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عن املؤلفني

جيني هيل زميلة مشاركة يف برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتشاتام هاوس .وهي

ليوين نورثدج باحثة مشاركة يف برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتشاتام هاوس ،حيث

منشئة ومنظمة منتدى اليمن لتشاتام هاوس ،محفل السياسة الدولية الحائز عىل جوائز،

تدير مرشوع منتدى اليمن .ولديها شهادة بكالوريوس يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

ومؤلفة كتاب اليمن :الطريق إىل الفوىض (طبع آي يب توريس .)2013 ،تابعوها عىل تويرت

من جامعة أكسفورد ،وقد عاشت يف دمشق والقاهرة .تابعوها عىل تويرت .@leonieleonie

.@ginnyUK
جني كننمنت زميلة باحثة رفيعة املستوى يف برنامج ال�شرق األوس��ط وش�مال أفريقيا
بيرت سلزبري صحايف ومحلل حر ومنذ عام  2011مستشار ملنتدى اليمن .وهو محرر

لتشاتام هاوس .كانت سابقا املديرة املشاركة لشؤون الرشق األوسط وأفريقيا يف مجموعة

سابق يف مجال الطاقة لدى مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) .نرشت

اإليكونومست ،حيث عملت يف التحليل السيايس واالقتصادي والتوقعات وتقييم املخاطر

مقاالته الصحفية يف إيكونومست وفايننشال تاميز وفورين بولييس .وعمل كباحث

لطيف من عمالء القطاع الخاص والحكومي ،وكانت كذلك مديرة تحرير الرشق األوسط

ومحلل يف إيكونومست إنتلجنس يونت ولدى البنك الدويل وغريهام .تابعوه عىل

وأفريقيا لدى بيزنس مونيرت إنرتناشونال .ولديها بكالوريوس من جامعة أكسفورد وماجستري

تويرت .@altoflacoblanco

من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية لجامعة لندن .تابعوها عىل تويرت .@janekinninmont
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تقدير

خرج هذا التقرير بعد سنوات عديدة من إجراء األبحاث يف اليمن والسعودية ودول الخليج

شاركوا يف ورشات عمل منتدى اليمن منذ تأسيسه يف يناير .2010

وقرن أفريقيا واململكة املتحدة وأوروبا والواليات املتحدة .ويعتمد أساسا عىل مقابالت
مع مصادر مينية ودبلوماسيني دوليني يف اليمن أو يعملون عىل سياسة اليمن يف العواصم
الغربية .وقد نقحت توصيات السياسة خالل سلسلة نقاشات مع صناع السياسة الدولية

وقد مول نشاط منتدى اليمن منذ عام  2010بفضل منحات قدمتها إدارة اململكة املتحدة
للتنمية الدولية والحكومة الهولندية.

خالل ربيع وصيف عام .2013
ويود املؤلفون كذلك شكر كرم الزمالء العديدين الذين قدموا تعليقات قيمة عىل مسودات
وقد استفاد التقرير أيضا من تعاون رشكاء مرشوعنا ،ومنهم منظامت سيفرورلد وأوكسفام
يف لندن ،ورنني اليمن يف صنعاء ،ومؤسسة كارنيغي للسالم الدويل واملجلس األطليس يف واشنطن

هذا التقرير ،ويشكرون كيت نفنز وتوم ويلس ودورس كاريون وشيامء سيف عىل دورهم يف
منتدى اليمن .أما كافة األخطاء فمنا نحن.

العاصمة ،ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية يف الرياض .وقد استفاد كذلك من
املعارف الجامعية لعرشات األكادمييني واملامرسني ونشطاء املجتمع املدين والصحفيني الذين

املؤلفون

ه
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سياسية أكرث شموال وخضوعا للمساءلة ،مام قد يسفر مع الوقت عن تحول مرافق يف االقتصاد
السيايس .ولن تحقق هذا الوعد الدبلوماسية التقليدية ،بل سيتطلب مشاركة دولية مستمرة
ورفيعة املستوى.
ومع ذلك ،ميكن للجهات الخارجية أن تعمل نحو االستقرار وميكن لها كذلك أن

امللخص التنفيذي والتوصيات

تكون عامل خطورة ،وذلك حني ال تتفق تدخالتها –املدفوعة غالبا بأولويات مكافحة
اإلرهاب القصرية األجل– مع تصورات الرشعية املحلية ،أو حتى تقوضها مبارشة كام
تفعل اسرتاتيجية الغارات األمريكية من قبل الطائرات بدون طيار .وكذلك فإن للمعونات
العسكرية تقليديا أولوية أكرب بكثري من إنفاق املانحني الدوليني عىل املساعدات ،مام يدل
قادة اليمن عن األولويات املتوقع منهم متابعتها يف نظر رشكائهم الدوليني.
أما اعتامد اليمن عىل املساعدات الخارجية فيقدم عىل األقل بصيص أمل بأن يدفع
املانحون الخارجيون من أجل التغيري :فقد ازدادت املنحات الخارجية التي يتلقاها اليمن من

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للدول املترضرة بالرصاع كسوريا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هذا املجال.

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

ويأيت هذا التقرير تتويجا ملرشوع أبحاث رئييس متعدد السنوات قاده منتدى اليمن
لتشاتام هاوس ،وهو مرشوع تتضمن العمل امليداين املكثف يف اليمن وورشات عمل عىل

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

مستوى الخرباء ومشاورات مفصلة مع مانحني ودبلوماسيني ووزارات دفاع ومنظامت مجتمع

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

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

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

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

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

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

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

النظمي للحوكمة العاملية يف “الدول الهشة” كاليمن.

عملية طويلة ومعقدة ،وليس من املحقق إنجاز تسوية سياسية مستقرة.
ومثل الكثري من الحكومات االنتقالية ،التزمت حكومة اليمن االنتقالية بإصالحات سياسية
واقتصادية ،لكنها قد تواجه صعوبات يف إنجازها نظرا ملقاومة مصالح النخبة القامئة .ويشك

النتائج والتوصيات الرئيسية

العديد من اليمنيني يف كون االتفاقية االنتقالية بداية تفاوض تاريخي نحو الوصول السيايس أو
أنها قناع صمم إلبقاء السلطة والرثوة يف قبضة النخبة الحالية .وليس هذا الوضع خاصا باليمن،

و

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

أوال :أهمية الرشعية السياسية

أن املصالح السياسية املعارضة قد منعتها من إنجازه.

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

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

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

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

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

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

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

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

وللتخلص من نخبة فاسدة مل تقدم بالكاد أي سلع أو خدمات عامة .وضخمت االحتجاجات
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امللخص التنفيذي والتوصيات

حقائق أساسية عن اليمن
الجمهورية اليمنية
 zالتأسيس1990 :؛ سابقا الجمهورية العربية اليمنية (“اليمن الشاميل”)،
وجمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية (“اليمن الجنويب”)
 zرئيس الدولة :الرئيس عبد ربه منصور هادي
 zرئيس الحكومة :رئيس الوزراء محمد سامل باسندوة

السكان
 zالعدد 24,8 :مليون نسمة (البنك الدويل)
 zالنمو السكاين 3,1 :باملائة (( )2011البنك الدويل)
 zمعدل النمو السكاين يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2 :باملائة (( )2011البنك
الدويل)

االقتصاد
 zمعدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل  4,5 :2010–2000باملائة
 zالناتج املحيل اإلجاميل للفرد( )2011( $1361,20 :البنك الدويل)
 zالناتج املحيل اإلجاميل للفرد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا( )2010( $7400 :البنك
الدويل)
 zإنتاج النفط 180 :ألف برميل يوميا (( )2012مراجعة يب پي اإلحصائية لطاقة العامل
)2013
 zذروة اإلنتاج 457 :ألف برميل يوميا (( )2002مراجعة يب پي اإلحصائية لطاقة العامل
)2013

لقطة عن الوضع اإلنساني
 zال يحصل عىل املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي 13,1 :مليون شخص
 zاملعانون من انعدام األمن الغذايئ 10,5 :مليون
 zال يحصل عىل الرعاية الصحية 6,4 :مليون
 zاألطفال املعانون من سوء التغذية الحاد 1 :مليون
 zالنازحون داخليا306087 :
 zالالجئون( 237717 :املسجلون رسميا)؛  1,2مليون (تقديرات الحكومة)

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

من التوترات القامئة بني فصائل النخب املتنافسة ،لتسفر عن انشقاق علني داخل النظام.

كالحركة الحوثية.

وخوفا من اندالع حرب أهلية بني الخصوم العسكريني ،دفعت الواليات املتحدة والسعودية
إىل انتقال بالتفاوض أدى إىل تنحي الرئيس عيل عبد الله صالح عن منصبه –رغم تركه للنخب

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

يف مكانها– وإنشاء حيز للوساطة وبناء السالم يف املستقبل.

تشكل محادثات الحوار الوطني واحدة من الوسائل العديدة التي ميكن بها التفاوض عىل
هياكل السلطة وتقرير مستقبل اليمن .فنظرا للضعف التاريخي للمؤسسات الرسمية وقوة

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

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

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

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

إىل العنف املسلحون الحوثيون يف محافظة صعدة ،وتطور الحراك الجنويب االنفصايل ،وبرز
باستمرار تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب؛ مام دل عىل فقدان الثقة يف النظام النيايب القائم
–ويف إطار الدولة القومية أحيانا– كوسيلة رشعية لعالج املظامل .أما التفتت الفعيل لسلطة

التوصيات
.1

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

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

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

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

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

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

املستوى ،مبا فيها اإلرشاف املتواصل من قبل األمم املتحدة.

قنوات املشاركة السياسية الجديدة لن يزيد إال من صعوبة الحل.

.2

2ينبغي للحكومات الغربية واألمم املتحدة مواصلة التزامها حيال الجهات االجتامعية
والسياسية التي عانت التهميش إىل ما بعد انتهاء املدة االنتقالية .إذ أن استضافة

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

الحوار الوطني للنشطاء من النساء والشباب إىل جانب القوى االجتامعية والسياسية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

لبضع سنوات بل لعرشات السنني.
.3

.4

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

التوصيات
.1

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

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

العاصمة صنعاء تضم فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وروسيا والصني

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

واألمم املتحدة واالتحاد األورويب ودول الخليج– اعتامد تحليل االقتصاد السيايس

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

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

املستقبل سيكون مهام كام كان يف املرحلة االنتقالية.

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

4ينبغي للحكومات الغربية واملانحني الخليجيني وهيئات املساعدة الدولية أن تركز

فهم املصالح األرسية والتجارية والشبكات غري الرسمية عند تقييم احتامالت نجاح

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

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

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

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

الهيكلية املنشودة واستمرار األطراف الفاعلة من غري الدولة مبامرسة السلطة عىل

.2

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

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

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

للحكومات واملنظامت الدولية وضع خطط طوارئ ضمن اسرتتيجياتها العملياتية

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

الطويلة األجل املتعلقة باليمن.

االتجاهات االجتامعية واالقتصادية الطويلة األجل.
.3

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

ثانيا :فهم االقتصاد السيايس لليمن

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

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

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

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

خرائط ذهنية مفصلة عن العالقات غري الرسمية التي تدعم الشبكات النخبوية

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

وتخطط االقتصاد السيايس .وعليهم تقديم انتقادات هامة عن شبكات محسوبية

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

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

واالتصاالت ونقل البضائع.

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

خالل العقد األول من األلفية الجديدة ،بدأ ظهور جيل جديد من “الورثة” ضمن النخبة،
واحتدم التنافس عىل االستثامرات الواردة مع تراجع إنتاج النفط .وقدم أحمد عيل –أكرب

ثالثا :العوامل الدولية والتداعيات االسرتاتيجية

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

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

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

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

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

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

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

للحكومات الربيطانية واألمريكية والسعودية .أما معونات التنمية فضئيلة جدا مقارنة بسجل
تعاظم املساعدات العسكرية ،مع أن تنظيم القاعدة ليس التهديد األكرب الستقرار اليمن ،يف

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

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

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

التنظيم املزعومة يهدد مبزيد من تقويض رشعية الحكومة.

ثورة عام  ،2011لجأ املتنافسون داخل النخبة إىل شبكات محسوبياتهم ومواردهم الشخصية
ملجابهة بعضهم البعض .لكن قبولهم برشوط االتفاق االنتقايل يف نهاية العام أظهر مصلحتهم

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

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

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

األقل– مزاياهم املشرتكة.

الواحدة .ونظرا العتبار اليمن “دولة مواجهة” يف الحرب عىل اإلرهاب و“دولة هشة” فقد
ارتقى األجندة الدولية وتلقى املزيد من املساعدات؛ إال أن مساعي إصالح النظام السيايس

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

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

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

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

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

رأس املال العاملية.

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

ح

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

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

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

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

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

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

الوطيدة.

وإنسانية قيمتها  8,1مليار دوالر منذ تعيني الرئيس هادي ،ورصف منها  1,8مليار دوالر.
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امللخص التنفيذي والتوصيات

وتشكل السعودية أكرب دولة مانحة ،وتليها الواليات املتحدة .لكن الخالفات بني اليمنيني

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

واملانحني مستمرة بشأن إجراءات التوزيع واإلصالحات اإلدارية ذات الصلة.

عنها املحتجون .وبينام يكابد صناع السياسة للتعامل مع حركات شديدة التقلب والتنوع ،فإن
مقاربات دبلوماسية جديدة ستجعلهم أكرث تنبها إلمكانيات تلك الحركات يف إحداث التغيري.

يشجع هروب رأس املال عىل تنافس النخبة يف اليمن ،فقد كان بني عامي  1990و 2008
خامس أكرب مصدر لتدفقات رأس املال غري املرشوعة بني أقل البلدان منوا ،وخرج منه 12
مليار دوالر .ويدرس عدد متنام من الكتابات اآلثار السلبية لتدفقات األموال غري املرشوعة،

التوصيات
.1

1يحتاج املانحون الغربيون والخليجيون إىل تخطيط اسرتاتيجي أكرث فاعلية يوازن

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

االختالفات واملقايضات بني أولويات األمن ومكافحة اإلرهاب القصرية األجل وبني

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

أولويات التنمية االقتصادية والسياسية الطويلة األجل .وينبغي فهم رضورة املوافقة

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

والرشعية السياسية املحلية إلنجاح االسرتاتيجية األمنية إزاء اليمن ،ويتضمن ذلك

مالذات رضيبية ذات صلة بالحكومات الغربية أو متأثرة بنفوذها.

تقييم كفاءة التدابري األمنية –مبا فيها غارات الطائرات بدون طيار– من ناحية تأثريها
العام عىل الرشعية املحلية للحكومة اليمنية.

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

.2

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

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

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

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

التوصيات األخرية ملنظمة التعاون والتنمية .ويشمل ذلك فحص دور املالذات

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

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

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

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

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

أمناط معينة لهروب رأس املال من اليمن.

الدول الفردية.

.3

3وخالل األشهر األخرية من رئاسة اململكة املتحدة ملجموعة الثامين ،ينبغي لرئيس
الوزراء ديفيد كامريون أن يواصل الرتكيز عىل االلتزام الرضيبي لضامن مواكبة كافة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلصالح الرضيبي الدويل ومكافحة هروب رأس املال غري املرشوع.

السعودي املبارش للموازنة.

.4

4يجب إجراء حملة تأييد عامة ملساعدة القادة السياسيني الناشئني والناشطني الشباب
يف اليمن عىل املشاركة يف الحوار الدويل عن الفساد وهروب رأس املال واإلصالح

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

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

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

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

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

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

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

الجهات الدولية– النخب والحكومة يف اليمن.
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الخصوص ،كانت االحتجاجات تنصب عىل الحرمان االقتصادي الذي كان الرشارة التي أوقدت
جذوة الغضب العارم إزاء عدم مساءلة و – يف نهاية املطاف – عدم رشعية النخب الحاكمة
التي يزداد ثراؤها األسطوري يف حني تزداد شعوب بلدانها فقرا.
أما يف اليمن ،فقد أفصحت االحتجاجات التي قادها الشباب عن مظامل من فشل الدولة
والنخب يف توفري ما اعتربه املتظاهرون أسس العدالة االقتصادية واالجتامعية والتمثيل السيايس

 .1متهيد

واإلرشاك السيايس واالقتصادي يف مختلف أرجاء البلد .وانصب الجانب األكرب من غضب
املحتجني عىل الرئيس عيل عبد الله صالح وأرسته ،ولكن ،وكام كان الحال يف أماكن أخرى ،مل
تكن تنحية رأس النظام من السلطة عالجا للمشاكل األساسية يف البلد .وهذا ألن الفساد والفقر
وعدم املساواة قد ترسخت يف النظام .وال ميكن اإلحاطة بأصول االحتجاجات التي اندلعت
يف اليمن بشكل صحيح وال صياغة ردود مناسبة عىل مطالبهم إال بالتعرف عىل أثر الليربالية
الجديدة والعوملة عىل االقتصاد املرشوع وغري املرشوع لليمن منذ نهاية الحرب الباردة (مبا يف

يف اليمن ،أفقر بالد الرشق األوسط ،مثلت ثورة عام  2011ثورة –من قبل جيل كامل كام

ذلك تأثريهام عىل شبكات النخب الراسخة جذور سيطرتها عىل توزيع اإلمدادات املدعومة

بدى– ضد الفساد السيايس واالقتصادي عىل أعىل املستويات ،وسيال عارما من اإلحباط

من النفط والكهرباء وكذلك تدفق األسلحة) وعملية وضع أسس الدولة التي مل تكتمل بعد.

الناجم عن عقود من التهميش االقتصادي وحكم نخب غري خاضعة للمساءلة .وكانت
أطياف الوزير إحدى أصوات هذه الثورة ،وهي مدونة وناشطة مينية يف العقد الثالث من
عمرها تطلق تغريداتها من الحساب  .@WomanfromYemenوهي تقول عىل صفحتها
الشخصية يف تويرت“ :أعترب نفيس مواطنة العامل ،ولكن عاملي يرتكز يف الوقت الراهن يف

العملية االنتقالية

اليمن” 1.وأطياف متحمسة للدميقراطية ومكافحة الفساد ونرصة العدالة االجتامعية ،فهي
تجسد الروح الجديدة التي ترسي يف ناشطني عامليني يستوعبون “األهمية الحاسمة” للشبكة

يف نوفمرب من عام  ،2011وبعد نحو عام من احتجاجات الشوارع وعناد النخبة وتصاعد العنف،

ويرون مشاكلهم املحلية مرتابطة ارتباطا عميقا باالتجاهات العاملية عىل نطاق أكرب ،وهذه

سلم صالح السلطة إىل نائبه ،عبد ربه منصور هادي ،يف بداية انتقال منضبط دعمه الغرب

من أهم األفكار يف هذا التقرير 2.وخالل الثورة يف اليمن ،قامت أطياف بدور هام كحلقة

ودول الخليج املجاورة ،وبوساطة من األمم املتحدة .وصادق الناخبون اليمنيون عىل تنصيب

وصلت بني املحتجني اليمنيني وبني الدبلوماسيني والباحثني الدوليني ووسائل اإلعالم العاملية

هادي يف استفتاء عىل مرشح واحد أجري يف فرباير  ،2012ليكون هذا تدشينا لوالية له مدتها

الناطقة باإلنكليزية.

عامني كرئيس مؤقت لحكومة ائتالفية .ومبوجب رشوط االتفاق االنتقايل ،يتوىل هادي اإلرشاف

اتجهت أطياف يف نوفمرب  ،2011يف خضم مظاهرات الشباب اليمني وحالة االضطراب

عىل مؤمتر الحوار الوطني ،وهو عبارة عن سلسلة من محادثات سالم شاملة مدتها ستة أشهر،

التي شهدتها البالد ،إىل لندن لتشارك يف مؤمتر عن النشاط عىل شبكة اإلنرتنت نظمته الحكومة

فضال عن إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية واإلصالح الدستوري ،قبل انعقاد االنتخابات النيابية

الربيطانية .وبعد ظهورها يف املؤمتر ،قامت بزيارة موقع “احتلوا لندن” ،وهو مخيم صغري

والرئاسية املقررة يف فرباير .2014

خارج كاتدرائية سانت بول ،حيث يقبع تحالف من الناشطني املحتجني عىل سطوة البنوك

وبالنظر إىل موقع اليمن االسرتاتيجي ،وكونه متاخام للسعودية ،أكرب مصدر للنفط يف

الكربى والسياسات االقتصادية للحكومة الربيطانية .وآنذاك كان حجم االعتصام يف ساحة

العامل ،ويطل عىل مضيق باب املندب ،وهو منفذ عاملي للنفط يربط بني البحر األحمر وخليج

التغيري بالعاصمة اليمنية صنعاء أكرب مبا يصل إىل مائة مرة من هذا املخيم ،لكن أطياف رأت

عدن ،فال يزال املجتمع الدويل ينهض بدور كبري يف تنفيذ العملية االنتقالية الراهنة .وتنشغل

أن احتجاجات احتلوا لندن“ :دليل قوي عىل أن الفقر ال يعرف أي حدود ،وأن مطالب املساواة

الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص بأنشطة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب الذي يتخذ من

يجب أن تكون قضية عاملية”.
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اليمن مقرا له ،وتسعى للتأثري يف عملية إعادة هيكلة الجيش التي أعقبت رحيل صالح .وقد

وقبل ذلك بثالث سنوات ،كانت األزمة املالية العاملية تهدد املؤسسات املالية يف العامل ،مام

أتاح الدعم الدويل باإلجامع لهادي فرصة إزاحة أقارب صالح وحلفائه من املناصب القيادية

دفع الحكومات إىل اعتامد سياسات تحفيزية مالية وعمليات غري مسبوقة إلنقاذ البنوك ،مع

الرئيسية ،كجزء من جهوده املستمرة لتفكيك شبكات املحسوبية العسكرية املتنافسة وزيادة

فرض قيود موازية عىل اإلنفاق العام من قبل الحكومات الغربية .وقد أثارت األزمة نفسها

صالحيات وزارة الدفاع.

وكذلك تدابري التقشف التي تلتها جدال عامليا حول العالقة املرشوعة بني التمثيل السيايس

وقد كان خروج صالح بالتفاوض سببا يف أن تكون اليمن إحدى قصص النجاح املفاجئة

وقوى السوق .وردا عىل تردي األوضاع املعيشية ،انطلق املاليني يف مظاهرات واضطرابات عرب

للثورات العربية .أما ما ستؤدي إليه العملية االنتقالية فهو أقل وضوحا .فرغم رعاية األمم

شوارع عواصم العامل يف ٍ
تحد للنخب السياسية واالقتصادية التي تقود هذا التفاوت املتزايد

املتحدة لحوار وطني شامل بهدف الوصول إىل تسوية جامعية رشعية ،ال يزال اليمنيون

بني الطبقات .وكانت لتلك االحتجاجات سامت مختلفة يف كل من مرص واليونان وإرسائيل

متشككني فيام إذا كانت ثورة عام  2011متثل بداية توافق عىل تغيري تاريخي لشكل السلطة

وروسيا وإسبانيا وتونس واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،وكذلك يف اآلونة األخرية يف تركيا

والوصول السيايس ،أو أنها مجرد عملية سطحية صممت لتغطية احتفاظ النخبة الحالية

والربازيل ،لكنها جميعا تعرب عن ضغوط هيكلية متامثلة .ففي الجمهوريات العربية عىل وجه

بالسلطة السياسية والقوة االقتصادية( .صالح نفسه يحميه اتفاق حصانة كان جزءا من

1

 1 ،https://twitter.com/WomanfromYemenيوليو .2013
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االتفاق االنتقايل ،ويبقى رئيس الحزب الحاكم السابق) 4.ومع ذلك ،وحتى مع سعي فصائل

“مكاسب رسيعة” عىل املدى القصري ،وهو ما متثل –حتى اآلن– يف املساعدة عىل استقرار

النخبة اليمنية الستعادة مزاياها أو الحفاظ عليها ،فيبقى من املشكوك به استدامة األنشطة

حليف (مع إسباغ الرشعية عىل حكمه) مستعد للتعاون مع األولويات األمنية يف هذا املجال.

التجارية إذا ما استمرت كاملعتاد ،بالنظر إىل االستنفاد الرسيع الحتياطيات النفط التي تدعم

وخالل العقد األول من األلفية الجديدة ،اجتذب صالح التمويل والتدريب الغريب إىل وحدات

اقتصاد البلد.

النخبة العسكرية واألمنية تحت سيطرة ابنه وأبناء إخوته .وقد مكنه ذلك من ترسيخ حكم

فقد كانت ترصفات النخبة التي اتسمت بقرص النظر وخدمة مصالح ذاتية من بني العوامل
الرئيسية التي استدعت فقدان الثقة يف اآلليات السياسية الرسمية (لدى الحراك يف الجنوب)،

أرسته بالدعم الخارجي حتى حينام تزايد االستياء الشعبي .ويف وقت الحق ،أيد الرئيس هادي
علنا رضبات الطائرات األمريكية من دون طيار.

7

واملعارضة العنيفة (من جانب املسلحني الحوثيني وتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب) والتفتت

وعىل الرغم من مرور عقد من الزمن من تزايد إسهام املانحني يف هذه املجاالت ،إال أن

الفعيل للسلطة اإلقليمية الذي وقع خالل السنوات األخرية من حكم صالح .ويف معرض إحاطة

مؤرشات التنمية البرشية يف اليمن تراجعت بشكل حاد .حيث يعترب اليمنيون –وخاصة الرضع

مجلس األمن بشأن ما أحرز من تقدم يف مؤمتر الحوار الوطني حتى يونيو من عام  ،2013حذر

واألطفال الصغار– من بني الشعوب األشد جوعا يف العامل ،لتحتل اليمن املرتبة  93من أصل 107

مبعوث األمم املتحدة جامل بن عمر من أنه عىل الرغم من املشاركة يف العملية السياسية “ما

8

دولة يف مؤرش األمن الغذايئ العاملي لعام  .2013ويقدر برنامج الغذاء العاملي أن أكرث من عرشة

زالت فصائل سياسية رئيسية مسلحة ويبدو أنها تكدس املزيد من األسلحة ،مام يخلق الظروف

ماليني ميني –أي  46باملائة من السكان– ال يحوزون ما يكفيهم من الطعام .ويف محاولة لوقف

املالمئة ملزيد من العنف وعدم االستقرار” 5.ويعتمد اإلكامل الناجح للفرتة االنتقالية التي متتد

هذه األزمة اإلنسانية ،تعهدت مجموعة “أصدقاء اليمن” ،وهي آلية تنسيق دبلومايس رفيعة

لعامني ،من بني أمور أخرى ،عىل قدرة الرئيس هادي عىل حشد الرأسامل السيايس الكايف

املستوى ،بتقديم  8,1مليار دوالر من املساعدات لهذا البلد منذ تعيني هادي رئيسا للجمهورية.

لإلرشاف عىل تنقيحات الدستور وتغيري بنية الدولة ،مع السيطرة عىل عوامل الفشل واإلفساد

وقد طغت عىل هذه املساعدات الدولية حتى اآلن طبيعة االقتصاد السيايس يف اليمن

املحتملة ،والحد من تناحر الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة ،وتوفري األمن والخدمات

والتدفقات املالية غري املرشوعة منه ،حيث متتص النخبة السياسية واالقتصادية ثروة البلد

ملؤيدي تلك الجامعات.

وتحولها يف كثري من األحيان إىل املالذات الرضيبية الغربية – إذ تشري التقديرات إىل أنه خالل

9

الفرتة بني  1990و  2008ومقابل كل دوالر واحد دخل اليمن من املساعدات كان يحول 2,70
دوالر إىل خارجه (ما مجموعه  12مليار دوالر) 10.فقد كانت املالذات الرضيبية مبثابة عامل

أطر السياسة الغربية

“جذب” ،تحفز عىل هروب رأس املال ،يف حني أن عدم وجود مؤسسات قوية يف اليمن كان
مبثابة عامل “دفع” ،مام يزيد من تقويض اإليرادات الرضيبية املحلية والرضورية لتمويل أية

قبل ثورة عام  ،2011عرف عن اليمن أنه هدف إلطارين مختلفني – ومتضاربني يف بعض

دولة نامية.

األحيان – من أطر الرسد الغريب للسياسة الخارجية .وألكرث من عقد من الزمان ،صنف اليمن
ضمن دول خط املواجهة يف “الحرب عىل اإلرهاب” التي تقودها الواليات املتحدة ،مع قيام
الحكومات الغربية واإلقليمية بتقديم املساعدات العسكرية لنظام يزداد تصلبا ومبا يتامىش مع

خطة التقرير

أهدافها ملكافحة اإلرهاب .ولطاملا نعت اليمن بكونه “دولة هشة” .وكان الهدف من جهود
اإلغاثة الغربية (وكذلك العربية) التخفيف من حدة الفقر والجوع جزئيا لتجنب خطر انهيار

يستخدم هذا التقرير اليمن ،باالعتامد عىل سنوات بحث عديدة نفذها منتدى اليمن ،كحالة

الدولة يف نهاية املطاف .ولكن –كام يذكر التقرير– فإن السياسات التي ساعدت يف الحفاظ

دراسية لألجندات الغربية للتنمية السياسية واالقتصادية عىل مدى العقد املايض ،ويتساءل عن

عىل نظام الرئيس عيل عبد الله صالح قد تكون قد رسعت من انهياره يف آخر األمر .وعالوة

سبب تفيش املحسوبية والفساد خالل العقد السابق لعام  ،2011عىل الرغم من جهود واسعة

عىل ذلك ،وبعد أكرث من ثالثة عقود من كونه جمهورية عسكرية يهيمن عليها زعيم مستبد،

النطاق لتعزيز إصالح اإلدارة الحكومية ،حيث انخفض مستوى املعيشة بني السكان .كام يبحث

أصبح اليمن ضمن املشهد اإلقليمي األكرب –”الربيع العريب”– الذي شهد سقوط الرئيس التونيس

يف مدى تفكيك النظام غري الرسمي للحكم –الذي قام عليه نظام الرئيس عيل عبد الله صالح–

زين العابدين بن عيل والرئيس املرصي حسني مبارك والزعيم الليبي العقيد معمر القذايف

منذ عام  ،2011ويناقش النتائج املحتملة بعد االنتخابات الرئاسية والنيابية املقرر إجراؤها يف

خالل عام .2011

فرباير  2014يف خامتة العملية االنتقالية الحالية ذات العامني.
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إن الحالة اليمنية تسلط الضوء عىل أولويات سياسة مرتبكة ومتضاربة أحيانا من جانب

ويتناول الفصل الثاين أهمية الرشعية السياسية لبناء تسويات سياسية مستدامة .ويحلل الثورة

املجتمع الدويل .فمن جهة ،تسعى الجهات املانحة –وعىل رأسها الواليات املتحدة واململكة

يف اليمن يف سياق موجة من االضطرابات املتزامنة يف جميع أنحاء العامل العريب ،وكذا العمليات

املتحدة واالتحاد األورويب وأملانيا ،إىل جانب دول الخليج– إىل تحقيق أهداف التنمية طويلة

التاريخية األطول أمدا لتشكيل الدول يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وانطالقا من

األجل يف اليمن لدعم اإلصالح السيايس واالقتصادي ومنع فشل الدولة مستقبال .ومن جهة

ملحة موجزة عن “عوز الرشعية” عرب املنطقة عشية ثورات الربيع العريب ،يرسم هذا الفصل من

أخرى ،فإن سياسات تلك الدول يف مجال مكافحة اإلرهاب تؤدي إىل الرتكيز عىل تحقيق

ثم تطور الرشعية وفقدانها أثناء حقبة رئاسة صالح التي امتدت  33عاما ،وانهيارها يف نهاية

4

وكانت هناك تكهنات بأنه قد يعود إىل الحكومة بصفة وزير ،وابنه قد عني سفري اليمن يف اإلمارات.

6

أصبح اليمن يف رشاكة دوفيل ملجموعة الثامين ،وهي إطار يهدف إىل ربط املساعدات املالية والتقنية بالتحرير االقتصادي والسيايس يف الدول االنتقالية العربية (وتضم أيضا مرص وتونس واملغرب واألردن وليبيا) ،وقد أيدها صندوق النقد الدويل.
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متهيد

املطاف خالل شهوره حكمه األخرية.

املؤسسية الرسمية التي رشع فيها االتفاق االنتقايل؟ ويف ظل تكليف النخبة باإلرشاف عىل

ويرى هذا الفصل أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لسائر الفئات التي اعتربت نفسها ضحية

اإلصالحات الحكومية وهيكلة قوات األمن ،فام هي حوافزها لتغيري منوذج تنافس النخبة عىل

تهميش سيايس واجتامعي خالل حقبة صالح يك تضغط من أجل فرض رشوط جديدة لإلرشاك

موارد الدولة وإقامة التغيري الذي طالب به املتظاهرون منذ عام 2011؟

تحت إرشاف دويل .ومع ذلك ،فهناك مخاطر جدية بضياع هذه الفرصة ،ومن أن الرتكيز عىل

يف حني يحدد الفصل الرابع العوامل الدولية التي تؤثر عىل انتقال اليمن ،مبا يف ذلك أولويات

حفظ السالم بني النخب الرثية واملسلحة يف اليمن سيؤدي إىل اتفاق سيايس تبقى من خالله

األمن القومي للواليات املتحدة والسعودية وبريطانيا .ويذكر أن الجهات الفاعلة الدولية تجمع

حالة اإلقصاء لكثري من فئات السكان – مام يؤدي إىل تحديات مستمرة لرشعية الحكومة

بني كونها عامل خطر وكذلك قوة من أجل فرض االستقرار يف اليمن ،وأن مصالح الجهات

وللدولة ذاتها.

الخارجية –رغم إرشاف األمم املتحدة عىل الحوار الوطني الشامل– ال تتسق دامئا مع التصورات

ثم يستكشف الفصل الثالث القيود الهيكلية املفروضة عىل التغيري يف اليمن من خالل تحليل

الداخلية لشكل الرشعية السياسية .وستكون جدوى التغيريات التي يرغب صناع السياسة

سيطرة النخبة خالل حقبة عيل عبد الله صالح عىل “قمم قيادة” االقتصاد ،ويتساءل عن

الغربية يف إحداثها يف هذا البلد محل شك إذا تواصل الرتكيز الحايل عىل األمن دون تغيري.

الداعي إىل ترصف النظام عىل هذا النحو املفسد لإلصالحات االقتصادية التي تشتد الحاجة

كام يربز هذا الفصل التفاعل املعقد بني السياسة الداخلية وأسباب الفساد الدولية ،مبا يف ذلك

إليها .ويجادل بأن هذه النخبة ال تزال تسيطر عىل مفاصل النشاط االقتصادي الذي يعتمد عليه

الفشل املنهجي يف حوكمة النظام املايل العاملي الذي يسهل مساعي النخب املحلية لسحب رأس

عامة اليمنيني –كالغذاء واملاء والواردات النفطية– وأن حدة التنافس بني فصائل النخب الذي

املال وإخفائه يف املالذات الرضيبية البعيدة.

أدى إىل نزاعات عام  2011مل ينته بل تصاعد بسبب االنتقال السيايس.

