رضية للعام
1970م لريتفع �إىل  35لرت للريف مقابل  100لرت للح�رض خالل العام 2004م ويعتقد ب�أن
هذا التفاوت طبيعي ويعزى �إىل �صعوبة احل�صول على املياه يف املناطق الريفية مقارنة
باملناطق احل�رضية .وعليه ف�إن من �أ�سباب منو الطلب على املياه خالل الفرتة ما بني 1970
و2004م كان ارتفاع ن�سبة �سكان احل�رض يف العام � 2004إىل  % 29من �إجمايل ال�سكان
باملقارنة مع  % 15فقط يف العام 1970م .ونتيجة ل�شحة املياه يف املناطق الريفية ف�إن
املعدل امل�شار �إليه �أعاله يتفاوت ب�شكل كبري لي�صل يف بع�ض املناطق �إىل معدالت متدنية ال
تكفي اال�ستخدامات ال�شخ�صية -بح�سب �أدلة وتو�صيات املنظمات العاملية -الأمر الذي يكون
على ح�ساب م�ستوى النظافة ال�شخ�صية وال�صحة العامة.
وت�شري نتائج التقييم ال�سنوي لقطاع املياه للعام 2007م ب�أن تغطية خدمات املياه املنزلية عرب
ال�شبكات العامة (احلكومية) قد و�صلت �إىل  % 56من �سكان احل�رض و % 44من �سكان الريف
وبالتايل ف�إن  % 44من �سكان احل�رض يعتمدون ب�شكل رئي�سي على القطاع اخلا�ص يف هيئة
�شبكات خا�صة �أو �آبار خا�صة �أو ناقالت لتوفري املياه كما يعتمد معظم �سكان احل�رض على
حمطات التعبئة اخلا�صة للح�صول على مياه ال�رشب ب�سبب االعتقاد ال�سائد ب�أن نوعية املياه
يف ال�شبكات العامة لي�ست �صاحلة لل�رشب ،يف حني يعتمد حوايل  % 56من �سكان الريف
على جلب املياه املنزلية من م�صادر خمتلفة قريبة من �أماكن اال�ستخدام كالربك والكرفان
والآبار والغيول والعيون ،ويعترب نظام التوزيع املتقطع خلدمات املياه املنزلية هو النظام
ال�سائد حيث يح�صل ال�سكان على املياه يف �أيام معينة من الأ�سبوع �أو ال�شهر ويعزى ذلك
�إىل تناق�ص م�صادر املياه �أو عدم قدرة م�ؤ�س�سات ومرافق املياه على التو�سع اال�ستثماري
لتنمية م�صادر املياه وتو�سعة ال�شبكات بنف�س معدل الزيادة ال�سكانية( )7الأمر الذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل انخفا�ض تغطية خدمات املياه املنزلية عرب ال�شبكات العامة خالل الأعوام
القادمة .وخلدمات مياه الريف طابع خمتلف عن تلك املعتمدة يف املدن ففي حني �أن خدمات
يزيد معدل النمو السكاني في املدن ( )% 7عن املعدل العام لنمو السكان ( )% 3ويختلف من مدينة إلى أخرى
7
بحسب تفاوت مستوى الهجرة الداخلية إليها من الريف.
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املياه يف املدن تقدم من قبل م�ؤ�س�سات ومرافق حكومية جند �أن دور الهيئة العامة مل�شاريع
مياه الريف يقت�رص على تنفيذ و�إن�شاء هذه امل�شاريع ومن ثم ت�سليمها عرب التن�سيق مع ال�سلطات
املحلية �إىل جلان للم�ستفيدين للقيام ب�إدارتها (ت�شغيلها و�صيانتها).
فيما يتعلق بنوعية املياه اجلوفية ،ت�شري الدرا�سات املختلفة �إىل جودتها ومطابقتها
للموا�صفات العاملية لل�رشب يف معظم مناطق البالد فيما عدا بع�ض املناطق التي ظهر فيها
التلوث الطبيعي بعن�رص الفلور املتواجد طبيعي ًا برتكيزات عاليه يف طبقات الأر�ض يف بع�ض
املناطق مما يجعــل مياهها غري �صاحلة لل�شـــرب (� ،) 8إ�ضافة �إىل هذا التلوث الطبيعي تتعر�ض
املياه اجلوفية يف املناطق القريبة من عدد من املدن الرئي�سية للتلوث مبياه ال�رصف ال�صحي
من هذه املدن �إما عرب البيارات �أو من ال�رصف اخلارج من حمطات املعاجلة مما �أدى �إىل
تلوثها� ،أما فيما يخ�ص التلوث الناجت عن الأن�شطة ال�صناعية ،وبرغم حجم الن�شاط ال�صناعي
املحدود ،ف�إنه يتوقع حدوث ت�أثريات على املياه ال�سطحية واجلوفية امل�ستقبلة ملخلفات
امل�صانع خ�صو�ص ًا يف ظل غياب �أنظمة مراقبة دورية على خمرجاتها الأمر الذي ميكن �أن
ي�شكل تهديد ًا مبا�رش ًا وخطري ًا على نوعية امل�صادر املائية وبخا�صة اجلوفية امل�ستخدمة
مما �سينعك�س �سلب ًا على ال�صحة العامة.
لل�رشب ّ
الطلب الزراعي

لقد تطور الطلب على املياه لأغرا�ض الزراعة املروية عرب العقود الثالثة املا�ضية ب�شكل
م�ضطرد لتغطي م�ساحة تقدر بحوايل  407,000هكتار يف العام 2004م ،مقارنة مب�ساحة
ال تتعدى  37,000هكتار يف العام 1970م تروى يف معظمها من املياه اجلوفية مما �أدى
�إىل ارتفاع الطلب على املياه اجلوفية من حوايل  350مليون مرت مكعب خالل العام 1970م
�إىل حوايل  )9(3,870مليون مرت مكعب خالل العام 2004م مبعدل منو يزيد عن � % 7سنوي ًا
ت�ستخدم يف معظمها لزراعة املحا�صيل النقدية(.)10
�إجمايل الطلب على املياه

نظر ًا ل�ض�آلة الطلب ال�صناعي على املياه ف�سيتم الرتكيز فقط على الطلب الزراعي واملنزيل.
ومن خالل ما ورد �أعاله يت�ضح ب�أن �إجمايل الطلب ال�سنوي على املياه للأغرا�ض املنزلية
والزراعية قد تنامي من  430مليون مرت مكعب يف العام � 1970إىل حوايل  4,300مليون مرت
مكعب يف العام 2004م بن�سبة تتجاوز  % 90لال�ستخدامات الزراعية ،و�إذا ما مت مقارنة
املتاح من م�صادر املياه واملقدرة بحوايل  3,500مليون مرت مكعب �سنوي ًا ب�إجمايل الطلب
على املياه يت�ضح ب�أن هناك عجز يقدر بحوايل  800مليون مرت مكعب �سنوي ًا يتم احل�صول عليه
من خالل ا�ستنزاف املخزون اجلويف غري املتجدد وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا العجز يتزايد
ارتفاع تركيز عنصر الفلور في املياه عن احلد املسموح به يجعل املياه غير صاحلة للشرب فقط نتيجة تأثيره
8
املباشر على تلون األسنان وتشوه العظام بينما ميكن استخدامها جلميع االستخدامات املنزلية والزراعية والصناعية األخرى.
على ( )9,500متر مكعب للهكتار.
مت تقدير كميات املياه املستخدمة للري بناء
9
احملاصيل النقدية تضم الفواكه واخلضروات والقات والنب.
10
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ب�شكل �سنوي ب�سبب الزيادة امل�ستمرة يف الطلب على املياه لال�ستخدامات املنزلية والزراعية
نتيجة النمو ال�سكاين مما �أدى خالل ال�سنوات املا�ضية و�سي�ؤدي خالل الأعوام القادمة �إىل
تزايد هبوط من�سوب املياه اجلوفية يف مناطق املرتفعات وتدهور نوعيتها يف الأحوا�ض
ال�ساحلية ب�سبب تداخل مياه البحر.
مما �سبق يت�ضح �أن الو�ضع القائم غري قابل لال�ستدامة و�سي�ؤدي حتم ًا �إىل ن�ضوب معظم
الأحوا�ض اجلوفية وبالتايل �إىل انكما�ش م�ساحــــــات الزراعة املروية �إىل �أ�ضيق احلدود
11
ؤثر ًا بذلك على اال�ستقرار وال�سلم االجتماعي لي�س يف الريف فح�سب الذي �ستتزايد فيه
( )،م� ً
خماطر النزاعات على املياه و�إمنا �أي�ض ًا يف املدن التي �ست�شهد هجرة متزايدة �إليها من الريف
ب�سبب �شح املياه وتردي الأو�ضاع االقت�صادية فيه.
املياه والفقر

مما ال �شك فيه وجود عالقة وثيقة بني توفر املياه والتخفيف من الفقر ولأجل تو�ضيح هذه
العالقة �سيتم ا�ستعرا�ض عدد من الأمثلة الدالة على ذلك �سواء يف القطاع الزراعي �أو يف
قطاع خدمات املياه املنزلية للريف واحل�رض.

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ف�إن ال�شواهد ت�ؤكد مبا ال يدع جما ًال لل�شك ب�أن توفر م�صدر
م�ضمون للمياه كما حدث من خالل اكت�شاف املياه اجلوفية يف بع�ض مناطق اليمن مثل �صعده
ورداع و�صنعاء و�إب قد نتج عنه تغري يف منط االقت�صاد الريفي لهذه املناطق بحيث حتولت
من مناطق تعتمد على الزراعة املطرية لإنتاج احلبوب �إىل مناطق لزراعة املحا�صيل النقدية
ويف مقدمتها القات -الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع كبري يف دخل املزارعني وم�ؤثر ًا بذلكب�شكل �إيجابي على التخفيف من الفقر لتلك املناطق وفتح جما ًال للعمل يف هذه املناطق للفقراء
من املناطق املجاورة والبعيدة ،كما حفز ذلك الن�شاط �أن�شطة اقت�صادية �أخرى مثل النقل
والت�سويق....الخ ،ولكن يف نف�س الوقت يجب �أن ال نن�سى ب�أن هذا التطور الإيجابي قد حفز
اال�ستخدام اجلائر للمياه اجلوفية و�أخل بالتوازن بني ال�سحب والتغذية مودي ًا �إىل تناق�ص
م�ستمر يف املخزون املائي ومهدد ًا ا�ستدامة هذه امل�صادر على املدى املتو�سط والبعيد.
�أما فيما يتعلق بعالقة التخفيف من الفقر بتوفر خدمات املياه املنزلية فالرتابط وثيق حيث
نالحظ ب�أن توفر املياه املنزلية يف الريف يعطي الفر�صة للأطفال لاللتحاق باملدار�س
بتجنيبهم الوقت واجلهد املهدورين جللب املياه من م�سافات بعيدة خ�صو�ص ًا و�أن التعليم هو
�أحد العوامل الأ�سا�سية للتخفيف من الفقر� .أ�ضف �إىل ذلك �أن توفري مياه نقية للريف اليمني
ي�ؤدي بدوره �إىل التخفيف من الأمرا�ض املنقولة باملياه امللوثة مثل الإ�سهاالت التي ت�سبب
ن�صف حاالت الوفاة لدى الأطفال دون اخلام�سة من العمر وعليه ف�إن مياه ال�رشب النقية داخل
املنزل ت�ؤدي �إىل تخفيف تكاليف الدواء على الأ�رس الفقرية �إ�ضافة �إىل حت�سني الو�ضع ال�صحي
العام الذي يعترب بدوره �أحد عوامل حت�سني ورفع القدرات الإنتاجية لل�سكان كما يوفر للن�ساء
على وجه اخل�صو�ص الوقت (الذي ي�ستغرقه جلب املاء) ليت�سنى ا�ستغالله يف �أن�شطة �إنتاجية
11

يتوقع أن تستمر الزراعة املروية من املياه اجلوفية في مناطق التغذية املباشرة لألحواض اجلوفية فقط.
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مثل ال�صناعات اليدوية التقليدية م�ضيف ًا بذلك دخ ً
ال �إ�ضافي ًا للأ�رس الريفية� .أما يف املناطق
احل�رضية ف�إن توفري خدمات املياه للفقراء عرب ال�شبكات العامة ي�ساهم يف تخفي�ض فاتورة
املياه ب�سبب الفارق الكبري بني �سعر املياه من ال�شبكات العامة والقطاع اخلا�ص (�شبكات
خا�صة �أو ناقالت)(.)12
وبالرغم من �أن توفري املياه بكميات ونوعية منا�سبة يعترب �أحد العوامل التي ت�سهم يف
التخفيف من الفقر والتعامل مع ق�ضايا النوع االجتماعي� ،إال �أنه تظهر على �أر�ض الواقع
م�شكلة العدالة يف الو�صول �إىل م�صادر وخدمات املياه فنجد مث ً
ال �أن املزارعني الفقراء
ال ي�ستطيعون توفري اال�ستثمار املطلوب للح�صول على كميات املياه املنا�سبة (كحفر الآبار
العميقة) مما يعزز قدرة كبار املزارعني على التحكم مب�صادر املياه ،وفيما يتعلق بخدمات
املياه املنزلية جند �أن معظم الفقراء ي�سكنون يف �أماكن خارج نطاق تغطية ال�شبكات العامة،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع فاتورة املياه لديهم ،ولذلك ف�إنه من املهم بل وال�رضوري
درا�سة مثل هذه العوامل عند �إعداد ال�سيا�سات القطاعية ل�ضمان توجيه اال�ستثمارات الناجمة
عن هذه ال�سيا�سات نحو التعامل مع الفقر والتخفيف منه.
املياه واالقت�صاد

لتو�ضيح مدى ت�أثري املياه على االقت�صاد الوطني ف�إنه من ال�رضوري حتليل الت�أثري االقت�صادي
لال�ستخدامات املختلفة للمياه �سواء �أكانت للزراعة �أو لل�صناعة �أو لال�ستخدامات املنزلية.
غري �أن عدم توفر البيانات الإح�صائية يحول دون تقدير م�ساهمة خدمات املياه املنزلية
وال�صناعة يف �إجمايل الناجت املحلي وبالتايل فلن يتم التطرق لهذين القطاعني ،وعلية فان
ما �سيتم الرتكيز عليه ب�شكل رئي�سي هو الت�أثري وامل�ساهمة االقت�صادية للمياه امل�ستخدمة يف
الزراعة -خ�صو�ص ًا و�أن الزراعة ت�ستخدم ما يزيد عن  % 90من �إجمايل املتاح من املوارد
املائية -وبخا�صة تلك امل�ستغلة يف الزراعة املروية.
املياه والزراعة

ال �شك �أن اليمن قد �أعترب بلد ًا زراعي ًا من الطراز الأول خالل الع�صور ال�سابقة وما املدرجات
الزراعية وال�سدود التحويلية القدمية �إال �شواهد على ذلك حيث كانت اليمن� ،إىل املا�ضي
القريب ،تنعم بالأمن الغذائي الناجت عن االكتفاء الذاتي من حما�صيل احلبوب .غري �أن
التغريات االقت�صادية التي �شاهدتها اليمن خالل عقد ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،ب�سبب
الطفرة النفطية يف دول اجلوار والتي حفزت الكثري من �سكان الريف اليمني للهجرة �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ودول اخلليج للعمل ،و�أدت �إىل �إهمال ملحوظ للزراعة املطرية وتناق�ص
م�ساهمتها يف الإنتاج الوطني .ومع منو االقت�صاد وزيادة مداخيل �سكان الريف من عائدات
يبلغ سعر املتر املكعب من املياه عبر الناقالت حوالي ( )500ريال في حني أن سعره ال يتجاوز ( )25ريال عبر خدمة
12
الشبكة العامة في مدينة صنعاء لكل متر من اخلمسة لألمتار املكعبة األولى وعليه فإن التكاليف الشهرية خلدمة املياه
املنزلية عبر الناقالت ألسرة مكونة من سبعة أشخاص قد تبلغ أكثر من  6ألف ريال ،في حني ال تتجاوز ألف ريال عبر الشبكة
العامة ،علما ً بأن احلد األعلى املقبول عامليا ً لنسبة تكاليف خدمة املياه املنزليه هو ( )% 5من ميزانية األسرة ،وتشير نتائج
مسح ميزانية األسرة للعام 2006م بأن متوسط تكلفة املياه لألسر الفقيرة في صنعاء قد بلغ ( )% 1.1من ميزانية األسرة
الشهرية مقارنة بأكثر من ( )% 7للقات.
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الهجرة وكون الأن�شطة الزراعية هي املهيمنة على اقت�صاد الريف اليمني وتزامن هذه الفرتة
(ال�سبعينات من القرن املا�ضي) مع دخول تقنيات حفر الآبار و�ضخ املياه اجلوفية ،فقد توجه
الكثري من العاملني يف الزراعة لال�ستثمار يف حفر الآبار و�رشاء امل�ضخات والأنابيب دون
توجيه حقيقي �أو مق�صود من الدولة و�إمنا ميكن القول ب�أن �سكان الريف قد قاموا باال�ستثمار
يف الن�شاط امل�ألوف لديهم كطريقة لتقليل املخاطر املتعلقة باال�ستثمار يف �أن�شطة جديدة
غري معروفة ،ولأن املردود من زراعة احلبوب واملحا�صيل (املطرية) مل يكن ذا جدوى
ب�سبب تدين �أ�سعارها فقد توجه الكثري نحو تغيري املحا�صيل الزراعية وبخا�صة يف املناطق
املالئمة ،لزراعة حما�صيل نقدية مثل القات واخل�رضوات والفواكه ذات الطلب املتزايد
والعائد املادي املجدي لال�ستثمار.
ونالحظ �أنه حتى العام 1984م مل يكن هناك �سيا�سة اقت�صادية وا�ضحة حول الزراعة املروية
و�إمنا انتهجت احلكومات املتتالية �سيا�سة دعم الزراعة ب�شكلها العام ،ويعترب عام 1984م
عام حتول بالن�سبة لدور الدولة املوجة لالقت�صاد الزراعي حيث مت �إ�صدار قرار منع ا�سترياد
الفواكه واخل�رضوات كطريقة لت�شجيع الإنتاج املحلي من هذه املنتجات ،الأمر الذي �أدى
�إىل حتفيز اال�ستثمار يف الزراعة املروية وتوجيهها نحو زراعة هذه املحا�صيل ،ونرى من
املنا�سب درا�سة وحتليل هذه التجربة وحتديد نتائجها خ�صو�ص ًا و�أنه وبعد �أكرث من ع�رشين
عام ًا من هذا التوجه ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية(  )13مت �إعادة فتح باب ا�سترياد هذه
املنتجات الزراعية ولكن بعد ا�ستنزاف املياه اجلوفية �إىل احلد الذي يهدد بن�ضوبها الكامل
كما هو احلال يف حو�ض �صعده.
ولتو�ضيح تطور القطاع الزراعي وم�ساهمته يف االقت�صاد الوطني عرب الثالثني عام ًا املا�ضية
ف�إن من املنا�سب ا�ستعرا�ض التو�سع الزراعي خالل هذه الفرتة فنجد �أن الإح�صاءات ت�شري �إىل
ا�ستقرار �إجمايل الرقعة الزراعية يف حدود  1.2مليون هكتار بني العام 1970م و 2004م،
يف حني جند �أن امل�ساحة الواقعة حتت الزراعة املروية قد تزايدت ب�شكل كبري خالل نف�س
الفرتة من حوايل  37,000هكتار �إىل �أكرث من  400,000هكتار مما يعني تراجع الرقعة
الزراعية املطرية بنف�س الن�سبة تقريب ًا ،وال يعني ذلك ب�أنه قد مت التو�سع الأفقي للزراعة
املروية يف مقابل انح�سار للم�ساحات املروية بالأمطار �أو تغري منط الري فقط ،و�إمنا مزيج
من العاملني حيث جند بع�ض التو�سع الأفقي يف املناطق املنا�سبة لزراعة القات ومناطق
م�ستجمعات الأمطار(( )14املراهق) ،بالإ�ضافة �إىل التحول لنظام الري املروي من املياه
اجلوفية يف مناطق كانت تعتمد ب�شكل رئي�سي على الأمطار وبخا�صة يف مناطق القيعان مثل
قاع جهران والبون واحلقل وال�سهول مثل �سهل تهامة ودلتا �أبني.
وقد �أدى هذا التحول �إىل تناق�ص �إنتاج احلبوب وزي��ادة يف �إنتاج املحا�صيل النقدية
ذات املردود املادي اجليد م�ؤثر ًا بذلك على مبد�أ الأمن الغذائي مما يدل على ت�ضارب يف
ال�سيا�سات الزراعية واالقت�صادية ففي حني �أن الأمن الغذائي كان هدف ًُا من �أهداف برامج
احلكومات املتعاقبة جند �أن �سيا�سة ت�شجيع الزراعة املروية قد �أدت ب�شكل مبا�رش �إىل
13
14

سيؤدي انضمام اليمن ملنظمة التجارة العاملية إلى إعاقة مثل هذه اإلجراءات.
حتول استخدام هذه األراضي من جتميع األمطار إلى استصالحها لتصبح أراضي زراعية.
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نتائج عك�سية لهذه الأه��داف( ،)15وميكن �أن نخل�ص �إىل �أن مفهوم الأمن الغذائي قد حتول
خالل فرتة ال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�ضي من مفهوم ح�سي يهدف �إىل الإنتاج
الداخلي للمحا�صيل الإ�سرتاتيجية �إىل مفهوم اقت�صادي يهدف �إىل حت�سني الو�ضع االقت�صادي
الذي ميكن اليمن من ا�سترياد هذه املحا�صيل الإ�سرتاتيجية خ�صو�ص ًا يف ظل �أ�سعار احلبوب
و�سواء �أكان ذلك التحول يف مفهوم الأمن الغذائي قد مت من خالل
املتدنية يف ذلك الوقت.
ً
قرارات واعية لتبعاته �أم مت ب�شكل تلقائي ،جند �أن خزينة الدولة قد حتملت عرب �سنوات طويلة
دعم ا�سترياد هذه املحا�صيل يف �إطار م�س�ؤولية الدولة كراعية للمواطن وم�سئولة عن توفري
م�ستلزماته وتخفيف فقره .ولكن جند تغري ًا يف هذه ال�سيا�سة م�ؤخر ًا -كجزء من �إجراءات
برنامج الإ�صالح االقت�صادي -حتت مربر �أن دعم احلبوب غري موجه ل�رشيحة الفقراء فقط
و�إمنا ي�ستفيد منه يف الغالب من هم قادرين على �رشائها دون دعم ،واعتماد �سيا�سة ا�ستهداف
الفقراء مبا�رشة عرب �آليات خمتلفة مثل �صندوق الرعاية االجتماعية .كما نالحظ الت�أثري غري
املبا�رش على الأمن الغذائي الناجت عن الإجراءات املتكررة برفع الدعم اجلزئي عن امل�شتقات
النفطية ،فنجد مث ً
ال �أن زراعة القات قد زحفت على مناطق زراعة احلبوب كنتيجة مبا�رشة
الرتفاع تكاليف الإنتاج� .إ�ضافة �إىل ذلك ،فان الإح�صاءات الزراعية ت�شري �إىل تدين م�ساهمة
املحا�صيل الزراعية يف الت�صدير حيث ومعظم �إنتاج املحا�صيل النقدية ي�ستخدم ب�شكل رئي�سي
لتلبية اال�ستهالك املحلي لتبلغ حوايل  % 93من �إجمايل �إنتاج للخ�رضوات والفواكه� ،أما
بالن�سبة للقات ،والذي يعترب �أكرث املحا�صيل النقدية ا�ستهالكا للمياه اجلوفية ،ف�إن �إجمايل
الإنتاج ي�ستخدم لتلبية الطلب املحلي دون �أي ت�صدير(ر�سمي) للخارج .
وت�شري الإح�صاءات �أي�ض ًا �إىل تناق�ص م�ساهمة القطاع الزراعي يف �إجمايل الناجت املحلي من
 % 20يف العام 1994م� ،إىل حوايل  % 14يف لعام 2004م ،وتقدر ن�سبة م�ساهمة املياه يف
�إجمايل الناجت املحلي للقطاع الزراعي بحوايل  % 34مما يعني ب�أن م�ساهمة املياه امل�ستخدمة
يف الزراعة يف �إجمايل الناجت املحلي على م�ستوى االقت�صاد الوطني ال تتعدى  % 6فيما يتوقع
�أن ترتفع م�ساهمة املياه يف الناجت املحلي لقطاعات ال�صناعة والتعدين واخلدمات عن هذا
امل�ستوى ،وبالرغم من تدين م�ساهمة القطاع الزراعي يف االقت�صاد الوطني �إال �أن خ�صو�صية
هذا القطاع ترتكز يف ا�ستيعابه لأكرث من  % 50من �إجمايل العمالة مما �أدى �إىل تقلي�ص
الهجرة الداخلية وا�ستقرار الريف اليمني ،غري �أن هذه الت�ضحية باملخزون املائي من �أجل
ا�ستيعاب العمالة تو�شك �أن ت�صبح بدون جدوى مع توقع �أن تتزايد معدالت الهجرة الداخلية
خالل الأعوام القادمة كنتيجة لتقل�ص فر�ص العمل يف قطاع الزراعة املروية ب�سبب تناق�ص
خمزون املياه اجلوفية يف معظم الأحوا�ض وبخا�صة يف مناطق املرتفعات التي متثل الكثافة
ال�سكانية الأعلى يف اليمن.

يالحظ في املقابل تناسق السياسات الزراعية االقتصادية لبعض دول اجلوار مثل اململكة العربية السعودية من
15
خالل دعم زراعة محصول القمح مما أدى إلى أن أصبحت اململكة من الدول املصدرة للقمح خالل عقد الثمانينات والتسعينات
من القرن املاضي ثم مت مؤخرا ً التراجع عن هذه السياسة االقتصادية للمملكة أيضا بسبب تأثيراتها على مصادر املياه.
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املياه والقات

يعترب القات حم�صو ًال مثري ًا للجدل حيث ي��دور حوله خ�لاف كبري يف املجتمع بني م�ؤيد
ومعار�ض ،وبالرغم من ت�أثري القات على جميع مناحي احلياة �إال �أنه �سيتم الرتكيز على
ت�أثري زراعته على املياه حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل تزايد امل�ساحة الزراعية ملح�صول
القات من حوايل  8,000هكتار يف العام 1970م �إىل �أكرث من  140,000هكتار يف العام
2006م ،متثل حالي ًا ثلثي امل�ساحة املزروعة باملحا�صيل النقدية الأخرى وحوايل ثلث
�إجمايل امل�ساحة املروية باملياه اجلوفية لت�ستهلك حوايل  % 37من �إجمايل ما يتم �سحبه من
املياه اجلوفية .كما �أن القات يلعب دور ًا اقت�صاديا رئي�سي ًا حيث ميثل  % 8من �إجمايل الناجت
املحلي وحوايل  % 10من اال�ستهالك وحوايل  % 40من الناجت املحلي للقطاع الزراعي
كما يوفر العمل حلوايل  % 14من �إجمايل اليد العاملة الأمر الذي يجعل منه العب ًا حيوي ًا يف
اقت�صاد الريف ولكنه يف املقابل ي�شكل �ضغط ًا متزايد ًا على املياه اجلوفية واملحا�صيل غري
النقدية (خ�صو�ص ًا احلبوب) وال�صادرات الزراعية (فواكه وخ�رضوات وبن).
بالرغم من �أن ال�سيا�سات العامة للدولة (يف ظاهرها) تعترب مناه�ضة ال�ستخدام القات �إال �أن
الطلب عليه يف تزايد م�ستمر ويتوقع ب�سبب ربحيته العالية(� )16أن ي�ستمر التو�سع يف زراعته،
�إما يف �أرا�ضي مل ي�سبق زراعتها من قبل ت�ست�صلح خ�صي�ص ًا لزراعته �أو يف �أرا�ضي حتول
من زراعة حما�صيل �أخرى مثل النب والفواكه �إىل زراعة القات �أو حتى البدء بزراعته يف
مناطق مل تعرف فيما م�ضى مبالءمتها لزراعته مثل مناطق القيعان امل�شهورة بزراعة احلبوب
واخل�رضوات ،وبالتايل �ستكون الأدوات الأكرث فعالية ملواجهة القات هي تلك التي ت�ستهدف
القطاع الزراعي بالكامل ولي�س حما�صيل بعينها مثل حترير ال�سيا�سة التجارية الزراعية
و�إزالة الت�شوهات ال�سعرية للمدخالت الزراعية وخ�صو�ص ًا القيمة املتدنية للمياه ،ويف حال
ا�ستمرار احلال على ما هو عليه دون �أي تدخالت ف�إن ذلك �سي�ؤدي يف النهاية �إىل ن�ضوب
املياه اجلوفية يف الريف وبالتايل الق�ضاء على االقت�صاد الريفي برمته �إال �إذا مت توجيه
مدخرات القات ( )17خللق �أن�شطة اقت�صادية بديلة عن تلك املعتمدة على اال�ستغالل املكثف
للمياه .ويواجه مو�ضوع حترير ا�سترياد القات معار�ضة بحجة ما �سيرتتب عليه من خروج
للعملة ال�صعبة من البلد و�أثر ذلك على االقت�صاد الوطني ،وهي حجة حتتاج لدرا�سة مت�أنية
ملقارنة ما ت�ستنزفه زراعة القات من عمله �صعبه من خالل دعم امل�شتقات النفطية وبخا�صة
مادة الديزل( )18امل�ستخدمة بكثافة ل�ضخ املياه اجلوفية وتكاليف ا�سترياد امل�ضخات ومعدات
احلفر وقطع غيارها وبقية مدخالت زراعة القات من �أ�سمده ومبيدات.. .الخ على االقت�صاد
الوطني خا�صة و�أن القات ال ي�صدر ،وبالتايل فهو لي�س م�صدر ًا للعملة ال�صعبة للبلد ب�سبب
ا�ستهالكه حملي ًا فقط.

تشير الدراسات واملسوحات امليدانية إلى أن صافي العائد املادي الستخدام املياه في زراعة القات يتجاوز  1.1دوالر
16
( 220ريال) للمتر املكعب.
مدخرات القات ال تستثمر في أنشطة اقتصادية إنتاجية وتؤكد املشاهدات إلى أن أغلب هذه الثروة تتحول إلى
17
أصول ثابتة كأبنية يغلب علبها طابع البذخ أو استثمارات نقدية على هيئة إذونات خزينة لعائداتها اجملزية.
يستهلك ضخ املياه اجلوفية لزراعة القات حوالي  800مليون لتر من الديزل املدعوم في حني بلغت إيرادات ضرائب
18
القات في العام 2007م ثالثة مليار ريال فقط.
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املياه االفرتا�ضية

ظهر م�صطلح املياه االفرتا�ضية لأول مرة خالل الثمانينات من القرن املا�ضي من قبل
الربوف�سور «توين �ألن» ،الأ�ستاذ بجامعة لندن ،كطريقة للتعامل مع �شحة املياه ،وتتلخ�ص
الفكرة ب�أن لكل منتج �سواء كان زراعي ًا �أو حيواني ًا �أو �صناعي ًا ب�صمة مائية( )19وهي كمية
املياه التي ا�ستخدمت لإنتاج ذلك املنتج فالكيلوجرام من القمح على �سبيل املثال ،يحتاج �إىل
حوايل  1000كيلوجرام من املياه ،وبالتايل ف�إن تكاليف الإنتاج تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
مدى وفرة �أو �شحة املياه امل�ستخدمة ولذا يجب على املناطق ال�شحيحة باملياه الرتكيز على
اال�ستخدامات ذات العوائد االقت�صادية الأعلى و�رشاء املنتجات ذات االحتياج املائي الكبري
من املناطق ذات الوفرة املائية وبهذا املفهوم ميكن لكثري من مناطق ال�شحة املائية النظر �إىل
مفهوم الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي من منظور اقت�صادي حيث يتوجب على هذه البلدان �أو
املناطق حماولة تنمية اقت�صادياتها لتمكنها من ا�سترياد الكثري من املنتجات ذات االحتياج
املائي غري املتوفر لديها ،وكمثال على هذا املفهوم ،ميكن مقارنة زراعة القات يف اليمن
واملعتمد على املياه اجلوفية ال�شحيحة ذات القيمة االقت�صادية واالجتماعية العالية بزراعته
يف بلدان �أخرى مثل �إثيوبيا التي ت�ستخدم مياه الأمطار يف زراعته بقيمة �أقل بكثري من اليمن،
وبالتايل ي�صبح من املنطقي ا�ستغالل املياه اجلوفية يف اليمن يف ا�ستخدامات ذات مردود
اقت�صادي واجتماعي �أكرب من زراعة القات كا�ستخدامها يف مياه ال�رشب �أو لل�صناعة(.)20
وبالطبع تعترب هذه الفكرة من الناحية النظرية مثالية ولكن �ستواجه عوائق كبرية عند للتطبيق
فمعظم املناطق التي تعاين من �شحة املياه هي يف الأ�صل دول ذات اقت�صاديات �ضعيفة مثل
اليمن وال ميكنها �أن تتحمل �أعباء ا�سترياد جميع حاجياتها ذات اال�ستهالك العايل للمياه.
املياه وال�سيا�سة
�سيتم خالل هذا اجلزء ا�ستعرا�ض الإج��راءات القانونية وامل�ؤ�س�سية التي تعك�س التوجه
ال�سيا�سي يف التعامل مع ق�ضية املياه خالل الثالثة العقود املا�ضية وما ترتب على ذلك من
نتائج� ،إ�ضافة �إىل تو�ضيح التوجهات ال�سيا�سية احلالية ومدى مالءمتها حلجم و�أهمية امل�شكلة
وت�أثرياتها امل�ستقبلية.
برزت م�شكلة املياه �إىل ال�سطح مع بداية عقد ال�سبعينات من القرن املا�ضي من خالل درا�سات
تقييم م�صادر املياه اجلوفية يف �صنعاء وبع�ض املناطق الأخرى ،حيث �أو�ضحت النتائج
حمدودية خمزون هذه الأحوا�ض اجلوفية و�أنها ،يف �صنعاء على �سبيل املثال� ،ستكون كافية
لإمداد املدينة باملياه حتى العام 2000م فقط ،كما �أظهرت هذه الدرا�سات هبوط ًا طبيعي ًا يف
منا�سيب املياه اجلوفية يعتقد ب�أنه ناجم عن �ضعف التغذية لتغري منط هطول الأمطار وانخفا�ض
تشير الدراسات إلى أن ربطة القات الكافية لالحتياج شخص واحد ليوم واحد تستهلك حوالي  500لتر من املياه
19
وعليه فإن القات املستهلك خالل مقيل حلوالي  25شخص يستخدم مياه تكفي استهالك أسرة مكونة من ( )7أشخاص ملدة
شهر كامل (أو أن املاء املستهلك في ربطة القات يكفي لشخص واحد ألسبوع كامل).
يقدر العائد املادي املباشر من استخدام متر مكعب واحد من املياه املعبأة بأكثر من ثالثني ألف ريال في حني
20
أن نفس املتر املكعب ميكن استخدامه لزراعة كيلوجرام من القمح بسعر ال تتجاوز قيمته  200ريال .ميكن تعظيم العوائد
االقتصادية للمياه املستخدمة في الزراعة من خالل االستثمار في صناعات غذائية تزيد في العائد اإلضافي للمياه وبدال ً عن
بيع محصول الطماطم مثال ً ميكن تعليبها وبيعها على هيئة معلبات الصلصة وباملثل ميكن تعليب الفواكه وبيعها علي
هيئة عصائر...الخ.
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كمياتها .وبالرغم من هذه امل�ؤ�رشات املبكرة فان احلكومة مل تتعامل مع هذه اال�ستنتاجات
�إال من خالل الرغبة يف ا�ستغالل هذه املوارد املائية املكت�شفة للتو�سع يف خدمات املياه
املنزلية (حفر الآبار و�إن�شاء ال�شبكات واخلزانات.. .الخ) وقد مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة
للمياه واملجاري بالقانون رقم  13للعام 1973م كم�ؤ�س�سة م�ستقلة تعمل على توفري املياه
املنزلية للمناطق احل�رضية .وكنتيجة مبا�رشة ملحدودية املخزون املائي �شمال مدينة �صنعاء
والرغبة يف املحافظة على حقل �آبار م�رشوع مياه �صنعاء فقد مت ا�ست�صدار القانون رقم
 14للعام 1973م والذي يق�ضى بتحديد منطقة حماية حلقل الآبار املغذى للم�رشوع حيث
ت�ضمن منع حفر الآبار ومنع الأن�شطة امللوثة للمياه اجلوفية يف منطقة احلماية ،ولعدم وجود
الإطار امل�ؤ�س�سي لتنفيذ هذا القانون فقد كلفت امل�ؤ�س�سة املن�ش�أة حديث ًا بتطبيقه( ،)21وت�شري
ال�شواهد �إىل كفاءة امل�ؤ�س�سة يف ذلك -غالب ًا ب�سبب الآثار الإيجابية املبا�رشة على املحافظة
على املياه اجلوفية يف منطقة احلماية -مما �أتاح للم�ؤ�س�سة فر�ص التو�سع يف تقدمي خدمات
املياه املنزلية يف �صنعاء.
ن�ستطيع �أن نخل�ص �إىل حقيقة �أن من �أعد و�أقر قانون حماية احلو�ض اجلويف يف منطقة حقل
�آبار م�رشوع مياه �صنعاء يف هذا الوقت املبكر قد �شعر ب�أهمية ذلك نتيجة توقع التو�سع
يف ا�ستخدام املياه اجلوفية للزراعة وميكن ا�ستنتاج �أن فر�صة ثمينة قد �ضاعت حيث كان
بالإمكان و�ضع الأ�س�س امل�ؤ�س�سية املطلوبة لإدارة املوارد املائية ب�شكلها الأو�سع( )22وتنظيم
ا�ستخداماتها حيث وهذا التوجه يف ذلك احلني كان �سيحظى بفر�ص جناح كبرية خ�صو�ص ًا
و�أن عدد الآبار كان حمدود ًا مما ي�سهل توزيع حقوق املياه يف وقت مبكر ل�ضمان ا�ستدامة
هذه الأحوا�ض .ولكن ما مت ي�ؤكد ب�أن احلكومة مل تتعامل مع ق�ضية املياه على امل�ستوى
اال�سرتاتيجي كق�ضية ميكن �أن تعرقل دميومة التنمية االقت�صادية للبلد ،بل تعاملت معها من
منظور �ضيق ي�أخذ يف االعتبار الظروف املحلية فقط( .)23ومبعزل عن قانون حماية منطقة
حقل �آب��ار م�رشوع مياه �صنعاء ال جند �أي توجه حقيقي ملحاولة �إدارة امل��وارد املائية
خالل عقد الثمانينات فيما عدا �إ�ضافة «امل��وارد املائية» لت�سمية وزارة الزراعة لإحدى
احلكومات( )24و�إجراء الدرا�سات لتقييم بع�ض الأحوا�ض املائية اجلوفية بتمويالت �أجنبية،
مما يدل على اهتمام اجلهات املانحة النابع من فهم تبعات ت�أثري �شحة املياه املتزايدة على
التنمية منذ وقت مبكر.
بخالف عقد الثمانينات فان عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي قد �شهد العديد من التطورات
امل�ؤ�س�سية والقانونية و�سيتم ا�ستعرا�ضها بح�سب الت�سل�سل الزمني التايل:
�.1إن�شاء املجل�س الأعلى املياه برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء حيث �أعتمد �إن�شاء هذا املجل�س
اضطلعت املؤسسة بهذا الدور –خارج نطاق مهامها -نتيجة عدم وجود جهة أخرى تتولى القيام به.
21
على املستوى الوطني لتشمل جميع األحواض اجلوفية وليس فقط منطقة حقل آبار مشروع مياه صنعاء.
22
الظروف احمللية احملدودة تعني محاولة احملافظة على مخزون املياه في منطقة محصورة دون النظر إلى الصورة
23
األشمل لكامل منطقة احلوض.
مت تنفيذ سد مأرب كمشروع لتنمية املوارد املائية خالل هذه الفترة ،ولكن تأخر استكمال قنوات التوزيع إلى
24
املناطق الزراعية يدل على أن احلكومة تعاملت مع هذا املشروع لإلعالم السياسي وليس كمشروع تنموي يتطلب سرعة
التنفيذ.
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على الدعم امل��ادي والفني من احلكومة الهولندية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي وقد
عنيت �سكرتارية املجل�س الفنية ب�إجراء العديد من الدرا�سات لتقييم الو�ضع املائي يف بع�ض
املناطق ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء مكتبة �ضمت العديد من الدرا�سات املائية بغر�ض التوثيق،
وقد �شكل املجل�س نواة لإن�شاء الهيئة العامة للموارد املائية.
�.2إن�شاء الهيئة العامة للموارد املائية يف العام 1995م كجهاز يعني ب���إدارة املوارد
املائية وما يرتتب على ذلك من مهام تنفيذية ك�أعداد اخلطط و�إجراء الدرا�سات امليدانية
ومنح تراخي�ص احلفر وحتديد وتوزيع حقوق ا�ستخدام املياه و�إعداد قانون املياه وغريها
من املهام التخطيطية الإ�سرتاتيجية والتنفيذية وقد منحها قرار �إن�شاءها �صالحيات وا�سعة
ولكنها وللأ�سف �إىل حني �إن�شاء وزارة املياه والبيئة يف العام 2003م ونتيجة حداثة �إن�شائها
وحمدودية قدراتها امل�ؤ�س�سية مل ت�ضطلع ب�شكل فعال بهذه املهام وخا�صة تلك املتعلقة
باجلوانب التنفيذية ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الهيئة قد ا�ستفادت من دعم مادي ومعنوي كبري
وبخا�صة من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واحلكومة الهولندية.
 .3برنامج �إ�صالح قطاع املياه وال�رصف ال�صحي للمناطق احل�رضية حيث ا�ستحدث هذا
الربنامج بدعم من قبل البنك الدويل ومنظمة الدعم الفني الأملاين ( )GTZمنذ العام 1997م
و�أهتم ب�شكل رئي�سي بتطوير مرافق املياه وال�رصف ال�صحي العاملة يف املدن ل�ضمان ا�ستدامتها
من خالل التوجه نحو الالمركزية وا�ستقاللية فروع امل�ؤ�س�سة العامة للمياه وال�رصف ال�صحي
حظي قطاع
لت�صبح م�ؤ�س�سات م�ستقلة( )25ورفع كفاءة الأداء املايل والفني والإداري وقد
ّ
مياه احل�رض كنتيجة مبا�رشة لتنفيذ هذا الربنامج بدعم ا�ستثماري كبري من قبل البنك الدويل
واحلكومة الأملانية �إ�ضافة �إىل ا�ستفادة هذا القطاع من زيادة اال�ستثمار احلكومي نتيجة
الوفرة املالية من عائدات النفط.
.4مت خالل عقد الت�سعينات �إع��داد م�رشوع قانون املياه ،بدعم من البنك ال��دويل ،حيث
والأداء املتوا�ضع للهيئة العامة للموارد املائية قد مت تربيره ب�ضعف الإطار القانوين املنظم
لإدارة املوارد املائية وقد خ�ضع م�رشوع القانون لكثري من املناق�شات ومل يتم �إقراراه يف
العام 2002م من جمل�س النواب �إال بعد تعديالت جوهرية ميكن القول ب�أن بع�ضها �أ�صبحت
معيقة لإدارة املوارد املائية بالكفاءة املطلوبة( ،)26ومت خالل عام 2004م رفع م�رشوع
بتعديل القانون �إىل جمل�س النواب ا�ستغرق �إقراره عامني كاملني حيث �صححت من خالله
العديد من الت�شوهات التي وردت يف القانون الأ�صلي ،وبالرغم من �أن الظواهر تدل على
دعم �سيا�سي لقطاع املياه من خالل �إقرار القانون وتعديالته� ،إال �أن كثري ًا من ال�ضغط قد
مور�س على اجلهات الر�سمية احلكومية من قبل املانحني �إىل درجة �أن �إ�صدار القانون قد
�أ�ستخدم يف بع�ض الأحيان ك�رشط لتمويل م�شاريع قطاع املياه.
.5مت ا�ستحداث وزارة املياه والبيئة يف العام 2003م ،حيث �ضم قطاع املياه التابع
لوزارة الكهرباء واملياه ال�سابقة مع قطاع البيئة التابع لوزارة ال�سياحة والبيئة ال�سابقة
مت حتويل فروع املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات محلية عبر قرارات جمهورية ابتدا ًء من
25
العام 2000م في العاصمة صنعاء لتصل في العام 2008م ،إلى ( )15مؤسسة محلية في ( )14محافظة تعنى بتقدمي خدمات
املياه والصرف الصحي في املراكز احلضرية على مستوى احملافظة.
نص القانون ً
مثال على السماح باحلفر إلى عمق ( )60متر أو بتعميق اآلبار القائمة مبقدار ( )20متر دون ضرورة
26
احلصول على ترخيص بذلك مما أتاح فرصة للحفر العشوائي بسبب صعوبة املراقبة.
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لإن�شاء وزارة تعمل كمظلة للأ�رشاف على اجلهات التنفيذية العديدة العاملة يف قطاع املياه
مثل امل�ؤ�س�سة العامة للمياه وال�رصف ال�صحي وفروعها وامل�ؤ�س�سات املحلية والهيئة العامة
للموارد املائية والهيئة العامة مل�شاريع مياه الريف ،ولكن جند �أن الري �أ�ستمر خارج قطاع
املياه رغم العالقة املبا�رشة بينهما خ�صو�ص ًا و�أن القطاع الزراعي ي�ستخدم �أكرث من % 90
من �إجمايل املوارد املائية وخ�ضوعه كقطاع م�ستخدم للمياه للهيئة العامة للموارد املائية
كجهة م�رشفة على حت�صي�ص املوارد املائية بني امل�ستخدمني ،وقد �أظهرت الوزارة اجلديدة
قدرة على التخطيط اال�سرتاتيجي وتو�ضيح �أهمية املياه وعالقتها بالتنمية والقطاعات املختلفة
الأخرى ،ويت�ضح ذلك جلي ًا من خالل �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه وتعديل قانون املياه،
�إال �أن الوزارة مل ت�ستطع تنفيذ املهام الإ�رشافية املناطة بها بال�شكل املطلوب .ومن خالل عمر
الوزارة الق�صري ن�سبي ًا فقد حظيت بدعم وا�سع وكبري من اجلهات املانحة املتمثلة يف البنك
الدويل واحلكومة الأملانية واحلكومة الهولندية واحلكومة اليابانية واحلكومة الربيطانية
والأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي.
.6بالرغم من �أن قطاع مياه الريف �أن�شئ يف �إط��ار وزارة الأ�شغال العامة خالل عقد
ال�سبعينات ومت ت�أطريه ب�إن�شاء الهيئة العامة ملياه وكهرباء الريف خالل عقد الثمانينات �إال
�أن فاعلية �أداء الهيئة كانت مثار جدل مما �أدى �إىل اتخاذ القرار بت�صفية الهيئة و�إحلاق قطاع
مياه الريف بوزارة الإدارة املحلية وقطاع كهرباء الريف بامل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء ،ولكن
نتيجة ا�ستمرار تباين وجهات النظر خ�صو�ص ًا يف ظل االلتزامات املالية الكبرية على الهيئة فقد
مت �إقرار �إعادة �إن�شاء الهيئة مب�سمى الهيئة العامة مل�شاريع مياه الريف حتت �إ�رشاف وزارة
الزراعة والري( )27ومعاجلة االلتزامات املالية عرب جلنة خا�صة خارج �إطار الهيئة اجلديدة،
واعتمدت الهيئة -بعد �إعادة هيكلتها -يف عملها على مبادئ جديدة لتنفيذ امل�رشوعات من
�أهمها التوجه نحو الالمركزية من خالل تعزيز قدرات فروعها باملحافظات والتخطيط
امل�شرتك مع ال�سلطات املحلية لتحديد امل�شاريع وتوزيع اال�ستثمارات على املحافظات بناء
على معايري وا�ضحة لتعتمد بذلك مبد�أ اال�ستجابة للطلب من قبل امل�ستفيدين والتخلي عن التدخل
ال�سيا�سي يف حتديد مناطق امل�رشوعات م�ستفيدة بذلك من �آلية تنفيذ امل�شاريع املمولة خارجي ًا
مثل م�رشوع املياه وال�رصف ال�صحي للمناطق الريفية وال�صندوق االجتماعي ،ونالحظ �أن
الدافع الرئي�سي وراء �إعادة هيكلة الهيئة مل يكن الرغبة يف ت�صحيح الو�ضع امل�ؤ�س�سي وو�ضوح
ر�ؤية �سيا�سية �إ�سرتاتيجية لعمل الهيئة بل كان االلتزامات املالية على الهيئة ،الأمر الذي
�شكل عبئ ًا جعل ت�صفية الهيئة اخليار الأ�سهل ،ولكن تزامن �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه
مع �إعادة هيكلة الهيئة قد مهد لت�صحيح امل�سار ،كما يجب التنويه بقناعة قيادة الهيئة اجلديدة
بهذا النهج الأمر الذي ي�ؤكد دور القناعات ال�شخ�صية وت�أثريها يف الأداء امل�ؤ�س�سي ،وجتدر
الإ�شارة ب�أن الدعم الهولندي للهيئة كان وال يزال ذو ت�أثري وا�ضح �سواء على �أداء الهيئة
الإداري �أو الفني �أو اال�ستثماري.
 .7خالل الفرتة الأوىل من عمر وزارة املياه والبيئة ظهر ت�سا�ؤل هام يتمثل يف ماهية الر�ؤية
امل�ستقبلية لقطاع املياه وكيفية التعامل مع �شحة املوارد املائية وامل�ستويات املتدنية من
خدمات املياه وال�رصف ال�صحي فقامت الوزارة مب�شاركة اجلهات املانحة واجلهات ذات
27

مت إحلاق الهيئة بوزارة املياه والبيئة في العام .2004
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العالقة بالعمل على �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه التي حددت �أهداف وا�ضحة مبنية على
�أهداف الألفية املعتمدة من الأمم املتحدة كما مت حتديد الفاتورة املالية لتنفيذ برامج العمل
واخلطط التنفيذية للقطاعات الفرعية املختلفة وبلغ العجز املايل لتنفيذ الإ�سرتاتيجية حوايل
مليار دوالر .وتعترب الإ�سرتاتيجية �أمنوذج ًا فريد ًا �سواء من حيث �آلية الإعداد الت�شاركية �أو
ما ورد فيها من ق�ضايا �أ�سا�سية تتعلق مب�ستقبل التنمية وعالقة املياه بذلك �سواء ب�شكل مبا�رش
�أو غري مبا�رش� ،أ�ضف �إىل ذلك ربط ق�ضايا التنمية الوطنية بالأجندة الدولية من حيث اعتماد
�أهداف الألفية ك�أ�سا�س لتحديد حمددات وخمرجات الإ�سرتاتيجية ،وقد مت �إقرار الإ�سرتاتيجية
من جمل�س الوزارة يف العام 2005م ،ولكن للأ�سف مل حتظ بالدعم احلكومي املطلوب خا�صة
فيما يتعلق باال�ستثمارات املالية .ومنذ البدء بتنفيذ الإ�سرتاتيجية يف العام 2006م ،ومن
خالل التقييم ال�سنوي لذلك ات�ضح �رضورة العمل على تو�ضيح التفا�صيل التنفيذية خلطط عمل
القطاعات الفرعية وحتديد مكونات الربامج اال�ستثمارية املطلوبة وعليه فقد مت االتفاق على
�رضورة حتديث الإ�سرتاتيجية حيث بد�أ ذلك من خالل جمموعات عمل قطاعية يف الن�صف الأول
من العام 2008م ،وتنتظر م�سودة الإ�سرتاتيجية ب�شكلها املعدل طرحها على جمل�س الوزراء
متهيد ًا لإقرارها .وقد �أت�ضح من خالل الإ�سرتاتيجية املعدلة ب�أن �إجمايل اال�ستثمارات
املطلوب توفريها حتى العام 2015م قد بلغ ثالثة مليار دوالر ميثل العجز غري املتوفر منها
حوايل  2.5مليار دوالر ويتوقع �أن ي�صبح ذلك العجز املايل هو العائق الرئي�سي لتنفيذ الربامج
اال�ستثمارية املحددة ،حيث واملتوفر من التمويالت مبا فيها املتوقع من امليزانية احلكومية
ال ميثل �سوى  % 20فقط من �إجمايل املطلوب.
�.8إ�ضافة �إىل ما ورد �أعاله من �إجراءات م�ؤ�س�سية وقانونية تو�ضح مدى الدعم �أو (الرتاخي)
ال�سيا�سي للتعامل مع ق�ضية املياه ،هناك �أي�ض ًا عدد من الإجراءات التي ت�ؤثر �سواء ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش يف قطاع املياه وتكت�سب مدلو ًال �سيا�سي ًا مثل:
• برنامج �إن�شاء ال�سدود ال�صغرية

لقد حظي هذا الربنامج بدعم �سيا�سي كبري مكنه من احل�صول على متويالت كبرية من م�صادر
خمتلفة �أهمها �صندوق ت�شجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي حتت مربر توفري املياه للري
لي�صبح مكون �إن�شاء ال�سدود �أهم �أن�شطة ال�صندوق ،وبالرغم من �أن تنمية املوارد املائية
إجراء منطقي ًا وعملي ًا يف ذات الوقت� ،إال �أن هناك بع�ض اجلوانب
عرب �إن�شاء ال�سدود يعترب �
ً
الفنية واالجتماعية الواجب مراعاتها عند مناق�شة مو�ضوع �أن�شاء ال�سدود كحل جذري مل�شكلة
�شحة املياه ،ومن اجلوانب الفنية الواجب مراعاتها عند �إن�شاء ال�سدود مبد�أ تخزين املياه يف
مناطق تفوق فيها معدالت التبخر معدالت هطول الأمطار ب�أكرث من ع�رشة �أ�ضعاف وبالتايل
ي�صبح تخزين املياه على �سطح الأر�ض �أهدار ًا لها ما مل يتم الت�رصف بها وتوزيعها ب�شكل
�رسيع لال�ستفادة منها ،الأمر الثاين هو مدى مالئمة املواقع املختارة لهذه ال�سدود حيث
جند �أن اختيار املواقع تدخل فيه عوامل غري فنية جتعل من هذه ال�سدود غري منا�سبة من حيث
كمية التخزين �أو نوعية اال�ستخدام لت�صبح بع�ض هذه ال�سدود حواجز �شخ�صية ال ي�ستفيد منها
�إال عدد حمدود من �أ�صحاب النفوذ كما يتم ،يف كثري من الأحيان ،االهتمام ب�إن�شاء ال�سد دون
التطرق �إىل اال�ستثمار يف �إن�شاء قنوات توزيع املياه للم�ستفيدين مما يجعل املياه الراكدة
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يف ال�سد عر�ضة للتبخر وال�ضياع( ،)28ومن اجلوانب االجتماعية الأ�سا�سية الواجب �أخذها يف
االعتبار هو مدى ت�أثري �أن�شاء هذه ال�سدود على م�ستخدمي املياه يف �أ�سافل الوديان وجند
يف كثري من الأحيان ن�شوب خالفات كبرية حول ا�ستخدامات مياه ال�سدود كنتيجة مبا�رشة
لعدم �إجراء درا�سات اجتماعية تف�صيلية تو�ضح مدى ت�أثري �إن�شائها على جميع امل�ستخدمني
الأ�صليني للمياه ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن كثافة الأن�شطة الزراعية يف مناطق الوديان
جتعل منها ذات كفاءة عالية يف ا�ستخدام املياه دون احلاجة �إىل تخزينها �إال يف احلاالت
التي ت�صل فيها مياه ال�سيول �إىل البحر ،ويف هذه احلاالت فقط يربر �إن�شاء �سدود تخزينية،
وبالتايل ف�إن �إن�شاء ال�سدود يف �أعايل الوديان ما هو يف حقيقة الأمر �إال توفري للمياه للبع�ض
على ح�ساب البع�ض الآخر� ،أ�ضف �إىل ذلك ب�أن توفري املياه يف مناطق املرتفعات قد �شجع
على زراعة القات نظر ًا �إىل �أن الطق�س يف مناطق �أ�سافل الوديان مثل م�أرب واجلوف وتهامة
ودلتا �أبني ،غري منا�سب لزراعته خمالفة بذلك �سيا�سة الدولة الر�سمية املتمثلة يف حماربة
القات والت�أثري بذلك على الأمن الغذائي نتيجة حجز املياه عن مناطق زراعة املحا�صيل
اال�سرتاتيجية� .أما فيما يتعلق باجلوانب االقت�صادية فقد �أو�ضحت درا�سة حتليلية قام بها �أحد
خرباء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تدين اجلدوى االقت�صادية من �أن�شاء ال�سدود لتوفري
املياه مقارنة باال�ستثمار يف �أنظمة الري احلديث لرت�شيد املياه عن طريق رفع كفاءة ا�ستخدام
املياه يف الري( .)29ولكن رغم هذا التو�ضيح فقد مت جتاهله مما يدل على تعامل احلكومة مع
مو�ضوع ال�سدود من منظور عاطفي ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�سدود احلمريية قد ارتبطت باحل�ضارات
اليمنية القدمية� ،إال �أن لإن�شاء ال�سدود دور ًا قد يكون رئي�سي ًا يف �إدارة وتنمية وتطوير املوارد
املائية �إذا ما مت التعامل معها بطرق تقلل من �آثارها ال�سلبية(.)30
• دعم امل�شتقات النفطية

ال �شك يف �أن دعم امل�شتقات النفطية قد �أثر ب�شكل مبا�رش على ت�سهيل ا�ستخراج املياه اجلوفية
حمفز ًا بذلك التو�سع يف الزراعة املروية ،وبالرغم من �أن رفع الدعم عن امل�شتقات النفطية
ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على قطاعات خمتلفة مثل ال�صناعة واخلدمات (النقل) �إال �أن ت�أثريه على
القطاع الزراعي هو ما ي�صعب التعامل معه �سيا�سي ًا حيث ودعم الزراعة واملزارعني (�أغلب
ال�رشيحة الناخبة) يعترب من الأه��داف الرئي�سية التي ال ت�ستطيع ال�سيا�سة( )31جتاهلها وما
الر�سائل ب�رضورة دعم الزراعة وبخا�صة �أثناء فرتة االنتخابات �إال دليل على ذلك.
• ت�شجيع التو�سع يف الزراعة

لقد مرت اليمن خالل العقدين املا�ضيني بفرتة ات�سمت با�ستنزاف م��وارد املياه اجلوفية

من اآلثار السلبية إلنشاء السدود التخزينية ظهور أمراض لم تكن معروفة في مناطق املرتفعات مثل املالريا.
28
كفاءة طرق الري التقليدية املستخدمة في الزراعة املروية (الغمر) ال تتعدى (.)% 40
29
تعتبر السدود التحويلية وكذلك السدود األرضية أو السطحية املستخدمة لتغذية املياه اجلوفية ودراسة
30
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والفنية إلنشاء السدود عوامل أساسية في اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
من الرسائل السياسية التي حتاول تأكيد اهتمامها باملشكلة املائية مشاريع حتلية املياه لالستخدامات املنزلية
31
في بعض املدن املهددة بتناقص مخزونها املائي مثل صنعاء وتعز دون التطرق إلى مدى جدوى ذلك اقتصاديا ً خاصة وأن الدراسات
امليدانية تشير إلى تكاليف باهظة قد تعيق تنفيذ مثل هذه املشاريع.
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والتو�سع يف الزراعة املروية حيث كان �أحد العوامل الدافعة لذلك قرار منع ا�سترياد الفواكه
واخل�رضوات -وكما �أ�سلفنا �سابق ًا -ف�إنه من املنا�سب بل وال�رضوري درا�سة هذه التجربة
ونتائجها قبل اخلو�ض يف جتارب مماثلة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستنزاف البقية الباقية من
املخزون املائي اجلويف� ،إال �أن امل�شاهدات ت�شري �إىل التوجه احلكومي خلو�ض جتارب
جديدة من حيث اتخاذ عدد من الإجراءات منها ت�شجيع التو�سع يف زراعة القمح( )32وبرنامج
توزيع الأرا�ضي الزراعية على ال�شباب كطريقة ملحاولة احلد من البطالة وللأ�سف دون
درا�سة تبعات مثل هذه التوجهات وانعكا�س ذلك على م�صادر املياه.
ن�ستطيع مما �سبق �أن نخل�ص �إىل �أن التعامل مع م�شكلة املياه يعترب بالدرجة الأ�سا�سية ق�ضية
�سيا�سية كما ن�ستطيع ا�ستنتاج عدم وجود ر�ؤية وا�ضحة للتعامل مع م�شكلة املياه( )33حيث
ت�شري امل�شاهدات العديدة �إىل ت�ضارب الإجراءات املتخذة بهذا ال�ش�أن مما يدل على �أن هذه
الإجراءات يتم �إقرارها ب�شكل �رسيع وتلقائي دون متحي�ص ودرا�سة ما قد يرتتب عليها من
�سواء يف
عواقب .وميكن الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �ضعف الإرادة ال�سيا�سية للتعامل مع ق�ضية املياه
ً
الإطار الت�رشيعي �أو الإجرائي ،حيث اقت�رصت الر�ؤية ال�سيا�سية على �إن�شاء الوزارة و�إقرار
القانون وك�أن هذه الإجراءات فقط �ستمكن من تطبيق القانون متنا�سية ب�أن قانون املياه وما
يرتتب عليه من امل�سا�س املبا�رش بحياة النا�س ومعي�شتهم بحاجة �إىل دعم �سيا�سي على جميع
امل�ستويات (ال�سلطات املركزية ،املحلية ،الأمنية ،املالية...الخ) ،بل الأ�سو�أ من ذلك �أن من
يفرت�ض بهم تطبيق القانون هم �أول املخالفني له ممثلني بذلك قدوه �سيئة للآخرين ،كما جند
�ضعف العزمية ال�سيا�سية للتعامل مع الق�ضية املائية من خالل عدم تخ�صي�ص املوارد املالية
املنا�سبة التي ت�سمح بتنفيذ الربامج اال�ستثمارية املختلفة �إ�ضافة �إىل �ضعف املخ�ص�صات
املالية للموازنات اجلارية املعيقة لتطوير القدرات امل�ؤ�س�سية وتنفيذ الأن�شطة امل�ؤدية �إىل
حت�سني �إدارة املوارد املائية ورفع كفاءة ا�ستخداماتها.
ال �شك �أن م�شكلة املياه معقدة ملا لها من تبعات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية تقلل من �شعبية
التعامل معها ولكن ما مل يتم االعرتاف ب�أن ق�ضية املياه ق�ضية جمتمعية على اجلميع التعامل
معها ب�شكل جاد وحازم و�رسيع فان امل�ستقبل �سيكون خميف ًا ،لأن الإجراءات واخليارات
املمكنة -رغم �صعوبتها -اليوم لن تكون متاحة يف الغد ،فق�ضية املياه لي�ست م�شكلة وزارة
املياه والبيئة فقط لأن تبعات ف�شل وزارة املياه والبيئة �ستنعك�س �سلب ًا على املجتمع ب�أكمله مما
ي�ؤكد �رضورة ت�ضافر جميع اجلهود احلكومية وال�شعبية على جميع امل�ستويات واعتبار الأمن
املائي عامل �أ�سا�سي لال�ستقرار االجتماعي والنمو االقت�صادي وجزء ال يتجز�أ من مكونات
الأمن القومي.

مت اتخاذ هذا القرار من قبل احلكومة كرد فعل الرتفاع أسعار القمح عامليا ً خالل الفترة السابقة ،وقد يكون من
32
املناسب التأكيد على التوسع في مناطق الزراعة املطرية فقط.
الرؤية الوطنية للتعامل مع املياه في سلطنة عمان ً
مثال تشير إلى منع استخدام اخملزون املائي اجلوفي املكتشف
33
حديثا ً وتركه لألجيال القادمة في حني ستعتمد السلطنة على التحلية في استخداماتها املائية احلالية.
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املياه وامل�ستقبل

يف ظل عدم و�ضوح ال�صورة حول تفا�صيل املخزون املائي يف مناطق الأحوا�ض اجلوفية،
خا�صة يف املرتفعات ،وبالرغم من حقيقة تناق�ص من�سوب املياه �أو تدهور نوعيتها يف
معظم الأحوا�ض اجلوفية� ،إال �أن التنب�ؤ بتبعات هذا التناق�ص على املدى الق�صري ال يزال
من ال�صعوبة مبكان حيث ميكن �أن ي�ستمر الو�ضع القائم لعدة �أعوام قادمة( )34يتفاقم الو�ضع
املائي بعدها يف الأحوا�ض تباع ًا ليبد�أ يف الأكرث حرج ًا كحو�ض �صعده ويليه حو�ض �صنعاء
ثم عمران فذمار.. .الخ� .أما يف املناطق ال�ساحلية ،وكما ذكر �سابق ًا ،ف�إن من�سوب املياه
اجلوفية لن يتناق�ص �إىل احلد الذي يهدد بن�ضوبها الكامل ولكن غالب ًا ما �ستت�أثر هذه الأحوا�ض
اجلوفية ال�ساحلية بتداخل مياه البحر ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل تدهور نوعيتها �إىل احلد الذي
�سواء املنزيل �أو الزراعي.
قد يجعلها غري �صاحلة لال�ستخدام
ً
�سيتم خالل اجلزء التايل حماولة ت�صور ت�أثري تناق�ص موارد املياه على �إم��دادات املياه
لال�ستخدامات املنزلية وكذا الت�أثري على الن�شاط الزراعي املتمثل يف الزراعة املروية.
�إمداد املياه يف املناطق اجلبلية

يتوقع �أن ي���ؤدي انخفا�ض من�سوب املياه يف الآب��ار املغذية للمدن الواقعة يف مناطق
املرتفعات(� )35إىل انخفا�ض الإمدادات ،خا�صة يف ظل النمو ال�سكاين الكبري( ،)36مما �سينتج
عنه انخفا�ض ن�سبة تغطية خدمات �إم��دادات املياه املنزلية عما هي عليه الآن( )37وتزايد
االعتماد على «القطاع اخلا�ص» املتمثل يف الآبار وال�شبكات اخلا�صة وناقالت املياه ،الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل:
 .1زيادة حركة نقل املياه من املناطق املجاورة للمدن ،والتي يف معظمها تعمل بالزراعة،
�إىل امل��دن ،مما يعني حتول تدريجي يف ا�ستخدامات املياه من الري �إىل اال�ستخدامات
املنزلية� ،أو زيادة حفر الآبار اخلا�صة لتلبية هذا الطلب املتنامي �أو كالهما مع ًا.
 .2ازدهار جتارة املياه ب�سبب ارتفاع الطلب عليها وارتفاع تكاليف نقلها من مناطق �أبعد،
الأمر الذي �سي�ؤدي بدوره �إىل ارتفاع �سعر املياه خ�صو�ص ًا يف ظل غياب �أي �ضوابط �سعريه
واعتماد اقت�صاد ال�سوق وقانون العر�ض والطلب لتحديد الأ�سعار ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على
ال�رشيحة ال�سكانية الأكرث فقر ًا.
ميكن القول ب�أن توفري املياه للمدن -وبخا�صة الواقعة يف مناطق املرتفعات� -سيكون على
ح�ساب تقل�ص ا�ستخدامات املياه يف زراعة بع�ض املحا�صيل ذات املردود املايل الأقل لينتهي
املطاف �إىل ا�ستخدام املياه لتغذية املدن وزراعة املحا�صيل النقدية الأكرث مردود ًا مثل
القات فقط وذلك ب�سبب ان�سحاب العديد من املزارعني غري العاملني بزراعة القات من الن�شاط
مدة زمنية تتفاوت بني عشر إلى ثالثني سنة.
34
تضم مناطق املرتفعات اجلنوبية والغربية عدد من عواصم احملافظات ومنها مدن (تعز ،إب ،ذمار ،صنعاء ،عمران،
35
احملويت ،حجة ،صعده) والتي متثل الكثافة السكانية األكبر على املستوى الوطني.
تزايد عدد سكان العاصمة صنعاء ً
مثال من  135,000نسمة في العام 1975م إلى  1,800,000نسمة في العام
36
2004م مبتوسط معدل منو يزيد عن  % 9سنوياً.
راجع اجلزء اخلاص باملياه واالقتصاد.
37
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الزراعي ب�شكل تدريجي ليتوجهوا �إىل املدن يف حماولة للح�صول على �أعمال ،وم�ضيف ًا بذلك
تزايد الطلب على خدمات املياه الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل تزايد نقل املياه من الزراعة
للمدن م�سبب ًا بذلك حلقة حلزونية تنتهي بزوال الزراعة كن�شاط اقت�صادي متيز يف املا�ضي
با�ستيعاب اليد العاملة (التي يف معظمها �ست�صبح بدون عمل) م�ساهم ًا بذلك يف ارتفاع ن�سبة
البطالة.
ويف ظل هذا الو�ضع (زيادة الكثافة ال�سكانية يف املدن) الذي �سيرتتب عليه غالء معي�شي لن
ت�ستطيع �رشيحة ال�سكان الأكرث فقر ًا حتمله ،يتوقع نزوح �سكاين عن بع�ض مناطق املرتفعات
والتوجه نحو املناطق الواعدة ب�أن�شطة اقت�صادية كال�صيد يف املناطق ال�ساحلية والزراعة يف
بع�ض املناطق ذات املخزون املائي الوفري كوادي ح�رضموت.
ويبقى الت�سا�ؤل الأهم هو حتديد الإطار الزمني الذي �سي�صبح عنده العي�ش يف مناطق املرتفعات
مكلف ًا ،ب�سبب ارتفاع �أ�سعار اخلدمات (ومنها املاء) والنق�ص احلاد يف املياه وخروج الكثري
من �سكان الريف من االعتماد على االقت�صاد الزراعي� ،إىل احلد الذي ي�ضطرهم �إىل النزوح �إىل
مناطق �أخرى ،وبرغم �صعوبة الإجابة على هذا ال�س�ؤال ب�سبب العوامل الطبيعية واالجتماعية
واالقت�صادية امل�ؤثرة على هذه الأحوا�ض� ،إال �أنه من املتوقع تفاقم الو�ضع املائي خالل
فرتة زمنية لن تزيد عن ثالثني عام ًا قادمة و�ستتفاوت بح�سب العوامل املختلفة( )38يف املناطق
املختلفة فيتوقع تفاقم الأزمة يف بع�ض املناطق مثل (�صعده و�صنعاء وعمران) قبل مناطق
�أخرى مثل (ذمار و�إب)(.)39
�إمدادات املياه يف املناطق ال�ساحلية

تعتمد معظم املناطق ال�ساحلية حالي ًا على املياه اجلوفية ب�شكل رئي�سي لتوفري �إمدادات املياه
لال�ستخدامات املنزلية يف حني تعتمد الزراعة املروية يف بع�ض املناطق ال�ساحلية على الري
ال�سيلي من الوديان القريبة �إ�ضافة �إىل تزايد االعتماد على املياه اجلوفية كم�صدر �أ�سا�سي
للري يف هذه املناطق.
واملالحظ �أن معظم املدن ال�ساحلية قد اجتهت نحو حفر �آبار بعيدة عن ال�سواحل بعد �أن
تعر�ضت �آبارها ال�سابقة �إىل تدهور نوعيتها ب�سبب تداخل مياه البحر( ،)40الأمر الذي �سيزيد
من التناف�س على ا�ستخدام املياه اجلوفية يف هذه املناطق ،والتي معظمها زراعية( ،)41م�ؤدي ًا
عوامل مناخية وجيولوجية وسكانية وزراعية.
38
بالرغم من ظهور أزمة املياه في مدينة تعز قبل غيرها من املدن ،إال أن أزمة املياه في مدن مثل (صنعاء ،صعده،
39
ذمار ،عمران) ستكون أكثر شدة بسبب أن متوسط هطول األمطار في هذه املدن ال يتعدى  % 50فقط من متوسط هطول
األمطار في تعز؛ هناك مدن جبلية ال تعتمد على مصادر املياه املتوفرة في نطاقها اجلغرافي وإمنا تعتمد على سحب املياه من
الوديان اجملاورة لها مثل مدينة حجة (وادي شرس) واحملويت (سيل العيون) ومناخه (وادي موسنه) وبالتالي سيعتمد استمرار
إمداد املياه ملثل هذه املدن على مستوى تغذية املياه اجلوفية املباشر من السيول املتدفقة في هذه الوديان.
مثال ذلك اعتماد مدينة عدن على حقل آبار روّه في محافظة أبني ،ومدينة احلديدة على حقل آبار القطيع ،واملكال
40
على حقل آبار فلك ،إضافة إلى هذه املدن الكبرى تعتمد العديد من املدن الثانوية على نفس هذه املصادر مثل مدن جعار وزجنبار
في أبني واملراوعة وباجل في احلديدة.
تعتبر اخلضروات والفواكه احملاصيل األساسية التي تعتمد على املياه اجلوفية في املناطق الساحلية وطاملا أن
41
املردود من زراعة هذه احملاصيل أقل من قيمة استخدام املياه في املدن فسيتم حتويل تدريجي في استخدام هذه املصادر ملواجهة
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يف نهاية املطاف �إىل تناق�ص املخزون اجلويف �أو تدهور نوعيته( .)42ويتوقع خالل الأعوام
القادمة �أن ي�ستمر التناف�س على املياه اجلوفية يف الأحوا�ض ال�ساحلية �إىل الدرجة الذي
يجعل منها غري �صاحلة لال�ستخدامات املنزلية وبالتايل �ست�ضطر معظم م�ؤ�س�سات �إمداد املياه
املنزلية بالتحول �إىل م�صادر �أكرث �ضمان ًا لتوفري املياه مثل حتلية مياه البحر ،الأمر الذي
ي�ستدعي التح�ضري من خالل تخ�صي�ص املال الالزم لذلك والتوجه نحو رفع تعرفة املياه ب�شكل
تدريجي لتغطية التكاليف الباهظة امل�صاحبة لال�ستثمار يف �إن�شاء حمطات التحلية وكذا تكاليف
الت�شغيل وال�صيانة ،مما �سي�ؤثر على �رشيحة الفقراء من �سكان هذه املدن ،كما يتوقع �أي�ض ًا
زيادة النمو ال�سكاين يف املدن ال�ساحلية ب�سبب الهجرة الداخلية مما �سيزيد الطلب على املياه
وبالتايل الإ�رساع يف التحول من االعتماد على املياه اجلوفية �إىل التحلية ويف الغالب �سيبد�أ
ذلك ب�شكل متفاوت وتدريجي خالل الع�رش ال�سنوات القادمة.
خامتة

ت�شري امل�شاهدات والبيانات اخلا�صة بواقع املياه يف اليمن �إىل �أن الطفرة املائية التي �شهدتها
اليمن خالل الثالثة العقود املا�ضية لن ت�ستمر طوي ً
ال و�أنه يتوقع ب�أن يعود الو�ضع �إىل �سابق
عهده لتتوازن املعادلة املائية من حيث العر�ض والطلب وذلك من خالل انخفا�ض الطلب
لي�ساوي املعرو�ض من املوارد املائية املتمثلة يف جريان الوديان وكميات املياه املتاحة
من التغذية املبا�رشة للمياه اجلوفية �إ�ضافة �إىل ما ميكن ا�ستغالله مبا�رش ًة من الأمطار،
ومبعنى �آخر ف�إن ما يجري الآن من ا�ستنزاف للمخزون املائي للأحوا�ض اجلوفية �سوف
ي�ؤدي �إىل ن�ضوبها الكامل مما �سي�ضطر م�ستخدمي املياه �إىل تقليل ا�ستخداماتهم لتتنا�سب مع
املتجدد فقط من املوارد املائية.
وميكن ا�ستنتاج �أن امل�شكلة املائية يف اليمن طبيعية ولي�ست نتيجة الإفراط يف اال�ستخدام حيث
و�أن املتاح من املياه �ضئيل وحمدود وت�صل درجة ندرته �إىل احلد الذي يتطلب احلر�ص عليه
وتر�شيد ا�ستخداماته مبا يحقق الأهداف املرجوة «�أي ًا كانت» وهنا متكن امل�شكلة ،ففي حني
�أنه ال يجب لوم �أحد على �شحة املياه يلزم اللوم على الالمباالة يف عدم تنظيم ا�ستخدام هذه
املوارد ال�شحيحة لتعظيم الفوائد من ا�ستخداماتها ،وهنا تربز مث ً
ال ق�ضية ا�ستخدام املياه
اجلوفية لزراعة القات ،ف�إن كان هذا هو الهدف الذي ر�سمه املجتمع ،فال ب�أ�س من ذلك
�أن كانت حقوق الأجيال القادمة يف هذه املوارد قد مت �أخذها يف االعتبار عند حتديد هذه
الأهداف .ولكن طاملا �أن ذلك مل يحدث ،فن�ستطيع القول ب�أن اجليل احلايل قد �أغت�صب حقوق
الأجيال القادمة ،ال من �أجل �إنتاج الغذاء وا�ستمرار احلياة ،ولكن ليلبي احتياجاته من
(الكيف) املرتبط با�ستهالك القات� .أ�ضف �إىل ذلك ،ف�إن كميات املياه امل�ستخدمة يف زراعته
ت�ضيع هدر ًا وال ت�ستخدم يف �أن�شطة ذات عائد اجتماعي واقت�صادي تتنا�سب مع ندرتها (فيما عدا
الطلب املتزايد على املياه لالستخدامات املنزلية.
تشير الدراسات والشواهد إلى متلح املياه اجلوفية في مناطق االستنزاف الساحلية نتيجة التوسع في سحب
42
املياه اجلوفية لألغراض املنزلية أو الزراعية كما حدث في منطقة اجلر القريبة من مدينة عبس بتهامة.
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جل�سات القات) ك�إنتاج الغذاء �أو �صناعات تدر دخ ً
ال يمُ كّن املجتمع من ت�أمني غذائه عن طريق
اال�سترياد .كما �أن للقات تبعات اقت�صادية ال ينظر �إليها مثل ا�سترياد امل�ضخات وحمركات
الديزل والأ�سمدة واملبيدات بالإ�ضافة �إىل �إهدار �أكرث من  800مليون لرت من الديزل املدعوم
�سنوي ًا يف زراعته وكل هذه التكاليف -يف ظل حمدودية ا�ستهالكه حملي ًا -ت�صبح �ضياع ًا للعملة
ال�صعبة ،و�إذا كانت زراعة القات قد �أدت �إىل تن�شيط االقت�صاد الريفي خالل الفرتة املا�ضية
ف�إن تبعاته االقت�صادية واالجتماعية املبا�رشة �سوف لن تق�ضي فقط على اقت�صاد الريف و�إمنا
تهدد بالق�ضاء على املجتمع بكامله.
ت�شري الدرا�سة التي �أجريت م�ؤخر ًا حول �أنظمة احلوافز املختلفة لتقليل ال�سحب من املياه
اجلوفية �إىل �أن معظم احلوافز االقت�صادية والتقنية (الدعم �أو رفع الدعم ،الت�سعري ،حترير
اال�سترياد ،فر�ض �رضائب ،تقليل الفاقد من التبخر .. .،الخ) لن حتقق النتائج املرجوة ب�سبب
املناخ ال�سيا�سي والرتكيبة االجتماعية لليمن .وبرغم هذه اال�ستنتاجات الت�شا�ؤمية فقد �أظهرت
الدرا�سة بع�ض الأمل املتمثل يف �أهمية ن�رش معلومات الو�ضع املائي للم�ستويات الإدارية
املحلية ومنحها �صالحيات اتخاذ القرارات املنا�سبة حيال ذلك مبربر �أن مراقبة تطبيق مثل
هذه القرارات على امل�ستوى املحلي يحظى بفر�ص �أكرب للنجاح من تلك املعتمدة على �آليات
امل�ستوى املركزي .وجتدر الإ�شارة �إىل تطابق هذه التو�صية مع ما ورد يف ن�صو�ص قانون
املياه والإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه والتي �أكدت على �رضورة التوجه نحو �إدارة املوارد
املائية على م�ستوى احلو�ض املائي من خالل جلان ت�شكل لهذا الغر�ض ت�ضم جميع �أ�صحاب
ال�ش�أن وبحيث يتم متثيل امل�ستخدمني يف هذه اللجان متثي ً
ال منا�سب ًا ،وقد بد�أ تطبيق هذا التوجه
يف عدد من الأحوا�ض مثل حو�ضي �صعده و �صنعاء ولكن الزالت هذه التجربة يف حاجه �إىل
املزيد من الدعم الفني واملايل والإداري وال�سيا�سي ل�ضمان جناحها.
طاملا و�أن هناك �شبه �إجماع من قبل املخت�صني واخلرباء بال�ش�أن املائي ب�أن الو�ضع احلايل
لن ي�ستمر طوي ً
ال و�سيعود احلال �إىل ما كان عليه قبل «الطفرة املائية» فيجب على اجلميع
اال�ستعداد لذلك من خالل االهتمام بدرا�سة الأنظمة التقليدية لتوفري املياه وتطويرها والرفع
من كفاءتها لي�ست فقط على امل�ستوى التقني و�إمنا �أي�ض ًا على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والإداري
خ�صو�ص ًا يف ظل ال�ضعف امل�ؤ�س�سي وتدين القدرات الب�رشية ،مما يحتم �رضورة اال�ستثمار
يف الإن�سان ك�أهم مدخالت التنمية عموم ًا و�إدارة املوارد املائية على وجه اخل�صو�ص ،كما
�أنه من ال�رضوري درا�سة الت�أثريات املناخية املتوقعة على املوارد املائية وحتديد ما ميكن
اتخاذه من �إجراءات للتعامل معها لتاليف وتقليل �أي م�ضار �أو خ�سائر ميكن �أن تنجم عنها.
كما �أن حتديد حقوق املياه اجلوفية وتنظيم ا�ستخداماتها -من حيث حتديد الأ�س�س واملعايري
التي على �أ�سا�سها يتم حتديد امل�ستخدمني وكميات اال�ستخدام -يعترب من �أهم �أولويات �إدارة
املوارد املائية ملحاولة اخلروج بر�ؤية وا�ضحة( )43حول �آلية التنفيذ على �أر�ض الواقع،
خ�صو�ص ًا يف ظل امللكية امل�شاعة للموارد املائية ،ل�ضمان دميومتها وتعظيم الفوائد املادية
واالجتماعية من ا�ستخداماتها.
43

عن طريق النظريات احلديثة إلدارة املوارد الطبيعية وكذلك النقاش الفقهي حول هذه القضايا.
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ولكن يظل ال�س�ؤال الأهم الذي ينبغي مناق�شته والو�صول �إىل �إجماع ب�ش�أنه هو مدى االعتماد
على القطاع الزراعي ك�أ�سا�س لالقت�صاد الوطني ،فبالرغم من امل�ؤ�رشات الوا�ضحة الدالة
على التهديد بانقرا�ض الزراعة املروية ب�سبب تناق�ص خمزون املياه اجلوفية� ،إال �أن اخلطط
االقت�صادية ت�ضع القطاع الزراعي على ر�أ�س قائمة القطاعات االقت�صادية الواعدة ورغم
ح�سا�سية القطاع الزراعي نتيجة ا�ستيعابه لأغلب اليد العاملة ف�إن تناق�ص املوارد املائية يهدد
ب�شكل مبا�رش الزراعة يف اليمن ما مل يتم االهتمام بالتحول �إىل الزراعة املطرية وتطويرها
تقني ًا وم�ؤ�س�سي ًا والتخلي التدريجي عن الزراعة املروية واحلفاظ على ما تبقى من املياه
اجلوفية لإمداد املدن والتجمعات ال�سكانية الريفية( )44باحتياجاتها من املياه ،كما يجب
درا�سة اخليارات املمكنة للتحول من اقت�صاد يعتمد على املياه �إىل �أن�شطة اقت�صادية حمدودة
االعتماد على املياه والتخطيط ملا يرتتب على ذلك من �إعادة توزيع ال�سكان واال�ستثمار يف
م�شاريع البنية التحتية ملناطق اجلذب ال�سكاين(.)45
وبالتايل ف�إن التعامل مع ق�ضية املياه لي�س بالأمر ال�سهل �أو الهني فهو يحتاج بالإ�ضافة �إىل
املوارد املالية والب�رشية املنا�سبة �إىل �إ�رصار وعزمية �سيا�سية متكن اليمن من الو�صول �إىل
بر الأمان.

خال�صة النقا�شات

هناك خطورة من �أن ي�سيطر الإحباط على النا�س ،ولكن يف ورقة الدكتور
�أحلمدي ،الكثري من املفاتيح التي تتطلب املزيد من النقا�ش ..يف الورقة
بع�ض الأفكار �إذا دخلت ر�ؤو�س �صانعي القرار �سيكون لها �ش�أن.
بالن�سبة للم�ستحيالت قد تكون وا�ضحة ومتفق عليها ،وبالتايل الزم نفكر كيف
نتعامل مع احلقائق ونتجنب كل ما ي�ؤدي �إىل الإحباط قدر الإمكان.
�إذا كان من ال�صعب �إيجاد �سيا�سات فهل ميكن لغريزة البقاء �أن تر�شدنا �إىل
حل ،لأن الإن�سان اليمني على مدى التاريخ واجه الكثري من م�شكالته اعتماد ًا
على غريزة البقاء.

44
الزراعية.
45

يؤكد الشرع والقوانني والعرف واملنطق أولوية استخدام املياه للشرب واالستخدامات املنزلية على االستخدامات
يتوقع مع تناقص املياه وتقلص فرص العمل نزوح سكاني من مناطق املرتفعات إلى املناطق الساحلية.
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اليمن و�سكانها
يف مطلع 2020م
ر�ؤية ا�ست�رشافية
د .ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي
منتدى التنمية ال�سيا�سية
�صنعاء 2009م
متهيد

هناك طريقتني للنظر �إىل واقع ال�سكان يف �أي جمتمع� ،أحدهما تركز على ال�سكان �أنف�سهم
وتق�سيماتهم املجتمعية والظروف التي يعي�شونها .والأخرى تركز على ال�سكان من وجهة
نظر الدولة و�سيا�ساتها وت�صوراتها التي ت�ضعهم ك�سجل �إح�صائي رقمي يتم �أحيان ًا و�ضعه يف
تق�سيمات ترتبط باملراحل العمرية ملن هم حتت �سن  18ثم من هم فوق هذا ال�سن ،وب�صفتهم
ذكور و�إناث.
وقد حر�صت هذه الورقة �إيل تقدمي ت�شخي�ص جمتمعي يجمع بني الطريقتني يف الطرح ويركز
على جوانب قلما يتم التعر�ض لها يف ت�شخي�ص الواقع.
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مدخل

التعامل مع الق�ضايا املجتمعية وال�سكانية مل يعد تعاطيا طوبائيا يقوم به البع�ض من النا�س
بني احلني والآخر بو�صفه تعبريا عن النوايا احل�سنة وترجمة الهتمامات �شخ�صية بق�ضايا
حملية .بل �صار من �ضمن جماالت االهتمام الدويل يف القوانني الدولية املرتبطة بحقوق
الإن�سان �أو يف الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث.
وقد و�ضعت منظمة (جمتمعات تهتم) �إطارا لو�صف املخاطر املجتمعية يقوم على �أ�سا�س تقييم
املخاطر والبناء عليها ميكن تطبيقها على اليمن على النحو التايل(: )46
ح .هناك عدد من م�ؤ�رشات اخلطر يف املجتمع ال بد للمخت�صني واملنظمات احلكومية وغري
احلكومية من التعامل معها وكذلك يتحمل الإعالميني م�سئولية التنبه والتنبيه �إليها.
خ.هناك جماعات وا�ضحة يف املجتمع متثل املوقع الأ�سا�سي التي تتنظم املخاطر فيها
كحزمة هي :الأفراد ،العائلة ،اجلماعة املحلية ،الأ�صحاب والأقران ،املدر�سة وامل�سجد.
د.تتمثل امل�شكالت ال�سلوكية اخلم�س الكربى يف اجلماعات املحلية مبا يلي :روح اال�ستغالل،
ال�سلوك اخلاطئ (الإجرامي) ،احلمل املبكر ال�رشعي وغري ال�رشعي ،الت�رسب من املدار�س
داخل املدن وفقدان املدار�س يف الريف وخا�صة للبنات ،العنف (�ضد احليوانات� ،ضد كبار
ال�سن� ،ضد الن�ساء وخا�صة البنات� ،ضد املختلفني دينيا �أو عرقيا).
ذ.مبجرد خروج عدد من الأبحاث العلمية التي ت�سجل الظاهرة وحتدد مالحمها وتتقاطع مع
�أبحاث �أخرى يف جماالت �أخرى ترتبط باجلماعات املحلية ب�شكل �أو ب�آخر ،ت�صبح اجلهات
احلكومية وغري احلكومية وو�سائل الإعالم معنية مبواجهة هذه الق�ضية و وو�ضع خطة قوية
ملتابعتها.
ر.متثل عملية التنبه للق�ضايا املجتمعية املختلفة من وقت مبكر عملية حماية للأطفال وبالتايل
عملية حماية مل�ستقبل البالد .كما متثل التوجهات االجتماعية االيجابية ،وال�شعور املجتمعي
املرن ،والذكاء العام املرتفع �صفات ملجتمع لديه معدالت حماية ذاتية عالية.
ز.كما �أن اال�سرتاتيجيات القائمة لتخفي�ض الزيادة ال�سكانية �أو ملواجهة الفقر �أو رفع م�ستوى
ال�صحة �أو مواجهة العنف �أو مواجهة الف�ساد� ،أو دمج �رشائح جمتمعية معينة يف التنمية �أو بناء
قدرة الأمم واملجتمعات على مواجهة الكوارث هي ما يوفر الإطار �أو اخلريطة للطريق الذي
يدل اجلماعات املحلية على الكيفية التي ت�ساعدها يف تكوين ر�ؤى ايجابية للحفاظ على �شبابها
وحماية �أطفالها.
�س .وعلى هذا �سنقوم بتحليل امل�شكلة ال�سكانية يف هذه الورقة من خالل احلزم اخلم�س
(الأف��راد ،العائلة ،اجلماعة املحلية ،الأ�صحاب ،املدر�سة وامل�سجد)التي تنتظم املخاطر
فيها على �أ�سا�س التمكن من النظر امل�ستقبلي لعام  2020م �أو حتى �إىل ما هو �أبعد من ذلك.
46
الطبع).

دليل تدريب اإلعالميني على القضايا اجملتمعية ،د/رؤوفة حسن الشرقي ،مؤسسة سي إتش إف2008 ،م (حتت
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�أوال :املواطن الفرد كرقم �إح�صائي

من املعرتف به على نطاق وا�سع �أن البيانات الدميوغرافية الوطنية املتوفرة هي بعيدة كثريا
عن الكمال وعن الدقة التي ميكن من اعتمادها على النحو املطلوب ( .)47فالبيانات القادمة
من ال�سجل املدين وخا�صة التي يتعلق منها بالوالدات �أو بالوفيات هي �إح�صاءات هامة لأي
مدخالت الزمة لعملية مراقبة الأعداد ال�سكانية ،الأمر الذي ي�سمح بتعديل الإ�سقاطات ال�سكانية
يف الفرتات الواقعة بني التعدادات ال�سكانية الكاملة لت�سهيل التخطيط للخدمات العامة .وعلي
�أي حال فلي�س هناك نظام ت�سجيل �إلزامي للوالدات �أو الوفيات حتى الآن يف اليمن ،وتعمل
م�صلحة ال�سجل املدين على �أن تكتمل قاعدتها للبيانات عن اليمنيني مبطلع عام  2015ح�سب
الإ�سرتاتيجية التي مت �إقرارها �أواخر 2008م( . )48ويف الغالب ف�أن املرة الأوىل التي يتم
فيها ت�سجيل تاريخ ميالد الطفل هو يف حلظة التحاقه للمرة الأوىل باملدر�سة ،عندما يكون
�شكل ما من �أ�شكال هذا الت�سجيل مطلوبا؛ ويف حاالت عديدة ف�أن عمر الطفل يكون تقديريا يف
هذا الوقت طاملا مل تتمكن العائلة من حتديد دقيق لعمر الطفل �أو الطفلة .وهذا الأمر ي�صدق
على البنات حيث وهناك فارق نوع اجتماعي ملحوظ �إذ توجد درجة �أعلى من انخفا�ض معدل
ت�سجيل الوالدات �أو الوفيات لهن .وكنتيجة لذلك ف�إن البيانات الدميوغرافية الر�سمية ت�ضطر
لال�ستناد على نحو وا�سع على الإ�سقاطات املبنية على تعداد ال�سكان لعام 2004م (وهو تعداد
يتم ر�سميا االعرتاف بجوانب الق�صور التي به كنتيجة لبع�ض الإ�شكاليات التي واجهت تنفيذه)،
كما ت�ستند هذه الإ�سقاطات على جمموعة من امل�سوح املنزلية التي مت القيام بها خالل العقد
املا�ضي منذ التعداد العام ال�سابق لتعداد عام 2004م .و قد علقت �آمال كبرية على التعداد
الذي مت يف �أواخر عام 2004م لتح�سني م�صداقية البيانات الدميوغرافية يف �سبيل الإ�سقاطات
والتخطيط امل�ستقبلي ،لكن م�شاكل �أخرى قائمة ب�ش�أن هذا التعداد حدت من هذه الآمال.
وباالعتماد على النتائج املن�شورة يف الن�سخة االلكرتونية من النتائج النهائية للإح�صاء ن�رشت
عام 2005م ف�إن البيانات الإح�صائية الدميوغرافية املتوفرة �ستخدم فقط بغر�ض العمل
كم�ؤ�رشات �أكرث منها بيانات دقيقة قابلة للعمل على �أ�سا�سها يف التخطيط والتقييم للخدمات
املتوفرة �أو املطلوب توفريها .هذه احلقائق ال بد �أن تكون يف الذهن كل مرة يتم فيها
اال�ستعانة ب�أرقام �إح�صائية يف هذه الورقة.

هذه املشكلة معترف بها ومشار لها أيضا في كتاب اإلحصاءات السنوية الصادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء
47
لعام 2003م .وفي عدد من التعليقات على اجلزء املتعلق باملؤشرات السكانية احليوية في هذه الورقة.
حديث لرئيس مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني في صحيفة الثورة بتاريخ 2008/12/21م نشر في ملحق
48
قضايا وناس.
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(اجلدول رقم ( )1مؤشرات دميوغرافية مختارة)
Female
أنثى

Total
اجملموع

املؤشرات
األساسية

اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد 10,036,953
عام 2004م (2005م)

9,648,208

19,685,161

اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد
عام 2004م (2005م)

1,501,298

1,436,849

2,938,147

عدد السكان بعمر اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد
عام 2004م (2005م)
14 5-

3,080,650

2,842,677

5,923,327

عدد السكان الريفيني اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد
عام 2004م (2005م)

7,024,697

7,022,708

14,047,405

اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد
عام 2004م (2005م)

2,976,172

2,608,722

5,637,756

إجمالي السكان
عدد السكان حتت ٥

عدد السكان احلضر

Source + Year
املرجع +السنة

Male
ذكــر

لم ترد النتائج على هذا النحو بل مت قيام معدة هذه الورقة بجمع النتائج من جداول مختلفة لتقدميه على نحو يخدم
غرض العرض هنا.

يت�سارع التزايد ال�سكاين يف اليمن منذ ال�سبعينات ،مبعدل يقدر  % 3.5حتى عام 2004م ثم
مبعدل � % 3.2سنويا طبقا للبيانات الر�سمية اجلديدة( . )49ولهذا الأمر �آثاره الهامة على
التعليم والت�شغيل طاملا عنى ذلك �أن الزيادة ال�سكانية تعني زيادة يف ال�رشيحة ال�شابة التي تقع
يف الأعمار من � 5إىل  15عام وهي قطاع وا�سع التزايد من ال�رشيحة التي ت�ستهدفها خدمات
وزارة الرتبية والتعليم �أو تت�رسب من التعليم بحثا عن عمل لت�صبح معنية بها كل من وزارة
اخلدمة املدنية ووزارة العمل وجهات توفري فر�ص العمل املختلفة.
وتعطي النتائج الأولية لتعداد عام  2004م معلومات عن ال�سكان كما هو معرو�ض يف
اجلدول رقم  .1وهي معلومات تختلف عن الإ�سقاطات ال�سكانية لكثري من اجلهات احلكومية
ففي امل�سوحات الرتبوية مثال والتي كانت ت�ضع خطط وزارة الرتبية والتعليم حتى مطلع عام
 2005على �أ�سا�سها ،تقول هذه الإ�سقاطات �أن عدد �سكان اليـمن يبلغ  22523766ن�سمة،
ومـن بينهـم  11323908ن�سمة ن�ساء �أي  % 51من ال�سكان و  11299839ن�سمة من الرجال
�أي  % 49من ال�سكان ،مع معد ل منو �سكاين قدره ( )3.5يف ال�سنة .وهذه الإ�سقاطات تتجاوز
رقم التعداد احلقيقي الر�سمي ،مبا يزيد عن مليونني من ال�سكان .كما �أن املعدل ال�سنوي للنمو
قد اختلف و�أ�صبح  % 3.2ولي�س  % 3.5كما كان �سائدا .ونف�س الأخطاء تنطبق �أي�ضا على
الفروق بني اجلن�سني عدديا ،التي �أ�شارت يف نتائج التعداد اجلديد �إىل ن�سبة �أعلى من الذكور
يف اجلمهورية.
�أما عن ن�سب الريف واحل�رض فلم تكن هناك نتائج وا�ضحة ب�ش�أن عدد الن�ساء يف الريف �إىل
الرجال �أو عددهن يف احل�رض �إىل عدد الرجال حتى �صدور نتائج تعداد  2004يف �أواخر
49

اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية لتعداد عام 2004م  .النسخة االلكترونية منشورة بتاريخ 2005م.
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2005م .لذا كان االعتماد فقط على الن�سب املن�شورة التي تقول �أن ن�سبة ال�سكان احل�رض
 % 26.53ون�سبة �سكان الريف  .% 73.47و قد مت كما هو مو�ضح باجلدول لدينا �إبراز
العدد الإجمايل لل�سكان يف الريف ويف احل�رض مع الرتكيز على النوع �أي�ضا.
وت�شكل اخل�صوبة يف اليمن واحدة من الن�سب العالية يف العامل حيث يبلغ معدل اخل�صوبة لدى
الن�ساء اليمنيات ما ي�صل �إىل  6.5طفل للمر�أة .وقد مت يف �شهر �أكتوبر من عام 1991م وبعد
نقا�شات وحوارات كبرية ،وحمالت قادتها منظمات غري حكومية كاجلمعية اليمنية لتنظيم
الأ�رسة ،تبنى احلكومة ل�سيا�سات �سكانية مت على �أ�سا�سها �إن�شاء املجل�س الوطني لل�سكان.
ثانيا :الفرد يف العائلة النووية واملمتدة

العائلة يف اليمن من وجهة نظري� ،أداة �إنتاج للعنف والتدجني والتنميط مقبولة جمتمعيا �ضد
الأفراد من �أع�ضائها ،وهي يف نف�س الوقت �أداة حماية لهم من العامل اخلارجي .كما �أن
العائلة يف اليمن متثل وحدة ت�ضامن عالية ،فكل من هو قادر على الإعالة من الأفراد يتحمل
م�س�ؤولية الآخرين يف الأ�رسة (ذكر �أو �أنثى).
ويقوم بناء الأ�رسة وهي الوحدة الأ�صغر يف العائلة على �أ�سا�س تقا�سم للعمل وتوزيع وا�ضح
للمهام و�سلطات للكبار على ال�صغار ،والذكور على الإناث .وميثل الزواج والإجناب جوهر
املهام املناطة بالعائلة.
وتعترب العائالت املمتدة والكربى هي �سل�سلة بيوت وا�سم وم�صاهرة وت�ضامن ونفوذ.
وترف�ض دخول الغرباء �إليها حتى من جماعات تعي�ش حولها �إذا كانت من �ساللة جمتمعية
�أدنى منها .ويف املناطق التي ينت�رش فيها تعدد الزوجات ف�إنه ال ميثل عالقة بني �أثنني بل
ميثل نظام قبول �أو رف�ض لعائالت �أخرى .وترتفع ن�سبة الطالق ثم الزواج مرة ثانية �أو �أكرث
يف �أغلب املناطق الريفية اليمنية وخا�صة ال�صحراوية ،باعتبار ذلك �أمر يقع يف نطاق الهيمنة
والقوة وال�سلطة لكبار العائلة ولي�س للأفراد.
ويو�ضح اجلدول التايل و�ضع ال�سكان داخل عائالت ممتدة باعتبارها النمط ال�سائد يف املجتمع
اليمني .حيث متثل الغالبية من ال�سكان �أفرادا يعي�شون داخل عائالت من خم�سة �أ�شخا�ص فما
فوق� ،أي �أن العائلة النووية ال تزال حمدودة وهي �سمة التوجه نحو التح�رض وت�سود يف
املدن والتجمعات ال�سكنية الكبرية .وال�سكان يف العائالت املمتدة هم �إما �أطفال �أو يف حالة
�أ�رسية هي زواج �أو طالق �أو ترمل .لذا تلعب الأدوار التي يقومون بها دورا كبريا يف
الت�أهيل والت�أطري والتنميط والتن�شئة االجتماعية لهم.
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(جدول رقم )2
املؤشـــرات العائليــة

Source + Year
املرجع +السنة

Urban
حضر

Rural
ريــف

عدد السكان احلضر والريف

اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)

5,637,756

14,047,405

إجمالي السكان في عائالت اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)

805,716

1,950,117

إجمالي السكان في عائالت اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)
من  4 1-أفراد

407,584

938,502

إجمالي السكان في عائالت اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)
من  5إلى تسعة أفراد

398,132

1,011,615

إجمالي السكان في عائالت اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)
من  10أفراد فأكثر

169,303

447,839

املتزوجني أو املطلقني أو اجلهاز املركزي لإلحصاء .النتائج النهائية
لتعداد عام 2004م (2005م)
األرامل (نساء ورجال)

2,105,502

4,912,068

Total
اجملموع

فال�شكل املقبول ملا يكون عليه الذكور كرجال حمدد جمتمعيا بنف�س ال�شكل ملا هو مقبول ملا
تكون عليه الإناث كن�ساء .وح�سب النتائج النهائية لتعداد عام 2004م ف�إن من يتم احت�سابهم
ن�شطاء اقت�صاديا هم من الرجال حتى يف املجال الزراعي والرعي ،ذلك �أن طريقة القيا�س
تقوم على احل�ساب املادي للعائد الناجت عن العمل ولي�س القيام بالعمل نف�سه .وهكذا ف�إن
الن�ساء اللواتي ال يح�صلن على عائد مادي للعمل الذي يقمن به يتم اعتبارهن غري نا�شطات
اقت�صاديا.
تقوم م�ؤ�س�سة الأ�رسة يف املجتمع اليمني وبالذات يف الريف ،على نظام ثابت لتق�سيم العمل
بني �أفرادها ،طبقا للجن�س والعمر .يف �إطار هذا التق�سيم يقوم الأوالد الذكور ب�أعمال �شبه
متعارف عليها يف املجتمع املحيط والذي يتنا�سب مع الظروف البيئية ويتنوع طبقا للر�ؤى
املجتمعية املحلية .ونف�س امل�سار يتم �إتباعه ب�ش�أن الأوالد من الإناث ،حيث تركز الأ�رسة
على اجلانب االقت�صادي من اال�ستثمار الأمثل لوقت البنات يف خدمة العائلة من �سن ال�سابعة
(كبنت) وما بعد التا�سعة (كفتاة) وحتى الزواج (كامر�أة) .ويقوم �أفراد الأ�رسة بهذا الن�شاط
تبعا للأدوار املحددة لهم �سواء كان ذلك داخل البيت �أو يف احلقل �أو جللب املياه واحلطب
والرعي ورعاية الأطفال الأ�صغر .ويعترب هذا النوع من الأعمال التي تقوم بها الفتيات
جزء من التدريب والرتبية الالزمة لهن لإعدادهن لدورهن يف خدمة العائلة اجلديدة التي
�سينتقلن �إليها بعد الزواج ،والذي ي�شكل عدم القدرة على �أدائهن له عيبا وتق�صريا من العائلة
يف جتهيزهن حلياتهن امل�ستقبلية .وكذلك يتعر�ض الأوالد للتدريب الالزم لهم لتحمل م�شاق
احلياة املتوقعة بو�صفهم امل�سئولني املبا�رشين عن م�صري �أ�رسهم اجلديدة يف امل�ستقبل.
فيتدربون على نف�س الأعمال التي يقوم بها الآباء �أو ير�سلون �إىل املدن املجاورة �أو املهجر
مبجرد و�صولهم ل�سن كافية لتحمل وعثاء ال�سفر.
وطبقا للتقاليد ف�إن ال�سن الذي يتم فيه الزواج هو ال�سن املرتبط مبرحلة البلوغ .وي�صدق
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هذا الأمر على الفتيات على نحو خا�ص بو�صف هذا الإجراء و�سيلة عائلية حلمايتهن .ويف
العائالت الفقرية ف�إن الزواج املبكر يعترب و�سيلة اقت�صادية لتخفيف �أعباء العائلة على البقاء،
كنتيجة النتقال البنت �إىل منزل زوجها �أو �أهله ،بينما ينظر �إىل الأوالد بو�صفهم قائمني
ب�إنتاج امل�صادر املطلوبة لبقاء العائلة ،وبالتايل ف�إن زواجهم يت�أخر قليال ،للحر�ص على
ت�أخري و�صول فم جديد مطلوب �إطعامه يف العائلة .ورغم �أن الأوالد يتزوجون �أي�ضا مبكرا
ولكن لي�س متاما كالفتيات(. )50
وهذا النظام ي�ؤدي بالت�أكيد �إىل �أن �أعداد كبرية من الفتيات الأطفال يحرمن من التعليم �أو
يكرهن على تركه يف مراحل مبكرة ب�سبب الزواج يف اليمن(. )51
كما �أن الزواج املبكر للذكور يف الأ�رس الفقرية يدفعهم لاللتحاق املبكر بالعمل لت�أمني املهر
وتكاليف الزواج والإنفاق على الزوجة ومن ثم الأطفال .بينما يكون الزواج املبكر يف
الأ�رس املتي�رسة اقت�صاديا توجه من العائلة حلمايتهم وحت�صينهم وهذا �أحد �أ�سباب ارتفاع
معدالت الت�رسب من التعليم الأ�سا�سي وااللتحاق املبكر بالعمل� .إن الزواج املبكر وخا�صة
يف حمافظات كاجلوف وح�رضموت و�شبوة هو ال�سبب الرئي�سي يف ت�رسب الفتيات( )52من
املدار�س  .ومع ذلك فال توجد قوانني متنع هذا ال��زواج وخا�صة ذلك الذي يتم من �سن
التا�سعة وقبل اخلام�سة ع�رش.
ففي عام 1993م حدد قانون الأحوال ال�شخ�صية �سن  15للبنات و�سن  16للأوالد كحد �أدنى
لل�سن امل�سموح به للزواج ،لكن هذا القانون مل يتم تطبيقه ،وال كان االلتزام به ممكنا يف ظل
عدم وجود �شهادات ميالد موثقة ،وطاملا كان النا�س قادرين على نحو متعمد �أو تلقائي �أن
يخمنوا العمر دون �أي �إمكانية لإثبات �صحة ما يقولونه من عدمه.
على �أي حال فقد متت مراجعة هذا القانون وتعديله عام 1998م ثم عام 1999م .ومل تعد
الإ�شارة �إىل ال�سن واردة �إال يف مادة واحدة عن �صحة عقد زواج ال�صغري حيث تبيح للويل
العقد يف �أي �سن وت�شرتط فقط �أن ال يكون الوطء (� )53إال يف �سن اخلام�سة ع�رشة .وهناك حملة
تقوم بها اللجنة الوطنية للمر�أة بالتعاون مع  13منظمة غري حكومية للتوعية مبخاطر الزواج
املبكر ،واعتباره �أحد �أ�شكال العنف( ، )54لكن هذه احلملة لن ي�صبح لها فاعلية �أو قوة دون �أن
تتبناها وزارة الرتبية والتعليم �ضمن احللول التي يجب �أن تنفذها ملواجهة الت�رسب وبالتايل
أنظر كتاب تعزيز تعليم الفتاة في اليمن ،د /رؤوفة حسن الشرقي ،صادر بالتعاون بني وزارة التربية والتعليم
50
ومنظمة اليونسف ومنظمة ادرا2006 .م.
أنظر كمثال :د /خالد راجح شيخ  ،عمل األطفال في اليمن ،االحتاد العام لنقابات عمال اليمن ،بالتعاون مع
51
مؤسسة فردريش ايبرت2002 ،م
أنظر دراسة الزواج املبكر الصادرة عن اوكسفام والتي قام بها مركز النوع االجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء.
52
2006م.
يقصد بالوطء املمارسة اجلنسية التي يقوم بها الزوج على الزوجة الصغيرة .واستخدام كلمة الوطء في
53
املفهوم الشعبي هي الدوس بالقدم .أو أن يكون الشيء حتت أقدام الشخص (الشيء هنا هي الزوجة).
يأتي هذا ضمن التزامات اليمن بتطبيق االتفاقيات التي وقعت عليها دوليا كاتفاقية القضاء على أشكال
54
التمييز ضد النساء.
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تقلي�ص الفجوة يف التعليم بني الفتيان والفتيات .فقد كان قانون الأحوال ال�شخ�صية يحدد
الزواج ب�سن اخلام�سة ع�رش للفتيات وال�ساد�سة ع�رشة للفتيان ،لكنه مل ي�ضع �آليات للحيلولة دون
املخالفة .ثم مت تعديل القانون وترك ال�سن للأ�رسة لتحددها ،ثم �أعيد ا�شرتاط الوطء على �سن
الزواج للبنت ،دون عقوبات �أو �أي �إجراءات رادعة يف حالة املخالفة.
وقد جنحت اليمن حتى الآن يف تخفي�ض ن�سبة وفيات الأطفال قبل �سن اخلام�سة ولكنها مل تنجح
يف تخفي�ض ن�سبة وفيات الأمهات لأن ذلك يعود بالأ�سا�س �إىل م�شكلة الزواج والإجناب املبكر
الذي يجعل الأمومة خطرا على الزوجات ال�صغريات بالدرجة الأوىل وخطر على الأمهات
اللواتي يعانني من �س�ؤ التغذية وفقر الدم املنت�رش يف كثري من مناطق الريف والذي ي�ؤدي يف
النهاية �إىل زيادة ن�سبة وفيات الأمهات (. )55
ثالثا :الأ�صحاب والأق ران (امل راهقني وال�شباب):

يكونون عالقات داخل حميطهم املكاين املتمثل
الأطفال الذين ال ي�سمح لهم بالذهاب �إىل ال�سوق ً
يف ال�شارع ،وهم حتى التا�سعة يلعبون معا ذكورا و�إناثا ،ولكن بعد قيامهم ب�أعمالهم يف
م�ساعدة الأ�رسة .وعندما يبد�ؤون يف الذهاب �إىل املدر�سة يكونون عالقات �صحبة �أو�سع،
فيما بينهم.
ويف الريف يندر وجود الأندية الريا�ضية ،وينخرط عدد قليل من الأطفال يف الأندية يف
املدن .لكن الأطفال ذكور و�إناث يلعبون �ألعاب تقليدية خمتلفة ،واملراهقني من الذكور
يلعبون كرة القدم يف �ساحات القرى �أو يف �أطراف احلارات .ويلتقي الأ�صحاب والأقران
من الذكور بعد �سن العا�رشة يف مواقع حمدودة ،حيث ال تتاح لهم ا�ست�ضافة �أ�صدقائهم يف
منازلهم لقلة امل�ساحات املتاحة .فح�سب النتائج النهائية للتعداد ال�سكاين لعام 2004م جند
�أن ما يقرب من ن�صف عدد الأ�رس اليمنية يعي�شون يف م�ساكن من غرفة واحدة �أو غرفتني
( 1285612من الأ�رس من جمموع الأ�رس اليمنية) وحوايل الن�صف يف م�ساحات �أو�سع قليال
(1470221من الأ�رس).
فظروف املنازل يف هذه احلال ال ت�سمح بتبادل الزيارات وال�شوارع بالكاد توفر م�ساحة
للأطفال للعب ،وطريقة احلياة ال متنح الأطفال وقتا كثريا دون عمل ي�سند �إليهم من �أفراد
الأ��سرة الأك�بر .وهكذا ي�ضطر الأطفال بعد �سن العا�رشة �إىل دخول عامل الرجال مبكرا،
واالن�ضمام �إىل جل�سات القات يف معظم املدن ،ويتوجهون للبحث عن عمل يف املدن املجاورة
�إذا كانوا من �سكان الريف .لذا يتحول تناول القات �إىل نظام اجتماعي ومكاين للذكور.
وهذا النظام يجمع بني �أقران املدر�سة �أو زمالء العمل يف املناطق احل�رضية وبني �سكان
املجموعة املحلية واجلريان يف املناطق الريفية .وتقل ن�سبة الدرا�سات البحوث عن �أثر
ال�صحاب والأقران على بناء ال�شخ�صية املجتمعية للفرد رغم �أنهم امل�صدر الأ�سا�س للمعلومات
وتبادل املعارف ،وهم الطريق الذي قد ي�ؤدي �إىل تواجد اجلماعات املتطرفة.
حيث متثل العالقة بني الأب واالبن عالقة تراتبية متنع من تدفق املعلومات بينهما على نحو
متكافئ ،وقد ميثل الت�أديب ت�صورا عن هذه العالقة ت�ضع الفا�صل بني �إمكانيات التقارب مع
55
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الأب .وتزيد الأمور حدة يف عالقة البنات مع �آبائهن وخا�صة يف الريف حيث يغلب عليها
�صفات الهيمنة وال�سلطة والأمر وحتى التعميق ل�شعور البنات بالدونية عن �أنف�سهن.
كما متثل العالقة بني الأم واالبن متركز يف الإعالء من �ش�أن الذكر وجعله متمكنا من �أمور
حياته وتدجين ًا للإناث لإعدادهن ملهامهن كزوجات خانعات للأزواج املحتملني و�أفراد
�أ�رسهم التي �سيتم انتقال الفتاة بعد زواجها للقيام بخدمة الزوج و�أ�رسته.
وال يبقى �سوى الأ�صحاب والأقران خمرجا للتخفيف من عناء العالقات الأ�رسية ال�صارمة �أو
املحدودة (. )56
رابعا :اجلماعات املحلية (البيئة املحيطة):