ويختتم التقرير بتوصيات إىل صناع السياسة الدولية ومنظامت املجتمع املدين ترمي إىل

ويتناول الفصل سؤالني عىل وجه الخصوص :هل من املحتمل أن تتكرر النامذج املاضية لسلوك

التخفيف من آثار األزمات السياسية واالقتصادية يف اليمن ،وفهم أفضل لالقتصاد السيايس يف

النخبة مستقبال ،مع استغالل شبكات املحسوبية القوية منذ حقبة صالح يف تجاوز التغيريات

البلد –مبا يف ذلك دور العوامل الدولية– وتوطيد الرشعية واالستقرار طويل األجل يف اليمن.
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وتقليديا ،خفف القادة العرب من السخط الشعبي إىل حد ما بدعم أسعار السلع وإتاحة
الوظائف الحكومية .وبفضل منو االقتصاد العاملي ظلت تلك الدفعات معقولة بني أحداث الحادي
عرش من سبتمرب وحتى بداية األزمة املالية العاملية يف عام  .2008إال أن الضغط الطويل األجل
عىل النظام االقتصادي كان قد بدأ بتقويض مستويات املعيشة :فالخدمات االجتامعية مل تعد
قادرة عىل استيعاب العدد املتزايد من خريجي الجامعات ،كام أن أجور موظفي الحكومة قد

 .2الرشعية السياسية

تدهورت من حيث القيمة الحقيقية ،أضف إىل ذلك إنفاق الحكومة عىل الخدمات االجتامعية يف
مواجهة ارتفاع أسعار السلع األساسية 13.أما أثرى امللكيات الخليجية الغنية بالنفط فقد استطاعت
توفري املزيد من السلع االجتامعية لشعوبها مقابل استمرارهم يف اإلذعان للحكم الساليل ،لكن
امللكيات األفقر والجمهوريات كابدت لتمويل العجز املتنامي يف املوازنة.
ويف الوقت نفسه ،تأثرت الرشعية السياسية بسياسات التعديل الهيكيل وإلغاء القيود والتحرير
االقتصادي – التي أيدتها املؤسسات املالية املدعومة من الغرب إىل حد كبري منذ عام  ،1980مع

يكمن املبدأ األسايس للنظرية السياسية يف أولوية الرشعية كأساس الستقرار السلطة .إذ

بعض التكييف والتنوع .أما تطبيق تلك السياسات –بهدف املساهمة يف التحول إىل األسواق الحرة

تسمح الرشعية للزعامء بتحويل “القوة إىل سلطة ،مام ميكن من الحكم بوسائل غري قرسية”

بعد عقود من اإلدارة االقتصادية املركزية– يف أنظمة ضعيفة و “هجينة” فاسدة يف منطقة الرشق

ويسمح بتجاوز الزعامء للتقلبات القصرية األجل يف شعبيتهم دون اللجوء إىل العنف.
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األوسط وشامل أفريقيا فقد سمح ملسؤويل النظام وأتباعهم بالرثاء الرسيع.

وعىل نحو متزايد ،تقر املؤسسات الدولية ،كالبنك العاملي ،بأن “تعزيز رشعية املؤسسات

وبانفتاح االقتصادات العربية عىل االستثامر والتجارة األجنبية ،تجمعت األرباح عند وسطاء

والحكم ..أمر حاسم لكرس دائرة العنف” وتحويل وسائل السياسة نحو “التوافق والتسوية

النخبة واملستفيدين ،إذ تراكم لدى أثرى عرشة باملائة من السكان ثلث كل الرثوة .وقد نزع

والالعنف” 12.لكن تصورات الرشعية قد تختلف بني مجموعة وأخرى يف املجتمع الواحد،

النمو للرتكز يف قطاعات ذات رأس مال كبري كالطاقة والعقارات واالتصاالت والخدمات املالية،

بل وتتغري مع الوقت.

بدال من توليد كثري من فرص العمل للقوة العاملة املتنامية يف املنطقة ،حيث كانت نسبة
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وملفهوم الرشعية السياسية قيمة هائلة لفهم الثورات التي اندلعت يف اليمن والدول العربية

الشباب العاطلني عن العمل  24باملائة .ما النخب التي استفادت من تلك العملية وازدهرت

األخرى يف عام  ،2011والتي مل تدفعها ببساطة عوامل اقتصادية أو قصور الهياكل الدميقراطية .بل

يف رأساملية املحاباة ،فقد ميزت نفسها باالستهالك الظاهر وحققت املزيد من األرباح من

إن مزيجا من املظامل االقتصادية والسياسية قد قوض الثقة برشعية الطبقة الحاكمة.

خالل الوصول إىل نظام مايل دويل تحرر بشكل غري مسبوق .ورغم إشادة املؤسسات املالية
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إن قدرة بعض األنظمة الرئيسية يف املنطقة العربية عىل االعتامد عىل عائدات النفط

الدولية غالبا بالدول العربية لتنفيذها السياسات االقتصادية الليربالية الجديدة ،إال أن حركات

والضامنات الخارجية الواسعة ألمنها قد قللت من حاجتها إىل تطوير اتفاق رشعي سيايس شامل

املعارضة املحلية رأت بأن تلك اإلصالحات تحافظ عىل النخب الفاسدة وتواصل تعزيز اإلقصاء

مع شعوبها .وألكرث من قرن من الزمن فإن مصالح األمن القومي األجنبي –الربيطاين أساسا ثم

االقتصادي .وبالتايل عزز االقتصاد السيايس من أزمة الرشعية السياسية.

األمرييك ومؤخرا الرويس والصيني– قد أثرت عىل بناء السلطة ومامرستها وعىل دينامية املعارضة
يف املنطقة.

لقد هدرت إمكانيات هائلة يف املنطقة العربية بسبب التنفيذ الخاطئ وسوء إدارة سياسات
السوق الحرة .لكن تحرير السوق قد ترافق بتزايد عدد السكان وتحرضهم وتراجع األمية
17

ويف مطلع القرن الحادي والعرشين ،سيطرت عىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا األنظمة

وظهور أمناط متنوعة من االستهالك اإلعالمي .وبعد إطالق قناة الجزيرة عام  ،1996انترشت

العسكرية وامللكية املدعومة من قبل الغرب .وبعد هجوم تنظيم القاعدة عىل مركز نيويورك

قنوات األخبار الفضائية التي كرست هيمنة الدولة التقليدية عىل وسائل اإلعالم ،ومع زيادة

للتجارة العاملي يف عام  ،2001قامت الواليات املتحدة –إىل جانب دول غربية أخرى– بدعم

معدالت استخدام اإلنرتنت املحلية يف العقد األول من األلفية الجديدة أصبح “لعدد كبري من

أجهزة األمن واالستخبارات العربية وقدراتها عن طريق زيادة الدعم والتدريب العسكري؛

الشباب توقعات مل تستطع الدولة ببساطة إرضاءها” .والنتشار تقنية املعلومات تحسن إدراك

مام عزز من القوة القرسية لقادة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وقلل من الحاجة لالستجابة

الناس العاديني للطريقة التي تسري بها أمور بالدهم ،يف حني أن التزايد الهائل يف استخدام

للتطلعات املحلية املتعلقة برشعية الحكم –ال سيام يف الجمهوريات العسكرية التي أنعشت

الهواتف النقالة جعل االتصاالت ومشاركة املعلومات أمرا رسيعا وميسورا.

النظم االنتخابية فيها آمال املواطنني بالتمثيل الدميقراطي ولكن دون تحقيق استجابة من قبل
الحكومة– ليزيد من ضعف العقد االجتامعي الوطني.
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لقد أدرك الشبان والشابات ذوو األمناط املتشابهة يف استخدام اإلعالم االجتامعي (مثل
فيسبوك أو تويرت أو يوتيوب) أنهم ينتمون إىل “طبقة متدنية عامليا” هي الخريجون
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الرشعية السياسية

بال مستقبل ،وأشعلوا الثورات العربية 19.ونزلوا إىل الشوارع يف صنعاء وتونس والقاهرة

املادي واملؤسسات السياسية الرشعية واإلدارة االقتصادية السليمة والخدمات االجتامعية”

واملنامة وعواصم أخرى للتعبري عن مدى إحباطهم من قادة بالدهم الذين طال حكمهم

لصالح مواطنيها 22.لكن الخالف اشتد إزاء مفهوم هشاشة الدولة والفكرة املصاحبة عن فشل

وعمرهم ،متحدين هيكل السلطة وتوزيع املوادر ،ومعربني عن مظامل سياسية واقتصادية.

الدولة بعد أن كانا قد اكتسبا قبوال تلو التدخل العسكري األمرييك يف أفغانستان والعراق.

إذ قارن املتظاهرون تطلعاتهم املحبطة ومستواهم املعييش اليسء بالرثوة العظيمة السافرة

وأصبحت مفاهيم هشاشة الدولة ومتانتها أكرث دقة وتطورا يف السنوات األخرية.

لحكامهم ،وقال الكثريون بأنها أتت فقط من نهب موارد الدولة بالتوازي مع قمع املعارضة

ومييل دعاة النهج التعدييل إىل نظرة تتجاوز املفهوم “الضيق” (أو الرسمي) عن هشاشة

السياسية .وشكلت تلك االحتجاجات املبكرة تحالفا مرتجال غري مسبوق من مختلف

تتمحور عىل الدولة لصالح مفهوم “عريض” (أو موضوعي) يرتكز عىل العالقات بني الدولة

املشارب السياسية واالجتامعية .ومن ثم انضمت جامعات املعارضة الراسخة وغريها من

واملجتمع وإيالء اهتامم أكرب بعوامل اإلجهاد كالرتكيبة السكانية وتغري املناخ والتكنولوجيا

الحركات االجتامعية التقليدية التي شملت اإلسالميني ونقابات العامل.

الحديثة .وحجتهم أنه يجب اعتبار الهشاشة واملتانة عىل أنها “نقاط تحول عىل طول طيف”،
23

ويف اليمن ،عكس الغضب الشعبي من فساد النخبة ذلك االستياء اإلقليمي الواسع من

يف حني أن الدول األقوى “تستطيع أن تدير وتتكيف مع التطلعات والحاجات االجتامعية

هياكل السلطة غري املستجيبة وسبل العيش غري الكافية والتوزيع غري املتكافئ لفوائد الليربالية

املتغرية ،والتحوالت يف اتفاقات النخب والسياسة األخرى ،وتنامي التعقيد املؤسيس” .كام

الجديدة الذي قامت عليه الثورات العربية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 20.لكن

أنهم يسلطون الضوء عىل تأثري الضغوط الهيكلية العاملية ،محذرين من إمكانية تحول الدول

من بني الدول االنتقالية يف املنطقة فاليمن وحده مصنف من “الدول الهشة” أو “أقل البلدان

الهشة بسبب ضعف نظام الحكم إىل “حاويات خطر” 25تضاعف أكرث العوامل الضارة املتعلقة

منوا” 21.إنه الدولة األفقر يف الرشق األوسط ،فضال عن معدل والدات شديد االرتفاع ومعدالت

بالعوملة – مثل صدمات األسعار للسلع األساسية والجرمية املنظمة العابرة للحدود والسوق

حادة لسوء تغذية األطفال وتراجع متسارع يف احتياطيات النفط واملاء .ونتيجة لذلك يواجه

الدولية للسلع العسكرية.

24

اليمن قيودا فريدة من نوعها –من حيث مدى فقره وضعف مؤسساته وشح موارده– عند

ومل تحصل الدول االنتقالية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا –باستثناء اليمن– عىل تصنيف

محاولة االستجابة ملتطلبات العملية االنتقالية الراهنة .فمن حيث السياسة العامة ينتمي

عال يف مؤرش الدول الفاشلة الذي يعده سنويا صندوق السالم ،أو يف األنظمة األخرى لتصنيف

اليمن يف الوقت نفسه إىل النقاش االقليمي املتعلق باالنتقاالت العربية وإىل نقاش السياسة

خطورة الدول باالعتامد عىل مؤرشات رسمية ترتكز عىل حكم الدولة املعنية .لذا عجلت

املتعلقة بالدول الهشة واملتأثرة بالرصاعات ،فضال عن دائرة الحرب عىل اإلرهاب.

الثورات العربية االتجاه التعدييل .كام أن تداعياتها قد سلطت الضوء عىل املدى الذي أعمت

26

27

به االفرتاضات الغربية آلليات السلطة املراقبني بسبب ظاهرة “املحاكاة التامثلية” ،حيث
28

وضعت نسخ سطحية عن مؤسسات الدول الغربية يف سياقات سياسية واجتامعية مختلفة كليا.

الرشعية و “الدول الهشة”

وهذه بيئة يتشوه فيها تأثري الهياكل السياسية الرسمية بسبب العالقات الشخصية والشبكات
غري الرسمية بطريقة يدركها من يف الداخل تلقائيا ،لكنها يف الغالب عسرية الفهم عىل من يف

للحكومات الغربية سجل حافل من العمل بشكل وثيق مع األنظمة االستبدادية واملتصلبة

الخارج .لذلك قد يفشلون يف توقع النتائج املحتملة.

والفاسدة يف محاولة لتحقيق أهدافها األمنية الخاصة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

ويزداد سعي العاملني يف مجال التنمية واالقتصاد السيايس لتوضيح العالقات بني الشبكات

ومع ذلك ،وخاصة خالل العقد املنرصم ،فهناك اعرتاف من جانب الحكومات الغربية –عىل

الرسمية وغري الرسمية ،مبا يف ذلك العالقات املتشابكة بني األعامل والسياسة .ويأيت ذلك بعد

املستوى املفاهيمي عىل األقل– بأهمية الحكم الرشعي الخاضع للمساءلة من أجل عقد سيايس

اإلقرار بحدود التدخالت التقنية واإلدراك بأن الحد من الفقر وإصالح الحكم من العمليات

مستدام .وتحقيقا لهذا الهدف ،ظهر إجامع غريب متزايد بوجوب الرتكيز –أثناء مرور الدول

املسيسة للغاية .وتسعى اآلن العديد من الجهات املانحة إىل أهداف سياسية واضحة يف الدول

العربية االنتقالية مبراحل تغيري متزامنة– عىل االنتخابات واإلصالحات الدستورية واستقرار

الهشة ،مام يزيد من الرتكيز عىل تنمية الرشعية السياسية كهدف محوري لصنع السياسة.

االقتصاد الكيل وتعزيز قدرة الدولة لتوليد فرص عمل والحد من الفقر.

لذا تتهم الجهات املانحة بالتدخل السيايس ،ويشكك النقاد باألسس الرشعية لتدخلها (وبالتايل

ولزمن طويل ،هيمنت أولويات مامثلة عىل النقاش السيايس بشأن الدول “الهشة واملتأثرة
بالرصاعات” ،الذي صاغته أساسا مساعي الدول الغربية املانحة للحد من الفقر وتلبية أهداف
التنمية العاملية .وقد عرفت الدول الهشة بأنها دول غري قادرة أو غري راغبة يف “توفري األمن

29

املربرات األساسية للنقاش عن “الدول الهشة”) ،ويربزون كذلك مدى نرش الجهات املانحة عن
غري قصد للمامرسات الفاسدة التي تريد تلك الجهات القضاء عليها.
ويف عام  ،2011عقد الحوار الدويل بشأن بناء السالم وبناء الدولة –وهو محفل متعدد
Paul Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere (London: Verso, 2012), p. 69.
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Philip Krause, ‘Of institutions and butterflies: is isomorphism in developing countries necessarily a bad thing?’, Overseas Development Institute, ODI Background Note, April 2013, http://www.odi.org.uk/sites/

28

Thomas Carothers and Diane de Gramont, Development Aid Confronts Politics: The Almost Revolution (Carnegie Endowment for International Peace, 2013).

29

odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8353.pdf.

www.chathamhouse.org

5

اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

األطراف للدول املتأثرة بالرصاعات والهشاشة ،إضافة إىل الجهات املانحة واملجتمع املدين– وأقر

الضعف .فأصبحت السياسة مشخصنة للغاية ،وركزت عىل أهمية السلطة التي انترشت عرب

باتفاق جديد للمشاركة الفعالة يف الدول الهشة ،ووضع السياسة الرشعية يف مقدمة أهدافه

شبكات غري رسمية.

الخمسة (ثم األمن ،والعدالة ،واألسس االقتصادية ،واإليرادات والخدمات) 30.وتوصل مندوبو

ومع غياب املؤسسات القوية للدولة ،شكلت النخبة السياسية يف حقبة صالح منوذجا واقعيا

املحفل إىل “اتفاق بوسان الجديد” الذي أقر بأن االنتقال “خارج الهشاشة عمل سيايس طويل”

عن الحكم التعاوين ،حيث اتفقت مصالح متنافسة –قبلية وإقليمية ودينية وسياسية– عىل

وحذر من أن عملية انتقاالت الحكم األساسية قد تستغرق من  20إىل  40عاما .ورغم زيادة دقة

االنضباط من خالل القبول الضمني بالتوازن الناجم( .وكام يوضح الفصل الثالث ،تراكمت

أطر السياسة تلك ،فام زالت الجهات املانحة تكابد مع التحديات العملياتية واالسرتاتيجية الهائلة.

األرباح املرشوعة وغري املرشوعة بفضل الوصول إىل تلك الشبكة الكثيفة) .ويف أوجها ،متاسكت

وتبقى املهمة األساسية تحقيق التغيري الفعال ،يف وقت يزداد فيه تركز الفقر العاملي يف الدول

هذه التسوية السياسية غري الرسمية عرب اتفاق لتقاسم السلطة بني ثالثة رجال :صالح الذي

31

سيطر عىل “الدولة”؛ واللواء عيل محسن الذي سيطر عىل القسم األكرب من الجيش؛ والشيخ

الهشة ،حيث يتوقع أن يعيش أكرث من نصف فقراء العامل يف تلك الدول عند حلول عام .2015

عبد الله األحمر ،وهو زعيم تحالف حاشد القبيل القوي وأبرز عضو مؤسس لحزب اإلصالح
ووسيط السعودية املختار لدفعات املحسوبية الواردة لرعايا قبائل اليمن.

رشعية صالح

ورغم أن هذا النظام معرض لالضطراب بصورة كبرية ،إال أن هذا النظام الغريب من الحكم
التعاوين ظل متامسكا لعرشين عاما .إال أن أساس التوازن بدأ بالتزعزع يف العقد الثالث لحكم

كام هو الحال يف املنطقة األوسع ،جرت ثورة “الربيع العريب” يف اليمن ضمن سياق العملية

صالح ،عندما تسببت مساعيه إلعطاء ابنه األكرب أحمد عيل الثامر العسكرية واالقتصادية بخرق

الطويلة األجل لبناء الدولة .ومل تتسارع العملية فيه إال بعد عام  ،1990عندما اتحدت

أساس اتفاق النخبة الثالثية لتقاسم السلطة .وبلغ انتاج النفط ذروته يف عام  ،2002ومنذ

الجمهورية العربية اليمنية (واملعروفة باليمن الشاميل) مع جمهورية اليمن الدميقراطية

هذه النقطة –ورغم االرتفاع العاملي ألسعار النفط– مل تعد شبكة املحسوبية الخاصة بصالح

الشعبية (املعروفة أيضا باليمن الجنويب) .هذا وقد أسس رئيس اليمن الشاميل عيل عبد الله

مستدامة .ونتيجة لذلك ،تفاقمت املنافسة داخل النظام وشوهت املصالح الفصائلية السياسة

صالح ادعاءه بالرشعية املحلية بصفته قائدا جمهوريا ،كام أقام حساباته املتعلقة بالسياسية

املحلية بصورة متزايدة ،كام ظهرت خارج النخبة آنذاك مراكز مهمة ملعارضة النظام ،كاملسلحني

األجنبية عىل االستفادة القصوى من موقعه بني السعودية والواليات املتحدة وروسيا

الحوثيني والحراك الجنويب (انظر أدناه).

والجمهوريات الحليفة يف املنطقة مثل عراق صدام حسني .وعني أقاربه يف أهم املناصب يف

لقد ظهرت بوضوح االنقسامات داخل النخب خالل الحملة االنتخابية الرئاسية لعام ،2006

32

إذ واجه صالح مرشحا ذا مصداقية من تحالف املعارضة –أحزاب اللقاء املشرتك– هو فيصل بن

بعد توحيد اليمن وبدء دميقرطية نيابية ،استمر صالح يف سياسة توزيع األرايض واملنافع

شمالن( .أما أحمد عيل صالح فكان يف مقتبل الثالثينات من العمر ،فمنع من الرتشح لكونه

السياسية ألنصاره ،يف حني واجه منتقديه تارة بالعنف وتارة بسياسة االستاملة .ويف محاولة منه

دون سن األربعني املطلوبة دستوريا ).ورغم املساندة الشخصية من قبل الشيخ عبد الله األحمر

إلضفاء الرشعية عىل نظامه ألبس سلطته غطاء اللغة الدميقراطية ،وذلك يف الوقت الذي رىب فيه

لصالح ،إال أن ابنه حميد األحمر –شاب هائل الرثوة يف الثالثينات من عمره يتطلع إىل الرئاسة يف

فصائل موالية له من كافة األطياف السياسية وأجرب املعارضة عىل اللجوء إىل “سياسة صالونات

املستقبل– قد شارك يف الحمالت املؤيدة ملرشح املعارضة .وحصل صالح عىل والية ثالثة ،ولكن

نخبوية وأسلوب مجموعات الضغط” 33.ومن النخبة الشاملية التي هيمنت عىل الحياة السياسية

يف السنوات التالية ازداد دور حميد استقالال وجرأة ،ال سيام بتمويله حزب اإلصالح .وعقب

ظهر حزبان ساسيان هام املؤمتر الشعبي العام الذي تزعمه صالح؛ والتجمع اليمني لإلصالح (حزب

وفاة الشيخ عبد الله مبرض الرسطان عام  ،2007دعا حميد إىل استقالة صالح ورشع بالتواصل

اإلصالح اختصارا) ،وهو تحالف بني اإلسالميني وزعامء القبائل ورجال األعامل املحافظني واملنحازين

مع الحلفاء املحتملني املحليني واألجانب.

قمة الجيش ،ووزع وسائل القوة القرسية بني القبائل الشاملية من خالل تجنيدها يف الجيش.

إىل الرئيس بشكل كبري .ومثل الجنوب حزب أصغر بكثري منهام هو الحزب االشرتايك اليمني ،وهو
الحزب الحاكم لجمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية قبل الوحدة.
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أثارت حملة انتخابات عام  2006حوارا وطنيا عن الفساد وأنعشت التوقعات باإلصالح،
لكن دون النجاح بالضغط عىل صالح للقيام بذلك ،مام أسهم بفقدان الثقة التدريجي

وخالل التسعينات ،متكن صالح بفضل االستخراج التجاري للنفط والتحرير االقتصادي

بالعملية االنتخابية .ويف عام  ،2009أسفر اتفاق بني الحزب الحاكم وتحالف املعارضة

املرافق من تشويه السياسة الحزبية والتالعب بها .وبدال من متكني التكنوقراطيني يف الحكم

عن تأجيل االنتخابات النيابية لعامني .ويف تلك األثناء رعى حميد عملية تشاورية شعبية

وتزويد املؤسسات الحكومية بالسلطة واملوارد التي تسمح بالحكم الفعال ،اختار صالح نظام

لوضع “خطة إنقاذ” وطنية لليمن ،بينام رشع بعض ناشطي املجتمع املدين باتخاذ موقف

املحسوبية كإصالح رسيع سمح له بتجاوز عملية بناء الدولة الشاقة .وكان هذا اإلطار من

هجومي أكرث ،فنظموا اعتصامات أمام مجلس النواب( .ومن النشطاء توكل كرمان ،التي

رأساملية املحسوبية نسخة عن منط إقليمي واسع ،إال أنه أنتج أثرا فريدا من نوعه يف اليمن،

قامت الحقا بدور بارز يف املراحل األوىل لثورة “الربيع العريب” ،لتشارك يف استالم جائزة

حيث كان النظام القبيل قويا (خاصة يف الشامل) وكان هيكل السلطة الرسمية الوليدة شديد

نوبل للسالم عام .)2011

36

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, ‘A new deal for engagement in fragile states’ (2011), http://www.newdeal4peace.org/wp-content/uploads/2013/01/new-deal-for-engagement-in-fragile-
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الرشعية السياسية

ثورة عام 2011

فقدموا ملنافيس النظام ذريعة لالنشقاق .وبعد أيام ثالثة ،أعلن اللواء عيل محسن عن

شكل اليمنيون ممن هم دون سن الثالثني يف مطلع عام  2011نحو ثالثة أرباع السكان.

دعمه لشباب الثورة ونرش قواته حول محيط مخيم االعتصام .وزاد ذلك االنشقاق العلني

وشجع رحيل بن عيل من السلطة يف تونس عىل إشعال االحتجاجات يف صنعاء وتعز ،وكان

من وترية الفرار من الحزب الحاكم والوزارات الحكومية والسلك الخارجي.

معظم املشاركني يف البداية من الطالب وخريجي الجامعات .ويف نهاية فرباير وبتشجيع من

واألهم من ذلك أن االنشقاق أقنع املسؤولني األمريكيني –الذين اعتربوا تنظيم القاعدة

سقوط مبارك يف مرص ،تجمع آالف النساء والرجال يف مختلف مدن اليمن للمطالبة “بنهاية

يف جزيرة العرب “أخطر فروع القاعدة”– بأن بقاء صالح يف السلطة مل يعد ممكنا.

سلمية للنظام القائم وكافة رموزه” 37.واعتربوا الثورة فرصة إلقامة “دولة مدنية حديثة”،

فسعوا إىل انتقال منضبط بحيث ميكنهم من مواصلة عمليات مكافحة اإلرهاب (انظر

38

الفصل الرابع) .وركزت املحادثات األولية بني الدبلوماسيني وأحزاب املعارضة عىل إقناع

لتحل محل النخبة الفاسدة التي كانت بالكاد تقدم شيئا من السلع أو الخدمات العامة.
ونادوا كذلك باإلقالة الفورية لصالح وأنصاره من الحكومة والجيش.

41

صالح بتسليم السلطة إىل حكومة مؤقتة يقودها نائب الرئيس إىل أن يتمكن من إجراء

ويف خطاب متلفز يف األول من فرباير ،وعد صالح بتجميد التعديل الدستوري املقرتح

انتخابات جديدة .وتطورت املحادثات إىل اقرتاح من قبل مجلس التعاون الخليجي الذي

الذي كان سيسمح له بإعادة ترشيح نفسه يف االنتخابات الرئاسية املقررة لعام ،2013

ضغط عىل صالح للتنحي مقابل التعهد مبنحه حصانة من املالحقة القضائية .ويف الواقع،

وتعهد بأن ابنه أحمد عيل لن يرث الرئاسة يف املستقبل ،وعرض تشكيل حكومة وحدة

أبقت املبادرة الخليجية السلطة يف أيدي الجهات السياسية القدمية فمنعت بذلك من

وطنية 39.ثم أعلن صالح يف ذلك الشهر عن سلسلة من التدابري املتعلقة بالقوت اليومي،

وصولها إىل الحركة الشعبية الناشئة.

42

من ضمنها زيادة أجور القطاع العام وفرص عمل جديدة لخريجي الجامعات .لكنه مل يكن

استمرت املفاوضات عىل رحيل صالح خالل الصيف ،لكنها توقفت يف مايو وبداية

الوحيد من أعضاء النخب اليمنية يف محاولته لتعزيز قاعدة دعمه؛ إذ كان حميد األحمر

يونيو عندما اندلعت “حرب الحصبة” بني املوالني لصالح وامليليشيات القبلية املوالية إلخوة

وإخوته يوزعون هدايا نقدية وسيارات لحلفائهم القبليني.

األحمر ،حيث بدأت يف حي الحصبة بصنعاء وأسفرت عن خراب واسع للمنازل واألعامل

40

ويف مارس ،اقرتح صالح للتخفيف من السخط املتزايد إعادة كتابة الدستور لتوسيع

وحتى مباين الوزارات الحكومية .وبعد محاولة فاشلة الغتيال صالح يف يونيو توقف الرصاع،

صالحيات مجلس النواب ،فضال عن تفويض سلطات إىل األقاليم واالستفتاء عىل النظام

إال أنه اشتعل مرة أخرى عندما دخل عيل محسن املعركة رسميا يف سبتمرب ،حيث قاتلت

الجديد قبل أن يتنحى يف عام  2013أثناء االنتخابات الرئاسية املقررة .وكانت تلك

قواته الحرس الجمهوري املوايل ألحمد عيل صالح .واستمر القتال حتى الخريف ،واندلعت

التغيريات من اإلصالحات التي نادى بها معارضو صالح لوقت طويل ،لكن مل يعد أي

معارك بالوكالة خارج العاصمة عىل مدار العام.

43

منهم يثق بأن صالح سينفذها .ويف ظل هذا النموذج ،كانت سلطة الرئيس ستتقلص كثريا

لكن املفارقة أن االنقسامات الداخلية التي أضعفت النظام مكنته كذلك من البقاء

وسيحتاج رئيس الحكومة إىل تشكيل تحالف شامل يوازن بني املصالح املتضاربة يف إطار

كنظام ،ألن الخوف من نشوب حرب أهلية شاملة بني الفصائل العسكرية املتنافسة قد

نيايب متجدد.

شجع املجتمع الدويل عىل اعتامد اسرتاتيجية تدريجية ركزت يف املقام األول عىل إقناع

يف بادئ األمر كانت املعارضة القدمية –تحالف اللقاء املشرتك الذي هيمن عليه حزب

صالح بالتنحي عن السلطة .ويف منتصف شهر أكتوبر ،أصدر مجلس األمن الدويل القرار

اإلصالح– منقسمة بني من رأوا مصلحتهم يف انتظار أعىل األسعار وأولئك املرتبطني ضمنيا

 2014الذي طالب الرئيس باالمتثال للمبادرة الخليجية مع تقرير مرحيل عن التطورات يف

بالنظام من خالل امليزات املشرتكة واملصالح التجارية املتبادلة .لكن مع انتهاء شهر فرباير،

غضون  30يوما .ويف  23نوفمرب ،وخوفا من فرض مجلس األمن الدويل لعقوبات ومنعه من

أعلنت املعارضة القدمية رسميا عن دعمها الحتجاجات الشوارع ،وذلك استجابة لألعداد

السفر ،وبعد أن نصحه مستشاروه بأنه لن يحقق نرصا عسكريا رصيحا يف مواجهة عيل

الهائلة املشاركة والزخم الذي ولدته الثورات اإلقليمية .وبدأ املرتبطون بالنظام يدركون

محسن ،رضخ صالح يف نهاية األمر للضغط الدويل ووافق عىل التنحي.

أنه ال ميكن إنقاذ صالح ،وأن األفضل له يف حساباتهم أن يتنحى بدال من تعريض كامل

وكام نصت املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (انظر امللحق) ،أصبح نائب الرئيس

النظام للخطر .وزاد مؤيدو حزب اإلصالح من نفوذهم داخل مخيم االعتصام ،يف حني بدأت

عبد ربه منصور الرئيس املؤقت .فشكل يف ديسمرب حكومة وحدة وطنية مؤقتة ،ومرر يف

قيادة الحزب تسيطر عىل من يسمح له بالتحدث عىل املنصة الرئيسية للمخيم .ويفرتض

يناير  2012اتفاقية حصانة صالح عرب مجلس النواب .ويف فرباير ،تقدم كمرشح توافقي يف

أن حميد األحمر قام بتحمل نفقات الحملة من الطعام وتزويد الخيم ومولدات الكهرباء.

اقرتاع بدون منافسني ،فكان إقرارا رمزيا برتفيعه إىل السلطة كرئيس انتقايل ملدة عامني.

ويف تلك األثناء ،كانت الرتكيبة السياسية داخل نخبة السلطة يف تحول رسيع ،فخرجت

ورغم اعتامده بادئ األمر عىل دعم املجتمع الدويل إلنفاذ قراراته ،نجح هادي بعد عام يف

إىل العلن التنافسات بني النخبة عىل السلطة السياسية والتحكم مبقاليد االقتصاد السيايس

إزاحة أقارب صالح وأنصاره املقربني من مناصبهم القيادية يف الجيش ،ورسح كال من عيل

(انظر الفصل الثالث لتحليل كامل عن االقتصاد السيايس للثورة) .وبتاريخ  18مارس،

محسن من الفرقة األوىل املدرعة وأحمد عيل صالح من الحرس الجمهوري (انظر الفصل

قام قناصة يرتدون ثيابا مدنية بقتل أكرث من خمسني متظاهرا يف ساحة التغيري بصنعاء،

الثالث) .إال أن ما حصل حتى اآلن هو تناوب وتبادل بني النخب بدال من إصالح نظمي.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

أعراض عوز الرشعية

ورشعية ،وأنهم سيطالبون بإرشاكهم قانونيا يف أي حكومة مقبلة.

يف السنوات األخرية لحكم عيل صالح ،انشغل عنارص النظام بتحقيق التوازن الخاص بسلطتهم

الحراك الجنويب

الداخلية مام عزز التصور بأن السياسة النيابية تجري أساسا لخدمة مصالح النخبة – ال سيام

يعد الحراك الجنويب ،واملعروف أيضا باسم الحراك اختصارا ،حركة شعبية ومظلة لعدة حركات

مصالح النخبة الشاملية من تحالف حاشد القبيل القوي .وعزز هذا التصور من األزمة األساسية

وفصائل ،جاءت نشأتها نتيجة ملا يعتربه القامئون عليها تهميشا وإقصاء للجنوب .وتتمثل

للرشعية يف هذا النظام النيايب .ومام أعرب عن النفور من مؤسسات الدولة الرسمية تحول

املظامل التي يعاين منها املنتمون للحركة يف مصادرة األرايض واستبعاد الجنوبيني من شبكات

املسلحني الحوثيني إىل العنف وفقدان ثقة الحراك الجنويب بالسياسة الرسمية واستمرار تنظيم

املحسوبية الشاملية والفساد وسوء اإلدارة االقتصادية التي أعقبت الهزمية التي ألحقها الشامل

القاعدة يف تجنيد األتباع يف اليمن.

بالجنوب خالل أحداث الحرب األهلية التي اندلعت يف عام  1994بعد قيام الوحدة اليمنية.

45

لقد برز الحوثيون والحراك الجنويب كمجموعات قامئة عىل الهوية ذات رؤى بديلة عن

وقد اندلعت رشارة أحداث العنف السيايس من قبل قوات األمن ضد الحراك يف عام  ،2007بعد

الرشعية والشكل املثايل للدولة .وميكن لكال الجامعتني تعقب أصولهام إىل معلم هام يف القرن

أن بدأ الضباط املفصولون من الجيش الجنويب املنحل باملطالبة بزيادة معاشاتهم التقاعدية أو

العرشين عىل طريق إنشاء الجمهورية العربية اليمنية :ثورة  1967–1962التي أنهت حكم

إعادتهم إىل الخدمة يف صفوف الجيش ،وقد تصاعدت قوة الحركة خالل عام  2009من خالل

اإلمام يف صنعاء يف حالة الحوثيني ،واالنسحاب الربيطاين من عدن عام  1967عند نهاية الحقبة

سلسلة من التظاهرات وإرضابات العامل ،وشكّلت محافظات عدن وأبني والضالع ولحج املراكز

االستعامرية بالنسبة للجنوبيني .وغذى صالح مظامل الحركتني إىل حد كبري باالستبعاد من نظام

األربع الرئيسية للمقاومة.

محسوبيته حينام تراجعت املوارد واتسعت رقعة الفوراق .وروج تنظيم القاعدة نفسه كحركة

وبحلول عام  ،2010ورغم اكتساب القضية الجنوبية للزخم ،إال أن الحراك افتقر للقيادة

عدالة اجتامعية تناهض تركز السلطة والرثوة يف يد نخبة صغرية تدعمها الواليات املتحدة .أما

املتامسكة وظل مؤيدوه منقسمني عن قضية االنفصال يف املستقبل .ويف غياب أي قيادة محلية

التفتت الواقعي للسلطة اإلقليمية خارج صنعاء يف السنوات األخرية لحكم صالح فقد تفاقم

كفؤة ،قام ثالثة من الساسة الجنوبيني املنفيني –عيل نرص محمد وحيدر العطاس وعيل سامل

خالل ثورة عام  .2011وكذلك حفزت مجريات ذلك العام منو باقة متنوعة من الحركات

البيض– بالرتويج ألنفسهم كزعامء قيد االنتظار؛ وقد تودد إليهم حميد األحمر الذي كان يسعى

الشبابية ،فمكنت جيال مينيا جديدا من تحدي الهياكل القامئة ومامرسات السلطة والسياسة.

لبناء تحالف سيايس ميكنه من الوقوف يف وجه عيل صالح مستقبال .وكان القرار بإحالل عبد ربه
هادي –املنتمي إىل الجنوب– محل عيل صالح كرئيس لليمن يف عام  2011مبثابة اعرتاف من

املسلحون الحوثيون

جانب النخبة الشاملية بأن الجنوب تطلب تنازال رمزيا سياسيا فوريا .وخالل عام  ،2012أظهر

الحوثيون أرسة جذابة من الشيعة الزيدية مقرها محافظة صعدة ،حيث حاربوا نظام صالح

عيل نارص محمد استعداده للمساومة بشأن القضايا املتعلقة بالشكل املستقبيل للدولة ،إال أن

يف مترد غري منظم بدأ عام  2004واستمر ست سنوات .وقاموا مع مؤيديهم بانتقاد فساد

البيض –املقيم يف بريوت ،وترتدد بشأنه مزاعم حول تلقيه لتمويل إيراين– ظل عنيدا ومتشبثا

صالح ،وأدانوا تحالفه العسكري مع الواليات املتحدة ،واعرتضوا عىل دعمه لنرش املدارس

مبطالبه باالنفصال .وكان املراقبون يف تلك األثناء قد أفادوا أن التأييد الشعبي لالنفصال واصل

السنية السلفية يف محافظة صعدة بتمويل سعودي ،واحتجوا عىل نقص التنمية االقتصادية يف

تصاعده خالل عامي  2012و .2013
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منطقتهم .وقد استغل صالح هذا الرصاع الدوري املعقد ألهدافه السياسية الخاصة .وتحول

8

الرصاع تدريجيا إىل حرب بالوساطة بني فصائل النخبة املتنافسة؛ ليضع الحرس الجمهوري

القاعدة يف جزيرة العرب

بقيادة أحمد عيل صالح يف مواجهة الفرقة املدرعة األوىل لعيل محسن ،واشرتكت أرسة األحمر

متتع تنظيم القاعدة بروابط رمزية ولوجستية باليمن منذ نشأته يف نهاية الحرب الباردة – مع

من خالل تجنيد املرتزقة من القبائل باستخدام أموال يزعم أنها من السعودية .وتفاقمت

موافقة عيل صالح الضمنية يف البداية .ويف أعقاب أحداث الحادي عرش من سبتمرب ،برز صالح

الحرب يف عام  2009عندما نرشت السعودية جنودا عىل حدودها مع اليمن ،ثم توصل إىل

عىل الساحة باعتباره حليفا للواليات املتحدة يف حربها عىل اإلرهاب ،واعتمد عىل املساعدات

اتفاق لوقف القتال بعد ضغط دويل يف عام ( 2010انظر الفصل الرابع).

والتدريبات العسكرية األمريكية لتعزيز مصالح أرسته ،مام ساعده عىل إنشاء عالقة تتسم

وعندما انسحبت قوات النظام اليمني يف عام  2011من صعدة إىل صنعاء لتحمي مصالح

بالتعقيد والغموض استفاد فيها هو وأرسته ماديا وعسكريا من رؤية العامل له بأنه يكافح

فئوية ،استطاع الحوثيون توطيد سيطرتهم يف أربع محافظات (صعدة وحجة وعمران والجوف)،

التنظيم .وقد نشأ تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف عام  2009إثر اندماج بني تنظيمي

مام أسفر عن اشتباكات انتقامية مع القبائل املوالية لحزب اإلصالح وأفراد من الطائفة السلفية

القاعدة يف كل من اليمن والسعودية ،ويقوم التنظيم بتجنيد املتعاطفني مع رؤاه العسكرية

يف دماج ،فحذر بعض املراقبني من إمكانية منو الطائفية يف اليمن 44.وخالل عام  ،2012انترش

الجهادية املتشددة ،وكانت وسيلته يف ذلك تعتمد جزئيا عىل مس وتر مشاعر السخط

تأييد الحركة الحوثية إىل صنعاء وتعز وذمار .وبدأت جاذبيتها السياسية باالنتشار بني الناشطني

واإلحساس بالظلم املنترشة عىل نطاق واسع إزاء ما يراه الناس من فساد النخبة والتسلط

الشباب املستقلني نظرا النتقادها الصاخب للتدخالت األجنبية يف السياسة اليمنية ومقاومتها

العسكري والرتكيز املفرط للسلطة يف أيد محدودة .ويف إطار رؤيته بأن األنظمة اإلقليمية

الصلبة لحزب اإلصالح .وعند كتابة هذه السطور مل تعلن الحركة بعد موقفا رسميا من هيكل

هي مجرد دمى يف أيدي الغرب ،يرى التنظيم أن عيل صالح كان يتمتع بدعم من تحالفاته

الدولة املستقبيل ،لكن أفرادا منها اقرتحوا يف مقابالت معهم أنهم سيسعون إىل أقىص قدر من

العسكرية االنتهازية مع الرياض وواشنطن وأن ذلك قد طعن يف مصداقيته ،وأن الرئيس هادي

الحكم الذايت االقليمي ،إضافة إىل صالحيات إدارة محلية كبرية تحت سيطرة دولة مصلحة

يسري يف ركابه.
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الرشعية السياسية

وخالل عام  ،2011عندما سحب فصيل أرسة عيل صالح قواته إىل صنعاء لحامية النظام،

أساس جديد للرشعية؟

ومنها وحدة مكافحة اإلرهاب التي تلقت تدريبا أمريكيا ،بدأ املتمردون اإلٍسالميون يف كسب
أرضية رسيعة يف محافظة أبني الجنوبية (مسقط رأس منصور هادي) 47.وقامت جامعة أنصار

كان من أبرز مخاوف الدبلوماسيني الذين عملوا يف جهود الوساطة الرامية لتمرير املبادرة

الرشيعة –التي تفرعت عن تنظيم القاعدة– باالستيالء عىل مدينة جعار وحولت اسمها

الخليجية عىل مدار عام  2011وقف االنزالق نحو حرب أهلية وبناء إطار يعمل عىل تحجيم

إىل “إمارة وقار” 48.وقد استحوذ أنصار الرشيعة عىل هذه املدينة وأربع مدن أخرى يف أبني

احتامالت نشوب الرصاعات املستقبلية يف اليمن .وقد ُصمم مؤمتر الحوار الوطني –الذي يقع

ومحافظة شبوة املجاورة ألكرث من عام 49.ويف ربيع عام  ،2012جدد هادي بعزم معركته ضد

يف قلب الخطة الخليجية (انظر امللحق)– لتدعيم هذا السالم غري املستقر من خالل تشجيع

تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وأنصار الرشيعة ،وتفاوض عىل نرش قوات متامثلة من كل

مختلف الفصائل املتورطة يف األزمة السياسية لعام  2011عىل التعاون وتسوية خالفاتهم سلميا،

من أحمد عيل صالح وعيل محسن األحمر ،باإلضافة إىل الوحدات التقليدية الواقعة تحت

مع فتح أبواب العمل السيايس أمام النشطاء الذين كانوا ألمد طويل عىل هامش العمل السيايس

إمرة وزارة الدفاع .وقد حارب الجيش اليمني يف أبني إىل جانب امليليشيات الشعبية الجديدة

الرسمي ،وكذلك أمام األطراف الفاعلة من غري الدول :الحركة الحوثية والحراك الجنويب يف املقام

املعروفة باسم لجان املقاومة الشعبية التي نظمها يف البداية حلفاء منصور هادي ،ومن بينهم

األول .وتضع التوصيات التي طرحتها فرق العمل يف املؤمتر أساسا إلنشاء دستور جديد ،عىل أن

محمد عيل أحمد أحد املحافظني السابقني ألبني.

تتوىل إعداده لجنة تعني بعد اختتام املؤمتر ،رغم أنه مل يتضح بعد مدى متتع هذه التوصيات
بالصفة اإللزامية.
ومن منظور فصائل النخب املتورطة يف أحداث عنف عام  ،2011أتاح هذا االتفاق مخرجا

املجتمع املدين والشباب واألحزاب السياسية الجديدة
عىل غرار مثيلتها يف مناطق أخرى يف املنطقة ،كانت حركة االحتجاجات التي قادها الشباب

من حالة من الجمود املتزايدة التعقيد بدون خسارة ماء الوجه أو القوة الفصائلية النسبية.

والتي متخضت عنها أحداث عام  ،2011عبارة عن تحالف واسع وحدته معارضته للنظام القائم،

كام منح هذا االتفاق لكل جامعة إطارا زمنيا إلعادة التباحث وترسيخ مكانتها من جديد ،وذلك

بيد أنه كان يقف وراء الحركة أفراد ذوو رؤى وتوجهات سياسية وأيدلوجية شديدة التفاوت

تحت حامية اتفاقية هدنة ذات تفويض دويل.

واالختالف .وقد تكونت حركة االحتجاجات األوىل من أعضاء من جامعات املجتمع املدين

و

مع ذلك ،رأى الكثري من النشطاء الشباب الذين نزلوا إىل الشوارع يف عام  2011أن املبادرة

واألجنحة الشبابية للحزب االشرتايك اليمني والتجمع اليمني لإلصالح (الذي بارش نشاطه بشكل

الخليجية اتفاقا نخبويا خان مطالبهم بإقامة نظام جديد بالكلية برتك معظم األطراف املنتمية

مستقل عن قياداته الحزبية) .وقد خاض معظمهم حالة بطيئة من الصحوة السياسية عىل مدار

للنظام السابق يف مواقعها .وجادل النشطاء بأن األطراف اإلقليمية والدولية قامت بإرجاء التغيري

العقد املايض ،إذ بدأت بالحرب الحوثية األوىل (التي أثارت االحتجاجات عن عدد من القضايا

السيايس الشامل ،كام انتقدوا العملية االنتقالية قائلني بأنها ال تتمتع بالشفافية الكافية .وكان من

من بينها حرية اإلعالم والنازحني ومعاملة أرسى الحرب) وحملة االنتخابات الرئاسية لعام 2006

أبرز شكاواهم تلك الفقرة التي وردت باالتفاق ودعت لقانون حصانة ،مام مهد الطريق لعفو واسع

(وهي املرة األوىل التي تحشد فيها أحزاب املعارضة القامئة شبكاتها الشبابية).
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عن مسؤويل النظام (انظر امللحق).
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ومع زيادة أعداد اليمنيني املنضمني إىل االحتجاجات –إىل جانب الحوثيني وزعامء القبائل

وأثناء التحضري للحوار الوطني ،ع ّجل الحوثيون والحراك من تفتت السلطة املحلية ،وزادوا

والقادة العسكريني– تعاونت الجامعات القامئة لتشكيل مجالس هدفها إضفاء الصبغة الرسمية

من تقديم األمن والخدمات يف مناطق تقع خارج العاصمة ،فيام تواصلت املعارك املحدودة

عىل مطالبها ،إال أنه رسعان ما نشأ اعرتاض عىل استحواذ واستيالء هذه الجامعات عىل الثورة

مع امليليشيات ورجال القبائل املوالني لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وفرعها أنصار الرشيعة.

–خاصة من قبل حزب اإلصالح والحوثيني– وبسط نفوذها عىل الحياة اليومية يف مخيامت

وقد أدانت كل من هذه الجامعات يف البداية املبادرة الخليجية ،فيام وظف الحوثيون خطابا

االعتصام بساحة التغيري يف صنعاء .ثم تفتت الحركة وعاد املحتجون إىل رعاتهم األوائل أو

مشابها للنشطاء املنشقني ،فيام اشتىك الحراك من أن االتفاق يهدف لحل املظامل “الشاملية”

انضموا ألحزاب أنشئت حديثا ،ومنها حركة أنصار الله التابعة للحوثيني .فيام ظل آخرون عىل

وأنها منحت امتيازات لجامعات النخبة التي ال تجد ضريا يف استخدام العنف لتحقيق أهدافها.

استقالليتهم ودافعوا عنها بالقول بأن قامئة املطالب التي وضعت يف عام  2011مل تكن ذات

وبالتوازي مع جهود الوسطاء الدوليني للمبادرة الخليجية ،فإن اللجنة الفنية التي أعدت
تفاصيل املحادثات دفعت هادي إلصدار مرسوم يدعو فيه لسلسلة من “العالجات الرسيعة”

طابع سيايس وال تدافع عن مصالح حزب معني.
إن النظر إىل “شباب” اليمن و “نسائه” و “مجتمعه املدين” كبديل موحد أو قوة ثالثة

لبناء الثقة وجلب الحراك والحوثيني إىل طاولة املفاوضات .ويف سبتمرب  ،2012وافق الرئيس عىل

يعطينا صورة مضللة – وهي صورة كثريا ما استغلتها وتالعبت بها القوى السياسية املخرضمة يف

خطة العرشين نقطة ،التي تركزت يف األغلب عىل عالج املشكالت الجنوبية وتضمنت دعوات

الساحة ،شاكية بأن “الشباب” قد فشلوا يف تنظيم أنفسهم أو يف التعبري الجيد عن احتياجاتهم.

إلعادة املوظفني الحكوميني والضباط العسكريني السابقني الجنوبيني إىل وظائفهم.

53

أما الصورة األدق لهؤالء فهي أنهم تحالف معقد وكبري من األصوات ،وهم يعربون يف مشهد

وترى أفضل القراءات تفاؤال للحوار أنه يقدم فرصة تاريخية إلعادة التفاوض بشأن ميزان

له داللته الرمزية عن عمق حالة اإلحباط العام إزاء نظام عيل صالح لدى الكثري من جامعات

القوى يف اليمن من خالل استبدال االتفاقية غري الرسمية لتقاسم السلطة بني النخب والتي

املصالح املختلفة.

أضفت املتانة والصمود عىل نظام عيل صالح باتفاق جامعي أكرث استيعابا وإرشاكا لألطراف

47

كانت أبني مرسحا لالشتباكات بني قوات النظام وسامرسة السلطة املحليني يف مدينتي جعار منذ عام  2008وزنجبار منذ عام  - 2009وكانت كل منهام موطنا للمجاهدين املخرضمني (ومنهم صهر عيل محسن طارق الفضيل) الذي حاربوا االتحاد
السوفيتي يف أفغانستان يف الثامنينات بدعم من األجهزة األمنية والنخبة السياسية يف شامل اليمن .وجندوا بعد عودتهم إىل اليمن من قبل عيل صالح وعيل محسن للمساعدة يف التغلب عىل عيل البيض يف عام  .1994وبعد ذلك ،ظل العديد منهم
يتلقون رواتب من النظام .ويف أواخر العقد األول من القرن ،أشارت االشتباكات املحلية يف جعار وزنجبار إىل تفكك شبكة محسوبية صالح لتتفاقم مع صعود االنفصالية يف الجنوب.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

األخرى .وقد قدم الحوار للنشطاء وجامعات حقوق املرأة واألحزاب السياسية الجديدة إطارا

ويف يوليو  ،2013أصبح واضحا حجم الصعوبات التي تكتنف الخروج بنتائج مهمة بانتهاء

للمشاركة السياسية ،يعيد ربط العملية االنتقالية بالسياسة الشعبية ،كام يقدم فرصة ملناقشة

اإلطار الزمني للمؤمتر .ورغم أن ست لجان من بني تسع قد خرجت بتوصيات للمناقشة أثناء

مفتوحة للكثري من القضايا الجوهرية التي أثارتها الحركات االحتجاجية لسنة  .2011وتشمل

جلستها العامة الثانية ،إال أن الفرق الثالث األكرث أهمية –التي تتوىل موضوعات صعدة والدولة

القضايا التي تطرقت إليها فرق عمل املؤمتر التنمية واالقتصاد وحقوق اإلنسان وبناء الدولة

والقضية الجنوبية– قد فشلت يف التوصل إىل إجامع بشأن أي توصيات .ويف منتصف أغسطس

املستقبلية ،ومبا مينح األطراف التي كانت تعاين التهميش يف السابق فرصة غري مسبوقة للتأثري عىل

انسحب الوفد املمثل للحراك من املؤمتر شاكيا من عدم كفاية ما تم عىل مدار الفرتة االنتقالية

العملية الترشيعية وسن القوانني ووضع الدستور يف اليمن.
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لحل مشكالت الجنوب .وفيام ينتظر قيام فرق العمل بوضع توصياتها الختامية بحلول  18سبتمرب
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وسيكون أحد أهم القرارات املقرر اتخاذها يف هذا الشأن خاصا بشكل الدولة يف املستقبل.
وعىل ضوء انتشار الجامعات ذات “رشعية أرضة” عىل املستوى املحيل ،ونفور الحوثيني والحراك

 ،2013يبدو عىل األرجح أنه سيتعني تأجيل االستفتاء بشأن مسودة الدستور واالنتخابات املقرر
عقدها يف فرباير .2014

62

من النموذج املركزي يف الحكم الذي ساد يف حقبة عيل صالح ،نشأ إجامع بأن النظام الالمركزي أو

ومع طرح الخطة والحوار باعتبارهام الخيار الوحيد واألفضل لليمن ،يعلم الوسطاء الدوليون

الفيدرايل هو األقرب إلقامة منظومة مستقرة للحكم ،وقد أيد منصور هادي وحزب املؤمتر الشعبي

للخطة االنتقالية أن هذه العملية بطبيعتها ستنتهي إىل أحد الحلول الوسط .فحتى لو بلغت أعىل

العام ومعظم األقليات يف الحوار هذه الرؤية (وإن كان حزب اإلصالح هو أبرز االستثناءات لهذا

درجة من النجاح فإنها سترتك معظم الفرق الرئيسية املشاركة يف املحادثات غري راضية عن املحصلة

اإلجامع يف وقت كتابة هذه السطور ،حيث يظل موقفه متأرجحا بخصوص الفدرالية).

النهائية .ويف أقل درجاتها نجاحا ،فإنها ستعجل تجدد القالقل واالضطرابات ،وهو ما سيحدث

ومع ذلك ،فإن أهداف الحوار تجعله يتصادم مع شبكة املحسوبيات القامئة واملصالح

حينئذ يف ظل مشهد متغري متاما عن املشهد يف مطلع عام  ،2011حيث بات الحوثيون والحراك

والسلطات املتجذرة التي أرساها نظام عيل صالح (انظر الفصل الثالث) .ومنذ اللحظات األوىل من

أفضل تنظيميا وأقوى لوجستيا ،كام باتت هناك قوة نخبوية ثالثة –قوة منصورة هادي– إما

إقامة املؤمتر ،ارتفعت األصوات تشكو من أن متثيل جامعات النخبة –واملؤمتر الشعبي العام عىل

متورطة يف النزاع أو تحاول التخفيف من آثاره.

األخص– يف املؤمتر قد تخطى الحدود املوضوعة مبوجب قواعد الحوار.
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ومع بدء املحادثات ،كانت تسري بالتوازي معها أشكال من املنافسة وإعادة املفاوضات بني

بناء تسوية سياسية جديدة

النخبة واألطراف األخرى .وقد عمل حزيب املؤمتر واإلصالح عىل زيادة سيطرتهام عىل مؤسسات

لقد تجلّت خيبة األمل الكبرية إزاء العملية السياسية يف اليمن يف اتساع نطاق التمرد والحركات

الدولة الرئيسية والوحدات العسكرية واملناصب الحكومية املحلية منذ أواخر عام  2011فصاعدا،

االحتجاجية العديدة التي اجتاحت البلد خالل العقد املنرصم .وتأيت جامعات املعارضة الجديدة

فيام جاء العنف املستهدف للضباط العسكريني ومنشآت البنية التحتية املهمة مرتبطا يف نظر

لتشارك النقاد القدامى يف رؤيتهم بأن السياسة النيابية القامئة تصب بصفة أساسية يف خدمة

الكثريين بالتنافس داخل النخبة .وقد ذكر أن الهجامت املتكررة عىل مرافق الكهرباء ونقل النفط

مصالح نخبة شاملية صغرية (كام لوحظ أعاله) ،وهي رؤية يعززها تزايد النزعة االستهالكية

يف محافظة مأرب –التي توفر معظم احتياجات اليمن من الطاقة والكهرباء– شكلت جزءا من

الواضحة بني األقلية الرثية فضال عن انشغال األطراف السياسية الرئيسية بتوازن القوى الداخيل

حملة منظمة لزعزعة االستقرار نسق لها رموز نظام عيل صالح 56.كام أن املعارك واملناوشات بني

الخاص بها.

قوات األمن التي يسيطر عليها منصور هادي ظاهريا وبني نشطاء الحراك يف الجنوب ،ومعارك

إن املفاوضات الخاصة باملبادرة الخليجية يف عام  ،2011والتي تعرض حوارا وطنيا تحت

أنصار الرشيعة مع اللجان الشعبية املدعومة من الجيش ،ومعارك الحوثيني مع القبائل املوالية

إرشاف دويل ،تقدم فرصة تاريخية للجامعات التي كانت تعاين التهميش تحت حكم عيل صالح

لحزب اإلصالح والسلفيني ،كلها قد أضافت املزيد من التعقيد عىل املفاوضات .كام عقدتها حرب

لفرض رشوط جديدة للتشارك .ومع ذلك ،فإن بناء تسويات سياسية “مرشوعة” ومستدامة عمل

57

يتطلب وقتا طويال .فحتى لو عقدت االنتخابات النيابية والرئاسية يف موعدها املقرر يف عام

وبعد حالة من طفرة الثقة صاحبت العملية االنتقالية يف أواخر عام  2012ومطلع العام التايل،

 ،2014فإن أشكال التغيري العميقة املطلوبة لهياكل السلطة الرسمية وغري الرسمية يف اليمن لن

كالمية ومالسنات بني فصائل الحراك التي وافقت عىل حضور املؤمتر وبني الفصائل التي مل توافق.

وكان سببها نجاح منصور هادي يف إزاحة عدد من الرموز البارزين يف حقبة عيل صالح من جهاز

تتم إال خالل فرتة زمنية أطول.

األمن ،بات الكثري من اليمنيني ينظرون للعملية االنتقالية عىل أنها عملية مظهرية كاذبة صممت

وقد كانت هذه الهياكل نفسها أعاقت إصالحات جوهرية يف املايض ،وإذا ترك لها العنان

لتكون صامم أمان يحول دون حدوث املزيد من القالقل واالضطرابات ،ال أنها محاولة حقيقية

بدون رقابة فإنها ستجعل من الجهود الدولية الرامية لدعم اإلصالحات والتنمية االقتصادية

إلحداث تغري واقعي ملموس .وقد أدى إىل تفاقم النظرة املتشامئة عن فائدة املبادرة الخليجية

موضع شك .لذا فإن فهم طبيعة هياكل السلطة غري الرسمية والشبكة املعقدة للمصالح املتجذرة

عجز الحكومة عن توفري خدمات أساسية كالكهرباء واملياه بصفة مستمرة ،حتى يف صنعاء ،وكذلك

التي قام عليها نظام الرئيس صالح –وتواصل تأثريها مع الحكومة االنتقالية– سيكون رضوريا

الوترية البطيئة للتقدم يف خطة العرشين نقطة 58.ويظل الوضع االقتصادي –الذي تحسن بالكاد

لتحديد العقبات والحوافز التي تواجه عملية اإلصالح عىل املدى الطويل ومدى تأثري التغيريات
يف الهياكل السياسية الرسمية لليمن عىل هذه العملية.

منذ عام  –2012أولوية بالنسبة ملعظم اليمنيني.
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لقامئة كاملة عن فرق العمل يف الحوار وملعلومات رسمية عنه ،انظر .http://www.ndc.ye
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تحالف رصد ملراقبة الحوار الوطني« ،التقرير الخاص مبراقبة جلسات الجلسة العامة األوىل للفرتة من  18مارس وحتى  3أبريل  ،»2013ص .19

56

ويف أبريل  ،2013قام وزير النفط صالح سميع باتهام عيل صالح بتدبري هجامت مأرب .انظر وكالة فرانس برس 30 ،أبريل ،2013
‘Yemen pipeline attacked, oil flow halts: officials’, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jQgLw1D758UUL7vDFkcvYDlwQJiA?docId=CNG.ef9d1b542a61fab25ea469929dbfaa0c.461.
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من الفصائل التي مل توافق عىل املشاركة تلك التابعة لالنفصاليني املتشددين مثل حسن باعوم واملنفي عيل سامل البيض.
Adam Baron, ‘Better than expected, but still not enough: can Hadi hold Yemen together?’, Christian Science Monitor, 1 March 2013.

58

‘Voice of Yemen’s hungry poor struggles to be heard in peace dialogue’, Financial Times, 24 July 2013, http://www.ft.com/cms/s/0/ff0e7a84-f45b-11e2-8459-00144feabdc0.html#axzz2aM3xsT00.

59

وتقارير داخلية ملؤمتر الحوار الوطني اطلع عليها املؤلفون ،يوليو Farea al-Muslimi, ‘Deadlocked Yemen’, Sada – Analysis on Arab Reform, Carnegie Endowment for International Peace, 20 June 2013، 2013
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يف  21أغسطس تقدمت الحكومة اليمنية باعتذار رسمي للجنوبيني والحوثيني عن حروب حقبة صالح ،ومنها الحرب األهلية عام  1994وحروب الحوثيني .وفد عاد وفد الحراك أخريا إىل مؤمتر الحوار يف منتصف سبتمرب.
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واملتأثرة بالرصاعات ،وحدود االعتامد الكامل عىل املقاربات التقنية يف عملية التنمية – ويف
تحديد الجوانب التي يرجح أن ال يحقق املانحون فيها أي تقدم عىل اإلطالق .ورغم تزايد رغبة
الجهات املانحة يف متويل دراسات تحليل االقتصاد السيايس لدعم تخطيط الربامج؛ إال أنها تجد
صعوبة يف وضع نتائجها يف تخطيط نهايئ عن السياسات واسرتاتيجيات الدول؛ والسبب غالبا
أن املنظامت ذات املهمة التكنوقراطية تواجه صعوبة يف االعرتاف بالطبيعة السياسية املتأصلة

 .3االقتصاد السيايس

لعملها ،رغم أنها كثريا ما تكون “جزءا ال يتجزأ من البيئة السياسية االقتصادية”.

65

االقتصاد السيايس يف حقبة صالح
عندما توىل عيل صالح الرئاسة عام  ،1978كانت الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشاميل)
من أجل العمل بفاعلية أكرب يف اليمن ،يجب عىل الدبلوماسيني واملانحني ووزارات الدفاع

منطقة متنوعة جغرافيا واجتامعيا تحكمها اسميا دولة مركزية مقرها صنعاء .وكان االقتصاد

ووكاالت األمن أن يضعوا تحليل االقتصاد السيايس ضمن إطار عملهم ،وال سيام يف دراساتهم

يعتمد عىل الزراعة والواردات والصناعات املحلية والتحويالت النقدية من الخارج التي كانت

عن اإلصالحات الناقصة والتهديدات املستقبلية لالستقرار .وعليهم كذلك أن يدركوا موقعهم

تجتاز شبكات التمويل الرسمية املركزية .وكانت الحكومة تحصل عىل القوة والرشعية من

يف االقتصاد السيايس .فاملستويات املتزايدة من الدعم العسكري الغريب بعد أحداث الحادي

شبكة مجموعات قبلية متنوعة حكمت عىل املستوى املحيل .وقامت الدولة بدور الوسيط يف

عرش من سبتمرب قد ساعدت مثال أقارب عيل صالح عىل ترسيخ أقدامهم يف الجيش ،وأدى

النزاعات املحلية بدال من أن تكون سلطة مركزية تنفذ القانون بشكل موحد يف أرجاء البلد.

ذلك إىل تفاقم االستياء من زيادة الدور املحوري ألرسة الرئيس يف االقتصاد السيايس آنذاك،
مام أسهم أخريا يف حدوث انشقاقات داخل الجيش والحزب الحاكم.
إن تحليل االقتصاد السيايس يوضح الروابط بني شبكات القوى الرسمية وغري الرسمية ،كام
يرشح العالقات املتداخلة بني عامل األعامل وبني السياسة ،ويتناول بالتحليل

وعىل مر ثالثة عقود ،عمل نظام صالح عىل تركيز توزع السلطة والرثوة .وبدال من بناء
املؤسسات الرسمية للدولة املولودة حديثا ،حيد صالح القادة املحليني ومنافسيه األقوياء
باستخدام شبكة من املحسوبية تعتمد عىل عوائد النفط والوصول إىل فرص أعامل مرشوعة
وغري مرشوعة ،وبالتدريج عزل تلك الشخصيات عن دوائرها االنتخابية املهمشة بازدياد
واستخدم سياسة فرق تسد لضامن أن ال يقوى أحد عىل تحدي القيادة املركزية.

التفاعل بني العمليات السياسية واالقتصادية يف املجتمع :توزيع السلطة والرثوة بني مختلف
املجموعات واألفراد ،والعمليات التي تؤدي إىل إيجاد هذه العالقات واستمرارها وتحولها مع

سلطة األرسة
اعتمد هيكل السلطة األويل لنظام عيل صالح عىل صالت املصاهرة والقرابة ،وهيمنت قبيلته

مرور الوقت.
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سنحان عىل القوات املسلحة (انظر الشكل  .)1وحصل النظام عىل قدر أكرب من السلطة
66

ويتناول هذا النوع من التحليل مواطن القوة والضعف النسبية ملؤسسات الدولة الرسمية،

القرسية والناعمة عن طريق اتفاق ضمني القتسام السلطة مع أهم اتحاد لقبائل اليمن –

وكذلك شبكات العالقات الشخصية غري الرسمية 64.ويرمي تحليل االقتصاد السيايس إىل كشف

حاشد– الذي تعترب سنحان جزءا منه ،وقد تزعمه آنذاك الشيخ عبد الله األحمر (انظر الفصل

الطبيعة الحيوية املعقدة لهذه الشبكات عن طريق رسم خرائط دقيقة وموسعة للروابط التي

الثاين).

تصل بني مئات األفراد والعالقات املعقدة املتداخلة والدامئة التغري .ويساعد إجراء هذا النوع من

وزوج كل من عيل صالح وعبد الله األحمر أقاربهم من أعضاء بارزين يف تحالف حاشد

التحليل الحيوي يف تسليط الضوء عىل تأثري األفراد ذوي النفوذ الذين رمبا ال يشغلون منصبا سياسيا

القبيل ،ووثقت أرسة صالح عالقاتها بأرس دينية وقبائل مهمة أخرى .وتزوج أبناء وبنات عبد الله

كبريا أو أي منصب سيايس عىل اإلطالق إال أنهم ميتلكون تأثريا كبريا بفضل العالقات غري الرسمية

األحمر أيضا من تحالف قبائل بكيل التي كانت قبل حكم صالح من املكونات املهمة للجيش،

كالقرابات واملصاهرات .ويسمح هذا التحليل لصناع السياسة بتعقب االتجاهات التطورية يف بناء

ومن عائالت أعامل من مراكز التجارة يف اليمن الشاميل كتعز وإب والحديدة.

الدولة وتطور عالقات السلطة االقتصادية والنخبوية ،وميكنهم من تطبيق الدروس املستخلصة
عند اتخاذ قرارات سياسية.
وقد أدركت الجهات املانحة ،ال سيام إدارة اململكة املتحدة للتنمية الدولية والبنك الدويل،
رضورة الفهم األفضل للحوافز السياسية املطلوبة إلنجاز األهداف التنموية يف الدول الهشة
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وأبرزت روابط الزواج هذه املصادر الرئيسة للسلطة يف االقتصاد السيايس لحقبة صالح:

•

الجيش ،هيمن عليه حلفاء صالح من قبيلة سنحان ،وخصوصا نسيبه عيل محسن
األحمر ،والحقا ابنه أحمد عيل ،ومر عرب الجيش قدر كبري من األنشطة االقتصادية غري

Sarah Collinson, Power, Livelihoods and Conflict: Case Studies in Political Economy Analysis For Humanitarian Action, Overseas Development Institute, February 2003, http://www.odi.org.uk/publications/241-

63

power-livelihoods-conflict-political-economy-humanitarian-action.
Alex de Waal, ‘The price of peace’, Prospect, Issue 165, November 2009, http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/the-price-of-peace/

64

Cristina Corduneanu-Huci, Alexander Hamilton and Issel Masses Ferrer, Understanding Policy Change: How to Apply Political Economy Concepts in Practice, World Bank, 2012, p. 44.
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«رمبا تحدث الحاكم لغة سيادة القانون .ولكن اللعبة الحقيقية هي رشاء الوالء .فنظام محسوبية شامل يدار جيدا هو يف الغالب السبيل الوحيد لحكم تلك الدول».
66

والد عيل صالح ،عبد الله صالح ،من عشرية عفش يف بالد الروس ،وهي منطقة شامل صنعاء .بعد وفاة والد صالح ،تزوجت والدته من صالح األحمر ،وهو أيضا من قبيلة سنحان (وال يقرب عبد الله األحمر) .بدوره صالح األحمر من أقرباء عيل محسن
األحمر الذي أصبح املنفذ العام للقوات املسلحة ملعظم حقبة صالح.
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كتعز والحديدة.

املرشوعة واملحسوبية.

وأدت نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي إىل وقف مصدر متويل حيوي

•

لكل من اليمنني الشاميل والجنويب ،مام حدا قادة الدولتني إىل االعتقاد بأن مصالحهام

القبائل ،قام كل من صالح وعبد الله األحمر بالتحاور معها نيابة عن النظام.

ستتحسن بالوحدة ،لتتم عام  .1990ويف السنة األوىل من الوحدة تسبب صالح عن غري

•

“الدولة” ،تكونت من الوزارات واملؤسسات الحكومية ،وأرشف عليها اسميا الوزراء

عمد بتكرار صدمة التحويالت النقدية ملنتصف الثامنينات بعد رفضه إلدانة غزو صدام

والتكنوقراطيني ،لكن أدارها يف نهاية املطاف الرئيس إىل جانب أعضاء من الحزب الحاكم

حسني للكويت .فجرى ترحيل نحو مليون عامل ميني من الخليج ،وخرست صنعاء دعم

(املؤمتر الشعبي العام) وحزب اإلصالح ،الحزب اإلسالمي الذي أسسه عبد الله األحمر

موازنة يقدر مبئات املاليني من الدوالرات من الدول املجاورة.

وآخرون يف عام .1990

•

ويف الحرب األهلية لعام  1994حاول القادة الجنوبيون نقض اتفاق الوحدة ،مام
أرض بإنتاج النفط (وكان عندئذ مصدرا رئيسا للعملة األجنبية واإليرادات الحكومية)

الاقتصاد ،أصبح عىل مدى عمر النظام معتمدا بصورة متزايدة عىل الواردات والخدمات

وأضعف الوضع املايل لصنعاء .بيد أن انتصار الشامل قد عزز القوة االقتصادية لنظام

املدفوعة بإيرادات النفط والصادرات.

صالح ،إذ سيطر عىل األصول الجنوبية التي أممتها جمهورية اليمن الدميقراطية
الشعبية يف السبعينات والثامنينات .وقسمت األرايض واملصانع وإدارة صناعة النفط
بني النخبة العسكرية القبلية بصنعاء ،مام زاد من تركز القوة السياسية –وموارد
املحسوبية– لديها.

من االعتامد عىل املساعدات إىل مصدر للنفط
يف العقدين األولني من حكم صالح للجمهورية العربية اليمنية تأثرت عملية تركيز

ويف النصف الثاين من التسعينيات ،أدت زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره العاملية

شبكات السلطة غري الرسمية بالعديد من التغريات االقتصادية الهامة .وكان أهمها

إىل إكامل تحول الدولة من اقتصاد المركزي تدفعه التحويالت النقدية والزراعة إىل منط

توقف سيل التحويالت النقدية عقب طفرة النفط يف منتصف الثامنينات –التي أرضت

موجه لتصدير الطاقة يستخدم دخل الدولة لدعم شبكات املحسوبية الخاصة بالنخبة.

باقتصاد الجار السعودي– وتحول االعتامد من املساعدات الخارجية إىل تصدير النفط

ولهجرة العديد من زعامء القبائل إىل صنعاء زاد تدفق السلطة والرثوة من املركز إىل

والغاز.