ميثل البناء املجتمعي اليمني للجماعات املحلية املختلفة ،نظام قائم على �سلطة ذاتية متمثلة
يف �أ�صحاب النفوذ يف الغالب من ذوي املال �أو ال�سالالت املحرتمة جمتمعيا ،و�سلطة متوارثة
حت�صل على �شبه انتخاب متمثلة يف العقال وامل�شائخ ،و�سلطة منتخبة جديدة تتمثل يف �أع�ضاء
املجل�س املحلي وممثلي الدوائر يف جمل�س النواب ،و�سلطة حكومية متمثلة يف �أق�سام ال�رشطة
وال�سلطات الأمنية التي تتواجد يف التجمعات ال�سكانية الكبرية ولي�س يف التجمعات ال�سائدة يف
الريف اليمني لقرى وبيوتات حمدودة منت�رشة عرب اجلبال والأودية يف خمتف مناطق الريف
اليمني جبليا و�صحراويا وعلى امتداد ال�سواحل.
وتقول التقديرات للم�سوح املتعلقة بالفقر �أن حوايل  % 42من ال�سكان يعي�شون حتت خط
معدل الفقر و�أن �أربعة �أخما�سهم يعي�شون يف املناطق الريفية ( . )57وقد بينت نتائج امل�سح
الدميوغرايف ل�صحة الأم والطفل لعام 1997م �أن ن�سبة التقزم بلغت  % 52وانخفا�ض الوزن
 % 46والهزال .% 13
ومن مظاهر �س�ؤ التغذية التي يوردها تقرير  20/20ال�صادر عن وزارة التخطيط والتعاون
الدويل والربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ما �أظهرته درا�سة على طالب املدار�س ب�أن % 60
منهم يعانون من ت�ضخم الغدة الدرقية وخا�صة يف املناطق املرتفعة ،و�أن  % 25من �سكان
منطقة تهامة ال�ساحلية يعانون من نق�ص فيتامني (�أ).
و�أثبتت درا�سة ايطالية �أن الن�ساء يف ريف جزيرة �سقطرى يعانني من االنيميا وتعاين احلوامل
منهن من الأنيميا احلادة ( )58وهي حالة غري منت�رشة بني الرجال نتيجة عادات التغذية ال�سائدة،
حيث تتاح للرجال فر�صة الذهاب �إىل املطاعم و�أكل اللحوم �أو الأ�سماك فيها ،بينما تبقى
الن�ساء يف جمتمعاتهن املحلية يتناولن الرز �أو اخلبز مع ال�شاي معظم وجبات اليوم (. )59
قام طالب وطالبات مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية عام 1999م بتجربة لرصد حاالت التواصل
56
داخل البيت واتضح أن التواصل يتم مع أفراد خارج البيت وفي حدوده الدنيا فقط (قد يحتوي على لني الغداء؟ أين الشاي؟
وبعض األوامر األخرى).
هذه األرقام من دراسة حتليلية ألوضاع النساء واألطفال في اليمن لعام  .2004وهي دراسة أعدها أ .عبد الكرمي
57
العوج و د .محمد املنصوب لليونسف.
Anaemia, malnutrition and health system in Socotra island, Prof. A. Angelici , Department of Surgical
58
.Sciences “F. Durante”, University of Rome «La Sapienza», Health sector April-June 2007
انظر تقرير فريق التدريب الصحي التابع ملؤسسة برامج التنمية الثقافية في جزيرة سقطرى .نوفمبر 2008م.
59
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وقد قدر امل�سح الوطني للفقر الذي مت عام 1999م� ،أن الفقر يف الغذاء يقارب قدرة �رشائية
تعادل  2,310ريال ميني لل�شخ�ص يف ال�شهر ،وهو املبلغ الالزم للح�صول على  2,306وحدة
طاقة (كالوري) يف اليوم .واحلاجة الأ�سا�سية للو�صول �إىل املعدل الأعلى للفقر هو احل�صول
على  2,795ريال ميني للن�سمة يف ال�شهر.
والعوامل اجلوهرية يف اجلماعات املحلية التي تلعب دورا هاما يف الت�أثري ال�سلبي واملعيق
على التعليم والتغري املجتمعي وتخفي�ض العدد املتزايد من ال�سكان هي ال��زواج املبكر،
وعمالة الأطفال وبالذات الإناث يف �سن مبكرة داخل �أعمال املنزل وما يرتبط به ،وكذلك
اخل�صوبة العالية للن�ساء والتي ت�ؤدي �إىل �أعباء عائلية على الأم والبنت جتاه العدد الكبري من
�أفراد الأ�رسة .وتلعب العوامل الأخرى �أهمية �أي�ضا يف عدم الت�شجيع لإحلاق �أو �إعادة �إحلاق
البنات على نحو خا�ص باملدار�س ،ومنها كما ذكرنا ،بعد املدار�س عن منازل البنات،
موقع املدار�س يف و�سط ال�سوق للمنطقة �أو بجوارها ،ازدحام الف�صول ،وجود املدار�س
بدون �أ�سوار حتميها.. .،الخ.
ويف النهاية ف�إن امل�صري امل�ؤكد للفتيات مبجرد بلوغهن التا�سعة هو البدء بتجهيزهن للزواج
�إن مل يتم تزويجهن فعال وخا�صة يف بع�ض ال�رشائح املجتمعية وبع�ض مناطق اجلمهورية التي
ي�شيع فيها الزواج املبكر �أكرث من غريها.
ولأن ت�سجيل الزواج غري ملزم يف اليمن ،فبالتايل لي�ست هناك �أرقام معتمدة وم�صدقة عن
معدل الزيجات للمرة الأوىل .ي�ضاف �إىل ذلك �أن انخفا�ض معدل الت�سجيل للمواليد ي�ؤدي
�إىل تخمني العمر ،ولي�س �إىل دقة املعلومات ،وبالتايل ف�إن �أي تقديرات تقدمها امل�سوح
امليدانية ميكن لها �أن ت�ؤدي �إىل �س�ؤ التقدير على نحو علمي (. )60
وهناك جمموعة من امل�سلمات يف املجتمعات املحلية اليمنية تختلف عن ما يطرحه املنظرين
احل�رضيني ،حيث من ال�رضوري يف املجتمعات الفقرية التفرقة بني عملية ا�ستغالل الأطفال من
عدمه بحكم �أن عمل الأطفال يف املجتمعات الفقرية هو و�سيلة العائلة الالزمة للبقاء على قيد
احلياة .وعمل الأطفال يقوم على تق�سيم حمدد طبقا جلن�س الطفل وعمره .ونق�ص املعلومات
عن عمالة الأطفال ب�أجر �أو بدون �أجر هو �أمر يعني احلاجة �إىل كثري من البحث والدرا�سة.
وطبقا مل�سح عمالة الأطفال الذي مت عام 1999م جند �أن جمموع من يقومون بالعمل (مبا يف
ذلك غري مدفوع الأجر) يف ال�سن من � 14-6سنة هم  .326,608ومن ه�ؤالء  167,774بنات
و � 158,834أوالد .وقد �أ�شار هذا امل�سح �إىل ن�سبة ب�سيطة من الأطفال الذين يتقا�ضون �أجرا
حتت �سن احلادية ع�رشة ولكن على نحو م�ضطرد من �سن ال�ساد�سة ثم يرتفع ب�شكل عايل يف �سن
الثانية ع�رشة .و�أغلب ه�ؤالء الأطفال منخرطون يف عمل العائلة ،وخا�صة يف الزراعة.
وميكن القول �أن �أغلب البنات بغ�ض النظر عن �أعمارهن مت يف التقرير �إثبات �أنهن ال يتقا�ضني
�أج��را �أما الأوالد فن�سبة �صغرية منهم تتزايد كلما ارتفع ال�سن تعمل يف جماالت التجارة
املعلومات اإلحصائية التي تقدمها املسوح الصحية وخاصة مسح صحة العائلة الذي مت عام  2003وأورد
60
نتائجه الكتاب السنوي للجهاز املركزي لإلحصاء ،يقدم معدل السن الذي يتم فيه الزواج األول على أنه  25.5عام للذكور ،و
 22.3عام لإلناث .وهي نتيجة تقف في حالة تناقض كاملة مع كل الدراسات والبحوث واملناقشات واملالحظة املباشرة للواقع.
مما يعني أن جمع البيانات قد وقع في خطاء االعتماد على التخمينات للعمر الذي قدمها املبحوثني أو الباحثني .وقد تكرر اخلطاء
نفسه في نتائج تعداد 2004م
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واحلرف اليدوية ب�أجر من �سن العا�رشة(( .)61وقد مت �إيراد بع�ض الأرقام ال�صغرية للبنات
اللواتي يعملن ب�أجر يف جمال الزراعة) .وال يغطي هذا امل�سح العمل الذي يتم داخل املنزل،
والذي ي�أخذ عادة وقتا طويال من البنات يوميا( ،ووقت �أقل من الأوالد الذكور) ،وال يتم
احت�سابه يف امل�سوح امليدانية وال يف الإح�صاءات ب�سبب عدم اعتباره ن�شاطا اقت�صاديا.
وعمل الأوالد املدفوع الأجر مينحهم مكانة داخل العائلة الكبرية ويف املجتمع املحلي .ففي
املناطق الريفية حيث ترتفع ن�سب الت�رسب من التعليم ،يرتك الأوالد مقاعد الدرا�سة للعمل
دون �أجر يف مزارع �أ�رسهم �أو ور�شهم� ،أو للح�صول على املال بالعمل مع غريهم� ،أو حتى
يتجهون �إىل املدن املجاور ،وقد ي�صل الأمر �إىل حماولة ت�سلل احلدود �إىل الدول اخلليجية
وال�سعودية.
وعندما يعمل الأوالد على هذا النحو ،وخا�صة عندما يعملون مبقابل مادي ،ي�صبحون م�صدر
دخل لعائالتهم ،بدال من اعتبارهم عبئا ماديا عليها( .وهذا ما ي�شجع العائالت الريفية على
�إجناب عدد �أكرب من الأطفال باملقارنة مع �سكان احل�رض) .ويف العائالت الفقرية على نحو
خا�ص ،يوجد �رصاع يف امل�صلحة بني احلاجة �إىل عمل الطفل من جهة والفائدة �أو الكلفة يف
متديد فرتة التعلم له �أولها يف املدر�سة حتى ال�سن امل�سموح فيها قانونا بالعمل.
والر�ؤية للعائد االقت�صادي من عمل البنات �أقل مدعاة لالهتمام يف توقعات الأ�رس ،ولكن
توقع �أن يقمن بتخفيف �أعباء العمل املنزيل على �أمهاتهن �أو على الن�ساء الأكرب �سنا يف البداية
يف منزل الأب ثم فيما بعد يف منزل الزوج هو �أمر م�سلم به ومعتاد .وعلى ذلك ف�إن م�ساهمتهن
يتم النظر �إليها بو�صفها ذات قيمة �أقل ،و�إن كان ي�صعب التخلي عنها ،وخا�صة يف الريف
حيث تكون الأعباء املنزلية على الن�ساء �شديدة الثقل .وكنتيجة ،ف�إن البنات ال�صغريات
يقمن بامل�ساهمة يف العمل املنزيل يف وقت �أبكر من الأوالد .والتوقعات لزيادة �إ�سهامهن
امل�ستقبلي من خالل التعليم حمدودة ،مما يجعل كلفة التعليم لهن عالية باملقارنة مع اجلدوى
االقت�صادية املكت�سبة للعائلة( .وحتى يف حالة توفر فر�ص العمل امل�ستقبلي املدفوع الأجر
ف�إن ذلك ينظر �إليه بو�صفه �سيذهب ل�صالح �أ�رسة الزوج ،ولي�س الأ�رسة التي دفعت التكاليف).
والأطفال الذين يذهبون �إىل املدار�س ميلكون وقتا جمديا �أقل للم�ساهمة يف حمل �أعباء
العائلة ،ويبد�ؤون العمل مبقابل يف وقت مت�أخرا كثريا عن ه�ؤالء الذين يت�رسبون مبكرا �أو ال
يذهبون �أ�صال �إىل املدار�س .والبنات على نحو خا�ص يتوقع لهن �أن ي�ساهمن يف عمل العائلة
حتى لو وا�صلن التعليم ،وهذا النوع من الطلب ي�ؤدي �إىل ت�صارع مع الوقت الذي يعطى
الأولوية بني حل واجبات املدر�سة �أو عمل املنزل الذي �سيظل منتظرا قيامهن به.
و على �أي حال فهناك ت�رشيعات مينية يف قانون العمل رقم  5لعام 1995م والتي وردت
حتت عنوان «تنظيم عمل الأحداث» ،حيث تنظم املواد  48و 49و  ،50و ،51و  ،52و ،53
العالقة بني الطفل العامل و�صاحب العمل .وذلك يعني �أن القانون يتحدث عن عاملني ب�أجر
يف الغالب يعملون داخل املدن .وال يتحدث عن عمل الأطفال داخل الأ�رسة .ولأن القانون
هو املحدد واحلامي الأول من املخاطر وامل�شاق ،واملر�شد ل�رشوط وظروف العمل ،فان
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غيابه �أو �ضعف تنفيذه يزيد من احتمال تف�شي العمل املجحف للأطفال و�إ�صابة الأطفال
العاملني به وب�آثاره ،بغ�ض النظر عن عالقة العمل مع الأ�رسة �أو مع الغري( . )62وقد حدد هذا
القانون ال�سن الأدنى امل�سموح به للعمل للذكور �أو للإناث ب�أنه  15عاما.
وين�ص القانون رقم  19للخدمة املدنية ل�سنة 1991م على عمر �أعلى هو  18عاما للعمل يف
اخلدمة �أو التوظيف املهني الذي يتطلب نوعا من التدريب.
وقد وقعت اليمن على عدد من االتفاقيات ترتبط بحقوق الأطفال ،وعمل الأطفال ،مبا يف
ذلك االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،و وت�سعة وع�رشين اتفاقية دولية �أ�صدرتها منظمة العمل
الدولية عام 1999م ،واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد الأدنى ل�سن العمل رقم
 ،138واالتفاقية  182عن �أخطر �أنواع العمل للأطفال .كما �أن االتفاقية اخلا�صة بال�سن
الأدنى للطفل قد مت قيام اليمن بالتوقيع عليها عام 2000م لكن امل�صادقة عليها مل تتم حتى
الآن.
ويف الواقع العملي فان االتفاقيات التي مت توقيعها ي�صعب و�ضعها يف جمال التطبيق الفعلي.
بالإ�ضافة �إىل �أنها ترتبط بقطاع العمل املنظم دون الإ�شارة �إىل قطاع الزراعة �أو العمل
غري املنظم .وهذا يعني �أن التغطية القانونية تتعلق به�ؤالء الذين يعملون يف العمل مدفوع
الأجر (وب�شكل رئي�سي يف املناطق احل�رضية) ،ولي�س حيث يقع �أغلب الأطفال الذين يعملون يف
الزراعة ويف العمل املنزيل .وي�شكل �ضعف تطبيق القانون يف املناطق التي ينت�رش فيها عملهم
مدعاة ملزيد من ا�ستخدامهم .ولهذا ال يكون الأمر جمال ا�ستغراب لعدم قدرة هذه القوانني
على الت�أثري ال�سلبي لعمل الأطفال على مدى ا�ستمرارهم يف املدار�س ،وهي �أكرث ت�أثريا ب�ش�أن
الأوالد الذكور �أكرث من البنات ،طاملا �أن البنات نادرا ما يتواجدن يف العمل مدفوع الأجر.
�أما خطة التنمية اخلم�سية للأعوام 2005-2002م فلم حتتوي على �أي م�ؤ�رش يدل على �أن
امل�شكلة �ستح�صل على �أي نوع من املواجهة.
ويف درا�سة حديثة ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان عنونها " النوع االجتماعي يف املجتمع
العربي الإ�سالمي� :أبعاده النظرية ودالالته املو�ضوعية ،مع درا�سة تطبيقية يف املجتمع
اليمني “جاء فيها ما يلي« :ال تقرتن احلقوق املتوا�ضعة بالواجبات وامل�س�ؤوليات ال�شاقة
بالن�سبة للطفل ذكرا كان �أم �أنثى فح�سب ،بل وباال�ستناد �إىل منظومة اجتماعية متكاملة من
�آليات وو�سائل التمييز االجتماعي املتع�سف واملغلوط بني الأوالد والبنات(." )63
وت�ضيف الدرا�سة �أن البنت مطالبة �إلزام ًا ابتداء من �سن اخلام�سة مب�ساعدة الأم يف �أعمال
املنزل وما يرتبط به من ماء وحطب وحيوانات ،وطاعة وتنفيذ �أوامر الكبار وال�صغار من
الذكور ،وعدم مغادرة املنزل �أو الت�أخر يف العودة �إليه دون �إذن م�سبق للقيام مبهمة حمددة.
وعليها �أن تتوقع �أق�صى العقوبات املادية واملعنوية الأكرث �إيالما عند �أدنى حالة جتاوز.
د /خالد راجح شيخ ،دراسة مذكورة سابقا.
62
أ.د أحمد محمد شجاع الدين ،و أ.د .حمود صالح العودي « ،النوع االجتماعي في اجملتمع العربي اإلسالمي :أبعاده
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كل ذلك يف مقابل الطفل الولد الذي يتوجب عليه هو بدوره �أن يقوم بكل ما يقوم به الرجال
من �أعمال ج�سدية �شاقة يف الأر�ض والرعي و�أعمال البناء والتجارة والأعمال احلرفية �إن
وجدت يف حميط الأ�رسة �أو يف املجتمع املحلي.
وقد ربطت اتفاقية العمل الدولية رقم  138التي وقعت عليها اليمن بني التعليم الإلزامي
وقوانني احلد الأدن��ى ل�سن العمل ،باعتبار �سن �إكمال التعليم الإلزامي هي احلد الأدنى
ل�سن العمل .وما ميكن لوزارة الرتبية والتعليم العمل عليه هو حتويل التعليم الإلزامي من
جمرد ت�رشيع قانوين يفر�ض �سن �إلزامي للتعليم �إىل واقع فعلي على الأقل حيثما توافرت
املدار�س .ويف كل الأحوال فان هذا احلل ال ميكن لوزارة الرتبية والتعليم العمل به مبفردها
بل بالتعاون مع كل من نقابات العمال (وحدة مكافحة عمل الأطفال) ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية (ووحدة املر�أة والطفل).
وحتى الآن ال يقوم الأع�ضاء املنتخبني عن اجلماعات املحلية بعك�س امل�شكالت الفعلية التي
يعي�شها الناخبني والناخبات على القوانني التي ت�صدر عن جمل�س النواب ورمبا يعود ذلك �إىل
حقيقة �أن املر�شحني املنتخبني عن الريف ال يعي�شون فعال فيه وال يتعاي�شون مع م�شكالته.
بل هم يف الغالب �سكان ح�رض �أو ينتمون �إىل عائالت ذات م�ستوى عايل عن احلياة احلقيقية
لغالبية من ميثلونهم(. )64
وميثل االنتماء ال�سيا�سي و�سيلة حمدودة للتفاو�ض يف �سبيل احل�صول على اخلدمات �أو مقابل
فال�سكان احلا�صلني على بطاقات انتخابيه ،ي�ضطرون �أحيان ًا يف �سبيل الدفاع عن �سجنائهم �أو
�أرا�ضيهم �إىل ا�ستخدام و�سائل متطرفة كاخلطف و�أحيان ًا قطع الطرق لأن ممثليهم يف املجال�س
املنتخبة ال ي�ستطيعون ت�أدية الدور ال�ضاغط الكايف حلل امل�شكالت امللحة.
والوجود للمجتمع املدين داخل هذه اجلماعات املحلية يف املناطق ال�سكانية الريفية قائم على
احل�سابات ال�سيا�سية ولي�س الرعاية �أو اخلدمة �أو حتى العمل اخلريي .وهو حال الأحزاب
واجلمعيات اخلريية الكربى ،وبع�ض اجلمعيات املحلية .وحال هذه املنظمات داخل املناطق
احل�رضية لي�س �أف�ضل كثريا فال يزال ن�شاطها حمدود وقدرتها ال�صوتية �أكرث من قدرتها
الت�أثريية على �صناعة القانون �أو على توفري اخلدمات ال�رضورية.
ويف تقرير  20/20ال�صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل مع الربنامج الإمنائي للأمم
املتحدة ،جند �أن هناك اختالالت يف تخ�صي�ص املوارد يف الإنفاق االجتماعي الر�سمي بحيث
يكون �سكان احل�رض �أوفر حظا يف احل�صول على اخلدمات وهم �أقل من ثلث ال�سكان ،كذلك
ي�ستفيد الأغنياء من خدمات التعليم و ال�صحة و املياه وال�رصف ال�صحي بن�سب عالية �أكرث من
بقية ال�سكان و�أكرث من اجلماعات الأ�شد فقرا.
خام�سا :املدر�سة وامل�سجد والنادي (م �ؤ�س�سات التن�شئة التعليمية والدينية)

ت�شكل املدر�سة وامل�سجد موقع متايز اجتماعي بني الرجال والن�ساء م�ؤ�س�س له وثابت ويجري
القليل لتغيريه .ففي فرتة النظام العثماين واالجنليزي والإمامي كانت املدر�سة وامل�سجد
64
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م�ؤ�س�سة �شبه موحدة يف معظم مناطق اليمن .حيث يتم يف بع�ض زوايا امل�سجد تعليم الأطفال
يف الغالب من الذكور التعليم الديني الالزم لهم من �أجل فهم مبادئ الدين الإ�سالمي .ويتم
ملجموعات من طبقات اجتماعية حمددة التعليم الديني م�ضاف �إليه تركيز �أكرب على اللغة
العربية واحل�ساب وهو ما ي�سمى اليوم املهارات احلياتية التي تقدمها ال�صفوف الأربعة
الأوىل من التعليم املدر�سي.
وال يقدم الإح�صاء ال�سكاين للم�ساكن وال�سكان يف ح�رصه للم�ساكن واملن�شئات املختلفة �أي
معلومات عن عدد امل�ساجد لتي تتواجد يف كل قرية بها عدد �سكاين كايف لع�رشين �شخ�صا من
امل�صلني على الأقل.
وهناك تقديرات ر�سمية ت�ترواح ما بني � 82000إىل  150000م�سجدا يف اليمن ،ت�رشف
وزارة الأوقاف على نحو  50000منها .ويتحمل الأهايل م�س�ؤولية امل�ساجد املتواجدة يف
جتمعاتهم .وتلعب هذه امل�ساجد دورا كبريا يف التمييز بني الرجال والن�ساء .فال توجد يف
الريف م�ساجد خم�ص�صة للن�ساء وال حتى �أجزاء ملحقة بامل�سجد تخ�ص�ص لهن .وهناك ن�سبة
قليلة من م�ساجد املدن التي توفر ملحقات للن�ساء .وحيثما وجدت مدر�سة مت �سحب مهمة
التعليم من امل�سجد لتتم يف املدر�سة با�ستثناء جماعات حتفيظ القر�آن.
ويف اجلوامع التي يتم فيها �صالة اجلمعة يتحمل خطباء متطوعني من ال�سكان املحليني �أو
موظفني تابعني لوزارة الأوقاف �أو ن�شطاء منظمني للأحزاب ذات االهتمام الديني بخطبة
اجلمعة .هذه اخلطبة يندر �أن حتتوي على ت�شجيع لل�صحة الإجنابية �أو توجهات للتقليل من
العدد يف ال�سكان يف �سبيل حت�سني اجلودة.
ويف كثري من الأحيان تقوم هذه امل�ساجد بالت�أكيد على و�ضعية الن�ساء كتابعات للرجال على
�أي �إمكانية للتعامل امل�ستقل معهن كمواطنات ،ويتم ح�شد الأحاديث والتف�سريات املت�شددة
للآيات القر�آنية جلعل الو�ضع الدوين لهن ذو �صبغة دينية مقبولة .مما يجعل من حالة التمايز
ال�سلبي جتاه الن�ساء �أمرا م�سلما به يتم الرت�سيخ له جمتمعيا حتى داخل املدر�سة ،باعتبار
التمايز نظام قائم متبادل ،بني ال�رشائح املجتمعية وبني الرجال والن�شء يف كل �رشيحة.
ويف كثري من الأحيان يتم منع امل�سجد من ت�أدية حتى الدور التقليدي يف حتفيظ القر�آن وتعليم
مبادئ ال�صالة خوفا من التطرف وب�سبب تزايد حدة ال�رصاع احلزبي واملذهبي يف املناطق
املختلفة .وبرغم توفر امل�ساحة الكافية داخل امل�ساجد �إال �أنها كثريا ما تكون بعيدة عن حياة
غالبية ال�سكان وخا�صة الن�ساء .فالتعليم الديني اليوم حاله حال التعليم املدر�سي� ،ضعيف
املدخالت واملخرجات بالن�سبة لل�سكان وخا�صة للفقراء ومعظمهم من الن�ساء.
وبح�سب الأرقام الواردة يف وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم الأ�سا�سي ،ف�إن  % 46،5من
جمموع ال�سكان هم من الفئة الواقعة حتت �سن اخلام�سة ع�رش .بينما ي�شري الإ�سقاط ال�سكاين
يف الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لعام 2003م �إىل �أن  % 30من ال�سكان هم الذين يقعون يف
الأعمار بني � 5إىل  17عاما (وهي املجموعات امل�ستهدفة للتعليم الأ�سا�سي والثانوي) ،دون
اختالف بني اجلن�سني ذو قيمة تذكر.
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ويف كل الأحوال فبينما ال تكون ال�رشيحة العمرية امل�ستهدفة للتعليم من اجلن�سني غري متغرية
كثريا ،ف�إن الأرقام متغرية على نحو متزايد و�رسيع .ومعظم اجلهود املتوجهة نحو زيادة
التغطية للخدمات التعليمية يف البالد قد �أدت �إىل زيادة وا�ضحة يف �أعداد التالميذ امللتحقني
بالتعليم يف املدار�س .فهناك زيادة عامة ت�شكل  % 16.3يف معدل االلتحاق بالتعليم الأ�سا�سي
خالل الفرتة الواقعة بني الأعوام الدرا�سية 2001 /2000م والأعوام 2004/2003م ،و
قد �أدت اجلهود التي بذلت لزيادة معدالت التحاق البنات بالتعليم الأ�سا�سي �إىل زيادة عدد
امللتحقات منهن بن�سبة  % 25.8بالن�سبة لأرقام االلتحاق للبنات (مقارنة ب  % 11يف زيادة
�أرقام امللتحقني من الأوالد الذكور( .) )65وعلى حد �سواء ف�إن زيادة عدد ال�سكان املت�سارع
و زيادة عدد ال�رشيحة امل�ستهدفة من عدد الأطفال الذين يجب �أن يلتحقوا بالتعليم ف�إنه بالرغم
من كل اجلهود املبذولة لتوفري التعليم الأ�سا�سي ،فال تزال هناك �أرقام كبرية من الأطفال
لي�ست يف املدار�س .وت�شري الأرقام الر�سمية �إىل �أن هناك  % 46من الأطفال يف اليمن ب�شكل
عام غري ملتحقني باملدار�س ،ون�سبة البنات هي  % 51منهم.
�أما يف الريف ف�إن معدل من منهم خارج املدار�س ي�صل �إىل  % 71يف ال�رشيحة العمرية
امل�ستهدفة( .من املهم �أن ننظر �إىل م�س�ألة ال�رشيحة العمرية بكثري من التنبه حيث �أن العمر هو
م�س�ألة تخمينية كما �سبق ذكره ،وبالتايل ف�إن عدد من العوامل قد قادت �إىل التحاق مت�أخر
حيث يكون امللتحقني بالف�صل من غري العمر امل�ستهدف للم�ستوى املدر�سي املطلوب).
�أما الفجوة بني البنات والأوالد يف االلتحاق ف�أنها تكون يف �أدنى معدل لها يف ال�سنة الأوىل
للمدر�سة ،ففي عام 2004/2003م كانت ن�سبة  % 43م امللتحقني بال�صفوف الأوىل للتعليم
هن من البنات ،مما يعني ن�سبة  % 76لكل  100ولد يلتحقون باملدار�س .ومع ذلك ،ف�إن
الفجوة تزداد ات�ساعا كلما ارتفعت ال�صفوف �إىل الأعلى .ففي املجموع ،تكون الفتيات مبجمل
تواجدهن يف املدار�س ممثالت لن�سبة  % 38.9من جمموع الأطفال يف التعليم الأ�سا�سي يف
العام الدرا�سي 2004/2003م 63( ،بنت لكل  100ولد) ،ويف ال�صف التا�سع جند فقط 44
بنت ملتحقة يف مقابل كل  100ولد ( . )66ويعود هذا الأمر �إىل الن�سبة العالية من نق�ص عدد
امللتحقات بالتعليم يف الفرتة املا�ضية ،كما يعك�س �أي�ضا املعدل العايل للت�رسب بني البنات
يف الف�صول العليا من التعليم الأ�سا�سي .وي�شكل التقدم يف خف�ض الفجوة بني البنات والأوالد
يف عملية االلتحاق بال�صفوف الأوىل للتعليم الأ�سا�سي قيمة ذات معنى وفعالية فقط يف حالة
ا�ستمرار البنات يف البقاء يف املدار�س حتى عملية �إمتام التعليم لي�س الأ�سا�سي وحده فقط بل
والثانوي.
ومع معدالت االلتحاق احلالية ف�أنه من غري املفاجئ ن�سب ومعدالت الأمية العالية التي تقدر
بحوايل  % 47من ال�سكان البالغني ع�رش �سنوات ف�أكرث� .أما الفروق بني اجلن�سني وبني الريف
واحل�ضور فهو �شديد احلدة ،حيث �أن  % 84.8من الذكور يف احل�رض و  % 68من الذكور
يف الريف هم من غري الأميني ،وذلك مقارنة  % 59.5من الن�ساء يف احل�رض و  % 24.3من
الن�ساء يف الريف.
ويف النتائج ال�صادرة عن امل�سح الوطني للفقر لعام 1999م ت�ؤكد �أن غياب املدار�س املجاورة
65
66

بناء على املعلومات الواردة في املسح السنوي التربوي الصادر عن الوزارة لعام 2004/2003م
طبقا للمسح التربوي السنوي لعام 2004/2003م.
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لل�سكن هي عامل رئي�سي لعدم االلتحاق �أو للت�رسب للأطفال .ووجد هذا امل�سح �أن عامل غياب
املدر�سة املجاورة يف املناطق الريفية ميثل ما قيمته �أكرث من ثلث الأ�سباب املعطاة لت�رسب
الأطفال بغ�ض النظر عن جن�سهم .ويف كل الأحوال ف�إن عامل الفقر ي�ؤثر على املوقف من
االلتحاق يف املدر�سة وخا�صة يف املناطق احل�رضية .كما �أن امل�سح قد وجد �أن �أربع من
كل خم�س عائالت فقرية يف املناطق احل�رضية املجاورة ملدار�س ال تعتقد �أن لديها فر�صة
الإحلاق لأبنائها يف تلك املدار�س .وعلى العك�س يف املناطق الريفية ف�إن عامل الفقر لي�س
هو العامل امل�ؤثر يف االلتحاق باملدار�س بل موقع املدر�سة قربا �أو بعدا هو العامل امل�ؤثر.
فهناك فقط  % 59من العائالت الفقرية و  % 63.8من العائالت غري الفقرية من لديهم �أطفال
يف املدار�س.
كما ي�شري امل�سح �أي�ضا �إىل فروق ذات عالقة باجلن�سني من حيث �أن االلتحاق باملدار�س يف
العائالت غري الفقرية يف املناطق احل�رضية ميثل  % 84.7للذكور ،و % 77.3للإناث� .أما يف
الأ�رس الفقرية ف�إن  % 75.2من الأطفال الذكور ملتحقني باملدار�س و  % 66.5من الإناث.
وعلى العك�س يف املناطق الريفية حيث وجد هذا امل�سح �أن الفرق ال يزيد عن ن�صف باملائة بني
الأ�رس الفقرية و غريها يف واقع التحاق البنات والأوالد .ولكن الفرق بني املناطق احل�رضية
والريفية هو احلا�سم يف املعدالت العالية لفجوة التعليم للبنات .حيث جند طبقا لهذا امل�سح �أن
معدل االلتحاق للذكور يف الريف ي�شبه ذلك يف العائالت الفقرية احل�رضية ،حيث يكون 74
 %للذكور ،بينما هو  % 42للإناث يف الريف بني الأ�رس غري الفقرية و  % 43.4يف الأ�رس
الفقرية.
وتكون املدار�س �رضورية لهم كجزء من عملية �إعدادهم باحلد املمكن من التعليم تبعا
لظروف الأ�رسة االقت�صادية و�إمكانياتها يف توفري متطلبات التكاليف الالزمة للتعليم بالرغم
من جمانيته .ولذلك فهناك طلب كبري على التعليم لهم.
وال ي�شكل التعليم املدر�سي بالن�سبة للفتيات يف الريف بالذات �إال �شكل من الإ�ضافة غري
اجلوهرية التي قد حتتاج لها الفتاة «لفك اخلط» لي�س �أكرث �أو من �أجل تعلم الآيات القر�آنية
الالزمة لل�صالة� ،إذا مل ي�ؤدي ذلك �إىل �أعباء مالية مرهقة على الأ�رسة.
ولكن هذا التوجه لي�س ثابتا بل هو قابل للتغيري بح�سب التطورات التي تتعر�ض لها الأ�رسة
واملجتمع املحلي والإمكانيات والفر�ص التي تتاح للأفراد تبعا للم�شاريع اجلديدة التي ت�أخذ
موقعها حولهم .وبذلك ميكن القول �أن املوقف الراهن من تعليم البنات يف غالبية الأ�رس
اليمنية لي�س موقفا ثابتا وال دائما .ومن جمموع الدرا�سات والأبحاث وتقارير العاملني يف
جماالت التنمية التي تعر�ضت للريف جند �أن هناك ا�ستجابة �أ�رسية لإحلاق البنات باملدار�س،
واحلر�ص على ا�ستمرارهن دون ت�رسب ،يف احلاالت التي ر�أى ال�سكان املحليني �إمكانيات
حقيقية لفر�ص عمل �أو ك�سب �أو جدوى من عمليات تعليم البنات داخل املنطقة(. )67
بحث رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية ،غير منشورة ،د /رؤوفة حسن الشرقي ،عن اإلعالم كأداة للتنمية في
67
مجتمع ريفي :شملت اجلوف وجبل الشرق في آنس
 نتائج جتارب اليونسف في احلديدة جليلة شجاع ،الصندوق االجتماعي ،مقابلة مسجلة2004 . . -سلسلة األبحاث عن تعليم الفتاة في حلج ،وفي املناطق الغربية ،وفي شبوة ،الخ
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كما �أن جمموعة من الظروف املرتبطة مبا يراه املجتمع املحلي غري مالئم للفتيات يف و�ضعية
املدار�س غري ذات ال�سور ،والواقعة يف مناطق الأ�سواق والبعيدة عن م�ساكن البنات،
واملزدحمة الف�صول ،دون �أي خ�صو�صية للبنات ما ي�سهم يف اتخاذهم موقفا حازما �ضد
تعري�ض بناتهم ملا قد ي�رضبهن �أو ي�شكل خطورة عليهن .ي�ضاف �إىل كل ما �سبق النظرة
الثقافية للمجتمع الريفي للفتيات والن�ساء كمجال يحتاج �إىل حماية وخا�صة من �أي �شكل
لالت�صال مع الغرباء .وبالتايل ف�إن حراكهن من منطقة �إىل �أخرى قد يعر�ضهن لهذا النوع
من االت�صال غري املرغوب ،وهو عك�س الو�ضع بالن�سبة للأوالد الذكور الذي ي�شكل توليهم
امل�ستقبلي مل�س�ؤوليات رعاية العائلة ،متطلب حلراك وا�سعا وقدرة على التعامل مع الغرباء،
وبالتايل ميكن لهم الذهاب �إىل املدار�س مهما بعدت وا�ستخدام �أي و�سائل موا�صالت متاحة.
وبينما يقوم االختيار الر�سمي ملوقع املدر�سة على �أ�سا�س منطقة و�سط بني جمموعة من القرى
لتخفيف الكلفة يف املباين املدر�سية ف�إن ذلك ي�ؤدي بالتايل �إىل قدرة الأوالد الذكور على
الو�صول ومنع الأهايل للبنات من تلك املدار�س حماية لهن من خماطر الطريق �أو عدم �إمكانية
ال�سماح لهن با�ستخدام و�سائل املوا�صالت التي تعرب �صدفة على الطريق ،حتى ب�صحبة �أقارب
ذكور .ي�ضاف �إىل ذلك �أن بعد املدر�سة عن البيت �سيعني وقتا م�ستقطعا من البنات املكلفات
ب�أعمال �إ�ضافية يف املنزل مما يعيق ال�سماح لهن با�ستغراق كل الوقت يف املدر�سة ويف عملية
الذهاب �إليها والعودة.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن جن�س املعلمني ذكورا �أو �إناث ال ي�شكل �أهمية بالن�سبة اللتحاق الأوالد
الذكور باملدار�س(ما عدى بع�ض �سلوكيات الالمباالة وعدم االحرتام �أحيان ًا جتاه املعلمات
الن�ساء) ،بينما يكون جمرد وجود معلمني ذكور عائقا يف وجهة نظر بع�ض الأ�رس مينع البنات
يف �سن �أكرب من موا�صلة التعلم.
وبالتايل ميكن القول �أن موقع املدر�سة يلعب دورا جوهريا يف م�ستقبل تعليم البنات.
فاملدار�س الواقعة يف موقع و�سط بني القرى تعتمد مواقع قرى الأ�سواق كموقع لها ،وذلك
هو املوقع الأكرث تعر�ضا للمرور يف منطقة جمموعة القرى املحيطة من قبل �سكان املنطقة
والغرباء .ومواقع الأ�سواق اجتماعيا وخا�صة يف مناطق ك�صعدة وح�رضموت ،تعترب منطقة
ممنوعة للن�ساء من العائالت املحرتمة.
وقد �أدى الإدراك لأهمية التكلفة غري املبا�رشة التي ت�شكل عبئا على الأ�رس الفقرية من جراء
ذهابهن �إىل املدار�س وعدم حملهن لأعباء العمل داخل الأ�رسة� ،إىل وجود م�شاريع حتاول
تقدمي بع�ض التعوي�ض عن الوقت امل�ستقطع يف الدرا�سة ،لت�شجيع الأ�رس على �إحلاق بناتهم
باملدار�س.
وتختلف ا�ستجابات الأ�رس يف املجتمعات املحلية تبعا للظروف االقت�صادية والثقافية املحيطة
بها ،ففي مناطق تعاين من الفقر كمنطقة عطيفة يف عمران جند �أنه مبجرد افتتاح املدر�سة
القريبة للبنات وتوفري غذاء للأ�رس من برنامج الغذاء العاملي ،التحقت  170طفلة باملدر�سة
دون تردد من الأهايل ،ومت اال�ستغناء عن تعليم الأوالد الذكور ،وتوجيههم لأعمال الرعي
وا�ستجالب املاء الذي كان م�س�ؤولية البنات .بينما مل ت�ستطع املدر�سة اجلديدة وال الغذاء
املوعود بدفع الأهايل يف منطقة حيدان ب�صعدة للقبول ب�إر�سال بناتهم �إىل املدر�سة دون
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توفري معلمة �أنثى لهن .وبقيت املدر�سة مغلقة لعدم �إمكانية توفري املعلمة املطلوبة لأن
املخرجات يف تلك املنطقة ال متتلك ن�ساء م�ؤهالت كمعلمات ،وي�شرتط الأهايل حل�ضور معلمة
من منطقة �أخرى ب�أن تكون متزوجة وت�أتي منطقتهم مع زوجها �أو حمرم من عائلتها ،وهو
ما مل يتوفر حتى الآن واملبني املدر�سي اجلاهز مغلق بانتظار معلمة(. )68
ومن املهم مالحظة �أن عدم االهتمام بالفروق االجتماعية والثقافية بني اجلن�سني يف برامج
التنمية املختلفة قد �أدى �إىل �أن التعليم مل ي�صبح تلقائيا ذو جدوى فعلية للبنات على املدى
الطويل .فنق�ص فر�ص و�إمكانيات التوظيف للفتيات يف املناطق الريفية ،مينعهن وعائالتهن
من ر�ؤية القيمة لال�ستثمار للوقت واجلهد يف عملية التعلم ،وبالذات �إمتام التعليم الأ�سا�سي.
وبح�سب التوقعات القائمة على ن�سبة النمو املعلنة ر�سميا ف�إن �سكان اليمن يف عام 2020م
�سي�صبح بح�سب الدرا�سة للتوقعات امل�ستقبلية ال�صادرة عن �صندوق الأمم املتحدة للن�شاطات
ال�سكانية خم�سة وثالثني مليون ن�سمة �إذا ا�ستمر معدل اخل�صوبة احلايل كما هو �أي �ستة �أطفال
لكل امر�أة مينية .وذلك يعني ا�ستمرار معدالت الأمية رغم تزايد امللتحقني يف املدار�س.
وا�ستمرار الفجوة يف نق�ص اخلدمات يف الريف باملقارنة مع احل�رض .كما يعني تزايد �أعداد
الفئة العمرية من الذكور والإناث � 9إىل � 15سنة الباحثني عن عمل.
وكا�ستجابة لهذه احلاجة �إىل اجلهود يف مواجهة التزايد ال�سكاين املت�سارع تبنت وزارة
الرتبية والتعليم برنامج للتعليم ال�سكاين يتم دجمه يف املناهج .وهناك جمموعة من اخلطوط
الأ�سا�سية واملوا�ضيع التي مت جتهيزها للم�ستويات من الأول وحتى التا�سع يف طريقها
للتطبيق.
ومع ذلك فب�سبب الزيادة ال�سكانية ف�إن �أرقام امل�ستهدفني للتعليم الأ�سا�سي يزيد ب�رسعة �أكرب
من البنى التحتية القائمة و�إمكاناتها لتوفري اخلدمات املطلوبة لتحقيق التعليم للجميع .ولي�س
االهتمام من�صب على نق�ص البنية التحتية وحدها بل �أي�ضا على نق�ص امل�صادر الب�رشية
وبالذات املعلمني املطلوبني لتقدمي هذه اخلدمات ،وخا�صة يف املناطق الريفية .وهو �أمر
يخلق دائرة مفرغة ،طاملا �أن زيادة معدل املدر�سني ي�شرتط زيادة معدل االلتحاق والإمتام
للتعليم الأ�سا�سي والثانوي.
�أما الأندية والأن�شطة ال�شبابية املختلفة التي تتوالها وزارة ال�شباب والريا�ضة فهي حمدودة
العدد يف اليمن حيث ال تزيد عن  277نادي يف عموم اجلمهورية .ويتواجد معظمها يف
املدن ،وال متت�ص �سوى فئة قليلة من ال�شباب .وبا�ستثناء نادي واحد للفتيات ،فال توجد �أي
م�ؤ�س�سات ريا�ضية متخ�ص�صة �أو تخ�ص�ص وقتا كافيا بها للفتيات.
وقد بد�أت م�ؤخرا تتعاىل الأ�صوات نحو الرتكيز على الن�شء الأمر الذي �أدى �إىل �إخراج
�إ�سرتاتيجية خا�صة بال�شباب لكن تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية ال يزال يواجه عوائق كبرية تتمثل يف
حمدودية البنية التحتية ويف انخفا�ض املوازنات املمنوحة لها.

68
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اليمن عام ع�رشين من الألفية الثالثة
ا�ست�رشاف امل�ستقبل� :سيناريوهات الغد
الأف راد والزيادة امل�ضطردة عام 2020م

ح�سب البيانات ال�صادرة عن ال�صندوق الدويل لل�سكان ،ي�شكل �إجناب الن�ساء الأميات ل�ستة
�أطفال كمعدل عام الواقع احلايل لليمنيني يف الريف ،ويف املدينة �أربعة �إىل خم�سة �أطفال
وبني احلا�صالت على الثانوية العامة من اثنني �إىل ثالثة �أطفال.
وي�شكل عبء بناء مدار�س �أ�سا�سية وثانوية لل�سكان احلاليني تكاليف غري م�ضمون احل�صول
عليها لتغطية االحتياج احلايل .وكما يقول الدكتور عبد احلكيم املن�صوب من جامعة �إب
(� )69أن العدد املتزايد من ال�سكان الذين هم �أقل من ع�رشين عاما والذين ميثلون  % 52من
�سكان اليمن احلايل �سيعنون تلقائيا �أنهم �سيكونون يف حالة �إجناب مقبل خالل الع�رشين عاما
القادمة.
وما مل تكن هناك �إرادة �سيا�سية معلنة ووا�ضحة يف هذا ال�ش�أن ونقا�ش عام ت�شكل فيه اجلماعات
الدينية موقفا ايجابيا ف�إن احلال �سيزداد ت�سارعا يف التكاثر ال�سكاين لأفراد اليمن .كما ت�ؤكد
الدرا�سات ال�شبابية �أن  % 75من �سكان اليمن هم من الفئة العمرية الأقل من  25عام (، )70
وذلك يعني �أ�شخا�ص يف �سن العمل والزواج واحلاجة �إىل �سكن وخدمات �سكانية خمتلفة.
�إن الت�صور ب�أن ت�صبح اليمن �سكانا وحاال ودولة وظروفا �أح�سن مما هي عليه الآن هو �أمر
منطقي و�صحيح وهاج�س كل �سكان اليمن .ويدعو لطرح ال�س�ؤال ما الذي ميكن عمله لتحقيق
ذلك؟
وال�سيناريوهات التي تتخيل امل�ستقبل ،هي يف الأ�سا�س خرائط طرق غام�ضة وغري وا�ضحة.
ال ميكن لهذه ال�سناريوهات ب�شكل واقعي �أن ت�صف ما �سيحدث ملكان ما معقد ومتغري ومليء
بالعوامل املتجاذبة واملتنافرة يف وقت واحد كاليمن.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هناك مفاج�آت اقت�صادية و�سيا�سية وتكنولوجية ال ميكن �أن ن�ضع ح�سابا
لها ،مثل حدوث اكت�شافات نفطية كبرية� ،أو تعميم ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر الرخي�صة بحيث
تدخل كل املدار�س يف اجلمهورية وين�ش�أ خالل ع�رش �سنوات جيل قادر على �إنتاج �شيء ما
ميثل �إ�ضافة �إىل عامل املعلومات� ،أو اخلروج من الأزمة االقت�صادية العاملية ل�سبب ما على
نحو مفاجئ .وبالرغم من �أن كل عامل �سيكون له اثر مهم على عملية التنمية يف عموم اليمن،
فهناك �أي�ضا اخلطر يف هذه العملية حيث يكون �إعداد ال�سيناريوهات طريقة لإزالة امل�س�ؤولية
عن الالعبني احلقيقني يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،أو لإ�شاعة ال�شعور بالإحباط
واال�ست�سالم للي�أ�س.
69
2008 ،17م.
70

د /عبد احلكيم املنصوب ،تصحيح األعمار في التعداد السكاني لعام 2004م .جامعة إب ،الباحث اجلامعي ،العدد
د /راجي أسعد وآخرين ،؟؟؟؟؟؟؟
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يف ال�سيناريوهات الثالثة التالية نقوم بتو�صيف الكيفية التي ت�ستطيع بها اليمن حتمل امل�س�ؤولية
�أو �إعطاء �آخرين فر�ص حتديد �أجندة التنمية ال�سكانية حتى عام 2020م.
نقوم بذلك عرب تدار�س ا�ستجابة اليمن للخم�س جوانب التي مت ت�شخي�صها يف الو�ضع الراهن
�أعاله ،وذلك من خالل مناق�شة ال�سياقات التي مت ر�سمها كت�صور م�ستقبلي حمتمل النجاح.
وبالرغم من �أن الواقع ميتلك تعقيدا �أكرب مما مت ت�صوره هنا� ،إال �أن ال�سنياريوهات املر�سومة
متلك الفر�صة التي ت�صف كيف �أن االجتاهات املختلفة قد ترتاكم خالل ال�سنوات الإحدى ع�رش
القادمة.
لقد قمنا عمدا بالرتكيز على القدرة والرغبة لدي اليمنيني (الدولة اليمنية) يف حتمل امل�س�ؤولية،
حتى بالرغم من �أن اليمن من �ضمن الدول الأ�ضعف يف العامل ،والتي يظهر وك�أن قدرها لي�س
يف يدها ،ومع ذلك فهناك الكثري الذي ميكن �أن يتغري خالل �إحدى ع�رش عاما.
ويف احلقيقة �أن �إحدى املعوقات الأ�سا�سية جلعل اليمن حتقق م�ستقبل ايجابي هو انت�شار
ال�شعور ال�سائد واالقتناع عرب البالد ب�أن النخب ال تهتم بعملية التنمية مبا يكفي لت�أخذ املبادرة،
وب�أن اليمن فقرية جدا وتزداد فقرا بحيث ال ميلك �أهلها القدرة على التحكم يف م�ستقبلهم ،وب�أن
القوى العوملية اخلارجية هي من القوة بحيث ال ميكن احل�صول على موقع بجوارها.
ولكن بعملية الت�أكيد على �أن القوة الدافعة احلقيقية هي قدرة املبادرة الذاتية اليمنية ،نرف�ض
�أطروحة �أن لي�س مبقدور اليمن فعل �شيء حول م�شكالتها احلالية واملقبلة.
ويف ال�سنياريوهات الثالثة التالية نقدم ت�صورا ميكن له �أن يتجاوز هذا النوع من املخاوف.
ال�سيناريو الأول

�أن تتحمل اليمن امل�س�ؤولية( :قدر اليمن بيدها)
يف هذا ال�سيناريو نفرت�ض �أن اليمن حكومة و�شعبا تقوم بتوفري الأفكار ال�سيا�سية والقيادة
املالئمة ملواجهة خمتلف الق�ضايا .فامل�سائل الهامة ب�ش�أن ال�سيا�سات ال�سكانية واالقت�صادية
والدميقراطية واحلكم الر�شيد (احلوكمة) ،والأمن الإن�ساين والعام ،والتعليم� ،سيتم طرحها
وحتقيق التفاف جماهريي ور�سمي حولها عرب �أفكار ومبادرات مينية واقعية وقابلة للتطبيق
وملزمة للجميع .وال يعني ذلك �أن اليمن لن حتتاج �إىل م�ساعدات خارجية يف هذا ال�ش�أن ،ففي
احلقيقة �أن الدعم اخلارجي �سيكون �رضورة ولكن ما نركز عليه هنا هو �أن التنمية االيجابية
هي التي �ستعتمد على حلول مينية للم�شكالت اليمنية ،وامل�ساعدة اخلارجية تقوم على م�ساندة
الأفكار واملقرتحات والأجندة اليمنية.
فهناك احتمالية فعلية �أن ت�صبح اليمن ذات منو �أ�رسع باجتاه دميقراطية �أكرب و�أكرث �أمنا عندما
تتعامل بواقعية و�رصاحة مع ق�ضايا اجتماعية هامة ،كاحلريات الدينية ،وامل�ساواة بني
املواطنني من املناطق اجلغرافية املختلفة ،و كذلك على نحو خا�ص ،ق�ضايا منح الن�ساء
التمكن الفعلي للم�شاركة يف تنمية �أنف�سهن وجمتمعهن ،و�أهم نقطة ملو�ضوعنا هنا هي حتقيق
�إجماع على �أن الزيادة ال�سكانية ق�ضية دنيوية ميكن التحكم فيها ولي�س ق�ضية دينية خا�ضعة
للتالعب ال�سيا�سي الدائم.
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ولعل االحتكام �إىل الر�ؤى املتعقلة التي �أدت �إىل ت�أجيل االنتخابات والتحاور ب�ش�أن الكيفية
التي يتم بها النظر �إىل طرق ممار�سة الدميقراطية االنتخابية هو مثال على �إمكانية املبادرات
اليمنية يف التحاور ب�ش�أن الق�ضايا الكربى للو�صول �إىل حل و�سط يجنب البالد حتديات
�رصاعات �سيا�سية قابلة لال�شتعال .ولكن حتقيق االلتفاف اجلماهريي جتاه هذه اخلطوة
قا�رص من كل الأح��زاب امل�شاركة� ،سواء الداخلة يف االتفاق �أو الغا�ضبة على االتفاق.
وعقالنية اخلطوة ال�سيا�سية اليوم هي مرهونة مبا يتم حتقيقه فعال خالل العامني القادمني.
ولكي يتحقق هذا ال�سيناريو يجب الرتكيز على اجلوانب املمكنة لتحقيق التنمية ال�رسيعة ،وهي
ما ي�سميه التنمويني (القوى الدافعة) .وهذا يعني و�ضع م�صفوفة بالأولويات �رشيطة �إ�رشاك
�أكرب القطاعات اجلماهريية يف فهمها وااللتفاف حولها ،خللق الدافع والأمل وحتفيز الهمم.
وميكن لذلك �أن يتم عرب حتفيز القوى املعتدلة واحلداثية ملواجهة الأطروحات املعيقة دائما
والتي ت�ستند �إىل مفهوم مت�شدد ومتزيد يف الغلو يف الأولويات الثالث التالية:
�أوال :جعل النمو ال�سكاين تنمية ب�رشية:

ويتطلب ذلك قيام اليمن بتطبيق اال�سرتاتيجيات ال�سكانية التي �أقرتها ،وظلت حتت طائلة
التكفري واالبتزاز ال�سيا�سي ومن �أهمها:
�أ�.سيا�سات توفري خدمات ال�صحة الإجنابية �إىل كل املناطق الريفية ،وااللتزام بتحديد �سن
الزواج للفتيات ،حلماية الأمومة والطفولة يف وقت واحد.
ب .حترير التعليم من ربقة احلفظ والتقليد للتدريب على التفكري النقدي ،وتطبيق القوانني
التي تعاقب الأهايل عند ت�رسب الأطفال بنات و�أوالد من املدار�س �أو عملهم قبل �سن الر�شد
القانوين ،و�ضمان ح�صول الفتيات على الثانوية العامة يف عموم اجلمهورية.
ج.اتخاذ ت�رشيعات متنع تناول القات ملن هم �أقل من ثمانية ع�رش عام .وجعل تناول القات
م�س�ؤولية الرا�شدين ك�أحرار يف الإ��ضرار ب�أنف�سهم ومبجتمعهم .بينما ال�صغار يحتاجون
للحماية .وذلك لتوفري م�ساحة من العالقات الإن�سانية لل�صحاب والرفقاء داخل �أندية وخارج
جمال�س القات التي تكر�س حاالت الإحباط وت�ؤدي �إىل الإدمان االجتماعي والنف�سي.
ثانيا :حتقيق النمو االقت�صادي لل�سكان

�أثبتت الدرا�سات �أن الأ�رس ذوات الدخل الثابت والآمن تتجه �إىل تقليل عدد الأطفال ل�ضمان
توفري ال�صحة والتعليم واحلياة الرغدة لهم .ويتحقق النمو االقت�صادي الذي ي�ضمن الدخل
الثابت والآمن ،ف�إن تطبيق م�صفوفة الأوليات التي و�ضعتها احلكومة احلالية ميكن �أن يكون
�إحدى الطرق املبا�رشة حتقيق التنمية عرب القوى الدافعة .و�أهم ما يجب الرتكيز عليه هنا هو:

�أ .ا�ستمرار توجه اليمن نحو التنمية املت�سارعة امل�ؤيدة ل�سوق حرة وتوفري ظروف حملية
م�شجعة لال�ستثمار مالئمة ملنافع اقت�صادية طويلة امل��دى .وذل��ك �سيوجد فر�ص عمل
و�إمكانيات حلياة �أف�ضل لل�سكان.
ب .التوجه �إىل جماالت �إنتاج خمتلفة تركز على الرثوة البحرية املتاحة عرب توفري م�ساحات
مدن جديدة مبقربة من املدن ال�ساحلية الكربى تقوم فيها احلكومة بتوفري جزء من خدمات
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البنية التحتية الالزمة ل�صناعة �سمكية وحماية قانونية و�أمنية للم�صائد .وذلك �سي�ستهدف
�سكان ال�سواحل واملهاجرين للعمل يف تلك املناطق.
ج.ا�ستثمار الرتاث الثقايف القابل لال�ستخدام ال�سياحي ،والتوجه نحو حتويله �إىل �صناعة
ت�سويقية مناف�سة للمزارات ال�سياحية يف العامل .وهو ما �سيوفر جماالت عمل وحاالت ان�صهار
يف هوية مينية موحدة يف ظل هويات فرعية متعددة غنية وخ�صبة لالعتزاز بالذات.
ثالثا :حتقيق التطور الدميق راطي

من �ش�أن التنمية الدميقراطية �أن حتقق اال�ستقرار وال�رشاكة يف �صنع القرار وامل�ساواة يف
حقوق املواطنة .وتطوير النموذج الدميقراطي املالئم لليمن يحتاج �إىل مزيد من الإبداع
واللجوء �إىل بع�ض املمار�سات املحلية التي ال تق�صي الآخرين .ولي�ست هناك �رضورة
بااللتزام بالتقليد للتجارب الغربية كما هي حيث تطورت تلك يف ظل ظروف مغايرة .هذه
العملية يجب �أن تتم بالتعا�ضد بني الأحزاب ال�سيا�سية املختلفة والنخب والقوى املفكرة يف
البالد .ولتحقيق ذلك يجب القيام مبا يلي:
�أ.تفعيل مراكز التفكري والع�صف الذهني البحثي والثقايف يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
امل�ستقلة .ومنح النخب اجلديدة فر�صة امل�ساهمة يف بناء الدولة .ومواجهة العوملة مب�صداقية
مبا يف ذلك �أن تعترب اللغة الثانية �رشطا الحتالل منا�صب ومواقع يف الأجهزة التنفيذية املعنية
بالقرو�ض والتمويل وال�سيا�سات املالية واملواقع التفاو�ضية.
ب .الرتكيز على احلوكمة حيث �أن امل�ؤ�رشات الأولية التي بد�أت اليمن للعمل يف �إطارها
للتخفيف من حدة الف�ساد ،وت�شجيع بيئة اال�ستثمار وتعزيز �أو�ضاع الق�ضاء يف اجتاه �ضمان
ا�ستقالليته ،ومنح املواطنني حق امل�ساءلة عرب احل�صول على املعلومات ال�صحيحة من خالل
نظم �شفافية معتمدة ،وتوفري احلرية يف احل�صول على املعلومات لو�سائل الإعالم كو�سيط بني
امل�سئولني والنا�س هي م�ؤ�رشات ميكن لها �أن ت�صل �إىل حتقيق احلكم الر�شيد امل�أمول.
ج.حترير و�سائل الإعالم و�إ�صدار قوانني حتمي حق النا�س يف احل�صول على املعلومات.
فذلك من �ش�أنه دعم الدميقراطية وك�شف الف�ساد وحتقيق التفاف النا�س نحو الق�ضايا التي
حتقق طموحاتهم.
رابعا :حتقيق التحديث االجتماعي

خالل الت�سعة ع�رش عام املا�ضية قامت اليمن بكثري من جهود التنظري ور�سم ال�سيا�سات وهنا
ميكن الت�أكيد على:
�أ.متثل كل من ا�سرتاتيجية ال�سكان ،وا�سرتاتيجية ال�شباب ،وا�سرتاتيجية �إدماج الن�ساء يف
التنمية ،وا�سرتاتيجية التخفيف من الفقر ،وا�سرتاتيجية املوارد املائية وا�سرتاتيجية التعليم
الأ�سا�سي وا�سرتاتيجية ال�صحة وغريها من اال�سرتاتيجيات املعلنة البناء النظري الالزم
لالنطالق.
ب .كما متثل جمموع االتفاقيات الدولية حلماية الأطفال ،وعدم التمييز �ضد الن�ساء و�ضمانات
حقوق الإن�سان ككل ما مينح اليمن املادة النظرية الالزمة لتنفيذ النمو والتحديث االجتماعي
�رشيطة و�ضع القوانني مو�ضع التنفيذ ،وو�ضع البنية الالزمة للتطبيق ،وهناك دعم كبري من
كل منظمات الأمم املتحدة يف هذه اجلوانب.
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ج.ا�ستخدام الأطروحات العلمية والفكرية التي جتد يف البناء املجتمعي القبلي والع�شائري
واملناطقي مداخل للتغيري وتقبل اجلديد ولي�س ا�ستمرارية لإع��ادة �إنتاج املا�ضي .هذا
املو�ضوع يحتاج �إىل التعامل بو�ضوح و�رصاحة لتجنب حتويله �إىل �أدوات دمار ذاتي
وجمتمعي.
خام�سا :اال�ستق رار الأمني

�إن حل املنازعات الداخلية وو�ضع اال�سرتاتيجيات الوقائية ميكن لها �أن ت�ساعد يف منع
التثويرات العنيفة يف املناطق املختلفة باعتبار �أن فقدان العدالة هو العامل الأول لال�شتعاالت
املتكررة من منطقة �إىل �أخرى .وهنا يجب النظر فيما يلي:
�أ.امل�صداقية يف التعامل مع ق�ضايا الث�أر وق�ضايا النزاعات على الأر�ض ،مبا يعني جعل
الأجهزة املعنية بال�سجل العقاري خالية �أو ًال من الف�ساد ،و�ضمان تفعيل القوانني امللزمة
بت�سجيل ار�ض لل�رشاء �أو التمليك �أو اال�ستثمار ،وهذا ال ُبعد مو�ضوع يف �أولويات احلكومة
حاليا ويف برنامج خطتها اخلم�سية.
ب .النظر يف مرتبات وحقوق العاملني بالأجهزة الأمنية مبا ي�ضمن عدم وقوعهم يف طائلة
احلاجة التي ت���ؤدي �إىل ا�ست�رشاء الف�ساد وال�رشاكة مع �صناع اجلرمية �أو التغطية على
�أفعالهم .وا�سرتاتيجية الأج��ور ،وت�صحيح �أو�ضاع املتقاعدين �إجباريا ،والق�ضاء على
املرافقني الع�سكريني ال�شبح من قوائم امل�سئولني هو �ضمن خطة احلكومة حاليا ويحتاج �إىل
ت�سارع وتفعيل.
ج.و�ضع الأجهزة الأمنية يف حالة من ال�شفافية والو�ضوح عرب متكني و�سائل الإعالم من
متابعة كلما يجري فيها و تقوم به بني النا�س ،وحتقيق احلماية للإعالم �أثناء قيامه بهذا
النوع من املهام .ل�ضمان عدم االزدواجية بني م�صالح بع�ض املتنفذين �أمنيا وبني القائمني
باالختالالت الأمني
وما ميكن لنا اقرتاحه هنا هو التعرف على العوامل التي ميكن �أن جتعل من هذا ال�سيناريو
�أف�ضل طريقة لو�صف م�ستقبل اليمن .هذه العوامل ميكن �أن تتمثل فيما يلي:
العامل الأول

يتمثل يف الإ�صالحات املحلية التي من �ش�أنها �أن تتفاعل مع ال�سيا�سات وجتعل هناك م�ساحة
لإمكانية �إن تتحمل اليمن �شعبا وحكومة امل�سئولية .وهناك جتارب يف املنطقة املحيطة متت
بنجاح كما حدث يف ُعمان عام (1975م) �أو الإمارات منذ عام 1975م �أو �أثيوبيا بعد عام
1994م �أورواندا بعد �أحداث 1994م .هذه البلدان قادت عمليات الإ�صالح بطريقة تتالئم مع
ال�سيناريو الأول الذي نقدمه هنا .وترينا هذه البلدان �أن التغيري ممكن ،فهي بلدان مل حتقق
بال�رضورة الدميقراطية والتنمية واال�ستقرار على نحو نهائي ،لكنها متثل منوذج التخاذ
القرارات الالزمة التي ت�سمح لإمكانيات التغيري يف االجتاه ال�صحيح.
فقد قامت هذه البلدان بالعمل مبفردها دون �أن تهمل اال�ستعانة باملانحني وامل�ؤ�س�سات
املالية العاملية ،وحققت النجاح .و�أهم ما حدث يف هذه البلدان هو �أن النخبة فيها كان
لديها ر�ؤية وا�ضحة ملا تريد الو�صول �إليه ،ور�ؤية �أكرث و�ضوح للكيفية التي عليها �أن تكيف
واقعها ليتالئم مع ما �ست�صل �إليه .ومت يف هذه البلدان ال�سماح للمتفوقني و�أ�صحاب القدرات
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والباحثني وكل من كانت لديه �أفكار جديدة مالئمة �إن يتقدم بها وي�ساهم يف التغيري ،كما مت
الدفع بالن�ساء للم�شاركة والتفاعل وتذليل العوائق التي حتد من قدراتهن.
العامل الثاين

تثبت جتارب البلدان التي �أ�رشنا �إليها� ،إىل �أن الطريقة التي تعتمد على االنتظار ثم مواجهة
الأم��ور فقط عند حدوثها لي�س هو احلل الأ�سلم ،وال ي�ؤدي �إىل التنمية امل�ستدامة .الأمر
الذي يعني �أن النخب يف اليمن مطالبة بان يكون لديها �أجندة تغيري وا�ضحة ويت�شارك معها
كذلك جمتمع املانحني وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية امل�ساندة .وهذا الأمر كي يتحقق يحتاج
�إىل الإرادة ال�سيا�سية للحكومات والنا�س ،و�إىل الرغبة يف التغيري ،والقبول بالتوقف عن
اال�ستمرار يف الطرق والو�سائل القدمية التي �أثبتت عقمها.
�أن امل�صداقية يف مواجهة القوى التي ثبت �أنها تعيق التغيري والتنمية هو الأداة الأكرث �أهمية
لتفعيل �سيناريو حتمل اليمن للم�س�ؤولية .فالقدرة على التبادل ال�سلمي لل�سلطة �أو القدرة على
حتقيق ال�رشاكة للقوى املجتمعية املختلفة يف عملية التغيري هو الف�ضيلة التي تقدمها الدميقراطية
للأنظمة التي حتتاج �إىل تغيري �سيا�سي و�إ�صالح يف هذا اجلانب ي�سمح لها بقيادة التغيري
وحتقيقه .ميكن اعتبار املوقف الذي اتبعه حزب التجمع اليمني للإ�صالح يف اخلروج من
�سيطرة لتبعية لفتاوي �أقلية من �أع�ضاءه �إىل االحتكام �إىل النظام احلزبي امل�ؤ�س�سي وت�صويت
الأع�ضاء كمت�ساوين ،هي عملية مواجهة حقيقية مع متطلبات التغيري.
العامل الثالث

متثل القيادات املحلية يف املناطق املختلفة �رشط �رضوري للنجاح .كما ميثل �ضبط الهجرة
الداخلية والزحف على املدن طريقة ميكن بها التعامل بذكاء لل�سيطرة على م�شكلة الت�شتت
ال�سكاين التي تقلل من فر�ص توفري اخلدمات �إىل الريف.
حيث �أن التعامل الذكي مع حركة ال�سكان والعمل على تنظيم عملية متركزهم يف مناطق حمددة
فر�صة ذهبية لتقدمي اخلدمات لتعليمية وال�صحية داخل مواقع ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة،
بدال من ترك ه�ؤالء املهاجرين حتت طائلة الوقوع يف مزيد من الفقر واحلاجة.
والطريقة املثلى هي ت�شجيع التوجه لدى البنوك وال�رشكات اال�ستثمارية يف املجال العقاري
وبناء مدن وم�ساكن متليك لل�رشيحة الدنيا من الطبقة الو�سطى ،مع تقدمي الت�سهيالت لها يف
عملية بناء مدن بها بيوت �صاحلة للإيجار وال�سكن ل�رشيحة ال�سكان الأقل دخال ،وذلك يف
مواقع جماورة للمدن الكربى التي يهاجرون �إليها .حيث ميثل توفري اال�ستقرار يف ال�سكن
بامللك �أو الإيجار مع احلماية القانونية الالزمة و�سيلة �رضورية لتحويل احلراك ال�سكاين
�إىل حافز بناء وتغيري منظم.
كما �أن الهجرة املغلقة يف وجوه اليمنيني �إىل اخلليج ميكن �أن توجه �إىل دول القرن الأفريقي
التي تتقبل اليمنيني وت�سمح لهم بالعمل داخلها ،والتي حتتاجهم لتحقيق ا�ستقرارها و�إعادة
البناء بها.
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العامل ال رابع

االنتقال من التكرار اللفظي عن ت�شجيع منظمات املجتمع املدين �إىل الإ��شراك الفعلي لهذه
املنظمات والقطاع اخلا�ص باعتبار منظمات املجتمع املدين هي قطاع ثالث مواز يف القدرة
الكامنة على �إبداع الأفكار وامل�شاركة يف امت�صا�ص جزء من البطالة املتزايدة ،واجتذاب
مبادرات املواطنني للم�ساهمة يف عملية التغيري .ويف هذه املنظمات تتواجد الن�ساء وتتواجد
القوى املهم�شة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أكرث من تواجدهم يف القطاع اخلا�ص �أو يف
احلكومة ،نتيجة الطبيعة الطوعية لعملها ،ونتيجة الر�ضاء االجتماعي عن هذا النوع من
امل�شاركة.
ويظل القطاع اخلا�ص على نحو مبا�رش هو ال��ذي ميثل �رشيكا �أ�سا�سيا يف حتقيق النمو
االقت�صادي بالتن�سيق مع احلكومة واملعار�ضة ومنظمات املجتمع املدين يف البالد .ومن
املهم الت�أكيد على �أن ال�رشاكة الثالثية احلكومية واخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين ت�سهم
يف بناء املجتمع الدميقراطي القائم على العدل وامل�ساواة والرخاء.
لكل ما �سبق ن�ؤكد هنا �أن من ال�رضوري ال�سعي من �أجل حتقيق العوامل الأربعة التي حتمل
القدرة على حتقيق التغيري ،واملرونة ،والإقالع احلاد واجلاد من احلالة الراهنة.
وهذا ال�سيناريو لي�س م�ستحيال بل هو �سيناريو ممكن ،وجميع متطلباته متوفرة يف الواقع.
ولن يهم �أن يكون هناك ن�ضوب للنفط� ،أو �أزمة اقت�صادية عاملية �أو حتى ق�صور يف املوارد
املائية .فعرب التاريخ كانت اليمن بلد قائم على اقت�صاد الكفاف و�أف�ضل عهوده هي العهود
التي متت فيها �إدارة الكفاف ب�أف�ضل ما ميكن من قبل �أجهزة الدولة ومن قبل �أعراف النا�س.
والبلدان الأربع التي ا�ستخدمناها كنموذج لي�س فيها �سوى بلد نفطي واحد .وتواجه جماالت
ق�صور ونق�ص يف خمتلف املجاالت لكنها رغم ذلك حققت �إرادة �سيا�سية حكومية و�شعبية من
�أجل التغيري.
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ال�سيناريو الثاين
اخللطة ال�سحرية �أو نظرية الإقالع غري
املتوازن يف التنمية
وذلك يعني انه من امل�ستحيل �أن تنتظر كل القوى املجتمعية حتى تت�ساوى مع بع�ضها يف
اخلدمات املتاحة ،بل يجب الدفع بالقوى القادرة مع توقع �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل اجتذاب البقية
يف النهاية.
فبع�ض القوى املجتمعية ت�ستطيع �أن ت�أخذ خط املبادرة يف بع�ض اجلوانب ،لنقل �أنهم جمموعة
رجال الأعمال النا�شئني واملتعلمني تعليما خارجيا والذين ينتمون �إىل �أ�رس نافذة وميثلون
نخب جديدة تريد �أن يكون لها موقعا مناف�سا يف ال�سوق اليمني للقوى التقليدية ولكن بطرق
مغايرة .وهي قوى لن متثل حالة من النمو الطفيلي على القطاع العام كما كان حادثا يف
بدايات منوها ،ولن متثل مواقع للتعر�ض لالبتزاز الذي تقع فيه م�ؤ�س�سات ر�أ�س املال
القدمية التي ا�ضطرت للدخول يف ال�سلطة ومواقعها املختلفة.
فالفرق هنا هو �أن هذه القوى هي منبثقة عن بيوت متلك جزء من ال�سلطة ،وحت�صل على حماية
جمتمعية و�سيا�سية وبالتايل اقت�صادية .وهي حتتاج �إىل قوانني حتميها واىل دولة حديثة
متكنها من ممار�سة عملها حمليا وخارجيا ،وبالتايل ف�إن لها م�صلحة حقيقية يف عملية النمو.
�أي�ضا ،بع�ض ق�ص�ص النجاح الإدارية التي متثل مناذج ميكن �إتباعها وت�شجيع �أمثالها يف
مواقع جديدة ،كالنجاح يف طريقة تنظيف �صنعاء الذي �أدى �إىل �إتباع منوذجه يف مدن �أخرى
ويجب ت�شجيعه ليكون �سائدا يف بقية املدن.
كذلك بع�ض املحافظات يف ظل الالمركزية واحلكم املحلي ميكن لها �أن متثل حالة منو �أف�ضل
من غريها ،ويف هذه احلال ميكن الرتكيز على منجزاتها لي�س فقط كنموذج بل �أي�ضا كم�صدر
للنمو العام ،ميكن لعدن كمدينة حرة و�إب كمركز �سياحة ،واملدن اجلديدة بالقرب من احلديدة
وحلج ،والأن�شطة التجارية يف املكال� ،أن متثل مناطق جذب �سكاين للعمل وال�سكن ووجود
جتمعات �سكانية متتلك اخلدمات املختلفة القادرة على جعلها تقلع يف طريق التنمية.
وهذا يعني �أن هذه املناطق هي التي متتلك فر�ص ت�شارك الر�أ�س املال املحلي مع ر�أ�س املال
اخلارجي يف عمليات اال�ستثمار طويلة املدى .و�سيكون هذا عامال م�ؤثرا يف اجتذاب ال�سكان
من املناطق املزدحمة �سكانيا كتعز و�إب يف الأعمال ذات الت�أهيل املتوفر من هذه املناطق.
ويف هذه احلال ف�سوف يعني ذلك ا�ستمرار بع�ض املناطق يف حالة من الركود ،وبع�ض
املناطق الأخرى يف حالة من الف�شل قد ت�ؤدي �إىل ا�ستمرارها يف البحث عن الرزق بطرق
العنف والتقطع وحتى ا�ستحداث احلروب .بينما يلج�أ بع�ض ال�سكان �إىل اجلرمية والتهريب
واملخدرات وغريها من الطرق غري القانونية الكت�ساب مواقع يف املجتمع بالعنف �أو التوجه
نحو الإرهاب والتفجريات واخلطف.
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وهذا يعني �أي�ضا �أن اال�ستقرار �سيكون يف حالة تهديد دائم ،و�أن الدولة �ستتحول �شيئا ف�شيئا
�إىل دولة بولي�سية بالدرجة الأوىل ،لتجعل العنف حما�رصا يف املناطق الفقرية واملحافظات
املتناحرة فيما بينها.
كما �سينتج عن ذلك تواجد خميمات وع�شوائيات الجئني وهاربني من املناطق غري الآمنة،
ليمثلوا حالة �إعالة كبرية ومواقع فقر ورمبا جرمية ودعارة وانت�شار الأمرا�ض الوبائية
اخلطرية.
كما �سيتجه ال�سكان �إىل الهجرة من الريف �إىل مناطق العمل املتاحة ،ب�سبب تزايد حاالت
اجلفاف يف الريف ولن يكون مبقدور بقية �أفراد العائلة من البقاء يف املناطق الريفية كما
كان احلال عليه من قبل ،بل �سيتجهون مع الأفراد من الذكور العاملني �إىل ال�سكن يف �أحزمة
املدن والع�شوائيات حيث يرخ�ص الإيجار وميكن العي�ش يف م�ساحات حمدودة� ،إذا توفرت.
يف هذه احلال يجب �أن يقوم هذا ال�سيناريو بتوفري خدمات ال�صحة الإجنابية حيث �صار
ال�سكان مبا ي�ضمن توفري املعلومات واخلدمات له�ؤالء النا�س الذين يرغبون فعال يف التحكم
يف عدد �أفراد الأ�رسة كنتيجة طبيعية ل�صعوبات احلياة التي يعي�شونها.
يف �إحدى ع�رش عام من الآن طبقا لهذا ال�سيناريو� ،ستكون هناك حاالت جناح حمدودة،
و�ستنعم بع�ض املناطق بتوفر خدمات وتزايد ن�سبة النخبة املرفهة مبا يقارب �إيجاد طبقة من
الأثرياء من ال�رشيحة العليا للطبقة املتو�سطة ،بينما تتزايد ن�سبة الفقر بني الغالبية من ال�سكان
وتنخف�ض م�ساحة ال�رشيحة الدنيا من الطبقة املتو�سطة لي�صبح الفارق بينها وبني الغالبية من
الفقراء حدا �شكليا ب�سيطا.
و�سيعني هذا ال�سيناريو �أن اليمن لن تطور مقدرة تنظيمية عالية امل�ستوى وال م�ؤ�س�سات دولة
�أكرث فعالية مما هو قائم اليوم ،ذلك �أنها �ستكون م�شغولة باملواجهة اليومية للم�ستجدات من
ناحية ،ومن ناحية ثانية لأن النمو غري املتوازن بني القطاعات �سي�ؤدي �إىل منو متطرف ال
يجمع بينه وبني �أ�شكال النمو الأخرى �أي خطوط م�شرتكة جتعله يتوحد يف ت�شكيل بنية م�ؤ�س�سية
قوية ورائدة.
ب�شكل عام طبقا لهذا ال�سيناريو والذي يبدو وك�أنه ما يتم تنفيذه فعليا على �أر�ض الواقع،
�ستكون اليمن بعد �إحدى ع�رش عام من اليوم خمتلفة يف معدل منو بع�ض مناطقها عن البع�ض
الآخر ،بنجاحات حقيقية يف بع�ض اجلوانب ،ولكن وب�شكل دائم مهددة بخطورة الف�شل يف
املناطق الأخرى ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل الق�ضاء على مكت�سبات النجاح حيثما حتققت.
وميكن لهذا ال�سيناريو �أن يكون ناجحا لو مت الرتكيز على م�رشوع �أو م�رشوعني عمالقني ميكن
�أن جتتذب خيال النا�س وتوفر عمالة مكثفة .من هذه امل�شاريع فكرة مدينة النور التي تربط
�أفريقيا باليمن عرب ج�رس ،وميكن لها �أن متت�ص خم�سة مليون فر�صة عمل ،مثل هذا امل�رشوع
قد يتمكن من اجتذاب ر�ؤو�س الأموال ،والأيدي العاملة وميثل على مدى خم�سة ع�رش عام
جمال امت�صا�ص لكثري من م�شكالت اليمن.
ميكن �أي�ضا �إعادة النظر يف امل�شكالت البيئية والقنوات التكملية املرتبطة ب�سد م�أرب وحتويله
�إىل م�رشوع عمالق زراعي و�سكني وحتديثي للمناطق البدوية واملجاورة لل�صحراء ت�صب فيه
ر�ؤو�س الأموال ،وتتجه �إليه الأيدي العاملة الفالحية واخلدمية والت�شغيلية .بعد حل م�شكالت
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ال�رصاعات القبلية ومواجهة ق�ضايا الث�أر املعلقة هناك باتفاق قبلي دائم.
املهم �أن يكون هناك تفكري خالق ب�شيء ما يجتذب �أحالم النا�س ويخلق حلم للم�ستقبل.
ال�سيناريو الثالث:
عمل القليل واالعتماد على اخلارج

ويقوم هذا ال�سيناريو على �أ�سا�س ما مت �إعالنه يف املراجعة الن�صفية للخطة اخلم�سية التي
كانت مر�سومة للفرتة من  2006وحتى 2011م والذي �أعلنته احلكومة يف لقائها الأخري مع
املانحني يف اليمن ،كما ي�ستند على جمموعة مبادرات يتم احلديث عنها بني احلني والآخر ثم
ال ت�أخذ حقها يف التنفيذ .وهو يف حم�صلته كما �سرنى من النقاط التي مت و�ضعها يف اخلطة
نف�سها هو جمرد ا�ستمرار للحال على ما هو واخل�ضوع لل�ضغوط اخلارجية كلما ا�شتدت من
�أجل الإ�صالح وال�سيطرة على الأو�ضاع ال�سكانية والتنموية.
حتدد اخلطة الهدف كما يلي:
 .1تخفي�ض معدل النمو ال�سكاين �إىل  % 2.75يف ال�سنة بحلول عام .2010
 .2ثم تقدم ال�سيا�سات والإجراءات لتنفيذ الهدف بالنقاط التالية:
� .3إدماج ال ُبعد ال�سكاين يف �سيا�سات وبرامج التنمية.
 .4بناء القدرات الوطنية يف �إدماج ق�ضايا ال�سكان والنوع االجتماعي والن�شء وال�شباب يف
خطط وبرامج التنمية وتقييمها ومتابعتها على كل امل�ستويات الوطنية واملحلية والقطاعية.
 .5تعزيز حقوق امل��ر�أة وال�شباب وتوفري احتياجاتهم من خالل زي��ادة اال�ستثمار يف
القطاعات االجتماعية كال�صحة والتعليم.
 .6تطوير الأطر امل�ؤ�س�سية وتفعيل �آليات التن�سيق والتقييم واملتابعة للق�ضايا ال�سكانية
ب�أبعادها املختلفة.
 .7ت�شجيع و�سائل االت�صال والإع�لام ال�سكاين وتكثيف ن�شاطها لرفع الوعي بالق�ضايا
ال�سكانية والنوع االجتماعي و�إبراز دور ال�شباب وااللتزام بها على جميع امل�ستويات.
 .8تو�سيع قاعدة ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص يف املجال ال�سكاين.
 .9تطوير قواعد البيانات واملعلومات حول ق�ضايا ال�سكان والنوع االجتماعي وربطها
بالأهداف الوطنية و�أهداف التنمية الألفية
وكما نرى يف ال�سيا�سات والإج��راءات ال�سبع تعميما وعدم دقة يف ت�شخي�ص امل�شكلة بينما
ميكن التوجه مبا�رشة �إىل حلولها واملتمثلة يف ثالثة حلول مبا�رشة هي تو�صيل الفتيات يف
عموم اجلمهورية �إىل �إنهاء التعليم الثانوي ،وتوفري خدمات ال�صحة الإجنابية يف عموم
اجلمهورية ،وو�ضع الت�رشيعات التي حتد من الزواج املبكر.
الأمر الذي يجعل الق�ضية يف �أيدي منظمات املجتمع املدين وجهات الدعم اخلارجي التي
تكون يف الغالب منظمات الأمم املتحدة �أو دول مانحة غربية.
ويف هذا ال�سيناريو جند �أن النا�س كمواطنني �سي�ستمر �إبعادهم وابتعادهم من قبل النظام ال�سائد
ومن قبل املانحني الدوليني امل�ساندين و�سوف ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار التزايد ال�سكاين وتزايد
ال�ضغوط على اخلدمات وبالتايل زيادة مطالبة املواطنني بالتغيري .ويف كل الأحوال ،وكما
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هو واقع اليوم ف�إن الإ�صالحات يف بع�ض املناطق وبع�ض القطاعات يف اليمن �سوف تواجه
�صعوبة الن اليمنيني لن يقودوا عملية الإ�صالح هذه ب�أنف�سهم.
حتى �أن اخلطة اخلم�سية بدت وك�أن �أحدا ال يعلم عنها �شيء و ك�أنها م�رشوع مت البدء فيه ثم
ن�سيها الذين �أعدوها .وميكن �أن ترينا اخلطة املتعلقة بال�سكان التي مل يخ�ص�ص لها �أموال
وال م�شاريع وا�ضحة وال زيادة يف موازنة وزارة ال�صحة والإ�سكان كدليل على �أن النقاط
املطروحة لي�ست �إال تكرار نقاط مماثلة �سبق و�ضعها يف اخلطط اخلم�سية املتكررة.
و�أغلب امل�شاريع التي مت تنفيذها يف �ش�أن تنظيم الأ�رسة �أو ال�صحة الإجنابية كانت مدعومة من
دول غربية ،الأمر الذي جعلها حتمل �صفة خارجية بالن�سبة للنا�س وتوجد نوع من املقاومة
ال�شعبية بدال من اال�ستجابة نتيجة ال�شكوك املعتادة يف النوايا الأجنبية جتاه ق�ضية الن�ساء �أو
تقليل عدد ال�سكان.
وب�ش�أن الدعم اخلارجي اخلليجي فكما هو مطروح عن رغبة بع�ض دول اخلليج ب�إيجاد �صناديق
تقوم بها بتنفيذ امل�شاريع التي تقرتحها لت�أهيل اليمن لفقدان الثقة يف قدرة اجلهاز الإداري
واملايل يف اليمن على التنفيذ ،ف�إن �أوليات ال�صناديق اخلليجية لن تكون متعلقة بالزيادة
ال�سكانية امل�ستقبلية بل يف �أف�ضل احلاالت ميكن �أن تركز على ا�ستيعاب قطاعات ال�سكان ال�شابة
الباحثة عن عمل.
ولعدم �ضمان �أن تقوم م�شاريعها بذلك ،فالنتيجة� ،أن كثري من حماوالت التغيري �ستكون
بالت�أكيد غري ملبية وال حتى مالئمة لالحتياج املحلي والواقع االجتماعي ،كما �أنها لن تكون
ذات ا�ستدامة �سيا�سية ،لأن القادة ال�سيا�سيني املحليني مل ي�شرتكوا يف �صناعتها ولن يحر�صوا
على ا�ستمراريتها يف امل�ستقبل.
واليمن التي �ستخ�ضع نف�سها لل�ضغوط اخلارجية بحثا عن الدعم �ستكون عام  2020يف الغالب
موقعا للغليان ،مع حالة من الفزع من عقد من الإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي الذي ال ي�ؤدي
�إىل نتيجة .ومبا �أن ال�شعور بالف�شل �سيتنامى ف�إن االقت�صاد الفقري وال�سجل ال�سيا�سي غري
الناجح قد ي�ؤدي �إىل ع�صيان مدين يكون من �ش�أنه تهديد بقية جوانب اال�ستقرار يف البالد،
وميكن حتى �أن يهدد الدول املجاورة لها.
و�ستبقى بع�ض الدول الغربية مهتمة باليمن ورمبا تكون ال�صني هي الأكرث اهتماما فهي من
ناحية مل تت�أثر كثريا بالأزمة االقت�صادية الدولية ومن ناحية ثانية يبدو تطلعها �إىل املواقع
التي كانت ال�سيطرة الغربية متواجدة فيها من قبل وا�ضحا.
�أما الدول الغربية الأخرى ف�ستكون مقولة ظروفها املرتبطة بالأزمة االقت�صادية العاملية
مربرا لعدم ا�ستمراريتها يف دعم بلد ال ت�ستطيع النجاح فيه .ولن تتمكن اليمن من ممار�سة �أي
�ضغوط على الدول اخلليجية املجاورة وال على الدول الغربية التي كانت تقليديا م�ساندة لها،
لن ت�ستطيع ذلك لأنها يف حالة �ضعف م�ستمرة ،ومتلك مقرتحات حمدودة للتغيري.
وبالتايل فلن حت�صل على �أولوية يف �أجندة الدول املانحة و�سوف ترتك ل�ش�أنها ،كما �سبق
و�أن �رصح ويلف�سون مدير البنك الدويل ال�سابق.
وطبقا لهذا ال�سيناريو ف�إن امل�ؤ�س�سات اليمنية �ستظل �ضعيفة .وب�سبب �أن ق�ص�ص النجاح
حمدودة ومرتبطة ببع�ض املناطق �أو ال�رشائح ،ف�إن املالكني للر�أ�سمال املحلي والقوى
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اجلديدة قد تتجه �أكرث عما تفعله الآن ،لال�ستثمار يف مناطق �أكرث �أمنا لأموالها من اليمن،
كماليزيا والإمارات وم�رص.
وبينما تتجه جموع اجلوعى من الريف اليمني �إىل حدود املدن الرئي�سة وبالذات �صنعاء وعدن
واملكال بحثا عن ما ي�سد فاقتهم عن طريق العمل �أو اجلرمية �أو ال�شحاذة وغريها ،تتجه جموع
القادرين �إىل الهجرة ب�أموالها خارج اليمن .و�ستكون دول اخلليج متاحة للعقول والكفاءات
اليمنية فقط من ه�ؤالء املهاجرين حيث لن تتاح فر�ص العمل للفقراء من الذين ميلكون فقط
قوة عملهم اليدوية.
ولن يكون غريبا �أن يتزايد خالل الع�رش �سنوات القادمة هذا املد من رغبات االنفالت من
ال�سلطة املركزية واللجوء �إىل �إعالن حاالت من االنق�سام عن الدولة الأم .هذا ال�سيناريو يعني
�أن اليمن لن تتجه �إىل طريق يجعل حالها �أح�سن ،بل �أنها من خالل اخل�ضوع للدعم اخلارجي
لن حت�صل �سوى على حال �أ�سو�أ من احلال التي هي واقعة فيه اليوم.
العن�رص الهام يف هذا ال�سيناريو هو �أن �سعي اليمن من �أجل ال�سيطرة على الو�ضع بحيث ال
ت�صل �إىل هذه احلالة لي�س م�ستحيال ،و�إن كان �صعبا .لكن الق�ضية امللحة هي �أن ال�سري يف
مرحلة التجريب لقوى خارجية عن هذا الواقع ومتلك املال فقط �سيعنى �أن اليمن لن يكون لها
حمركات قوى يف �أجندتها لعام 2020م �أف�ضل مما هو موجود اليوم.
وكنتيجة ف�إن الف�شل ،والفزع العام ،والإحباط ،وال�شعور ال�سائد بان هذه احلال ثابتة
وم�ستدمية �سوف ي�ستقر يف النفو�س من �أق�صى البالد �إىل �أق�صاها .ومع قوى �شابة تتزايد
عدديا كل يوم وتتزايد احتياجاتها وت�سد يف وجهها الأبواب ،ف�إن الع�رش �سنوات القادمة
بهذا ال�سيناريو تتجه نحو حتول البالد �إىل حالة من املر�ض املزمن ،الذي تعاجله الدول
املجاورة بني احلني والآخر مبعونات من القمح ومواد التغذية ،لال�ستمرار يف حالة البقاء.
و�ستعود معدالت الزيادة ال�سكانية �إىل الت�ضاعف ،لأن النا�س يف حالة الفقر املدقع يزداد
توجههم نحو الإجناب كنوع من احلفاظ الغريزي على البقاء.
اخلامتة

الكيفية التي �سيكون عليها امل�شهد ال�سيا�سي وال�سكاين لليمن عام 2020م ،تعتمد بدرجة عالية
على عالقات التفاعل بني االجتاهات ال�سيا�سية القائمة والقوى ال�سيا�سية اجلديدة املقبلة،
والعوامل الدميوغرافية ذات الأثر الهام على امل�ستقبل.
توجد معلومات كافية عن هذه العوامل ،فمن الوا�ضح �أن اليمن تواجه م�شكالت جدية ،وال
توجد لأي منها حلول �سهلة .ومن املعقول �أن نتوقع �رصاعات وجتاذبات حمتملة يف العقد
القادم .ويف نف�س الوقت ،ف�إن عملية الوحدة والدميقراطية حتى مع �س�ؤ اال�ستخدام و�أخطاء
التطبيق متثل حدثا خا�صا باليمن يجعل توفر الإمكانات للتغيري قائمة .ولكن توفر الإمكانات
للتغيري لي�ست �ضمانات الحتماالت التغيري فعال.
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خال�صة النقا�ش

بالن�سبة لل�سيناريو الأول من يقر�أه ي�شعر �أننا نعي�شه و�أما ال�سيناريو الثالث
في�شعرنا �أننا ذاهبون �إليه �إذا مل نعمل من الآن.
امل�شكلة �أننا بد�أنا بالفعل ولكنها بداية �ضعيفة جد ًا وميكن يف �أي وقت ننتقل
�إىل ال�سيناريو الثالث..
من خالل الورقة وت�أكيدها على ق�ضية التعليم ،ف�أن عدم اهتمامنا جدي ًا
بالتعليم� ،سي�ؤدي بنا �إىل خمارج �أكرث �سوء ًا.
�أن ال�صحة الإجنابية وما يطرح من �أنها ق�ضية تخ�ص الن�ساء� ،أنها لي�ست
ق�ضية املر�أة �أبد ًا ،و�سوف نخ�رس لو جعلناها ق�ضية املر�أة مهما تكلمنا من
ق�ضية ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�رسة�..سنجد �أنها تخ�ص الزوجني املر�أة
والرجل.
�أننا مهما عملنا على توعية الن�ساء جند �أنهن دائم ًا ي�أخذن ر�أي �أزواجهن وال
يتخذن القرار من تلقاء �أنف�سهن ...وال بد من �أن ترافق التوعية وجود خدمة
�سهلة ،والتوعية بدون هذه اخلدمة لن جتدي نفع ًا.
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احلكم املحلي
يف �إطار املجتمع والدولة يف اليمن
�إ�شكاالته وم�آله
�إعـداد
د .حممـد حم�سـن الظاهـري
ق�سم العلوم ال�سيا�سية– جامعة �صنعاء

�إن العرب « ...متناف�سون يف الريا�سة ,وقل �أن يُ �سلم �أحد منهم الأمر لغريه ولو كان �أباه �أو
�أخاه �أو كبري ع�شريته� ,إال يف الأقل ...فيف�سد العم ران وينتق�ض».

العالمة ابن خلدون
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مقدمــة

ت�سعى هذه الورقة البحثية �إىل درا�سة احلكم املحلي يف اليمن يف �إطار عالقة املجتمع بالدولة,
ووفق ًا خل�صو�صية الدولة اليمنية ونظامها ال�سيا�سي.
نتناول احلكم املحلي يف اليمن عرب جز�أين:
اجلزء الأول :ويت�ضمن تو�صيف الواقع الراهن بدء ًا بتو�ضيح البيئة املجتمعية للحكم املحلي,
وخ�صو�صية مفهوم الدولة اليمنية ,مرور ًا بتبيان اليمن بني توحيد اجلغرافيا وت�أزمي املجتمع
وانتهاء بتو�ضيح �أزمة النظام ال�سيا�سي اليمني و�إ�شكالية �ضعف املجتمع والدولة
والدولة,
ً
واحلاكم مع ًا.
اجلزء الثاين :وي�شمل امل�شاهد (ال�سيناريوهات) باعتبارها جمموعة من االحتماالت املتوقع
�أو املمكن حتققها ,يفرت�ضها الباحث كامتداد لتطورات الظاهرة �أو الأزمة وم�آلها امل�ستقبلي
حيث مت ا�ست�رشاف احلكم املحلي يف اليمن عرب و�ضع ثالثة م�شاهد (�سيناريوهات) كالتايل:
�ستقطبه ونزاعية
 امل�شهد الأول (امتداد للو�ضع الراهن) :قمع التنوع وت�سيي�سه يف ثنائيات ُمَ
(تدين �أداء ال�سلطة املركزية و�شخ�صنتها).
 امل�شهد الثاين (امل�شهد الكارثة) :العودة �إىل الت�شطري والتجزئة فيتم جتزئة املوحد وت�شطريه(االنف�صال واليمننة).
 امل�شهد الثالث (امل�شهد املنقذ) :االعرتاف بالتنوع يف �إطار الوحدة واحلفاظ على الهويةاليمنية العامة ا ُ
مل�سيجة باملواطنة (الأخذ باحلكم املحلي الفاعل).
اجلزء الأول
تو�صيف الواقع اليمني ال راهن
�أوالً :احلكم املحلي يف �إطار املجتمع والدولة

�إن احلديث عن احلكم املحلي هو يف جوهرة حديث عن طبيعة العالقة بني املجتمع والدولة؛
فثمة قاعدة منهجية ت�ؤكد على �رضورة ربط اجلزئية مو�ضع التحليل والتف�سري بال�سياق العام
الذي تقع يف �إطاره هذه اجلزئية ,واملتمثلة هنا باحلكم املحلي والذي يتم تناوله يف �إطار
�أو�سع هو عالقة املجتمع بالدولة وفق ًا للتق�سيم التايل:
.1البيئة املجتمعية للحكم املحلي
تعي�ش اليمن جمتمع ًا ودولة ,حالة من التوتر االجتماعي وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وبالتايل
ف�إن الأحداث غري املرغوبة التي تعاين منها اليمن ما هي �إال �أعرا�ض لأمرا�ض �أو حتديات
مزمنة يواجهها اجل�سد اليمني� ,سواء على امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي �أو على امل�ستوى
الثقايف وال�سيا�سي.
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فعلى امل�ستوى االجتماعي ,يالحظ افتقار اليمن للحراك االجتماعي؛ فثمة تخلخل
اجتماعي�,أظهر �أ�سو�أ ما يف امل�ؤ�س�سات والقوى االجتماعية �سواء كانت تقليدية (كالقبيلة)
�أو حديثة (كاحلزب)� .إذ ميكن تو�صيف املرحلة التي تعي�شها اليمن ب�أنها مرحلة تعانق فيها
�أ�سو�أ ما يف القدمي مع متخلف احلديث ,مبعنى �أدق �أ�سو�أ ما يف القبيلة و�أ�سو�أ ما يف احلزبية.
فعلى �سبيل املثال :القبيلة كبنية تقليدية مل يظهر منها �سوى �سلبياتها؛ كح�ضور ثقافة الث�أر,
وانت�شارها يف اليمن قراها وحوا�رضها ,وكذا ا�ست�سهال ا�ستخدام ال�سالح.
�أما على امل�ستوى احلزبي ,ف�إن اختزال مفهوم احلزبية يف ال�سعي للبقاء يف احلكم �أطول فرتة
ممكنة بالن�سبة للحزب احلاكم وت�شبثه باحلكم والع�ض عليه بالنواجذ و�أحيان ًا بالبنادق .كما
�أن كثري ًا من �أحزاب املعار�ضة قد اختزلت وظائفها يف حماولة ال�سطو على ال�سلطة ,وعلى
الوظيفة ال�سيا�سية ,ون�سيت �أو تنا�ست بقية الوظائف املجتمعية والتثقيفية الأخرى.
�أما على امل�ستوى االقت�صادي ف�إن �ضعف االقت�صاد اليمني وه�شا�شته وتعانقه مع الف�ساد قد
نتج عنه ازدياد الفقراء ,وارتفاع معدل البطالة ,واالرتفاع امل�ستمر للأ�سعار (الت�ضخم).
وبالتايل غدا احلرمان االقت�صادي من �أهم �سمات حياة كثري من اليمنيني! وهذا جنم عنه
قيام االحتجاجات و االعت�صامات ,ومطالبة غالبية اليمنيني احل�صول على حقوقهم وحت�سني
معي�شتهم ,وتوفري حد �أدنى من احلياة الكرمية وال�رشيفة.
�أما التحدي الثقايف ,فيتمثل يف ت�شبع احلكومات املتعاقبة بثقافة �إزاح��ة امل�سئولية عن
كاهلها ,وحتميلها الآخر� ,سواء كان هذا الآخر املعار�ضة ال�سيا�سية �أو م�ؤامرات اخلارج!
ويعد من �سمات الثقافة ال�سيا�سية اليمنية ال�سائدة ,ثقافة تربير ال�سيئ بالأ�سو�أ �إذ يالحظ �أن
النخبة احلاكمة كثري ًا ما تربر ا�ستمرار �سوء الأو�ضاع احلالية ب�أنها رغم �سوءها ما زالت
�أف�ضل من �أيام حكم الإمام قبل قيام ثورة �سبتمرب اليمنية عام 1962م� ,أما �أخطر �سمات
الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة يف اليمن ف�إنها تتمثل يف �أن النخبة احلاكمة تتملكها ثقافة اال�صطفاء
ال�سيا�سي والع�صمة ال�سيا�سية؛ فاحلاكمون يعتقدون �أنهم مالئكة على الأر���ض اليمنية,
ال يخطئون فهم مع�صومون وغالب ًا ما يتحدثون عن منجزاتهم التي هي يف حقيقتها �أعمال
عادية مرتبطة بحد �أدنى مما ينبغي �أن تقوم به احلكومة املركزية (�أي حكومة) .فالإ�شكالية
يف اليمن ,ورمبا يف الوطن العربي� ,أن احلكام يهونون من �أخطائهم ويهولون من �أخطاء
املعار�ضة ,وكذلك تفعل املعار�ضة .فالعقل ال�سيا�سي اليمني مازال م�شبعا بثقافة التهويل
والتهوين!
�أما التحدي ال�سيا�سي ,فيتمثل يف :ال�ضعف امل�ؤ�س�سي ,و�شخ�صانية ال�سلطة ال�سيا�سية� .صحيح
�أن ثمة م�ؤ�س�سات ,ولكنها حت�رض يف �شكلها ومبناها ,وتغيب يف جوهرها ومعناها .والأخطر
�أن كثري من املمار�سني ال�سيا�سيني اليمنيني يكرهون امل�ؤ�س�سية ويركنون لل�شخ�صانية يف �صناعة
القرار و�إدارة �ش�ؤون املجتمع والدولة ,ومما يزيد الطن بلة �أن ثمة ميل لدى النخبة احلاكمة
لإ�صدار الن�صو�ص (املبادرات) بدال عن حما�سبة الل�صو�ص!
 .2خ�صو�صية مفهوم الدولة اليمنية و�سمة نظامها ال�سيا�سي:
�إن خ�صو�صية الدولة اليمنية تتمثل يف ن�ش�أتها ،وطبيعة نظامها ال�سيا�سي ،فهي ذات ن�ش�أة
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قبلية حتكيمية� ،أما نظامها ال�سيا�سي ف�إنه يت�سم بالثنائية ،حيث حتت�ضن الدولة اليمنية نظامني
�سيا�سيني متجاورين ومتفاعلني مع ًا ،هما النظام (الر�سميـ التحكيمي) ،والنظام ال�سيا�سي
القبلي.
�أ .النظام ال�سيا�سي (الر�سمي /التحكيمي) يف اليمن

�إن املق�صود ،هنا ،بلفظتي «ر�سمي» و»حتكيمي» الواردتني يف و�سم النظام ال�سيا�سي اليمني،
�أن النظام «ر�سمي» �أي �أن من يرت�أ�س النظام ال�سيا�سي يف اليمن ،هي ال�سلطة احلاكمة العليا يف
الدولة .ومن ثم هي ال�سلطة «الر�سمية» العليا التي تتوىل رئا�سة الدولة اليمنية.
وهذا النظام ال�سيا�سي يو�سم ب�أنه «ر�سمي»؛ لأن من يت�سنمه ُيعد مفو�ض ًا «ر�سمي ًا» يف ت�سيري
�أمور املجتمع والدولة ،م�ستند ًا يف ذلك �إىل الد�ستور والقوانني املعلنة واملعمول بها يف
الدولة اليمنية ،كما �أن هذه ال�سلطة احلاكمة متلك «ر�سمي ًا» حق احتكار ا�ستخدام القوة يف
الدولة اليمنية ،وترت�أ�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل امتالكها حق �صنع القرار ال�سيا�سي،
وتوزيع جميع الوظائف واملنا�صب يف اليمن.
كما �أن هذه ال�سلطة احلاكمة (رئي�س الدولة) ال تعتمد بال�رضورة يف و�صولها �إىل �سدة احلكم
وت�سنمها رئا�سة الدولة اليمنية ،على النظام القبلي� ،أو الركون �إىل قبيلة ما «دائم ًا» ،بل قد
توجد �آليات �أخرى متعددة ت�ساعد على «القفز» �إىل قمة الهرم ال�سيا�سي اليمني ،ومن هذه
الآليات :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والتنظيم ال�سيا�سي� ،أو العامل اخلارجي.
�أما لفظة «حتكيمي» الواردة� ،أي�ض ًا ،يف ُم�سمى النظام ال�سيا�سي اليمني وو�سمه ب�أنه «حتكيمي»
فت�ؤكد ،هنا ،على ح�ضور «العامل القبلي» ودوره يف �إي�صال من �سيتوىل رئا�سة الدولة
اليمنية ،ودعمه ملن يتوىل النظام ال�سيا�سي «الر�سمي» ،وفق ًا لثقافة التحكيم القبلي ،ومن ثم
املجتمعي.

ومن �شواهد وجود النظام ال�سيا�سي (الر�سميـ التحكيمي) وم�ؤ�رشاته :متايز مفهوم النظام
ال�سيا�سي الر�سميـ التحكيمي عن مفهوم (احلكم القبلي) فالنظام القبلي يرتكز على الع�صبية
القبلية (باملفهوم اخللدوين) ،ويركن �إىل خ�صو�صية مفهوم القبيلة اليمنية التي هي �سيا�سية
بحكم التعريف.
كما �أن تر�ؤ�س الدولة اليمنية هو غالب ًا من ن�صيب جهات �أو �أ�شخا�ص من خارج �رشيحة �شيوخ
القبائل ،و�أحيان ًا من خارج اليمن ،و�إن كان لبع�ض القبائل اليمنية (املت�صارعة واملتوازنة)
دور يف و�صول بع�ض ه�ؤالء الر�ؤ�ساء ودعمهم ،ورمبا �إ�سقاطهم.
�إ�ضافة �إىل ا�ستناد كثري من النخب احلاكمة اليمنية (وخا�صة �أع�ضاء احلكومات اليمنية
املتعاقبة) وركونها يف جتنيدها ،وتقلد منا�صبها ال�سيا�سية �إىل �أ�س�س ومعايري غري قبلية،
كالركون �إىل الر�ضاء ال�شخ�صي للحاكم (�أو املحكم) ومدى ثقته يف ع�ضو النخبة املعني� ،أو
�إىل العامل املناطقي� ،أو احلزبي� ،أو �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وللتدليل على هذا اال�ستنتاج يالحظ �أن رئي�س الدولة احلايل ينتمي اجتماعي ًا �إىل �رشيحة
الفالحني �أما وظيفي ًا فينتمي �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اليمنية.
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�أما ر�ؤ�ساء الوزارات املتعاقبة ،فهم �إما من �أبناء الق�ضاة� ،أو ال�سادة (الها�شميني) �أو من
العمال.
كما �أن �أول حكومة �شكلت عقب �أول انتخابات برملانية مينية �أجريت يف ظل التعددية
ال�سيا�سية واحلزبية عام 1993م مل ت�ضم �سوى خم�سة وزراء ينتمون (اجتماعي ًا) �إىل �رشيحة
�شيوخ القبائل ،كما �أن واحد ًا منهم فقط ميكن االطمئنان �إىل �أن ان�ضمامه �إىل الوزارة ب�سبب
ثقله القبلي� ،أما الأربعة الوزراء الآخرين فقد ا�ستوزروا لأ�سباب �أخرى غري قبلية (حزبية،
مناطقية ،ثقة احلاكم واملحكم بهم) .كما �أنهم ،قبلي ًا ،ينتمون �إىل مناطق �ضعف فيها التما�سك
والت�ضامن القبلي .بل يالحظ �أن التعديل الوزاري ال�صادر بتاريخ ( )2006/2/11قد ا�ستند
�إىل عوامل �أخرى غري قبلية� ،إذ كان العامل املناطقي (اجلهوي �أو اجلغرايف) حا�رض ًا،
�إ�ضافة �إىل عامل الثقة� ،أو االنتماء احلزبي� ،أما العامل القبلي فيبدو �أنه بدا يتوارى خا�صة
يف ت�شكيل الوزارات املتعاقبة.
ب .النظام ال�سيا�سي القبلي

بداية ميكن التقرير �أن القبيلة اليمنية ،وكذا العربية ،متثل مفهوم ًا �سيا�سي ًا؛ فاملجتمع
ال�سيا�سي العربي ،يف غالبيته ،كان وما زال مرتبط ًا ب�شكل رئي�سي بالعائلة �أو الع�شرية �أو
الع�صبية �أو القبيلة ،وهذا ما �أكده ابن خلدون ،حيث يرى «�أن متهيد الدولة وت�أ�سي�سها...
�إمنا يكون بالع�صبية» كما «� ...أن الغاية التي جتري �إليها الع�صبية هي ا ُ
مللك» .فاملجتمع
العربي املعا�رص ما زال تتقا�سمه الع�صبيات ،كما �أن بع�ض املفاهيم والقيم القبلية ما تزال
م�ؤطرة وم�ؤثرة لكثري من مواقف الإن�سان العربي و�أمناط �سلوكه.
�إن القبيلة اليمنية متثل �أحد مفاهيم القبلية ال�سيا�سية؛ فهي بحكم التعريف ت�شكل مفهوم ًا �سيا�سي ًا،
حيث جتمع بع�ض ًا من �سمات احلزب ال�سيا�سي وبع�ض ًا من �سمات جماعات امل�صلحة �أو ال�ضغط.
فالقبيلة اليمنية ت�سعى للو�صول �إىل ال�سلطة ،وت�شارك يف �صنع القرار ال�سيا�سي اليمني ب�شكل
مبا�رش (وهذه �إحدى �سمات احلزب ال�سيا�سي) .هي كذلك ت�سعى للت�أثري يف �صنع القرارات
ال�سيا�سية ،مبا يحقق م�صاحلها (وهذه من �سمات جماعات امل�صلحة �أو جماعات ال�ضغط).
�إن القبيلة اليمنية �سيا�سية اجلذور بحكم تطورها التاريخي ،فالقبيلة اليمنية ،تاريخي ًا ،كانت
تتحول �إىل دولة قوية �أو �إىل مملكة بزعامة القبيلة القوية (الغالبة)� .أما يف التاريخ اليمني
احلديث واملعا�رص فقد مار�س ،وما زال ميار�س ،زعماء (�شيوخ القبائل مهام �سيا�سية
عديدة؛ حيث �شاركوا يف احلكومات واملجال�س النيابية املتعاقبة ،كما �أن �أحد �أبرز ال�شيوخ
القبليني (ال�شيخ عبدالله بن ح�سني الأحمر ,رحمة الله) قد تر�أ�س ثالثة جمال�س نيابية� ،إ�ضافة
�إىل تر�ؤ�سه (حتى مماته) حلزب (التجمع اليمني للإ�صالح).

ثانياً :اليمن بني توحيد اجلغ رافيا وت�أزمي املجتمع والدولة

.1توحيد �شطري اليمن الواحد (اجلمهورية اليمنية)
رغم واحدية اليمن �أر�ض ًا و�شعب ًا� ،إال �أنها ُ�شطرت �إىل مينني (�شمايل وجنوبي) ،وحكمتها
نخبتان ،و�سلطتان �سيا�سيتان متباينتان (�أيديولوجي ًا و�سيا�سي ًا)؛ ولذا فقد عرفت اليمن
ب�شطريها حروب ًا عدة كانت �آخرها و�أخطرها حربي عامي  1972و1979م.
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وعلى الرغم من اقرتان قيام دولة الوحدة التي � ُأعلنت يف 22مايو 1990م بالتوجه نحو
الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية� ،إال �أن اخلربة ال�سيا�سية اليمنية ال�شطرية قد �أثبتت �أن احلكام
ال�شطريني كثري ًا ما �أجلوا الدميقراطية وغيبوها حتت �شعار ،بل زعم ،حتقيق الوحدة اليمنية
�أوالً ،وهم يف احلقيقة امل�ستفيدون وحدهم من دون ال�شعب فال الدميقراطية مور�ست وال
الوحدة حتققت ،حتى جاءت «اللحظة الوحدوية» التي حتولت بفعل متغريات عديدة �إىل «حالة
وحدوية».
وعلى الرغم من تباين النظامني ال�سيا�سيني يف كال ال�شطرين� ،إال �أن ح�ضور �إرادة �سيا�سية
وحدوية يف كال ال�شطرين� ،إ�ضافة �إىل متغريات �أخرى حملية ودولية ،قد دفعت باجتاه
�صدور قرار �إعادة حتقيق الوحدة اليمنية يف 1990/5/22م.
ورغم ا�ستناد القرار الوحدوي �إىل �إرادة �سيا�سية ال تخطئها العني ،ف�إن ثمة عوامل عدة
�ساعدت على جناح هذا القرار الوحدوي وتر�سيخه ،من هذه العوامل:
• وجود هوية مينية عامة م�شرتكة ،فبالرغم من �أن اليمن بلد القبائل والع�صبيات الكثرية،
�إال �أنها تتمتع بهوية ح�ضارية واحدة؛ حيث ُيجمع اليمنيون ب�شتى انتماءاتهم القبلية وال�سيا�سية
واملذهبية على هوية ح�ضارية م�شرتكة هي «الهوية اليمنية» يف �إطار هوية �أو�سع و�أعم هي
الهوية العربية الإ�سالمية.
• وحدوية الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية اليمنية ,ووعيها بوجود �شعب ميني واحد.
• �إن ت�شطري اليمن وجتزئتها �أر�ض ًا و�شعب ًا كان ت�شطري ًا �أو جتزئ ًة مبالغ فيهما ،مبعنى
«ت�شطري ال�شطر» �أو «جتزئة اجلزء» لدرجة جعلت اليمن يبدو وك�أنه ا�ستثناء غري طبيعي ،يف
وعي اليمنيني و�إدراكهم على الأقل ،وال ين�سجم وقانون التجزئة املعمول به يف «الدويالت
القطرية» للوطن العربي؛ وهذا كما يبدو �ساعد اليمنيينـ �إىل جانب املتغريات الدوليةـ على �أن
يرف�ضوا ثقافة التجزئة� ،أي الثقافة القطرية ،التي لقيت قبو ًال وا�ضح ًا لدى بع�ض الأقطار
العربية ،بل جتاوب ًا لدى بع�ض الأنظمة العربية الأخرى ،وخا�صة الغنية منها.
� .2إ�شكالية ت�أزمي املجتمع والدولة

�أ .جذور الأزمة و�أبعادها

تعاين اليمن من �أزمة �سيا�سية وجمتمعية �شاملة ومركبة لي�س على م�ستوى النظام ال�سيا�سي
فح�سب ,بل وعلى م�ستوى العالقة بني املجتمع والدولة؛ لأ�سباب عدة من �أهمها :افتقار التوجه
الر�سمي مل�صداقية الأخذ بجوهر قيم النموذج الدميقراطي ,وال�سعي لت�شويهه والتحايل عليه,
واالكتفاء بنقل ال�شكل دون اجلوهر واملبنى دون املعنى .فبالرغم من حماكاة اليمنيني
للخارج وحتكيمه� ,إال �أنهم ف�شلوا يف نقل النموذج الدميقراطي الليربايل الغربي وتبيئته
وا�ستنباته يف بيئة مينية طاردة لكثري من قيمه ,كما �أنهم عجزوا عن احلفاظ على كثري من
القيم اليمنية الإيجابية.
مما جنم عن ذلك �ضعف كل من املجتمع والدولة  ,و�ضعف احلاكم ال�سيا�سي اليمني الذي كان
قوي ًا ,ب�سبب �إ�ضعاف ركائز كل من املجتمع والدولة اليمنية.
وهكذا يبدو �أن اليمنيني جنحوا يف �إعادة توحيد وطنهم اليمن الواحد املوحد ,ولكنهم مل
يكونوا جادين وغري مهيئني للتوجه نحو الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية مما �أدى �إىل
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ا�ستمرار الأزمات املجتمعية وتفاقمها.
�إن الأزمة التي تعاين منها اليمن �أكرث تعقيد ًا وتركيب ًا� .إنها �أزمة جمتمعية �شاملة ,ذات �أبعاد
�سيا�سية ,واجتماعية واقت�صادية ،وثقافيه و�أمنية.
ب� .إ�شكالية �أزمة النظام ال�سيا�سي لدولة الوحدة

يعاين النظام ال�سيا�سي اليمني �أزمات عدة بدء ًا ب�أزمة تكامل وطني ,و�أزمة تغلغل ,ومرور ًا
وانتهاء ب�أزمة توزيع وتدين قدراته اال�ستخراجية واال�ستجابية.
ب�أزمتي �رشعية وم�شاركة,
ً
� -أزمة تكامل وطني (�أزمة هوية)

يقال �إن جمتمع ًا ما ,يعاين من �أزمة تكامل وطني و�أزمة هوية عندما تكون انتماءات �أفراده
ووالءاتهم متجهه نحو كيان حملى حمدود� ,أدنى من الوطن والدولة (كالوالء للقبيلة ,الطائفة
القوية ,ال�ساللة ,املنطقة).

على الرغم من �أن اليمن عرب تاريخها ال�سيا�سي الطويل قد عرفت ظاهرتي التوحد والتجز�ؤ.
ف�إن قيام دولة الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م قد �أعلن دخول اليمن ع�رص الدولة املوحدة.
ولكن الأحداث الأخرية التي عا�شتها اليمن بدء ًا من عام 1994م وحتى الآن ,جتعلنا ننبه �إىل
خطورة دخول اليمن �أزمة تكامل وطني ,ورمبا �أزمة هوية.
�صحيح �أننا �أثبتنا يف بع�ض درا�ساتنا� ,أنه رغم �أن اليمن بلد القبائل والع�صبيات الكثرية� ,إال
�أنها تتمتع بهوية ح�ضارية واحدة ,حيث ُيجمع اليمنيون ب�شتى انتماءاتهم القبلية واملذهبية
على هوية ح�ضارية م�شرتكة هي “الهوية اليمنية “يف �إطار هوية �أو�سع و�أعم هي الهوية
العربية الإ�سالمية.
�إال �أن ما يحدث يف املحافظات اجلنوبية من اليمن املوحد ينذر بح�ضور �أزمة تكامل وطني.
حيث ظهرت �شعارات ومفاهيم يف غري �صالح الوحدة اليمنية ,مثل ترديد مقوالت ومفاهيم
مثل “امل�س�ألة اجلنوبية» ,و «دولة اجلنوب العربي» ,وكذلك مفهوم «الق�ضية اجلنوبية» بد ًال
من �أن تكون " الق�ضية الوطنية ".
واخل�شية هنا� ,أن يتحول ما يحدث يف املحافظات اجلنوبية من ق�ضية مطلبيه �إىل �أزمة هوية
وتكامل وطني.
�صحيح �أن النخبة احلاكمة قد ا�ستنزفت �رشعية الوحدة دون االنتقال �إىل �رشعية الإجناز
وفاعلية الأداء ,ولكن من ال�صحيح �أي�ض ًا �أن الق�ضية لي�ست ق�ضية جنوبية �أو ق�ضية �شمالية ,بل
�إن الق�ضية تتمثل يف غياب كثري من احلقوق وانتهاك احلريات يف غالبية املحافظات اجلنوبية
وال�شمالية على حد �سواء.
ورغم �أنني �أتفهم ما يعانيه بع�ض �أخوتي يف احلافظات اجلنوبية عندما يرفعون بع�ض
ال�شعارات ,لكنهم يقدمون للنخبة احلاكمة احلجة ال�ستخدام و�سائل القهر والبط�ش ,وظلم
الوحدة اليمنية ,فالوحدة اليمنية براء من تدين �أداء النخبة احلاكمة.
ويف هذا ال�سياق ,ينبغي التنبيه والتحذير مع ًا �إىل �أن اليمن قد عرفت عرب تاريخها الو�سيط
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واحلديث ما ُعرف بالدويالت �أو الكيانات ال�سيا�سية املتزامنة واملتعاقبة ,حيث زادت على
اثنتي ع�رشة كيان ًا (خالل الفرتة من عام 821م �إىل ما قبل �سبتمرب 1962م).
�إن الأحداث الراهنة تومئ �إىل ف�شل النخبة احلاكمة يف احلفاظ على الوحدة ,وتر�سيخ مفهوم
الوحدة من خالل التعدد ,فال يكفي �أن يكون نائب رئي�س اجلمهورية من حمافظة جنوبية ما,
�أو رئي�س الوزراء من حمافظة جنوبية �أخرى .فليتم متثيل هذه املحافظات كبقية املحافظات
اليمنية �شمالها وجنوبها ,ولكن يف �إطار ما ميكن ت�سميته بـ “التمثيل يف �إطار الأكفاء ,بحيث
يتم متثيل املناطق جغرافي ًا ولكن يف �إطار الكفاءة وقوة ال�شخ�صية والنزاهة وح�ضور الإرادة,
ولي�س يف �إطار تقدمي الثقة على الكفاءة كما يحدث الآن� ,أو قبول الكفء حب�سه لكفاءته؛ ثمن ًا
لبقائه يف من�صبه الر�سمي لأطول فرتة ممكنه!
كما يتعني التذكري هنا� ,إىل �أن��ه عندما تغيب عدالة الدولة و�سيادة القانون واملواطنة
املت�ساوية يح�رض االنتماء �إىل ما قبل الدولة ,ويتم تهديد التكامل القومي والهوية الوطنية.
� -أزمة تغلغل (عدم تكامل �إقليمي)

يقال �إن نظام ًا �سيا�سي ًا ما يعاين من �أزمة تغلغل �أو عدم تكامل �إقليمي عندما تعجز ال�سلطة
املركزية عن فر�ض �سيطرتها و�سيا�ساتها يف �إطار الد�ستور والقانون ,على كامل �إقليم
الدولة �أو عدم قدرتها على التغلغل والو�صول �إىل كافة مكونات املجتمع وقطاعاته.
على الرغم من �أن حرب �أو �أحداث �صعده تعد مبثابة �أحداث كا�شفة لعدة �أزمات يعاين منها
النظام ال�سيا�سي؛ �إال �أن هذه الأحداث �شاهدة على وجود �أزمة تغلغل� .إذ يالحظ عدم قدرة
احلكومة اليمنية على التغلغل والو�صول �إىل جميع �أنحاء �إقليم الدولة اليمنية (مهما قيل حول
�صعوبة الت�ضاري�س ووعورة جبال منطقة �صعده) .فها هو اعرتاف ر�سمي (حكومي) عرب
وزير الداخلية ال�سابق ب�أن (ح�سني بدر الدين احلوثي) قد ا�ستطاع ممار�سة ن�شاطات غري
د�ستورية منذ العام 1997م وحتى عام 2004م ,فيها منع املواطنني عن �أداء الزكاة لأجهزة
الدولة ,والقيام ب�رشاء �أ�سلحة ,وانت�شار ملي�شيات م�سلحة.
ورغم �سعادتنا ب�إعالن وقف �إطالق النار يف حمافظة �صعده ووقف نزيف الدم اليمني وهدر
الإمكانات �إال �أن ما يحز يف النف�س �أن احلكومة اليمنية ما يزال �أ�سلوبها يف تعاملها مع الأزمات
اليمنية� ,أقرب �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب املهدئات وامل�سكنات بد ًال من تبنيها ال�سرتاتيجيات حل
الأزمات اليمنية املتكاثرة.
� -أزمة �رشعية

العجز عن االنتقال من �رشعية الوحدة �إىل �رشعية االجناز والإ�شباع والأداء!
• �إن ات�ساع الوطن اليمني عقب توحيده يعد من �أهم م�صادر �رشعية ال�سلطة احلاكمة القائمة.
ومن ثم ف�إن كلفة حماولة تهمي�ش النهج الدميقراطي �أو تغييبه قد ي�ؤدي على املدى املتو�سط
والطويل �إىل متزيق الوطن وت�شطريه ,وهذا يفرت�ض �إال يقبل به احلاكم الذي يعترب احلفاظ
على الوحدة من �أهم املنجزات التاريخية حلكمه.
• يالحظ �أن الوحدة اليمنية تعد مبثابة «املتك�أ» الذي ت�ستند �إليه الدميقراطية اليمنية� ,إذ
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غدت هذه الوحدة من �أهم م�صادر �رشعية النظام ال�سيا�سي اليمني ,بل ميكن القول �أن �رشعية
الوحدة قد حجبت �رشعية الإجناز التي يفرت�ض �أن ت�ستند �إليها احلكومة اليمنية.
�إن من �أهم مواطن �ضعف التجربة الدميقراطية يف اليمن �أن اليمنيني ي�صفون احلدث �أو املنجز
دون ال�سعي جلني ثماره! فقد �أعاد اليمنيون توحيد وطنهم الواحد ,و�أعلنوا التوجه نحو
التعددية ال�سيا�سية واحلزبية و�أجروا انتخابات نيابية ورئا�سية وحملية ,ولكنهم اقتتلوا عام
1994م ,وكذلك عرفت �صعده حروب خم�سة منذ عام  2004وحتى الآن.
وهكذا يالحظ �أن اليمنيني ي�صنعون �أحداث ًا ويوجدون من امل�ؤ�س�سات والآليات احلديثة,
ولكنها ال ت�ؤتي �أكلها وال يجني اليمنيون ثمارها.
• �إ�شكالية ا�ستنزاف �رشعية الوحدة دون االنتقال �إىل �رشعية الإجناز وفاعلية الأداء
على الرغم من ارتباط �إعالن التوجه نحو الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية ب�إعادة حتقيق
الوحدة ,وا�ستنتاجنا ب�أن هذه الوحدة كانت مبثابة «كاريزما» ال�شعب اليمني و�شخ�صيته
امللهمة� ,إال �أنه ميكن ت�سجيل املالحظات التالية:
 �إذا كان �ضمن ما يح�سب للرئي�س على عبدالله �صالح (ومعه كل الوحدويون من �أبناء ال�شعباليمني وقواه االجتماعية وال�سيا�سية) على دولة الوحدة �إبان �أزمة االنف�صال� ,إال �أن املتتبع
للواقع اليمني يلحظ �أن النظام ال�سيا�سي لدولة الوحدة قد اتك�أ كثري ًا على �رشعية الوحدة بحيث
جعل من الوحدة اليمنية مبثابة املعني يف توليد قدرته الرمزية ,دون ال�سعي اجلاد لتعظيم بقية
قدراته ووظائفه.
 كما يبدو �أن احلكومة اليمنية قد �أكتفت �إىل حد «الزهد» بالركون �إىل �رشعية هذه «الوحدةالكاريزما» دون االلتفات �إىل ��ضرورة االنتقال من �رشعية الوحدة �إىل �رشعية الإجناز
والإ�شباع وفاعلية الأداء.
� -أزمة م�شاركة و�أزمة وعي �سيا�سي رغم ح�ضور االنتخابات

على الرغم من �أن اجلذور التاريخية للم�شاركة ال�سيا�سية يف اليمن تعود �إىل التاريخ القدمي,
ري من الباحثني �إىل �أن اليمنيني قد عرفوا نوع ًا من امل�شاركة ال�سيا�سية عرب
حيث يذهب كث ٌ
املجال�س النيابية التي كانت مبثابة جمال�س ا�ست�شارية للدولة ,مكونة من ممثلي املدن ور�ؤ�ساء
القبائل وكانت هذه املجال�س ت�سمى بـ»املزواد» �أو «امل�سود» ؛�إال �أن النظام ال�سيا�سي اليمني
احلايل يعاين من �أزمة م�شاركة �سيا�سية .فبالرغم من معرفة اليمن لثالث دورات انتخابية
برملانية ,ودورتني انتخابيتني رئا�سيتني ,وكذلك دورتني انتخابيتني للمجال�س املحلية؛ �إال
�أنه ميكن القول �أن ثمة �أزمة م�شاركة يعاين منها النظام ال�سيا�سي اليمني ,بل و�أزمة وعي
�سيا�سي رغم ح�ضور االنتخابات.
�صحيح �أن كثري ًا من اليمنيني يذهبون �إىل �صناديق االقرتاع وي�شاركون يف الإدالء ب�أ�صواتهم
يف االنتخابات ,وهذا قد يبدو م�ؤ�رش ًا على �أن اليمني ي�شارك �سيا�سي ًا عرب االنتخابات ,حيث
تعد االنتخابات من �أهم م�ؤ�رشات امل�شاركة ال�سيا�سية و�شواهد وجودها .وكما �أنها من �أهم
و�سائل تداول ال�سلطة وتناوبها �سلمي ًا يف �إطار املجتمع والدولة.
158
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

�إ�ضافة �إىل �أن االنتخابات العامة ال تقت�رص على القوانني والإجراءات املنظمة لها فح�سب ,بل
هي عملية اجتماعية ,و�سيا�سية ,وثقافية تت�أثر ب�إطارها املجتمعي العام.
�إال �أن من ال�صحيح �أي�ض ًا �أن ثمة �إ�شكالية يف هذا ال�سياق ,حيث �أن الناخب اليمني ي�شارك يف
االنتخابات اليمنية لي�س على �أ�سا�س املفا�ضلة بني الربامج ال�سيا�سية واالنتخابية للأحزاب,
ووفق ًا لالختيار الر�شيد بل وفق ًا لثقافة(داعي القبيلة) �أو تلبية مل�صلحه �شخ�صية �أو مناطقية,
�أو رغبه يف احل�صول على املال ال�سيا�سي �أو خوف ًا من الرتهيب ,بل يبدو �أن كثري ًا من
الناخبني اليمنيني ما زالوا �أ�رسى ملقولة «�سيف احلاكم وذهبه».
وبالتايل ف�إن املح�صلة النهائية لهذه االنتخابات(�سواء كانت برملانية �أو رئا�سية �أو حملية)
العجز عن حتقيق �أهدافها املعلنة� ,إذ عجزت من �إدارة ال�رصاع ال�سيا�سي �سلمي ًا ,وف�شلت يف
تفعيل مبد�أ تداول ال�سلطة وتناوبها �سلمي ًا! حيث ما تزال اليمن تعاين من �أزمات عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي وانت�شار احلروب وال�رصاعات غري ال�سلمية.
فالأ�صل يف وجود االنتخابات وامل�ؤ�س�سات احلديثة قيامها بتلطيف حدة ال�رصاعات ال�سيا�سية
الناجمة عن تعار�ض امل�صالح ,وال�سعي للحد من تفاقمها�,إال �أن املتتبع للتجارب االنتخابية
اليمنية يدرك �أنها ما تزال عاجزة من تخفيف معاناة غالبية �أبناء ال�شعب اليمني الذي يطحنه
الفقر والغالء والبطالة!
ُ
وهكذا ف�إن هذه االنتخابات ال ت�أتي �أكلها ,وهي �أقرب للتعبئة ال�سيا�سية منها �إىل امل�شاركة
ال�سيا�سية.
ويبدو �أن هذا الو�ضع ناجم عما ا�ستنتجناه يف �إحدى درا�ساتنا ال�سابقة ,من �أن الدميقراطية
يف اليمن ليربالية الآليات والو�سائل ,ومينية الثقافة والقيم؛ حيث اكتفى اليمنيون با�سترياد
املبنى الدميقراطي الليربايل الغربي ,بينما بقى املعنى ميني املحتوى واملمار�سة� ,إذ ما
انفك ي�صطبغ بالإطار املجتمعي العام.
ثالثاً :جمال�س حملية مُ نتخبة ال تلد م�شاركة �شعبية فاعلة بل حروب ًا و�أزمات متعددة!

على الرغم من �أن الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية يف اليمن قد �أفردت م�ساحة منا�سبة ل�صالح
قيام جمال�س حملية� ,إال �أن احلياة ال�سيا�سية اليمنية ما تزال طاردة لإمكانية تطبيق هذه
الن�صو�ص ,وتفعيلها.
فعلى �سبيل املثال ين�ص د�ستور اجلمهورية اليمنية ,عرب مادته الرابعة على “�أن ال�شعب مالك
ال�سلطة وم�صدرها وميار�سها ب�شكل مبا�رش عن طريق اال�ستفتاء واالنتخابات العامة ,كما
يزاولها بطريقة غري مبا�رشة عن طريق الهيئات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية وعن طريق
املجال�س املحلية املنتخبة».
كما ي�شري الد�ستور (املادة � )146إىل �أن الوحدات الإدارية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية ويكون
لها جمال�س حملية منتخبة انتخابا حر ًا مبا�رش ًا ومت�ساوي ًا على م�ستوى املحافظة واملديرية.
كما يتم اعتماد مبد�أ الالمركزية الإدارية واملالية ك�أ�سا�س لنظام الإدارة املحلية.
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�إن ولع النخبة احلاكمة يف اليمن بنحت الن�صو�ص و�إ�صدار القوانني قد �أوجد لدينا جمال�س
حملية هي �أقرب �إىل الأ�شجار غري املثمرة ,حيث تتباهى احلكومة اليمنية بعدد الدورات
االنتخابية دون الرتكيز على ثمارها ومردوداتها� .إن االنتخابات اليمنية هي �أقرب �إىل
التعددية الإح�صائية التي تلد حروب ًا وعدم ا�ستقرار �سيا�سي واجتماعي مع ًا!
�إذا كان من �أهم �أ�س�س النظم الدميقراطية و�أركان احلكم املحلي� :ضمان اال�ستقالل الن�سبي
للحكم املحلي يف خمتلف �أ�شكاله وم�ستوياته جتاه احلكومة املركزية ,وكذا تقوية البناء
ال�سيا�سي للدولة وحتديثها ,وتعزيز التكامل الوطني واحلد من النزاعات بني الوحدات
املحلية ,وحتقيق امل�شاركة ال�شعبية الفاعلة ,عرب قرار �سيا�سي يكون مبثابة نتاج تفاعل بني
كل القوى ال�سيا�سية ,ف�إن جتربة املجال�س املحلية يف اليمن ال تومئ �إىل حتقق هذه الأ�س�س
والأركان بل يالحظ �أن لدينا يف اليمن جمال�س حملية �أقرب �إىل الأ�صداف اخلاوية ,و�إىل
ال�شكل واملبنى منها �إىل اجلوهر واملعنى �إذ يالحظ �أن اليمن يعرف ظواهر غري �سوية �سيا�سي ًا
منها:
.1انتخابات ميانية من دون دميقراطية!
�إن من امل�شكالت التي يعاين منها النظام ال�سيا�سي اليمني فهمة للدميقراطية على �أنها �أ�شكال
و�إجراءات (انتخابات) ,ومل يتنبه �إىل �أن الدميقراطية �إىل جانب كونها �أ�شكال و�آليات فهي
قيم وثقافة؛ فمفهوم الدميقراطية يف �أو�سع معانيها (كما يراها عامل ال�سيا�سة العربي املرحوم
د .حامد ربيع) ت�شمل عنا�رص ثالثة:
 الأول :كرامة الإن�سان :مبعنى �أن هناك حد ًا �أدنى من احلقوق يفر�ض نف�سه على ال�سلطةال�سيا�سية لأي مواطن �أيا كانت ديانته �أو عقيدته ال�سيا�سية.
 الثاين :جماعية �صنع القرار ال�سيا�سي ,فلي�س من حق احلاكم �أيا كانت قدراته �أن ينفردباتخاذ القرار القومي.
 الثالث :الرقابة على ال�سلطة احلاكمة مبا يعنيه ذلك من م�س�ؤولياتها من جانب ,واحرتامالر�أي العام من جانب �آخر.
.2انتخابات ميانية توليدية!