املحيط – إن حدث أي تدفق .وعىل سبيل املثال ،انخفضت معدالت الفقر بني عامي

ويف أوائل السبعينيات أسست عدة مجتمعات ريفية باليمن الشاميل مجالس تنمية

 2000و  2005أكرث من خمس نقاط باملائة لتصبح  35باملائة .بيد أن املكاسب ظلت

محلية اعتمدت عىل التحويالت النقدية لليمنيني العاملني بدول الخليج املجاورة –

محصورة يف املدن إىل حد كبري .وانخفض الفقر الحرضي من  32,2باملائة إىل  20,7باملائة

ويقرب عددهم من مليون شخص خالل الثامنينيات– لتقديم الخدمات األساسية .لكن

يف السنوات الخمس املنتهية بعام  ،2005بينام ظلت مستويات الفقر بالريف ثابتة

انهيار أسعار النفط عام  1986أدى إىل ترسيح آالف اليمنيني من العمل ،فساعد هبوط

مبعدل يفوق  40باملائة ،بل وزادت  15–10باملائة يف بعض أفقر املناطق .وأدت األزمة

التحويالت النقدية النظام يف سعيه لدمج تلك املجالس باملؤمتر الشعبي العام ،وهو

املالية العاملية إىل زيادة مستويات الفقر يف عام  2007والحقا ،وبحلول عام  2010كان

الحزب الحاكم الذي تشكل قريبا .ويف منتصف الثامنينيات وضعت صنعاء عددا من

نحو  47,6باملائة من سكان الريف يعيشون تحت مستوى الدخل الذي يكفي للعيش،

الرضائب عىل القطاع الخاص وفرضت رخص استرياد للمرة األوىل بهدف إخضاع طبقة

مقارنة بنسبة  29,9باملائة من سكان املدن .ومن خالل قراءة املؤرشات الرئيسية

التجار التي متتعت يف السابق بقدر كبري من االستقالل وتركزت حول املدن الغربية

اإلجاملية للفقر يف ذلك العام ،تبني أن  80باملائة من فقراء اليمن كانوا خارج املدن.

الشكل  :1شجرة أرسة صالح

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻋﲇ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ

ﻋر

ﻃﺎرق

ﻳﺤﻴﻰ*

ز.

ﺑ ﻠ ﻘﻴﺲ

أﺣﻤﺪ
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االقتصاد السيايس

أكرث تعقيدا بالنظام .وكان ألكرب األعامل التجارية التقليدية بالبلد –التي تعود جذورها إىل

الفوائد غري املتكافئة للتحرير االقتصادي
69

تعز عامة– مصالح يف الواردات الغذائية واملصارف واإلنشاءات واالتصاالت وقطاع النفط.

أثناء ثورة عام  ،2011كانت “قمم قيادة” االقتصاد اليمني مركزة يف أيدي نخبة صغرية جدا.

ففي أوائل عام  ،2011قدر أن عرش أرس مينية كانت تتحكم بأكرث من  80باملائة من قطاعات

واعتربوا عىل نطاق واسع من “أنظف” رشكات اليمن .لكن رشاكاتهم يف معظم املشاريع

الواردات والتصنيع والتجهيز واملصارف واالتصاالت والنقل( 70ومل يتغري هذا الوضع عند كتابة

الكربى شملت حلفاء رئيسيني لصالح ،وكذلك استثمروا يف مشاريع رسمها النظام.
وحصل أفراد أرسة صالح عىل مناصب هامة يف املؤسسات التي أدارتها الدولة .فمن

هذه السطور).
وأىت ذلك بعد سنوات من الوعود بتحرير االقتصاد ،والتي مل تنفذ غالبا أو استخدمت

البارزين صهره عبد الخالق صالح القايض ،رئيس الخطوط الجوية اليمنية اململوكة للدولة؛

لتعزيز سلطة النخب السياسية والقبلية .ويف عام  ،1995بدأت صنعاء مبحادثات مع البنك

وابن أخيه توفيق صالح عبد الله صالح ،وهو رئيس رشكة التبغ والكربيت الوطنية املنتجة

الدويل وصندوق النقد الدويل بشأن سلسلة من برامج الدعم املايل ،وقدمت املؤسستان منحا

لطراز السجائر الشعبي كمران؛ ويدير صهره اآلخر خالد األرحبي رشكة مين سبيس اإلعالنية

وقروضا مرشوطة بتنفيذ إصالحات لتحرير االقتصاد ،شملت خفض دعم األسعار وتحرير

التي تحتكر فعليا مجال اإلعالن الخارجي.

التجارة واألسعار وخصخصة الرشكات اململوكة للدولة 71.ونفذ التكنوقراطيون يف صنعاء بعضا
من هذه اإلصالحات يف أواخر التسعينات ،ومن ذلك خصخصة القطاع املرصيف وخفض الدعم

الجيش

لألسمنت والواردات الغذائية ،لكنهم تابعوا دعم الوقود الذي كان من أهم مصادر الفساد

يعترب الجيش مرتعا مهام للمحسوبية وتوزيع املنافع ،عن طريق الجنود “األشباح” وتهريب

واملحسوبية (انظر أدناه) .وشهدت األلفية الجديدة زيادة اندماج النخبة اليمنية الصغرية ضمن

السالح والوقود والبرش ،مام يوفر عائدا مربحا لكبار الضباط ورشكائهم التجاريني .ورغم أن

االقتصاد العاملي ،مدعومة بزيادة أسعار النفط العاملية ونتيجة لدعم غريب لالستثامرات األجنبية

األجهزة األمنية تبعت اسميا وزاريت الدفاع والداخلية ،إال أن القادة الكبار من سنحان –قبيلة

للمساعدة يف تنويع االقتصاد بعيدا عن االعتامد عىل النفط.

صالح– استقلوا بترصفاتهم إىل حد كبري ،ومل يكن هناك فعليا إرشاف مدين عىل الجيش ،وانترش

ونظريا ،هدفت سياسات التحرير االقتصادي التي نادى بها صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل إليجاد سوق تتيح تكافؤ الفرص وزيادة املنافسة ،لتؤدي بالتايل إىل خفض األسعار

فيه الفساد( .يف املؤرش الحكومي ملكافحة الفساد يف قطاع الدفاع لعام  2013التابع ملنظمة
الشفافية الدولية ،صنف اليمن ضمن أكرث املؤسسات الدفاعية فسادا يف العامل).

وتحسني مستويات املعيشة وتعزيز النمو االقتصادي .لكن النظام استطاع إبقاء توزيع

وبحلول عام  ،2010كان الجيش مكونا من سلسلة فصائل متحالفة كانت أقرب إىل زعامء

الفرص االقتصادية الجديدة تحت سيطرته إىل حد كبري ،وذلك الستخدامها يف تثبيت املكانة

حرب إقطاعيني منها إىل جيش حديث مركزي اإلدارة .حيث كان صالح متخوفا من إنشاء جيش

السياسية للقادة الرئيسيني وأرسهم ،والستاملة أعضاء املعارضة .كام استخدمت الفرص

مركزي قادر عىل إجراء انقالب (كالجيش الذي أطاح فعليا بحسني مبارك يف مرص عام .)2011

االقتصادية املرشوعة وغري املرشوعة ،مبا فيها الحصول عىل حصص من الوقود املدعوم و

لكن بسبب إبقائه الجيش منقسام أصبح ابنه أحمد عيل وعيل محسن يترصفان كمركزي سلطة

“إعطاء صفقات لألحبة” من العقود الحكومية تقدم ألرس السياسيني والقادة القبليني كحوافز

متنافسني لكل منهام شبكته الواسعة من املحاسيب .وساعدت تلك االنقسامات –التي ضخمتها

للتعاون مع النظام .وقام النظام بدور املثبط ألية محاولة تحدي للوضع الراهن .ورسعان ما

التوترات بشأن توزيع املحسوبية السياسية والسلطة– عىل تفسري االنشقاق العسكري يف عام

وجد الرافضون للمشاركة يف نظام املكافئات هذا أنفسهم منبوذين من الحكومة وشبكات

 .2011وكان ذلك عىل النقيض مام حدث يف مرص ،حيث ظل الجيش مؤسسة موحدة متامسكة

النظام غري الرسمية التي أحاطت بجميع جوانب الحياة العامة.

قادرة أكرث عىل التحكم بالعملية االنتقالية.

واستفاد الساسة والعسكريون والقبليون البارزون من التحرير االقتصادي عن طريق

وشكل امتالك األرايض مصدرا رئيسيا للعائدات غري املرشوعة لقادة الجيش ،وقد تردد أن

الرشاكة مع األرس التجارية الراسخة والناشئة .فبدون وجود نفوذ قبيل أو عسكري ،مل يكن

من أكرب مالك األرايض باليمن اللواء عيل محسن وأحمد عيل صالح ،فضال عن قادة مناطق

للرشكات القدمية خيارات كثرية سوى التعاون مع أعضاء النخبة الرأساملية الجديدة ،ولكثري

آخرين .وبحلول عام  ،2006وطبقا للوكالة األمريكية للتنمية ،فإن املؤسسة االقتصادية اليمنية

منهم تاريخ حافل من التجارة يف السوق السوداء والرمادية ،من تهريب الكحوليات وحتى

–رشكة شبه حكومية لتحصيل املعدات العسكرية يديرها ضباط بالخدمة العسكرية– كانت

األسلحة .واستثمر أعضاء رأساملية املحاباة من القبائل والجيش وحققوا أرباحا طائلة يف

متلك “مساحات شاسعة من األرايض ورشكات شبه حكومية مختلفة ،وأساسا يف اليمن الجنويب

استرياد السلع و املاكينات الحديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكانوا الوكالء املحليني

سابقا ”.وتعمل هذه املؤسسة يف عدة قطاعات ،منها العقارات والسياحة (إذ متلك املدينة

للرشكات األجنبية الراغبة يف االستثامر بسوق ناشئ ،وأنشأوا مصارف متكنهم من تحويل

السياحية بصنعاء) واإلنشاءات والنفط والغاز واألدوية واملواصالت والزراعة .ومن املشهور أن

األموال إىل الداخل والخارج بكفاءة أكرب.

عملية متلك وتسجيل األرايض تفتقر إىل الشفافية والوضوح يف اليمن ،وهي مليئة بالفساد.
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وكان املقربون من النظام من بعض أكرب املستفيدين ،مثل شاهر عبد الحق ،الذي أشيع

ويستطيع الجيش –إما مبارشة أو عن طريق املؤسسة– أن يأخذ أرايض لالستخدام العسكري،

أنه رشيك تجاري لصالح منذ فرتة طويلة وهو حامل أسهم بأحد أكرب مصارف الدولة ويف ثاين

ليوزعها الحقا عىل الضباط أو يبيعها للمستثمرين ملكاسب خاصة .وقد أبقى كل من صالح

أكرب مزود لخدمة الهواتف الجوالة والعديد من آبار النفط ومنجم زنك .وكان آلخرين عالقات

وعيل محسن شبكة واسعة من املحاسيب داخل املؤسسة.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

الصندوق  :1دراسة حالة فساد :رشكات شلمربجري وذكوان وزونيك
أعلنت وول سرتيت جورنال يف عام  2010عن قيام وزارة العدل األمريكية بالتحقيق مع رشكة خدمات النفط شلمربجري بتهمة فساد تتعلق بأعاملها يف اليمن.أ وكانت الرشكة قد قدمت عطاء يف
عام  2002إلنشاء بنك بيانات لكافة املعلومات عن حقول اليمن النفطية لدى هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية ،واستخدمت كوكيل محيل رشكة زونيك االستثامرية التي يديرها توفيق صالح
عبد الله صالح.
وقبيل توقيع الصفقة ،دُفع لرشكة خارجية تابعة لرشكة زونيك نصف مليون دوالر أمرييك كمكافأة توقيع ،كام حصلت الرشكة عىل مبالغ أخرى تقدر بنحو  1,38مليون دوالر بني عامي  2002و
 .2007ويف تلك األثناء ،قام أحمد عبد الجليل الشمريي وعبد الحميد املسوري –وهام من كبار املسؤولني يف هيئة استكشاف وإنتاج النفط– بتأجري سيارات للرشكة بسعر يفوق كثريا سعر السوق.
ويف غضون ذلك ،أصبحت رشكة ذكوان للخدمات البرتولية واملعدنية املحدودة –التي ميلكها عيل محسن– وكيال للرشكة من أجل تصدير واسترياد املعدات ،وتلقت مبلغا قدره  280ألف دوالر بني
عامي  2004و  2007من أجل تسيري األوراق ذات الصلة( .ويدعي املدراء التنفيذيون لرشكات النفط والغاز أنه من املستحيل استرياد املعدات إىل اليمن إال باستخدام رشكة ذكوان كوكيل) .ووفقا
لصحيفة وول سرتيت ،عندما حاولت رشكة شلمربجري إنهاء هذا الرتتيب أصبح من املستحيل عليها استرياد معدات إىل اليمن.

أ

ويف إيداع قدمته رشكة شلمربجري يف أكتوبر  2012إىل لجنة األوراق املالية والبورصات األمريكية ،مل ترش الرشكة إىل القضية باملرة ،لكنها أفادت بأن وزارة العدل قد “أغلقت تحقيقها” الذي
أجرته يف قضية فساد أخرى تعود لعام .2007
Dionne Searcey and Margaret Coker, ‘Oil-Field Giant in Bribery Probe’, Wall Street Journal, 8 October 2010, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704631504575532332768800728.html.

أ

النفط واملحسوبية

ميثل إحدى أشهر الرشكات متعددة الجنسيات يف العامل .وميلكها حميد األحمر ابن الشيخ عبد

كانت املنافسة االقتصادية يف حقبة صالح أكرث تجليا يف صناعة النفط والغاز – املصدر

الله .وكان حميد جزءا من جيل جديد من “الورثة” الذي بدأ يف الظهور من تحالف حاشد

الرئييس لعائدات التصدير ومتويل الحكومة .حيث جعل صالح نفسه الحكم األعىل يف

القبيل يف التسعينات ،ليصبح الحقا أحد الزعامء يف رصاع النخبة الذي دارت رحاه يف عام 2011

هذا القطاع ،فكان يقر جميع الصفقات الكربى واتفاقات الرشاكة مع رشكات النفط

(انظر الفصل الثاين).

العاملية التي ُمنحت امتيازات يف اليمن .وهيمنت رشكة النفط اليمني –اململوكة

بنى “الورثة” من قبيلة سنحان –قبيلة الرئيس صالح– قاعدة سلطتهم بداية داخل الجيش

للحكومة بالكامل– عىل استرياد وتوزيع املنتجات النفطية ،وندبت امتيازاتها الحرصية

(انظر الشكل  .)1وبعد وفاة محمد عبد الله صالح يف عام  ،2001توىل ابنه يحيى قيادة قوات

ملشغلني رئيسيني هام توفيق عبد الرحيم وأحمد العييس .وكان كالهام وثيق الصلة بصالح

األمن املركزي .ومنذ ذلك العام عزز يحيى وأخواه طارق وعامر–اللذان سيطرا عىل الحرس

وعيل محسن (الذي تربح أيضا من احتكار استرياد البضائع عن طريق رشكته ذكوان

الجمهوري وهيئة مخابرات هي مكتب األمن الوطني– مبعونات عسكرية ،حيث تلقت وحدات

للخدمات البرتولية واملعدنية).

النخبة األمنية واملخابراتية التابعة لهام تدريبا ومتويال من الحكومات الغربية ،وخاصة من

ودار الفساد بقطاع النفط عن طريق تخصيص عقود الخدمات (انظر الصندوق

الواليات املتحدة .وكان من املتلقني للمعونات كذلك القوات الخاصة ألحمد عيل صالح (انظر

 )1وصفقات االسترياد والتصدير .وخصص صالح أيضا حصصا من وقود الدولة املخفض

الفصل الرابع) .وأصبح الحصول عىل املوارد الغربية جزءا من االقتصاد السيايس الجديد للجيش

السعر ألقاربه وحلفائه السياسيني ،الذين كانت لهم حرية بيعها لتجار جملة محليني

يف عرص “الحرب عىل اإلرهاب” ،مام أثر عىل ميزان القوى داخل النخبة بفضل تعزيز ثقل أقارب

بفوارق كبرية أو املتاجرة بحصصهم يف الخارج بأسعار السوق العاملية .وسمح الرئيس

صالح يف الجيش وقدراتهم كمصدر للمحسوبية.

74

أيضا لرجال أعامل مختارين بطلب الدعم لواردات وقود وهمية عىل أساس وثائق استرياد

واستغل الجيل الجديد عملية التحرير كذلك من خالل بناء مصالح تجارية واسعة وبدأوا

مزورة ،مام كلف الدولة أموال طائلة .وكانت املؤسسة االقتصادية اليمنية التابعة للجيش

بالسيطرة عىل مؤسسات الدولة .ويف عام  ،2008أسس تكنوقراطيون من حلفاء أحمد عيل

من أكرب املستفيدين من هذا النظام .وانترش الفساد املرتبط بالنفط داخل الجيش ،حيث

صالح –وبدعم من البنك الدويل– رشكة شبام القابضة كرشكة للتطوير العقاري مدعومة من

استفاد الضباط مبارشة من الوقود املخصص لوحداتهم واستخدموا البنية التحتية للنقل

الدولة .وسيطرت الرشكة الجديدة عىل مساحات كبرية من األرايض اململوكة سابقا من قبل

العسكري لنقله داخل اليمن وإىل األسواق األجنبية.

املؤسسة االقتصادية اليمنية ومؤسسات حكومية أخرى ،وعملت كرشيك مرشوعات مع رشكات
عقارية أخرى وكمستشار للحكومة يف تنظيم قطاع العقارات .ثم سيطرت الرشكة عىل الهيئة

التوريث واإلصالح

العامة لالستثامر ،وهي هيئة أخرى قامت بدوري املستثمر واملستشار التنظيمي يف الوقت
نفسه.
لقد أثار صعود ورثة سنحان شكوكا كبرية بني النخبة اليمنية التاريخية .إذ خيش أعيان

تعترب مجموعة األحمر من الرشكات املرتبعة عىل قمة االقتصاد اليمني ،وهي تكتل تجاري واسع
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سنحان –الذين كانوا طرفا يف اتفاق السبعينات الذي أىت بصالح للسلطة– أن الرئيس كان

استبعد عيل صالح األخ غري الشقيق للرئيس عيل عبد الله صالح من الحرس الجمهوري يف عام  2003لتمكني أحمد عيل صالح من بناء قاعدة سلطة خاصة به.
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االقتصاد السيايس

يسعى لتعزيز قوة أرسته عىل حساب القبيلة عامة ،بينام رأى شيوخ حاشد األقوياء كحميد

معضلة اإلصالح

وصادق األحمر صعود أحمد عيل كمحاولة من صالح لتحضري ابنه للرئاسة .واتهم أحمد عيل

كان املانحون لليمن يدركون جيدا املخاطر املتعلقة بانتقاله الوشيك إىل اقتصاد ما بعد النفط.

رسا من قبل أعضاء حزب املؤمتر الشعبي العام ببناء “دولة موازية” من خالل الحرس
وابن عمه ّ

فبدؤوا من أوائل العقد األول للقرن الحايل بالضغط عىل صالح لتنفيذ مجموعة من إصالحات

الجمهوري ومكتب األمن الوطني ورشكة شبام ومبادرات أخرى –العديد منها دعمته مؤسسات

الحكم ذات الحساسية السياسية .وطبقا لربقية دبلوماسية أمريكية مرسبة من عام 2005
تكشف األسس الهشة التفاق صالح مع النخبة“ :كانت اإلصالحات التي ميكن أن ينفذها بدون

أجنبية– نسبت ملسؤولني حكوميني متحالفني معه.

75

أن يتكبد تكلفة سياسية يف نفاد” .وعندما حاول رئيس الوزراء عبد القادر باجامل دفع سلسلة
77

عدم االستدامة االقتصادية

إصالحات يف ذلك العام تعرض العتداء جسدي يف مجلس النواب ،وأدى خفض مفاجئ لدعم

نتيجة للتوتر الذي زاد ظهورا بني سامرسة السلطة ،اتضح كذلك أن االقتصاد اليمني –وبالتايل

األسعار يف ذلك العام إىل انتشار موجة من الشغب .ويف إشارة إىل تهديد اإلصالحات ملصالح

نظام املحسوبية فيه– عىل طريق غري مستدام .وبدأ التدهور الثابت لالقتصاد بعد وصول إنتاج

متنوعة للنخبة ،رفض أعضاء حزيب اإلصالح واملؤمتر الشعبي العام مقرتحات باجامل.

78

النفط ذروته عام  ،2002لكن الحكومة ظلت تتسبب بعجز متعاقب يف املوازنة (انظر الشكل

ومع ذلك فإن الرتاجع الطويل األجل إلنتاج النفط قد أقنع “ورثة” سنحان بفائدة تشجيع

 ،)2وتزيد من اإلنفاق العسكري واألجور ودعم أسعار الوقود (من أهم مصادر املحسوبية

استثامرات القطاع الخاص لتوليد فرص عمل وتطوير املهارات وتنمية مثار املستقبل مع زيادة

آنذاك) .وشكلت عوائد النفط  80باملائة من عائدات الحكومة خالل العقد األول من األلفية

أرصدتهم عند املانحني واليمنيني عىل حد سواء .ومنذ منتصف العقد األول من األلفية الجديدة

الجديدة ،و  90–80باملائة من الصادرات ،ووجه ما يزيد عن ملياري دوالر –أكرث من خمس

بدأت مجموعة من التكنوقراطيني الشباب بالدعوة ملجموعة من اإلصالحات املخففة بدعم

اإلنفاق الحكومي– لدعم األسعار يف عام  76.2010واعتمد كل من اإلنفاق الحكومي وعائدات

من أحمد عيل صالح.
غالبا ما يعمل املانحون بشكل وثيق مع “أبطال” أو “رواد تغيري” محليني يشاركونهم

العملة األجنبية بالكامل تقريبا عىل النفط (انظر الشكل .)3
إن اعتامد االقتصاد عىل اإلنفاق الحكومي قد دعا املحللني للقلق من أن أي انهيار يف عائد

رؤيتهم عن التغري– أو يدعون ذلك .ولكن يف بيئة سياسية تعج بالفصائل املتنافسة فإن الحصول

التصدير سيؤدي إىل تراجع مشابه يف الناتج االقتصادي عىل نطاق أوسع ،ليضغط عىل األعامل

عىل مصادر املانحني والتأثري عىل رسدياتهم عن اإلصالح قد أصبح جزءا من الغنيمة التي تسعى

واملصارف املحلية التي كانت هي املصدر الرئييس لتمويل الدين الحكومي .والعتامد عائدات

تلك الفصائل املتنافسة إىل الحصول عليها .وكثريا ما تُحيد اإلصالحات أو تنفذ بصورة جزئية

النفط عىل ارتفاع األسعار العاملية بدال من تقدم اإلنتاج ،أصبحت الدولة رهينة لتغري أسعار

انتقائية من قبل وسطاء السلطة املحليني بطرق تعزز سيطرة النخبة الفصائلية.

السلع يف السوق العاملية .والنخفاض أسعار النفط بعد األزمة املالية العاملية ،انخفضت عائدات

ومن الصعب كذلك إيجاد “األبطال” الراغبني واملرتبطني سياسيا مبا يكفي لتمرير

الدولة من بيع النفط الخام بنسبة  75باملائة يف الربع األول لعام  2009مقارنة بالسابق ،مام

اإلصالحات .ورغم انحصار أولويات املانحني يف اليمن بإبطاء وترية التدهور بدال من تنفيذ

دفع باالقتصاد ونظام املحسوبية نحو أزمة مؤقتة.

إصالحات رئيسية ،أدرك املانحون أنه كان “للمصلحني الشباب” املتحالفني مع أحمد عيل دعم

الشكل  :2اإليرادات والنفقات وتوازن موازنة الحكومة املركزية2014–2008 ،
ﺗﻮازن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
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مقابالت ألحد املؤلفني ،صنعاء.2013-2012 ،
Wilfried Engelke, Joint social and economic assessment: Republic of Yemen, World Bank, 1 July 2012, http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/07/16796028/joint-social-economic-assessment-republic-
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Wikileaks, ‘Cable 05SANAA1790’, June 2005.
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‘Dozens dead in Yemen fuel riots’, BBC News, 22 July 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4707145.stm.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

الشكل  :3إنتاج النفط وعائدات تصديره وتوازن املوازنة الحايل2012–2008 ،
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سيايس وتأييد لربنامج املانحني يكفيان ملحاولة العمل معهم ،فأصبحوا املحاور الرئييس للمجتمع

لقوة جامعات مصالح النخبة واستمرار التوتر –الذي تفاقم لدور أحمد عيل صالح يف دعم

الدويل عن شؤون اإلصالح.

اإلصالحات– بني سامرسة السلطة الرئيسيني.

يف عام  ،2007عدل صالح اإلطار القانوين ليشجع االستثامرات الواردة إىل اليمن .وصعد

وال يعترب تفادي اإلصالح مجرد جشع شخيص .فطبقا لدوغالس نورث وآخرين ناقشوا األمر

تصنيف البلد يف مؤرش سهولة بدء األعامل للبنك الدويل مبقدار  25مركزا نتيجة إللغاء رشط

بتفصيل أكرب يف العقد األخري ،فإن الدول ذات “أوامر حد الوصول” –بأن تسيطر نخبة صغرية

الحد األدىن لرأس املال وبدء األعامل الجديدة يف مكان واحد لتسيري اإلجراءات .وتصاعدت

عىل االقتصاد ،ويسيطر الجيش والجهاز البريوقراطي عىل الدولة– تقدم الريع عامة لجهات

االستثامرات الواردة لتصل  1,5مليار دوالر يف عام  .2008ورجع ذلك أساسا ملرشوع كبري

أخرى من النخب من أجل تجنب الرصاعات العنيفة .وتحافظ هذه االسرتاتيجية عىل سالم هش،

لتصدير الغاز –الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي املسال– كان أكرب مرشوع استثامر داخيل يف تاريخ

لكنها تحد من خيارات اإلصالح ،ال سيام إن كانت الدولة املمر الرئييس للمحسوبية .وكام رشح

اليمن بتكلفة زادت عن  4مليارات دوالر؛ إىل جانب عدة مرشوعات عقارية مباليني الدوالرات

أحد رشكاء أحمد عيل صالح يف حديث له عام :2012

79

دعمها مستثمرون سعوديون وقطريون وطورت باالشرتاك مع مؤسسات تابعة ألحمد عيل مثل
شبام والهيئة العامة لالستثامر .لكن الزيادة كانت قصرية ،وبحلول عام  2009انخفض تدفق

لقد أعطانا سلطة عندما احتجنا إىل مساعدته لتمرير األمور عرب الحكومة .ودعمنا يف مواجهة

االستثامرات بسبب األزمة املالية العاملية وتوقف مشاريع تطوير النفط وعودة شك املستثمرين

التحديات العادية ،ولكنه تراجع أمام أي أمر صعب .كان كأبيه موازنا ،ومل يرد أن يتحمل أي

بجدوى العمل يف اليمن.

تكلفة سياسية .ملاذا يخرس؟

80

وبحلول عام  ،2010كان االقتصاد الكيل يف تدهور متسارع ،مع وصول اإلنفاق الحكومي
ملستويات قياسية وتراجع إنتاج النفط وثبات أسعاره مبستوى أقل من العام السابق .وباع
البنك املركزي اليمني احتياطه من النقد األجنبي يف محاولة لتثبيت سعر الرصف .ومع ذلك

االقتصاد السيايس أثناء الثورة

هبط الريال اليمني برسعة ،لريفع أسعار البضائع املستوردة ،مبا فيها الغذاء .وكان البنك املركزي

16

يحصل عىل معظم رأسامله من القطاع املرصيف الخاص ببيع أذون خزانة وسندات يف السوق

كان أطراف الرصاع الرئيسيني يف عام  2011سامرسة السلطة الذين كانوا يف محور اتفاق النخبة

املحلية بأسعار فائدة سخية ،مام عاد بربح وفري عىل نخبة رجال األعامل الذين ملكوا القدر

يف العقود الثالثة السابقة :صالح؛ وعيل محسن ،الذي انشق إىل جانب املحتجني يف مارس 2011؛

األكرب من ديون الدولة ،إال أنه رصف الرشكات العادية عن االقرتاض.

وحميد وصادق األحمر ،اللذان وألول مرة يف الرصاع طلبا من صالح وأرسته علنا مغادرة اليمن.

ويف األشهر التي سبقت ثورة عام  2011مبارشة ،واجه صالح ضغطا متجددا من املانحني

تسبب الرصاع يف صدع عميق بالنظام ،واستخدم كل فصيل ثروته الخاصة وتحكمه يف

ليوقف التدهور االقتصادي لليمن .وتنفيذا لرشوط صندوق النقد الدويل للحصول عىل دعمه،

مؤسسات حكومية خالل عام  2011لجمع الدعم لقضيته .إذ مول حميد مخيم االعتصام يف

أصدرت الحكومة قانونا إلصالح الرضائب وأقرت بتقليل تدريجي لدعم الوقود يطال املستهلكني

ساحة التغيري بصنعاء .ووعد صالح الجيش وموظفي الخدمة املدنية برفع األجور كإغراء إلبقاء

الصناعيني أوال ثم املبيعات العامة .لكن املسؤولني ظلوا متشككني من تنفيذ اإلصالحات نظرا

العامة هادئني ،واستخدم التمويل الخاص لتحصيل األسلحة ومتويل البلطجية الذين هددوا

World Bank, ‘Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development’, working paper, September 2007.
80
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االقتصاد السيايس

املحتجني ،مدعوما من تجار أثرياء من املؤمتر الشعبي العام 81.وكقوة ردع للحرس الجمهوري

اإلصالح االقتصادي واالجتامعي يف السنوات السابقة 88.وخالل عام  ،2011أظهر أحمد وعنارص

الخاص بأحمد عيل صالح ،جند عيل محسن جنودا جددا من ساحة التغيري ومن رجال القبائل

أخرى يف النظام أنهم يعتربون الفقر وعدم االستقرار من املشكالت فقط إىل درجة تأثريها عىل
ثروتهم ومكانتهم الشخصية.

بشامل وغرب صنعاء يف فرقته املدرعة األوىل.

82

وتدهور الوضع االقتصادي برسعة .إذ فجر رجال القبائل يف مارس  2011أنبوبا هاما للنفط

وتأكدت هذه النقطة عندما ساعد احتامل فرض األمم املتحدة لعقوبات فردية يف إقناع

يربط ما بني مأرب يف وسط البالد ومنشآت للتصدير مبيناء رأس عيىس عىل البحر األحمر.

صالح أخريا باملوافقة عىل املبادرة الخليجية يف نوفمرب ( .2011هدد بفرض عقوبات عىل عيل

وتسبب االنفجار يف قطع مصدر مهم للعائدات الحكومية وأرض بإمدادات الوقود املحلية ،لتؤثر

محسن وحميد األحمر أيضا ).وأخرب حميد املفاوضني أنه يخرس أمواال لدعمه الحرب ومخيم

بدورها عىل املاء والطعام( .حيث يكرث استخراج املياه الجوفية يف اليمن باالعتامد عىل مضخات

االعتصامات ،وبسبب إغالق سبأفون من قبل صالح يف عام  ،2011وقدر أنه لن يتمكن من

ديزل ،ويشحن املاء والطعام عىل الطرقات إىل السوق ).لذا بدأت صنعاء باسترياد الوقود لتلبي

االستمرار طويال يف معارضته.

الطلب املحيل ،مام جدد الضغط عىل احتياطي النقد األجنبي وقيمة الريال اليمني.
أدى اختالل سلسلة إمداد السلع إىل تضخم هائل يف أسعار كافة السلع األساسية ،فكانت
األرس اليمنية بالكاد تتحمل أسعارها ،خاصة مع تأثري األزمة السياسية عىل االقتصاد .أما معدالت

االقتصاد السيايس خالل املرحلة االنتقالية

البطالة العالية إىل مستوى خطري فتصاعدت أكرث وزادت عن  50باملائة ،وارتفع مستوى الفقر
إىل نسبة مشابهة 83.وعانت الحكومة والبنك املركزي إلبقاء االستقرار املايل بعد أن شحت السلع

رغم التقلبات يف االقتصاد السيايس لليمن ،مل يتغري أساسه كثريا عىل مدى عام  ،2011بل

األساسية .وأصبح انقطاع الكهرباء حدثا يوميا لسكان املراكز الحرضية ،بينام عاىن سكان الريف

واستمر إىل حد كبري كام كان بعد عامني من االنتقال .وبتوقيع املبادرة الخليجية “وافقت األرس

خصوصا يف تحصيل الطعام واملاء ألن تدهور الوضع األمني عرقل نقلها.

النخبوية عىل اتفاق لتقاسم السلطة ،أقره وحكم به املجتمع الدويل” .ورغم تسليم صالح
89

وبعد ثالثة أشهر من األوضاع اإلنسانية املتدهورة ،تربعت السعودية لليمن يف يونيو 2011
بثالثة ماليني برميل من النفط ،وأتت تربعات أصغر من اإلمارات وسلطنة عامن 84.فساعدت
تربعات الطوارئ هذه يف وقف االنهيار الكامل إلمدادات السلع األساسية وأعادت قدرا من
االستقرار االقتصادي.

السلطة رسميا لهادي يف نوفمرب  ،2011كان بعد نقطة ارتكاز للجيش وقوة اقتصادية وسياسية
وإىل حد ما قبلية.
لكن نجاح املرحلة االنتقالية يتطلب أن تنتج نظاما سياسيا يعترب عىل نطاق واسع رشعيا
ومنصفا يف توزيع املوارد .وقد وصف املبعوث األممي الخاص جامل بن عمر املرحلة االنتقالية

ويف تلك األثناء ،أرسع األغنياء األقوياء بنقل أموالهم للخارج .حيث قدر مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية خروج  712مليون دوالر صاف من اليمن عرب القنوات الرسمية يف عام .2011

قائال:

85

ويقدر محللون محليون أن تدفق رأس املال خالل عام  2011كان أكرب بكثري ،ليصل إىل مليارات

من نظام قديم للحكم من خالل املحسوبية ترك البلد مفلسا ويف فوىض إىل نظام جديد من

الدوالرات 86.ونتيجة لذلك ضاعفت الحكومة يف يوليو سعر البنزين للمستهلك من خالل بيع

الحكم الدميقراطي يضمن وجود مؤسسات أكرث شفافية ومسؤولية.

90

الوقود غري املدعم الخايل من الرصاص عوضا عن املدعم الحاوي للرصاص.

87

وخالل النصف األول من عام  ،2011ظن العديد من اليمنيني أن عيل صالح قبل باألزمة

لقد تضمنت املبادرة الخليجية عددا من التدابري التصحيحية الرامية إىل إعادة توازن

اإلنسانية أو رمبا أثارها ليك يزيد من الضغط السيايس عىل حميد األحمر وعيل محسن .عالوة

السلطة وإخضاعها للمساءلة ،ومن أبرزها الحوار الوطني ،فضال عن مادة تطلب من هادي

عىل ذلك ،وخالل فرتة عاىن فيها املواطن العادي أكرث من أي وقت سبق ،استطاع عدة أفراد

تشكيل لجنة إلعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية من ائتالف

من النخبة الحصول عىل دخل كبري لحصولهم عىل األسلحة والوقود املهرب ،ومتكنوا من بيعها

من أعضاء املؤمتر الشعبي العام ومكونات أحزاب اللقاء املشرتك املعارضة التي تشمل حزب

للقطاع الخاص وفصائل نخبوية أخرى ،بينام حصنتهم ثروتهم من التأثريات السيئة لنقص

اإلصالح (انظر امللحق).
بيد أن إعادة التفاوض عىل “قواعد اللعبة” الرسمية وغري الرسمية خالل املرحلة االنتقالية

السلع وارتفاع األسعار.
يكشف سلوك النخبة خالل نقاط التحول يف الحياة السياسية الوطنية –وردود فعلهم عىل

ال تجري يف مؤمتر الحوار الوطني .رغم أن املحادثات قد ضمنت للجامعات املهمشة يف السابق

فرص التحويل املؤسيس الشامل ،كام يف ثورة عام  –2011قدرا كبريا عن رؤيتهم للفقر بالنسبة

صوتا عن شكل بنية الدولة املستقبلية ومؤسساتها –وإقامة بيئة آمنة يفصح فيها عن معاناتهم

ألولوياتهم الخاصة .وقد وجد الدبلوماسيون الذين تحدثوا مع أحمد عيل صالح آنذاك أنه غري

علنا الشباب والنساء والحوثيون والجنوبيون ،من بني آخرين– إال أنها مل متكنهم من تحدي

متعاطف مع مأزق اليمنيني الناجم عن األزمة اإلنسانية ،رغم أنه وضع نفسه يف موقع راعي

شبكات السلطة غري الرسمية التي أثبتت مناعة كبرية من التغيري يف املايض.