ميكن القول �أن احلياة ال�سيا�سية اليمنية تعرف ما ميكن ت�سميته بـ “التوليد ال�سيا�سي « ,مبعنى
�أن ثمة انتخابات متعددة ولكنها ال ت�ؤتي �أُكلها ,بل تلد انتخابات و�أزم��ات �أخرى؛ فعلى
�سبيل املثال يالحظ �أن االنتخابات املحلية يف دورتها الثانية (انتخابات �سبتمرب ,)2006
ولدت انتخابات املحافظني غري املبا�رشة التي �أجريت يف 2008/5/17م ,والتي بدورها
كان خمطط لها �أن تكون خطوة ا�ستباقية من قبل احلزب احلاكم «وقابلة �أو حا�ضنه» لرابع
انتخابات برملانية كان من املفرت�ض �إجرائها يف  27ابريل املا�ضي خا�صة و�أن امل�ؤمتر
ال�شعبي العام ح�صل على �أغلبية مريحة �أو كا�سحة يف االنتخابات املحلية (�سبتمرب 2006م).
ويف هذا ال�صدد ,ميكن القول �أن انتخابات املحافظني تعترب خطوة حمدودة يف االجتاه
ال�صحيح؛ لأنها تتكئ على نظام انتخابي غري مبا�رش.
وما يحد من فاعلية جتربة انتخاب املحافظني �أنها عبارة عن “تناف�س “يف �إط��ار حزب
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امل�ؤمتر احلاكم ,وك�أنه ناف�س نف�سه بنف�سه وعلى الرغم من مقاطعة �أحزاب املعار�ضة لهذه
االنتخابات ,ب�سبب عدم تناف�سيتها ,وكونها مولدة لالنتخابات الربملانية القادمة ,وخا�صة
�إذا مت �إجراء تعديالت د�ستورية تت�ضمن االنتقال من نظام املجل�س لل�سلطة الت�رشيعية �إىل نظام
املجل�سني �أو الغرفتني (جمل�س �أمة) بحيث ينتخب احد املجل�سني �أو الغرفتني (جمل�س ال�شورى)
من قبل املجال�س املحلية احلالية التي ي�سيطر عليها امل�ؤمتر ال�شعبي العام .والإ�شكالية يف هذا
ال�سياق ,تتمثل يف اخل�شية من �أن ي�صل املواطن اليمني �إىل مرحلة الإحباط من االنتخابات
وعدم الثقة بنتائجها لأنها ال ت�أتي بالتغيري ال�سيا�سي واالقت�صادي املن�شود.
.3انتخابات متعددة يعقبها �أزمات وحروب!
�إذا كان من �أهم مربرات قيام انتخابات يف �أنظمة دميقراطية :حل ال�رصاعات والنزاعات
بالطرق ال�سلمية ,و�ضمان التغيري ال�سلمي يف املجتمع ,والتعاقب املنتظم للحكام ,و�إ�ضفاء
ال�رشعية على الآراء املتعددة ,وامل�صالح املختلفة ,ف�إن الت�سا�ؤل الإ�شكايل هنا مفاده :ملاذا
تلد االنتخابات اليمانية ,يف �أغلبها حروب ًا وعدم ا�ستقرار �سيا�سي؟
فرغم �أن دولة الوحدة قد عرفت انتخابات برملانية متعددة منذ عام  1993وحتى عام 2003م
وكذا انتخابات رئا�سية وحملية �إال �أن ا�ستقراء الواقع ال�سيا�سي اليمني يدفع �إىل اال�ستنتاج ب�أن
اليمنيني مل ينجحوا يف �إدارة نزاعاتهم و�رصاعاتهم وحلها �سلمي ًا ,رغم هذه االنتخابات! �إذ
عرفت اجلمهورية اليمنية �أول انتخابات برملانية يف 1993/4/27م ,ولكنها توجت ,للأ�سف
ب�أزمة بل حرب ميانية ا�ستمرت «�ألف �ساعة» وامتدت خالل الفرتة (�5/4إىل,)1994/7/7
وك��ادت �أن تهدد الدولة الوليدة و�أن تع�صف بتجربتها «الدميقراطية» النا�شئة! و�أجريت
�أول انتخابات مبا�رشة لرئا�سة الدولة يف �شهر �سبتمرب من عام 1999م ,ورغم �أهمية هذه
االنتخابات الرئا�سية ,ك�سابقة يف احلياة ال�سيا�سية اليمنية� ,إال �أنها افتقرت �إىل املناف�سة
اجلادة ,وكان يعوزها امل�شاركة اجلادة من قبل القوى الفاعلة يف ال�ساحة اليمنية.
كما مت انتخاب جمل�س نيابي عام 2003م� ,إال �أن هذا املجل�س كان ه�ش ًا و�ضعيف ًا يف �إدارة
ال�رصاع ال�سيا�سي� ,إذ عجز عن �إقرار م�شاريع بع�ض القوانني الهامة مثل م�رشوع قانون
الأ�سلحة ,ومل يقر م�رشوع قانون الذمة املالية الذي �صدر م�ؤخر ًا.
كما �أخفق جمل�س النواب يف �إيجاد حل �سلمي ملا عرف ب�أحداث �صعده حيث ن�شبت خم�سة
حروب ووقف عاجز ًا عن تفعيل دورة ,واكتفى بالتعبري اللفظي عن ا�ستيائه مما يدور يف
�صعده!
�إن االنتخابات وامل�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية احلقيقية ال تلد �أزمات وحروب ًا يرحمكم
الله �أيها اليمانيون!
فربغم م�ضي ت�سعة ع�رش عام ًا على �إعالن اليمن التوجه نحو الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية
�إال �أن ميننا احلبيب ما يزال يئن من ا�ستمرار الأزمات واحلروب وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
وما حروب �صعده ,ومن قبلها ما عرف ب�أزمة االنف�صال �أو حرب �صيف 1994م ,وكذا ما
يحدث الآن يف حمافظاتنا اجلنوبية �إال دليل على هذا اال�ستنتاج.
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اجلزء الثاين
نحو ا�ست�رشاف م�ستقبلي للحكم
املحلي يف اليمن
ثمة ثالثة م�شاهد (�سيناريوهات)
�أوالً :امل�شهد الأول (امتداد للو�ضع ال راهن):

قمع التنوع وت�سيي�سه يف ثنائيات م�ستقطبه ونزاعية (تدين �أداء ال�سلطة املركزية و�شخ�صنتها).
 . 1االجتاه العام للم�شهد (ال�سيناريو) يتكئ هذا امل�شهد على االفرتا�ضات التالية:
رغم ات�سام الإطار املجتمعي اليمني بالتعدد والتنوع �إال �أن هذا التنوع ,غالب ًا ,ما يختزل
�سي�سة وم�ستقطبه ,حيث ت�سعى ال�سلطات احلاكمة (فاقدة �أو ناق�صة ال�رشعية) �إىل
يف ثنائيات ُم ّ
�رصعنة التحول املجتمعي وحتويله �إىل «ثنائيات نزاعية» ومن �شواهد هذا اال�ستنتاج.
 ت�شجيع بناء جتمعات و�أحالف قبلية متوازنة ،وال�سعي ال�ستقطابها وتوظيفها خلدمة النخبةاحلاكمة.
 زرع ثقافة اخل�صام بني مكونات البناء االجتماعي اليمني الواحد� ،أو العمل على ت�شجيعهذه الثقافة و�شيوعها ورعايتها؛ بهدف تهمي�ش القوى االجتماعية الفاعلة ،وحتييد دورها
ال�سيا�سي.
�صحيح �أنه ال ميكن حتميل احلاكم ال�سيا�سي وحده ،وزر وتبعاتها «ثقافة اخل�صام» التي
عرفتها بع�ض القبائل اليمنية ،لأن ثمة مكونات وروافد و�أبعاد تاريخية وجمتمعية لهذه
«الثقافة اخل�صامية».
�إال �أن هذا ال يحول دون الت�أكيد على وجود �شواهد تومئ �إىل وجود دور لهذه ال�سلطات
املركزية احلاكمة املتعاقبة يف رفد هذه الثقافة النزاعية واخل�صامية يف اليمن ،يف بع�ض
الفرتات التاريخية.
ويف هذا ال�سياق ,ميكن تبيان بع�ض �أ�ساليب ال�سلطة املركزية غري ال�رشعية و�إجراءاتها للبقاء
طوي ً
ال على قمة ال�سلطة وعدم ال�سماح لنقل بع�ض �سلطاتها لوحدات احلكم املحلي يف اليمن:
فحينما يفتقر ال�سلطة املركزية ل�رشعية وجودها ال�سيا�سي؛ ف�إنها حتاول ا�ستبدال وجودها
الق�رسي (عرب �رصعنة وحدات املجتمع املحلي ومكوناته الفاعلة) بالر�ضاء الطوعي و�رشعيته
ال�سيا�سية املفقودة.
ولذا ف�إن هذه ال�سلطة املركزية تلج�أ �إىل �إتباع الأ�ساليب والإجراءات الآتية:
�أ .ال�سعي لإبقاء بع�ض م�سببات النزاع وال�رصاع املجتمعي ،وحماولة توظيف التنوع
املجتمعي اليمني (والتنوع القبلي حتديد ًا) توظيف ًا �رصاعي ًا ،عرب �إذكاء ال�رصاع وت�شجيع
َبلية) و�إ�شاعة حالة من عدم اال�ستقرار املجتمعي وال�سيا�سي؛
َبلية -الق َّ
النزاعات واحلروب (الق َّ
لأن هذا احلاكم يعتقد �أن �شيوع حالة ال�رصاع هذه كفيلة -وفق ًا لوعيه -با�ستمراره كمالذ
162
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

وملج�أ للقوى االجتماعية الفاعلة ،ومن ثم حتاول �إطالة عمرها ال�سيا�سي عرب:
 ال�سعي لت�سيي�س الث�أر القبلي وا�ستمراره؛ فالتاريخ اليمني احلديث واملعا�رص ،وكذا الواقعاملعا�ش ي�شهد على غياب �أو �ضعف اجلهود الر�سمية (احلكومية) اجلادة حلل م�شاكل الث�أر
القبلي املرتاكمة واملزمنة ،واملعا�رصة.
 �إتباع �سيا�سة (فرق ت�سد) بني القوى االجتماعية وال�سيا�سية الفاعلة .فاملالحظ �أن احلاكمال�سيا�سي� ،سواء يف التاريخ احلديث �أو املعا�رص يعمل على �إيجاد حالة �رصاعية بني القوى
االجتماعية الفاعلة .ف�إذا كانت الإمامة الزيدية يف تاريخ اليمن احلديث قد �سعت �إىل �إتباع
�سيا�سة �رضب قبيلة ب�أخرى عرب ما عرف ،تاريخي ًا ،بظاهرة (اخلطاط) ،وكذا ال�سعي لت�سيي�س
املذهبية و�رصعنتها (زيديه و�شافعية)؛ ف���إن التاريخ املعا�رص ي�شهد على �ضعف جهود
احلكومات املركزية اليمنية املتعاقبة ،وعجزها عن �إ�صالح الق�ضاء وتطبيق �سيادة القانون،
«م�صطنعني» يف �إطار بع�ض القبائل ،و�ضمان والء ه�ؤالء
وال�سعي لـ»تفريخ» �شيوخ جدد ُ
ال�شيوخ امل�صطنعني (�أو امل�ستن�سخني) لل�سلطة احلاكمة؛ بهدف �إثارة و�إذكاء جذوة اخلالف
بني ال�شيوخ القبليني (الأ�صليني) وهذه الزعامات ا ُ
ملفرخة وامل�ستن�سخة من ناحية ،وتوليد
النزاع على ال�سلطة املحلية وفى �إطار كل قبيلة ،ومن ثم تهمي�ش دور هذه القبائل ،و�إيجاد
مناخ �رصاعي يف �إطار املحليات ,وكذا يف �إطار النظام القبلي .وتكون املح�صلة النهائية،
يف هذه احلالة ،انت�شار ثقافة ال�رصاع بني فئات املجتمع (القبلي حتديد ًا) ،ومتزيق اجل�سد
االجتماعي اليمني ،و�شيوع حالة من عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،وا�ست�رشاء
الف�ساد ال�سيا�سي والإداري يف ج�سد املجتمع والدولة اليمنية ،ومن ثم ذيوع ثالوث (الفقر،
واجلهل ،واملر�ض)!
 ال�سعي ملحا�رصة التنظيمات ال�سيا�سية احلديثة وتهمي�شها ،مثل ت�شجيع ظاهرة «تفريخ»الأحزاب ال�سيا�سية ،وامل�ساعدة على ان�شقاقاتها وت�رشذمها.
ب.حماولة ال�سطو على الو�ضع «التوازين» املجتمعي ،و�رصعنته وت�سيي�سه ل�صالح النخبة �أو
حول من «توازن �إيجابي» حا�ضن للتطور
احلاكم ال�سيا�سي من دون املجتمع والدولة ،بحيث ُي َّ
االجتماعي وال�سيا�سي� ،إىل «توازن ُم�ستقطَّ ب» ميزق املجتمع والدولة.
َبلية ذات الأبعاد ال�رصاعية حتديد ًا (كالقيم احلربية ،والتم�سك بال�سالح
ج.ت�شجيع الثقافة الق َّ
َبلية).
واعتباره جزء من ال�شخ�صية اليمنية ،وثقافة الث�أر ،والتقطعات واالختطافات الق َّ
�. 2آثار امل�شهد (ال�سيناريو) ونتائجه
ميكن ر�صد بع�ض الآثار ال�سلبية كما يلي:
�أ.رغم وعى اليمنيني بهوية مينية عامة م�شرتكة ومت�سكهم بها �إال �أن �أولوية الوالء للدولة
يرتاجع ليحل حمله الوالء للقبيلة وللمنطقة ولل�ساللة وللهويات الفرعية الأخرى الأدنى من
الدولة وبالتايل تتفاقم �أزمة الهوية �أو �أزمة التكامل الوطني. .
فعل �سماته ال�سيا�سية لتغطى الفراغ ال�سيا�سي
ب.العودة �إىل النظام ال�سيا�سي القبلي ،بحيث ُت َّ
الناجم عن االن�سحاب «املعنوي» للدولة؛ ب�سبب �شعور املواطنني �أن ال�سلطة املركزية واحلاكم
ال�سيا�سي (غري �رشعي) وال ميثل طموحاتهم ،ومتطلباتهم ،واحتياجاتهم.
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ومن ثم يتم ا�ستبدال دور القبيلة ال�سيا�سي بدور احلاكم ال�سيا�سي غري ال�رشعي؛ لأن �أ�سبقية
الوالء هنا يغدو للقبيلة قبل الدولة اليمنية .بينما يالحظ �أن احلاكم ال�سيا�سي حينما يتمتع
ب�رشعية �سيا�سية قد ي�ساعد على �أن يكون الوالء للدولة �أو ًال قبل القبيلة ،لأن الدولة حتل
«وظيفي ًا» و»�سيا�سي ًا» حمل القبيلة ،ومن ثم يرتبط املواطنون بدولتهم ويتم�سكون بها.
ج.انت�شار ظاهرة عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،وا�ستمرار التخلف االجتماعي
وال�سيا�سي ،وحدوث تدهور ح�ضاري.
�أما من �أهم نتائج هذا امل�شهد (ال�سيناريو)
تدين �أداء القدرات اخلم�س لل�سلطة املركزية يف �إطار النظام ال�سيا�سي اليمني ،وهي القدرات
اال�ستخراجية ،والتنظيمية ،والتوزيعية ،والرمزية ،والقدرة واال�ستجابية.
.1القدرة اال�ستخراجية
يالحظ تدين قدرة احلكومة اليمنية وعجزها عن تعبئة املوارد املادية والب�رشية؛ ومن �شواهد
هذا اال�ستنتاج ما يلي:
 تباط�ؤ معدل النمو االقت�صادي. وجود �أوجه ق�صور يف بنية الإيرادات العامة؛ �إذ تعتمد على موارد حمدودة ،كاالعتمادعلى �إيرادات النفط والغاز ،يف مقابل عدم االهتمام احلكومي الكايف بالزراعة وبالرثوة
ال�سمكية الهائلة واملتنوعة وتنميتها رغم �إمكانية �أن تغدو م�صدر ًا للنقد الأجنبي.
 تدهور القوة ال�رشائية للعملة الوطنية (الريال) �أمام الدوالر؛ فقد انخف�ض �سعر ال�رصفخالل العام احلايل 2009م �إىل ( )200ريال للدوالر.
 الرتاجع الوا�ضح يف منو كل من اال�ستثمار اخلا�ص والأجنبي؛ مما ي�شري �إىل ا�ستمرارمعاناة البيئة اال�ستثمارية من التعقيدات الإداري��ة والتخوف من حتول هذه البيئة �إىل بيئة
طاردة لر�ؤو�س الأموال الوطنية وخا�صة يف ظل انت�شار ظاهرة االختطافات والتقطعات.
 ات�ساع حجم التهرب ال�رضيبي. انت�شار ظاهرة التهرب اجلمركي. على الرغم من امتالك اليمن قطاع ًا �سياحي ًا هام ًا ،ميثل خمزون ًا ثمين ًا من الآثار التاريخية،والطراز املعماري والتنوع املناخي والبيئي� ،إال �أنه ال يلقى العناية الكاملة حتى الآن ،رغم
ما ميثله من مورد حمتمل من العملة ال�صعبة.
 ات�سام الأداء املايل لوحدات القطاع االقت�صادي باالنخفا�ض والتدهور� ،سواء ب�سبباالعتبارات االجتماعية� ،أو ب�سبب الف�ساد املايل والإداري.
 .2القدرة التنظيمية
يالحظ عجز النظام ال�سيا�سي ،و�ضعف احلكومة املركزية اليمنية عن توجيه �سلوك الأفراد
واجلماعات و�ضبطها .ومن م�ؤ�رشات هذا العجز وال�ضعف احلكومي:
 ف�ساد الق�ضاء وغياب مبد�أ الثواب والعقاب ،وتواري �سيادة القانون ،ومن ثم �ضعف �سلطةالدولة يف الرقابة وال�ضبط.
 ا�ستمرار ظاهرة الث�أر وانت�شارها ,وال�سعي لت�سيي�سها.164
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 تدين قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب الظواهر اخلطرية التي ت�ؤثر �سلب ًا على ال�سكينةالعامة للمجتمع.
 عجز احلكومة املركزية عن تفعيل قدرتها التنظيمية بخ�صو�ص الأو�ضاع الأمنية ،خا�صةيف بع�ض املحافظات ،مثل ما حدث ويحدث مبحافظة �صعده� ،أو ما ُعرف �إعالمي ًا بـ»مترد
احلوثي».
 انتعا�ش بع�ض الأعراف والقيم التقليدية يف املجتمع واالحتكام �إليها.�إذ �إن ا�ستقراء الواقع اليمني املعا�رص ي�شري �إىل تدين هذه القدرة التنظيمية للنظام ال�سيا�سي
اليمني برمته؛ �إذ يالحظ �أن كثري ًا من املواطنني يلجئون �إىل الأعراف والتقاليد االجتماعية
(القبلية حتديد ًا) حلل نزاعاتهم ،بل �إن هذه الأعراف والعادات والتقاليد هي ال�سائدة الآن
على م�ستوى املجتمع والدول اليمنية.
�إذ يالحظ حل كثري من اخلالفات والنزاعات وت�سويتها عرب «التحكيم القبلي» ،وبو�سائل تومئ
�إىل غياب �سيادة القانون .ومن امللفت للنظر �أن احلكومة اليمنية تلج�أ يف حل بع�ض النزاعات
�إىل مفهوم «التحكيم القبلي» ،وعرب و�سائل و�آليات قبلية (تقليدية) مثل اللجوء �إىل «الهجر»
وذبح الثريان� ،أو و�ضع بنادق لدى اجلهة املحكمة.
و�إذا كان من حق الدولة (بحكم التعريف) احتكار ا�ستخدام العنف امل�رشوع ،واحتكار
القوة امل�سلحة ،فاملالحظ �أن ثمة قوى (والقبائل حتديد ًا) ت�شارك الدولة حق متلك ال�سالح
وا�ستخدامه .وهذا يعد م�ؤ�رش ًا على �ضعف القدرة التنظيمية لدى احلكومة اليمنية.
 ف�شل احلكومة املركزية يف تفعيل قدرتها التنظيمية وتعظيمها ،وعجزها عن �إ�صدار بع�ضالقوانني وتنفيذها ،وما تعرث م�رشوع قانون حمل ال�سالح يف جمل�س النواب �إال دليل على هذا
اال�ستنتاج .رغم �أنها حكومة «احلزب احلاكم» الذي ميلك �أكرث من ثلثي مقاعد الربملان (�إذ
لديه  228ع�ضو ًا من جمموع  301ع�ضو ًا).
كما �أن ا�ستمرار ظاهرة حمل ال�سالح و�شيوعها بني غالبية �أفراد املجتمع اليمني ،بل �إن ت�شجيع
بع�ض رجال الدولة على انت�شار هذه الظاهرة (وهذا ما يظهر جلي ًا عرب ت�رصيحاتهم املتعددة)
لدليل �آخر على هذا الف�شل احلكومي يف �ضبط �سلوك الأفراد واجلماعات ،وعجزها عن اتخاذ
�إج��راءات حتد من هذه الظاهرة� .أما التعامل احلكومي معها عرب تو�صيفها دون حلها،
واالكتفاء بقول وزير الداخلية الأ�سبق بـ»�إن �شعب اليمن ميتلك خم�سني مليون قطعة �سالح،
مبعدل �أربع قطع �سالح لكل فرد ،و�أن حيازة ال�سالح والتعامل بال�سالح مثل املاء والهواء
بالن�سبة لليمنيني» ،لدليل �إ�ضايف على هذا العجز احلكومي ،كما �أن غياب تطبيق قانون ال�سالح
ال�صادر عن الربملان عام 1992م ي�ؤكد هذا العجز والف�شل الر�سمي.
�إن املطلوب �أن يغدو «العلم» ولي�س «ال�سالح» كاملاء والهواء بالن�سبة لليمنيني.
3ـ القدرة التوزيعية
�إذا كان �أحد معايري احلكم على فاعلية �أي �سلطة مركزية ،وجناحها يف ت�أدية مهامها ,يتمثل
يف قدرتها على توزيع املوارد (من �سلع وخدمات) توزيع ًا عادالً؛ ف�إنه ميكن القول بتدين هذه
القدرة التوزيعية لل�سلطة املركزية اليمنية� .إذ ُيالحظ:
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 تفاقم ظاهرة الفقر وانت�شارها بني اليمنيني ،وعجز احلكومة عن احلد من تزايد �أعدادالفقراء� .صحيح �أن املوارد املتاحة لي�ست وفرية ن�سبي ًا� ،إال �أن ال�صحيح �أي�ض ًا� ،أن امل�س�ؤولية
احلكومية يف هذه احلالة ،ينبغي �أن تتعاظم؛ بحيث تقوم بتوزيع هذه املوارد توزيع ًا عاد ًال
ور�شيد ًا بني كافة �أفراد املجتمع ،بد ًال من ا�ستمرار احتكار قلة (بل حفنة) وا�ستئثارها بال�سلطة
والرثوة مع ًا من دون املجتمع والدولة.
 تدين كفاءة الإنفاق على التعليم ،وتراجع معدل االلتحاق يف التعليم الثانوي� ،إ�ضافة �إىلارتفاع ن�سبة الأمية.
 وجود اختالل عميق يف قطاع ال�صحة؛ �إذ انخف�ض م�ستوى ال�صحة ،وتدهور توقعاتاحلياة ،وتزايد احتماالت انت�شار الأمرا�ض ،ومن م�ؤ�رشات هذا التدهور ،ارتفاع معدل
الوفيات بني الأطفال.
 غياب التوزيع العادل لكثري من امل�شاريع اخلدمية ،وخا�صة ال�صحية والتعليمية ،وعدممراعاة احلاجات امللحة لكثري من املناطق الريفية من هذه اخلدمات.
ا�ست�رشاء ظاهرة الف�ساد يف كثري من القطاعات االقت�صادية املهمة (مثل قطاع
النفط) ،و�إهدار املال العام ،وغياب مبد�أ الثواب والعقاب� .أما مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،ف�إنه
غيب وغري حا�رض ،كما يفتقر الواقع اليمني �إىل و�ضع الرجل املنا�سب (ولي�س امل�صاهر) يف
ُم َّ
املكان املنا�سب.
4ـ القدرة الرمزية
يحتاج �أي نظام �سيا�سي �إىل رموز عديدة؛ كي يح�صل على ت�أييد املواطنني ،ور�ضاهم عنه.
وميكن التقرير هنا �إىل �أن احلكومة املركزية اليمنية ومن ورائها النظام ال�سيا�سي ميتلكان
ق��درة عالية ،ن�سبي ًا ،يف ا�ستخدام الرموز وخطب و�أحاديث امل�سئولني وت�رصيحاتهم،
وزياراتهم امليدانية ،و�إقامة احل�شود والعرو�ض الع�سكرية؛ �إال �أن الواقع اليمني ي�شري �إىل
عجز احلكومة والنظام ال�سيا�سي عن احل�صول على ت�أييد كثري من املواطنني ،رغم اال�ستخدام
املكثف لهذه الرموز.
وما يلفت النظر يف هذا ال�سياق ،وجود اعرتاف ر�سمي «خجول» بوجود مظاهر للف�ساد� ،إذ
يالحظ ت�ضمني بع�ض امل�سئولني (مبا فيهم رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء) يف بع�ض �أحاديثهم
وخطبهم نقد ًا و�إ�شارة ملظاهر الف�ساد والت�سيب ,والرتف الذي يعي�شه بع�ض امل�سئولني،
وتعاين منه بع�ض مفا�صل الدولة؛ �إال �أن هذا االعرتاف الر�سمي بوجود الف�ساد وانت�شاره
مل يرتق بعد �إىل م�ستوى الفعل؛ ملكافحته �أو حتى حما�رصته ،مما يدفع �إىل اال�ستنتاج بتدين
القدرة الرمزية للحكومة املركزية اليمنية ونظامها ال�سيا�سي .ولذا يتعني الت�أكيد ،هنا ،على
�أن االكتفاء باالعرتاف «اللفظي» (ولو كان من قبل رئي�س الدولة) بوجود ف�ساد ميثل خطوة
�أوىل ،ولكنها غري كافية ،وغري جمدية� ،إذا مل يتبعها وجود �إرادة �سيا�سية فاعلة (عم ً
ال ال
قوالً) للقيام بالإ�صالح املجتمعي ال�شامل.
5ـ القدرة اال�ستجابية
ترتبط كفاءة النظام ال�سيا�سي وحكومته املركزية مبدى كون خمرجاته من قرارات و�سيا�سات
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تعبري ًا عن مطالب املحكومني وا�ستجابة مل�صاحلهم واحتياجاتهم الأ�سا�سية كمواطنني.
�إن املتتبع ملخرجات النظام ال�سيا�سي اليمني ،و�سيا�سات وقرارات احلكومة املركزية يلحظ
انخفا�ض القدرة اال�ستجابية ،كما �أنه بالرغم من تنامي �إ�صدار القرارات ،وو�ضع ال�سيا�سات
�إال �أن الواقع اليمني ي�شهد على هام�شية تطبيق هذه القرارات ،وغياب اجلدية يف تنفيذ كثري من
هذه ال�سيا�سات .ومن �أهم �شواهد �ضعف القدرة اال�ستجابية للحكومة اليمنية:
 تدين �إن مل يكن غياب ا�ستجابة احلكومة املركزية لتقارير اللجان النيابية ،وتو�صياتجمل�سي النواب وال�شورى.
 عدم اال�ستجابة لكثري من تقارير اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ،حول املخالفاتاملالية والإدارية لكثري من وحدات اجلهاز الإداري ،والقطاعني العام واملختلط ،واملجال�س
املحلية.
 انخفا�ض اال�ستجابة احلكومية لكثري من املطالب امل�رشوعة للمواطنني ،مثل توفري اخلدماتالأ�سا�سية يف جماالت ال�صحة والتعليم والرعاية االجتماعية ،وغريها .وما ا�ستمرار ظاهرة
االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي يف غالبية املدن اليمنية مبا فيها �أمانة العا�صمة ،ولفرتات
طويلة وم�ستمرة (حتى كتابة هذه الورقة البحثية) ،وعجز احلكومة عن معاجلة هذه الإطفاءات
املتكررة للكهرباء ،يف الوقت الذي تتحدث فيه احلكومة عن «املنجزات العمالقة» يف كثري
من مرافق الدولة ،مبا فيها قطاع الكهرباء؛ �إال دليل على �صدق املواطن وا�ستمرار معاناته
يف مقابل ا�ستمرار العجز احلكومي عن اال�ستجابة لهذه املعاناة .وتدين �رشعيتها ال�سيا�سية.
كما �أن ا�ستمرار الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية ُيعد من دالئل �ضعف القدرة اال�ستجابية
للحكومة.
ويف هذا ال�سياق ،ميكن �إثبات اعرتاف ر�سمي (رئا�سي) بعدم ركون �صانع القرار ال�سيا�سي
اليمني (احلكومة املركزية حتديد ًا) حني ر�سم بع�ض خططها و�سيا�ساتها وتنفيذها �إىل
الدرا�سات والأبحاث؛ حيث ي�ؤكد الرئي�س اليمني /علي عبدالله �صالح ,على هذا اال�ستنتاج
بقوله�« :إنه نتيجة لغياب الدرا�سات لبع�ض امل�شاريع يتعرث تنفيذها ،وهذا للأ�سف ما د�أبت
عليه احلكومات املتعاقبة التي تقوم باعتماد امل�شاريع دون �إعداد الدرا�سات لها».
ثانياً :امل�شهد الثاين (امل�شهد الكارثة)
العودة �إىل الت�شطري والتجزئة فيتم جتزئة املوحد وت�شطريه (االنف�صال واليمننة)!

 - 1االجتاه العام للم�شهد (االفرتا�ضات)
ي�ستند هذا امل�شهد على االفرتا�ضات الآتية:
يف اليمن ثمة وحدويون دون دميقراطيني؛ حيث ي�سعى املمار�سون ال�سيا�سيون �إىل التحايل
ال�سيا�سي ,وبالتايل حماكاة النموذج الدميقراطي الليربايل الغربي �شك ً
ال وخما�صمته قيم ًا
وجوهر ًا؛ كما �أنهم مل يكونوا ,حني �إعالن قيام دولة الوحدة اليمنية ,مهيئني ذهني ًا وثقافي ًا
و�سيا�سي ًا لتقبل قيم الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية واحلزبية ,ولي�سوا جادين يف ال�سماح
بامل�شاركة ال�شعبية عرب حكم حملي فاعل وحقيقي؛ ولذا فقد ظهر �شبح ما ن�سميه بـ «اليمننة»
وهي ,من وجهة نظري� ,أخطر من ال�صوملة ,واللبننة ,والعرقنة ,والأفغنة التي يلج�أ �إليها
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اخلطاب الر�سمي لرت�سيخ ثقافة القبول بالو�ضع الراهن رغم �سوئه و�أق�صد بـ»اليمننة» ,يف هذا
ال�سياق� ,إعادة تق�سيم اليمن املوحد �أر�ض ًا وهوية لي�س �إىل �شطرين كما كان قبل الوحدة,
بل جتزئته �إىل �أجزاء ,حيث تنت�رش احلروب وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي ,ويغدو
الوطن اليمني الواحد يف خطر حقيقي فتظهر كيانات متزامنة ,وهويات فرعية وحملية
مت�صارعة ويغدو م�آل اليمن �إىل اليمننة فتتفرق �أيادي �سب�أ وتقع الكارثة!
- 2حمددات امل�شهد الكارثة (�سيناريو اليمننة)
ثمة حمددات �سيا�سية واجتماعية وثقافية وحربية تدفع باجتاه حتقق هذا امل�شهد:
�أ .املحدد االجتماعي واالقت�صادي
ثمة تداخل عجيب ت�شهدها احلياة االجتماعية واالقت�صادية اليمنية؛ فال�شيخ القبلي ي�ؤدي دور ًا
متداخ ً
ال يف �إطار النظام االجتماعي وال�سيا�سي ,فهو زعيم ًا قبلي ًا ,وقد يكون حزبي ًا تارة,
وع�ضو ًا برملاني ًا وتاجر ًا تارة �أخرى .كما قد يجمع التاجر ورجل الأعمال �إىل جانب مهنته
التجارية �صفة امل�شائخية ,فيغدو تاجر ًا و�شيخ ًا مع ًا ,وخا�صة يف ظل �سعي احلكومة (تفريخ)
�شيوخ جدد (م�صطنعني) و�إلبا�سهم عباءة (امل�شيخة) .كما ميكنك �أن ت�شاهد م�سئوال حكومي ًا
ميار�س التجارة وامل�شيخة مع ًا!
وهكذا ف�إن الواقع املجتمعي اليمني ي�شهد �سيولة اجتماعية وتداخ ً
ال اجتماعي ًا ومهني ًا قل
�أن يوجد يف جمتمع �آخر ,لأ�سباب عدة ,منها� :أن هذا الواقع اليمني ال يعرف تبلور ًا طبقي ًا
وا�ضح ًا ,وبالتايل ف�إن من جتليات هذا الو�ضع االجتماعي ت�سيي�س ظاهرة الث�أر القبلي,
وانت�شار ظاهرة التقطعات واالختطافات لي�س �ضد الأجانب فح�سب ,بل ات�سعت لتطال بع�ض
اليمنيني� .إن الإ�شكالية يف اليمن �أن ال�سلطة ما تزال م�صدر ًا للرثوة ,كما �أن من�صب رئا�سة
الدولة ,وفق ًا للعالمة « ابن خلدون » "من�صب �رشيف ملذوذ ي�شتمل على جميع اخلريات
الدنيوية وال�شهوات البدنية ".
ب.املحدد ال�سيا�سي

على الرغم من �شخ�صانية ال�سلطة ال�سيا�سية يف اليمن؛ حيث يتم اختزال مفهوم الدولة والنظام
ال�سيا�سي ,يف �شخ�ص احلاكم الفرد وقلة من �أتباعه� ,أو زعيم احلزب «الأوحد» و�أعوانه,
ف�إن النظام ال�سيا�سي اليمني يعاين من مثالب عدة منها:
 �إن النظام ال�سيا�سي اليمني (النخبة احلاكمة حتديد ًا) بدون ذاكرة تاريخية ,و�سيا�سية,وحني حماولة ال�سعي لتن�شيط الذاكرة التاريخية وال�سيا�سية ,ال ي�ستدعي العقل ال�سيا�سي اليمني
�سوى اخلربة ال�رصاعية من هذا التاريخ!...
 مبعنى ا�ستدعاء �أ�سو�أ ما يف هذه اخلربة من �أزمات وحروب و�إخفاقات. �إن الأفعال ال�سيا�سية ,واحلكومية حتديد ًا �أقرب �إىل مفهوم «احلمل ال�سيا�سي الكاذب»؛�إذ يالحظ �أن كثري ًا من القرارات ال�سيا�سية �إما متدنية املردود و�آنية وانفعالية� ,أو مبثابة
منجزات لفظية ,تفتقر للحركة والفعل!
 افتقار النظام ال�سيا�سي اليمني للكفاءة والفاعلية ال�سيا�سية� ,إذ يعجز هذا النظام عن حتقيقالأهداف واملهام بتكلفة منخف�ضة �أو ب�أقل قدر من اجلهد والإمكانات�( .أمثلة� :أحداث �صعده
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بد�أت عام 2004م ,و�سالت دماء و�أزهقت �أرواح ,وبددت موارد و�إمكانيات ,وها نحن
الآن ن�شهد نذر حرب �ساد�سة).
لقد ا�ستم ر�أت النخبة احلاكمة:

 التنفري من امل�شاركة يف �صنع القرار ,وت�صويره على �أنه مبثابة جلو�س على كر�سي مننار� ,أو كمن يحمل كفنه بيده� ,أو كالرق�ص على ر�ؤو�س الثعابني!
 الإتكاء على مبادرات ال ت�أتي �أكلها؛ لغياب امل�صداقية ,وح�ضور التحايل ال�سيا�سي. االتكاء على الرموز ال�سيا�سية؛ لتوليد ال�رشعية ال�سيا�سية بد ًال من تر�سيخ ال�رشعية عرب االجنازوتعاظم الأداء وحتقيق الفاعلية مبعنى ا�ستنزاف �رشعية الوحدة بد ًال من �رشعية االجناز.
ج .املحدد امل �ؤ�س�سي

ي�ؤكد �أن�صار الدميقراطية �أن امل�ؤ�س�سية �أ�سا�س التطور ال�سيا�سي ,وجوهر التحول الدميقراطي,
فال دميقراطيه بدون م�ؤ�س�سات حديثة وفعالة� .إن فكرة امل�ؤ�س�سية نقي�ض لل�شخ�صانية ,كما �أن
الفردية ال تتواءم مع الدميقراطية� .إن �أهمية امل�ؤ�س�سية تنبع من ت�أديتها ملهام عدة يف �إطار
النظام ال�سيا�سي؛ �إذ تلطف من حدة ال�رصاع ال�سيا�سي ,وت�شكل �إحدى قنوات االت�صال بني
احلاكم واملحكوم .كما �أن ح�ضور امل�ؤ�س�سية يح�صن املجتمع والنظام ال�سيا�سي من �أزمات
عدة؛ ك�أزمة امل�شاركة ,وال�رشعية ,وعدم االندماج ,وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .وبالتايل
ف�إن وجود م�ؤ�س�سات حديثة وقوية يف جمتمع ما ,لدليلٌ على دميقراطية هذا املجتمع وقوته,
وحداثته.
والت�سا�ؤل الإ�شكايل هنا ,ملاذا يلج�أ ال�سا�سة اليمانيون ,بل ورمبا العرب� ,إىل ال�شكل
امل�ؤ�س�سي يف مقابل كراهيتهم للم�ؤ�س�سية؟
ثمة �أ�سباب ودوافع عدة لهذه الكراهية ,بدء ًا من ال�سعي لتجديد ال�رشعية املت�آكلة للحكام
ال�سيا�سيني ,ولكن وفق ًا ملبد�أ اال�ستيالء على املغنم (الرثوة وال�سلطة) دون دفع املغرم ممث ً
ال
يف وجود م�ؤ�س�سات حديثة ي�شرتك املحكومون يف �إدارتها وتفعيلها ,م��رور ًا باملباهاة
واملفاخرة ال�سيا�سية؛ حيث ي�سعى ال�سا�سة �إىل التباهي والتفاخر �أمام احلكام والدويالت
الأخ��رى التي مل توجد �أو ت�ستورد «ديكورات م�ؤ�س�سية» ب�أن لديهم «�أ�شكاالً» و» عباءات
وانتهاء برغبة ه�ؤالء ال�سا�سة يف
أنى قرروا؛
�سيا�سية
ً
َّ
“يتزيون بها متى �شا�ؤا ,ويخلعونها � ّ
احل�صول على م�ساعدات وقرو�ض مالية من بع�ض الدول املانحة �أو من م�ؤ�س�سات التمويل
الدويل ك�صندوق النقد والبنك الدوليني!
لأننا نكره امل�ؤ�س�سية ,فلم تعد م�ؤ�س�ساتنا التقليدية ,تقليدية ,ومل تغد امل�ؤ�س�سات احلديثة
حديثة! وبالتايل مل ت ُعد القبيلة قبيلة ,ومل يبق احلزب حزب ًا� .إذ حتولت القبيلة �إىل كائن م�سخ,
يتزي�أ بها من ال
وحتول احلزب �إىل رداء م�ؤ�س�سي فظهر ما ميكن ت�سميته ,بالعباءة امل�ؤ�س�سيةَّ ,
ي�ؤمن بها ,ويرتديها خ�صومها!
�إن كراهية �سا�سة اليمن للم�ؤ�س�سية تتمثل يف اخلوف من بناء م�ؤ�س�سات حزبية حديثة؛ �إذ يالحظ
�أن �أح��زاب املعار�ضة تحُ ا�رص ,و ُت َ
�ستقطب تارة ,و ُت�رشذم و ُتهم�ش و ُتتهم بالعمالة تارة
�أخرى .كما يالحظ عجز ه�ؤالء ال�سا�سة عن احتواء امل�ؤ�س�سات القدمية  ,وال�سعي ل�رصعنتها
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وال�سماح لها " بالعي�ش النزاعي ".
�إن الإ�شكالية ال�صارخة التي يعاين منها اجل�سد ال�سيا�سي اليمني ,تتمثل يف وجود مبانٍ حديثة,
ونخب قدمية! كما �أن ثمة �أفكار جديدة وم�ؤ�س�سات حتديثية (كالأحزاب) ,يف مقابل ا�ستمرار
تعاي�ش اجتماعي و�سيا�سي مع �أ�سو�أ ما يف املا�ضي ,وهكذا يتم جتديد املبنى مع بقاء جمود
املعنى وا�ستمراريته!
د .املحدد الثقايف

�إن من �أهم �سمات الثقافة اليمنية ال�سائدة و�إ�شكاالتها:
 ذيوع ثقافة االكتفاء بتمجيد املا�ضي التليد ,والركون �إليه �إىل حد الزهد. �شيوع ثقافة مقارنة ال�سيئ بالأ�سو�أ� ,أي �أن الثقافة ال�سيا�سية اليمنية مولع ٌة بالتن�صل عن�إخفاقات �أ�صحابها وعدم ر�شادة كثري قراراتهم و�أفعالهم ,عرب الهروب �إىل املا�ضي الأ�سو�أ.
 انت�شار ثقافة التعاي�ش مع الو�ضع الراهن رغم تخلفه!كما �أن من �أهم مثالب الثقافة اليمنية ال�سائدة �أنها:
 ثقافة هروبية ,تزيح امل�س�ؤولية عن الذات. ثقافة تنفي الآخر ,غري مت�ساحمة. �إنها ثقافة غري مت�شوقة وغري ا�ست�رشافية ,وما احلال الذي و�صلنا �إليه �إال دليل على هذااال�ستنتاج فال الدميقراطية حتققت باال�ستناد �إىل �رشعية الوحدة كما �أن الوحدة الآن يف خطر
حقيقي!
 الثقافة اليمنية ,ثقافة تهويلية وتهوينية يف �آنٍ مع ًا؛ فهي تهول من �أخطاء الآخر ومثالبهوعرثاته ,وباملقابل تهون من �أخطاء الذات وعيوبها!
 �أنها ثقافة ا�ستحواذية م�شبعة بالتملك ال�سيا�سي ,وانت�شار ثقافة الأبوية ال�سيا�سية. �إنها ثقافة اقرب �إىل التخفي ال�سيا�سي؛ نتيجة غياب الثقة ال�سيا�سية وح�ضور ال�شك ال�سيا�سيبني القوى ال�سيا�سية ,حاكمة ومعار�ضة.

ه.املحدد احلربي

�إن ا�ستقراء التاريخ ال�سيا�سي اليمني يدفع �إىل اال�ستنتاج ب�أن من �أهم �آليات �إ�سناد ال�سلطة يف
النظام ال�سيا�سي اليمني تتمثل يف �آليات ثالث:
حتكيمية ,و�سلمية ,وحربية ,لكن تعد الأخرية (الآلية احلربية) �أهم �آلية يركن �إليها غالبية
احلكام اليمنيني املتعاقبني.
فاملالحظ �أن احلاكم ال�سيا�سي اليمني ,غالب ًا ,من خارج �رشيحة القوى االجتماعية الفاعلة
(وحتديد ًا من خارج �رشيحة �شيوخ القبائل) ,ولأنه ال ميتلك ع�صبية قبلية قوية لي�ستند �إليها يف
حكمه ,ولأنه يكره امل�ؤ�س�سية احلديثة املدنية ,ف�إنه ي�ستقوي بامل�ؤ�س�سية الع�سكرية ,وي�سعى
لأن تغدو «ع�صبيته امل�صطنعة “والتي ميكن تعريفها ب�أنها تلك اجلهة التي ي�ستعني بها الطامح
ال�سيا�سي يف و�صوله �إىل �سدة احلكم ,حيث ي�صطنعها وير�سخ وجودها عقب �إم�ساكه بزمام
ال�سلطة ,لريكن �إليها وتعينه على الت�شبث باحلكم �أطول فرته ممكنه ,وتتكون من �أقارب احلاكم
ال�سيا�سي ,ومن يثق فيهم من زمالئه ومعارفه والقيادات (الثقة) يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
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والأمنية ,وبع�ض املوالني للحاكم من القبائل والع�صبيات الأخرى ,ومن الأمثلة ذات الداللة
يف هذا ال�سياق� ,سعي كثري من احلكام اليمنيني املعا�رصين ,تولية �أقاربهم منا�صب هامة يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية مثل قيام الرئي�س اليمني الأ�سبق/عبد الرحمن االرياين بتولية
قريبه حممد عبدالله االرياين من�صب القائد العام للقوات امل�سلحة ,وكذا قيام الرئي�س الأ�سبق
�إبراهيم �أحلمدي بتن�صيب �أخيه عبدالله احلمدي كقائد لقوات العمالقة اليمنية.
�أما �أقارب الرئي�س احلايل علي عبدالله �صالح ,ف�إنهم ما يزالون يتبوءون منا�صب هامة
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية وما انتقال الأخ �أحمد علي عبدالله �صالح من من�صب مدين
ت�رشيعي (ع�ضو جمل�س نواب) �إىل من�صب ع�سكري كقائد للحر�س اجلمهوري واحلر�س اخلا�ص
�إال دليل على هذا اال�ستنتاج.
والت�سا�ؤل الإ�شكايل الذي يفر�ض نف�سه يف هذا ال�صدد ,ملاذا يتحارب اليمانيون رغم وحدتهم
وتعدديتهم ال�سيا�سية؟
للتعرف على مكامن اخللل يف احلياة ال�سيا�سية اليمنية ,وحماولة الإجابة على هذا الت�سا�ؤل
الإ�شكايل ,ميكن القول �أن ثمة �أ�سباب وحمددات لتعانق الأ�ضداد وتعاي�ش املتناق�ضات يف
حياة اليمنيني ,حيث ينجحون يف توحيد وطنهم اليمني جغرافي ًا و�سيا�سي ًا ,ولكنهم يف ذات
الوقت م�شطرون نف�سي ًا! ينجحون يف �إجراء انتخابات برملانية وحمليه ورئا�سية ,ولكنهم
يف�شلون -كالعادة -يف جني ثمارها ,بل يتبعونها ب�أزمات وحروب فيما بينهم! �أمل جتر �أول
انتخابات نيابية يف اليمن املوحد بتاريخ 1993/4/27م ,بحيث �أ�شاد بها بع�ض املنظمات
الإقليمية والدولية ,ولكن �أمل يتبعها اليمانيون بحرب (ميانية -ميانية) ا�ستمرت �أكرث من
�ستني يوم ًا (من  1994/5/4وحتى 1994/7/7م) ,خلفت �أالف القتلى واجلرحى جميعهم
من اليمنيني! كذلك �صحيح �أن اليمنيني قد جنحوا يف التناف�س على �أهم و�أخطر من�صب �إال وهو
من�صب رئي�س اجلمهورية حيث �أجريت ثاين انتخابات رئا�سية يف �سبتمرب 2006م ,ولكن
ال�صحيح �أي�ض ًا� ,أنهم توجوا هذا النجاح بحرب �صعده �سموها ما �شئتم (مترد ًا �أو �أحداث �أو
فتنه) املحزن وامل�ؤكد فيها باعرتاف رئا�سي «�أن الدماء ت�سفك واالقت�صاد يت�رضر»!
�إن من �أهم �أ�سباب ا�ستم رار الأزمات واحلروب اليمانية:

 ركون �صانع القرار �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ,والتعامل مع الأزم��ات عرب �أهل ال�سيفواحللول احلربية ,حيث يالحظ �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اليمنية ,قريبه من ال�سيا�سة �أكرث مما
يجب ,ويكفي �أن ن�ستقر�أ التاريخ ال�سيا�سي اليمني املعا�رص ,لن�صل �إىل ا�ستنتاج مفاده �أنه منذ
ثالثينيات القرن الع�رشين (�أي منذ احلرب اليمنية –ال�سعودية) مل متار�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
دورها يف �إطار التعامل مع اخلارجي� ,صحيح �أننا نعتز مب�ؤ�س�ساتنا الع�سكرية ,لكن ما نتحفظ
علية �أن يزج بهذه امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �أزمات يفرت�ض انه يتم معاجلتها �سيا�سي ًا ولي�س عرب
احل�سم الع�سكري .يتعني التذكري هنا� ,إىل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد تدخلت يف غالبية �إن مل
يكن جميع ال�رصاعات اليمنية -اليمنية� ,سواء � ّإبان الت�شطري �أو عقب توحيد الوطن اليمني.
 �إن الدميقراطية والتطور ال�سيا�سي ال حتميه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ,بل ما يحمي الدميقراطيةهو الف�صل بني ال�سلطات و�سيادة القانون ,وف�صل الدولة عن �شخو�ص حكامها ومعار�ضة
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�سيا�سية قوية ,والت�سامح ال�سيا�سي واالع�تراف بالآخر ,وحق هذا الآخر يف التعبري عن
نف�سه وامل�شاركة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ,وعدم احتكار ال�سلطة والقوة ال�سيا�سية ,و�إدارة
ال�رصاع والتناف�س ب�شكل �سلمي.
 �إن الدميقراطية ال تعرف ع�سكرة ال�سيا�سة وحربنتها فدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يتمثل يفالدفاع عن حيا�ض الوطن وحدوده و�أرا�ضيه و�سيادته.
�- 3آثار م�شهد اليمننة ونتائجه
من �أهم �آثار هذا امل�شهد ونتائجه:
 ب�سبب ا�ستمرار داء ال�صمم ال�سيا�سي والتحايل والغرور ال�سيا�سي وغياب م�صداقية العملال�سيا�سي لدى فرقاء العمل ال�سيا�سي ,ولدى النخبة احلاكمة حتديد ًا ,ي�ستمر احلكم عرب ثقافة
«�أهل ال�سيف» بحيث ميار�س ال�سيا�سيون �أدواره��م ومهامهم كقادة حرب ولي�س ك�صانعي
�سيا�سـة؛ حيث يتم تف�ضيل احلكم عرب ت�أجيج ال�رصاعات ,وتهدئة الأزمات دون حلها؛ �إذ ي�ستمر
احل�ضور امل�ؤ�س�سي ال�شكل يف مقابل غياب بناء القرارات بحيث جتري انتخابات (تعبوية)
ال تلد اجنازات ,فينت�رش الف�ساد الكبري ,وتت�صاعد الأزمات وتنت�رش ثقافة �شكوى اجلميع من
اجلميع ,ويح�رض خطر عودة التجزئة والت�شطري للوطن اليمني الواحد ,ويغدو انك�شاف اليمن
جمتمع ًا ودولة جتاه �أخطار اخلارج وارد ًا ,بل ومتحقق ًا.
 من املحزن �أن غالبية اليمنيني يعي�شون �أحالم يقظة وما �أخ�شاه و�أحذر منه �أن تتحول هذهالأحالم «منجزات �أحالم اليقظة» �إىل «كوابي�س» قد تتبدى يف نزعات انف�صالية و�أعمال �شغب
ومتردات وحروب �أهلية .مما قد يزيد معاناة اليمنيني معاناة فوق معاناتهم.
 والأخطر �أن ي�صل اليمنيون الوحدويون �إىل مرحلة ما ميكن ت�سميته بعدم الإميان بالوحدةوربطها ظلم ًا باملعاناة وبالتايل تفقد الدولة بل احلكومة هيبتها و�رشعيتها ال�سيا�سية ,ويغدو
ب�أ�س اليمنيني بينهم �شديد ,فيولوا وجوههم �شطر اخلارج وتغيب احلكمة اليمانية وتتجز�أ هذه
البلدة الطيبة ويعود اليمنيون �إىل �سريتهم الأوىل حروب وتخلف وفقر!
 تفاقم الف�شل الر�سمي يف احلفاظ على الوحدة من خالل التعدد ,والعجز عن االنتقال�إىل حكم حملي يحقق امل�شاركة ال�شعبية وي�سيج دولة الوحدة من خماطر التجزئة والتفتيت
وانتعا�ش الهويات املحلية املت�صارعة.
 ا�ستمرار �ضياع الفر�ص التاريخية وال�سيا�سية حيث ف�شلت النخبة احلاكمة من اقتنا�صالفر�ص التاريخية يف بناء اليمن جمتمع ًا ودولة ووحدة خا�صة خالل ال�ست ع�رشة �سنة الأخرية
منذ  1993وحتى الآن.
فبد ًال من تقوية الوحدة اليمنية وتر�سيخ قيم الدميقراطية عرب ال�سماح مب�شاركة املواطنني
عرب حكم حملي حقيقي ,مت العبث بهذه الوحدة والتن�صل عن التوجه الدميقراطي فال الوحدة
تعززت وال التعددية والدميقراطية ُطبقت!
ومما يزيد الطني بله� ,أن النخبة احلاكمة ا�ستمر�أت احلكم عرب الأزمات و�إفراغ الوحدة من
�أهدافها والتعددية من م�ضمونها!
 ا�ستمرار التبلد ال�سيا�سي الذي متلك النخبة احلاكمة وحزب احلاكم .حيث �أن الأخطار حمدقةباليمن جمتمع ًا ودولة وكيان ,ورغم ذلك ما نزال ن�سمع خطاب ًا ر�سمي ًا يت�سم بالإن�شائية وم�شبع
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بالتفا�ؤل الكذاب ,وما انفك يركن �إىل ثقافة �إزاحة امل�س�ؤولية عن ذاته ويحملها املعار�ضة,
التي لي�س لها �سلطة ,لأنه ال م�س�ؤولية بال �سـلطة.
 نفاد �صالحية "الكذب ال�سيا�سي" وبدء مرحلة «ورطة التحايل ال�سيا�سي» .حيث ا�ستنفدتاحلكومة وحزب احلاكم وظيفة الآليات والإجراءات ال�شكلية التي ا�ستجلبتها من الدميقراطية
الليربالية الغربية (كاالنتخابات وامل�ؤ�س�سات ال�شكلية).
وكذا نفاد �صالحية الأردية ال�سيا�سية (م�ؤ�س�سات املجتمع املدين).
 رغم وعى اليمنيني بهوية مينية عامة م�شرتكة ومت�سكهم بها �إال �أن �أولوية الوالء للدولةيرتاجع ليحل حمله الوالء للقبيلة واملنطقة قبل الدولة.
فعل �سماته ال�سيا�سية لتغطى الفراغ ال�سيا�سي
 العودة �إىل النظام ال�سيا�سي القبلي ،بحيث ُت َّالناجم عن االن�سحاب «املعنوي» للدولة؛ ب�سبب �شعور املواطنني �أن احلاكم ال�سيا�سي (غري
�رشعي) وال ميثل طموحاتهم ،ومتطلباتهم ،واحتياجاتهم .ومن ثم يتم ا�ستبدال دور القبيلة
ال�سيا�سي بدور احلاكم ال�سيا�سي غري ال�رشعي؛ لأن �أ�سبقية الوالء هنا يغدو للقبيلة قبل الدولة
اليمنية .بينما يالحظ �أن احلاكم ال�سيا�سي حينما يتمتع ب�رشعية �سيا�سية قد ي�ساعد على �أن يكون
الوالء للدولة �أو ًال قبل القبيلة ،لأن الدولة حتل «وظيفي ًا» و»�سيا�سي ًا» حمل القبيلة ،ومن ثم
يرتبط املواطنون بدولتهم ويتم�سكون بها.
 انت�شار ظاهرة عدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ،وا�ستمرار التخلف االجتماعيوال�سيا�سي ،وحدوث تدهور ح�ضاري.
ثالث ًا :امل�شهد الثالث (امل�شهد املنقذ)
االعرتاف بالتنوع يف �إطار الوحدة واحلفاظ على الهوية اليمنية العامة ا ُ
مل�سيجة باملواطنة
(الأخذ باحلكم املحلي الفاعل)
- 1االجتاه العام لهذا امل�شهد
يقوم هذا امل�شهد على افرتا�ض مفاده �أن النخبة احلاكمة ت�ستمد وجودها ال�سيا�سي و�رشعيتها
ال�سيا�سية من الر�ضاء الطوعي لغالبية املواطنني وثقتهم بها؛ حيث ت�سعى لتلبية كثري من
مطالبهم واحتياجاتهم ,كما �أنها تعرتف بتنوع الواقع املجتمعي اليمني وتوازنه ,وتعمل
على تر�سيخ الوحدة من خالل التعدد ,وبالتايل احلفاظ على الهوية اليمنية العامة ا ُ
مل�سيجة
باملواطنة ,وتفعيل امل�شاركة ال�شعبية عرب �إقامة حكم حملي ميار�س �صالحيات حقيقية,
مما يحول دون ا�ستمرار �سيطرة قوة �سيا�سية بعينها على ال�سلطة �أو احتكار احلكم� ,سواء
كانت جماعة �أو حزب ًا �سيا�سي ًا .و�إذا كان الواقع ال�سيا�سي اليمني قد �شهد بع�ض فرتات حكم
الفرد الواحد واحلزب الواحد ف�إن هذه الفرتات قد متيزت باهتزاز �رشعية حكامها وت�آكلها,
وات�سمت بعدم اال�ستقرار والعنف ال�سيا�سيني.
فاملرغوب فيه �أن حتوز النخبة احلاكمة على ر�ضاء حمكوميها عرب تفعيل �أف�ضل ما يف الواقع
املجتمعي اليمني من �إمكانات وتنوع.
- 2حمددات امل�شهد (ال�سيناريو)
�أ .تنوع اجتماعي– قبلي ال تعددية اجتماعية �رصاعية
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يعد املجتمع اليمني من �أكرث املجتمعات العربية جتان�س ًا ,حيث ال توجد يف اليمن �أقليات دينية
�أو عرقية �أو لغوية ميكن �أن تن�شئ تنوع ًا يحد من متا�سك املجتمع وت�ضامنه.
فاملجتمع اليمني متجان�س ثقافي ًا ومندمج اجتماعي ًا ,فبالرغم من وجود تعددية قبلية يف اليمن,
�إال �أنها لي�ست تعددية �أثنية �أو اجتماعية ؛فالقبائل اليمنية متماثلة يف �أهدافها ووظائفها,
كما �أنها تتميز بخ�صو�صية مفهومها ,فهي قبائل م�ستقرة ,ومن �أكرث العنا�رص االجتماعية
وال�سيا�سية فاعلية ,ومن �أهم املتغريات التف�سريية للواقع االجتماعي اليمني.
ويف هذا ال�سياق ,يتعني الت�أكيد على �أن املجتمع اليمني ال يعرف تبلور ًا وتق�سيم ًا طبقي ًا
وا�ضح ًا ,و�إن كانت خارطته القبلية تت�سم بتعدد وتنوع وا�ضحني.

ب .هوية مينية عامة م�شرتكة رغم تعدد الوالءات وتعار�ضها جتاه احلاكم ال�سيا�سي

�إن الت�سا�ؤل البحثي يف هذا ال�سياق ,يت�ضمن الآتي :ملاذا يحتفظ اليمنيون بهويتهم العامة
امل�شرتكة ،ويتمثلونها رغم تعدد والءاتهم� ،أحيان ًا وتعار�ضها جتاه احلاكم ال�سيا�سي؟
ميكن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل ،بالقول بوجود �أ�سباب داخلية و�أخرى خارجية لهذا التم�سك
اليمنى بالهوية امل�شرتكة.