81
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طوال الرصاع استمر عيل محسن بإرسال الفواتري للحكومة لتغطية نفقات الوحدة العسكرية واستمرت وزارة الدفاع يف الدفع له.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

يضاف إىل ذلك أن الحكومة االنتقالية مكونة يف الغالب من وزراء ومسؤولني من حقبة

االقتتال الداخيل للنخبة

صالح ،ومن بينهم أعضاء يف املعارضة شاركوا من قبل يف الحكومة .ومل تكن عملية إعادة

إن حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت كجزء من املبادرة الخليجية قد كابدت لتعمل عىل

هيكلة الجيش والقطاع األمني شفافة ،واستبعدت مشاركة املجتمع املدين وجامعات معارضة

النحو املرجو من إنشائها ،وبدال من ذلك أصبحت املوقع األوضح لتنافس النخبة .وأعطيت

أخرى كالحوثيني الذين اعتربوها قضية ذات أولوية .وتقع مهمة إخضاع فصائل النخبة وتقوية

أهم املناصب يف مجلس الوزراء ألعضاء من املؤمتر الشعبي العام وحزب اإلصالح ،وكان للعديد

مؤسسات الدولة عىل عاتق الرئيس هادي؛ ويف الواقع طُلب من اليمنيني أن يناقشوا مستقبل

منهم خربة سابقة يف الحكومة .وكان من أهم مصادر التوتر داخل مجلس الوزراء تصور املؤمتر

بلدهم وأن يثقوا يف الوقت نفسه بالرجال الذين كانوا أساسيني يف نظام صالح إلضعاف قوة

الشعبي العام أن حزب اإلصالح يحاول السيطرة عىل السلطة بتعزيز شبكاته غري الرسمية داخل

النظام وإحداث التغيري.

الوزارات التي يسيطر عليها والحصول عىل مناصب حكم محيل هامة ألعضائه – ومبوافقة
ضمنية من هادي الذي يتصور املتشددون من حزب املؤمتر أنه يحاول تقوية حزب اإلصالح من

إعادة هيكلة الجيش

أجل إضعاف سلفه .والرأي املقابل أن صالح وأعضاء املؤمتر يقوضون الحكومة عن عمد إلقناع

رغم الشك املبديئ بأن الرئيس هادي كان “من رجال عيل صالح” ،فقد أثبت رغبة يف تحدي

اليمنيني بأن حياتهم كانت أفضل أيام النظام السابق.

96

الوضع القائم يف اليمن .ففي أبريل من عام  ،2012وبعد شهرين من توليه السلطة ،أمر بعزل

ويف ظل حكومة الوحدة الوطنية كان التقدم قليال سواء يف حل مشاكل اليمن اإلنسانية

عدد من حلفاء صالح الرئيسيني يف الجيش 91.ويف ديسمرب  ،2012أعلن سلسلة خطوات إلعادة

العاجلة أو مشاكل التنمية طويلة األجل ،ومن ذلك رصف  8,1مليار دوالر من املساعدات التي

هيكلة الجيش ،شملت حل الفرقة املدرعة األوىل التابعة لعيل محسن والحرس الجمهوري التابع

تعهد بها يف سبتمرب ( 2012انظر الفصل الرابع) .وقد عرب املسؤولون يف البنك املركزي –ويعترب

ألحمد عيل صالح ،إىل جانب زيادة عدد املناطق العسكرية من خمسة إىل سبعة ،ليوسع من

عىل نطاق واسع من أفضل املؤسسات العاملة يف اليمن– عن قلقهم من طريقة إدارة مجلس

سيطرة وزارة الدفاع عىل قوات عسكرية كانت تخضع لقادة مستقلني إىل حد كبري.

92

الوزراء لالقتصاد ،وذلك بعد أن أقر مجلس النواب يف يناير  2013أكرب موازنة بأكرب عجز يف

ويف أبريل  ،2013أتبع هادي ذلك بإصدار مزيد من املراسيم ،كان أهمها تعيني كل من

تاريخ اليمن .حيث قلق املسؤولون فيه من أن العجز املتصاعد سيكون عن قريب فوق

أحمد عيل صالح وعيل محسن –اللذين استمرا يف قيادة وحدتيهام رغم إعالن حلهام– كسفري

االستطاعة .ويوجه معظم اإلنفاق لألجور والنفقات العامة والجيش ودعم األسعار ،مام يكشف

يف اإلمارات وكمستشار للرئيس لشؤون األمن بالرتتيب .وعني عددا من حلفاء صالح كسفراء

امتدادا –إن مل يكن توسعا– لنظام صالح املعتمد عىل املكافآت واملحسوبية.

وملحقني عسكريني ،كهاشم األحمر أخي حميد وأعىل الضباط رتبة من أرسة األحمر.

93

97

وحيثام أمكن أقال هادي من عينهم صالح من أعىل املناصب يف رشكات الدولة ،كحافظ

ال شك أن عملية إعادة هيكلة الجيش قد خففت من نفوذ صالح .وإنجاز هادي األسايس

معياد من املؤسسة االقتصادية اليمنية ،وعبد الخالق القايض الرئيس السابق للخطوط الجوية

حتى اآلن هو إحداث توازن يف القوة العسكرية للفصائل املتنافسة ،لكن يبقى التحدي األكرب

اليمنية التابعة للدولة ،إىل جانب أشخاص مرتبطني بصالح كرئيس الرشكة الوطنية للتبغ

–وهو بناء جيش موحد واحرتايف– قامئا 94.ومع ذلك فإن اعتامد هادي عىل “الحكم باملراسيم”

والكربيت ورئييس مرصفني تديرهام الدولة هام البنك الوطني اليمني وبنك التسليف التعاوين

قد أصبح مدعاة للقلق ،حيث كان يعلن عن كل خطوة يف اإلعالم الرسمي بدون إشعار سابق

الزراعي .لكن ما زال يتحكم يف القطاع الخاص العدد الصغري نفسه من جهات النخبة 98.أما

أو كاف .ويرى بعض املراقبني تعيني عيل محسن كمستشار للرئيس يف شؤون الدفاع عالمة عىل

املنحازون علنا لصالح فرسعان ما اندمجوا يف النظام الجديد ولجأوا إىل رئيس الوزراء باسندوة

قوته بالنسبة إىل منافسيه من أرسة صالح .ويقول املقربون من الرئيس هادي إنه يعترب تعيني

والرئيس هادي وحميد األحمر لضامن حامية مصالحهم.
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عيل محسن كمستشار رشا ال بد منه للمحافظة عىل توازن القوى الهش .وقد اتهم هادي أيضا
بتعيني حلفائه محل مسؤوليني مقربني لصالح ،فضال عن تغيري أعىل األسامء ومحاولة ترجيح

لعبة جديدة مع نفس الالعبني؟

ميزان القوة لجانبه ،بدال من حل املشاكل ذات األولوية كالفصائلية واملحاباة.

يف طيات كل من املبادرة الخليجية والحوار الوطني إمكانية إعادة تفاوض تاريخية للتسوية

مل يطلق صالح تحديا ظاهرا لعملية إعادة هيكلة الجيش منذ عام  ،2012عندما أمر عددا

السياسية بني تحالفي القبائل الشاملية حاشد وبكيل –وميثالن نحو ثالثة ماليني شخص هم أكرث

من الضباط املقربني له برفض أوامر نقلهم – مام أدى يف أحد األوقات إىل إغالق مطار صنعاء.

املستفيدين من منوذج املحسوبية الراهن القائم عىل النفط– وبني بقية السكان يف بلد من 25

لكن حملة من االغتياالت استهدفت حلفاء هادي وعيل محسن يف األجهزة األمنية ،فضال عن

مليونا .وتأيت توصيات الحوار الوطني إلصالح مؤسسات الدولة نتيجة لعملية شاملة نسبيا من

عدد متصاعد من التمردات ،تقرتح أن قدرته عىل تعطيل الحكم تتجاوز االقتتال الداخيل الدائر

التشاور لتمثل رؤية تقدمية ملستقبل البلد.
ومع ذلك فام زالت البنية األساسية لالقتصاد السيايس يف حقبة صالح يف مكانها إىل حد

يف مجلس الوزراء واملوضح أدناه.
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االقتصاد السيايس

كبري .وما زالت معظم “قمم قيادة” االقتصاد بيد النخبة نفسها ،بعد تعديل طفيف .أما تناوب

يف السياسة ،يرجح أن األحزاب التي ستحصد غالبية األصوات يف االنتخابات النيابية والرئاسية

الوزراء وقادة الجيش فهو إعادة توازن بني الفصائل النخبوية املتنافسة .ويقرتح سلوك النخبة

يف عام  2014ستكون تلك األفضل تنظيام ومتويال ،كحزيب املؤمتر واإلصالح .بيد أن الجهات

عرب املرحلة االنتقالية أن األعضاء السابقني لنظام صالح ما زالوا نفعيني عموما ،وال يكتفون

السياسية األخرى –كحركة الشباب والحوثيني والحراك الجنويب– ستواصل تحدي رشعية مجلس

باملشاركة يف عملية االنتقال ذات الرعاية الدولية بل يشاركون يف مفاوضات ورصاعات قامتة.

النواب –ويف بعض الحاالت رشعية الدولة نفسها– ما مل متنح حصة أكرب يف النظام.

ورغم الفرصة التي أتاحها الحوار الوطني ،فام زالت تلك الكتلة يف قلب السلطة السياسية
واالقتصادية والعسكرية بعيدا عن التحدي (أو الدخول) من قبل املستبعدين عنها.

وما زالت القضايا االقتصادية األساسية لليمن ملحة ،وتلوح بوادر أزمة مالية وأخرى مبيزان
املدفوعات .لكن ال يرجح أن تضع الحكومات املستقبلية اإلصالح يف أولوياتها حني يتوجب

قد يكون لتغري املشهد السيايس أثر يف األجل املتوسط .فقد تشكلت أحزاب جديدة بهدف

عليها العبور بالبالد عرب املصالح الراسخة لسامرسة السلطة وحفظ السالم الهش الذي أنجزته

تكنوقراطي ،وميكن اآلن للحركة الحوثية والحراك الجنويب تشكيل تحد مشرتك للدولة املركزية،

املبادرة الخليجية .ونتيجة لذلك فمن املرجح أن يزداد التدهور االقتصادي عىل مدى السنوات

مام قد يغري حسابات السياسيني بصنعاء .ويدرك النشطاء الشباب أنهم قادرون عىل القيام

القليلة القادمة .آخذين بعني االعتبار األحداث التي مرت بها مرص هذا العام –التي تسبب يف

باحتجاجات واسعة – حتى وإن مل يشكلوا بعد تحالفا متامسكا ذا أهداف واضحة ،ورغم

جزء منها عىل األقل التدهور االقتصادي– يجب عىل صناع السياسة أن يضعوا يف حسبانهم أثناء

خطر االستامع لهم بجدية أقل من املجموعات املسلحة .ولعدم وجود “قوة ثالثة” متامسكة

تخطيطهم للسنوات املقبلة احتامل تجدد االضطرابات بسبب املشاكل االقتصادية.
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أضعاف حجم املساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الواليات املتحدة ملرص.

الدبلوماسية واألمن

 .4العوامل الدولية

لقد ساعدت مصالح األمن القومي لكل من اململكة املتحدة والسعودية والحقا الواليات
املتحدة يف صياغة مالمح السياسة اليمنية خالل القرن العرشين .ومنذ أحداث الحادي
عرش من سبتمرب ،تقاسمت الدول الثالث املخاوف من وجود تنظيم القاعدة يف اليمن،
وتصاعدت املخاوف بعد تشكيل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف عام  ،2009عىل
الرغم من تفرد كل منها بنهج مختلف ملكافحة اإلرهاب .ويف السنوات األخرية ،شجعت
االنتقادات التي وجهت للرتكيز عىل الحرب عىل اإلرهاب كل من الواليات املتحدة

مل يتشكل االقتصاد السيايس يف اليمن من خالل سلوك النخب املحلية وحدها ،ولكن كذلك

واململكة املتحدة عىل زيادة الرتكيز عىل احتياجات التنمية طويلة األجل يف اليمن ،ولكن

من خالل عدد من العوامل الدولية ،تبدأ من اندماجه املتزايد يف النظام املايل الدويل

جهود مكافحة اإلرهاب ظلت يف الصدارة .ويعرتف الدبلوماسيون ،يف اليمن وسياقات

ووصوال إىل الحرب عىل اإلرهاب .ففي عام  ،2011عىل سبيل املثال ،ساهمت مصالح

أخرى ،بشكل غري رسمي بأن مصالح األمن عىل املدى القصري تقيد بشكل روتيني ،وأحيانا

األمن القومي للواليات املتحدة واململكة املتحدة والسعودية يف دخول الدول الثالث يف

مبارش ،األهداف اإلمنائية طويلة األمد وتتعارض معها ،ناهيك عن أهداف حقوق اإلنسان

مفاوضات حول عملية انتقالية منضبطة ،ملنع انزالق اليمن نحو حرب أهلية ،وكذلك،

والدميقراطية.

وهو األهم ،للحد من تعطيل عمليات مكافحة اإلرهاب .وقد ساعدت التربعات النفطية

ويعترب خطر هجامت القاعدة شاغال رئيسيا للجهات الدولية الرئيسية الفاعلة يف

واملساعدات املالية التي بلغت مليارات الدوالرات يف العامني  2011و  2012يف درء االنهيار

اليمن فيام يتعلق بأمنها الداخيل .وقد جرى التأكيد من جديد عىل هذه املخاطر بعد

االقتصادي التام.

اإلغالق املؤقت إلحدى وعرشين سفارة للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط ،ومنها

ومل يكن اندماج اليمن يف االقتصاد السيايس املعومل الذي بزغ منذ نهاية الحرب الباردة

سفارتها يف صنعاء ،يف أغسطس  2013ألسباب أمنية ،عىل أساس معلومات استخباراتية

دعامة لالستقرار دامئا .وكام لوحظ فيام سبق ،فإن الفساد الواضح للنخب السياسية –الذي

حول تهديدات القاعدة املنبثقة من اليمن حسبام ذكر .كام جرى إغالق السفارة الربيطانية

سهلته مقدرتها عىل سحب كافة رأس املال إىل خارج البالد– كان من العوامل الرئيسية

يف صنعاء أيضا عىل األساس ذاته .ويف السابق ،برز دور اليمن باعتباره مالذا آمنا لتنظيم

التي زعزعت استقرار نظام الرئيس عيل صالح يف عام  .2011وسوف تتعارض معالجة هذه

القاعدة عىل الساحة الدولية يف ديسمرب من عام  2009يف أعقاب محاولة فاشلة لتفجري

القضية الحساسة أحيانا مع املصالح الدولية ملكافحة اإلرهاب ،التي تعتمد –ال سيام يف

طائرة مدنية فوق مدينة ديرتويت من قبل مواطن نيجريي تدرب عىل يد تنظيم القاعدة

املدى القصري– عىل الحفاظ عىل عالقات قوية مع تلك النخب الراسخة.

يف اليمن .ووجدت االستخبارات األمريكية روابط بني هذه املؤامرة وبني أنور العولقي،

وتتجىل أهمية تحقيق األهداف األمنية وأهداف مكافحة اإلرهاب من خالل حقيقة

وهو رجل دين ميني أمرييك ،الذي كان املسؤول اإلعالمي للتنظيم والذي قيل أيضا بأنه

أن التمويل الدويل كان يصب طوال تاريخه يف القطاع األمني أكرث من التنمية االقتصادية

كان عىل عالقة باملخططني ألحداث الحادي عرش من سبتمرب وحادثة إطالق النار يف قاعدة

ألفقر دولة يف العامل العريب .وعالوة عىل ذلك ،فإن املصالح األمنية للجهات الدولية كانت

عسكرية يف تكساس يف عام  .2009وقد لقي العولقي مرصعه يف غارة لطائرة أمريكية

يف بعض األحيان تتعزز حينام ال تخضع تلك النخب ملساءلة الشعب ،وبالتايل كانت

بدون طيار يف اليمن عام  .2011ومن جانبها ،تشارك الحكومة الربيطانية نظريتها األمريكية

عىل استعداد التخاذ مواقف بعينها يف القضايا األمنية املثرية للجدل ،وال سيام استخدام

يف قلقها إزاء اليمن باعتباره حاضنا لتنظيم القاعدة.

رضبات الطائرات بدون طيار ،فهي تخدم تلك املصالح عىل حساب الرأي العام املحيل.

أما السعودية فرتى أن اليمن قد أصبح مالذا آمنا للمتطرفني السعوديني ،ومنه تنطلق

ويف حني تعاونت الدول املانحة الخليجية والغربية بشكل فعال نسبيا يف مكافحة اإلرهاب

هجامت عىل اململكة .ومنذ أوائل األلفية الجديدة ،أطلقت السعودية حملة دعائية

ويف االتفاق اليمني االنتقايل ،مع وجود متاهي كبري يف األهداف االسرتاتيجية للتنمية

مضادة للقاعدة إضافة إىل حملة ملكافحة اإلرهاب ،مام دفع عددا من أعضاء الجامعة إىل

االقتصادية ،إال أن الطرفني ال يتفقا بشأن اإلصالح السيايس.

الهرب خارج السعودية .وكان لهذه الجهود نصيب من النجاح ،ومل تقع هجامت معتربة

ورغم أن االختالفات الكبرية حول سياسة االنتقال اليمني مل تظهر بعد ،لكنها مرشحة

عىل األرايض السعودية منذ عام  .2005ولكن الخطر الذي يشكله هؤالء املتشددون

ألن تطفو عىل السطح مستقبال .وقد برزت مخاطر التفكك من خالل ذلك االختالف

الذين فروا إىل اليمن عاد إىل دائرة الضوء يف أغسطس  2009عندما قام مواطن سعودي

الحاد يف سياسات املساعدات التي تنتهجها الدول الخليجية وسياسات املعونة الغربية

–عاد إىل البالد بعد إعالنه التوبة من اإلرهاب– بتفجري انتحاري وكاد أن يقتل محمد

ملرص يف أعقاب انقالب يوليو  2013العسكري .فبينام ناقشت الدول الغربية مسألة قطع

بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ،مساعد وزير الداخلية آنذاك الذي أصبح اآلن وزير

املساعدات ورشعت بعض الدول األوروبية يف ذلك ،تعهدت السعودية واإلمارات والكويت

الداخلية.

مبا إجامليه  12مليار دوالر للحكومة املرصية الجديدة ،وهو مبلغ يفوق مبقدار عرشة
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وقد اشتبكت السعودية أيضا مع الحركة الحوثية التي تتخذ من محافظة صعدة عىل
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الحدود مع اململكة معقال .فقد شنت القوات السعودية غارات جوية عىل صعدة يف نهاية

إعادة تقييم رشوط املشاركة

عام  102.2009ومنذ مدة اتهمت الحكومة السعودية إيران ،التي تعتربها التهديد االسرتاتيجي

عىل الرغم من االنتقادات التي مفادها أن الدعم الخارجي لنظام عيل صالح مل يعد يتفق مع

األسايس 103،بتقديم دعم مبارش للحوثيني .وقامت اململكة أيضا بتمويل النخب يف صنعاء

استقرار اليمن الطويل األجل يف السنوات التي سبقت الثورة ،إال أن القوى األجنبية مل تعاود

لتحارب املسلحني الحوثيني يف مقرهم ،ومولت املدارس السلفية يف دماج ،وهي بلدة يف معقل

النظر يف رشوط املشاركة هذه إال يف ربيع عام  .2011وعندما جاءت تلك اللحظة ،ساهمت

الحوثيني يف صعدة ،مام أدى إىل وقوع اشتباكات متقطعة بني الجامعتني 104.وبينام أعرب

تقييامت حكومات اململكة املتحدة والواليات املتحدة والسعودية ملصالح األمن القومي لكل

املحللون الخليجيون عن قلقهم من تحول الحوثيني إىل ميليشيا عىل غرار حزب الله عند

منها يف اعتامد جهود منسقة لدعم انتقال منضبط وإيقاف خطر الحرب األهلية والحد من

الحدود السعودية ،يرى العديد من املحللني الغربيني أن مزاعم وجود ارتباط بإيران مبالغ

تعطل عمليات مكافحة اإلرهاب .ومن وجهة نظر أمنية ،كانت األولوية الفورية دعم انتقال

بها .لكن يبدو أن إيران تطالب بحقوق أكرب يف اليمن ،خاصة مع تصاعد “حربها الباردة” مع

إىل قيادة بوسعها أن تواصل التعاون يف مكافحة اإلرهاب مع الحفاظ عىل الدعم لدرجة عالية

السعودية والواليات املتحدة .وهناك من األدلة الرسدية ما يشري إىل أن إيران تغازل النشطاء

من التدخل الدويل املبارش – خاصة من قبل الواليات املتحدة.

الشباب يف املناطق الحرضية وكذلك الحراك الجنويب – عىل الرغم من أنه ليس من الواضح إىل
أي مدى يصل التمويل اإليراين إىل حد النفوذ.
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وبينام عارضت السعودية بشدة موقف الواليات املتحدة من اإلطاحة بالرئيس املرصي
حسني مبارك ،فإنها اتخذت نظرة مختلفة تجاه مصري عيل صالح ،فقد كانت عالقتها معه

وبالتايل كان للمخاوف األمنية ومكافحة اإلرهاب –وهام عادة من أهم أولويات الناخبني
يف البلدان املانحة مقارنة بالسياسات اإلمنائية الدولية طويلة األجل ،وتتمحور حولها نرشات

مرتددة دامئا .وقد مثل القرار السعودي بدعم عملية انتقال سيايس عىل أساس تفاويض يف اليمن
تغريا ملحوظا يف سياستها تجاه الثورات العربية (انظر الصندوق .)2

األخبار– أهمية قصوى يف النهج الذي تبنته كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة

فرغم االعتقاد الشائع بأن السعودية تفضل التمسك بالوضع القائم ،كام تبني من سياستها

والسعودية تجاه اليمن .ويف حني تشمل سياساتها أيضا األهداف اإلمنائية الطويلة األجل ،إال أن

تجاه الثورة يف مرص ويف البحرين ،إال أنها كانت عىل استعداد لدعم االنتقاالت التي تعتقد

هناك مقايضات ورصاعات بني األهداف القصرية األجل ملكافحة اإلرهاب –ينطوي منطقها غالبا

أنها تعزز مصالحها الوطنية واإلقليمية ،مبا يف ذلك تلك التي جرت يف ليبيا وسوريا – وأيضا

عىل تعزيز قدرات األمن لدى النخب القامئة– وبني السياسات الرامية إىل تطوير منوذج سيايس

يف اليمن ،بعد أن بات من الواضح أن استمرار وجود عيل صالح ميثل زعزعة الستقرار البلد.

واقتصادي أشد استدامة عىل املدى الطويل .وهذه السياسات ليست بالرضورة يف مصلحة

ولكن السعودية سوف تسعى للحد من التغيريات التي من شأنها متكني القوى التي تعتقد أنها

تلك النخب ،وميكن أن تقوضها يف نهاية املطاف .بل نزعت النخب السلطوية التي تتعاون يف

ترفض النموذج السعودي ،أو تسعى إىل تصدير الثورة إليها .وهنا يرى املسؤولون السعوديون يف

الحرب التي تتزعمها الواليات املتحدة عىل اإلرهاب إىل استخدام تعاريف واسعة ومسيسة

انتشار األيديولوجية اإليرانية ونفوذها التحدي اإلقليمي األسايس .كام أن لهم الكثري من القلق

لإلرهاب لجلب الداعمني األجانب إىل رصاع داخيل ضد منشقني أو حتى منافسني تجاريني .ويف

إزاء جامعة اإلخوان املسلمني.
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حالة اليمن ،فإن توفري املساعدات العسكرية والتدريب وتبادل املعلومات االستخبارية حرصا
ألرسة صالح قد أدى وإىل حد كبري إىل كبت أي ضغط محيل من أجل اإلصالح السيايس طوال

التامسك الدويل

العقد التايل ألحداث سبتمرب ،عىل الرغم من الخطاب الرسمي الغريب عن دعم الحكم الرشيد.

كانت املبادرة الخليجية حيال اليمن من األمثلة البارزة عىل الوحدة بني دول مجلس التعاون

ولكن املفاضلة بني األمن عىل املدى القصري واإلصالح عىل املدى الطويل ليست بسيطة

الخليجي .ومع ما مثلته تلك الثورات يف مختلف أنحاء املنطقة من مباغتة لها يف البداية،

باملرة .فقد وجدت األنظمة املدعومة أن لكونها حليفا يف الحرب عىل اإلرهاب فوائد واضحة

فرسعان ما تباينت ردود أفعال دول املجلس تجاه مرص .ورغم وجود بعض االنقسامات أيضا،

من حيث الحصول عىل الدعم األمني الخارجي والتمويل واملعدات .أما من وجهة نظر

أظهرت هذه الكتلة من الدول قدرا أكرب من الوحدة يف موقفها وتدخلها يف البحرين .لكن

السياسة الواقعية ،فإن لهذه األنظمة مصلحة يف التعاون من دون أن تسعى إىل إيجاد

التنسيق بني دول مجلس التعاون الخليجي تحسن تجاه اليمن وليبيا ،وهو متاسك رحبت به

حل جذري ملشكلة اإلرهاب ،ألن مكافحة اإلرهاب قد أصبحت مصدرا للقوة واملوارد .ويف

الدول الغربية الحريصة عىل أن ترى حلوال إقليمية للمشاكل اإلقليمية .ومع ذلك تبقى هناك

حالة نظام عيل عبد الله صالح ،اتضح أكرث أن تعارض املصالح قد يفسد التعاون يف الحرب

خالفات وتنافسات بني دول مجلس التعاون الخليجي ،ال سيام بني السعودية واإلمارات من جهة

عىل اإلرهاب ،ال سيام مع اشتداد التنافس داخل النظام يف أواخر العقد األول من األلفية

وقطر من جهة أخرى إزاء سوريا ومرص والدور اإلقليمي لجامعة اإلخوان املسلمني .وال ميكن أن
نتحدث حتى اآلن عن دول مجلس التعاون الخليجي ككيان موحد يف السياسة الخارجية ويف

الجديدة.
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ال توجد إحصائيات عن الضحايا اليمنيني من جراء االقتتال بني الحوثيني والجيش السعودي عام  .2009لكن الحوثيني يدعون وقوع خسائر فادحة بني املدنيني ،يف حني أنه قد قىض  113جنديا سعوديا نتيجة لهذا االقتتال.
‘Yemen rebels “leave Saudi Arabia”, Al Jazeera, 25 January 2010, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/01/201012517527990120.html.
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رغم أن مستقبل الدميقراطية يف املنطقة من شأنه أن يشكل تهديدا بالغا للنموذج السعودي ،فقد نظرت السعودية إىل التغيريات يف املنطقة من منظار الخوف من امتداد النفوذ اإليراين إىل درجة كبرية.
Hill and Nonneman, Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States.
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وفقا ملا كتبه يف عام  2011عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية يف جامعة صنعاء :إن صالح فشال ذريعا يف احتواء تنظيم القاعدة بل حاول أيضا استاملته الستخدامه ضد معارضيه املحليني والسعودية والغرب .ومن األمثلة التي قدمها ما حدث أثناء
كأس الخليج العريب لكرة القدم لعام  ،2010حيث ذكرت تقارير قبض النظام عىل كافة املشتبه بهم بأنهم من التنظيم واعتقالهم ،ثم أفرج عنهم حاملا انتهت البطولة.
_Abdullah al-Faqih, ‘The Yemen Uprising: Imperatives for Change and Potential Risks’, Real Instituto Elcano, 21 March 2011, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari58-2011.
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وباملثل ،فإن دعوة الرئيس باراك أوباما يف حالة مرص «النتقال منظم» كشفت الرأي بأن حكم مبارك مل يعد قادرا عىل الصمود أمام معارضة الشارع ومعظم الجيش ،ومن جانب آخر أظهرت رغبة بالتأكد من أن الزخم الثوري لن يسفر عن اتباع مرص
لنهج جديد يف العالقات مع الغرب وإرسائيل.
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اتهم معمر القذايف بالتآمر الغتيال امللك عبد الله عندما كان وليا للعهد.
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لقد عارضت السعودية تاريخيا وبشدة الحركات اليسارية والشيوعية والقومية العربية يف املنطقة ،ومن ضمنها تلك املوجودة يف جنوب اليمن .وليس لديها مصلحة برؤية دميقراطيات راسخة إىل جوارها قد تتحدى رسدها الديني والسيايس عن طابع
السلطة السياسية.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

الصندوق  :2أهم الشخصيات الفاعلة يف بيت آل سعود
خالل ثورة عام  2011وطوال املدة االنتقالية التالية ،مرت السياسة السعودية إزاء اليمن بتحوالت هامة .إذ تويف وزير الدفاع وويل العهد األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود يف خريف عام 2011
عن  80عاما .أما شقيقه نايف وزير الداخلية الذي خلفه يف منصب ويل العهد فتويف يف صيف عام  2012عن  78عاما .ومنذ الستينات تعاملت السعودية مع اليمن من خالل عالقات شخصية
أساسا ،حيث ترأس سلطان لجنة خاصة بالشؤون اليمنية دفعت مرتبات للشيوخ اليمنيني ،وأدار شبكات محسوبية واسعة وقوية عرب الحدود ،وكان منبع “السياسة” السعودية يف اليمن .هذا وقد
عمل نايف بصفته وزيرا للداخلية منذ عام  1975عىل رعاية شبكة معارف واسعة يف اليمن.
وخالل العقد األول من هذا القرن ،بدأت صحة سلطان بالتدهور ،فتحولت املبادرة بشأن اليمن “إىل جهات أخرى من بيت آل سعود ،وأصبحت مشتتة ومفتقرة إىل التنسيق واالسرتاتيجية
الواضحة”.أ ويف الفراغ الناجم عن مرض سلطان ،قام نايف بدور أبرز يف رسم إدارة السياسة يف اليمن ،وذلك إىل جانب ابنه محمد الذي أرشف عىل برنامج اململكة ملكافحة اإلرهاب .وبحلول عام
 ،2010ذُكر بأن نايف قد أقر بأن املرتبات القبلية التقليدية ال تشرتي الوالء وال توفر االستقرار وال تعمل كشبكة أمان اجتامعية تنرش املساعدة للمستويات الدنيا .لكن الرياض ترددت يف التخيل
عن نظام املرتبات .وبعد رحيل شخصيات رئيسية من عهد الحرب الباردة ،ضعفت تدريجيا الذاكرة املؤسسية لألرسة الحاكمة عن أوج عرص شبكات املحسوبية العابرة للحدود التي كانت قد ميزت
العالقات بني السعودية واليمن أثناء ذلك العهد.
وخالل ثورة عام  2011أوىل امللك عبد الله اهتامما شخصيا وثيقا باليمن ،وشاركه نايف ويل العهد آنذاك .ويف نوفمرب بالرياض ترأس امللك حفل توقيع الخطة االنتقالية وقبول صالح مببادرة
مجلس التعاون الخليجي .وخالل صيف  ،2012ومع تراجع الشعور بأزمة سياسية حادة يف صنعاء ،تحول اهتامم امللك بصورة متزايدة صوب سوريا .وقد قام وزير الخارجية سعود الفيصل بن عبد
العزيز بدور فاعل يف املراحل النهائية من مفاوضات انتقال السلطة يف خريف عام  ،2011إال أن قدرته عىل التعامل املبارش تفاوتت حسب حالته الصحية .وخالل معظم عام  ،2012تراجع دور
وزارة الخارجية بشأن اليمن رغم دعمها الرسمي لعملية أصدقاء اليمن.
وبحلول نهاية عام  ،2012بدى أن الزخم األقوى عن اليمن يعود افرتاضيا إىل وزارة الداخلية حيث خلف محمد بن نايف والده يف منصب الوزير .وعززت هيمنة الوزارة الواقعية النزعة السعودية
ب

العتبار اليمن مسألة أمنية داخلية بدال من اعتباره من شؤون السياسة الخارجية .ومثل ذلك استمرارية للتعاون يف مكافحة اإلرهاب ،لكنه مل يكن قيادة من التزام سيايس رفيع املستوى (الذي يبدو أنه
يتلقى القليل من التنسيق االسرتاتيجي الرسمي يف الرياض) .وعالوة عىل ذلك ،كان محمد بن نايف –الرئيس السابق ملكافحة اإلرهاب– آنذاك مسؤوال عن ملف أمني داخيل كامل لكافة املناطق اإلدارية
السعودية ،فضال عن اليمن .وكان أيضا لنائب وزير الدفاع خالد بن سلطان بن عبد العزيز موقف بارز يف اليمن خالل اشتباكات عام  2009مع الحوثيني ،وصور بالزي العسكري عىل الحدود ،إال أن نجمه
أخذ يخفت بعد وفاة والده سلطان ،ويف أبريل  2013حل محله نائب وزير دفاع جديد.
Hill and Nonneman, Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States.
ب

أ

جاءت ترقية محمد بن نايف بعد خمسة أشهر من استالم أخي نايف األصغر أحمد للوزارة.

املحيل والدويل للدخول يف مفاوضات حول املرحلة االنتقالية التي تحفظ بعض عنارص النظام

اليمن ،إذ كانت قطر غائبة إىل حد كبري عن املفاوضات بشأن املبادرة الخليجية.
وخالل النصف األول من عام  ،2011عمل سفراء بريطانيا وأمريكا واالتحاد األورويب يف
صنعاء بجد لبناء الدعم اإلقليمي والدويل التفاق دول مجلس التعاون الخليجي ،معزيزين بذلك

– يف سوريا ال محل لها من اإلعراب .فقد تبني من حدود تدخل دول مجلس التعاون الخليجي
يف سوريا أن كون هذه الدول من نفس املنطقة ال يشكل ضامنة العتبار تدخلها رشعيا.
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دبلوماسية نشطة قام بها عبد اللطيف الزياين ،األمني العام ملجلس التعاون الخليجي والرئيس

جنبا إىل جنب مع االتحاد األورويب والواليات املتحدة ،قامت األمم املتحدة بدور حاسم يف

السابق لألمن العام يف البحرين .وأيد السعوديون املبادرة الخليجية باعتبارها “تسوية عملية”

فرض ضغط اقتصادي عىل النخب التي قاومت االنتقال – وهو عامل حاسم يف نجاح املفاوضات

109

حول مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي يف نوفمرب  .2011ففي صيف عام  ،2012أملح

وبدءا من أواخر صيف عام  ،2011أصبح ملبعوث األمم املتحدة جامل بن عمر دور

قرار مجلس األمن رقم  2051إىل احتامل فرض عقوبات عىل الساسة والجهات يف قطاع األمن

متزايد األهمية يف بلورة رشوط االنتقال ورعاية مفاوضات مبارشة يف صنعاء .وقد تعززت قوته

الذين حاولوا تقويض العملية االنتقالية .كام أصدر الرئيس باراك أوباما أمرا تنفيذيا يجيز فرض

التفاوضية باملوقف اإلجامعي لألعضاء الخمسة الدامئني يف مجلس األمن (الصني وفرنسا وروسيا

عقوبات ضد من “يعرقلون العملية السياسية يف اليمن” .ويف غضون أقل من عام عىل انتخابه

واململكة املتحدة والواليات املتحدة) .وخالل عام  ،2012أعطى تواجد جامل بن عمر املنتظم

يف فرباير ،دبر هادي إقالة أخي الرئيس السابق صالح غري الشقيق – محمد صالح – من سالح

يف صنعاء زخام كبريا للعملية السياسية ،وساعد عىل إنفاذ االمتثال للمراسيم الرئاسية التي

الجو ،وتهميش دور أبناء إخوته يحيى وطارق وعامر.

بني فصائل النخبة املتنافسة ،ولكنهم مل يتدخلوا بشكل ملموس يف نتيجة املفاوضات النهائية.