 .1الأ�سباب الداخلية
وتتمثل يف عوامل جمتمعية وتاريخية؛ ف�إذا كانت اليمن قد عرفت عرب تاريخها ال�سيا�سي
الطويل ظاهرتي «التوحد» و»االنق�سام �أو التجز�ؤ» ،ف�إن هذا ال يعني �أن اليمن تعانى من
�أزمة هوية .بل �إن اليمنيني جميعهم ي�شرتكون يف هوية مينية عامة واحدة.
�صحيح �أن اليمن عرفت ظاهرة الكيانات والدويالت املتعددة واملتزامنة ورغم �أنها بلد
القبائل والع�صبيات الكثرية� ،إال �أنها تتمتع بهوية ح�ضارية واحدة؛ حيث ُيجمع اليمنيون ب�شتى
انتماءاتهم القبلية واملذهبية على هوية ح�ضارية م�شرتكة هي «الهوية اليمنية» ،يف �إطار
هوية �أو�سع و�أعم هي الهوية العربية الإ�سالمية.
و�إذا كان ابن خلدون قد �أكد على «� ...أن الأوطان الكثرية القبائل والع�صائب قل �أن ت�ستحكم
فيها دولة وال�سبب يف ذلك اختالف الآراء والأهواء .و�أن وراء كل ر�أى منها وهوى ع�صبية
متانع دونها ،فيكرث االنتفا�ض على الدولة واخلروج عليها يف كل وقت ،و�إن كانت ذات
ع�صبية؛ لأن كل ع�صبية ممن حتت يدها تظن يف نف�سها منعة وقوة» .ف�إن هذا اخلطاب اخللدوين
ي�شري �إىل �شعور القبائل والع�صبيات بـ»املنعة والقوة» ،ومن ثم فهي ت�سعى «لالنتفا�ض» وعدم
اخل�ضوع �أو االنقياد للدولة �أو لل�سلطة احلاكمة� .أي �أن ابن خلدون ي�شري �إىل ما ُيعرف اليوم
بـ»�أزمة التغلغل» �أو «عدم التكامل الإقليمي» .مبعنى عدم قدرة ال�سلطة املركزية على فر�ض
�سيطرتها و�سيا�ساتها على كامل �إقليم الدولة واملجتمع.
فالتقرير اخللدوين ،هنا ،ال يق�صد به �أن الدول التي حتوى قبائل وع�صبيات ،هي بال�رضورة
تعانى من «�أزمة هوية.
ورغم ذهاب بع�ض الباحثني العرب� ،إىل �أن معظم املجتمعات العربية تعانى من «�أزمة هوية»
�أو «عدم اندماج قومي» ،ف�إنه ميكن القول �أن اليمن ،رغم كونه بلد القبائل والع�صبيات
الكثرية� ،إال �أنه مندمج ثقافي ًا واجتماعي ًا ،وقلما يعانى من �أزمة هوية للأ�سباب الآتية:
 ال�شعور ب�أ�صل قربى م�شرتك.174
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 الوعي بتاريخ ح�ضاري تليد. ت�شابه الأعراف والقيم القبلية اليمنية. اندماج املجتمع اليمنى يف �إطار الثقافة العربية الإ�سالمية.يف هذا ال�سياق ،يتعني التفرقة بني معار�ضة القوى االجتماعية وال�سيا�سية (كمعار�ضة القبائل
مث ً
ال) للحاكم ال�سيا�سي �أو «للدولة» التي «يتقم�صها» و»يختزلها» هذا احلاكم ال�سيا�سي يف
�شخ�صه وم�صاحله الذاتية؛ وبني حفاظ هذه القوى على الهوية العامة امل�شرتكة.
لأن هذه القوى حينما تعار�ض هذا احلاكم ال�سيا�سي ف�إنها تعار�ضه لفقدان �رشعيته،
وا�ستبداده ،وال تعار�ضه لهويته التي مل يقدرها حق قدرها!
فهوية احلاكم واملحكوم واحدة وم�شرتكة ،ومن ثم يتعني على احلاكم �أن يتمتع ب�رشعية لدى
حمكوميه؛ كي يحافظ على الهوية املجتمعية امل�شرتكة ،لأن يف �رشعيته و�إجنازاته وعدله
تعزيز لهوية املواطنني جميع ًا ،حكام ًا وحمكومني.
.2الأ�سباب اخلارجية الدافعة لتم�سك اليمنيني بهويتهم امل�شرتكة:
تتمثل �أهم هذه الأ�سباب فيما يلي:
 تعر�ض الوطن اليمنى الواحد لغزو خارجي (ا�ستعمار) متكرر .فعلى الرغم من الطبيعةاجلغرافية اليمنية ،التي قد ت�ساعد على العزلة واالنكفاء نحو الداخل� ،سواء كان هذا االنكفاء
نحو منطقة �ضيقة بعينها �أو نحو قبيلة ما ،مما قد ي�ساعد على ظهور والءات �ضيقة� ،إال �أن
كرثة تعر�ض اليمن واليمنيني لغزوات الأجنبي و�أطماعه (برتغاليني� ،أحبا�ش ،فر�س� ،أتراك،
بريطانيني) قد �أيقظ ال�شعور لدى اليمنيني ب�رضورة ا�ستمرار مت�سكهم بهويتهم اليمنية الواحدة،
وتوجيه والئهم الأ�سمى نحوها .ومن ثم ف�إن هذه الهوية امل�شرتكة كثري ًا ما ُت�ستدعى حني
ُيعر�ض الوطن اليمنى «الكبري» للمخاطر والغزو.
 رغم حماكاة اليمنيني للخارجي والت�أثر به� ،إال �أن هذه املحاكاة ،وهذا الت�أثر ينطلقان منكون هذا اخلارجي ،وفق ًا لـــ»ثقافة التحكيم» التي تت�سم بها الثقافة اليمنية هو �أجنبي ي�أتي
لأداء مهمة حمددة ،كالتحكيم بينهم يف بع�ض نزاعاتهم! �أما الأجنبي الغازي ،وامل�ستعمر ف�إنه
يدفع اليمنيني ،غالب ًا ،وبدون ق�صد منه� ،إىل ا�ستمرار توقد «مينيتهم» الواحدة ،ومت�سكهم
بهويتهم امل�شرتكة.
�- 3آثار امل�شهد ونتائجه
وتتمثل يف:
ح�ضور �إرادة �سيا�سية ت�ستعني ب�أهل القلم وال�سيف مع ًا ,بحيث يتم �إيجاد م�ؤ�س�سات حديثة
املبنى واملعنى والفعل ,و ُيعرتف بالآخر ال�سيا�سي (املعار�ضة)؛ حيث تنتقل املعار�ضة
ال�سيا�سية اليمنية من مرحلة اال�ست�ضعاف �إىل مرحلة االقتدار ,ومن القبول بالو�ضع الراهن
�إىل ال�سعي لرف�ضه ,بل ورمبا تغيريه .فتقرتب املعار�ضة من هموم ومطالب املواطن اليمني.
وتفعل �شعارها املرفوع «نحو نيل احلقوق واحلريات عرب الن�ضال ال�سلمي».
كما تغدو مهي�أة لدفع �رضيبة التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي بحيث ينتقل عبء حتمل �رضيبة
التغيري من على كاهل الأفراد �إىل م�ستوى الأحزاب .وحقها يف امل�شاركة يف �صنع القرار
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ال�سيا�سي فيتم تعزيز فعالية النظام ال�سيا�سي اليمني وكفاءته وقدراته� ,إ�ضافة �إىل االنتقال
من �رشعية الوحدة �إىل �رشعية الإ�شباع واالجناز والفاعلية .فتعزز �رشعية النظام ال�سيا�سي,
ويتخل�ص من �أزماته وت�سييج دولة الوحدة بالعدل ,فتغدو دولة احلق والقانون واملواطنة
املت�ساوية ,فيعود ر�ضاء املحكوم جتاه احلاكم وت�سرتد احلكمة اليمانية عافيتها ويغدو اليمن
�سعيد ًا ,ومن ثم ي�ستقيم احلال من كل جانب.
خال�صة النقا�ش

مو�ضوع بناء الدولة ،مو�ضوع اليمن 2020م ..كيف �سيكون �شكل الدولة
وعالقة املركز بالأطراف واملحليات ..هناك جتارب كثرية يف بناء الدولة
وكلها ميكن القول �أنها ناجحة.
يف دول �ألغت التنوع من خالل �سيطرة املركز وجعل احلكم مركزي ًا مثل فرن�سا
الذي متثل منوذج ناجح لهذا اجلانب والتي كونت ما ي�سمى الأمة الفرن�سية.
النموذج الربيطاين بد�أ من عالقة امل�ساومة وال�رصاع بني املركز والأطراف
�إىل �أن و�صلوا �إىل �صيغة تكون فيها الأطراف ممثلة ولها وجود وقوة مع
املركز ومن هنا نبعت الدميقراطية ونف�س الفكرة يف �أمريك ًا تقريب ًا.
نحن يف هذه احللقة ويف �إطار م�رشوع  ،2020نريد �أن نفكر كيف �ست�صري
الأمور يف اليمن بعد  12عام ًا ..ترى �أي منوذج نتبع �إذا افرت�ضنا �أن �أحد
هذه النماذج �صحيح؟.
هل الأزمة احلا�صلة حالي ًا �ستجعلنا نوجد نظام ًا �سيا�سي ًا قادر ًا على �أن متثل
املحليات وتتقا�سم ال�سلطة مع املركز ون�ؤ�س�س لنظام �سيا�سي ناجح من خالل
هذا ال�رصاع وهذه العالقة.
هذا االجتاه يواجه م�شكلة� ،أنه يف الوقت احلا�رض وب�سبب �ضعف امل�ؤ�س�سات
و�ضعف حكم القانون يف املركز نف�سه ..وهذا يعني �أنه �إذا �أعطى �صالحيات
للفروع �سوف ي�ضعف املركز نف�سه ،وهذا يعطيها جزء ًا من ال�رشعية و�سيجعلها
عر�ضة للخالفات وال�رصاع.
النموذج الثاين هو �أنه �أو ًال ال بد من تعزيز املركز نف�سه ،وتوجد دولة قانون
ونظام حقيقي ،وب���أن ن�أخذ النموذج الغربي ،الذي بد�أ ب�إلغاء املحليات
وت�أ�سي�س الدولة ومن ثم �إعادة الالمركزية..
الواقع اليمني ،لدينا دولة ريعية� ،أي �أن الرثوة م�صدرها يعود �إىل املركز،
وال توجد حالي ًا منطقة -مهما كانت غنية -قادرة على �أن تعني نف�سها بنف�سها
دون االعتماد على املوارد ال�سيا�سية ،حتى مناطق املوانئ تعتمد على ر�سوم
�سيادية مثل اجلمارك ..وبالتايل كيف ميكن �أن نعمل ال مركزية يف ظل
اقت�صاد ريعي ،فال زال املركز هو الذي يتحكم بالرثوة وعلينا �أن نناق�ش
هذه الفكرة.
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اليمـن -اخلليـج � 2020سيناريوهات
الدمج والعزلة
عبد النا�رص املودع
املقدمة

هذه الدرا�سة واحدة من عدد من الدرا�سات امل�ستقبلية التي يقوم بها منتدى التنمية ال�سيا�سية
يف اليمن بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدر�ش �إيربت الأملانية �ضمن م�رشوع ا�ست�رشايف ملا �سيكون
عليه الو�ضع يف اليمن عام  .2020وقد مت اختيار العام  2020لأ�سباب فنية متعلقة بالوقع
ال�سحري للرقم ولكون هذا التاريخ قد مت ا�ستخدامه يف عدد من الدول يف م�شاريع م�شابهة.
وت�شمل الدرا�سة عدد من الق�ضايا التي ميكن �أن تتحكم مب�صري اليمن مثل :تناق�ص املوارد،
ندرة املياه ،التزايد ال�سكاين ،احلكم املحلي و العالقات اليمنية اخلليجية.
وكما هو مالحظ ف�إن بع�ض الق�ضايا م�شاكل منذرة ب�أزمات ،كتناق�ص املوارد وندرة املياه
والتزايد ال�سكاين فيما تعد الق�ضايا الأخرى وك�أنها جزء من احللول لهذه امل�شاكل .حيث جند
�أن احلكم املحلي اجليد وتطوير العالقات اليمنية اخلليجية �سيعمالن على التخفيف من وط�أة
امل�شاكل املذكورة.
تعد اليمن من بني الدول الأكرث فقرا يف العامل ،فمتو�سط دخل الفرد ال يزيد عن ، $ 1000
وي�صنف ما يقارب  % 40من ال�سكان ب�أنهم فقراء  .ويعتمد اقت�صاد اليمن على النفط ،والذي
ي�شكل  % 90من �إجمايل ال�صادرات و�أكرث من  % 70من ميزانية الدولة وما يقارب الثلث من
قيمة الناجت املحلي  .وينعك�س الو�ضع االقت�صادي ال�سيئ على الأو�ضاع االجتماعية ،حيث
جند �أن متو�سط العمر املتوقع لليمني عند الوالدة = � 61سنة  ،فيما ميوت طفل واحد من بني كل
 11والدة حية قبل �سن اخلام�سة  ،ويعاين  % 46من الأطفال دون اخلام�سة من نق�ص الوزن،
فيما �أن  % 33من ال�سكان ال يح�صلون على احلد الأدنى من حاجتهم �إىل الطاقة الغذائية .
وتنت�رش الأمية يف اليمن ب�شكل وا�سع حيث جند  % 36ممن هم يف �سن  15و�أعلى �أميني �أغلبهم
من الإناث .وال يلتحق بالتعليم االبتدائي �سوى  % 59ممن هم يف �سن التعليم .
ويواجه اليمن طيفا وا�سع من امل�شاكل منها :زيادة يف عدد ال�سكان حيث تبلغ ن�سبة الزيادة
ال�سنوية  % 3وهو ما يعني ت�ضاعف عدد ال�سكان كل � 22سنة .ونق�صا يف املخزون اجلويف
من املياه ،حيث ي�شهد اليمن عجزا متزايدا يف املياه قدر يف عام  2007مبا يقارب املليار
مرت مكعب ،يتم تعوي�ضه من املخزون اجلويف الذي يتوقع ن�ضوبه يف بع�ض املناطق خالل
عدد قليل من ال�سنيني ،وتناق�صا يف �إنتاج النفط ي�صل �إىل � % 12سنويا ،وهو ما يعني توقف
�إنتاج النفط خالل فرتة ق�صرية.
�إىل جانب ذلك ف�إن اليمن يواجه م�شاكل �سيا�سية �أمنية كحركة التمرد امل�سلحة جلماعة احلوثي
التي بد�أت عام  ،2004ودعوات انف�صالية يف املناطق اجلنوبية ،وعمليات �إرهابية �ضد
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�أهداف حملية و�أجنبية .وحتدث هذه امل�شاكل يف ظل عدد من املنازعات القبلية ،وتدن يف
حكم القانون نتيجة �ضعف ال�سيطرة احلكومية على بع�ض املناطق ،وانت�شار ال�سالح لدى
املواطنني بكثافة .كما �أن اليمن ي�ستقبل مئات الألوف من الالجئني ،معظمهم قادمون من
ال�صومال.
هذه امل�شاكل وغريها ت�شري �إىل �أن اليمن ،ويف امل�ستقبل القريب ،رمبا ي�سقط يف �أو�ضاع
الدولة الفا�شلة وهي حالة ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أنه �أ�صبح قريبا منها� ،إن مل تتخذ
خطوات حملية و�إقليمية ودولية حتول دون ذلك .ومن الأفكار الرائجة يف هذا ال�ش�أن ،ما
يراه الكثريون من �أن دمج اليمن مبحيطة الإقليمي (دول جمل�س التعاون)� ،سوف ينقذ اليمن
من امل�صري ال�سيئ الذي ينتظره .فدول اخلليج ذات املوارد االقت�صادية ال�ضخمة قادرة على
انت�شال اليمن من حالته الراهنة ،ومن ثم احليلولة دون �أن ي�صبح دولة فا�شلة.
وتنبع هذه الأفكار من حقيقة الأو�ضاع يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث جندها تتمتع
باقت�صاديات قوية .فالناجت املحلي الإجمايل لهذه الدول و�صل عام � 2007إىل  822مليار$
مقارنة بـ  20مليار $لليمن ،واحتياطي النفط فيها يقدر بـ  472مليار برميل مقارنة بـ 3
مليار برميل لالحتياطي اليمني من النفط (�أنظر اجلدول رقم  )1وفوائ�ض مالية ُتقدر ب�أكرث
من  2000مليار.$
�إن حل جزء من م�شاكل اليمن عرب دجمه بجريانه الأغنياء يبدو معادلة �سهلة ،فوفقا لهذه
املعادلة ،ف�إن الدول اخلليجية لن تخ�رس كثريا يف حال خ�ص�صت جزءا ي�سريا من مواردها
لدعم اليمن ،وهو ما �سيجنبها خ�سائر �أكرب يف حال مل تقم بذلك وتركت اليمن يتحول �إىل دولة
فا�شلة .غري �أن هذه املعادلة لي�ست بال�صورة التي تبدو عليها ،وهذا ما �ست�سعى الدرا�سة �إىل
تبيانه وفق الظروف واملعطيات احلالية وتلك املتوقعة يف امل�ستقبل.
واحلقيقة التي ال مفر منها هي �أن ما يف�صلنا عن عام  2020لي�س بالفرتة الطويلة11 -
عاما -وهي فرتة تعد ق�صرية ن�سبيا ،وهو ما يجعلنا نعتقد ب�أنه من غري املتوقع �أن حتدث
تغيريات كبرية يف طبيعة العالقات اليمنية اخلليجية� ،ألأمر الذي قد يقلل من قيمة و�أهمية هذه
الدرا�سة وتوقعاتها .ومع ذلك ،ال بد من التنبيه �إىل �أن التاريخ يعلمنا ب�أن �أحداثه ال ت�سري
دائما ب�شكل بطي ورتيب ،فكثري من الأمور والأحداث التي ت�أتي دون تخطيط �أو �إنذار م�سبق،
ُتـغري من رتابة الأو�ضاع وحترفها باجتاهات مل يكن �أحد يت�صورها .فالأحداث التي تع�صف
باملجتمعات والدول قد ال يكون م�صدرها �أو�ضاعا حملية ،بل �إنها قد ت�أتي من �أماكن بعيدة
جدا.
ولنا يف �أحداث � 11سبتمرب منوذج يبني كيف �أن حدث ًا ما يقع يف منطقة من العامل� ،إال �أن
ت�أثرياته تطال مناطق بعيدة جدا عن مكان احلدث .فهذا احلدث عمل على تغيري م�ستقبل �أمم
و�شعوب بعيدة عن موقعه .فمن كان يعتقد قبل �أحداث � 11سبتمرب ب�أن تاريخ املنطقة العربية
والإ�سالمية ،وحتى العامل� ،سيتغري بال�شكل الذي حدث بعد هذه الأحداث؟ �إن ما نريد الت�أكيد
عليه هو �أن  11عاما رمبا تكون فرتة عادية لكنها يف نف�س الوقت قد تكون فرتة ا�ستثنائية
حتمل بداخلها �أحداثا قد تخلق عاملا �آخر ال يدور الآن يف خلد �أحد.
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ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل و�ضع �سيناريوهات خمتلفة ملا �ستكون عليه العالقات اليمنية اخلليجية
عام  ،2020وقد قامت الدرا�سة -كما �سيت�ضح لأحقا -بو�ضع ثالثة �سيناريوهات حمتملة ملا
�ستكون عليه العالقات اليمنية اخلليجية عام  ،2020وتراوحت بني �سيناريو مت�شائم و�آخر
متفائل وثالث معتدل .وهذه ال�سيناريوهات مت و�ضعها لأ�سباب فنية و�أكادميية بحته؛ �إذ �أن
الكاتب ال ت�ساوره �أوهام ب�أن �أحد هذه ال�سيناريوهات �سيتحقق بال�شكل الذي ذكر ،فالتنب�ؤ
الدقيق بامل�ستقبل �أمر ي�ستحيل على �أي درا�سة علمية الإدعاء حتققه ب�شكل كامل .ومع ذلك،
ف�أن فكرة و�ضع هذه ال�سيناريوهات ،بال�شكل الذي وردت به ،وخا�صة ال�سيناريو املت�شائم،
يحمل الكثري من الفائدة ويف نف�س الوقت العديد املخاطر .فالكاتب ال يهدف من وراء طرح
�سيناريو مت�شائم حتقيق �سبق معريف يخلده ،بقدر ما يهدف �إىل احليلولة دون وقوع هذا
ال�سيناريو ملا له من عواقب وخيمة �ستطال اجلميع مبا فيهم الكاتب نف�سه .طرح هذا ال�سيناريو
علنا رمبا مينع حدوثه ،ف�ضال عن �أنه تنبيه موجه للعموم ،وعلى ر�أ�سهم القادرون على منع
حدوثه.
�أما وجه اخلطورة يف طرح مثل هذا ال�سيناريو ،فهو �أنه يف حال مل تتخذ خطوات حتول دون
حتققه ،فقد يتحقق طبقا للفكرة التي ترى بان بع�ض النبوءات يف الق�ضايا االجتماعية حتقق
ذاتها ،حني يت�رصف من تهمهم النبوءة وفقا لها دون حماولة تغيريها باجتاه �أخر.
ملحة تاريخية

رغم �أن هذه الورقة هدفها احلديث عن امل�ستقبل� ،إال �أن العودة للتاريخ �أمر �رضوري ،لأن
التاريخ ،يف الغالب� ،أ�سا�س احلا�رض وجزء من امل�ستقبل .وبطبيعة احلال ف�إن الدرا�سة
لن تغرق كثريا يف التاريخ ،و�سرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على �أهم املحطات البارزة يف تاريخ
العالقات اليمنية اخلليجية كما �سريد يف ال�سطور القادمة:
العالقات اخلليجية مع اليمن ال�شمايل .1990 1962-
يعد قيام ثورة  1962مبثابة املحطة الأبرز يف التاريخ اخلليجي اليمني ،فقد �أدى هذا احلدث
�إىل زيادة يف التفاعل بني اليمن ودول اخلليج وحتديدا اململكة ال�سعودية ،التي زاد اهتمامها
ونفوذها يف اليمن منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ،وهو ما �سن�ستعر�ضه باخت�صار يف العناوين
التالية:
العالقات ال�سعودية -اليمنية

كان لليمن ال�شمايل قبل الوحدة ،عالقات متميزة مع كل دول اخلليج وبالتحديد اململكة
العربية ال�سعودية ،التي كانت الداعم الأول والأ�سا�سي للحكومة اليمنية ال�شمالية .حيث
خ�ص�صت احلكومة ال�سعودية ومنذ بداية �سبعينات القرن الع�رشين مبالغ كبرية لدعم امليزانية
احلكومية والكثري من برامج التنمية يف اليمن .ويف نف�س الوقت منحت ال�سعودية مواطني اليمن
ال�شمايل الكثري من االمتيازات اخلا�صة مثل حرية الدخول والإقامة والعمل .وقد �سهلت هذه
االمتيازات لأعداد كبرية من اليمنيني العمل والإقامة يف ال�سعودية بلغ عددهم ع�شية �أزمة
اخلليج� -أغ�سط�س  1990-نحو املليون ون�صف املليون �شخ�صا .وهو ما كان ي�شكل قرابة 12
 %من عدد �سكان اليمن يف ذلك الوقت.
وميكن �إرجاع حلظة التحول يف العالقات اليمنية ال�سعودية �إىل حلظة قيام الثورة يف اليمن
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ال�شمايل عام  ،1962وما تالها من دعم ونفوذ م�رصي� -سيا�سي و ع�سكري -اعتربته
احلكومة ال�سعودية مبثابة تهديد خطري على م�صاحلها ووجودها .وهو ما جعلها تتبنى
دعم القوى املناه�ضة للثورة التي خا�ضت حربا لإ�سقاط النظام اجلمهوري و�إخراج اجلي�ش
امل�رصي من اليمن .ورغم �أن تلك احلرب التي ا�ستمرت قرابة � 8سنوات مل ت�ؤد �إىل �سقوط
النظام اجلمهوري �إال �أنها �ساعدت على ت�ضا�ؤل النفوذ امل�رصي وزيادة النفوذ ال�سعودي يف
اليمن ال�شمايل.
ومنذ عام  1970وبعد اعرتاف احلكومة ال�سعودية بالنظام اجلمهوري ت�صاعد النفوذ ال�سعودي
ب�شكل كبري ووا�ضح نتيجة لعدد من العنا�رص التي ميكن ذكر �أهمها يف النقاط التالية:
.1انتفاء اخلطر امل�رصي بعد ان�سحاب القوات امل�رصية عقب هزمية م�رص يف حرب 1967
�أمام �إ�رسائيل ووفاة الرئي�س جمال عبد النا�رص عام .1970
.2اعتربت احلكومة ال�سعودية �سيطرة حكومة ي�سارية على احلكم يف اليمن اجلنوبي بعد
خروج الربيطانيني وتبنيها خلطاب ثوري خطرا عليها .توجب قيامها بتحالف مع نظام
احلكم يف اليمن ال�شمايل �ضد احلكومة الي�سارية يف اجلنوب وحلفائها يف اليمن ال�شمايل .وهو
حتالف كان يقوى كلما كان اخلطر القادم من جنوب اليمن يزداد على اليمن ال�شمايل ،كما
حدث خالل حربي  1972و  1979اللتني اندلعتا بني �شطري اليمن.
.3زيادة املوارد املالية لل�سعودية بعد ارتفاع �أ�سعار النفط عام  1973-الطفرة النفطية
الأوىل -وهو ما مكنها من لعب دور �إقليميي بارز كانت اليمن �إحدى �ساحاته.
.4عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف اليمن ال�شمايل خالل ال�سبعينات والذي هيئ املناخ للحكومة
ال�سعودية للعب دور رئي�سي فيه.
�.5ضعف املوارد الذاتية لليمن ال�شمايل واعتمادها الكبري على املعونات ال�سعودية لت�سيري
�شئونها ال�رضورية.
.6هجرة كبرية ووا�سعة للعمالة اليمنية باجتاه ال�سعودية نتج عنها زيادة كبرية يف حجم
التحويالت املالية �إىل اليمن.
.7مناخ احلرب الباردة خالل الفرتة املذكورة ،والذي �ساعد احلكومة ال�سعودية على زيادة
نفوذها يف اليمن ،بعد �أن ح�صلت على موافقة �شبه ر�سمية من الغرب ،ب�أن يكون اليمن
ال�شمايل جزءا من مناطق نفوذها.
�شمل النفوذ ال�سعودي جماالت عديدة ووا�سعة� ،شملت الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية
االجتماعية والثقافية .ورغم �أن النفوذ ال�سعودي كان وا�ضحا على جمريات الأمور يف
اليمن ال�شمايل خالل تلك الفرتة� ،إال �أن النخب احلاكمة املختلفة يف هذا البلد كانت حتر�ص،
كلما �سنحت لها الفر�صة ،على تقلي�ص هذا النفوذ .وكان ذلك يتم لها من خالل تطوير عالقات
�إقليمية ودولية حتد من النفوذ ال�سعودي .وال بد يف هذا ال�صدد ،من ذكر العالقات مع االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق ،والعراق ،وحتى الكويت ،كجزء من حماوالت النخب احلاكمة يف اليمن
ال�شمايل التخفيف من النفوذ ال�سعودي وموازنته.
�إىل جانب عالقات التحالف مع ال�سعودية كانت حلكومة اليمن ال�شمايل عالقات جيدة مع جميع
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دول اخلليج الأخرى ،وخا�صة الكويت والإمارات ،واللتني كانتا تقدمان الكثري من الدعم
االقت�صادي وال�سيا�سي للحكومة اليمنية ال�شمالية.
العالقات اخلليجية مع اليمن اجلنوبي 1990 - 1967

�سيطرت اجلبهة القومية ذات التوجهات الي�سارية على ال�سلطة يف جنوب اليمن عقب خروج
الربيطانيني منها عام  .1967وقد تبنت اجلبهة مواقف ثورية جتاه الأو�ضاع الداخلية
واخلارجية ،وخا�صة خالل فرتة ال�سبعينات من القرن الع�رشين ،وهي فرتة �سيطر فيها
اجلناح ذو التوجهات املارك�سية على ال�سلطة يف هذا البلد .وقد قام بتوثيق عالقاته ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع دول املع�سكر ال�رشقي ،وتبنى خطابا معاديا للأنظمة احلاكمة يف اخلليج،
والتي اعتربها دو ًال رجعية تابعة للدول الغربية .ويف هذا ال�سياق ،قامت احلكومة اجلنوبية
بدعم احلركة االنف�صالية التي كانت تطالب بانف�صال �إقليم ظفار عن �سلطنة عمان خالل
ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الع�رشين ،وهي احلركة التي احتوتها ال�سلطة العمانية ع�سكريا
و�سيا�سيا عام .1975
لقد كان من الطبيعي �أن يواجه نظام احلكم يف اليمن اجلنوبي بالرف�ض والعداء من الأنظمة
اخلليجية يف ال�سبعينات والثمانينات ،حيث جند �أن جميع دول اخلليج -با�ستثناء الكويت-
مل يكن لها عالقات طبيعية مع احلكومة اجلنوبية .فاحلكومة ال�سعودية مل تعرتف باحلكومة
اجلنوبية �إال يف عام  . 1977ورغم ذلك ف�إن العالقات بني احلكومتني ات�سمت خالل ال�سبعينات
والثمانينات بال�سوء والعداء �أحيانا .وكان هذا العداء ي�شتد كلما كان هناك �ضغط من احلكومة
اجلنوبية على احلكومة ال�شمالية .وحتى منت�صف الثمانينات كانت العالقات ال�سعودية مع
اليمن اجلنوبي �سيئة يف معظمها .ولكن ومنذ منت�صف الثمانينات خفت حالة العداء بني البلدين
نتيجة تراجع اخلطاب الثوري حلكومة اجلنوب ،بعد ال�رصاعات الدامية التي دارت بني النخبة
احلاكمة يف نهاية ال�سبعينات ومنت�صف الثمانينات .وهي �رصاعات ترافقت مع تغريات بد�أت
ت�شهدها دول الكتلة اال�شرتاكية حليفة اليمن اجلنوبي.
العالقات اخلليجية مع اجلمهورية اليمنية :2000 - 1990

مل يكن لدول اخلليج موقف موحد من الوحدة اليمنية التي متت يف مايو � ،1990إال �أن جميعها
رحبت بها ر�سميا .ومع ذلك ف�إن موقف احلكومة ال�سعودية من الوحدة مل يكن وا�ضحا ،حيث
حاولت ،ب�شكل غري معلن وغري مبا�رش ،منع قيامها عرب ال�ضغط بوا�سطة حلفائها من القوى
املحافظة والدينية داخل النظام احلاكم يف اليمن ال�شمايل ،وكذلك حماولة التقرب من حكومة
اليمن اجلنوبي قبل عملية التمهيد للوحدة  .ومع ذلك ف�إن اململكة ال�سعودية مل تبد معار�ضة
ظاهرة ور�سمية للوحدة ،ملا كان لهذه الق�ضية من دعم �شعبي داخل اليمن وت�أييد �إقليمي وعدم
ممانعة دولية .وهي عوامل جعلت احلكومة ال�سعودية تعلن ت�أييدها لقيام الوحدة وتتعهد
بتقدمي م�ساعدة مالية للدولة اجلديدة .
غري �أن هذا الوعد مل يتحقق نتيجة حدوث �أزمة اخلليج يف �أغ�سط�س  1990التي حرفت العالقات
اليمنية اخلليجية باجتاه جديد.
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تداعيات �أزمة اخلليج على العالقات اليمنية اخلليجية

حني اندلعت �أزمة اخلليج مل يكن قد مر على حتقيق الوحدة اليمنية �سوى ب�ضعة �أ�شهر ،وكانت
هذه الأزمة �أول امتحان حقيقي تواجهه الدولة اجلديدة .ف�إثر حدوث الأزمة بدت احلكومة
اجلديدة يف و�ضع مرتبك ،حيث ف�ضلت االبتعاد عن اتخاذ موقف حمدد منها .ففي جمل�س
الأمن ،الذي كان اليمن يحتل فيه مقعدا غري دائم ،مل ي�شارك مندوب اليمن يف الت�صويت
على القرار الذي ندد بالغزو وطالب ب�سحب القوات العراقية من الكويت دون قيد �أو �رشط،
وحدث الأمر ذاته حني امتنع اليمن عن �إدانة العراق خالل م�ؤمتر وزراء اخلارجية العرب
الذي انعقد ب�شكل طارئ يف القاهرة على هام�ش اجتماع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي هناك .
وقد ف�رس ت دول اخلليج موقف اليمن هذا على �أنه انحياز وا�ضح من طرف اليمن للعراق وهو
ما ظلت اليمن تنفيه حتى الآن ،معتربة �أن موقف اليمن قد فُ ـهم خط�أ من قبل الدول اخلليجية،
و�أن املوقف اليمني مل يكن م�ؤيدا للعراق يف غزوه للكويت و�إمنا كان موقفه حمايدا يف�ضل
حال عربيا للم�شكلة دون تدخل من �أطراف دولية.
وعلى كل ف�إن حقيقة املوقف اليمني قد ظهر وا�ضحا يف تناول و�سائل الإع�لام الر�سمي
وت�رصيحات امل�سئولني اليمنيني يف ذلك احلني واملظاهرات امل�ؤيدة للعراق التي كانت تتم
مبباركة �شبه ر�سمية .وقد �أظهرت هذه الأفعال انحيازا وا�ضحا من جانب احلكومة اليمنية
�إىل اجلانب العراقي خالل تلك الأزمة.
وميكن تف�سري هذا املوقف على �أنه �أتى كنتيجة للعالقات التي كانت احلكومة اليمنية ال�شمالية
قد ر�سختها مع احلكومة العراقية يف نهاية ثمانينات القرن الع�رشين� ،ضمن ال�سيا�سية اليمنية
القا�ضية ب�إقامة عالقات �إقليمية �أو دولية تخفف من النفوذ ال�سعودي .وكان العراق يف نهاية
الثمانينات هو احلليف املنا�سب للعب هذا الدور .خا�صة و�أن هذا الدور قد �ساعد يف الت�رسيع
بقيام الوحدة التي تبنتها احلكومة العراقية لأ�سباب �إيديولوجية و�سيا�سية.
وميكن �إرجاع ت�أييد احلكومة اليمنية للعراق �إىل رغبتها يف عدم التفريط بحليف اعتقدت �أنه
القادر على تخفيف ال�ضغط ال�سعودي عليها ،وم�ساعدتها يف �أي �رصاع داخلي �ضد خ�صومها،
�إىل جانب �أن ذلك املوقف كان ين�سجم �إىل حدا ما واملزاج ال�شعبي العام املعادي يف معظمه
للدول اخلليجية والقوى الغربية.
ميكن اعتبار موقف احلكومة اليمنية هذا من �أكرب الأخطاء التي ارتكبها اليمن بحق نف�سه� ،إذ
�أدى ذلك �إىل عزلة �إقليمية ودولية �أ�سهمت يف تفاقم امل�شاكل يف اليمن ،وكانت �أحد �أ�سباب
اندالع احلرب الأهلية عام  .1994فنتيجة لهذا املوقف ُحـرمت اليمن من جميع امل�ساعدات
املبا�رشة التي كانت تقدمها دول اخلليج لليمن ،ومن بع�ض م�ساعدات الدول الغربية خا�صة
الأمريكية .غري �أن �أكرث الأ�رضار فداحة على اليمن كانت عودة ما يقارب ال�سبعمائة �ألف
مغرتب ميني ،معظمهم من ال�سعودية ،كانوا ميثلون لالقت�صاد اليمني �أهم م�صدر للعمالت
الأجنبية .فعقب الأزمة �ألغت اململكة ال�سعودية االمتيازات التي كانت متنحها لليمنيني يف
�أرا�ضيها ،وهو ما �أ�سفر عن خروج ذلك العدد املذكور .وكان لهذه العوامل �آثار �سيئة على
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ال زال اليمن يعاين منها حتى الآن.
وكان للموقف اليمني من �أزمة اخلليج �أثر وا�ضح على موقف دول اخلليج من ال�رصاعات
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ال�سيا�سية يف اليمن ،فخالل احلرب التي اندلعت عام � 1994ساندت دول اخلليج  -با�ستثناء
دولة قطر -الطرف اجلنوبي الذي �أعلن االنف�صال عن الدولة اليمنية ،وقد ا�شتملت هذه امل�ساندة
دعما ماديا و�سيا�سيا و�إعالميا� ،إال �أن هذا الدعم مل ي�صل �إىل حد االعرتاف ال�سيا�سي بالدولة
االنف�صالية ،ب�سبب وجود ممانعة دولية للقبول بالدولة املنف�صلة ،وكذلك للتغريات امليدانية
التي مل تكن يف �صالح الدولة املنف�صلة .
بعد انتهاء حرب  1994حاولت احلكومة اليمنية ترميم عالقاتها مع دول اخلليج ،وهي
العالقات التي ت�رضرت من جراء هذه احلرب ،ومن �أزمة اخلليج قبلها .وقد جنحت احلكومة
يف ترميم عالقاتها مع معظم الدول اخلليجية با�ستثناء الكويت التي مل تغفر لليمن موقفه من
�أزمة اخلليج ،واململكة ال�سعودية التي كان لها ملف �شائك مع اليمن هو ق�ضية احلدود .وهي
الق�ضية التي �أدت �إىل توتر العالقات بني البلدين خالل الن�صف الثاين من ت�سعينات القرن
الع�رشين ،ومع ذلك ف�أن الطرفني تو�صال �إىل اتفاق نهائي ب�ش�أن احلدود يف عام  2000فيما
�سمي باتفاقية جدة.
وبحل اخلالف احلدودي اليمني ال�سعودي �أزاح اليمن واحدة من �أكرب العقبات املعيقة لتطبيع
العالقات اليمنية ال�سعودية واليمنية اخلليجية عموما.
العالقات اليمنية اخلليجية منذ عام 2000

مع بداية الألفية دخلت العالقات اليمنية اخلليجية مرحلة جديدة ،نتيجة لعدد من العوامل ميكن
تلخي�ص �أهمها يف النقاط التالية:
 .1حل م�شكلة احلدود بني اليمن وكل من :عمان - 1992 -وال�سعودية - 2000 -ليتم �إغالق
ملف اخلالفات احلدودية بني اليمن وجريانه من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي كان
ي�شكل عقبة رئي�سية �أمام تطوير العالقات.
.2تطبيع العالقات اليمنية الكويتية وجتاوز جزء كبري من تداعيات �أزمة وحرب اخلليج
الثانية حيث مت �إعادة فتح ال�سفارة اليمنية يف الكويت وتعيني �سفري لدولة الكويت يف اليمن.
.3تزايد الوعي ب�أهمية التعاون الإقليمي بني دول املنطقة يف املجاالت الأمنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية بعد التغريات الكبرية التي حدثت وظلت حتدث يف املنطقة والعامل ،ومن �أهمها
�أحداث � 11سبتمرب  2001وتداعياتها املتوا�صلة على العامل واملنطقة ب�شكل خا�ص.
ونتيجة لهذه العوامل توفرت بيئة م�ساعدة لقيام عالقات �إيجابية بني الطرفني اليمني واخلليجي
بد�أت مالحمها يف القرارات التي �صدرت عن م�ؤمتر قمة دول جمل�س التعاون اخلليج يف م�سقط
�ضـم اليمن �إىل بع�ض م�ؤ�س�سات جمل�س التعاون اخلليجي
نهاية عام  ،2001والتي مت مبوجبها ُ
 ،فيما ميكن اعتباره قبو ًال جزئي ًا بدور لليمن داخل املنظومة اخلليجية ،وهو قبول �أتى بعد
عدد من املحاوالت التي كان اليمن قد قام بها يف ال�سابق .وكانت البداية عام  1996عندما
تقدم اليمن بطلب ر�سمي لالن�ضمام �إىل جمل�س التعاون اخلليجي  ،وهو الطلب الذي مت رف�ضه
بحجة �أن النظام الأ�سا�سي للمجل�س ال ي�سمح بان�ضمام �أع�ضاء جدد �إليه.
ويعد موقف دول اخلليج يف م�ؤمتر م�سقط  2001مبثابة تطور نوعي يف عالقاتها باليمن.
فقبل هذا التاريخ كانت دول املجل�س ترف�ض مناق�شة الطلب اليمني من حيث املبد�أ وهو ما
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كان ي�شكل عقبة حقيقية �أمام اليمن لتطوير عالقات طبيعية وم�ؤ�س�سية مع تلك الدول .غري �أن
املوافقة على االن�ضمام التدريجي لليمن يف بع�ض املجاالت ،تعني ب�أن الطرفني �أ�صبحا على
قناعة بجدوى ان�ضمام اليمن ملجل�س التعاون ب�شكل �أو �آخر يف امل�ستقبل بعد �أن يكون قد مت
التغلب على بع�ض العوائق االقت�صادية وال�سيا�سية احلالية .وبناء عليه ،ف�إن �سعي اليمن نحو
االندماج والتكامل مع دول اخلليج �أ�صبح يف �أف�ضل حاالته منذ ذلك احلني.
اليمن واخلليج رغبات متعار�ضة

حني يتم حتليل عالقة ما بني �أطراف دولية ف�إن �أول ما يتبادر �إىل الذهن هو ال�س�ؤال التايل:
ماذا تريد هذه الأطراف من بع�ضها البع�ض؟ ومبعنى �آخر ما هي الدوافع التي تدفع دولة ما
�إىل �إقامة عالقة مع دولة �أو دول �أخرى؟ وهناك جواب �سهل ووا�ضح ميكن ذكره كمدخل
نظري للمو�ضوع ،يتلخ�ص يف العبارة العامة التالية« :جلب امل�صالح وجتنب ال�رضر» ،فكل
دولة يهمها �أن جتلب عالقتها مع الدولة الأخرى بع�ض الفائدة و�أن ال تكون م�صدر �رضر
عليها يف نف�س الوقت� .إن دولة مثل ال�صومال ،ب�صفتها دولة م�شاطئة لليمن ،تعترب دولة مهمة
لليمن ،وتنبع �أهميتها ،يف الوقت احلايل ،مما ت�شكله من �رضر على اليمن ب�سبب حالة عدم
اال�ستقرار التي تعي�شها منذ عقدين تقريبا .ويفوق ذلك ال�رضر ما ميكن �أن يح�صل عليه اليمن
من فوائد� .أما فيما يتعلق بدولة مثل الإمارات العربية املتحدة ف�إن اهتمام اليمن بها م�صدره
بالدرجة الأوىل جلب الفائدة التي ميكن لليمن �أن يح�صل عليها من خالل �إقامة العالقة معها
وتطويرها.
وتقدير املنفعة وال�رضر لي�س بهذه الب�ساطة ،فال توجد دولة متثل خريا مطلقا �أو �رشا مطلقا،
فال�سعودية على �سبيل املثال ،كانت خالل اخلم�سني عاما املا�ضية ،م�صدرا لل�رضر وللمنفعة
يف �آن معا .فالكثري من امل�شاكل التي عانى منها اليمن ،وخا�صة امل�شاكل ال�سيا�سية ،كان
لل�سعودية دورا وا�ضحا فيها ب�شكل من الأ�شكال .وباملقابل ف�إن ال�سعودية كان لها دور
رئي�سي يف حت�سني الظروف املعي�شية لل�سكان اليمنيني خالل تلك الفرتة.
ولتحديد املنفعة وال�رضر يف العالقة اخلليجية اليمنية �سوف نحاول الإجابة على ال�س�ؤالني
التاليني :ماذا يريد اليمن من دول اخلليج؟ ثم ننتقل لل�س�ؤال املوازي ،وهو ماذا تريد دول
اخلليج من اليمن؟
ينتمي اليمن جغرافيا وح�ضاريا �إىل منطقة اجلزيرة واخلليج ،وهو مبثابة البوابة اجلنوبية
لهذه املنطقة يف نف�س الوقت متثل منطقة اخلليج منفذ االت�صال الربي الوحيد لليمن بالعامل.
ي�ضاف �إىل هذا تاريخ وثقافة يحمالن الكثري من ال�سمات امل�شرتكة .هذه العوامل وغريها
جتعل اجلزيرة واخلليج املكان الطبيعي لتفاعل اليمن واندماجه الإقليمي.
وبالإ�ضافة �إىل االعتبارات اجلغرافية والثقافية ،يربز العامل االقت�صادي الذي يعزز �أهمية
اخلليج يف اجلزيرة واخلليج بالن�سبة �إىل اليمن ،فمع الطفرة االقت�صادية التي حدثت مبنطقة
اخلليج يف �سبعينات القرن املا�ضي .تزايد اعتماد اليمن اقت�صاديا على دول اخلليج يف متويل
الكثري من برامج التنمية االقت�صادية ،عرب امل�ساعدات املبا�رشة وحتويالت العمالة اليمنية
النقدية من هذه املنطقة.
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وعلى الرغم مما ذكر ف�إن طابع العالقات اليمنية اخلليجية يحمل الكثري من التعقيد ،ويطرح
الكثري من الأ�سئلة منها :هل هناك �إمكانية مو�ضوعية لإقامة عالقات تكاملية بني اليمن
واخلليج؟ ومن امل�ستفيد �أكرث من قيام تكامل بني اليمن ودول اخلليج؟ وما هي الو�سائل الكفيلة
بتحقيق هذا التكامل؟ هذه الأ�سئلة �سنحاول ب�إيجاز الإجابة عليها يف ال�صفحات التالية.
لكن يف البداية دعونا نطرح بع�ض الق�ضايا املتعلقة مبو�ضوع التكامل بني اليمن ودول جمل�س
التعاون و�سرنكز على الآتي:
�.1إن عالقات التكامل االقت�صادي بني ال��دول يفرت�ض �أن تكون هناك م�صالح جلميع
الأطراف من عملية التكامل .وغياب هذا االفرتا�ض ميثل عائقا مو�ضوعيا �أمام �أي م�رشوع
تكاملي� .إذ �أن �أي عملية تكامل من�شودة تخدم �أحد الأطراف على ح�ساب الطرف الأخر جتعل
من �إقامتها �أمرا بعيد االحتمال.
 .2على الطرفني �أن يكون لهما تقدير واقعي حلجم املنافع �أو املخاطر من عملية التكامل.
�إذ من املحتمل �أن يبني �أحد الأطراف� ،أو جميعهم ،ح�ساباته على معلومات غري �صحيحة،
كتوقع اليمن احل�صول على منافع �أكرث مما ميكن للطرف الأخر تقدميها ،فيتوقع احل�صول
على منافع �أكرب من الطاقة الفعلية التي للطرف الأخر .ونق�صد بالطاقة الفعلية هنا ،ما ميكن
عمل ًيا �أن تقدمه دول اخلليج لليمن وفق ما تراه تلك الدول �أنه يخدم م�صلحتها .ويف املقابل
حتمله ال�رشاكة مع اليمن �أعباء �ضخمة وتعود عليه مبردود
قد يتخوف الطرف اخلليجي من �أن ّ
�ضئيل مما يجعله غري متحم�س لقيام تكامل اقت�صادي مع اليمن.
 .3ال ميكن تخيل حما�س مت�ساو لدى كل �أطراف عملية التكامل� ،إذ ال بد �أن يكون هناك
طرف �أكرث حما�س ًة من الآخر لهذه العملية .ووفق املعطيات احلالية ،فمن ال�سهل �أن نخمن
ب�أن اليمن هو الطرف الأكرث حما�سا لقيام عالقات التكامل مع دول جمل�س التعاون اخلليجي
للأ�سباب التي �سن�رشحها الحقا .وهذا التفاوت يف احلما�س يتطلب من اليمن �أن يكون املبادر
�إىل خلق الظروف امل�ؤدية �إىل عملية التكامل.
 .4على الطرف اليمني �أن يتفهم املخاطر ،احلقيقية �أو املتخيلة ،التي ت�ساور الأطراف
اخلليجية من �إدماج اليمن.
 .5عالقات التكامل بني �أطراف بينها فجوة كبرية ،عملية معقدة وحتتاج �إىل فرتة زمنية
طويلة وجهد م�شرتك كي يتحقق االندماج والتكامل .وهذه احلقيقة تتطلب خطة طويلة الأمد
تعمل على ت�ضييق الفجوة بني الطرفني.
ماذا يريد اليمن من دول جمل�س التعاون اخلليجي؟

من خالل قراءة ب�سيطة للواقع املو�ضوعي لكل من اليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي،
ميكننا ب�سهولة اكت�شاف ما يريده اليمن من هذه الدول .فمن خالل املعطيات التي يبينها اجلدول
رقم ( )1والنماذج رقم ( )3 ،2 ،1نالحظ الفوارق ال�ضخمة بني الواقع االقت�صادي اليمني
واخلليجي وهو ما ميكننا من �أن نكت�شف ،وب�سهولة� ،أن ال�شق االقت�صادي ي�أتي على ر�أ�س
اهتمام اليمن بهذه الدول متقدما على املجاالت الأخرى :ال�سيا�سية ،والأمنية ،والثقافية.
فمن خالل هذا اجلدول نالحظ ما يلي:
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يبلغ عدد �سكان اليمن حوايل  22مليون ن�سمة ،بينما يبلغ عدد �سكان دول جمل�س التعاون
مبا فيهم الوافدين حوايل  38مليون ن�سمة ،ويف حال ا�ستبعدنا الوافدين ف�إن �سكان اليمن
يت�ساوون يف العدد مع مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي تقريبا .غري �أن هناك تفاوت ًا
�ضخم ًا يف الإمكانيات االقت�صادية للطرفني ،ف�إجمايل الناجت املحلي لليمن ال يزيد عن % 2.4
من الناجت املحلي لدول اخلليج جمتمعة ،وهو ما ينعك�س على امل�ؤ�رشات الأخرى كال�صادرات
وال��واردات ،وحجم الإنفاق العام ،والكمية املنتجة من الطاقة الكهربائية ،وحجم �إنتاج
النفط ،وكلها ت�شري �إىل �أرقام مينية �ضئيلة مقارنة مبثيالتها يف اخلليج .ويعني ذلك بلغة
الأرقام �أن وزن اليمن االقت�صادي ال يتجاوز  % 3من وزن دول اخلليج .ومبعنى �آخر ف�إن
احلجم الفعلي القت�صاد اليمن يقارب احلجم الفعلي القت�صاد �أ�صغر دولة يف جمل�س التعاون،
وهي البحرين ،التي تبلغ م�ساحتها  740كيلومرت مربع (�أقل من  % 0.2من م�ساحة اليمن)
و�سكانها مليون ن�سمة ،ما يعادل  % 5من �سكان اليمن.
هذه الفجوة الوا�سعة يف الإمكانيات االقت�صادية بني الطرفني جتعل اليمن امل�ستفيد الأ�سا�سي
من �أي عالقات تكامل بينهما �أو �أي �شكل من �أ�شكال التعاون االقت�صادي .فوجود الرثوة
ال�ضخمة يف دول اخلليج يف مقابل الفقر ال�شديد يف اليمن ،يجعل اليمن يتطلع �إىل تلك الدول
لتح�سني �أو�ضاعه املرتدية واال�ستفادة من تلك الرثوة ،خا�صة و�أن التاريخ القريب ميدنا
بتجربة فعلية لهذه اال�ستفادة.
وميكن حتديد ما يريده اليمن من دول اخلليج يف �أربع ق�ضايا رئي�سية هي :ا�ستيعاب العمالة
اليمنية ،واحل�صول على م�ساعدات مالية للحكومة ومل�شاريع التنمية يف اليمن ،وفتح الأ�سواق
اخلليجية �أمام املنتجات اليمنية ،و�أخريا ا�ستقدام ا�ستثمارات �ضخمة من هذه الدول .ودعونا
نرى ما ميكن �أن يح�صل عليه اليمن عمليا وفق الواقع احلايل لدول اخلليج ولليمن.
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جدول رقم ( )1البيانات األساسية لكل من اليمن ودول اخلليج وفقا ألرقام عام 2007

اإلجمالي

38.2

22

% 57.6

2671.4

822

21.5

536

16,160 34,424 264.5

اليمــن

22

%اليمن
مقابل دول
اخلليج
املصادر:

% 57.6

% 100

املساحة (ألف كم)2

الناجت احمللي (مليار)$

متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي (ألف )$

البحـريـن

1.04

0.527

% 51

0.741

18

17

17

12.5

2,315

35

0.1

صادرات (مليار )$

قطـــر

1.3

0.230

% 18

11.5

70

54

41

21

3,200

850

4.2

واردات (مليار )$

عمـــان

2.9

2.1

% 73

309

41

14

24

16

1,700

780

4.8

إنتاج الكهربا (ميجاوات/ساعة)

الكــويت

3.4

1.055

% 31

17.8

112

33

62

19

4,800

2,600

101

إجمالي

مواطنني

%
مواطنني

إنتاج النفط (ألف برميل يوميا)

اإلمـارات

5.2

0.866

% 17

83

191

37

152

106

5,906

2,700

98

الدولة

احتياطي النفط (مليار برميل)

السعودية

24.4

17.5

% 72

2250

390

16

240

90

16,503

9,200

264

السكان مليون نسمة

472.1

530

20

0.9

7.13

7.2

945

300

*3

% 20

2.4
%

4.5
%

1.3
%

% 2.7

% 2.7

1.8

% 0.6

 - 5بنك الكويت الوطني
 - 1اإلسكوا -احلسابات القومية 2007
- 6مصلحة اإلح��ص��اءات العامة واملعلومات–
 - 2وزارة االقتصاد الوطني– سلطنة عمان
السعودية
 - 3جهاز اإلحصاء– قطر
 - 7البنك املركزي اليمني -التقرير السنوي 2007
 - 4اجلهاز املركزي للمعلومات -البحرين
 - 8املؤسسة العامة للكهربا -التقرير اإلحصائي
2006
ليس هناك إحصائية مؤكدة حلجم االحتياطي اليمني من النفط فبعض التقديرات املتشائمة
تقدره بأقل من  700مليون برميل فيما املصادر احلكومية تتحدث عن  9مليار برميل وهناك بعض
التقديرات التي تضعه في حدود  3مليار برميل
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منوذج ( )1حجم سكان اليمن
للسكان في اليمن

منوذج ( )2حجم السكان اليمنيني
للمواطنني اخلليجيني
عدد
املواطنني
اليمنيني

سكان
اليمن

عدد
املواطنني
اخلليجيني

سكان
اخلليج

منوذج ( )3حجم الناجت احمللي
اليمني لدول اخلليج

الناجت احمللي
لليمن % 2

الناجت احمللي لدول
اخلليج % 98

�أوال :ا�ستيعاب العمالة

تقدر امل�صادر الر�سمية اليمنية والدولية �أن هناك  % 18ممن هم يف �سن العمل (65-15
�سنة) من اليمنيني عاطلون عن العمل  .ويعني هذا وجود ما يقارب املليوين �شخ�ص يف عام
 2008يبحثون عن عمل .وتعد هذه الن�سبة منخف�ضة جدا لأ�سباب تتعلق مب�شاكل الإح�صاءات
يف اليمن� ،إ�ضافة �إىل �أن الكثري ممن ي�صنفون �ضمن قوة العمل ،هم فعليا عاطلون عن العمل،
كونهم يف حالة بطالة مقنعة.
�إىل جانب ذلك ف�إن من يعملون يف اليمن يتقا�ضون �أجورا زهيدة ال تكفي متطلبات احلياة
ال�رضورية ،فمتو�سط الأجر ال�شهري للعامل اليمني ال يزيد عن  $ 150ح�سب البيانات الر�سمية
ون�ستخل�ص مما ذكر ب�أن هناك ما ال يقل عن �أربعة ماليني ميني مهيئون للهجرة والعمل
خارج اليمن يف حال توفرت لهم الفر�صة .وقد تو�صلنا �إىل هذا الرقم ا�ستنادا �إىل الدرا�سات
الر�سمية التي ت�شري �إىل وجود ما يقارب الت�سعة ماليني ميني ي�صنفون فقراء .
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ويعول اليمنيون ،حكومة و�شعبا ،على قيام دول اخلليج با�ستيعاب جزءا كبريا من العمالة
اليمنية ،م�سرت�شدين مبا حدث خالل �سبعينات وثمانينات القرن الع�رشين ،حني ا�ستوعبت
اململكة ال�سعودية ودول اخلليج الأخرى عمالة مينية و�صلت يف �أعلى مراحلها �إىل ما يقارب
 % 15من عدد ال�سكان يف اليمن ال�شمايل .
م�ستقبل العمالة اليمنية يف دول اخلليج

تقدر بع�ض امل�صادر اليمنية عدد اليمنيني املقيمني يف دول اخلليج ب�شكل �رشعي بحدود املليون
�شخ�ص ،ت�ستوعب ال�سعودية �أكرث من  % 90منهم  .ورغم �أن هذا الرقم يعد كبريا �إال �أن اليمن
يطمح �إىل �أن يت�ضاعف هذا الرقم يف حال �سهلت دول اخلليج ،وال�سعودية خا�صة� ،إجراءات
ا�ستقدام اليمنيني �أو �أ�صبحت اليمن ع�ضوا كامل الع�ضوية يف جمل�س التعاون اخلليجي.
ومن خالل املعطيات الراهنة ف�إن الرغبة اليمنية تعد غري واقعية كونها ال ترى العوائق
املو�ضوعية والذاتية التي حتد من زيادة العمالة اليمنية زيادة كبرية .و�سنحاول من خالل
النقاط التالية �أن نبني بع�ضا من هذه العوائق:
.1هناك عوامل اقت�صادية وفنية حتد من ا�ستقدام العمالة اليمنية .حيث جند �أن العمالة
اليمنية تفتقر �إىل املهارات الالزمة واملطلوبة للعمل يف دول اخلليج ،كما و�أن هناك
عمالة مناف�سة للعمالة اليمنية تتمتع مبهارات �أف�ضل و�أجور �أقل .وكما الحظنا خالل الطفرة
النفطية الأخرية ،ف�إن معظم العمالة التي ا�ستقدمتها دول اخلليج كانت عمالة ال يقدر اليمن
على توفريها .وعلى الرغم من اجلهود التي تبذلها احلكومة اليمنية ،ومب�ساعدة مبا�رشة من
الدول اخلليجية لرفع كفاءة العمالة اليمنية ،عرب زيادة عدد املعاهد الفنية واملهنية� ،إال �أن
خمرجات هذه العملية لن تظهر يف امل�ستقبل القريب� ،إىل جانب �أن حجمها لن ي�شكل �إال ن�سبة
�ضئيلة من حجم قوة العمل اليمنية املتاحة.
.2كان ملوقف احلكومة اليمنية من �أزمة اخلليج �أثر نف�سي �سلبي على و�ضع العمالة اليمنية
والوجود اليمني يف اخلليج .فقبل هذا التاريخ كان ينظر للعمالة اليمنية ب�أنها عمالة ال حتمل
خماطر �سيا�سية تذكر ،وهو ما كان ي�سهل ظروف ا�ستقدامها وبقائها يف دول اخلليج .غري �أن
املوقف اليمني ،الغري متوقع ،قد غري من هذه النظرة وجعل دول اخلليج وخا�صة ال�سعودية
تعيد النظر يف حجم الوجود اليمني وغري اليمني .وقد ر�أت هذه الدول �أن من م�صلحتها الأمنية
وال�سيا�سية �أن تنوع من جن�سيات الوافدين ،و�أال ت�سمح بوجود وافدين من جن�سية معينة يفوق
عددها ن�سبة معينة من عدد الوافدين وال�سكان .وبالطبع ف�إن الوجود اليمني �سيت�أثر من هذه
ال�سيا�سات حيث �سيظل هناك �سقف حمدد -غري معلن -للوافدين اليمنيني وغريهم يف هذه
الدول.
.3يرى الكثري من اليمنيني وبع�ض اخلليجيني �أن العوامل الثقافية واالجتماعية التي جتمع
اليمنيني بال�سكان اخلليجني ت�سهل من ظروف ا�ستقدام اليمنيني للعمل يف دول اخلليج .ويعتقد
ه�ؤالء �أن دول اخلليج حتتاج للعمالة اليمنية لتحافظ على هويتها العربية الإ�سالمية .وعلى
الرغم من �أن هذا القول فيه الكثري من ال�صحة� ،إال �أن ما يعترب نقطة قوة يف �صالح زيادة عدد
العمالة اليمنية يف اخلليج هو يف نف�س الوقت نقطة �ضعف غري مرئية للكثريين .حيث �أن �سهولة
الإقامة واالندماج التي يت�صف بها اليمني يف اخلليج لي�ست دائما يف �صاحله� ،إذ �أن هذا الأمر
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له خماطر تدركها احلكومات اخلليجية حني ترى �أن �سهولة اندماج اليمنيني يف دولها يحمل
الكثري من املخاطر التي ميكن ذكر �أهمها يف النقاط التالية:
�أ .احللول الدائم يف هذه ال��دول� ،إذ يالحظ �أن معظم املغرتبني اليمنيني يف دول اخلليج
مييلون نحو اال�ستقرار والإقامة الدائمة يف الدول التي ت�ست�ضيفهم ،وهذا امليل يعني ب�أنهم
�سي�صبحون جزءا من الرتكيبة ال�سكانية لهذه الدول ،وهو �أمر ال ترغب دول اخلليج يف حدوثه
كونه �سي�ؤثر على التوازن ال�سكاين يف هذه الدول ،وهو ما �سينعك�س على الهويات اخلا�صة
باملجتمعات اخلليجية.
ب .الوجود اليمني الدائم يثري �إ�شكاالت عديدة يف بع�ض الدول كتلك التي يوجد بها خالفات
عرقية ومذهبية كمملكة البحرين .ففي هذه الدولة يوجد رف�ض من قبل الكثري من �أبناء الطائفة
ال�شيعية لأي عملية جتني�س �أو وجود لأجانب ،وخا�صة العرب منهم ،العتقادهم ب�أنه �سيخل
بالتوازن ال�سكاين ل�صالح العرب ال�سنة.
ج .رغم �أن العمالة غري العربية متثل م�شكلة ثقافية واجتماعية لدول اخلليج� ،إال �أن حكومات
هذه الدول ترى ميزة يف الوجود غري العربي ،تتمثل يف �أن هذا الوجود يت�صف يف معظمه ب�أنه
وجود م�ؤقت؛ فمعظم الوافدين غري العرب ي�أتون �إىل دول اخلليج بغر�ض الهجرة امل�ؤقتة،
كما �أنهم ي�أتون ولي�س يف ذهنهم �أي �إح�سا�س ب�أن لهم حقوقا �سيا�سية �أو تاريخية يف هذه
الدول .على عك�س الوافد العربي الذي ي�أتي ولديه �إح�سا�س ،حقيقي �أو وهمي ،ب�أنه يعي�ش
يف �أر�ض عربية ميتلك حقا يف ثرواتها والبقاء الدائم فيها .ولكون اليمنيني هم �أكرث الوافدين
رغبة يف البقاء الدائم ف�إن احلكومات والكثري من نخب هذه الدول يف�ضلون الوجود غري
العربي على الوجود العربي.
.4نظرا �إىل ن�سبة النمو ال�سكاين العالية يف اليمن ،والذي يتوقع �أن ي�صل �سكانه عام 2020
�إىل  33مليون ن�سمة  ،ف�إن دول اخلليج لن تعمل على ت�شجيع دخول العمالة اليمنية �إىل
�أرا�ضيها.
 .5كان عدد املواطنني اخلليجيني يف منت�صف ال�سبعينات ال يزيد عن ت�سعة ماليني ،فيما
�أ�صبح يف عام  2007بحدود  22مليون .هذه الزيادة ال�ضخمة يف عدد ال�سكان �أدت �إىل
تقليل االحتياج �إىل العمالة الوافدة ،بعد �أن �أ�صبحت دول اخلليج تعاين من بطالة وا�ضحة بني
مواطنيها ،وخا�صة يف ال�سعودية والبحرين .وتظهر هذه البطالة ب�شكل وا�ضح خالل تراجع
�أ�سعار النفط ،كما حدث يف نهاية ت�سعينات القرن املا�ضي .هذه البطالة دفعت احلكومات
اخلليجية �إىل فر�ض قوانني جديدة حتد من العمالة الوافدة؛ ك�إجبار ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعامة على تخ�صي�ص ن�سبة حمددة للعمالة املحلية ،وجعل بع�ض القطاعات حكرا
على مواطنيها .هذه الإج��راءات وغريها تعك�س تناق�ص االحتياج للعمالة الوافدة ،ومنها
العمالة اليمنية .وهو ما يعني قلة الفر�ص �أمام العمالة اليمنية يف هذه الدول.
والو�ضع كذلك يف القطاع احلكومي �أي�ضا والذي مل يعد يدار كما كان عليه احلال يف ال�سبعينات
والثمانينات .فخالل تلك الفرتة كانت هناك ندرة حقيقية للعمالة املحلية يف الدول اخلليجية،
وكان يتم ا�ستيعاب املتوفر منها يف القطاع احلكومي الذي كان ي�شهد تو�سعا كبريا واحتياجا
متزايدا للموظفني� .أما يف الوقت احلا�رض ،ف�إن القطاع احلكومي قد و�صل �إىل حد الت�شبع بل
انه يعاين من البطالة املقنعة.
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.6خالل فرتة الطفرة النفطية يف ال�سبعينات �شهد قطاع اخلدمات منوا كبريا يف ال�سعودية
ودول اخلليج الأخ��رى وخا�صة قطاع الإن�شاءات .وكان ذلك القطاع يـُدار عرب �رشكات
املقاوالت ال�صغرية وهو ما جعله منا�سبا للعمالة غري املاهرة القادمة من ريف اليمن .غري
�أن قطاع الإن�شاءات يف اخلليج تغري من حيث احلجم والنوع ،حيث �أ�صبحت الأعمال الإن�شائية
تقوم بها �رشكات كبرية ت�ستخدم معدات حديثة وحتتاج لعمالة ماهرة ورخي�صة مت توفريها
من جن�سيات غري مينية .ونتيجة لذلك فقد ُحرمت العمالة اليمنية من العمل يف �أهم قطاع كان
ي�ستوعبها.
ميكن الو�صول �إىل نتيجة مما ذكر مفادها� :أن تعويل اليمنيني على دول اخلليج يف ا�ستيعاب
العمالة اليمنية غري واقعي؛ فقدرة هذه الدول على ا�ستيعاب العمالة اليمنية حمدودة جدا.
ثانيا :امل�ساعدات املبا�رشة

منذ عام  1970وحتى  1990كانت دول اخلليج وبالتحديد ال�سعودية والكويت والإمارات
تقدم م�ساعدات مالية مبا�رشة لليمن ،وخا�صة حلكومة اليمن ال�شمايل .تلك امل�ساعدات �أدت
�إىل حت�سن يف البنية التحتية لليمن وتوفر الإمكانيات املالية حلكومة �صنعاء ،التي كانت تتلقى
دعما مبا�رش مليزانيتها من قبل احلكومة ال�سعودية.
ويقدر �إجمايل قيمة تلك امل�ساعدات التي ح�صل عليها اليمن �شماله وجنوبه خالل ال�سبعينات
والثمانينات مبا يقارب اخلم�سة مليارات دوالر وفق بع�ض التقديرات .وقد توقفت هذه
امل�ساعدات بعد �أزمة اخلليج ب�شكل �شبه كامل.
ت�سعى احلكومة اليمنية وخا�صة بعد تطبيع عالقاتها مع جميع دول اخلليج �إىل احل�صول على
م�ساعدات من حكومات هذه الدول .وبالفعل فقد ح�صلت احلكومة اليمنية على وعود مب�ساعدات
مالية من الدول اخلليجية خالل م�ؤمتر لندن للمانحني الذي �أنعقد يف نهاية عام  ،2006حني
تعهدت الدول اخلليجية بتقدمي ما قيمته  2300مليون دوالر لليمن ،معظمها قرو�ض تنموية
مي�رسة  .ورغم �أن هذه الأم��وال ال تلبي الطموحات اليمنية ،ال�شعبية واحلكومية� ،إال �أنه
�سيكون لها �أثر على برامج التنمية يف اليمن .ومع ذلك ف�إن م�ستقبل الدعم احلكومي من دول
اخلليج لليمن يواجه الكثري من امل�شاكل التي جتعلنا نتوقع ب�أن هذا الدعم لن يكون كبريا
ا�ستنادا �إىل العوامل التالية:
 .1قبل عام  1990كانت امل�ساعدات اخلليجية لليمن ،خا�صة ال�سعودية منها ،حتركها دوافع
�سيا�سية بالدرجة الأوىل ،حيث �أن الدعم ال�سعودي لليمن ال�شمايل كان يهدف �إىل حماربة
النفوذ ال�شيوعي والي�ساري يف اليمن ،والذي كان م�صدره اليمن اجلنوبي وبع�ض الدول
املعادية لل�سعودية� .أما يف الوقت احلا�رض ف�أن الدوافع ال�سيا�سية قد تناق�صت ب�شكل وا�ضح
وحلت حملها دوافع �أخرى �أهمها الدوافع الأمنية .و�أ�صبحت امل�ساعدات التنموية مرتبطة
بالدافع الأمني� ،إذ ت�ؤدي ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �إىل تقلي�ص املخاطر الأمنية .ولهذه
الأ�سباب ف�إن زيادة امل�ساعدات املبا�رشة ال ميكن توقعه �إال يف حال حدوث تطورات �سيا�سية
�أمنية غري متوقعة يف اليمن واملنطقة تدفع الدول اخلليجية �إىل زيادة م�ساعداتها لليمن عن
امل�ستوى احلايل.
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 .2يعاين اليمن من الف�ساد وغياب ال�شفافية حيث �صنف اليمن يف تقرير منظمة ال�شفافية
لعام  2007يف املرتبة ( )137وهي مرتبة ت�ضعها يف خانة الدول الأكرث ف�سادا يف العامل.
ورغم حماوالت اليمن احلد من هذا الو�ضع عرب �إن�شاء هيئة مكافحة الف�ساد �إال �أن واقع احلال
والتقارير الدولية ت�شري �إىل �أن اليمن يزداد ف�سادا .ولكون امل�ساعدات اخلليجية يف الوقت
احلايل حتركها بواعث غري �سيا�سية ف�إن من املتوقع �أن يكون الف�ساد �أحد العوامل واحلجج
التي �ست�سوقها دول اخلليج لتقليل م�ساعداتها لليمن يف امل�ستقبل .ويت�ضح ذلك من �إ�رصارها
على تويل �صناديقها �رصف املعونات مبا�رشة عرب الإ�رشاف املبا�رش على امل�رشوعات.
 .3وعلى الرغم من �أن ال�سنوات اخلم�س الأخرية قد �أدت �إىل ارتفاع �ضخم يف موارد دول
اخلليج نتيجة ارتفاع �أ�سعار النفط� ،إال �أن التاريخ يعلمنا ب�أن �أ�سعار النفط ت�شهد تقلبات
كبرية ال ميكن التنب�ؤ بها .ويف حال ا�ستمرت �أ�سعار النفط يف االنخفا�ض ،كما هو حا�صل
يف الوقت احلايل ،ف�إن من املتوقع �أن تقل�ص دول اخلليج من برامج الدعم لليمن مبا يف ذلك
عدم الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نف�سها خالل م�ؤمتر لندن .ويعني ذلك �أن امل�ساعدات
املبا�رشة لن تكون م�ضمونة.
ثالثا :اال�ستثمارات

بد�أت اليمن م�ؤخرا تدرك �أهمية اال�ستثمارات الأجنبية يف حل م�شاكلها االقت�صادية ،ورغم �أن
احلكومة اليمنية تتحدث كثريا عن �أنها تعمل على ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية �إال �أن حجم
وطبيعة هذه اال�ستثمارات ي�شري �إىل �أنه ال زال �صغريا جدا ،كما انه يتوجه �إىل قطاعات حمددة
كقطاع النفط والغاز.
وت�سعى اليمن �إىل اال�ستثمارات يف القطاعات الإ�سرتاتيجية والتي توظف عمالة كثيفة كقطاع
ال�صناعة والبناء واخلدمات ،وتعتقد احلكومة اليمنية �أن اال�ستثمارات اخلليجية هي املهي�أة
لأن تقوم بهذا الدور خا�صة بعد �أن حققت هذه الدول خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية فوائ�ض
مالية �ضخمة قدرت قيمتها -قبل الأزمة املالية -ب�أكرث من  1500مليار دوالر  .غري �أن واقع
احلال ي�ؤكد بان اليمن التي مل ت�ستفد خالل مرحلة الفوائ�ض لن ت�ستفيد خالل فرتات الرتاجع
التي تبدو مالحمها يف الأفق .ويرجع �أ�سباب �صغر حجم اال�ستثمارات الأجنبية وحتديدا
اخلليجية �إىل عدد من العوامل ميكن ذكر �أهمها فيما يلي:
� .1صغر حجم االقت�صاد اليمني الذي يحول دون متكنه من ا�ستيعاب اال�ستثمارات ال�ضخمة.
فالناجت املحلي لليمن ال يزيد عن  20مليار دوالر وهو ما يعني �ضعف القدرة ال�رشائية
للم�ستهلك اليمني والذي ال يزيد متو�سط دخله الفردي من الناجت املحلي عن  900دوالر يف
ال�سنة.
�.2ضعف البنية التحتية يف اليمن التي ال ت�شجع امل�ستثمرين على القيام ب�إن�شاء م�شاريع كبرية
حتتاج �إىل بنية حتتية قوية .فحجم �إنتاج الكهرباء يف اليمن -وهو من �أهم م�ؤ�رشات البنية
التحتية -ال يزيد عن  1000ميجاوات�/ساعة وهي قدرة �صغرية جدا ال ت�ساعد على �إن�شاء
م�شاريع �صناعية �أو خدمية كبرية.
�.3ضعف البيئة الت�رشيعية يف اليمن ،حيث ي�شكو الكثري من امل�ستثمرين ب�أن املناخ الق�ضائي
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والقانوين يف اليمن متخلف جدا ،وهذا الأمر يعمل على خلق بيئة طاردة لال�ستثمار.
.4عدم وجود ا�ستقرار �سيا�سي و�أمني يف اليمن ،فخالل ال�سنوات الأربع املا�ضية �شهدت
اليمن عدة حروب �صغرية ،وهجمات �إرهابية ،وعدد من حوادث االعتداء على امل�صالح
الأجنبية وبع�ض ال�سائحني الأجانب .وكل هذه الأحداث خلقت بيئة مينية طاردة لال�ستثمار:
املحلي والأجنبي خا�صة يف امل�شاريع الإ�سرتاتيجية.
�إن العوامل ال�سابقة حدت وحتد من حجم اال�ستثمارات يف اليمن وال ميكن توقع حدوث تغريات
تذكر تعمل على زيادة حجم اال�ستثمارات يف اليمن ،خا�صة و�أن هناك م�شاكل �أخرى تتفاقم
يف اليمن مثل :نق�ص املياه وزيادة الت�صحر وغريها من الظروف البيئية التي ال ت�ساعد على
جلب اال�ستثمارات.
رابعا :فتح ال�سوق اخلليجية �أمام ال�سلع اليمنية

يف عام  2007كان �إجمايل ال�صادرات اليمنية �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا يف
ذلك �إع��ادة ال�صادرات بحدود  750مليون دوالر؛ وقد مثلت ما ن�سبته  % 12من �إجمايل
ال�صادرات اليمنية  .وت�أتي معظم ال�صادرات اليمنية �إىل هذه الدول من النفط وم�شتقاته،
وبع�ض املنتجات الزراعية واحليوانية والأ�سماك ،وبع�ض ال�صناعات اخلفيفة .وتعد قدرة
اليمن على زيادة �صادراتها �إىل هذه الدول حمدودة ب�سبب الطاقة الإنتاجية ال�ضعيفة يف بع�ض
القطاعات خا�صة القطاع الزراعي وال�صناعي.
ويف الوقت احلايل ف�إن معظم ال�صادرات اليمنية لدول اخلليج تلقى معاملة جمركية تف�ضيلية،
ومع ذلك ف�أن ال�صادرات اليمنية ت�شهد معوقات كثرية ،نتيجة �ضعف املقدرة الفنية للم�صدرين
لناحية �ضبط معايري اجل��ودة املطلوبة .وه��و ما يعني ب��ان توقع زي��ادة كبرية يف حجم
ال�صادرات اليمنية لدول اخلليج حمدود جدا .ف�أق�صى ما ميكن توقعه هو �أن تت�ضاعف قيمة
ال�صادرات يف الأعوام املقبلة يف حال حت�سن الطاقة الإنتاجية احلالية وم�ستواها الفني.
نخل�ص مما �سبق �إىل �أن مطالب اليمن االقت�صادية من دول اخلليج �أكرب بكثري من قدرة هذه
الدول على تلبيتها .فاليمن يرغب يف �أن ي�صدر جزءا كبريا من طاقة العمل املعطلة لدية
واملقدرة باملاليني ،بينما دول اخلليج مل تعد ق��ادرة على ا�ستيعاب هذه الأع��داد .و�أما
امل�ساعدات ال�سخية التي يطمح �أليها اليمن ف�إن الأو�ضاع االقت�صادية لهذه الدول جتعلها غري
قادرة� ،أو غري راغبة ،على تلبيتها.
�إىل جانب اهتمام اليمن بدول اخلليج من الناحية االقت�صادية ي�أتي مو�ضوع �أخر يتعلق برغبة
اليمن يف �إبعاد تدخل دول اخلليج يف �شئونه الداخلية .فهناك تاريخ طويل لتدخل دول اخلليج
يف ال�شئون اليمنية كانت متار�سه ال�سعودية ب�شكل خا�ص .ومن مظاهر التدخل ال�سعودي ما
تقوم به من تقدمي �أموال لقوى معار�ضة للنظام �أو حتى موالية ،كما هو احلال يف دعم بع�ض
القوى القبلية .ذلك التدخل الوا�ضح يف الِ�ش�أن اليمني والذي �صبغ العالقات اليمنية اخلليجية
خالل الفرتة املا�ضية هو ما تريد اليمن حكومة و�شعبا من دول اخلليج �أن تتوقف عنه.
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ماذا تريد دول جمل�س التعاون من اليمن؟

هناك اهتمام خليجي باليمن يختلف حجمه و�أهميته من دولة لأخرى تبعا ملدى القرب اجلغرايف
والتداخل ال�سكاين .فال�سعودية مثال :اهتمامها باليمن يختلف عن اهتمام الكويت �أو البحرين
البعيدتني جغرافيا عن اليمن.
وللجواب على �س�ؤال ماذا تريد دول اخلليج من اليمن �سن�ستعر�ض الق�ضايا التالية كي نكت�شف
اجلوانب التي متثل حمور االهتمام اخلليجي باليمن:
�أوال :الأمن

يحتل ال ُبعد الأمني الأهمية الق�صوى جلميع دول العامل وهو ما نالحظه من النفقات ال�ضخمة
التي تخ�ص�ص لل�ش�أن الع�سكري والأمني يف جميع دول العامل .ولكون اليمن يقع �ضمن احلزام
الأمني لدول اخلليج ،حيث يوجد لدولتني من دول املجل�س هما ال�سعودية وعمان حدود برية
طويلة مع اليمن ،ف�أن الق�ضية الأمنية ت�أتي على ر�أ�س �أولويات اهتمام دول اخلليج باليمن.
خالل فرتة احلرب الباردة اعتربت اململكة ال�سعودية و�سلطنة عمان اليمن �أحد م�صادر التهديد
ال�سيا�سي لهما .فخالل تلك الفرتة اندلعت الثورة اليمنية بدعم ع�سكري و�سيا�سي من م�رص وهو
ما اعتربته احلكومة ال�سعودية خطرا على م�صاحلها ووجودها الذي كانت النزعات الثورية
التي كانت �سائدة يف ذلك الوقت تهدده .ومن ناحية �أخرى كانت اليمن اجلنوبي الداعم
واحلليف الرئي�سي للحركة االنف�صالية يف �إقليم ظفار.
وعلى الرغم من �أن اخلطرين ال�سابقني مت احتوا�ؤهما �إال �أن الإ�سرتاتيجية ال�سعودية والعمانية
ظلت تتعامل مع اليمن وفق اعتبارات تتعلق با�ستقرارهما ال�سيا�سي والأمني بالدرجة الأوىل،
ويف هذا ال�ش�أن كانت الإ�سرتاتيجية ال�سعودية جتاه اليمن تتلخ�ص يف العمل على عدم حتول
اليمن �إىل م�صدر خطر عليها من خالل حتالفه مع قوة �إقليمية �أو دولية معادية لل�سعودية.
وبعد انتهاء احلرب الباردة وحرب اخلليج وت�ضا�ؤل املخاطر ال�سيا�سية الكربى ال�سابقة،
انتقل اهتمام ال�سعودية وعمان نحو ق�ضايا �أخرى �أمنية ،مثل تهريب الأ�سلحة والب�ضائع
املمنوعة والهجرة غري ال�رشعية و�أ�ضيف لها م�ؤخرا خطر جديد متثل يف وجود اجلماعات
الإرهابية يف اليمن.
اجلماعات الإرهابية

تزايد قلق دول اخلليج وبقية دول العامل من الأو�ضاع الأمنية يف اليمن بعد �أحداث � 11سبتمرب.
فقد ا ُتـهمت اليمن ب�أنها ملج�أ للجماعات الإرهابية التي تهدد ال�سلم الإقليمي والعاملي .ومنذ
ذلك احلني وحتى الآن واليمن حتت املراقبة الدولية والإقليمية� .إذ �أن هذه الدول تخ�شى من
حالة الفلتان الأمني يف اليمن الذي ميكن �أن يوفر لهذه اجلماعات �إمكانية العمل واحلركة
داخل �أرا�ضيه .خا�صة و�أن اليمن قد �شهد �أعمال عنف خطرية كحادث تفجري املدمرة الأمريكية
(كول) يف مدينة عدن عام  2000وتفجري ناقلة النفط الفرن�سية (ليمربج) يف  2002وحوادث
االعتداء على امل�صالح الأجنبية وال�سياح يف عامي .2008 2007-
كل هذه احلوادث تر�سخ االعتقاد لدى الكثريين بوجود خاليا تابعة لتنظيم القاعدة يف اليمن،
وهو ما يزيد من اهتمام وقلق الدول املجاورة وبقية دول العامل باليمن.
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ال�ســالح

راجت يف الت�سعينات �أخبار مفادها �أن يف اليمن ما يقارب اخلم�سني مليون قطعة �سالح وهو ما
يكفي جميع مواطني اليمن واخلليج جمتمعني ،ورغم �أن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه ب�شكل كبري،
�إال �أن اليمن يعج بكميات هائلة من الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة وحتى الثقيلة ،التي بحوزة
�أطراف غري حكومية ،قدرتها بع�ض الدرا�سات ب�أنها تقارب ال�سبعة ماليني قطعة �سالح .
�إن �سهولة حمل ال�سالح واحل�صول عليه واملتاجرة به جعل اليمن منطقة خطرة على العامل،
وحتديدا على جريانه ،فانت�شار ال�سالح بهذا ال�شكل ي�ساعد القوى املتطرفة والإجرامية
املحلية والدولية على ا�ستخدام اليمن مركزا لن�شاطاتها �أو مع�سكرات للتدريب على ال�سالح �أو
تهريبه �إىل املناطق الأخرى.
ويف خالل ال�سنوات الأخرية �أ�صبحت �سلطنة ُعمــان وال�سعودية ،تعانيان من ظاهرة تهريب
الأ�سلحة من اليمن ،وهو ما �شكل تهديدا خطريا للأمن يف هذه الدول ،خا�صة و�أن هذه الدول
تفر�ض نظاما �صارما يف حيازة الأ�سلحة يتناق�ض وما هو معمول به يف اليمن .ويف ال�سنوات
الأخرية �أفادت التحقيقات التي �أجريت مع بع�ض من قاموا ب�أعمال عنف داخل ال�سعودية� ،أن
بع�ض الأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف تلك العمليات كان م�صدرها اليمن.
تهريب ال�سلع املحظورة:

تعاين ال�سعودية من تهريب لل�سلع املحظورة من اليمن �إىل �أرا�ضيها ،وت�شمل تلك ال�سلع القات
واخلمور واملخدرات وال�سالح وغريها من املواد املمنوعة .وحتاول ال�سعودية �أن تتعاون
مع احلكومة اليمنية للحد من تلك امل�شكلة والتي يبدو �أن حلها لن يكون �سهال ب�سبب �صعوبة
ال�سيطرة على احل��دود الطويلة ،خا�صة من اجلانب اليمني الذي تنق�صه القدرات املادية
والب�رشية املدربة للقيام بذلك.
هجرة العمالة غري امل�رشوعة:

ن�رشت جريدة الوطن ال�سعودية يف بيان لقيادة حر�س احلدود ال�سعودي يفيد ب�أنها �ألقت القب�ض
على � 501ألف مت�سلل حاولوا دخول اململكة من اليمن خالل عام  2006ونقلت ال�صحيفة عن
قائد حر�س احلدود يف منطقة جيزان �أن متو�سط املت�سللني لل�سعودية يف اليوم ي�صل �إىل حوايل
� 1000شخ�ص  .وبغ�ض النظر عن العدد احلقيقي للمت�سللني �إىل ال�سعودية من اليمن ،ف�إن ما
يجب الت�أكيد عليه هنا هو �أن هذه الظاهرة يف تزايد م�ستمر و�أ�صبحت �أحد �أهم امل�شاكل التي
تواجهها ال�سعودية يف عالقتها باليمن.
�إن ظاهرة تهريب الب�رش �إىل ل�سعودية ت�صاحبها م�شاكل كبرية منها :تهريب الأطفال والذين يتم
ا�ستغاللهم يف �أعمال غري قانونية كالت�سول والدعارة وغريها من الأعمال التي تنتهك حقوقهم
وتعر�ضهم للمخاطر� .إىل جانب ذلك ف�أن تهريب الب�رش مل يعد يقت�رص على تهريب اليمنيني
بل �أ�صبحت هذه املناطق ت�ستخدم من قبل جن�سيات غري مينية ي�أتي معظمها من �رشق �أفريقيا
وخا�صة ال�صومال و�أثيوبيا و�إريرتيا ،ويف الفرتة الأخرية حتدثت الأنباء عن حماوالت ت�سلل
قام بها �أفراد من جن�سيات �أخرى �سودانية ونيجريية وغريها.
ومتثل هذه الظاهرة م�شكلة لل�سعودية كما هي لليمن حيث �أن الأ�شخا�ص املت�سللني �إىل ل�سعودية
يكونون عر�ضة لال�ستغالل بكافة �أ�شكاله.
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�إن هذه امل�شكلة مر�شحة للتفاقم مع ا�ستمرار زيادة عدد ال�سكان يف اليمن وما ي�صاحبها من
تناق�ص يف فر�ص العمل وتدهور يف املعي�شة .وا�ستمرار هذه امل�شكلة �سيخلق املزيد من
الأعباء على ال�سعودية واليمن م�ستقبال.
ثانيا :االقت�صاد:

على عك�س االهتمام اليمني بدول اخلليج والذي يتمحور حول الق�ضايا االقت�صادية جند �أن
اجلانب االقت�صادي لي�س له �أهمية تذكر يف اهتمامات الدول اخلليجية جتاه اليمن .ويرجع
ال�سبب يف ذلك �إىل طبيعة االقت�صاد النفطي لهذه الدول.
�إن حجم التبادل التجاري بني اليمن ودول اخلليج يظهر حمدودية هذا التبادل ،خا�صة للطرف
اخلليجي ،وهو ما ميكن مالحظته يف اجلدول رقم ( .)2حيث جند �أن �إجمايل ال�صادرات
اخلليجية لليمن ال تزيد عن ما قيمته  3120مليون دوالر -جزء كبري من هذا الرقم �سلع معادة
الت�صدير -وهو ما ن�سبته  % 0.6من �إجمايل �صادرات دول اخلليج للعامل .يف املقابل جند �أن
�إجمايل واردات دول اخلليج من اليمن ال تزيد قيمتها عن  714مليون دوالر وهو ما ن�سبته 0.3
 %من �إجمايل واردات دول اخلليج من العامل .هذا احلجم ال�ضئيل للتبادل التجاري بني اليمن
ودول اخلليج ي�ؤكد على �ضعف الأهمية االقت�صادية لليمن بالن�سبة لدول اخلليج.
جدول رقم ()2
حجم التجارة اخلارجية لدول اخلليج مع العالم ومع اليمن في عام ( 2007مليون دوالر)
الدولة

إجمالي
الصادرات

الصادرات
لليمن

 %اليمن
من إجمالي
الصادرات

إجمالي
الواردات

الواردات من
اليمن

 %اليمن
من إجمالي
الواردات

السعودية

240,000

700

%.0.3

90,000

130

% 0.2

اإلمارات

152,000

1830

%.1.2

106,000

450

% 0.4

الكويت

62,000

420

%.0.7

19,000

125

% 0.7

عمـان

24,000

160

%.0.7

16,000

6

% 0.04

قطر

41,000

9

%.0.02

21,000

3

% 0.02

البحرين

17,000

11

%.0.06

12,500

0.7

%.0.0005

إجمالي دول
اجمللس

536,000

3,130

%.0.6

264,500

714.7

% 0.3

املصادر:
• اإلسكوا -احلسابات القومية 2007
• وزارة االقتصاد الوطني -سلطنة عمان
• جهاز اإلحصاء -قطر
• اجلهاز املركزي للمعلومات -البحرين
• بنك الكويت الوطني
• مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات -السعودية
• البنك املركزي اليمني -التقرير السنوي 2007
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ثالثا :ال ُبعد الإ�س رتاتيجي:

يعطي الكثري من الدار�سني ،وبالذات اليمنيني� ،أهمية �إ�سرتاتيجية كبرية لليمن ،خا�صة بعد
حتقيق الوحدة  ،ويحددون �أربع ق�ضايا يعتقدون �أنها تعطي اليمن �أهمية �إ�سرتاتيجية وهي:
.1املوقع اجلغرايف و�إطاللة اليمن على املحيط الهندي ،وهو من البحار املفتوحة الأمر
الذي يجعل اليمن مكانا مالئما لت�صدير النفط اخلليجي ،عرب املحيط الهندي ،من خالل
مد �أنابيب نفط من اخلليج �إىل املحيط الهندي عرب اليمن .وهو ما يجنبها خماطر املالحة
يف اخلليج العربي الذي يعد من البحار املغلقة واملعر�ض للمخاطر الدائمة كما حدث يف
الثمانينات؛ عندما تهددت مالحة النفط يف اخلليج ب�سبب احلرب العراقية الإيرانية .ثم ما يلوح
يف الأفق من خماطر ب�سبب التوتر بني �إيران والواليات املتحدة.
وعلى الرغم من �أن �إن�شاء �أنبوب لت�صدير النفط قد يقلل من خماطر ت�صدير النفط ويقلل من
كلفة الت�صدير نف�سها� ،إال �أن هذا الأمر ال يتوقع حدوثه على الأقل خالل امل�ستقبل املنظور.
فاملخاطر على املالحة النفطية يف اخلليج تبدوا بعيدة االحتمال حتى لو اندلعت مواجهات
بني الواليات املتحدة و�إيران .ف�إيران التي ت�صدر معظم �صادراتها النفطية عرب اخلليج ،ال
يتوقع �أن تقدم على خطوة تهدد ت�صدير نفطها .وحتى لو قامت بهذا العمل ف�أنها لن تتمكن
من هذا الأمر لفرتة طويلة لأ�سباب ع�سكرية واقت�صادية� .إىل جانب ذلك ف�إن عدم اال�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي يف اليمن ال ي�شجع دول اخلليج ،لأي �سبب كان ،على �إن�شاء �أنبوب لنقل
نفطها عرب منطقة غري م�ستقرة ،هذا �إىل جانب �أن دول اخلليج متتلك عدة بدائل لت�صدير النفط
من خارج اخلليج ،منها ت�صديره عرب �أنابيب متر بالأرا�ضي العمانية �إىل املحيط الهندي �أو
عرب الأرا�ضي ال�سعودية �إىل البحر الأحمر.
 .2ي�شدد بع�ض املحللني يف اليمن على �أن اليمن ميثل عمقا ا�سرتاتيجيا للدول اخلليجية ،وهو
بذلك ميثل �أهمية �إ�سرتاتيجية كبرية لهذه الدول .وهذا اال�ستنتاج يبدو غري مفهوم من الناحية
الع�سكرية؛ فالعمق الإ�سرتاتيجي -والذي يعني املنطقة التي ميكن للجيو�ش التحرك فيها بعيدا
عن نريان العدو و�ضغطة الع�سكري -الذي ميكن �أن توفره اليمن لدول اخلليج غري وا�ضح.
حيث �أن الأخطار التي تتهدد دول اخلليج ت�أتي من �رشق و�شمال منطقة اخلليج� -إيران،
العراق -وهذه املناطق بعيدة كثريا عن اليمن والراجح �أن اململكة ال�سعودية مبا متلكه من
م�ساحة �شا�سعة متثل العمق اال�سرتاتيجي الفعلي جلميع دول اخلليج ولي�س اليمن ،وهو ما
�أثبتته الأحداث بعد غزو العراق للكويت عام  .1990ويف كل الأحوال ،ف�إن الواقع الع�سكري
الراهن قد قلل كثريا من �أهمية العمق الإ�سرتاتيجي .فالدول الكربى متتلك �أ�سلحة قادرة على
�إ�صابة �أهدافها يف �أي مكان داخل منطقة العدو.
 .3هناك من يعتقد ب�أن احلجم ال�سكاين لليمن ميثل �أهمية �إ�سرتاتيجية لدول اخلليج على
�أ�سا�س �أن �سكان اليمن �سي�ساهمون يف احلفاظ على الهوية العربية لدول اخلليج التي يتهددها
الوجود ال�ضخم للجاليات غري العربية ،والتي ت�صل يف بع�ض دول اخلليج �إىل �أكرث من ن�صف
عدد ال�سكان .وبح�سب ه�ؤالء ف�أن �إحالل العمالة اليمنية حمل العمالة غري العربية �سيحافظ على
الهوية العربية لدول اخلليج.
يحمل هذا التحليل الكثري من ال�شحنات العاطفية النابعة من الأفكار العروبية ال�سائدة يف
املناطق غري اخلليجية ،وهو لذلك يحمل الكثري من اخلطابة ولغة الو�صاية �أكرث من كونه
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حتليال للواقع املو�ضوعي يف دول اخلليج .والذي ي�شري ،كما �سبقت الإ�شارة� ،إىل تخوف
النخب احلاكمة يف دول اخلليج من الوجود العربي �أكرث من تخوفها من الوجود غري العربي.
 .4ذهبت بع�ض التحليالت يف اليمن �إىل االعتقاد ب�أن الكثافة الب�رشية يف اليمن ميكنها �أن
ت�شكل �إ�ضافة ع�سكرية لدول اخلليج من خالل قيام هذه الدول بت�شكيل قوات ع�سكرية من
اليمنيني  .ويبدو هذا التحليل مفتقرا �إىل الواقعية كونه يجهل الو�ضع يف اخلليج .حيث �أن
دول اخلليج وبالتحديد منذ عام  1990تبنت �إ�سرتاتيجية دفاعية تقوم على التحالف مع الدول
الكربى ،وبالذات مع الواليات املتحدة .فهذه الدول قد �أدركت �أهمية هذا التحالف ل�سبب
ب�سيط ،وهو �أن الواليات املتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على ردع وهزمية �أية قوة
�إقليمية �أو دولية تهدد �أمن هذه الدول ،كما حدث مع العراق بعد احتالله الكويت� ،أو �إيران
عندما حاولت �أن تعيق عملية املالحة يف اخلليج قـٌبيل انتهاء احلرب العراقية الإيرانية عام
 .1988فدول اخلليج تدرك �أن م�صدر اخلطر املحتمل عليها ي�أتي من �إيران والعراق بالدرجة
الأوىل .وقوة وحجم هاتني الدولتني جتعل من غري الواقعي لدول اخلليج االعتماد على دول
عربية مبا فيها الدول العربية الكبرية كم�رص و�سوريا كون هذه الدول �ستكون عاجزة عن ردع
و�صد �أي عدوان عليها ي�أتي من جانب العراق �أو �إيران.
ولدول اخلليج جتربة فا�شلة عقب حرب اخلليج الثانية ،عندما مت االتفاق على �إن�شاء منظومة
دفاعية تظم دول اخلليج ال�ست �إىل جانب م�رص و�سوريا فيما ُ�سمي (�إع�لان دم�شق) .تلك
املنظومة التي اكت�شفت دول اخلليج عدم جدواها الع�سكري ،وب�أنها �ستكون مبثابة عبء مايل
ل�صالح م�رص و�سوريا ،وهو ما دفعها لإنهاء ذلك احللف ب�شكل غري ر�سمي .هذه التجربة
الفا�شلة تبني لنا طبيعة اهتمامات دول اخلليج ونوع احلليف الذي تركن �إليه ،فدول اخلليج
�إىل جانب �أنها تدرك عدم قدرة �أي طرف غري الواليات املتحدة على حمايتها .ف�إنها يف
الوقت نف�سه ال تطمئن للتحالف مع الأطراف العربية وحتى اخلليجية نف�سها .فالعالقات فيما
بني الدول اخلليجية ي�شوبها الكثري من ال�شكوك وعدم الثقة وهو ما منع قيام جي�ش خليجي كبري
وحقيقي حتى من مواطني دول اخلليج �أنف�سهم ،فجي�ش درع اجلزيرة والذي مت �إن�شائه منذ
مدة طويلة مل يكن له �أي دور يذكر يف الإ�سرتاتيجية الدفاعية لدول اخلليج .وبالقيا�س �إىل
ذلك ،ف�إن من غري املنطقي �أن تطمئن دول اخلليج جلي�ش يتكون يف معظمة من �أفراد مينيني لأن
و�ضعا كهذا يعترب مهددا لهذه الدول التي قد جتد نف�سها وقد �أ�صبحت �أ�سرية له.
رابعا ال ُبعد الثقايف:

نق�صد بالثقايف هنا كل اجلوانب العرقية والدينية والقبلية والعاطفية وهي جوانب تلعب
دورا هاما كمحدد للعالقات بني الدول وال�شعوب .ومبا �أن اليمن ي�شرتك مع دول اخلليج يف
مكون عرقي وديني وح�ضاري واحد ف�إن من الطبيعي �أن يكون هناك روابط عاطفية بينهما،
الأمر الذي يخلق �أر�ضية م�شرتكة للتفاهم والتعاي�ش ت�ؤثر على �شكل وطبيعة العالقات بني
الطرفني .هذا العامل ميكن �أن يكون دوره �إيجابيا لتطوير العالقات بني الدول ،خا�صة �إذا
كانت العوامل الأخرى ال�سيا�سية واالقت�صادية م�ساعدة على قيام هذه العالقة .وهناك �شعور
من التعاطف نحو اليمن لدى كثري من مواطني دول اخلليج مبا فيهم جزء كبري من النخبة
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ال�سيا�سية والفكرية داخل هذه الدول .فاليمن ،كما تراه جزء من هذه النخبة ،ي�ستحق �أن
يحظى برعاية خا�صة من حيث الأولوية التي ميكن �أن متنح للعامل اليمني �أو للمنتجات اليمنية
يف داخل هذه الدول.
وعلى الرغم من �أهمية هذا البعد� ،إال �أن ذلك ي�ستدعي �أن ال تتم املبالغة يف تقدير الأثر الذي
ميكن �أن يلعبه مقارنة بالعوامل الأخرى .خا�صة و�أن املوقف اليمني خالل �أزمة اخلليج قد
�أثر �سلبا على امل�شاعر الطيبة التي كان يكنها الكثري من مواطني دول اخلليج لليمنيني .وبالنظر
�إىل ذلك املوقف ف�إن من الأهمية التذكري ب�أن هذا العامل يظل دوره ثانويا �إذا ما قورن
بالعوامل الأخرى.
�إن ما �أوردناه فيما �سبق ال يهدف �إىل التقليل من �أهمية اليمن اقت�صاديا وا�سرتاتيجيا لدول
اخلليج ،و�إمنا يهدف �إىل التعريف ب�شكل واقعي بحجم و�أهمية اليمن كما تراه هذه الدول،
حتى ال ت�ؤدي التحليالت اخلاطئة �إىل اتخاذ �سيا�سات كارثية كما حدث خالل �أزمة اخلليج.
فخالل تلك الأزمة قامت احلكومة اليمنية باتخاذ مواقف دون ح�ساب للنتائج املرتتبة عليها،
ورمبا كان �أحد �أ�سباب اتخاذ تلك املواقف نق�ص املعلومات ال�صحيحة لدى �أ�صحاب القرار
وعدم تقديرهم لردود الفعل على مواقفهم من قبل دول اخلليج ،وبالت�أكيد مبالغتهم يف تقدير
�أهمية اليمن لهذه الدول.
ما نريد الت�أكيد عليه من خالل هذا العر�ض هو تبيان احلجم احلقيقي لليمن كما تراه هذه الدول
ولي�س كما نراه يف اليمن .فاليمن وفق تلك املعطيات ال تعترب ذات �أهمية حقيقية لالقت�صاد
اخلليجي ،على الأقل يف الوقت احلايل ،وكذلك من الناحية الإ�سرتاتيجية ،وتبقى �أهمية اليمن
نابعة من كونه ي�شكل خطرا �أو تهديدا لأمن هذه الدول .وهو ما يجعلنا ن�صل �إىل �إجابة حمددة
لل�س�ؤال حول ما تريده دول اخلليج من اليمن .والإجابة �أن هذه الدول تريد �أن ال يكون اليمن
م�صدر �رضر عليها� ،أي �أن اهتمامها باليمن حتركه بواعث �أمنية يف الأ�سا�س.
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اليمن واخلليج � 2020سيناريوهات الدمج والعزلة
خالل الف�صول ال�سابقة الحظنا �أن العالقات اليمنية اخلليجية يف املا�ضي القريب والوقت
احلايل ،تكتنفها الكثري من ال�صعوبات التي حتول دون توقع حدوث اندماج لليمن يف املنظومة
اخلليجية عرب الع�ضوية الكاملة يف جمل�س التعاون اخلليجي� ،أو عرب �إقامة عالقات تكاملية مع
كل �أو بع�ض دول اخلليج ب�شكل ثنائي.
وهذه احلقائق جتعل من املمكن املخاطرة بتوقع عدة �سيناريوهات ل�شكل العالقة اليمنية
اخلليجية يف العام  ،2020انطالقا من الواقع املو�ضوعي الراهن للعالقات اليمنية اخلليجية
والذي ي�شري �إىل �أن هناك ثالثة �سيناريوهات ميكن توقعها ل�شكل وطبيعة ما �ستكون عليه هذه
العالقة .وجميع هذه ال�سيناريوهات تعتمد بالدرجة الأوىل على ما �ستئول �إليه الأو�ضاع يف
اليمن خالل املدة التي تف�صلنا عن عام  .2020وال�سيناريوهات املفرت�ضة هي عبارة عن
�سيناريو مت�شائم و�آخر متفائل وثالث معتدل .وقبل البدء ب�رشح هذه ال�سيناريوهات يجب
التذكري ب�أن هذه ال�سيناريوهات ال تعدو كونها مناذج نظرية يعرتيها الكثري من امل�شاكل� ،إال
�أن ما نحن واثقني منه هو �أن لكل �سيناريو افرت�ضناه �أ�س�سا نظرية متينة.
اليمن  2020ال�سيناريو املت�شائم

يفرت�ض هذا ال�سيناريو �أن املرحلة التي تف�صلنا عن � 2020ست�شهد عددا من الأحداث �إما منفردة
�أو جمتمعة -وهو الأكرث احتماال -ت�ؤثر يف بع�ضها البع�ض لتكون هذه الأحداث �سببا ونتيجة
ملا ينجم عنها من تطورات .ويفرت�ض هذا ال�سيناريو �أن نتائج حدوث ذلك على الأو�ضاع يف
اليمن �ستكون وخيمة تهدد بقاء الدولة ومن ثم عالقات التكامل والتعاون مع العامل اخلارجي
وحتديدا مع جريان اليمن يف دول جمل�س التعاون.
ولغر�ض التنب�ؤ بحدوث هذا ال�سيناريو �سوف يتم الرتكيز على ما نعتقد ب�أنها الق�ضايا
املفتاحية -ونق�صد بها تلك الأح��داث ال�سيئة التي تولد �أحداثا �سيئة �أخرى -ونعتقد وفق
املعطيات الراهنة �أن هناك �أرب��ع ق�ضايا مفتاحية رئي�سية يحتمل �أن تواجهها اليمن يف
امل�ستقبل ،ويكون لوقوعها منفردة �أو جمتمعة �آثار مدمرة على الأو�ضاع يف اليمن .وهذه
الق�ضايا هي :تناق�ص املوارد -تدهور الأو�ضاع الأمنية -حدوث فراغ يف ال�سلطة -تدخالت
خارجية كبرية.
وقبل البدء يف �رشح هذه الق�ضايا وتداعياتها يجب التذكري بنقطة مهمة ،وهي �أن ف�صل هذه
الق�ضايا بال�شكل الذي ذكر مت لأ�سباب �أكادميية ،لأنه وكما �سيت�ضح لأحقا ف�إن جميع هذه
الق�ضايا متداخلة مع بع�ضها البع�ض بحيث ي�صعب التمييز فيما بينها ،غري �أنه ول�رضورات
الدرا�سة مت هذا الف�صل.
�أوال :تناق�ص املوارد:

هناك عدد كبري من املوارد التي متد اليمن مبقومات احلياة واال�ستمرار ،غري �أن �أهم موارد
اليمن يف الوقت احلايل هي :املاء والرثوة النفطية وعوائد املغرتبني .ول�سوء حظ اليمن ف�إن
جميع هذه املوارد يف حالة تناق�ص وا�ضح ،ويف هذا التحليل �سوف ن�ستبعد مناق�شة املورد
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الأول -لوجود بحث خا�ص به -و�سيتم الرتكيز على املورد الثاين وهو املوارد النفطية فيما
�ستتم الإ�شارة فقط �إىل املورد الثالث.
ت�شكل املوارد النفطية امل�صدر الأ�سا�سي للرثوة يف اليمن� ،إذ �أنها ت�شكل �أكرث من % 70من
امليزانية احلكومية و�أكرث من  % 90من �صادرات اليمن ال�سلعية .وحدوث تناق�ص كبري يف
هذه املوارد ،نتيجة انخفا�ض �أ�سعار النفط �أو تناق�ص الإنتاج� ،سيكون له �أثار مدمرة على
الأو�ضاع يف اليمن.
ال توجد تقديرات دقيقة حلجم االحتياطي النفطي يف اليمن ،فامل�صادر احلكومية تورد يف
�أوقات خمتلفة تقديرات متباينة ب�شكل وا�ضح .فعلى �سبيل املثال حني �أرادت احلكومة اليمنية
�أن ترفع جزءا من الدعم على امل�شتقات النفطية يف عام  2005مهدت خلطوتها تلك ببيانات
�أ�شارت فيها �إىل �أن االحتياطي النفطي مل يكن يتجاوز املليار برميل ،وهو ما كان يعني
توقف �إنتاج اليمن من النفط يف عام . 2012
وبعد �أن رفعت احلكومة جزءا من الدعم على املحروقات يف يوليو  2005تغريت الت�رصيحات
والبيانات احلكومية حول االحتياطي النفطي لتذهب يف جمملها باجتاه و�ضع تقدير متفائل؛
حيث �صدرت ت�رصيحات حكومية عديدة ت�شري �إىل �أن االحتياطي النفطي يف اليمن يقارب
الع�رشة مليارات برميل وهو رقم ال ت�سهب امل�صادر الر�سمية كثريا يف �رشح املعطيات التي
جعلتها تورد مثل هذا الرقم.
وينتقل هذا الت�ضارب يف الأرقام �إىل اجلهات الأجنبية؛ حيث جند يف �أحد تقارير البنك الدويل
عام  ،2006حتذيرا يفيد ب�أن اليمن �سي�ستنفذ احتياطاته النفطية يف الن�صف الأول من العقد
القادم ،وقدر البنك يف هذا التقرير حجم االحتياطي النفطي اليمني القابل لال�ستخراج مبا ال
يزيد عن  750مليون برميل فقط ت�ستنفذ خالل � 8سنوات من تاريخ �صدور التقرير .
�إن هذا التباين يف التقديرات يجعلنا غري قادرين على تقدير حجم امل��وارد النفطية يف
امل�ستقبل ،ومع ذلك هناك الكثري من ال�شواهد ترجح التقديرات ال�صغرية حلجم االحتياطي
النفطي� ،أهمها التناق�ص احلاد يف حجم الإنتاج النفطي يف اليمن .فخالل الأعوام الأربعة
املا�ضية تراجع معدل الإنتاج اليومي من النفط من � 436ألف برميل -وهو �أعلى معدل �سنوي
بلغه يف عام � 2004-إىل � 280ألف برميل يف نهاية  ،2008كما ي�شري اجلدول رقم ( )3والذي
ي�شري �أي�ضا �إىل �أن معدل التناق�ص ال�سنوي بلغ  % 10وهو ما ي�ؤكد �أن حجم االحتياطي �صغري
ويف تناق�ص وا�ضح.
جدول رقم ( )3املعدل اليومي إلنتاج النفط في اليمن ( ألف برميل )
2004

نهاية 2008

معدل
التناقص
السنوي

2112

2016

2020

2030

436

280

% 10

190

125

91

صفر
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ويف حال اعتمدنا البيانات املت�شائمة عن احتياطي النفط ف�أن ذلك �سيقودنا �إىل نتيجة مفادها
�أن اليمن وخالل ب�ضعة �سنوات 2012- -لن يعود قادرا على ت�صدير النفط و�أن الكمية املنتجة
منه لن تكفي حتى اال�ستهالك املحلي كما يو�ضحه اجلدول رقم ( .)8ويعني هذا الأمر حرمان
اليمن من امل�صدر الأول للعمالت ال�صعبة التي ت�ساعده على توفري احتياجاته الأ�سا�سية من
ال�سلع واخلدمات امل�ستوردة .ويف نف�س الوقت حرمان امليزانية احلكومية من �أهم م�صدر
مايل يغطي نفقاتها ال�رضورية،التي تزيد عن  % 70من موازنات الأعوام الأخرية  ،كما
يو�ضحه اجلدول رقم ( .)4ويف حال حدوث ذلك ف�إن احلكومة اليمنية �ست�ضطر �إىل �أن تقلل من
نفقاتها وهو ما �سيزيد من تدهور اخلدمات احلكومية ،ال�ضعيفة �أ�صال.
جدول رقم ( )4دور املوارد النفطية في االقتصاد اليمني
قيمة النفط املنتج
عام 2007
(مليون )$

 %مساهمة النفط من
حجم الصادرات اليمنية

 %مساهمة املوارد
النفطية في امليزانية
العامة للدولة ()2007

قيمة االستهالك احمللي
من النفط اخلام ()2007
مليون $

7800

% 90

% 70

2529

ولن يعو�ض النق�ص يف املوارد النفطية وجود م�صادر �أخرى كت�صدير الغاز مثال ،كون هذا
املورد ،وبح�سب امل�صادر احلكومية لن تزيد املوارد املتحققة منه عن  750مليون دوالر
�سنويا على مدى  20عاما وهو مبلغ ال يتجاوز ما ن�سبته  % 37عن حجم الواردات الغذائية
يف عام  2007كما يو�ضحه اجلدول رقم ( )7وما ن�سبته  % 14من قيمة الإيرادات النفطية عام
 2007والتي قاربت اخلم�سة مليار دوالر كما يو�ضحه اجلدول رقم (.)5
جدول رقم ( )5أثر املوارد النفطية على امليزانية
احلكومية في عام ( 2007مليون)$
إجمالي
اإليرادات
7100

قيمة املوارد
النفطية
4900

حجم امليزانية
بدون املوارد
النفطية
2200

�إن نق�ص املوارد النفطية �سيكون له تبعات �سيئة كثرية ،غري �أن �أهمها هو العجز ال�شديد يف
قدرات احلكومة اليمنية على القيام ب�أهم واجباتها خا�صة تلك املتعلقة بحفظ الأمن والنظام،
وتوفري احلدود الدنيا من اخلدمات ال�رضورية ،خا�صة خدمات التعليم وال�صحة .وحدوث
ذلك يعني �أن بقاء الدولة ووجودها �سي�صبح مو�ضع �شك حقيقي ،حني تت�ضاءل �سيطرة احلكومة
املركزية على مناطق وا�سعة من اليمن ،وهي احلالة التي تت�صف بها الدول الفا�شلة.
�إىل جانب تناق�ص املوارد النفطية فان هناك مورد �أخر ،وهو عائدات املغرتبني اليمنيني يف
اخلارج والذي ال تتجاوز قيمته ال�سنوية  1300مليون دوالر وفق �أف�ضل التقديرات  .ورغم
�أن م�ستقبل هذا املورد غري معروف� ،إال �أن �أف�ضل التوقعات ت�شري �إىل �أنه لن يرتفع كثريا
ب�سبب �صعوبة الهجرة واالغرتاب التي يواجهها اليمنيون يف الوقت احلايل.
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جدول رقم ( )6اليمن عام 2020
عدد
السكان
مليون
نسمة

قيمة
الصادرات
السنوية
النفطية
مليون$

قيمة
الصادرات
السنوية
من الغاز
مليون$

حجم
اإلنتاج
النفطي-
ألف
برميل
يوميا

االستهالك
احمللي من
النفط-
ألف برميل
يوميا

قيمة
الواردات
النفطية
مليون $

قيمة
الواردات
الغذائية
مليون $

91

187

*4380

*2900

إيرادات
إيرادات
اخلزينة
اخلزينة
من النفط
من النفط
والغاز
والغاز
2007
مليون$
مليون$

750
صفر
33
• سعر النفط املفترض =  100$للبرميل
• نفترض هنا أن احلكومة متلك احلصة كاملة من إنتاج النفط وأنها تبيعها للمستهلك احمللي بنفس السعر العاملي
• تقدير قيمة الواردات الغذائية احتسب على أساس أن متوسط نصيب الفرد من الواردات الغذائية عام $ 90 = 2007
للفرد

*4071

4900

جدول رقم ( )7التجارة اخلارجية لليمن في عام 2007

إجمالي قيمة
الصادرات اليمنية

إجمالي الواردات

إجمالي الصادرات
من النفط والغاز

الصادرات غير
النفطية

إجمالي قيمة
الواردات الغذائية

7131

7212

6460

670

1880

جدول رقم ( )8حجم االستهالك احمللي واإلنتاج من النفط والتوقعات حتى ( 2020ألف برميل يوميا)
استهالك 2004

استهالك 2005

استهالك 2014

إنتاج 2014

استهالك 2020

إنتاج 2020

96

101

147

153

189

82

ثانيا :تدهور الأو�ضاع الأمنية:

مب�صاحبة تناق�ص املوارد النفطية �أو مبعزل عنها ،ف�إن تدهور الأو�ضاع الأمنية يف اليمن
�سوف جتعله ي�سقط يف و�ضع الدولة الفا�شلة الذي ت�شري الكثري من التقارير الدولية �إىل �أن
اليمن قريب منها  .فخالل الأع��وام الأخ�يرة ،ورغم الزيادة الكبرية يف امل��وارد الناجتة
عن ارتفاع �أ�سعار النفط ،واجهت اليمن الكثري من امل�شاكل الأمنية منها التمرد احلوثي يف
ال�شمال ،ووجود حركات انف�صالية يف اجلنوب ،وت�صاعد يف �أعمال اجلماعات الإرهابية.
ورغم �أن املوارد الكبرية للحكومة اليمنية قد جعلتها �أكرث قدرة على مواجهة تلك امل�شاكل �إال
�أنها مل متكنها من ح�سم هذه امل�شاكل �أو احتوائها.
وبقاء هذه امل�شاكل عالقة مع توقع تفاقمها يف امل�ستقبل يجعلها م�صدر تهديد كبري على
الأو�ضاع العامة يف اليمن ،خا�صة يف حال ا�ستمرار تناق�ص املوارد احلكومية الذي بد�أ
يف نهاية  2008نتيجة تدهور �أ�سعار النفط .ويف حال حدوث ذلك ف�إن من املتوقع �أن تكون
قدرة احلكومة على مواجهة هذه امل�شاكل �ضعيفة جدا الأمر الذي يعني املزيد من التدهور
وال�ضعف يف اجلوانب الأخرى ،االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ثالثا :حدوث ف راغ يف ال�سلطة:

�شهد اليمن -بداية  2009-حالة من االحتقان ال�سيا�سي �سببه املبا�رش عدم اتفاق ال�سلطة
واملعار�ضة على �آلية �إجراء االنتخابات يف عام  .2009فيما ال�سبب غري املبا�رش لهذه احلالة
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يعود �إىل غياب التفاهم بني النخب ال�سيا�سية يف اليمن على �آلية و�شكل احلكم وممار�سة ال�سلطة،
ويرجع ذلك �إىل فرتة طويلة متتد �إىل ما قبل الوحدة ب�أمد طويل .فتاريخ اليمن خالل اخلم�سني
�سنة املا�ضية ي�شهد حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي ناجتة عن دورات الثورات
واالنقالبات واحلروب والتدخالت اخلارجية .وهي حالة مل تتمكن الوحدة من جتاوزها
�أو حلها بل �إن الوحدة نف�سها قد �أظهرتها �إىل ال�سطح و�ساهمت يف خلق تعقيدات خا�صة بها.
�إن اليمن يفتقر �إىل م�ؤ�س�سات د�ستورية قوية ورا�سخة متتلك ال�رشعية احلقيقية القادرة على
�ضمان اال�ستقرار ال�سيا�سي خا�صة �أثناء الأزمات.
ومن العوامل امل�ستقبلية التي يتوقع �أن تهدد ا�ستقرار اليمن ،حدوث فراغ �سيا�سي ال ت�ستطيع
امل�ؤ�س�سات احلالية �إيجاد حل له .وحالة الفراغ املق�صودة هنا �سيكون له عدة �صور منها،
انتهاء فرتة الوالية الرئا�سية احلالية لرئي�س اجلمهورية يف  ،2113وهي الفرتة الأخرية وفقا
للد�ستور النافذ ( ، )71دون �أن تتمكن ال�سلطة واملعار�ضة من �إيجاد حل �سلمي ومقبول لهذه
الق�ضية� ،إما بالتمديد �أو التوافق والقبول بخلف �أخر .وال�صورة الأخرى للفراغ قد تنتج عن
عجز �أو وفاة رئي�س اجلمهورية احلايل دون �أن تتمكن النخبة ال�سيا�سية من التوافق على رئي�س
يخلفه.
وحدوث هذا الأمر يف ظل االختالفات ال�سيا�سية بني ال�سلطة واملعار�ضة ،ووجود حركة
التمرد احلوثية يف �صعده ،ودعوات االنف�صال يف اجلنوب ،وما يحتمل لها من تداعيات،
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرار خطر اجلماعات الإرهابية ،كل ذلك ي�شري �إىل �أن حدوث فراغ �سيا�سي يف
هذه الظروف �سينجم عنه �أو�ضاع مدمرة لبقاء الدولة.
رابعا :التدخالت اخلارجية الكبرية:

قبل �أحداث � 11سبتمرب  2001مل يكن �أحد يتوقع �أن ت�شهد املنطقة العربية والإ�سالمية تغريات
كالتي حدثت بعد ذلك ،فحكومة طالبان يف �أفغان�ستان ونظام �صدام ح�سني يف العراق كانا
م�سيطرين على احلكم يف بلديهما �إىل حد كبري ،ومل يكن �أحد يتوقع خروجهما من ال�سلطة خالل
الفرتة الوجيزة الالحقة لأحداث �سبتمرب.غري �أن �أحداث �سبتمرب حرفت جمرى التاريخ يف
هذين البلدين حتديدا ويف بقية املنطقة والعامل عموما.
وحتى عام  2020ف�أن وقوع حادث م�شابه لأحداث �سبتمرب قد ي�ؤدي �إىل خلق واقع تاريخي
خمتلف يف املنطقة .ومن املحتمل �أن يكون اليمن �أحد املناطق التي �ست�ستهدفها �أي حملة
جديدة ملحاربة الإرهاب� .إذ �أن اليمن ت�صنف �ضمن التحليالت الأمنية والإ�سرتاتيجية الغربية
ب�أنها من �أكرث الدول التي لديها قابلية الحت�ضان اجلماعات الإرهابية .ويف حال حدوث
ذلك ف�إن اليمن �سيكون مر�شحا للذهاب يف اجتاهات كثرية �أحدها الوقوع يف حالة الفو�ضى
ال�شاملة.
ال�سقوط يف الف�شل

ت�صنف الدول الفا�شلة ب�أنها تلك الدول التي ال توجد بها حكومات قادرة على فر�ض �سيطرتها
وفق الدستور النافذ فأن الفترة الرئاسية احلالية للرئيس علي عبداهلل صالح هي األخيرة التي ال يحق له بعدها
71
من أن يعيد ترشيح نفسه للمنصب.
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على جميع �أرا�ضيها ،وتتنازع ال�سلطة فيها عدد من القوى امل�ستقلة عن احلكومة املركزية،
وينتج عن هذا الو�ضع حالة من الفو�ضى وغياب القانون وتدهور حاد يف جميع املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والإن�سانية.
ومن �أ�سوا ما ميكن توقعه لليمن وقوعه يف و�ضع الدولة الفا�شلة وهو وقوع لي�س مب�ستبعد
وفقا للمعطيات الراهنة والتي �سبق ذكر �أهمها ،و�سقوط اليمن �ضمن الدول الفا�شلة رمبا
يتم يف حال حدوث �أحد الأزم��ات الكبرية التي �سبق ذكرها لوحدها �أو متزامنة مع �أزمة
�أخرى� ،أو عندما تكون �إحدى الأزمات الكبرية هي مبثابة �سبب ونتيجة لأزمة �أخرى كما
يو�ضح النموذج رقم ( )1ففي هذا النموذج ،الذي �أ�سميناه احللقة املفرغة للف�شل ،نالحظ
�أن �أحد امل�شاكل الكبرية �ستكون مبثابة مفتاح مل�شكلة �أكرب و�ستعمل هذه امل�شكلة مع غريها
على الوقوع يف حالة الدولة الفا�شلة .ونالحظ �أي�ضا �أن هذه احللقة تعمل على تو�سيع نف�سها
با�ستمرار �إىل حلقة مفرغة ي�صعب اخلروج منها.
منوذج رقم ( )1احللقة املفرغة للفشل
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اليمن الفا�شل واخلليج