أصدرها هادي وعزل بها أقارب مهمني لصالح من مناصبهم يف الجيش .وبعد إشادة واسعة،
يعود هذا النموذج عن تدخل األمم املتحدة والديناميكية الدبلوماسية بالكثري لقيادته والتزامه

ضامن تواصل التعاون يف مكافحة اإلرهاب – ومخاطر ردود الفعل العنيفة

شخصيا ،بدعم من مجلس األمن.

بحلول نهاية عام  ،2012اعترب املسؤولون األمريكيون املختصون بالسياسة اليمنية موقفهم

ولكن ثبت فيام بعد أن االقرتاحات القائلة بإمكانية تكرار تجربة اليمن – املتمثلة يف الدعم

22

من العملية االنتقالية يف البلد نجاحا نسبيا .وقد شعروا بالنجاح لكونهم قد متكنوا من
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مقابلة ،الرياض .2012 ،انظر كتاب هيل اليمن لوصف عن الدور السعودي يف عملية االنتقال.
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انظر أيضا Jane Kinninmont and Claire Spencer, ‘The Arab Spring: the Changing Dynamics of West-GCC Cooperation’, IAI Research Papers No. 8, April 2013, pp. 49–69; and Chatham House, ‘The Evolving
Role of Gulf Leadership’, in The Sir Bani Yas Papers 2012: Change in the Middle East, Programme Paper, Chatham House, November 2012
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العوامل الدولية

الحفاظ عىل استمرار عمليات مكافحة اإلرهاب وتفادي وقوع حرب أهلية وعزل صالح وبدء

يف السلطة” يف اليمن ،من خالل إحالل هادي محل صالح 118.ويف فرباير  2013ذكرت وسائل

عملية من شأنها أن تلبي “املطالب املرشوعة للشعب اليمني ،مبا يف ذلك تطلعاته السياسية

اإلعالم الغربية أن وكالة املخابرات املركزية كانت تنسق هجامت الطائرات بدون طيار يف اليمن

واالقتصادية” 111.ففي رسالة إىل صحيفة نيويورك تاميز يف عام  ،2012قالت ستيفني سبريز،

من قاعدة رسية يف السعودية عىل مدى العامني املاضيني ،رغم انسحاب علني للقوات األمريكية

مسؤولة مجلس األمن القومي السابقة“ :أضحى اليمن اآلن منوذجا للدميقراطية...حيث تؤكد

من السعودية قبل بضع سنوات يف مواجهة معارضة قوية للوجود العسكري األمرييك هناك.

املساعدات األمريكية عىل الحكم الرشيد والتنمية بقدر تأكيدها عىل األمن” 112.ويبدو أن

لقد ثار جدل متزايد داخل الواليات املتحدة حول استخدام هجامت الطائرات بدون طيار.

املسؤولني األمريكيني حساسون من االنتقادات املوجهة إليهم من إعطاء األولوية للمخاوف

ففي حني يعتربها عامة الشعب األمرييك أداة فعالة ملكافحة اإلرهاب ،إال أن هناك نقاشا يف

األمنية عىل حساب أجندة السياسة العامة األوسع نطاقا .وردا عىل ذلك ،أكدوا عىل منجزهم

جنبات الكونغرس واملنظامت غري الحكومية حول مدى فعاليتها وشفافيتها ورشعيتها.

املتمثل يف تأمني زيادة املساعدات اإلنسانية لليمن ،وخاصة بالنظر إىل قيود املوازنة الشديدة
التي اعتمدها الكونغرس.

أما يف داخل اليمن ،فقد كان املوقعون عىل املبادرة الخليجية – وخاصة أحزاب اللقاء
املشرتك التي اعتربت نفسها الحكومة القادمة – مرتددين للغاية يف انتقاد السياسة األمريكية

ومن الواضح أن من دوافع دعم هادي توقع استمراره يف متكني الواليات املتحدة من شن

علنا فيام يتعلق بهجامت الطائرات بدون طيار ومكافحة اإلرهاب ،مام يعكس تصورا مينيا واسع

عمليات مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك هجامت الطائرات بدون طيار ،عىل األرايض اليمنية.

النطاق بأن للواليات املتحدة كلمة يف تحديد الجهة التي تتوىل السلطة يف البلد .ويف حني أن

ويقول كثري من اليمنيني بأن هادي قد تلقى دعم الواليات املتحدة يف مقابل منحه األمريكيني

هذا يصب يف صالح األهداف قصرية األجل لسياسة الواليات املتحدة ،فإنه يثري أيضا مخاوف من

مطلق الحرية يف مجال مكافحة اإلرهاب .وقد تعزز هذا التصور بعد االهتامم بالشأن اليمني

رد فعل عنيف عىل املدى الطويل .ويف شهادته أمام اللجنة القضائية الفرعية ملجلس الشيوخ

من قبل جون برينان ،مستشار األمن الداخيل األمرييك (واآلن مدير وكالة املخابرات املركزية)،

األمرييك بشأن استخدام الطائرات بدون طيار يف عام  ،2013حذر فارع املسلمي –أحد النشطاء

الذي زار صنعاء يف عدة مناسبات منذ عام  2009للتفاوض حول خيارات استغالل هجامت

اليمنيني الشباب– من أن “كل نجاح تكتييك للواليات املتحدة سيكون عىل حساب توليد مشاكل

صواريخ كروز وهجامت الطائرات بدون طيار وتقاسم املعلومات االستخبارية ونرش قوات

أكرب من الناحية االسرتاتيجية” .ورغم قلق العديد من اليمنيني من وجود القاعدة يف بلدهم،

خاصة شكلت أساس “حرب الظل” لإلدارة األمريكية يف اليمن.
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فهناك انتقادات متزايدة ليس فقط بسبب الخسائر يف صفوف املدنيني ولكن أيضا من األرضار

113

وبعد لقاء خاص مع أوباما يف نيويورك خالل انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف

التي لحقت بسيادة الدولة نتاج تلك الرضبات .ويف تقريره لشهر يونيو  ،2013كان من توصيات

سبتمرب  ،2012نوه هادي يف خطاب ألقاه يف واشنطن إىل أن الطائرات األمريكية من دون

فريق العمل للشؤون العسكرية واألمنية يف الحوار الوطني “إيقاف كل مظاهر التدخل األجنبي

طيار “ال تخطئ” وأنها عامل مساعد ألن سالح الجو اليمني ال ميتلك القدرة عىل القيام بغارات

من رضبات جوية وغريه”.
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ليلية 114.وقد زادت رضبات الطائرات من دون طيار كثريا بعد تعيني هادي كرئيس مؤقت يف

فإن كانت النخب اليمنية تعي مصالح الواليات املتحدة إىل درجة متكنها من متثيل كافة

نوفمرب  ،2011حيث سعت الواليات املتحدة إىل إلغاء املكاسب اإلقليمية التي حققها يف أبني

الرأي العام حول هذه القضايا الخالفية بعمق ،فرمبا يجد االستياء الشعبي أشكاال أخرى للتعبري

تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وأنصار الرشيعة 115.ورمبا تسببت هذه الرضبات الجوية واسعة

– وليس أقلها تلك الشعبية املتنامية للحوثيني أو تنظيم القاعدة .فإذا اعتربت النخبة السياسية

النطاق –التي تجاوزت يف عددها هذا العام وألول مرة تلك التي تشن يف باكستان– يف ضبابية

محل مساءلة من واشنطن وليس من الشعب اليمني ،فإن ذلك سيقوض رشعيتها إىل درجة

الخط الفاصل بني عمليات مكافحة اإلرهاب والقضاء عىل املسلحني.

116

وقد برزت أهمية مكافحة اإلرهاب واالعتبارات األمنية بعدما أوكلت مسؤولية تنسيق
سياسة اإلدارة األمريكية يف اليمن –وبصورة فريدة عن دول “الربيع العريب”– إىل مسؤويل

كبرية .فأي حكومة انتقالية ال ترتقي مبستوى التمثيل السيايس أو املساءلة ،بل تعزز املشاكل
الهيكلية األساسية التي أدت إىل الثورة ،سوف تفشل يف نهاية املطاف يف ضامن أساس مستدام
لتحقيق االستقرار يف اليمن.

األمن الداخيل يف إطار مجلس األمن القومي األمرييك ،حيث كان برينان مهتام اهتامما شخصيا

ومن جانبها ،أكدت الحكومة السعودية دعمها لهادي بالتعهد بحزمة مساعدات قدرها 3,2

بسريها 117.وظل اليمن عىل رأس جدول أعامل سياسة البيت األبيض طوال عام  ،2012ويعود

مليار دوالر لليمن يف عام  .2012وأشاد دبلوماسيون غربيون حينئذ بهذه الخطوة باعتبارها

ذلك يف جزء منه بسبب اعتبارات الخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ،وكذلك

دليال عىل تحول يف سياسة املساعدات السعودية نحو نهج تكنوقراطي جديد ميرر األموال من

بسبب عالقة العمل الوثيقة التي تجمع بني برينان وأوباما ،وإرصار الرئيس عىل اإلرشاف بنفسه

خالل الحكومة املركزية يف صنعاء ويؤكد عىل وجود عالقات رسمية بني دولة ودولة.

عىل أية عمليات تستهدف أفرادا معينني .ويف خريف عام  ،2012كشف برينان عن أنه لعب

وكان هناك ،يف الواقع ،نوع اعرتاف يف الرياض بأن الصورة القبلية النمطية التقليدية –

دورا بارزا يف صياغة “سياسة أمريكية سعودية مشرتكة” هدفت إىل وضع “حكومة أكرث تعاونا

التي تجسدت يف زعيم قبيلة حاشد الشيخ عبد الله األحمر – قد عفا عليها الزمن( .يعلق

Statement on GCC Initiative in Yemen, US Department of State, 8 April 2011, http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2011/04/20110408135715su0.1400502.html#axzz1UPwWM8Ax.
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Scott Shane, ‘Yemen’s leader praises U.S. drone strikes’, New York Times, 29 September 2012, http://www.nytimes.com/2012/09/29/world/middleeast/yemens-leader-president-hadi-praises-us-drone-strikes.

114

html?_r=0.

117
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

أحد املحللني السعوديني يف عام “ :2012مل تعد أرسة األحمر بحاجة لنا بعد اآلن .لقد صاروا

والعراق وأفغانستان التي تلقت بالرتتيب  2,1مليار دوالر و  2,2مليار دوالر و  6,4مليار دوالر

مليارديرين”) 121.وقد برزت السعودية بكونها “أكرب مساهم” يف املعونة الثنائية و “األوىل التي

من املساعدات يف عام .2010
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قامت” بتعهداتها األخرية بني الجهات املانحة لليمن 122.ومع ذلك ،يبدو أن الجهود الرامية إىل

ويف حني ظلت املساعدات اإلمنائية متدنية األولوية ،تضخم التمويل العسكري من الخارج.

إضفاء الطابع الرسمي عىل إنفاق املساعدات تتوازى مع املدفوعات غري الرسمية الجارية،

(كانت الواليات املتحدة املمول الرئييس للجيش اليمني ،مع زيادة املساعدات مبقدار اثني

وليس أقلها من وزارة الداخلية ،مع مدفوعات يفرتض أنها تشرتط تعاون اليمنيني يف منع تنظيم

عرش ضعفا ما بني عامي  2006و  ،2010من  14مليون دوالر إىل ما يقل قليال عن  170مليون
دوالر .بينام أنفقت اململكة املتحدة ،ثاين أكرب مصدر للتمويل ،حوايل  300ألف جنيه اسرتليني

القاعدة من عبور الحدود إىل السعودية.
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123

وبالتوازي مع ذلك ،كانت األموال ،طوال الثورة والفرتة االنتقالية ،تصل من قطر إىل جرناالت
وسياسيني بارزين وأعيان قبائل مرتبطني بحزب اإلصالح.

عىل التدريب يف عام  .)2010وامتدت األولوية املعطاة للمصالح األمنية لتشمل املوارد
128

البرشية .حيث يبني استعراض أعدته السفارة األمريكية يف صنعاء يف عام  2010أن إجاميل
موظفي الدفاع العاملني يف اليمن  27فردا ( 26أمريكيا ،وواحد ميني) ،يف حني أن ملكتب الوكالة
األمريكية للتنمية  17موظفا (منهم  13من موظفي اإلدارة املحلية).

129

املساعدات واإلصالح

وقد بذلت جهود لزيادة مساعدات التنمية واالستثامرات الواردة إىل اليمن .وخالل مؤمتر
انعقد يف لندن يف عام  ،2006تعهدت الجهات املانحة بتخصيص قرابة  4,7مليار دوالر ،عىل

عىل الرغم من أن أهداف مكافحة اإلرهاب قد حددت اسرتاتيجية الدول املانحة إزاء اليمن

أن تتكفل السعودية وبقية الدول الخليجية بالنصيب األعظم من هذا املبلغ .ووجهت معظم

عىل مدى العقد املايض ،إال أن صناع السياسة الدولية أبدوا أيضا اهتامما متزايدا بتطوير

مساعدات الدول الخليجية إىل مشاريع البنية التحتية الكبرية .ولكن بحلول نهاية عام ،2010

اقتصاد البالد ووظائف الحكم األساسية .وسعت التدخالت املتعاقبة ،بقيادة مؤسسات مثل

قالت الحكومة اليمنية بأنه مل يرصف سوى أقل من  10باملائة من هذه األموال .ومل تتحقق

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،وبدعم من حكومات اململكة املتحدة والواليات املتحدة

الكثري من تعهدات املساعدة الخليجية عىل وجه الخصوص ،وفقا ملا ذكرته إحدى أبرز الوكاالت

وأملانيا وهولندا –أكرب املانحني الغربيني تاريخيا إىل اليمن– إىل تصحيح العيوب الهيكلية يف

املانحة.
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االقتصاد من خالل دعم إصالح الخدمات املدنية والحد من اإلنفاق العسكري وخفض دعم

وقد أنحت الجهات املانحة بالالمئة عىل مزيج من ضعف قدرة الحكومة وضعف اإلرادة

الوقود وغريه من السلع وفرض رضيبة مبيعات ورضيبة دخل وتشجيع االستثامر الداخيل

السياسية عىل أعىل املستويات يف اليمن ،باإلضافة إىل رشوط صارمة مرتبطة باألموال التي تقدمها
دول الخليج .ويقول عاملون ببواطن األمور يف النظام السابق إن عيل صالح لعب لعبة مزدوجة:

وتنويع القطاع الخاص.

124

ورغم ذلك ،مل يكن للامنحني سوى تأثري محدود يف تحسني إدارة الحكم أو مستويات

فاستغل الدعم األجنبي إلبقاء النظام وسامح باستمرار الفساد ،مع تأمني كبش فداء يعلل به

املعيشة يف اليمن – وكابدوا من أجل رصف مبالغ كبرية من أموال املساعدات .ورمبا ساعد عىل

نقص التنمية .ويعلق أحد املستشارين الرئاسيني السابقني بقوله“ :عندما اشتىك الناس من تدهور

تجنب االنهيار املايل الدعم املتفرق من الدول الخليجية ،ومن السعودية عىل وجه الخصوص ،مبا

االقتصاد ،كان يرد بأنهم وعدونا بكل هذه املساعدات لكنهم لن يعطوها لنا”.
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يف ذلك املنح والقروض للبنك املركزي واملدفوعات املبارشة ملكتب الرئيس ،لكنه أنتج أيضا عامال

وقد مثل اإلصالح الفعال تحديا مبارشا ملصالح النخب املشرتكة ،ورمبا عجل بحدوث انقسام

مثبطا لإلصالح .وتبني دراسة الحالة إلطار املساءلة املتبادلة الجديد ،الذي وافقت عليه مجموعة

داخل النظام .وظل عيل صالح مقتنعا بأن السعودية ستدعم اإلنفاق الحكومي يف حال حدوث

أصدقاء اليمن يف عام  ،2012استمرار االتجاه األوسع نطاقا واألطول أجال ألصحاب املصالح من

عجز كبري.

النخب الستغالل احتياجات التنمية الوطنية يف البالد .وكام يناقش بالتفصيل أدناه ،فقد استمر
أعضاء الحكومة االنتقالية عىل هذا االتجاه منذ وصولهم إىل السلطة.

كام أدى تجدد أنشطة تنظيم القاعدة يف اليمن منذ عام  2006إىل أن تركز الجهات املانحة
عىل مكافحة اإلرهاب ،مام عزز ثقة عيل صالح يف قدرته عىل مراوغة الضغط من أجل تبني
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وقد ظل اليمن مبثابة اليتيم الذي ال تحنو عليه الدول املانحة بالقدر الكايف طوال العقد
األول من هذا القرن ،فهو يعاين نقصا يف التمويل مبا يتناسب واحتياجاته .وما بني عامي  2000و

إصالحات ،وتربير غياب التنمية بالرشوط التي تفرضها عليه الدول لتقديم التمويل ،وجلب
التدريب واملساعدة العسكرية للوحدات التي يقودها ابنه أحمد عيل وأبناء إخوته.

 ،2008تلقى مساعدات خارجية للتنمية ترتاوح ما بني  557,3مليون يف عام  2000و  242مليون

ويف الوقت نفسه ،كان التكنوقراط ورجال األعامل ذوو الصلة بأحمد عيل صالح يعملون

دوالر يف عام  .2007وارتفع هذا املبلغ إىل  664,1مليون دوالر بحلول عام  2010ولكنه ظل

عىل زيادة االستثامرات الواردة وبناء الثقة العامة يف الحكومة .ولكن حتى بدعم من نجل

بسيطا مقارنة مبا أرسل إىل ثالث دول أخرى فقرية ومعرضة لخطر الرصاع مثله ،وهي السودان

الرئيس وعدد من الدبلوماسيني الغربيني ،كانت تلك املجموعة تكابد لتحقيق أهدافها
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العوامل الدولية

املتواضعة يف اإلصالح (انظر الفصل الثالث) .وقد أصابت سياسة الفصائل الوزارات ذات الصلة
بالشلل وجعلت من أبسط اإلصالحات أمرا مستحيال.

يف البداية عىل إقناع صالح بالتنحي ،وبعد ذلك عىل دعم العملية االنتقالية التي قادها مجلس
التعاون الخليجي( .وقد اتضح أن عملية أصدقاء اليمن ليست بالسهولة الكافية لتكون آلية

133

ويف يناير من عام  ،2010وسعيا إلحياء أجندة اإلصالح املتعرثة ،أسست الحكومة الربيطانية

انتقالية ،إال أنها أسست لصيغة عالقات عمل أوثق بني دول الخليج والدبلوماسيني الغربيني).

مجموعة “أصدقاء اليمن” .حيث حرض املؤمتر التأسييس يف لندن وزراء خارجية أكرث من عرشين
دولة ،بينهم وزيرة خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون .وقد أعلنت مجموعة أصدقاء

اإلصالح والحكومة االنتقالية

اليمن عن التزام جامعي لتناول ملفات التنمية وبناء الدولة ومكافحة اإلرهاب بالتوازي.

يف سبتمرب  ،2012حرض هادي اجتامعا ملجموعة أصدقاء اليمن يف نيويورك ،حيث تعهد

وهو ما أكد عىل توجه يشمل الحكومة كلها (يضم الدفاع والتنمية والدبلوماسية) يف محاولة

املانحون من الجهات الغربية والخليجية بتقديم مساعدات بقيمة  7,9مليار دوالر ،لريتفع هذا

للتخفيف من املخاطر اإلقليمية والدولية التي ميثلها اليمن.

الرقم الحقا إىل  8,1مليار دوالر أثناء انعقاد االجتامع التايل يف مارس ( 2013انظر الشكل .)4

ومنذ البداية تصورت الحكومة الربيطانية رشاكة اسرتاتيجية بني الحكومات الغربية ودول

وقد تركزت تعهدات الحكومات الغربية بصفة عامة عىل املساعدات اإلنسانية واألمنية ،فيام

الخليج كمحور لعمل أصدقاء اليمن ،فضال عن مشاركة أوسع منها يف اليمن .ومنذ مدة طويلة

عرضت دول الخليج توفري أموال سائلة لتطوير البنية التحتية .وقد تعهدت السعودية بتوفري

أبدت دول الخليج ،ال سيام السعودية ،ميال قويا للتعامل مع اليمن يف إطار العالقات الثنائية،

ما إجامله  3,25مليار دوالر ،وهو أكرب التعهدات املالية ،ويليها يف ذلك الواليات املتحدة ،إذ

لكن عملية أصدقاء اليمن اجتذبت تدريجيا كبار التكنوقراط والدبلوماسيني الخليجيني يف إطار

وعدت بتقديم  846مليون دوالر .ومن بني األموال السعودية املقدمة ،جاء مليار دوالر منها

متعدد األطراف.

ميسة مقدمة إىل البنك املركزي اليمني للمساعدة يف استقرار الريال اليمني،
عىل هيئة قروض رّ

وجرت طوال عام  2010اتصاالت دورية بني موظفي السفارة الربيطانية يف الرياض

أما الباقي فخصص للبنية التحتية .أما أكرب دفعتني من أموال التعهدات األمريكية فقد ذهبت

ونظرائهم السعوديني لتوثيق عالقات العمل ،مام ساعد عىل إلقاء الضوء عىل طريقة التفكري يف

إىل املساعدات األمنية وسيادة القانون (بقيمة  395,9مليون دوالر) واملساعدات اإلنسانية

سياسة التعامل مع اليمن وإنفاق املساعدات عىل كال الجانبني .وأصبح الدبلوماسيون املشاركون

( 258,5مليون دوالر).

يف العملية عنرصا مفيدا ،إذ شكلوا جبهة موحدة رمبا استطاعت منع نظام عيل صالح من
التالعب باملانحني ،مع االستفادة من موقفهم املشرتك للضغط من أجل اإلصالح.

ولحض املانحني عىل تقديم هذه التعهدات ،وافق اليمنيون عىل تنفيذ سلسلة من
اإلصالحات وآليات الشفافية تحت مظلة واحدة هي “إطار املساءلة املتبادلة” .ومبوجب

ورغم أن مجموعة أصدقاء اليمن مل تؤسس كآلية لتقديم املساعدات ،إال أنها ولدت

االتفاق ،وعدت الحكومة االنتقالية بااللتزام مبوازنة متفق عليها وخطة استثامر تهدف

زخام سياسيا سمح لوزارة التنمية الدولية الربيطانية بتجديد الجهود الرامية لتحرير تعهدات

لتوليد فرص عمل (خاصة للشباب والنساء) وتحسني الحوكمة وسيادة القانون –مع تشجيع

مبساعدات سابقة قدمتها دول الخليج .وشهد عام  2010زيادة كبرية يف حجم مساعدات التنمية

االستثامرات الخاصة– وتلبية االحتياجات اإلنسانية وتوفري الخدمات األساسية والعمل مع

(انظر أعاله) 134.وعلقت املحادثات يف ربيع عام  2011عندما ركزت الجهات املانحة جهودها

منظامت املجتمع املدين لضامن الشفافية .ورغم أن االتفاق يشكل ظاهريا وثيقة سياسة
135

الشكل  :4تعهدات أصدقاء اليمن ،يونيو 2013
السعودية
الواليات املتحدة
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي
الكويت
قطر
البنك الدويل  /املؤسسة الدولية للتنمية
صندوق النقد العريب
اململكة املتحدة
االتحاد األورويب
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
صندوق النقد الدويل
هولندا
البنك اإلسالمي للتنمية
فرنسا
صندوق األوبك للتنمية الدولية
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
الدمنارك
سويرسا
فرنسا
أسرتاليا
إسبانيا
 3500مليون دوالر

 3000مليون دوالر

 2500مليون دوالر

 2000مليون دوالر

 1500مليون دوالر

 1000مليون دوالر

 500مليون دوالر

0

املصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدويل اليمنية ،البنك الدويل.

133

مقابالت للمؤلفني ،لندن وصنعاء.2013-2006 ،

134

خالل عام  2010دارت املناقشات عن مساعي إنشاء صندوق للجهات املانحة متعددة األطراف ومكتب تنسيق لدول املجلس الخليجي املانحة يف صنعاء.

135

ملزيد من التفاصيل ،انظر ‘.’Mutual Accountability Framework: Economic Transition Priorities’, Yemen Donor Conference, Riyadh, 4 September 2012, ‘Section Two: Framework Pillars
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

يقودها اليمن ،إال أن املسؤولني يف صنعاء يهمسون بالشكوى من أن هذا اإلطار مبثابة قامئة

اإلنقاذ املالية من املانحني ،خاصة من السعودية وقطر.

أمنيات مطولة وغري عملية من طلبات املانحني التي يصعب تنفيذها أثناء املرحلة االنتقالية.

ومثة حالة من التوتر تسود أوساط مجتمع املانحني سببها االعتقاد بأن التمويل املقدم من

(وردا عىل ذلك ،نوهت الجهات املانحة إىل أن إطار املساءلة املتبادلة جاء مستندا إىل خطط

الخليج –الذي ال يفرض يف العادة رشوطا اقتصادية– يجعل الحكومة اليمنية ال ترى رضورة

التنمية للحكومة اليمنية نفسها؛ بيد أن هذه الخطط رمبا اتخذت استنادا إىل رغبات وأمنيات

إلجراء إصالحات مالية واقتصادية هيكلية .ومثة اعتقاد متغلغل يف أوساط النخبة اليمنية بأن

املانحني من أجل جذب املساعدات ،دون أن تعكس بالكامل خطة سياسة محلية).

دول الخليج ستواصل دعمها لليمن وضخ األموال يف برامج االستثامرات الرأساملية .وألنه مل

وقد جاء هذا الدعم مرشوطا بإنشاء هيئة حكومية تتوىل اإلرشاف عىل تنفيذ إطار املساءلة

يتخلص بعد من نظام الرعاية املؤذي املتبقي من حقبة عيل صالح (انظر الفصل الثالث) ،فإن

املتبادلة وضامن اإلنفاق الفعال لألموال املتعهدة وسد منافذ الفساد وتقليل حالة الركود الذي

توقع قيام دول الخليج بأن تهب إلنقاذ اليمن بحزم اإلنقاذ يقلل من الدافع إلجراء اإلصالحات

أعقب جولة تعهدات سنة  .2006إال أن تشكيل الهيئة الجديدة قد تأخر بسبب السياسات

الحساسة سياسيا.
ومع ذلك فإن الدول الغربية والخليجية –طاملا ظل اليمن إحدى أولويات أمنها القومي– قد

الحكومية الداخلية والخالفات التي نشأت بني املانحني وصنعاء.
وكان من بني األفكار التي شجعت عىل إنشاء هذا املكتب التنفيذي الجديد فكرة مؤداها أن

ال ترى بدا أمامها سوى تقديم التمويل يف محاولة منها للحفاظ عىل استقرار اليمن وإبعاده عن

بوسعه تجنب العقبات املعتادة املتمثلة يف قلة اإلمكانيات وفساد املامرسات ،ليقوم باإلرشاف

االنهيار الكامل ،أو عىل األقل لتخفيف أسوأ آثار هذا االنهيار عىل الفقراء .وهذا ما سيشكل

عىل املشاريع من البداية للنهاية ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن إىل مجلس إدارة يتكون من

استمرارا للتناقضات التي اكتنفت تعاملها مع اليمن يف حقبة عيل صالح .بيد أنه ما مل يعرث عىل

أعضاء من مجلس الوزراء واملانحني 136.بيد أن الهيئة الجديدة مثلت تهديدا لعدد من املصالح

وسيلة لدفع البلد بشكل جاد نحو إجراء اإلصالحات ،فإن املحافظة عىل املستويات الراهنة من

املتأصلة ،ليس أقلها املصالح املرتبطة بوزيري التنمية واملالية اللذين شكال جبهة ضغط ضد

املوارد ستضحى عىل األرجح أكرث صعوبة ،خاصة بالنسبة للهيئات الغربية التي تربط معظم

إرشاف الهيئة عىل التنفيذ ورصف األموال ،مدعني أنها ستضعف قدرات الحكومة – وهي نقطة

أنشطتها التمويلية (قصرية األجل غالبا) مبقاييس معينة لألداء.

أيدها صندوق النقد الدويل.
ويف النهاية ،استسلم املانحون .وأسندت املسؤولية عن تنفيذ إطار املساءلة املتبادلة إىل
املكتب التنفيذي ،فيام أعطيت مهام التخطيط والتنفيذ للوزارات املبارشة .وهكذا طغت

املالذات الرضيبية وهروب رأس املال

السياسة عىل االحتياجات املرشوعة لليمن ،حيث أعطى أعضاء الحكومة االئتالفية األولوية
للرقابة والسيطرة عىل أموال املانحني عىل حساب التنفيذ الناجح للمشاريع .ويف وقت إعداد

ال ميكن فصل الفساد النظمي الذي يعرقل التنمية يف الدول الفقرية كاليمن عن السياق الدويل.

هذا الكالم للنرش ،كان قد رصف ما يقرب من  1,8مليار دوالر من واقع الـ  8,1مليار تعهد

إال أن الرتكيز عىل الدول الفقرية واملتأثرة بالرصاعات يتمحور غالبا حول اآلليات املحلية التي

بها لليمن ،رغم أن معظمها جاء من القرض السعودي ومن تعهدات سبقت اجتامع سبتمرب

تغذي الفساد وتضعف املؤسسات ،وعىل نحو يتجاهل العوامل الدولية التي تحفز الرثاء

.2012

الشخيص عىل حساب الحوكمة الجيدة .ورغم أن اعتامد اليمن عىل املساعدات الخارجية
138

وكلام اقرتبت الحكومة االئتالفية من االنتخابات املقرر عقدها يف فرباير  ،2014تضاءلت

يقدم عىل األقل بصيص أمل بإمكانية أن تعمل الجهات املانحة الخارجية كسبب للتغيري ،إال

احتامالت التزامها بإجراء إصالحات اقتصادية مكلفة سياسيا .ويف يناير  ،2013قام مجلس

أن إجاميل املساعدات األجنبية قد غطى عليها األحجام الكبرية لرأس املال التي هربت من البلد.

النواب بتمرير أكرب موازنة يف تاريخ اليمن ،حيث بلغت  12,9مليار دوالر .وقد خصص ما يقرب

إن مشكالت الفساد والوساطة والهروب املزمن لرأس املال ال تقترص عىل اليمن وحده؛ وما

من  80باملائة من مجمل النفقات عىل الرواتب والتكاليف غري املبارشة ودعم األسعار ،أما ما

أدى إىل تفاقم هذه املشكالت ظاهرة عاملية تتمثل بنطاقات قضائية تكفل الرسية أو مالذات

تبقى بعد ذلك من نسبة ضئيلة مخصصة لتطوير البنية التحتية فقد استخدم لسداد الفواتري

رضيبية .ففي اململكة املتحدة عىل األخص ،مثة توتر متنام بني دعم القطاع املايل للمالذات

متأخرة الدفع .وقد أقر املسؤولون بأنهم كانوا يعتمدون عىل إعانات املانحني يف تنفيذ املشاريع

الرضيبية الرسية والرغبة يف رؤية إنفاق املساعدات يصب يف املصالح الوطنية للدول املستفيدة

املحققة للنمو 137.ويف املفاوضات التي جرت مع املسؤولني اليمنيني ،طالب صندوق النقد الدويل

بدال من نزيفها إىل الخارج بواسطة النخب يف تلك البلدان.

139

بتعهدات من جانب الحكومة إلجراء خفض يف النفقات الحالية ويف دعم األسعار ،وبتحسني

ومع زيادة إمكانية نقل األموال نتيجة لسياسات التحرير االقتصادي وتحرير النظم املالية

عملية التحصيل الرضيبي كرشط لالستفادة من برامج قروض طويلة األجل تبلغ قيمتها مئات

عامليا ،بات أمام حاميل رأس املال قدر أكرب من الخيارات عن أماكن لنقل األموال والستيداعها

املاليني من الدوالرات .ولكن حتى وقت كتابة هذه السطور مل يتوصل بعد ألي اتفاق.

ولقيد األرباح لألغراض الرضيبية ،من خالل االستفادة من أفضل القوانني التي تتيح ذلك.

140

وسوف تواجه الحكومة املقبلة ضغوطا ملحة ومتصاعدة تستحثها عىل اإلرساع بإجراء

ومع تنافس نطاقات تقدم رضائب منخفضة كحافز للرشكات األجنبية واألفراد إلنشاء األعامل

إصالحات اقتصادية مع تزايد مخاطر االنهيار االقتصادي التام .ولن يكون لديها إال القليل من

والرتتيبات املرصفية فيها لجذب رأس املال ،قدمت هذه القوانني أحكاما تنص عىل الرسية

الوقت للتعامل مع املستنقع االقتصادي التي ستقابله – إال إن استطاعت االعتامد عىل حزم

وتجعل إخفاء الرثوات غري املرشوعة “أسهل وأرخص” ،وتعمل كحافز لكسب هذه الدخول

136

رغم تعرض كالهام النتقادات عن إنشاء أنظمة موازية للحكم وأخذ كبار العاملني من الحكومة املركزية ،فقد أعجب املانحون بفكرة أن يتمكن املكتب من العمل كالصندوق االجتامعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتامعية املنشئني يف ظل حكومة
تكنوقراطية يف عامي  1996و  1997عىل التوايل.

137

مقابالت ألحد املؤلفني مع كبار أعضاء الحكومة ومسؤولني يف البنك املركزي اليمني ،صنعاء ،يناير .2013

138

إن دوافع الفساد التي تصنعها املساعدات العاملية لدى النخب املحلية قد استشكفتها دراسة بحثية متعددة السنوات يف جامعة ساسكس ،فقد وجدت عىل سبيل املثال أن البيئة العاملية قد قدمت فرصة غري مسبوقة للنخب من خالل االتصاالت
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Development Studies, University of Sussex, 2010, p.18

26

139

تزايدت املنح الخارجية إىل اليمن من نحو  1باملائة من الناتج اإلجاميل املحيل يف السنوات السابقة إىل نحو  6باملائة منه يف عام .2012
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العوامل الدولية

ومل يفعل عيل صالح شيئا لتقوية شوكة التكنوقراطيني يف الحكومة لئال ينظموا السوق التي

غري املرشوعة.

141

وقد كانت منظمة أوكسفام من بني أوائل املنظامت تسليطا للضوء عىل الخسائر الرضيبية

سيطر عليها ويحدّوا من قدرته عىل جني العائدات املرشوعة وغري املرشوعة .ونتيجة لذلك،

للدول النامية .ففي عام  ،2000ويف تقرير عنوانه “املالذات الرضيبية :إطالق رساح املليارات

كانت الرشكات واملشاريع تبارش أعاملها يف مناخ قانوين ضعيف ويف ظل سلطة قضائية ضعيفة

املخفية للتنمية” ،قدّرت املنظمة أن الدول النامية كانت تفقد من رأس املال الهارب ما

وحقوق ملكية ضعيفة .وخالل العقد األول من األلفية الجديدة ،ومع بدء اإلنتاج النفطي يف

يزيد عن ثالثة أضعاف ما تتلقاه من مساعدات 142.ويرى تقييم أحدث أن إجاميل تحويالت

االنكامش يف تناسب عكيس مع حدة تنافس النخبة ،كانت فرص دولية أكرب تفتح ذراعيها أمام

األصول املالية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إىل الحسابات الخارجية خالل الفرتة من

عنارص النخبة اليمنية التي كان باستطاعتها تأمني أصول محلية لتحويلها إىل املالذات الرضيبية،

السبعينيات وحتى  2010تراوح بني  7,3و  9,3تريليون دوالر ،وهو ما ميثل نحو  10أضعاف

وبشكل أثار مزيدا من الرشاسة يف التنافس.

الناتج املحيل اإلجاميل السنوي للقارة األفريقية بأكملها 143.ويف عام  ،2011وجد الربنامج اإلمنايئ

ومنذ إزاحة عيل صالح ،دعا النشطاء بصورة متكررة ملصادرة أمواله وأصوله يف الخارج

لألمم املتحدة أن اليمن يحتل املرتبة الخامسة يف حجم التدفقات الخارجية غري املرشوعة لرأس

وإعادتها للوطن ،وذلك عىل غرار دعوات مامثلة ترددت يف عدد من الدول االنتقالية األخرى يف

املال (بنحو  12مليار دوالر) بني كافة البلدان األقل منوا خالل الفرتة بني  1990و  ،2008وبشكل

الرشق األوسط وشامل أفريقيا .إال أن محاوالت اسرتداد األموال واألصول ستكون عملية طويلة
وصعبة ومعقدة ،بل رمبا ال تحقق يف النهاية هدفها املنشود .ومل يكن صالح الوحيد من بني

يتخطى بسهولة حجم املساعدات الواردة.