تت�أثر دول العامل �أجمع بوجود دولة فا�شلة .غري �أن الدول املحيطة بهذه الدولة تنال الن�صيب
الأكرب من الت�أثريات ال�سلبية لوجودها .ويف حال �سقوط اليمن يف و�ضع الدولة الفا�شلة ف�إن
من املتوقع �أن تكون هناك عدد من التداعيات ال�سلبية لعالقات اليمن مع اخلليج والتي ميكن
اخت�صارها يف النقاط التالية:
 - 1تزايد معدالت الهجرة الغري �رشعية �إىل دول اخلليج وخا�صة ال�سعودية وعمان وحتولها
�إىل ما ي�شبه عمليات اللجوء اجلماعي ،بحيث ال ت�صبح الهجرة عم ً
ال فردي ًا يقوم به �أفراد ،كما
هو ال�ش�أن يف الوقت احلايل ،بل قد تتم على �شكل قيام جماعات �سكانية كاملة بالهجرة للدول
املجاورة وحتديدا اململكة ال�سعودية .وهجرات من هذا النوع ال ميكن للحكومة ال�سعودية �أن
تقبلها كما و�أنه لن يكون بالإمكان �صدها ومنعها ب�سهولة حيث �أن �صد �أالف الب�رش مبا فيهم
الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن من الدخول �إىل دولة ما لي�س بالأمر الي�سري يف ظل التغطية
الإعالمية الكبرية التي �ست�صاحب �أي �أعمال من هذا النوع.
 - 2حتول الدولة �إىل الن�شاط غري ال�رشعي :ومن ذلك تفاقم التهريب من اليمن للدول
املجاورة وخا�صة ال�سعودية ،و�سي�شمل التهريب جميع ال�سلع املحظورة يف ال�سعودية خا�صة
اخلمور واملخدرات والقات وال�سالح .وما �سي�ساعد على هذا الأمر �ضعف �أو غياب �سيطرة
احلكومة املركزية على احلدود وظهور كيانات م�ستقلة �أو �شبه م�ستقلة ،كحركة احلوثي مثال،
تقوم برعاية عملية التهريب واال�ستفادة منه يف تغذية نف�سها بالأموال ،كما و�أن �ضعف ال�سلطة
املركزية �سيزيد من الف�ساد الر�سمي مما يعني قيام جهات ر�سمية برعاية عمليات التهريب
واال�ستفادة منها.
�أن تتحول الدول الفا�شلة �إىل الن�شاط غري ال�رشعي �أمر م�صاحب حلاالت انهيار الدول �أو
�ضعف مواردها كما حدث ويحدث يف دول عديدة مثل �أفغان�ستان وكوريا ال�شمالية وال�صومال
وغريها من الدول.
�إىل جانب �أن التجربة �أظهرت �أن وجود حركات متمردة يف دولة فا�شلة ينتج عنه قيام هذه
احلركة بامتهان ن�شاط غري م�رشوع حت�صل من خالله على موارد متول بها ن�شاطاتها ،كما
يحدث حاليا مع حركة طالبان وبع�ض حركات التمرد الي�سارية يف عدد من دول �أمريكا
الالتينية ،حيث تتمول هذه احلركات من الأن�شطة غري ال�رشعية وبالتحديد من جتارة املخدرات.
وال ي�ستبعد يف حال ظهور كيانات م�ستقلة يف اليمن �أن تقوم ب�أمور م�شابهة لتمويل ن�شاطاتها.
 - 3زيادة التدخالت ال�سيا�سية من قبل الدول اخلليجية يف اليمن :ويف هذا ال�ش�أن ف�أن من
املتوقع �أن تكون ال�سعودية هي �أكرث الأطراف التي �ست�سعى للتدخل ال�سيا�سي يف اليمن كونها
الطرف الأكرث حت�س�سا ملا يحدث يف اليمن ولتاريخها املعروف يف هذا ال�ش�أن .والتدخل
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ال�سيا�سي املق�صود نعني به قيام الدولة املتدخلة بدعم طرف �أو عدد من الأط��راف للعمل
كوكيل مل�صاحلها والتي ت�شمل مقاومة �أطراف �أخرى معادية لهذه الدولة ميكن �أن يكونوا
�أطراف موالية لدولة معادية �أو جماعات معار�ضة لها.
 - 4ا�ضمحالل �أو انتهاء امل�ساعدات التنموية لليمن حيث �أن من غري املتوقع �أن تبادر �أي
حكومة خليجية �أو غريها لتقدمي م�ساعدات تنموية يف حال انتهاء �أو ا�ضمحالل �سلطة احلكومة
املركزية يف اليمن ،ومن املحتمل �أن تزيد امل�ساعدات الإن�سانية والتي قد يتم تقدميها عرب
جهات غري حكومية لبع�ض الفئات املت�رضرة من الأو�ضاع.
 - 5ا�ستخدام اليمن قاعدة �إقليمية ودولية للجماعات الإرهابية التي تنمو وتن�شط يف املناطق
التي ت�ضعف �أو تنتهي فيها �سلطة الدولة ،ويف هذا ال�ش�أن ف�إن من املحتمل �أن يكون اليمن
يف حال حتوله �إىل دولة فا�شلة ،مكانا مالئما للجماعات املتطرفة ت�ستخدمه يف التخطيط
واالنطالق ل�شن عمليات �ضد خ�صومها مبا فيهم الدول اخلليجية.
ويف حال و�صول الأمور �إىل هذا احلد ف�إن من املحتمل �أن ت�ستقطب اليمن الكثري من �أبناء
الدول اخلليجية وغريهم لالحتماء والتدريب و�شن العمليات.
 - 6ا�ستخدام جماعات اجلرمية املنظمة لليمن كمركز لن�شاطاتها وبالطبع ف�إن دول اخلليج
�ستكون هي الهدف الأ�سا�سي لن�شاط هذه اجلماعات.
 - 7وجود اجلماعات الإرهابية وع�صابات اجلرمية املنظمة يف اليمن �سيزيد من الن�شاطات
الع�سكرية واال�ستخباراتية للدول اخلارجية مبا يف ذلك الدول اخلليجية التي قد تقوم بعمليات
ع�سكرية �أو ا�ستخباراتية �ضد اجلماعات املناوئة لها.
 - 8تكوين ع�صابات قرا�صنة تهدد املالحة الدولية يف خليج عدن والبحر الأحمر واملحيط
الهندي.
 - 9زيادة عزلة اليمن ماديا ومعنويا من خالل �إقامة �أ�سوار وحواجز على حدود اليمن
وت�شديد �إجراءات الإقامة والدخول على اليمنيني �إىل الأرا�ضي اخلليجية.
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اليمن  2020ال�سيناريو املتفائل
يفرت�ض حتقق هذا ال�سيناريو قيام النخب احلاكمة يف اليمن ومب�ساعدة ال��دول اخلليجية
وبقية العامل بجهود ا�ستثنائية ملنع حتقق ال�سيناريو املت�شائم ،وهذه اجلهود �ستتطلب القيام
ب�إ�صالحات حقيقية يف �أ�سلوب �إدارة املوارد و�إدارة الدولة عموما .وهذه اجلهود يف حال
القيام بها خالل الفرتة من الآن حتى  2020من �ش�أنها �أن تخلق �أو�ضاعا �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية جيدة تعمل على زيادة التفاعل بني اليمن وحميطة الإقليمي والعامل .ويعد التفاعل
الإيجابي بني اليمن ودول اخلليج �أحد الأ�سباب التي حتول دون �سقوط اليمن يف حالة الدولة
الفا�شلة .وميكن ذكر بع�ض املعطيات التي �ستعمل جمتمعة �أو منفردة على حتقق هذا ال�سيناريو
يف النقاط التالية:
 - 1زيادة املوارد اليمنية من النفط والغاز على غري ما تظهره التوقعات احلالية ،وهذا
الأمر يبقى قابال للتحقق يف حال �أخذنا التاريخ مرجعا لنا .حيث تبني �أن الكثري من التوقعات
اخلا�صة باحتياطي النفط يف العامل خالل الثالثني عاما املا�ضية مل تتحقق .فخالل هذه
املدة ،وحتديدا منذ الأزمة النفطية الأوىل عام  ،1973ظهرت الكثري من الدرا�سات ال�صادرة
عن مراكز �أبحاث كبرية ،كانت تتوقع م�ستقب ً
ال �سيئ ًا لالحتياطيات النفطية على م�ستوى العامل.
ومن ذلك مثال التوقعات التي كانت ت�شري �إىل �أن �إنتاج النفط �سينخف�ض يف بداية الألفية ب�شكل
كبري نتيجة تراجع االحتياطات العاملية من النفط ،والتي كانت هذه الدرا�سات ت�ؤكد �أنه كان
يف طريقه نحو االنخفا�ض ا�ستنادا �إىل االعتقاد ب�أن العامل يف تلك الفرتة قد مت ا�ستك�شافه
نفطيا ،وان من غري املتوقع �أن تظهر احتياطات كبرية يف مناطق جديدة.
وقد كذب الواقع تلك التوقعات حيث �أن �أرقام االحتياطيات النفطية يف العامل عام 2008
تفوق ما كانت عليه عام  ،1980فقد اكت�شف البرتول يف مناطق جديدة وال تزال حتى الآن
تظهر اكت�شافات يف دول �أعتقد العلماء �أنه ال يوجد بها نفط كالربازيل وكنداء وبع�ض الدول
الأفريقية.
ه��ذه احلقائق جتعلنا نذهب باجتاه ع��دم ت�صديق الدرا�سات والتوقعات التي ت��رى ب�أن
احتياطيات النفط يف اليمن يف طريقها �إىل النفاذ قريبا .وما يعزز من هذا االجتاه �أن معظم
مناطق اليمن مل جتر فيها عمليات ا�ستك�شاف للنفط حتى الآن .فاليمن مق�سم �إىل  87قطاعا
نفطيا  12منها فقط يتم ا�ستخراج النفط منه فيما  26قطاعا يتم ا�ستك�شافه وتطويره بينما بقية
القطاعات البالغة  49قطاعا ال زالت غري م�ستك�شفة .ومن املتوقع ح�سب ما تقول احلكومة
اليمنية �أن الكثري من هذه القطاعات حتمل الكثري من االحتياطات ،وهو �أمر يبقي حمتمال.
�إن زيادة الإنتاج من النفط والغاز خالل الفرتة املمتدة حتى  ،2020وعودة �أ�سعار النفط
لالرتفاع جمددا كما يتوقع الكثريون� ،أمور من �ش�أنها �أن ترفع �إي��رادات اليمن وهو ما
�سي�ساهم يف زيادة برامج التنمية ،ويزيد من خلق الظروف امل�شجعة على اال�ستثمار .والنتيجة
املتوقعة هنا هي �أن اليمن لن يتحول �إىل دولة فا�شلة يف امل�ستقبل.
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 - 2تظهر التجربة املعا�شة �أن الكثري من الدول التي تقل مواردها الطبيعية �أو تنعدم متتلك
حكومات كف�ؤة ا�ستطاعت �أن تقوم بعمليات تنمية حقيقية يف وقت ق�صري .ويف هذا ال�ش�أن
ن�شري �إىل دول مثل اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان و�سنغافورة ،وهي دول تكاد تخلو من
املوارد الطبيعية خا�صة النفط� ،إال �أنها وب�سبب ذلك ،كما يعتقد ،حققت قفزات تنموية هائلة
و�أ�صبحت من الدول احلديثة .وعلى العك�س من ذلك جند دوال امتلكت موارد طبيعية �ضخمة
وخا�صة النفط �إال �أنها �أ�صبحت منوذجا للدول الفا�سدة واحلكومات الفا�شلة.
ون�ستخل�ص من هذا الأمر �أن املوارد الطبيعية ال تعمل بال�رضورة على �إيجاد تنمية حقيقية،
وال ت�ساعد على �إيجاد حكومات فعالة بل العك�س هو ال�صحيح ،حيث تعمل املوارد ال�سهلة على
�إف�ساد احلكومات وال�شعوب التي تتعود على ا�ستهالك املوارد �أكرث من �إنتاج املوارد.
ويف حال افرت�ضنا �أن موارد اليمن يف تناق�ص ،ف�أن هذا الأمر قد ي�ساعد على زيادة كفاءة
احلكومة ،حني جتربها الظروف ال�صعبة على �أن تبتكر و�سائل جديدة يف �إدارة املوارد وخلق
موارد جديدة ،من خالل �إ�صالحات جذرية تطال اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية والإدارية
واالجتماعية .وهو �أمر يف حال حدوثه �سي�ساعد على �أحداث تنمية حقيقية.
 - 3تواجه اليمن يف الوقت احلايل الكثري من امل�شاكل ال�سيا�سية والأمنية التي �سبق ذكرها.
وعلى افرتا�ض �أن هذه الأزمات �ستعمل على تنبيه النخبة احلاكمة �إىل خماطر ا�ستمرار هذه
امل�شاكل وتفاقمها ،لأنها قد ت�ؤدي �إىل تهديد وجود هذه النخبة والدولة معا يف حال مل تقم
هذه النخبة ب�إدخال تغيريات على الطريقة التي تدير بها الدولة .ويف حال و�صلت النخبة
�إىل هذه القناعة ،ومن ثم بادرت ب�إدخال �إ�صالحات جذرية تعمل على �إنهاء �أو على الأقل
احتوى هذه امل�شاكل وجعلها حتت ال�سيطرة ،ف�إن حدوث ذلك يجعل فر�ص النمو والتطور
لليمن كبرية.
 - 4كما و�أن العامل اخلارجي ميكن �أن ي�أتي منه ال�رش ،ف�إن اخلري �أي�ضا قد ي�أتي من العامل
اخلارجي .فحدوث حت�سن وانفراج يف املنطقة والعامل من �ش�أنه �أن ينعك�س �إيجابا على
الأو�ضاع يف اليمن ،من خالل زيادة امل�ساعدات الأجنبية مبا فيها اخلليجية لليمن .ويف هذا
ال�ش�أن يجب التنبيه �إىل �أن امل�ساعدات التي حتتاجها اليمن بالدرجة الأوىل لي�ست الأموال فقط
ولكن امل�ساعدات التي تعمل على حت�سني كفاءة الدولة .وهي احلالة التي قد تتم حني يربط
املانحون �إدخال �إ�صالحات حقيقية على عمل احلكومة اليمنية ،مقابل تدفق امل�ساعدات.
 - 5تظهر التجارب �أن ردود فعل املجتمعات حني تع�صف بها امل�شاكل لي�ست واحدة،
فبع�ض ال��دول تكون على و�شك ال�سقوط يف حالة ال��دول الفا�شلة �إال �أنها ال تقع يف هذه
احلالة .ون�ستح�رض هنا منوذج �أثيوبيا ،فهذه الدولة كانت على و�شك ال�سقوط يف الفو�ضى،
�أو ما يعرف الآن بالدولة الفا�شلة ،بعد �سقوط نظام حكم (منج�ستو هيال مريام) عام ،1991
فظروف �سقوط نظام (مريام) كانت �شبيهة بظروف �سقوط نظام (زياد بري) يف جارتها
ال�صومال� ،إال �أن الطبقة ال�سيا�سية و�شعب �أثيوبيا حافظوا على متا�سك دولتهم رغم الكثري من
امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية ال�سيئة التي كانت تعي�شها �أثيوبيا يف ذلك الوقت .ومنوذج
�أثيوبيا ي�شري �إىل �أنه لي�س حتميا �أن ت�صبح اليمن دولة فا�شلة ملجرد حدوث بع�ض امل�شاكل
فيها .خا�صة وان غريزة البقاء قد تتغلب على نزعة االنتحار اجلماعي التي متثلها الدولة
الفا�شلة.
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اليمن الناجح واخلليج 2020

رغم �أن جناح اليمن �سينعك�س �إيجابا على العالقات مع دول اخلليج� ،إال �أن هذا النجاح ،ويف
حال حدوثه ،لن ي�صل �إىل حد ت�ضييق الفجوة االقت�صادية ال�ضخمة التي تف�صل اليمن واخلليج
حاليا .فالفرتة التي تف�صلنا عن عام  2020لي�ست كبريه بحيث نتوقع حدوث تغريات كبرية يف
�أو�ضاع اليمن .ونتيجة لهذا ف�إن من غري املتوقع �أن ت�صبح اليمن ع�ضوا كامل الع�ضوية يف
جمل�س التعاون اخلليجي يف  .2020فالعوائق التي �ستحول دون ان�ضمام اليمن للمجل�س يتوقع
لها �أن تبقى حتى ذلك التاريخ .ومع ذلك ف�إن عدم ان�ضمام اليمن ملجل�س التعاون ال يعني
غياب �أي �صيغة �أخرى للتعاون بني اليمن ودول اخلليج.
ومن املمكن التنب�ؤ ببع�ض املظاهر وفقا لهذا ال�سيناريو يف النقاط التالية:
 - 1زيادة يف حجم اال�ستثمارات اخلليجية يف اليمن يف حال حت�سن املناخ العام يف اليمن.
 - 2حت�سني ظروف ا�ستقدام العمالة اليمنية مما �سيزيد من حجمها يف دول اخلليج.
� - 3إدخال اليمن يف بع�ض املنظمات والهيئات اخلليجية التي �ست�ساعدها على حت�سني عملية
االندماج والتكامل مع دول اخلليج.
� - 4إقامة مناطق حرة يف اليمن يتم متويلها ،ب�شكل رئي�سي ،من اال�ستثمارات اخلليجية
لتكون مبثابة النواة الأوىل يف خلق التنمية االقت�صادية ال�شاملة.
 - 5زيادة يف حجم ونوعية امل�ساعدات املالية اخلليجية لليمن.
 - 6التقليل من التدخالت ال�سيا�سية اخلليجية يف اليمن وزيادة التدخالت التنموية� ،إن �صح
التعبري ،عرب �إقامة �صناديق خا�صة خليجية تخطط وتنفذ برامج امل�ساعدات اخلليجية.
 - 7زيادة الربط املادي واملعنوي بني اليمن ودول اخلليج من خالل �إيجاد طرقات �رسيعة
ت�ساعد على زيادة حركة التجارة والأ�شخا�ص بني اليمن ودول اخلليج .وكذلك ربط اليمن
ب�شبكة الكهرباء يف اخلليج ت�ساعدها على توفري �أحد �أهم الأ�س�س التي تقوم عليها عملية التنمية.
و�ستعمل هذه الظروف على زيادة حركة ال�سياحة القادمة من اخلليج لليمن وهو ما �سي�ساعد
على زيادة االندماج االجتماعي والثقايف بني اليمن و�سكان اخلليج.
اليمن -اخلليج  2020ال�سيناريو املعتدل

ال يف�صلنا عن عام � 2020سوى  11عاما ،وهذه الفرتة ال تعد طويلة كي نتوقع حدوث تغريات
جذرية على الأو�ضاع يف اليمن تنعك�س على عالقاته بدول اخلليج .فلو نظرنا للخلف قليال �إىل
عام  1998حتديدا لنقارن �أو�ضاع اليمن يف ذلك التاريخ بالعالقات مع الدول اخلليجية يف
عام  ،2009ف�إننا لن جند �إال تغريات طفيفة .فحجم العمالة اليمنية يف اخلليج مل تتغري كثريا،
وهي وفق �أف�ضل التوقعات مل يتجاوز منوها  % 15رغم حدوث الطفرة النفطية خالل هذه
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الفرتة .كما و�أن حجم امل�ساعدات املالية واال�ستثمارات اخلليجية يف اليمن مل ت�شهد زيادات
كبرية� .إ�ضافة �إىل �أن �أو�ضاع اليمن ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية مل يطر�أ عليها
تغيريات جوهرية خالل هذه الفرتة.
هذه احلقائق جتعلنا نفرت�ض ب�أن طبيعة ونوعية العالقات اليمنية اخلليجية يف عام 2020
لن يحدث لها تغريات جوهرية تذكر .فقد تتدهور العالقات قليال يف بع�ض املجاالت ك�أن
تزيد دول اخلليج من ت�ضييقها على العمالة اليمنية املوجودة ،وت�شدد من �إجراءاتها احلدودية
لتمنع الهجرة الغري م�رشوعة التي من املتوقع �أن يزيد حجمها ونوعها يف امل�ستقبل .ويف
نف�س الوقت قد ت�سوء الأو�ضاع �أكرث يف اليمن لكن لي�س �إىل تلك الدرجة التي ت�ؤدي �إىل انهيار
الدولة وال�سقوط يف حالة الدولة الفا�شلة ،كما ا�ستعر�ضناه �سابقا .ورمبا يحدث حت�سن طفيف
يف الأو�ضاع يف اليمن لي�س �إىل الدرجة التي توقعناها يف ال�سيناريو املتفائل .وهذه الأمور
يف حال حدوثها ف�إنها تعني ب�أن العالقات اليمنية اخلليجية عام  2020لن تكون خمتلفة نوعيا
عن طبيعتها يف عام  2009وهذا هو ال�سيناريو الأكرث احتماال وفقا للمعطيات احلالية على
الأقل.
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اخلامتة

رمبا ي�ساور ق راء هذه الدرا�سة حني ي�صلون �إىل هذه النقطة الإحباط ،وذلك لأن الدرا�سة مل
ت�ستطع الإجابة املحددة والنهائية ملا �ستكون عليه العالقات اخلليجية اليمنية عام .2020
فالدرا�سة قد فتحت الباب �أمام احتماالت متناق�ضة ومل جتزم ب�أن �أي من هذه االحتماالت هو
الأقرب �إىل التحقق .ويف حال و�صل جميع ق راء هذه الدرا�سة �إىل هذا اال�ستنتاج تكون الدرا�سة
قد حققت هدفها� ،إذ �أن �أي درا�سة علمية تتحدث عن امل�ستقبل ،ال ميكنها اجلزم والقطع
بحدوث �سيناريو واحد يف امل�ستقبل ،فلو حاولت ذلك �ست�صبح عمال من �أعمال التنجيم� ،أو
عمال من �أعمال الدعاية التي تهدف �إىل الإثارة والت�شويق� ،أكرث من كونها درا�سة علمية� .أما
الدرا�سة العلمية ف�إنها حني تتحدث عن امل�ستقبل ف�إنها تهدف �إىل فتح احلوار واجلدل حول
عدة احتماالت م�ستقبلية ،بع�ضها �سيئ يتطلب ممن بيدهم الأمر من �سا�سة ومفكرين وغريهم
العمل على منع حدوثه ،ومنها ما هو جيد على نف�س الفئات العمل والتخطيط حلدوثه.

�أما ما نحن مت�أكدين منه هو �أن امل�ستقبل لن يكون بالطريقة التي ذكرناها فقد يحمل مزيجا
من ال�سيناريوهات املذكورة مع غلبة بع�ض عنا�رص �أحد ال�سيناريوهات على الأخرى.
ويف ال�صفحات املقبلة ميكن ذكر عدد من النقاط التالية:
 - 1تواجه اليمن يف امل�ستقبل م�شاكل كبرية يجب على اجلميع التخطيط ملواجهتها ،وهنا
جتب الإ�شارة �إىل �أن على اليمنيني �أن يدركوا �أن حل هذه امل�شاكل يقع بالدرجة الأوىل على
عاتقهم ،وي�أتي تاليا دور الآخرين يف امل�ساعدة على حل هذه امل�شاكل .فعلى الرغم من �أن
�أي انهيار للأو�ضاع يف اليمن �سيكون له �أثار �سيئة على دول اخلليج� ،إال �أن على اليمنيني �أن
يدركوا �أن انهيار الأو�ضاع �ستكون له �أثار مدمرة عليهم .وهو الأمر الذي يعني ب�أن مواجهة
هذه امل�شاكل تتطلب بالدرجة الأوىل جهودا مينية ،مبعنى �أن علينا �أن ن�ساعد �أنف�سنا قبل �أن
نطلب من الآخرين م�ساعدتنا .فال يعقل مثال �أن يظل الف�ساد والهدر وعدم الكفاءة هو ال�سمة
التي تت�صف بها الإدارة يف اليمن ونتوقع من الآخرين ،خليجيني �أو غريهم� ،أن ي�أتوا ل�ضخ
�أموالهم لتذهب يف جيوب الفا�سدين .فالف�ساد و�سوء الإدارة �إىل جانب دورهما يف تعطيل
برامج التنمية ف�إنهما يقدمان لأي مانح �أو م�ساعد مفرت�ض ،راحة ال�ضمري والتربير اجلاهز،
الذي يرد عنه �أي لوم بالتق�صري وعدم امل�ساعدة.
 - 2منذ عام  2002وحتى نهاية  ،2008ح�صلت احلكومة اليمنية على ما يقارب الـ 26
مليار دوالر من املوارد الناجمة عن مبيعات النفط  .وهذا املبلغ يعد �ضخما جدا باملقايي�س
اليمنية ،ورغم ذلك ف�إن الأحوال االقت�صادية ملعظم اليمنيني مل يطر�أ عليها �أي حت�سن يذكر.
وهذا يعني �أن م�شكلة اليمن ال تكمن يف نق�ص املوارد و�إمنا يف طريقة �إدارة املوارد .وعليه
ف�أن االعتقاد ب�أن جمرد �ضخ دول اخلليج لب�ضعة مليارات لليمن من �ش�أنه �أن يعمل على �أحداث
تنمية حقيقية �أمر غري �صحيح وتكذبه التجربة .ولهذا ف�إن على اليمنيني �أن يدركوا ب�أن عليهم
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�إجراء �إ�صالحات حقيقية يكون من �ش�أنها �إدارة املوارد ب�شكل جيد.
 - 3رغم �أن الف�ساد يبقي احد معوقات التنمية يف اليمن �إال �أن هناك �أمر ال يقل خطورة
عنه وهو نق�ص فعالية الإدارة ،ونق�صد به عجز الإدارة عن القيام بدورها ولو يف احلدود
الدنيا .فالف�ساد �أحيان ًا ال يعد م�شكلة لو ترافق ذلك مع وجود �إدارة فعالة ،حيث جند ب�أن
الف�ساد انت�رش وال زال يف عدد من الدول التي حققت منوا كبريا ككوريا اجلنوبية وتايوان
وال�صني .ففي هذه الدول وعلى الرغم من حجم الف�ساد الوا�سع �إال �أن ذلك الف�ساد مل ي�ؤدي
�إىل �إعاقة النمو يف هذه البلدان كونه وجد يف ظل �إدارات فعالة.
ومن �أهم مظاهر نق�ص فعالية الإدارة يف اليمن القدرة املتدنية على ا�ستخدام القرو�ض
وامل�ساعدات ،وهذه امل�شكلة تعد مزمنة ومل جتد لها �أي حلول .فاملانحون لليمن ي�شتكون من
�أن الكثري من املخ�ص�صات تبقي ل�سنوات طويلة دون �أن تتمكن اجلهات اليمنية من ا�ستخدامها،
وقد ا�ضطر البنك الدويل �إىل تخفي�ض حجم امل�ساعدات لليمن ب�سبب هذا الأمر .وينتج عن ذلك
�أن الكثري من امل�شاريع التي يح�صل اليمن على م�صادر متويل لها ،ال ُتـنفذ �إال بعد مرور فرتة
طويلة من اعتماد املبالغ اخلا�صة بها.
وتعرتف احلكومة اليمنية بهذه امل�شكلة وتدعي �أنها تعمل على حلها غري �أن الواقع ي�شري �إىل
�أن هذه امل�شكلة �ستبقي موجودة ،وعلى الأقل يف امل�ستقبل املنظور ،فقد �أ�شار تقرير ،قُ ـدم
ملجل�س الوزراء اليمني يف � ،2008-11-20إىل �أن �إجمايل ما مت �سحبه من الأموال املقدمة
من املانحني يف عام  2007بلغ  480مليون دوالر و�أن ما مت �سحبه يف الن�صف الأول من عام
 2008مل يتجاوز  190مليون دوالر .
وهذه الأرقام ت�شري �إىل �أن �إجمايل مبلغ امل�ساعدات الذي وعدت اليمن به من قبل املانحني
يف م�ؤمتر لندن والبالغة  4700مليون دوالر  ،والذي كان خمططا له �أن ينفق خالل ثالث
�سنوات� ،سيحتاج �إىل ع�رش �سنوات �إذا ا�ستمرت وترية الإنفاق بنف�س هذه املعدالت.
 - 4هناك اعتقاد ب�أن خماوف دول اخلليج والعامل ب�أن ت�صبح اليمن دولة فا�شلة �سيدفع
هذه الدول لأن ت�ضخ لليمن �أمواال حتول دون ذلك .وعلى الرغم من �أن هذا االعتقاد �صحيح
جزيئا �إال �أن على اليمنيني �أن ال يتوقعوا �أن هذه الدول �ست�ضخ لهم الأموال دون �رشوط.
فم�سئولية احليلولة دون ال�سقوط يف الف�شل هي م�سئولية مينية بالدرجة الأوىل .وتخويف
الآخرين �أو زيادة حدة الفلتان يف اليمن على �أ�سا�س �أن ذلك �سيجعل الآخرين يهبون للم�ساعدة
عملية خطرة .فالفلتان املخطط له �أو امل�سكوت عنه قد يخرج عن ال�سيطرة ويدمر اجلميع.
� - 5إن علينا يف اليمن �أن نقلع عن وهم �أن الأم��ور قد تعود �شبيهة مبا كانت عليه يف
ال�سبعينات والثمانينات حني كان ب�إمكان حاملي جوازات اليمن ال�شمايل ( )72الذهاب �إىل
ال�سعودية والبقاء فيها بدون قيود تذكر ،فتلك املرحلة كانت لها ظروفها التي لن تتكرر.
وعلى هذا الأ�سا�س علينا �أن ال نتوهم ب�أن دول جمل�س التعاون �ستقبل اليمن ع�ضوا كامل
الع�ضوية يف املجل�س يتحرك مواطنوه بحرية يف هذه الدول .فدول اخلليج ولأ�سباب كثرية
لن يكون ب�إمكانها ا�ستقبال جيو�ش العمالة اليمنية التي �ستتدفق �إليها يف حال فتحت �أبوابها
ذكرنا حاملي اجلواز ولم نقل املواطنني الشماليني ألن الكثير من أبناء اجلنوب كانوا يحصلون على جوازات شمالية
72
ويذهبون للعمل في السعودية كأنهم مواطنون شماليون
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ال�ستقبالهم ،فهناك ما يزيد عن �أربعة ماليني ميني مهيئني للهجرة لدول اخلليج يف الوقت
احلايل .ولنا �أن نتخيل ا�ستحالة �أن تقبل دول اخلليج هذا العدد �أو حتى جزء منه خا�صة يف
ظل تراجع �أ�سعار النفط وتزايد �سكانها.
 - 6مل تتطرق الدرا�سة للتغريات الداخلية التي قد حتدث يف دول اخلليج والتي قد ت�ؤثر على
طبيعة عالقاتها باليمن .ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �صعوبة حتليل هذه التغريات يف الوقت
احلايل .فدول اخلليج جميعها ،با�ستثناء مملكة البحرين ،تعي�ش �أو�ضاعا �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية �شبه م�ستقرة .الأمر الذي يدفعنا لالعتقاد ب�أنه لن حتدث يف هذه الدول من الآن
وحتى عام  2020تغريات كبرية ميكنها ،وهذا هو املهم� ،أن حتدث نقالت غري متوقعة يف
طبيعة العالقات مع اليمن.
� - 7أكدت التجربة التاريخية �أن �إعادة ت�أهيل دولة فا�شلة وجعلها ناجحة �أمر يف غاية
ال�صعوبة والكلفة .فها هما ال�صومال و�أفغان�ستان غارقتان يف الف�شل رغم الكثري من اجلهود
الدولية والإقليمية التي حاولت �إخراجهما من الو�ضع املدمر الذي تعي�شانه .والعربة التي
يجب �أن ن�أخذها من هذه الدول هو �أن على اجلميع ،مينيني بالدرجة الأوىل ،وخليجيني
و�آخرين بالدرجة الثانية� ،أن يعملوا �سويا بقدر الإمكان على منع �سقوط اليمن �إىل حالة
الدولة الفا�شلة .فكلفة منع دولة من ال�سقوط تظل قليلة جدا مقارنة بكلفة �إعادة ت�أهيلها .فلرب
ب�ضعة مليارات تنفق حاليا على اليمن بطريقة �صحيحة �أف�ضل من ع�رشات املليارات ورمبا
�أكرث قد حتتاجها الدول اخلليجية والعامل لإعادة ت�أهيل اليمن يف حال �سقوطه كدولة فا�شلة.
ولنا �أن نتخيل فقط كلفة بناء �سور �إ�سمنتي وحمايته بطول يزيد عن  1500كيلو مرت ،وهي
امل�سافة املقدرة للحدود اليمنية مع كل من ال�سعودية وعمان� .إذ �أن هذا ال�سور �سيكون احلل
الطبيعي التي �ستلج�أ له الدولتني يف حال �أ�صبحت اليمن دولة فا�شلة ملنع تدفق املهاجرين
وال�سلع املهربة وغريها من امل�شاكل التي �ست�صاحب هذا الو�ضع.
وا�ستنادا �إىل ما �سبق ف�إن على دول اخلليج حتديدا والعامل عموما �أن يبتدعوا طرقا جديدة
ملنع اليمن من ال�سقوط يف م�ستنقع الدولة الفا�شلة .ومن ذلك �إن�شاء �صناديق خا�صة حتت
�إ�رشاف و�إدارة اجلهات املانحة تتوىل عملية التخطيط والتنفيذ مل�شاريع تنموية يف اليمن.
تتجاوز من خاللها الف�ساد وعدم الفعالية التي تت�صف بها �أجهزة الإدارة يف اليمن.
�إن �أي عملية �إ�صالح حقيقي يف اليمن هي الأ�سا�س الذي يجب على اجلميع خا�صة يف اليمن
الرهان عليه خللق م�ستقبل �أف�ضل لليمنيني �أوال ،وللعالقات اليمنية اخلليجية ثانيا ،ف�أي عملية
�إ�صالح �ستنعك�س �إيجابا على الكثري من اجلوانب مبا فيها امل�شاكل ال�صعبة الكبرية كزيادة عدد
ال�سكان وزيادة اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية ومواجهة الأزمات الداخلية واخلارجية.
كما �أن الإ�صالح �سيعمل على زيادة امل�ساعدات اخلارجية وزي��ادة عمليات اال�ستثمارات
اخلارجية خا�صة اخلليجية منها.
 - 8تتنازع ال�سعودية رغبتان متناق�ضتان فمن جهة تريد ال�سعودية �أن حتافظ على نفوذ
لها لدى بع�ض اجلماعات يف اليمن ،والذي يتم من خالل �إمداد هذه اجلماعات بالأموال،
الأمر الذي ي�ضعف من ال�سلطة املركزية يف اليمن وي�ؤدي �إىل وجود مناطق خارج �سيطرة
احلكومة اليمنية مما يخلق بيئة من الفلتان الأمني تت�رضر ال�سعودية منها ،ومن جهة �أخرى
تدرك املخاطر وتدعم احلكومة.
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 - 9تت�صف العالقات اليمنية مع اخلليج مبعادلة �صعبة فدول اخلليج ي�ستحيل عليها �أن تتجاهل
اليمن ،ويف نف�س الوقت ي�صعب عليها دجمه يف منظومتها و�ستظل هذه املعادلة هي ال�سمة
البارزة يف العالقات اليمنية يف امل�ستقبل.
�إن امل�شاكل امل�ستقبلية لأي بلد ال ت�شبه الكوارث الطبيعية ،التي ال يكون بالإمكان تغيريها،
فامل�ستقبل هو من �صنع �أيدينا فهو ثمرة بذرة احلا�رض ،فهل هذه البذرة التي �سن�ضعها هي
بذرة خري �أم غري ذلك؟ هذا ما �سيخربنا به امل �ؤرخون الذين �سي�أتون من بعدنا.

215
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

ملخ�ص النقا�ش:

نظر ًا للأهمية اال�ستثنائية لراء الأخوة امل�شاركون يف هذه احللقة من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ف�أننا نورد هنا الن�ص الكامل ملداخلة كل منهم:
الدكتورة� /أبت�سام الكتبي (الإمارات):
�شكر ًا �سيدي الرئي�س وال�شكر مو�صول مل�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت وملنتدى التنمية ال�سيا�سية
لهذه الدعوة ..املو�ضوع هام يف احلقيقة و مل يلقى حقه من النقا�ش� ..أنا �أبد�أ ال�س�ؤال :ملاذا
تريد اليمن االن�ضمام �إىل جمل�س التعاون ..ما هي الإ�ضافة التي �ستحقق للطرفني؟.
جمل�س التعاون هل هو جتربة ناجحة جتذب الآخرين لالن�ضمام �إليه؟� ..أنا قد ينظر يل
اخلليجيني ب�أنني �أنظر للن�صف الفارغ من الك�أ�س� ،أنا من مدر�سة الواقعي ..حقيقة �أن �إحدى
�أهم �إجنازات املجل�س �أنه ا�ستمر على ثباته طوال هذه الفرتة  ..ولكن على اجلوانب الأخرى
ما زال متعرث ًا فهناك اجتماعات دائمة لكل الوزراء ،ولكن ما املنجز على م�ستوى الدمج بني
هذه النظم ...ال توجد مث ً
ال توحيد للمناهج ،والنظم اجلمركية ال تزال هناك خالفات كثرية
حولها ،وانتقال ال�سلع بني دول اخلليج ال تزال تعرت�ضه عرثات ب�سبب م�صالح �ضيقة ،وكذلك
يف اجلانب الأمني والع�سكري وال�سيا�سي هناك عرثات كبرية.
هل ان�ضمام اليمن �إىل هذا املجل�س الذي �أنا �أراه متعرث ًا حقيقة �سي�ضيف �إليه� ،أنا �أريد �أن
�أخو�ض عالقة اليمن بكتلة دول املجل�س..
وهناك باملقابل �إ�شكاليات خا�صة باليمن (اقت�صادية� -سيا�سية� -أمنية) ..هناك خوف من
اليمن �سواء دجمنا �أو مل ندمج والهاج�س الأمني ي�أتي يف املقدمة.
هل اليمن ..نحن نتحدث عن نظام فا�شل وغري قادر على �إدارة الدولة يف اليمن ولي�س دولة
فا�شلة ..يف �سيناريو خميف (ال�صوملة)�أرى �أن �إ�شكاليات اليمن تزيد داخلي ًا من الناحية
الأمنية وال�سيا�سية ولها جذور اقت�صادية ..هل النظام القائم اليوم قادر على حل هذه
الإ�شكاليات� ،أنا �أقول لكم �أن دول اخلليج ال تف�ضل �ضم اليمن �إىل املجل�س ودول اخلليج
تف�ضل �أن حتل �إ�شكاليات اليمن وتبقى اليمن بعيدة عنها ..نحن نتكلم عن دول وراثية ودولة
نظام جمهوري ،وهذا �أحد االختالفات ..ال�شعب اليمني �شعب م�سي�س وعلى درجة عالية
من الت�سيي�س مقابل �شعوب مل تعتاد املطالبة وامل�شاركة ومل تتعود املطالبة ب�إبداء �أرائها
وال تزال ثقافتها ريعية ..ورغم وجود عمالة مينية كبرية يف دول اخلليج هناك تخوف من
اليمنيني.
�أي�ض ًا هل تف�ضل اليمن (النظام) هل هو قابل �أن حتل �إ�شكاالته االقت�صادية� ،أنا �أت�صور يف ظل
الف�ساد �أن كل امل�ساعدات ت�أتي وتذهب هدر ًا ..فمث ً
ال دولة الإمارات قالت �أنها تف�ضل تنفيذ
م�شاريعها بنف�سها مثل �سد م�أرب.
هل النظام اليمني لو حلت م�شكالتها قادر �أن يتفاعل� ..أت�صور �أن النخبة ال�سيا�سية بحاجة
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حلوار حول ذلك مع النظام ..لأن �سقوط اليمن يف مرتبة الدولة الفا�شلة لن مي�س النظام
فقط و�إمنا اجلميع �سيغرقون ،ولهذا البد من احلوار لأنها م�صلحة بلد ككل� ..أنا متفقة �أنه
لي�س فقط مطلوب دمج اليمن يف اخلليج ،و�إمنا الوحدة العربية مطلوبة لأن العامل اليوم عامل
تكتالت .ونتكلم بلغة امل�صالح ،وبعيد ًا عن ال�شعارات والإيديولوجيات ،اليمن عندها خيارات
وهي منظمة �إىل دول املحيط الهندي ..وت�ستطيع �أن تقدم لدول اخلليج منوذج تعاونها مع
رابطة الدول املطلة على املحيط..
هل يف م�صلحة اليمن واليمنيني االن�ضمام �إىل دول اخلليج ،وماذا عن تداعياتها ال�سيا�سية
بالدرجة الأوىل ..يعني تدخالت دول املجل�س قائمة على امل�صلحة �سواء �سعودية �أو
�إماراتية� ..أين م�صلحة اليمن من هذا كله..
�أت�صور �أننا لو نتعامل مع مري�ض ون�شخ�صه ...احلقيقة تكون مرة واملجامالت لن تفيد ..ال
�أقول جلد الذات ولكن �أن نقبل باحلقيقة حلوها ومرها يجب �أن نتعامل معها
د� /أحمد عبد امللك (قط ر):

�شكر ًا لأ�صحاب الدعوة ..وم�ؤ�س�سة فريد ريت�ش ايربت ذكرتني �أيام كنت �أمثل بلدي يف تون�س
وكان كثري ًا من امل�شاريع ت�أتي عرب هذه امل�ؤ�س�سة لدعم الدول املحتاجة فني ًا وتقني ًا ف�شكر ًا
لهم و�شكر ًا للمنتدى الذي جعلني �أرى اليمن للمرة الأوىل� ..أنا �أ�ضم �صوتي �إىل �صوت �أختي
ابت�سام� ..أنتم اخرتمت �أكرث اثنني �شياطني يف املنطقة تكرههم الأنظمة وبالتايل �أرجو قبول
�رصاحتي لأنني تعودت ذلك ولي�س يل ارتباط ب�أي نظام ...يف احلقيقة �أنا قر�أت الورقة
مرتني ومل �أ�شعر �أن الذي كتبها ميني و�إمنا حمايد جد ًا و�أنا نقلتها �إىل الأمني العام ملجل�س
التعاون� ..أنا عملت يف جمل�س التعاون � 6سنوات و�أع��رف ماذا يدور داخل �أروقته..
هو حلف �سيا�سي ع�سكري �صار بعد ال�شعور بفراغ القوة ،بعد رحيل بريطانيا من املنطقة
وبالتايل هذا املجل�س يكر�س اجلهود نحو بقاء الأنظمة وعدم امل�سا�س ببقائها .مل تتحقق
العملة اخلليجية واالحتاد اجلمركي تعرث قبل �سنتني واملباحثات مع دول االحتاد الأوروبي
� 22سنة تعرثت ،لأن دول جمل�س التعاون غري قادرة على تطوير ت�رشيعاتها املحلية لتتواءم
مع الت�رشيعات يف �أوروبا.
املواطن ال ي�شعر مبجل�س التعاون �إال يوم واحد هو (يوم القمة)الذي تغلق فيه ال�شوارع وتهلل
التلفزيونات بالقمة ....ال توجد مواطنة يف اخلليج بل يوجد خليجيني يحاربون ،ما بالك
باليمنيني ..دول اخلليج جنحت يف الثنائيات و�أخفقت يف املنظومة ..هناك جلان م�شرتكة
بني قطر والإمارات ،قطر والبحرين والكويت ،هذه اللجان تنجح وتقرب املزاج �أكرث من
جمل�س التعاون.
وبالتايل �أعتقد �أن ق�ضية ان�ضمام اليمن يف ظل �أو�ضاعها احلالية ويف ظل �أو�ضاع املجل�س
�أمر �صعب  ..نحن منده�شني يف اخلليج عن �أي مين نتكلم و�أنا كتبت هذا يف ال�صحافة ..نحن
ملا نالقي نا�س من اجلنوب يقولون الوحدة �رسقتنا و�رسقت م�ستقبلنا ...الوظائف كلها لأهل
ال�شمال ،والأرا�ضي نهبت من عندنا اقت�صادنا ورغم �أن اخلري والبرتول عندنا.
ولهذا نريد �أن نتكلم ما هو اليمن الذي نتكلم عنه ..ميكن يف حلظة تقرر ال�سعودية فتح احلدود
لليمن �إذا زاد العور يف خا�رصة ال�سعودية� ..أنا �شايف يف ظل اختالف النظم والت�رشيعات بني
217
اليمن � 2020سيناريوهات امل�ستقبل

اليمن ودول اخلليج �أو ق�ضايا الف�ساد الإداري واحت�ضان احلركات والفئات التي ال تر�ضى
عنها دول املنطقة ..ولكن �إذا النظام ا�ستعد ملواجهة هذه الأخطاء وتلقى دعم من ال�سعودية
و�أمريكا ،الو�ضع بالتايل �سيختلف.
جمل�س التعاون غري م�ستعد حلل م�شاكل اليمن ب�رصاحة ..هل نريد تغيري النظام ..النظام مل
يتغري ،وهذه معادلة �أمتنى من الإخوة اليمنيني �إدراكها.
دول اخلليج هي ح�صالة جميلة .وكانت ت�رصف على لبنان ولكن دعونا نتعرف على الو�ضع يف
لبنان حيث �أن ملوك الطوائف كانوا ي�أخذون الأموال وي�رصفوها على جماعاتهم ،وتنبهت
الإمارات وقطر لذلك بعد عام  2006و�أوجدوا مكاتب لهم على الأر�ض وي�رشفون ب�أنف�سهم
على التعمري .وهذه النظرية �أنا اطرحها يف اليمن .
الآن احلوثيون ..هل يريد النظام يف ال�سعودية �أن يفنيهم كلهم ..هل م�صلحة ال�سعودية حتتم
فتح الأبواب لأن اجلماعة ذول موجودين وغد ًا �ستغلق الباب.
�أنا �أ�شعر يف ب�صي�ص �أمل يف نهاية النفق ..يا جماعة ملاذا ن�صدر عمالة غري ماهرة ..ملاذا ال
ن�شارك يف فعاليات ثقافية وعلمية و�أكادميية ..لأن حراك مثل هذا �سوف يحرك املو�ضوع.
ب�أن نتقارب يف ق�ضايا الريا�ضة والفنون واال�ستفادة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين...
و�شكر ًا لكم.
د� /سامل تبوك (عمان):

�أو ًال �أنا �سعيد جد ًا يف وجودي بينكم على هذه الأر�ض الطيبة ،وحقيقة كنت قد دونت ر�أيي يف
م�سقط بع�ض املالحظات ولكن �س�أقر�ؤها ..بد�أتها بلمحة تاريخية.
ركزت ورقتي الإجابة على �س�ؤالني :ما الذي تريده اليمن من دول اخلليج وما الذي تريده
دول اخلليج من اليمن؟ ..بح�سب ورقة عبد النا�رص هناك �أربع �إجابات (ا�ستيعاب العمالة
وتقدمي امل�ساعدات وجذب ا�ستثمارات ،وفتح الأ�سواق اخلليجية �أمام املنتجات اليمنية).
املعروف �أن خمزون النفط يف ثالث دول هو �شحيح بينها (قطر -عمان -البحرين) وقد و�صل
الكاتب �إىل �أن ما تطلبه اليمن لي�س مبقدور اخلليج ف�ض ً
ال عن نواياها احل�سنة �أو غري ذلك جتاه
العالقات املختلفة بني اليمن وكل دولة على حدة.
ما يجب �أن نعرتف فيه �أن دول جمل�س التعاون هي (�ست دول) ولكن نحن ل�سنا يف دول
االحتاد الأوروبي ومثلما تف�ضل زمالئي وفندوا ذلك ومدى و�إمكانية ان�ضمام اليمن.
وجهة نظري �أن الكاتب ذهب بعيد ًا من منظور تقابلي �شديد الثنائية مبعنى� :أما كل �شيء �أو ال
�شيء (�أبي�ض �أو �أ�سود).
ً
يف كل دول اخلليج اليوم جاليات من �أ�صول مينية جمن�سة ف�ضال عن التجان�س الثقايف والعرقي،
واللغوي والديني ،بني هذه الدول ..وقد �أ�سهمت هذه اجلاليات اليمنية يف احلركة التجارية
والثقافية وخا�صة يف ال�سعودية وكلنا نعلم دور احل�ضارمة يف النه�ضة التاريخية والثقافية
يف اململكة العربية ال�سعودية ..فهناك عدد كبري من العمالة اليمنية يف دول اخلليج.
واليمني �أثبت كفاءته يف دول اخلليج �سواء كان من �أ�صحاب املهارات الب�سيطة �أو العالية..
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و�أنا مع تو�سيع هذه امل�س�ألة لأن ذلك �سيكون له الأثر الإيجابي يف الدخل القومي لليمن واحلد
من الف�ساد .وحتدث الأخ عبد النا�رص عما تريده دول اخلليج من اليمن.
ن�ستخل�ص �أن دول اخلليج لن ت�ستفيد كثري ًا من ان�ضمام اليمن ...ف�إذا الهاج�س االقت�صادي
هو الدافع لليمنيني ف�إن الهاج�س الأمني هو امل�ؤثر على توجه اخلليج نحو اليمن ..وميكن �أن
ت�صبح اليمن ال قدر له ب�ؤرة للأعمال الإرهابية.
اخلال�صة� :أن على اليمن قبل �أن تفكر يف االن�ضمام �إىل املجل�س .تعقب الف�ساد املايل
والإداري ومعاقبة املف�سدين والت�شهري بهم بغ�ض النظر عن انتماءاتهم القبلية ونفوذهم
ال�شخ�صي وارتباطهم العائلي.
تقوية الأجهزة الأمنية وت�شجيعها لتعقب القوى الإرهابية وجماعات اخلطف والتقطعات
والتعامل معها ب�رصامة �شديدة.
نحن يف ال�ستينات وال�سبعينات يف �سلطنة عمان مرينا مبثل هذه الظروف و�أعطيت الأجهزة
الأمنية �إمكانات وقدرات متقدمة لكي يقوموا بعملهم على �أكمل وجه.
ت�سخري كل و�سائل الإعالم من �أجل حت�صني املواطنني من اجلماعات و�أن يكون الأمن القومي
خط �أحمر ..ولكن ميكن الأمن القومي عندكم ي�أخذ مفهوم �آخر وهذه م�شكلة اليمن للأ�سف..
هل الأمن القومي خا�ص بالنظام والرئا�سة؟.
عندكم م�شكلة �أخرى يجب تقنني امتالك ال�سالح ..عندكم  50مليون قطعة �سالح ..بع�ضها
�أ�سلحة ثقيلة وقنابل و�أ�سلحة فتاكة ..كيف ت�سيطر وتخ�ضع �أي قبيلة وهي مدججة بهذه الأ�سلحة
وعندها القدرة على ال�رشاء والتعوي�ض.
�إذا �أراد اليمن بالفعل �أن يدخل �إىل الدولة املدنية ..عليه تكوين جمتمع مدين واحلد من �سلطة
القبيلة وميكن اال�ستفادة من جتربة دول اخلليج ..و�صدقوين لي�س النفط واملادة فقط هي التي
جعلت القبائل والع�شائر �أن تنظم للنظام احلاكم ولكن هو �إح�سا�س النا�س بالعدل وامل�ساواة
وامل�شاركة.
وهناك م�شكلة �أخرى يجب التعامل معها وهي "القات" �إن �إدراك �أن القات را�سخ ومتجذر يف
العادات والتقاليد اليمنية ..ويحتل م�ساحات �شا�سعة ويهدر املخزون املائي ..تنفقوا يومي ًا
ب�شكل مبالغ ..ممكن �شخ�ص يخزن بـ 100دوالر باليوم ح�سبما �سمعنا� ...إىل جانب ما ي�سبب
من ت�أثريات �صحية.
يا �إخواين امل�شكلة عندكم �أنتم ..قبل �أن نتكلم عن االندماج ..على اليمنيني �أن يرتبوا بيتهم
جيد ًا لأنه ال ميكن لأي منظومة تقبل بك و�أنت فا�شل ..هناك تهديد �أمني.
الدول اخلليجية حتت �أي ظرف من الظروف لن تتعاون مع اليمن ،تعاون مبا�رش ما مل حتل
م�شاكلها ..حتى العمال اليمنيني يف خ�صو�صية يف التعامل معها� ...أنا عندي عمالة هندية
و�إذا مل يعجبني �س�أقول له �سافر ولكن اليمني من ال�صعب جد ًا �أن �أقول له خذ �أوراقك ورح.
 ...وبالتايل قبل �أن نتكلم عن اخلارج وامل�ساعدات يجب �أن نكون مهيئني ..االن�ضمام يكون
بني �أنداد� ..أنتم عندكم قدرات يجب تنميتها ،وال ميكن لأحد �أن يكون قوي وهو عالة على
الآخرين.
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د� /صدقة بن يحيى فا�ضل ( ال�سعودية):

مداخلة الدكتور �صدقة الذي اعتذر عن امل�شاركة لظروف خارجة عن �إرادت��ه� ..أكدت
املداخلة على:
"�إن �أهم ما يريده ال�سعوديون (ب�صفة خا�صة) واخلليجيون ( ب�صفة عامة ) من اليمن  :هو الأمن
واال�ستقرار ،واجلرية الطيبة .وان مينا �آمنا وم�ستقرا لي�س يف �صالح اليمنيني فح�سب ،بل هو
يف م�صلحة كل الأمة العربية ،بل وكل العامل  ..لذلك اعتقد �أن على الإخوة اليمنيني م�سئولية
كربى ،تتجلى يف العمل الدءوب واجلاد على حتقيق وحدة وامن وا�ستقرار وازدهار اليمن
 ..ليكون مينا �سعيدا بحق ،وذخرا المته العربية والإ�سالمية .وجريان اليمن العربيات هن
الأحوج �إىل مين �أمن وم�ستقر ومزدهر ،الن ذلك �سينعك�س بالإيجاب على الأمن واال�ستقرار
واالزدهار يف البالد املجاورة .وان ح�صل العك�س ،ال �سمح الله ،فان ذلك ي�شكل تهديدا لأمن
وا�ستقرار وازدهار اجلارات .
وبعد الأمن واال�ستقرار ي�أتي دور التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ..بدءا بتنمية القوى الب�رشية
العاملة اليمنية ،وميكن لليمن �أن ي�صدر مرحليا عمالة مينية �أكرث تدريبا ومهارة �إىل �شقيقاته
اخلليجيات الالئي هن يف �أم�س احلاجة �إىل عمالة �شقيقة وماهرة .واال�ستفادة م�شرتكة
للطرفني حيث �أن هذه العمالة ميكن �أن ت�سهم يف بناء اليمن قبل وبعد عودتها �إليه ..حيث
عليهم �أن ي�سهموا يف بناء وطنهم وم�سقط ر�أ�سهم كما �أ�سهموا يف بناء جريانهم اخلليجيات".
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املراجع

• البنك املركزي اليمني .التقرير ال�سنوي
2007
• تقييم الفقر – البنك الدويل – نوفمرب 2007
• البنك املركزي اليمني – مرجع �سابق
• اجل��ه��از امل��رك��زي ل�ل�إح�����ص��اء – كتاب
الإح�صاء ال�سنوي 2007
• الإ�سكوا – املرجع ال�سابق
• الإ�سكوا – املرجع ال�سابق
• الإ�سكوا – املرجع ال�سابق
• وكالة �سبا للإنباء – اليمن يف  100عام
• قبل ال��وح��دة ب��ف�ترة ق�صرية ق��ام وزي��ر
اخلارجية ال�سعودي بزيارة لليمن اجلنوبي
وذكر البع�ض �أن الوزير ال�سعودي عر�ض
م�ساعدات لليمن اجلنوبي هدفها احليلولة �ضد
ذهاب اليمن اجلنوبي �إىل الوحدة
• ع�شية الوحدة وعد امللك فهد ب�أنه �سيدعم
الوحدة يف اليمن مببلغ  50مليون دوالر
• د .يا�سني ال�شيباين .موقف اليمن من
الغزو العراقي للكويت .اليمن والعامل.
مكتبة مدبويل � 2002ص 104
• عبدالنا�رص امل���ودع .ال��دور اخلارجي
و�أث���ره على ح��رب  .1994مكتبة مدبويل
املرجع ال�سابق �ص 379
• البيان اخلتامي للقمة اخلليجية يف م�سقط
 .2001موقع الأمانة العامة ملجل�س التعاون
http://www.gcc-sg.org/index.
php?action=Sec-Show&ID=124
• اليمن وجمل�س التعاون – رحلة الألف ميل
تبد�أ بخطوة .عيد بن �سعيد اجلهني الأ�رسة.

احلياة اللندنية – 2007 4- – 21
• تقييم الفقر – البنك الدويل -مرجع �سابق
• خمرجات م�سح ميزانية الأ��سرة .اجلهاز
املركزي للإح�صاء 2006 -
• تقييم الفقر – البنك الدويل -مرجع �سابق
• قدر عدد من الدرا�سات �أن عدد العمال
اليمنيني و�صل يف بداية الثمانينات �إىل ما
يقارب املليون ميني ،وهو ما كان يعادل
 % 15من عدد �سكان اليمن ال�شمايل حينها
والذي كان يقدر ب�سبعة ماليني ن�سمة.
• ال توجد �إح�صائيات دقيقة عن حجم اليمنيني
يف دول اخلليج غ�ير �أن ال��رق��م امل��ت��داول
ي�تراوح ما بني � 800أل��ف ومليون �شخ�ص
معظمهم يف ال�سعودية ي�ضاف لهم عدد غري
معروف من املقيمني غري ال�رشعيني
• تبلغ ن�سبة النمو ال�سكاين يف اليمن بح�سب
�إح�صاء عام  % 3 2004ويف حال ا�ستمر
النمو بنف�س الن�سبة ف�إن من املتوقع �أن ي�صل
ال�سكان �إىل  33مليون عام .2020
• جريدة ال�رشق الأو�سط اللندنية – 11 – 17
 2006• تقرير منظمة ال�شفافية لعام 2007
• االقت�صادية الإل��ك�ترون��ي��ة http:// -
/27 /12 /www.aleqt.com/2008
article_177646.html
• البنك امل��رك��زي اليمن – تقرير 2007
مرجع �سابق
• ن�ص خرب نقلته �صحيفة الو�سط عن باحث
غربي ق��ام بدرا�سة عن الأ�سلحة يف اليمن
(�أنظر املوقع )
http://www.alwasat-ye.net/
=modules.php?name=News&file
.print&sid=1305
• �شبكة الإعالم العربية http://www. -
moheet.com/show_news.
aspx?nid=156946&pg=20
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�أكرم الأغربي ،اليمن ودول جمل�س التعاون
اخل��ل��ي��ج��ي ،الإ���س��ك��ن��دري��ة 1999 :املكتب
اجلامعي احلديث� ،ص .107
التقرير الإ�سرتاتيجي ال�سنوي – اليمن،
 – 2001املركز العام للدرا�سات ولإ�صدار
�ص .268
خطاب لرئي�س اجلمهورية يف اجتماع اللجنة
الدائمة للم�ؤمتر ال�شعبي يف  19فرباير 2005
http://26sep.net/news_details.
php?lng=arabic&sid=4961
ت�رصيح لوكيل هيئة ا�ستك�شافات و�إنتاج
النفط ثابت علي عبا�س ملجلة ال�صناعة يف
ابريل 2007
مراجعة �سيا�سة التنمية يف اليمن للعام
 .2005وح��دة قطاع التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف البنك الدويل2006 .
البنك املركزي التقرير ال�سنوي 2007 -
�صحيفة ال�رشق الأو�سط اللندنية – -9-16
2005
جريدة الوطن ال�سعودية –  23يناير 2008
�صنفت اليمن عام  2004يف املرتبة الثامنة
�ضمن �أك�ثر ال��دول ف�شال وهو ترتيب يقرب
اليمن من دخول مرحلة الدولة الفا�شلة (�أنظر
جملة ال�سيا�سة الدولية عدد يوليو�/أغ�سط�س
 )2005ورغم �أن ت�صنيف اليمن لعام 2007
و�ضعها على الرقم �( 21أنظر جملة ال�سيا�سة
الدولية عدد �) 2008إال �أنها ال تزال �ضمن
دائرة اخلطر واحتمال تدين موقعها وارد يف
تقرير الدول الفا�شلة ال�صادر يف عام 2009
البنك املركزي اليمني تقرير 2007
�صحيفة الثورة اليمنية – 2008 11- – 21
جريدة ال�رشق الأو�سط اللندنية – 11- – 17
2006
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امل راجع | الأمن املائي
حماولة لتحليل
واقع وم�ستقبل املياهـ
يف اليمـن |

 .1برتا هيلقرز و�آخرون " ,2008,حوافز
خلف�ض �سحب املياه اجلوفية يف اليمن".
 .2ها�شم ال�شامي " ,2008,التطور
االقت�صادي يف اليمن".
 .3منظمة الأغذية والزراعة ,2008,
"�إنتاج القات يف اليمن :ا�ستخدام املياه،
التناف�س ،وخيارات �سيا�سة التغري".
 .4وزارة املياه والبيئة " ,2008,م�سودة
حتديث الإ�سرتاتيجية الوطنية للمياه".
 .5جرهارد ريديكر " ,2007,نحو ر�ؤية
موحدة حول املوارد املائية والزراعة".
 .6البنك الدويل " ,2007,اليمن من �أجل
تخفي�ض الطلب على القات".
 .7وزارة ال�شئون القانونية ,2007,
"قانون املياه رقم ( )33ل�سنة 2002م
وتعديالته".
 .8كري�ستوفر وورد و�آخرون ,2007,
"برنامج �إ�صالح قطاع املياه -الدرا�سة
التحليلية للأثر االجتماعي والفقر".
 .9البنك الدويل " ,2007,اجلمهورية
اليمنية -حتليل اجتماعي".
.10حممد �أحمد احلاوري و�آخرون
" ,2006,التقرير االقت�صادي ال�سنوي-
وزارة التخطيط والتعاون الدويل".
.11امل�ؤ�س�سة الدولية للتنمية ,2006,
“�إ�سرتاتيجية امل�ساعدة القطرية للجمهورية
اليمنية 2009-2006م".
.12البنك الدويل �" ,2005,إ�سرتاتيجية
امل�ساعدة القطرية للموارد املائية".
.13وزارة املياه والبيئة ,2005,
"الإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج
اال�ستثماري لقطاع املياه (-2005

اوك�سفام-مين2006 .م.
.")2009
 .7خطاب وزير ال�صحة د /عبد الكرمي
.14حممد �إبراهيم احلمدي ,2000,
را�صع ،ندوة املوازنة العامة و�أهداف
"التناف�س على املياه اجلوفية يف حو�ض
الألفية ،م�ؤ�س�سة برامج التنمية الثقافية،
�صنعاء -درا�سة حول نظام احلوافز
مايو 2008م.
ال�ستخدامات املياه املنزلية والزراعية".
� .8أ .عبد الكرمي العوج و د .حممد
.15جاك فاندرخن و�آخرون ,1995,
املن�صوب ،درا�سة حتليلية لأو�ضاع الن�ساء
"املوارد املائية يف اليمن".
والأطفال يف اليمن لعام  .2004اليون�سف.
2004م.
امل راجع | اليمن و�سكانها
Anaemia, malnutrition and .9
يف مطلع 2020م
health system in Socotra island,
ر�ؤية ا�ست� رشافية
Prof. A. Angelici, Department
of Surgical Sciences “F.
د .ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي
Durante”, University of Rome
منتدى التنمية ال�سيا�سية
"La Sapienza", Health sector
�صنعاء 2009م |
.April-June 2007
 10تقرير فريق التدريب ال�صحي التابع .1دليل تدريب الإعالميني على الق�ضايا
مل�ؤ�س�سة برامج التنمية الثقافية يف جزيرة
املجتمعية ،د/ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي،
�سقطرى .نوفمرب 2008م
م�ؤ�س�سة �سي �إت�ش �إف2008 ،م (حتت
 - 11 .10الكتاب الإح�صائي ال�سنوي
الطبع).
 .2كتاب الإح�صاءات ال�سنوية ال�صادر عن للجهاز املركزي للإح�صاء لعام 2003م.
� - 12 .11أ.د �أحمد حممد �شجاع الدين،
اجلهاز املركزي للإح�صاء لعام 2003م.
 .3حديث لرئي�س م�صلحة الأحوال املدنية و �أ.د .حمود �صالح العودي“ ،النوع
االجتماعي يف املجتمع العربي الإ�سالمي:
وال�سجل املدين يف �صحيفة الثورة بتاريخ
�أبعاده النظرية ودالالته املو�ضوعية ،مع
2008/12/21م ن�رش يف ملحق ق�ضايا
درا�سة تطبيقية يف املجتمع اليمني" ،مركز
ونا�س.
 .4د /ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي ،تعزيز تعليم الدرا�سات ال�سكانية يف جامعة �صنعاء،
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة لل�سكان،
الفتاة يف اليمن� ،صادر بالتعاون بني
2004م.
وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة اليون�سف
 13- .12درا�سة حول جتربة املجال�س
ومنظمة ادرا2006 .م.
املحلية ،نبيل عبد احلافظ ،مركز الدرا�سات
 .5د /خالد راجح �شيخ ،عمل الأطفال يف
االجتماعية2006 .م
اليمن ،االحتاد العام لنقابات عمال اليمن،
 - 14 .13امل�سح ال�سنوي الرتبوي ال�صادر
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة فردري�ش ايربت،
عن الوزارة لعام 2004/2003م
2002م
 .6مركز النوع االجتماعي والتنمية بجامعة  - 15 .14د /ر�ؤوفة ح�سن ال�رشقي ،عن
�صنعاء ،درا�سة الزواج املبكر ال�صادرة عن الإعالم ك�أداة للتنمية يف جمتمع ريفي،
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 غري،بحث ر�سالة دكتوراه باللغة الفرن�سية
 �شملت اجلوف وجبل ال�رشق يف،من�شورة
م1991 ، جامعة باري�س ال�سابعة،�آن�س
 ال�صندوق، جليلة �شجاع- 16 .15
.م2004 .. مقابلة م�سجلة،االجتماعي
، عبد احلكيم املن�صوب/ د- 17 .16
ت�صحيح الأعمار يف التعداد ال�سكاين لعام
، الباحث اجلامعي، جامعة �إب.م2004
.م2008 ،17 العدد
Ragui ، راجي �أ�سعد و�آخرين/ د.17
Assaad, Ghada Barsoum,
Emily Cupito and Daniel Egel,
Youth Exclusion in Yemen,
Paper prepared for the Middle
East Youth Initiative, A
Project of The Wolfensohn
Center for Development at
Brookings and the Dubai School
of Government, Population
Council, Cairo, Egypt,
September 2nd, 2008
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