144

وتركز دراسات التدفقات غري املرشوعة والفساد عىل العوامل التي تسبب هجرة رأس املال

أفراد النخبة اليمنية ممن يتالعبون بالنظام الدويل .إذ كان الرئيس وخصومه يعون متاما أنه

إىل خارج البالد والحوافز التي تجذبها لألماكن األخرى .ومن بني عوامل “الجذب” التي اكتشفت

يف ظل األوضاع السياسية شديدة االنقسام ،فإن وضع “األموال املكتسبة بطرق غري مرشوعة

سياسات التحرير املالية التي تسهل النقل الرسيع ألحجام ضخمة من رأس املال ،وإمكانية إخفاء

يف أماكن أخرى من العامل ،خاصة يف املالذات الرضيبية ،يشكل أفضل حامية ضد الخصوم

األصول املالية يف مالذات رضيبية رسية .أما عوامل “الدفع” فتشمل عادة غياب املؤسسات القوية

السياسيني أو الخلفاء السياسيني” ممن قد يستفيدون من أي تقلبات يف الظروف .ويف أعقاب

وضعف حامية حقوق امللكية وضعف عائدات االستثامر املحيل.
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ثورة عام  ،2011مل تفلح التهديدات التي وجهت ضد رموز النظام السابق إال يف استفحال
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ويتسبب هروب رأس املال يف تقويض اإليرادات الرضيبية الداخلية املطلوبة لتمويل

هروب رأس املال ،وذلك وفقا ألحد كبار املرصفيني اليمنيني ،فيام الحظ خرباء القانون واملالية

أعامل تطوير البنية التحتية وتوفري الخدمات الحكومية و “إرساء عالقات االستفادة املتبادلة

زيادة يف عدد اليمنيني األثرياء الذين استفادوا من تحويل أصولهم إىل املالذات الرضيبية .ولو

بني الحكومات ومواطنيها وبناء القدرات املؤسسية طويلة األجل” 146.وتتسم هيئات تحصيل

وجد إطار تنظيمي محيل ودويل أفضل قبل عام  ،2011لكان من املرجح أن يساعد كثريا عىل

الرضائب يف البلدان التي تشتد فيها ظاهرة هروب رأس املال بالضعف ،وتعجز عن زيادة

تحجيم كبري لعمليات هروب رأس املال املكتسب بطرق غري مرشوعة.

150

وتوسيع هذا التحصيل ،خاصة من أفراد وأطراف النخبة ذوي العالقات املحلية والدولية القوية،
األمر الذي يحد من منو اإليرادات الحكومية .ومتيل الحكومات يف مثل هذه السيناريوهات

استجابة السياسة الدولية

لالعتامد عىل الرضائب التي تدفعها الكيانات األصغر حجام يف القطاع الخاص التي “تفتقر إىل

بدأ املانحون الغربيون يف دعم التحقيقات التي تجرى مع الحاالت الفردية للفساد وهروب رأس

نفوذ سيايس ميكنها من تحصيل إعفاءات رضيبية” 147.ورغم أن هذه السيناريوهات ليست

املال ،والتي تورط فيها “أشخاص مكشوفون سياسيا” ممن يختلسون األموال من الدول الهشة

بالعامل الوحيد املساهم يف ضعف التحصيل الرضيبي أو االستثامر أو النمو ،إال أنه قد تبني أن

املتأثرة بالرصاعات .ويف عام  ،2012أعلنت وزارة التنمية الدولية الربيطانية أنها قامت بتمويل

التدفقات غري املرشوعة “[تثبط] االستثامر املحيل يف الدول الفقرية ،ومن ثم [تقلل] معدالت

الجهود التي بذلتها رشطة العاصمة لندن إلعادة ماليني الجنيهات اإلسرتلينية املرسوقة من األموال
الحكومية النيجريية من قبل محافظ نيجرييا السابق جيمس إيبوري .ومتثل التحقيقات يف قضية

النمو االقتصادي”.

148

وتتجىل يف اليمن الكثري من املظاهر الكالسيكية للتهرب الرضيبي من جانب النخبة وهروب

إيبوري منوذجا يحتذى يف اسرتداد األصول املرسوقة ورادعا لغريه من “األشخاص املكشوفني

رأس املال .وكان جل ما يوصف بأنه نشاط سيايس خالل حقبة عيل صالح ليس أكرث من نزاع

سياسيا” ،بيد أن أي تغري منهجي يف بيئة الحوكمة الخاصة بالدول الهشة املمزقة بالرصاعات

لالستحواذ والسيطرة عىل رشيحة أكرب من االقتصاد ،ورغم أن هدف املنافسة السياسية كان

يعتمد عىل كوابح نظمية تحول دون هروب رأس املال من األصل ،وليس عىل التدخل بعد

جني األموال ،إال أن هذه األرباح مل متكث غالبا داخل اليمن ،حيث كانت عنارص النخبة تلجأ

حدوثها مع كل حالة عىل حدة.

بصفة روتينية الستغالل قنواتها املرصفية الخاصة لتحويل أموالها إىل الدول التي تتمتع بغطاء

وعىل صعيد آخر ،مل تكن للجهود التي بذلتها األطراف املختلفة لبحث دور املالذات

قانوين أكرث أمانا وأكرث ربحا ،وذلك غالبا يف االقتصادات األكرث تقدما .وكانت قدرة عنارص النخبة

الرضيبية كعامل “جذب” لهروب رأس املال من الدول الهشة حتى وقت قريب غري تواجد

عىل تحويل ثرواتها الشخصية إىل الخارج تقلل من حاجتها لتقوية املؤسسات ،كام متنع من

محدود يف الخطاب السائد لدى الهيئات املانحة التي تروج ملكافحة الفقر يف تلك الدول .ففي

إتاحة الرقابة واملساءلة املحلية الفعالة.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

وبوضوح التفاصيل الدقيقة –التي تشمل مدى قدرة الدول النامية املترضرة من ظاهرة هروب

والفساد ،كانت الجهود الرامية لوضع مشكلة املالذات اآلمنة يف األجندة تتسم بالبطء.
ورغم ما سبق ،وخالل األعوام القليلة املاضية ،بدأت منظمة التعاون والتنمية تلقي بثقلها
عىل التعامل مع املخاطر التي تواجه الدول الهشة واملمزقة بالرصاعات بسبب آليات ضمن

رأس املال عىل املشاركة يف أنظمة تقاسم املعلومات الرضيبية يف املستقبل– وكذلك الزخم
السيايس الرضوري من جانب مجموعة الثامين.

عملية التحرير املايل واالقتصادي .ويف عام  ،2012أصدرت املنظمة “املحركات الدولية للفساد:

وعىل غرار الدعوات املطالبة بـ “خبز ،حرية ،عدالة اجتامعية” يف الدول االنتقالية األخرى

أداة للتحليل” ،والتي أشارت فيها إىل الدول األعضاء العاملة يف الدول الهشة برضورة بحث

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (التي ساهمت فيها ظاهرة هروب رأس املال يف تفاقم
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التفاوت االجتامعي وفساد النخبة) ،تأيت دعوات اليمنيني لتطالب بتوزيع أكرث عدالة ملوارد

ويف عام  ،2012حذرت (مسودة) تقرير استشاري نرشته شبكة لجنة املساعدات اإلمنائية

البلد وتحسني إدارتها .ورغم ترحيب معظم اليمنيني باملساعدات التنموية التي تقدمها

بشأن الحوكمة والتابعة للمنظمة من أنه ينبغي للدول األعضاء يف إطار األولويات املنوطة

الجهات املانحة الدولية ،إال أن مثة مشاركة متزايدة من جانب النشطاء وعامل التنمية املحلية

بها أن تسعى إىل “تقوية الدفاعات الحاجزة القامئة” ملنع التدفقات املالية غري املرشوعة من

يف املناقشات الدولية حول املساعدات اإلنسانية والعالقات املعقدة بني الدول “النامية” و

دخول دول منظمة التعاون والتنمية .ويف يوليو  ،2013نرشت املنظمة خطة ملكافحة التهرب

“املتقدمة” .ورغم الرتكيز الطبيعي من جانب النشطاء اليمنيني عىل سياقهم السيايس الداخيل

الرضيبي ،منوهة إىل أنه “يف البلدان النامية ،يتسبب نقص اإليرادات الرضيبية يف حدوث عجز

يف املقام األول ،إال أن بوسع املنظامت غري الحكومية وصناع السياسة الدولية دعم محاوالتهم

فادح يف متويل االستثامرات العامة التي كان من املمكن أن تسهم يف دفع النمو االقتصادي”،

لوضع حكومتهم يف موضع املساءلة واملحاسبة من خالل ربطها باملناقشات الدولية حول آثار

وأن “جموع املواطنني قد أصبحت أكرث حساسية من ذي قبل إزاء القضايا املتعلقة بالعدالة

التدفقات املالية املتنقلة بال رقيب .وبهذه الطريقة ،يزداد فهم املجتمع الدويل لتبعات هروب

الكيفية التي تسهم بها األسباب الدولية يف نشوء الفساد وضعف الحوكمة يف تلك الدول.

الرضيبية”.
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رأس املال عىل “الدول الهشة” من خالل املساهمة برؤى متعمقة تسلط الضوء عىل واقع
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وتتمحور الكثري من العالجات التي طرحها أخصائيو التنمية لعالج هروب رأس املال

املشكلة.

حول فرض مجموعة من اإلجراءات ذات الطبيعة الفنية ،مثل السعي لتحقيق درجة أكرب من
الشفافية عىل الرسوم اإليجارية للموارد ،والتوقيع عىل الربوتوكوالت الدولية املكافحة للفساد،
وتحسني كفاءة السلطات الرضيبية يف جمع البيانات ،ووضع آليات السرتداد األموال واألصول

التداعيات االسرتاتيجية

املنهوبة ،ورفع مستوى اإلرشاف والرقابة عىل األموال الشخصية للسياسيني 153.وكام أن إصالحات
الحوكمة يف الدول الهشة املمزقة بالرصاعات تعتمد عىل اإلرادة والعزمية السياسية لدى من

منذ أوائل عام  ،2011تسببت سلسلة من األزمات واملفاجآت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يشغلون قمة الهرم السيايس ،كذلك فإن جهود الحد من هروب التدفقات املالية غري املرشوعة

بتعقيد الجهود الرامية إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجية األطراف الخارجية إزاء منطقة رسيعة

من الدول الهشة إىل املالذات الرضيبية العاملية تعتمد عىل التحرك الجامعي عىل املستوى

التغري .وما زالت الحكومات الغربية يف مرحلة صقل وتوضيح أهدافها ومنهجياتها االسرتاتيجية،

الدويل ،وخاصة من جانب حكومات كربى الدول يف منظمة التعاون والتنمية – حيث يعترب

لكن مل يتضح بعد إىل أي مدى ستعيد تعريفها ،ال سيام يف وقت يتزايد فيه تركيز السياسة
األمريكية عىل الصني ،وتشغل الحكومات األوروبية الرئيسية الكثري من األمور الداخلية

الكثري منها مالذات رضيبية أو تتبعها مالذات رضيبية.
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ويف يونيو  ،2013ولدى استضافته لقمة مجموعة الثامين ،قام رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد

كاملشاكل االقتصادية وفضائح الفساد الخاصة بها .أما األنظمة االستبدادية العسكرية التي

كامريون بدفع قضية التهرب الرضيبي واملالذات الرضيبية إىل قمة جدول األعامل السياسية.

اعتقد سابقا أنها مستقرة فقد أظهرت الثورات العربية أنها هشة وجوفاء ،لكن بالكاد بدأت

وقد أتت هذه القمة بعد أشهر احتلت فيها عناوين الصحف أخبار عن قيام رشكات كربى

مراجعة مفاهيم صناع السياسة عن األمن واالستقرار والهشاشة.

متعددة الجنسيات بتقليل أرباحها الخاضعة للرضيبة يف اململكة املتحدة من خالل تسجيل

ومل تتغري كثريا وصفات عالج السياسة االقتصادية رغم مشاعر اإلحباط الشعبية من

الجزء األكرب من أنشطتها يف نطاقات ذات رضيبة منخفضة .وقد استطاع كامريون حشد الدعم

الحكومات التي أشاد بسياسات التحرير االقتصادي فيها املستثمرون األجانب واملؤسسات

من ناحية املبدأ من أجل زيادة تنظيم عمليات “تحويل األرباح” من قبل الرشكات ،إىل جانب

املالية املتعددة األطراف .وإن االهتامم املوجه للنقاش بني اإلسالمية والعلامنية ،رغم

تحسني آليات التنسيق الرضيبي لهذه الرشكات من خالل تقاسم املعلومات .كام كسب بعض

أهميته ،قد يرصف االنتباه عن األسئلة حول تحقيق العمليات االنتقالية التي انطلقت

التأييد لتحسني الشفافية بشأن الشخصيات املستفيدة من الحسابات الخارجية للكشف عن

عام  2011لتغيريات يف النامذج االقتصادية الكامنة أو البنى االجتامعية السياسية ،حيث

“ملكية االنتفاع” – أي األسامء التي تقف وراء الرشكات وأصحاب الحسابات والصناديق العاملة

ساعدت نقاط ضعفها يف نهاية املطاف عىل دفع موجة االضطرابات .ومل تجر الكثري من

يف الخفاء 155.عىل أنه بخالف التعهدات الظاهرية التي صرُ ح بها يف الصحف ،تبقى غائبة

النقاشات الدولية بشأن السبل البديلة للتوصل إىل التكامل االقتصادي العاملي ومناذج
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العوامل الدولية

رأساملية أكرث إرشاكا .فإذا أخذت حالة مرص مثال ،فهناك اهتامم متزايد اآلن بدور

مجلس األمن بني الدول التي متلك حق النقض واملختلفة حاليا بشأن سوريا.

األطراف االقتصادية من حقبة مبارك يف دعم اإلطاحة بأول رئيس منتخب للبالد –محمد
مريس– يف يوليو .2013

استغالل االسرتاتيجيات الدولية

وبالنظر إىل املخاطر األوسع نطاقا ،فإن العوامل االقتصادية قد تعرقل االنتقاالت

إن اليمن دولة ضعيفة يف إطار النظام الدويل ،وال ميلك القدرة عىل تشكيل أو صياغة

السياسية يف العامل العريب ،إذ يقدم اليمن حالة دراسية مفيدة لالقتصاد السيايس يف

القواعد الرسمية للعبة السياسية .وهو إىل حد كبري هدف لسياسات دول أخرى عن

دول الربيع العريب .لكن ما يعقد األمر أن اليمن يقع ضمن األطر االسرتاتيجية الدولية

مكافحة اإلرهاب والتنمية ،بدال من أدائه لدور يف تحديد تلك السياسات عىل املستوى

للسياسة إزاء الدول الهشة ومرحلة بناء الدولة والحرب العاملية عىل اإلرهاب أيضا.

الدويل .غري أن النخب يف اليمن بارعة يف استغالل السلطة التي ميتلكها الضعفاء يف مثل

وهو ما يعني أن للجهات املانحة والهيئات املختلفة أهدافا متنافسة ميكن أن تثبط أو

تلك األوضاع غري املتكافئة ،وخصوصا يف استخدام معرفتهم األفضل للطبيعة املحلية

تعوق مساعي اإلصالح.

يف صياغة طريقة تنفيذ السياسات والقواعد العاملية محليا ،وبقيامهم بذلك ،فإنهم

كام يهيمن الرتكيز عىل األمن ومكافحة اإلره��اب عىل مقاربات الدول الغربية

يستميلون مجمل العملية ملصلحتهم الخاصة – كام يف توظيفهم مصطلحات “الحرب

والخليجية تجاه اليمن .وطاملا بقي لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وجود كبري يف

عىل اإلرهاب” ملواجهة األعداء املحليني .إن فهم االقتصاد السيايس للجيش اليمني

اليمن ،فإن الواليات املتحدة واململكة املتحدة والسعودية ستستمر يف اعتبار اليمن

واألساليب املتبعة يف الحرب عىل اإلرهاب يف البلد أمر بالغ األهمية لفهم حوافز النخبة

كتهديد هام ملصالح أمنها القومي .وهذا بدوره سيؤثر عىل حدود املمكن يف السياسة

وسلوكها.

اليمنية .وكذلك يقلق السعودية والواليات املتحدة النشاط اإليراين يف هذا البلد .ومتيل

وما تزال هناك تساؤالت عن العملية االنتقالية :هل ستقترص عىل تناوب النخب

الحكومات الغربية لرؤية تقييامت الدول الخليجية للتأثري اإليراين يف اليمن عىل أنها

أم ستكون بداية تغيري نظمي .وهناك أيضا بعض الشكوك عن السيناريو الذي تفضله

مبالغ بها ،لكن هناك احتامل بنمو هذا التأثري ،وهذا يعتمد عىل األحداث يف سوريا

مختلف الجهات الدولية.

وعىل “الحرب الباردة” اإليرانية السعودية يف املنطقة.

إن الخطر الكامن للعملية االنتقالية هو أن يتبع املجتمع الدويل واليمنيون مقاربة

وضمن الرتكيز األمني ،فقد تحدث نزاعات وتسويات بني األهداف القصرية األجل

تدريجية تؤجل وتؤخر القرارات املهمة عن اإلصالحات الرضورية – وهو خطأ ال ميكن

واألهداف الطويلة األجل ذات املقاربات األكرث شمولية لألمن اإلنساين .وفيام يتعلق

للبلد تحمله .ويرجح أن ينجم عن ذلك إجبار الدول املانحة التي ترى أولوية مكافحة

بالدوافع الكامنة للتطرف ،قد تجذب بعض اليمنيني الحركات الثورية املتطرفة فكريا

اإلرهاب عىل تخصيص مبالغ مالية متزايدة إىل اليمن إلنعاش االقتصاد ومنع حدوث

نظرا لضعف النظام السيايس املحيل الذي يسبب اإلحباط والغضب لقطاع أكرب بكثري

أزمة إنسانية جديدة ،مع عدم وجود نقطة نهاية ملشاركتها .لقد عرقلت اإلصالحات

من الناس ويزيد من جاذبية الجهات غري الحكومية ويولد الضغط من أجل التغيري.

الرضورية يف املايض لسبب محدد هو تأثريها عىل مصالح النخبة اليمنية .ولن تضع

وكام أشري يف الفصل األول من هذا التقرير ،مل تحل ثورة عام  2011املشكلة االساسية

هذه االصالحات اليمن عىل مسار اقتصادي أكرث استدامة فقط ،بل ستضعف كذلك

املتمثلة يف االفتقار ملؤسسات سياسية رشعية خاصة للتفاوض عىل املطالب السياسية

األعضاء األكرث فسادا من النظام القديم الذين ال يزالون يهمينون عىل املجالني السيايس

املتنافسة داخل الدولة .ورغم وجود بعض الفهم لرضورة معالجة القضايا املتعلقة

واالقتصادي.

بالقلوب والعقول الطويلة األجل ،مبا فيها اآلراء املناهضة للواليات املتحدة التي

إن اليمنيني العاديني بحاجة لرؤية بعض التقدم قريبا – سواء من خالل الحوار

تعززها هجامت الطائرات بدون طيار ،تنزع للهيمنة عىل جدول األعامل أهداف أمنية

الوطني أو يف الخدمات األساسية املقدمة من الحكومة .ومن غري املرجح أن تقدم

قصرية األجل كاالغتياالت عالية األهمية بالطائرات بدون طيار .ومن حيث املخاطر

الحكومة تغيريا جوهريا ،إال أن صناع السياسة الخارجية سيجدون مغريات تدعوهم

التي تواجه السياسة ،فقد أعرب بعض صناع السياسة الغربية عن قلقهم من أن

لتمديد العملية االنتقالية من أجل حامية السالم الحايل الهش .ال سيام خالل عمل

وقوع هجوم إرهايب كبري مرتبط باليمن قد يزيد من انحراف أهدافهم ويجعل تركيز

الرئيس هادي إلنهاء تهديد القاعدة وتقليص ما تبقى من سلطة عيل صالح .لكن مع

حكوماتهم منصبا عىل “املكاسب الرسيعة” قصرية األجل بدال من أهداف التنمية

تراجع الثقة يف العملية االنتقالية وشكوك اليمنيني عن دوافع األطراف الخارجية ،فإن

الطويلة األجل.

تطاول التأخري قد يسفر عن تجدد االضطرابات ،وهو ما ستستغله النخبة اليمنية التي

ومن الجهات املتعددة األط��راف ،أثبتت األمم املتحدة ودول مجلس التعاون

ترى يف الرئيس هادي تهديدا ملصالحها .وسيكون عقد االنتخابات صعبا يف وقت ما زال

الخليجي أهميتها كجهات دولية مشاركة يف اليمن .فمنذ الثورة قامت دول مجلس

فيه عيل صالح رئيس املؤمتر الشعبي العام ،بل قد يشعل فتيل الرصاع من جديد سواء

التعاون الخليجي بدور يساعد عىل التوازن واالستقرار يف اليمن .وقد أسهم االلتزام

حصل صالح عىل منصب حكومي بارز أم مل يحصل .ورغم وجود حجج تؤيد االنتقال

الشخيص لجامل بن عمر وحضوره املنتظم يف اليمن يف الزخم وراء العملية االنتقالية.

التدريجي ،فالحقيقة أن بعض القرارات التي تأخرت للتو –عن االقتصاد وعن عيل

ويعد التقدم الذي حققه الحوار الوطني حتى اليوم إنجازا كبريا ،نظرا لعدد األطراف

صالح– ال ميكن تأجيلها كثريا.

الفاعلة املشاركة يف املحادثات وتنوع األهداف وهيكل سياسة املحسوبية القائم عىل
الوكالء .ولكن ليس من املتيقن مدى فاعلية الحوار يف تنفيذ التغيري .وعالوة عىل ذلك،

احتامالت حدوث أزمة

فإن نفوذ األمم املتحدة يف مستهل املرحلة االنتقالية كان بسبب التهديد بالعقوبات،

هناك آراء تؤيد السامح للنخبة اليمنية باالستمتاع برثوتها كجزء من تسوية متكنها

وهو ما اعتمد عىل موقف موحد ملجلس األمن الدويل .وبعد مرور سنتني ،توفر لنخب

من “خروج مرشف” من السياسة – كام كان القصد عىل ما يبدو يف حالة عيل صالح.

اليمن متسع من الوقت لحامية ثرواتهم ،وهناك خطر حدوث انقسامات مستقبلية يف

فاليمن مير أساسا بانتقال عرب التفاوض بدال من ثورة شاملة .وقد حذر بعض املحللني يف
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سياقات أخرى من أن التهديد الشديد لحقوق امللكية قد يوقف أو ينقض عملية االنتقال

متفائل ،إال أنه يتوجب عىل صناع القرار السيايس وضع خطط للحاالت الطارئة وتطوير

التفاوضية 158.غري أن اليمن يف وضعه الراهن –واعتامده الكبري عىل استخراج الريع من

اسرتاتيجيات تخفيف مخاطر استعدادا ألسوإ السيناريوهات اإلنسانية والسياسية واالقتصادية

اقتصاد تنضب موارده ومن إيرادات غري مرشوعة يف بلد ميلء بالثغرات األمنية– يفتقر

املستقبلية 162.فاملجاعة املزمنة وتدفق أعداد هائلة من الالجئني والنزاعات العنيفة بسبب

بشدة إىل قابلية االستدامة ومعرض لعدم االستقرار (عىل النقيض من اقتصاد سيايس

االنتخابات –أو أي اندالع للعنف يف الداخل أو عرب الحدود– كلها احتامالت واقعية ميكن

يسيطر فيه الجيش مثال عىل اإلنتاج الصناعي).

حدوثها.

لقد أتاحت املبادرة الخليجية وقتا سياسيا ،إال أنها ال تستطيع إتاحة وقت اقتصادي.

وإن أي مستقبل لليمن ال يعالج املشكالت الهيكلية األساسية –كاستنزاف املوارد وتنافس

ورغم االلتزامات الخطابية للجهات املانحة واملؤسسات املالية الدولية ،فإن الحكومة ستواصل

النخب وشبكات املحسوبية املتوازية وتعرضها للضغط املتزايد– لن يكون مستقرا بل سيتجه

تأجيل اإلصالحات املضنية ،لتستمر تحدياتها االقتصادية الكامنة .وإىل حد ما ،يرجى أن يعترب

نحو األزمات .حيث يتطلب اإلصالح الناجح تحوال أساسيا يف تفكري النخب نحو رؤية اسرتاتيجية

اليمن بلدا “أكرب من السامح بانهياره” ،وبالتايل أن يستمر إنقاده مبساعدات الدول الغربية

تعرتف برضورة التغيري الواسع النطاق من إجل إقامة منوذج تجاري أكرث استدامة.

والسعودية ،مام يثري بعض املخاطر األخالقية .ومن املرجح أن يزداد االعتامد عىل املساعدات
الخليجية مقارنة باملساعدات الغربية مع تقلص ميزانيات التنمية الغربية .حيث تتوقع منظمة

أصول النخب والرثوة السيادية املرسوقة واملالذات الرضيبية

التعاون والتنمية أن نحو نصف الدول التي تصنفها كدول “هشة” ستتلقى يف عام 2015

لقد أظهرت سلوكيات النخب يف اليمن خالل ثورة عام  2011أن تعرض ثرواتهم الشخصية

مساعدات مربمجة تقل عن مستوى عام  2012بسبب تقلص ميزانيات التنمية الخارجية يف

للخطر يدفعهم إلجراء تسوية سياسية (بدال من أن يكون دافعها الخوف من حدوث اضطرابات
اجتامعية حادة) .وكان التهديد بفرض عقوبات وتجميد األموال أمرا مقنعا ،لكن تأثريه سيضعف

الدول الغربية.
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مع الوقت ،فالنخب التي تعي املخاطر التي تهدد ممتلكاتها تجد دوما وسائل إلخفائها .وبينام

وهناك تساؤالت طويلة األجل عن قدرة السعودية عىل متويل باقة من حكومات املنطقة،

لكن يرجح أن يتوفر هذا التمويل السعودي طوال العقد القادم عىل األقل ما مل يحدث انخفاض

يركز الدبلوماسيون األجانب عىل دفع محادثات الحوار الوطني إلبقاء العملية السياسية يف

طويل األجل يف أسعار النفط .ومتيل املساعدات الخليجية إىل أن تكون خليطا من خطط إنقاذ

املسار الصحيح ،مل تثبت الواليات املتحدة أو األمم املتحدة رغبتها يف التهديد بفرض عقوبات،

امليزانية واستثامرات يف مشاريع البنية التحتية ومتويل أقل شفافية إىل الحلفاء القبليني ،لكن

رغم قدرة الواليات املتحدة عىل الترصف نظرا الستثامر أصول أرسة صالح فيها .وسيتطلب فرض

للدول الخليجية أيضا مصلحة يف مستقبل اقتصادي مستقر لليمن .وبعبارة رصيحة ،فثمة

األمم املتحدة لعقوبات موافقة مجلس األمن ،ورغم إبداء الدول الدامئة العضوية استعدادها،

مخاطر تتعلق بكون بعض أغنى دول العامل متاخمة إلحدى أفقر الدول.

فإن االتفاق عىل تفاصيل العقوبات (من ومتى وماذا تشمل) قد يكون صعبا ،بل رمبا فات للتو

وخاصة بالنسبة للسعودية ذات الحدود الطويلة واملليئة بالثغرات مع اليمن ،هناك مخاطر

أوان فرض العقوبات.
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كبرية بزيادة تدفق الالجئني اليمنيني مع استنزاف موارد اليمن املائية والنفطية .ويف خطاب

أما هروب رأس املال فهو مشكلة مزمنة تربط اليمن بنقاشات حوكمة عاملية عن املالذات

تنازل أمري قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين عن الحكم يف يونيو  ،2013أبرز حاجة األمة

الرضيبية .وما دامت نخب البلد قادرة بطريقة ممنهجة عىل استخالص الريع من النفط

العربية ،وليس جزءا منها فقط ،ألن تكون مزدهرة ،مشريا إىل الوعي بأن تركز الرثوة يف الخليج

والتهريب واملساعدات وعىل نقله خارج البلد ،فلن يكون لديها حافز يذكر لتحسني بيئة

قد يشعل رشارة االستياء واالنقسامات يف العامل العريب األوسع .ويف مجاالت عديدة ميكن لدول

الحوكمة املحلية .بل سيكون لديها الحافز إن ارتبطت أكرث مبصري االقتصاد املحيل وكان هناك

مجلس التعاون الخليجي أن تساعد يف تحقيق التنمية املستدامة يف اليمن – فعىل سبيل

تدقيق أكرب عىل معامالتها املالية.

املثال يف مجال األمن الغذايئ الذي يعد محط تركيز اسرتاتيجي لدول املجلس ،ال سيام لقطر

وبدال من ذلك ،تتنافس النخب للسيطرة عىل الريع يف حني أن مصادرها آخذة بالتناقص،

والسعودية .وكذلك بتوفري فرص عمل ،نظرا لحاجتها للعاملة األجنبية ،وإن كان لذلك تعقيدات

وال يفعل الكثري من أجل تطوير مستقبل اإلنتاج االقتصادي يف بلد يفتقر إىل املوارد الطبيعية

أمنية وسياسية .ورغم وجود فرص لتحسني إدارة االقتصاد اليمني ،إال أن تحديات املوارد التي

وبالكاد يستثمر يف مجال املوارد البرشية .وليس هناك بعد مؤرشات كافية عن استجابة سياسية

تواجه االقتصاد األقل منوا يف العامل العريب تعني توقعات قامتة .إذ سيكون للتوجهات العاملية

مناسبة لرضورة االنتقال إىل اقتصاد ما بعد النفط وعالج التعرض الرتفاع أسعار السلع يف اقتصاد

األعم –كالتغريات املناخية وصدمات أسعار السلع األساسية– آثار سلبية ،وخاصة يف الدول

يستورد كل القمح واألرز تقريبا ،أو التعامل مع آثار التغري املناخي الذي سيزيد من الضغط
الطويل األجل عىل أسعار الغذاء العاملية .ويبدو مرجحا أن تسبب تحديات املوارد هذه بيئة

الضعيفة املوارد كاليمن.
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إن رسديات الدول املانحة واملؤسسات املالية الدولية تتسم بالتحيز إىل سيناريو حميد

أكرث تعقيدا ،نظرا للنزاعات عىل األرايض واملياه التي تحصد آالف األرواح سنويا.
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العوامل الدولية

ما بعد النخب

أن الثورة اليمينة سعت إىل تحدي التسلسالت الهرمية الراسخة وطرق مامرسة السياسة يف

يف حني أن للحكومات الغربية كفايتها من املشاغل يف مناطق أخرى ،فإن فهم تعقيدات العامل

البلد ،ومل تكتف بتحدي فساد وانتهاكات نظام عيل صالح.

العريب الذي مل تعد الدوائر النخبوية الصغرية تهيمن عليه قد أصبح مهمة أكرث تعقيدا ،رغم
رضورتها ،وتتطلب التحليل من قبل مجموعة أوسع من األطراف.

واآلن ،وبعد تفكيك معظم مخيم االعتصام يف ساحة التغيري بصنعاء (ومخيامت احتجاج
مامثلة يف أنحاء اليمن) ،يرجح أن يكون إرث الحركة شعورا جديدا بالفاعلية والتأثري حصل

وإن من أول الدروس املستفادة من الثورات العربية أهمية الحركات الشعبية الشبابية

عليه الشباب املشاركون .إذ يسعى النشطاء الذي يعتربون أنفسهم من الحركة إىل تحقيق

القيادة وشبكات النشطاء التي مل متنح حق قدرها من قبل معظم الحكومات الغربية قبل عام

أهدافهم عرب سبل متعددة ،كاالنتساب لألحزاب السياسية ،وتشكيل منظامت غري حكومية

 .2011لكن يف عام  ،2012وبعد أن مكنت االنتخابات يف دول االنتقال العربية أحزابا سياسية

جديدة أو جامعات ضغط ،واملشاركة يف الحوار الوطني .وتتحول توقعاتهم تدريجيا ،حيث

أكرث تقليدية ،بدأ املحللون الغربيون مرة أخرى يف تجاهل الشباب والشوارع وكأن تأثريهم

صدم أعيان العشائر عند رؤيتهم ملمثيل الشباب الذين سبقوا إىل املقاعد األمامية أثناء عقد

قد انتهى .إال أن هذا سابق ألوانه .ويف عام  ،2013أتت اإلطاحة املفاجئة مبريس 166،أول رئيس

الجلسات العامة للحوار الوطني .وكام أظهرت حركة مترد االحتجاجية املرصية بحشدها

مرصي منتخب ،عىل حني غرة من الحكومات الغربية ،مام يشري من جديد إىل رضورة قيامها

ملظاهرات ضخمة ضد مريس ،فإنه مبجرد تكوين األساس لشبكة واسعة النطاق ،فرسعان

بتجاوز النزعة التقليدية لبناء عالقات مع أصحاب السلطة الرئيسية وأن تنوع اتصاالتها لتشمل

ما ميكن حشد الحركات الشعبية مرة أخرى يف مواجهة قضية موحدة .وقد قدمت الحركة

قاعدة أوسع نطاقا يف مجتمعات مفتتة سياسيا.

يف اليمن منوذجا قويا عن النشاط السيايس السلمي ،وهو إرث مهم لبلد شهد حربا أهلية

لقد أربك صناع السياسة الغربية انسيابية وكرثة مكونات تلك الحركات وافتقارها إىل

قبل سنوات قليلة.

متثيل موحد .وبذل دبلوماسيون غربيون –كثريا ما تعاطفوا شخصيا مع تلك الحركات– جهودا

وسيبقى دامئا للدبلوماسيني وصناع السياسة األجانب قدرة محدودة عىل التأثري والتفاعل

للتواصل مع النشطاء اليمنيني الشباب ،وأكدوا مرارا لهم عىل رضورة تقديم مطالب واضحة

مع تلك الحركات وحتى فهمها بالكامل .ويعود ذلك إىل حدود قدرتهم (من حيث الوقت

ومحددة مرتبة األولويات من أجل تأثري أكرب عىل سياسات األطراف الدولية 167.لكن الشباب

والتنقل يف بيئة أمنية صعبة) وإىل تعقيد هذه الظاهرة .غري أن املقاربات الجديدة للدبلوماسية

الثوري اليمني يرد عىل ذلك –رغم انضامم بعض النشطاء إىل أحزاب سياسية– بأن التنوع هو ما

–التي تتجاوز حفنة من العالقات املعتنى بها جيدا مع النخب الراسخة– ستجعل صناع

مينح حركتهم القوة ويحدد طابعها .ومام يكشف االتجاه العاملي لحركات االحتجاج الالمركزية

السياسة أكرث تنبها لفرص التغيري التي ميكن لتلك الحركات أن تقدمها.
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بأدوات التحليل الالزمة لفهم التأثري الكامل لسياسات التحرير االقتصادي واملساعدات
العسكرية التي روج لها أسالفهم عىل مدى عقدين أو ثالثة مضت ،والسبل التي استخدمتها
النخب املحلية لتحييد املساعدات( .ومن األمثلة البارزة هنا استغالل أرسة صالح للمساعدات
العسكرية األمريكية يف أعقاب أحداث الحادي عرش من سبتمرب لتعزيز مكانتها يف النظام

 .5خامتة

مقارنة ببقية الفصائل ،إىل حد وصفه أحد من قابلناهم بأنه أقام “دولة موازية” .ومع أن
القصد من وراء تلك املساعدات كان تحقيق االستقرار يف اليمن ،إال أن طريقة تحييدها سببت
استياء أسهم يف حدوث انشقاقات شديدة داخل الجيش مبا يكفي لزعزعة النظام وفتح أبواب
الرصاع) .كام يتيح تحليل االقتصاد السيايس أيضا تفسريا منهجيا لتلك السياسات عىل مستوى
عاملي .وإىل حد ما ،يعترب خلع صالح وتنصيب هادي أحدث مثال عىل إنشاء القادة اليمنيني
للسلطة –وخسارتها– نتيجة لهذا التفاعل بني الضغوط املحلية واإلقليمية والدولية.
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وكام أظهر مقدار متزايد من أدبيات ما بعد الحرب الباردة ،فإن رفع القيود املالية الدولية
ميثل اليمن حالة دراسية مفيدة لالقتصاد السيايس يف دول الربيع العريب ،فضال عن مخاطر

قد رسع املعدل العاملي لهروب رأس املال من الدول الهشة .وتستلزم معالجة التدفقات املالية

وقيود الدول الهشة يف العامل وسياسات “الحرب عىل اإلرهاب” .ويف الوقت الذي أضحى

غري املرشوعة إىل املالذات الرضيبية العاملية عمال جامعيا فعاال عىل املستوى الدويل ،وخاصة

فيه موضوع التهرب الرضيبي والعدالة الرضيبية من مواضيع النقاش الساخنة يف أرجاء

فيام بني دول منظمة التعاون والتنمية .واململكة املتحدة دولة عضو يف املنظمة وذات دور

الغرب ،فإن حالة اليمن تسلط الضوء كذلك عىل التفاعل بني العمليات السياسية املحلية

محوري يف النظام املرصيف الخارجي – حيث إن ما يقرب من ثلث االستثامرات والودائع الدولية

وأسباب الفساد الدولية ،مام يكشف تغريات هيكلية لنظام الحوكمة العاملي يف العقود

يجري يف نطاقات قضائية بريطانية .ومع ذلك ،فال تزال اإلجراءات الفعالة متعددة األطراف

األربعة املاضية.

بشأن تلك املالذات الرضيبية بعيدة املنال ،ولعلها مستحيلة ،بالنظر إىل الحجم الهائل لسوق

كام تعترب ثورة عام  2011وانتقال السلطة التايل من صالح إىل هادي إيذانا ببدء آخر مرحلة

الظل املرصفية يف النظام املايل الحديث.

من عملية تشكيل الدولة يف اليمن ،وهي عملية طويلة األمد .وستؤثر نتائج الحوار الوطني

وقد طرح رئيس الوزراء ديفيد كامريون مسألة التهرب الرضيبي عىل جدول أعامل مؤمتر

والتنقيحات الدستورية الالحقة عىل البنية املستقبلية للدولة ،كام ستتأثر مبقاومة القيادات

مجموعة الثامين ،واقرتح أن تفرض تلك املالذات الرضيبية عىل الرشكات التي تسجل فيها

الفاسدة والجامعات املسلحة غري التابعة للدولة يف املستقبل .ولن تتحقق تلك التسوية

شفافية أكرب .ومام ال شك فيه أنه متيقظ للمخاطر االنتخابية الناجمة عن حامية إنفاق

السياسية الجديدة املستقرة يف غضون أشهر .بل ستستغرق سنوات –أو حتى عقودا– إىل حني

اململكة املتحدة عىل املساعدات يف الوقت الذي يعرف فيه عن النخب املستفيدة ادخار

تحقيق تغيري يدوم.

ثرواتها الشخصية يف مالذات رضيبية عاملية ،وخاصة يف ظل ذلك التخفيض الحاد لإلنفاق العام

ويواجه اليمن يف هذه األثناء عددا من العوامل العالية الخطورة التي متثل تحديات كبرية،

يف بريطانيا .لكن املشكلة تكمن يف بيئة الحوكمة العاملية األوسع نطاقا ،وليس فيام تقدمه

حتى إن وجدت نخبة متحدة وحكومة قادرة .وميثل التحول إىل اقتصاد ما بعد النفط وأزمة

وزارة التنمية الدولية الربيطانية من برامج مساعدات للدول ،إذ أنها تطبق ضامنات صارمة

املوازنة التي تلوح يف األفق بسبب إنتاج النفط املرتاجع أكرب خطر عىل الخروج بنتيجة سياسية

ضد اختالس تلك األموال .وألسباب واضحة ،تبقى أمناط بعينها من هروب رأس املال من الدول

ناجعة .ووفقا لربنامج األغذية العاملي ،يعاين نحو مليون طفل ميني من سوء التغذية الحاد،

الهشة كاليمن غامضة ،غري أن بعض هذه األموال عىل األقل يحفظ يف تبعيات بريطانية وسواها

ويعتمد عرشة ماليني شخص –نحو نصف عدد السكان– عىل املساعدات الغذائية .لذلك فإن

من املالذات الرضيبية الغربية.

جميع الحلول املستقبلية التي تفشل يف معالجة املشاكل الهيكلية املتأصلة يف اليمن –مثل

وحتى يومنا هذا كان توجه الساسة الغربيني ربط توصيف “الدول الهشة” مبا متثله تلك

نضوب املوارد وتناحر النخب وشبكات املحسوبية املوازية املعرضة لضغط متزايد واقتصاد

الدول من مخاطر وتهديدات للنظام الدويل ،من قبيل متكني اإلجرام املنظم واإلرهاب العابرين

سيايس غري مستدام– لن تكون مستقرة بل ستتجه نحو التأزم.
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للحدود .وقد خصصت إنفاق تلك املساعدات إىل حد ما للتخفيف من تلك املخاطر ،وكذلك

وبوسع تحليل االقتصاد السيايس أن يساعد الجهات املانحة يف اليمن –املهتمة بتدهور

للتخفيف من حدة الفقر؛ مام يسلط الضوء عىل التوتر االسرتاتيجي يف السياسة الغربية:

األوضاع اإلنسانية– عىل تحسني اسرتاتيجيات تخفيف املخاطر التي تنتهجها .ومع امليل العتبار

فبينام يبقى املواطن الغريب عرضة آلثار عدم االستقرار يف الدول الهشة ،فإنه قد يجد نفسه

هذا التحليل أمرا يخص الجهات املانحة والعاملني يف مجال التنمية ،لكنه ميكن أن يفيد يف

متواطئا عن غري قصد مع نظام دويل يعمل عىل تسهيل هروب رأس املال الذي يزيد بدوره

إرشاد الدبلوماسية أيضا ،وذلك من خالل إلقاء الضوء عىل قوة الشبكات غري الرسمية التي

من هشاشة تلك الدول.

تؤثر عىل سلوك وزراء الحكومة بطرق قد يصعب عىل الدبلوماسيني الغربيني التنبؤ بها بدونه.

والحقيقة أنه ما أن ينجح تحليل االقتصاد السيايس يف أن يضع يده عىل أمناط من هروب

وباملثل ،ميكنه أن يساعد الجهات املانحة والدبلوماسيني ووزراء الدفاع يف الغرب عىل فهم أفضل

رأس املال من الدول الهشة كاليمن حتى يتضح أن النظام الحايل لتدفقات رأس املال الدولية

لالقتصاد السيايس املحيل الناجم عن عملهم.

ونقل الرثوة السيادية مام يسهم يف هذه املشكلة .لذا ينبغي إدراج دور املالذات الرضيبية يف

ويف اليمن ،كام يف دول أخرى يف املنطقة ،يزود مثل هذا النهج صناع السياسة الغربية
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خامتة

عىل هذه الجبهة ،يواجه العامل احتامل الوقوع أسري تطبيع حالة الدول الهشة ،حيث يضحي
“ضعف الحكم والرصاع الداخيل املستمر ...أمرا معتادا” 171.ويف الوقت نفسه ،فإن لالتجاهات
العاملية األوسع نطاقا –كارتفاع أسعار السلع األساسية والتدهور البيئي واستنزاف الطاقة وتغري
املناخ– مخاطر محددة عىل الدول الضعيفة والفقرية للتو كاليمن.

172

وإن تعميم استخدام تحليل االقتصاد السيايس وتحسني فهم حوافز النخبة سيتيحان
للمجتمع الدويل تحقيق أقىص قدر من النفوذ الجامعي من أجل التغيري الهيكيل يف اليمن:

•

إن فهم الشبكات غري الرسمية واملصالح األرسية والتجارية التي تربط بني أهم
الشخصيات أمر رضوري لتقييم احتامالت نجاح إصالحات الدستور واملؤسسات

وتبقى األسئلة العميقة التي أثارتها األزمة املالية العاملية –مبا يف ذلك عالقة صحيحة بني
الدول واألسواق– من دون إجابة ،وما زال طيف واسع من الحركات االجتامعية حول العامل
يشكك يف الرشعية االجتامعية للسياسات االقتصادية الليربالية يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة
والهادفة إىل تقليص دور الدولة ،حتى حينام تواجه الدول ضغوطا مالية من أجل تخفيض أكرب

الرسمية.

•

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

لدورها .وتثري أعامل الشغب يف الشوارع وبنوك الطعام والضغوط طويلة األجل عىل اإلنفاق

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

العام تساؤالت موازية حول املستويات املستقبلية للمتانة يف املجتمعات الغربية ،وكذلك يف

األساسية للنظام أثناء املرحلة االنتقالية وبعدها.

الدول الهشة .ويف جزء كبري منها تعتمد اإلجابات يف اليمن وسواه عىل نظرة تلك النخب إىل

•

مشكلة الفقر وإىل أي مدى تعتقد أنه يهدد رشعيتها ومصالحها ومستقبل استقرارها 173.وقد

لدى القيادات السياسية الناشئة يف اليمن والناشطني الشباب مجموعة من االنتقادات

أظهرت الثورات العربية أن لدى عامة الشعب القدرة عىل إزاحة رأس الدولة ،لكن مل تتضح

املهمة عن شبكات املحسوبية النخبوية الباقية ،وهم بحاجة إىل املساعدة والتمكني حتى

األدوات التي ميلكونها من أجل إزاحة النخب السياسية واالقتصادية .أما مسار التفاوض –الذي

يتسنى لهم اإلسهام يف نقاش السياسة الدولية الجاري حول بلدهم.

يتسم بالتنازع بل والعنف يف بعض األحيان– عىل أسس جديدة للرشعية السياسية والسياسة
االقتصادية وزيادة املساواة ،فسيكون القصة املهيمنة يف العقد القادم.

وقد كانت العوامل الدولية مبثابة قوة لالستقرار يف اليمن وكذلك مصدر للخطر يف اآلن
نفسه .ويعتمد اإلصالح االقتصادي وترسيخ الرشعية السياسية يف اليمن جزئيا عىل الجهود
الدولية يف مجاالت عدة:

توصيات

•

يحتاج املانحون الغربيون والخليجيون إىل تخطيط اسرتاتيجي أكرث فاعلية يوازن

ينبغي النظر النتقال اليمن يف سياق عملية مطولة لبناء الدولة ،وعىل املجتمع الدويل أن يدعم

االختالفات واملقايضات بني أولويات األمن ومكافحة اإلرهاب القصرية األجل وبني

تطوير الرشعية السياسية يف البلد وأن يستعد كذلك الحتامل حالة مستمرة من عدم االستقرار:

أهداف التنمية االقتصادية والسياسية الطويلة األجل ،مبا فيها اعتبار تأثري غارات

•

الطائرات بدون طيار عىل الرشعية املحلية للحكومة اليمنية.
من املرجح أن متتد عملية بناء تسوية سياسية جديدة ومستقرة إىل ما هو أبعد من
إطار الرتتيبات االنتقالية الحالية املقدر بعامني ،وأن تتطلب مشاركة دولية مستمرة

•

ورفيعة املستوى.

•

ينبغي للامنحني الغربيني توسيع مجال التحليل السيايس ليشمل التفاعل بني العوامل
املحلية والدولية التي تسبب الفساد وضعف الحكم يف اليمن ،ويشمل ذلك فحص دور

املالذات الرضيبية العاملية كعامل “جذب” لهروب رأس املال .ويتعني إجراء املزيد من
ينبغي للحكومات الغربية واألمم املتحدة مواصلة التزامها حيال الجهات االجتامعية
والسياسية التي عانت التهميش يف السابق ،حتى بعد انتهاء اإلطار الزمني للمرحلة
االنتقالية.

األبحاث لتحديد أمناط معينة لهروب رأس املال من اليمن.

•

وخالل األشهر األخرية من رئاسة اململكة املتحدة ملجموعة الثامين ،ينبغي لرئيس الوزراء
ديفيد كامريون أن يواصل الرتكيز عىل االلتزام الرضيبي لضامن مواكبة كافة التبعيات

•

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

الربيطانية لإلصالحات يف اململكة املتحدة .وبدءا من عام  ،2015يحل محل األهداف

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

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

•

الرضيبية الدولية.
مع احتامل قليل بتحقق اإلصالحات الهيكلية املأمولة يف املدى القريب واملتوسط ،ينبغي

•

للمجتمع الدويل التخطيط لسيناريوهات يشتد فيها الفقر والجوع يف اليمن اشتدادا

وينبغي ملنظامت املجتمع املدين الغربية الداعمة لإلرشاك السيايس يف اليمن أن توسع

كبريا .وينبغي للحكومات الغربية والدول املانحة الخليجية ووكاالت املعونة الدولية

خططها لتسهيل حوار السياسة العامة بشأن الشفافية الرضيبية ،وأن تساعد القادة

وضع خطط طوارئ ضمن اسرتتيجياتها العملياتية الطويلة األجل املتعلقة باليمن؛

السياسيني الجدد والنشطاء الشباب يف اليمن عىل املشاركة يف النقاش العاملي عن الفساد

وينبغي أن يبقى األمن الغذايئ أولوية سياسية عليا.

وهروب رأس املال وإصالح النظام الرضيبي الدويل.

Moore, ‘Globalisation and Power in Weak States’. p. 1773.
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تشكيل الحكومة.
عارشا :تكون دول مجلس التعاون والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب شهودا عىل
تنفيذ هذا االتفاق.
حادي عرش :حرر هذا االتفاق من أربع نسخة أصلية باللغة العربية ويرسي من تاريخ استكامل

ملحق :نص املبادرة الخليجية

كافة التواقيع عليه.
اآللية التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء األول – املقدمة

إن األطراف املوقعة عىل هذا االتفاق ،رغبة منها يف تحقيق التسوية السياسية لألزمة التي

 –1يدرك الطرفان:

مير بها اليمن ووفقا ملا نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21

(أ) أن املأزق الذي وصلت إليه عملية االنتقال السيايس قد زاد من تفاقم األوضاع السياسية

أبريل 2011م ،واستنادا عىل املبادئ األساسية التالية:

واالقتصادية واإلنسانية واألمنية التي ال تزال تتدهور برسعة فيام يعاين الشعب اليمني مصاعب
جمة.

•

أن يؤدي الحل الذي سيفيض عن هذا االتفاق إىل الحفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه

(ب) أن لشعبنا ،مبا فيه الشباب ،تطلعات مرشوعة إىل التغيري.

واستقراره.

(ت) أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع األطراف السياسية مبسؤولياتها تجاه الشعب ،عرب

•
•أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن االنزالق للفوىض والعنف
أن يلبي االتفاق طموحات الشعب اليمني يف التغيري واإلصالح.

ضمن توافق وطني.

•
•أن تلتزم كافة األطراف بوقف كل أشكال االنتقام واملتابعة واملالحقة من خالل ضامنات
أن تلتزم كافة األطراف بإزالة عنارص التوتر سياسيا وأمنيا.

وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

التنفيذ الفوري ملسار واضح لالنتقال إىل حكم دميقراطي رشيد يف اليمن.
 –2ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهام للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام
واألمني العام لألمم املتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دامئة العضوية يف
مجلس األمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية واالتحاد األورويب من أجل دعم االتفاق
املتعلق بعملية االنتقال السلمي للسلطة ،ويعتمدان هذه اآللية عىل أساس مبادرة مجلس التعاون
الخليجي مبا يتفق كليا مع قرار مجلس األمن لألمم املتحدة .)2011( 2014

وتحقيقا ملا سبق ،تم االتفاق عىل الخطوات التنفيذية التالية:
 –3وتنطبق التعاريف التالية فيام يتعلق بهذا االتفاق:
أوال :منذ اليوم األول لالتفاق :يكلف رئيس الجمهورية املعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني

(أ) يشري مصطلح (مبادرة مجلس التعاون الخليجي) إىل مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل

بنسبة  %50لكل طرف ،عىل أن ت ُشكل الحكومة خالل مدة ال تزيد عن سبعة أيام من تاريخ

األزمة اليمنية يف صيغتها املؤرخة  22–21أيار /مايو 2011م.

التكليف.

(ب) يشري مصطلح (الطرفان) إىل التحالف الوطني (املؤمتر الشعبي العام وحلفائه) كأحد

ثانيا :تبدأ الحكومة امل ُشكلة عىل توفري األجواء املناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عنارص

الطرفني ،وإىل املجلس الوطني (أحزاب اللقاء املشرتك ورشكاؤه).

التوتر سياسيا وأمنيا.
ثالثا :يف اليوم التاسع والعرشين من بداية االتفاق ،يقر مجلس النواب ،مبا فيهم املعارضة

 –4يحل االتفاق عىل املبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية

القوانني التي متنح الحصانة ضد املالحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خالل

قامئة وال يجوز الطعن فيهام أمام مؤسسات الدولة.

فرتة حكمه.

34

رابعا :يف اليوم الثالثني من بداية االتفاق ،وبعد إقرار مجلس النواب ،مبا فيهم املعارضة لقانون

الجزء الثاين – الفرتة االنتقالية

الضامنات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إىل مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس

 –5يعترب الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس ،مبوجب املرسوم الرئايس رقم ()24

باإلنابة بعد مصادقة مجلس النواب عىل استقالة الرئيس.

لعام  ،2011تفويضا ال رجعة فيه ،الصالحيات الرئاسية الالزمة للتفاوض بشأن هذه اآللية

خامسا :يدعو الرئيس باإلنابة إىل انتخابات رئاسية يف غضون ستني يوما مبوجب الدستور.

وتوقيعها وإنفاذها ،إىل جانب جميع الصالحيات الدستورية املتصلة بتنفيذها ومتابعتها

سادسا :يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية لإلرشاف عىل إعداد دستور جديد.

وممتد الصالحيات لتشمل الدعوة إىل إجراء انتخابات مبكرة ،وجميع القرارات الالزمة

سابعا :يف أعقاب اكتامل الدستور الجديد ،يتم عرضه عىل استفتاء شعبي.

لتشكيل حكومة الوفاق الوطني ،مبا يف ذلك تنصيب أعضائها وغريها من الهيئات املنصوص

ثامنا :يف حالة إجازة الدستور يف االستفتاء ،يتم وضع جدول زمني النتخابات برملانية جديدة

عليها يف هذه اآللية.

مبوجب أحكام الدستور الجديد.
تاسعا :يف أعقاب االنتخابات ،يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكرب عدد من األصوات
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 –6وت ُنفذ الفرتة االنتقالية عىل النحو التايل:

ملحق :نص املبادرة الخليجية

(أ) وفقا لقرار مجلس األمن الدويل رقم  2014لعام  2011الذي يالحظ التزام رئيس اليمن

 –11يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمني الدستورية أمام نائب الرئيس ويف غضون عرشة

بالتوقيع فورا عىل مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالترصف باسمه

أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها ملجلس النواب ملنحها الثقة خالل خمسة أيام.

عىل القيام بذلك وعىل إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقا للمرسوم الرئايس رقم ()24
السنه الحالية  ،2011سيوقّع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه عىل مبادرة مجلس التعاون

سير أعمال حكومة الوفاق الوطني

الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبني لهذه اآللية.

 –12تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق اآلراء .وإذا مل يكن التوافق الكامل موجودا

ب) بالتزامن مع توقيع هذه اآللية ،وعمال مبقتىض الصالحيات املخولة له من الرئيس مبوجب

بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات الرئاسية

املرسوم الرئايس رقم ( )24للسنة الحالية  ،2011سيُصدر نائب الرئيس مرسوما يدعو إىل إجراء

املبكرة للتوصل إىل توافق ،ويف حال تعذر التوافق بينهام يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب

انتخابات رئاسية مبكرة خالل فرتة ال تتجاوز  90يوما من تاريخ بدء نفاذ هذه اآللية ،ووفقا

االنتخابات الرئاسية املبكرة القرار النهايئ.

لألحكام ذات الصلة من الدستور ،سيبدأ نفاذ املرسوم قبل  60يوما من إجراء االنتخابات؛
(مرشوع نص املرسوم مرفق بهذه اآللية).

 –13تقوم حكومة الوفاق الوطني مبارشة بعد تشكيلها مبا ييل:

(ت) يبدأ نفاذ هذه اآللية مبجرد التوقيع عىل املبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعىل

(أ) اتخاذ الخطوات الالزمة ،بالتشاور مع سائر الجهات املعنية األخرى ،لضامن وقف جميع

هذه اآللية من قبل جميع األطراف ووفقا لهذه الفقرة وصدور املرسوم املشار إليه يف الفقرة

أشكال العنف وانتهاكات القانون اإلنساين ،وفض االشتباك بني القوات املسلحة والتشكيالت

الفرعية (ب).

املسلحة واملليشيات والجامعات املسلحة األخرى ،وضامن عودتها إىل ثكناتها ،وضامن حرية
التنقل للجميع يف جميع أنحاء البلد ،وحامية املدنيني وغري ذلك من التدابري الالزمة لتحقيق

 –7تبدأ الفرتة االنتقالية مع بدء نفاذ هذه اآللية ..وتتألف الفرتة االنتقالية بعد ذلك من

األمن واالستقرار وبسط سيطرة الدولة.

مرحلتني:

(ب) تيسري وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية حيثام تدعو الحاجة إليها.

(أ) تبدأ املرحلة األوىل مع بدء نفاذ هذه اآللية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء

(ت) إصدار تعليامت قانونية وإدارية مالمئة إىل جميع فروع القطاع الحكومي لإللتزام الفوري

االنتخابات الرئاسية املبكرة؛

مبعايري الحكم الرشيد وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان.

(ب) تبدأ املرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد االنتخابات الرئاسية املبكرة

(ث) إصدار تعليامت قانونية وإدارية محددة إىل النيابة العامة ودوائر الرشطة والسجون

وتنتهي بإجراء االنتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

واألمن للترصف وفقا للقانون واملعايري الدولية ،وإطالق رساح الذين احتجزوا بصفة غري قانونية.
(ج) تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان واألعراف

 –8يكون اتخاذ القرارات يف مجلس النواب خالل املرحلتني األوىل والثانية بالتوافق ويف حال تعذر

واملواثيق الدولية ذات الصلة.

التوصل إىل توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع األمر إىل نائب الرئيس يف املرحلة
األوىل وإىل الرئيس يف املرحلة الثانية الذي يفصل يف األمر ويكون ما يقرره ملزما للطرفني.

صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
 –14يف تنفيذ هذه اآللية ،ميارس نائب الرئيس إضافة إىل الصالحيات التي تخص منصبه

 –9سيتخذ الطرفان الخطوات الالزمة لضامن اعتامد مجلس النواب للترشيعات والقوانني

الصالحيات الدستورية التالية:

األخرى الالزمة للتنفيذ الكامل لاللتزامات املتعلقة بالضامنات املتعهد بها يف مبادرة مجلس

( )1الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

التعاون الخليجي ويف هذه اآللية.

( )2مامرسة جميع مهام الرئيس املتصلة مبجلس النواب.
( )3إعالن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يف املرحلة األوىل وتنصيبها.

الجزء الثالث – املرحلة األوىل من الفرتة االنتقالية

( )4جميع املسائل املتصلة مبهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار.
( )5إدارة العالقات الخارجية إىل املدى الرضوري لتنفيذ هذه اآللية.

تشكيل حكومة الوفاق الوطني

( )6إصدار املراسيم الالزمة لتنفيذ هذه اآللية.

 –10فور التوقيع عىل املبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي املعارضة مرشحها لرئاسة
الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خالل قرار رئايس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني،

 –15يف املرحلة األوىل ،ميارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل

ويتم تشكيل الحكومة يف فرتة أقصاها  14يوما من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار

ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا االتفاق مبا يف ذلك النقاط التالية جنبا إىل جنب مع مجلس

جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء:

النواب حسب االقتضاء:

(أ) تتألف حكومة الوفاق الوطني من  50يف املائة لكل طرف مع وجوب مراعاة متثيل

(أ) وضع وتنفيذ برنامج أويل لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية االقتصادية وتلبية

املرأة فيها ..وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفني بإعداد قامئتني

االحتياجات الفورية للسكان يف جميع مناطق اليمن.

بالوزارات تسلم للطرف اآلخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القامئتني.

(ب) تنسيق العالقات مع الجهات املانحة يف املجال اإلمنايئ.

(ب) يسمي رئيس الوزراء املكلف أعضاء الحكومة كام هو مقرتح من الطرفني ..ويقوم

(ت) ضامن أداء املهام الحكومية عىل نحو منظم مبا فيها اإلدارة املحلية وفقا ملبادئ الحكم

نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة املتفق عليهم عىل أن

الرشيد وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والشفافية واملساءلة.

يكون املرشحون عىل درجة عالية من النزاهة وااللتزام بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

(ث) املوافقة عىل ميزانية مؤقتة واإلرشاف عىل إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضامن

الدويل.

الشفافية واملساءلة الكاملتني.
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(ج) اتخاذ الخطوات الترشيعية واإلدارية الالزمة لضامن إجراء االنتخابات الرئاسية خالل 90

الجزء الرابع – املرحلة الثانية من نقل السلطة

يوما من بدء نفاذ هذه اآللية.
(ح) إنشاء الهيئات التالية حسب ما تنص عليه هذه اآللية:

مهام وصلاحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

 –1لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار.

 –19بعد االنتخابات الرئاسية املبكرة ،يقوم الرئيس املنتخب وحكومة الوفاق الوطني مبامرسة

 –2مؤمتر الحوار الوطني.

جميع املهام االعتيادية املنوطة بهام عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور ،وإضافة إىل ذلك

(خ) عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتويل نائب الرئيس تشكيل الحكومة لجنة اتصال

ميارسان الصالحيات الالزمة ملواصلة مهام التنفيذ املحددة للمرحلة األوىل ،واملهام اإلضافية

تتوىل وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب يف الساحات من مختلف األطراف وباقي

املحددة يف املرحلة الثانية من نقل السلطة ،وتشمل هذه املهام ما ييل:

أنحاء اليمن لنرش ورشح تفاصيل هذا االتفاق وإطالق نقاش مفتوح حول مستقبل البالد

(أ) ضامن انعقاد مؤمتر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضري للمؤمتر ولجنة التفسري

والذي سيتواصل من خالل مؤمتر الحوار الوطني الشامل وإرشاك الشباب يف تقرير مستقبل

والهيئات األخرى املنشأة مبوجب هذه اآللية.

الحياة السياسية.

(ب) تأسيس عملية لإلصالح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السيايس وعرض الدستور
بعد تعديلة عىل الشعب اليمني يف استفتاء.

لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار

(ت) إصالح النظام االنتخايب.

 –16يف غضون  5أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها،

(ث) إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد.

يقوم نائب الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية
وتحقيق األمن واالستقرار ،وتعمل هذه اللجنة لضامن:

مؤتمر الحوار الوطني

(أ) إنهاء االنقسام يف القوات املسلحة ومعالجة أسبابه.

 –20مع بداية املرحلة االنتقالية الثانية يدعو الرئيس املنتخب وحكومة الوفاق الوطني إىل عقد

(ب) إنهاء جميع النزاعات املسلحة.

مؤمتر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية مبا فيها الشباب والحراك الجنويب،

(ج) عودة القوات املسلحة وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراتها وإنهاء املظاهر

والحوثيون وسائر األحزاب وممثلون عن املجتمع املدين والقطاع النسايئ ،وينبغي متثيل املرأة

املسلحة يف العاصمة صنعاء وغريها من املدن ،وإخالء العاصمة وباقي املدن من املليشيات

ضمن جميع األطراف املشاركة.

واملجموعات املسلحة وغري النظامية.
(ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثة يف كافة املحافظات.

 –21يبحث املؤمتر يف ما ييل:

(خ) إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم رشوط الخدمة يف القوات املسلحة واألجهزة األمنية.

(أ) عملية صياغة الدستور ،مبا يف ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.

(د) أية إجراءات أخرى من شأنها أن متنع حدوث مواجهة مسلحة يف اليمن.

(ب) اإلصالح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السيايس واقرتاح التعديالت الدستورية
إىل الشعب اليمني لالستفتاء عليها.

 –17تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة

(ت) يقف الحوار أمام القضية الجنوبية مبا يفيض إىل حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته

الظروف واتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكامل القوات املسلحة تحت هيكل قيادة مهنية

واستقراره وآمنه.

ووطنية موحدة يف إطار سيادة القانون.

(ث) النظر يف القضايا املختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر يف صعدة.
(ج) اتخاذ خطوات للميض قدما نحو بناء نظام دميقراطي كامل ،مبا يف ذلك إصالح الخدمة

الانتخابات الرئاسية المبكرة

املدنية والقضاء واإلدارة املحلية.

 –18تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لألحكام التالية:

(ح) اتخاذ خطوات ترمي إىل تحقيق املصالح الوطنية والعدالة االنتقالية ،والتدابري الالزمة

(أ) تجرى االنتخابات الرئاسية املبكرة يف فرتة أقصاها  90يوما من تاريخ التوقيع إىل املبادرة

لضامن عدم حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مستقبال.

الخليجية وآلية تنفيذها.

(خ) اتخاذ الوسائل القانونية وغريها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حامية الفئات الضعيفة

(ب) تجرى االنتخابات الرئاسية املبكرة ملنصب الرئيس يف ظل إدارة اللجنة العليا لالنتخابات

وحقوقها ،مبا يف ذلك األطفال والنهوض باملرأة.

واالستفتاء الحالية وتحت إرشافها باستخدام سجل الناخبني الحايل وذلك بصورة استثنائية،

(د) اإلسهام يف تحديد أولويات برامج التعمري والتنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة لتوفري

ويحق ألي مواطن ذكرا كان أم انثى بلغ السن القانونية لالنتخاب وميكنه إثبات ذلك استنادا

فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتامعية وثقافية أفضل للجميع.

إىل وثيقة رسمية ،من قبيل شهادة امليالد أو بطاقة الهوية الوطنية ،حق االنتخاب استنادا إىل
هذه الوثيقة.

اللجنة الدستورية

(ت) يلتزم الطرفان يف هذه االتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض االنتخابات الرئاسية املبكرة

 – 22تنشأ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤمتر الحوار الوطني يف مدة

أو تزكية أي مرشح غري املرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مرشوع دستور جديد خالل ثالثة أشهر من تاريخ

(ث) يطلب من األمني العام لألمم املتحدة توفري املساعدة االنتخابية وتنسيقها للمساعدة يف

إنشائها ،وتقوم اللجنة باقرتاح الخطوات الرضورية ملناقشة مرشوع الدستور واالستفتاء عليه

كفالة إجراء االنتخابات بصورة منظمة ويف أوانها.

لضامن مشاركة شعبية واسعة وشفافة.
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إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد

العربية ومجلس األمن الدويل إىل دعم تنفيذها ويطلبان دعم دول مجلس التعاون الخليجي

 –23خالل ثالثة أشهر من اعتامد الدستور الجديد ،سيعتمد الربملان قانونا إلجراء انتخابات وطنية

والدول دامئة العضوية يف مجلس األمن واالتحاد األورويب ودول األعضاء يف تنفيذ املبادرة

برملانية ،وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص عىل ذلك ،وسيعاد تشكيل اللجنة العليا

الخليجية وهذه اآللية.

لشؤون االنتخابات واالستفتاء وإعادة بناء السجل االنتخايب الجديد وفقا ملا يتطلبه هذا القانون،
وسيخضع هذا القانون الستعراض الحق من قبل الربملان املنتخب حديثا.

 –29دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل تقديم املساعدة املستمرة بالتعاون مع الوكاالت
األخرى من أجل تنفيذ هذا االتفاق ،ويطلب منه أيضا تنسيق املساعدة املقدمة من املجتمع

 –24ستنتهي مدة والية الرئيس املنتخب وفقا للفقرة  7من هذه اآللية لدى تنصيب الرئيس

الدويل لتنفيذ املبادرة وآليتها.

الجديد املنتخب حسب األصول ووفقا للدستور الجديد.
 –30يحرض التوقيع األمني العام ملجلس التعاون الخليجي واألمني العام لألمم املتحدة أو من
ميثلهم وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دامئة العضوية يف
الجزء الخامس – تسوية املنازعات

مجلس األمن واالتحاد األورويب والجامعة العربية.

 –25يف غضون  15يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها
حيز التنفيذ ،ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني املكلف لجنة التفسري

(التوقيعات والتواريخ)...

لتكون مرجعية للطرفني لحل أي خالف يف تفسري املبادرة الخليجية واآللية.
عمال بالصالحيات املمنوحة يل من قبل الرئيس وفقا للمرسوم الرئايس رقم  24لعام  2011فإنني
الجزء السادس – األحكام الختامية

أدعو رسميا إلجراء انتخابات ملنصب رئيس الجمهورية بتاريخ  ،2012/00/00يعترب هذا املرسوم

 –26متثل املرأة متثيال مناسبا يف جميع املؤسسات التي جرت اإلشارة إليها يف هذه اآللية.

نافذا منذ اليوم والدعوة إىل إجراء االنتخابات التي يدعو إليها املرسوم ال رجعة عنها ،إن الدعوة
لالنتخابات تعترب سارية وفقا ألحكام هذه اآللية وبدون الحاجة لخطوات أخرى قبل ستني يوما

 –27ستوفر الحكومة التمويل الكايف للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه

من إجراء االنتخابات كام جاءت يف اآللية.

اآللية.
 –28ضامنا للتنفيذ الفعال لهذه اآللية ،يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول الخليج

ينرش هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية.
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اليمن :الفساد وهروب رأس املال واألسباب العاملية للرصاع

برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتشاتام هاوس
إن برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا مركز رائد لألبحاث والتحليل في السياسة واالقتصاد السياسي والعالقات الدولية للشرق األوسط .كما يستضيف البرنامج بانتظام مؤتمرات وندوات
طاولة مستديرة متعددة االختصاصات على مستوى الخبراء ،ويشكل بذلك منتدى لنقاش األفكار الجديدة وتقاسم الخبرات ونشر نتائج األبحاث.
www.chathamhouse.org/mena

منتدى اليمن
إن منتدى اليمن لتشاتام هاوس محفل سياسي دولي يضم مجموعة حيوية من أصحاب المصلحة ،كالسياسيين ومقدمي المساعدات واألكاديميين والدبلوماسيين .وبفضل المعرفة والتأثير
الجماعي ألعضاء منتدى اليمن يزداد الوعي وتتبادل الخبرات ويدعم تشكيل سياسات تعالج أسباب الصراع والفقر وسوء اإلدارة في اليمن .كما يبني منتدى اليمن عالقات استراتيجية من
أجل الدعم المتواصل للتغيير والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والحكومات ونشطاء المجتمع المدني اليمني.
www.chathamhouse.org/yemen

مختارات من منشورات منتدى اليمن
اقتصاد اليمن :النفط والواردات والنخب
ورقة بحثية للبرنامج ،بيتر سلزبري ،أكتوبر 2011
فرص وعقبات للعمال اليمنيين في أسواق عمل دول مجلس التعاون الخليجي
ورقة بحثية للبرنامج ،جسيكا فورسيث ،سبتمبر 2011
اليمن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج :سياسات النخب واحتجاجات الشارع والدبلوماسية الإقليمية
مذكرة إحاطة ،جيني هيل وجيرد نونمان ،مايو 2011
اليمن والصومال :الإرهاب وشبكات الظل وحدود بناء الدولة
مذكرة إحاطة ،سالي هيلي وجيني هيل ،أكتوبر 2010
اليمن :الخوف من الفشل
مذكرة إحاطة ،جيني هيل ،يناير 2010
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