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ملخص تنفيذي:

يف  والدوليني  اإلقليميني  الفاعلني  أهم  أحد  السعودية  العربية  اململكة  متثل 

بالنسبة  لليمن  الجيوإسرتاتيجية  األهمية  إىل  الحال  بطبيعة  ذلك  ويرجع  اليمن، 

للسعودية وملنطقة الخليج والجزيرة العربية عىل حد سواء؛ حيث كانت املساعدات 

أحد  اليمنيني،  أمام  السعودي  العمل  سوق  فتح  جانب  إىل  امليرسة،  والقروض 

أهم أدوات السياسات الخارجية السعودية يف إدارتها للملف اليمني خالل العقود 

املاضية. ومع سيطرة الحوثيني عىل السلطة يف العاصمة صنعاء، وانتقال الرئيس 

والحكومة إىل عدن، ونشوب الحرب األهلية اليمنية، انخرطت السعودية منذ مارس 

اقتصادية  نتائج  يف  الحرب  هذه  وتسببت  اليمن،  يف  الدائرة  الحرب  يف  2015م 

واجتامعية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن واليمنيني. وخالل سنوات الحرب انتهجت 

الرياض سياسات مستجدة مثل إعادة اإلعامر التي يتوالها الربنامج السعودي لتنمية 

وزيادة  اليمن،  يف  السعودي  السفري  إرشاف  تحت  يعمل  والذي  اليمن،  وإعامر 

الودائع النقدية لدى البنك املركزي اليمني الرامية إىل تعزيز االستقرار االقتصادي 

والحفاظ عىل قيمة العملة املحلية.

نظرًا  لليمن،  كبرية  أهمية  السعودية  يف  اليمنية  العاملة  استيعاب  سياسة  مثلت 

حد  عىل  اليمنية،  الحكومة  ولدى  اليمنية،  األرس  لدى  املغرتبني  تحويالت  ألهمية 

اليمنية،  العاملة  الرياض سياسات مرنة الستيعاب  انتهجت  الحرب  بداية  سواء. ومع 

ذلك  وبخالف  نظامية؛  غري  بطريقة  السعودية  يف  متواجدة  كانت  التي  تلك  ة  خاصَّ

املقيمني  اليمنيني  تجاه  القسوة  وشديدة  عقالنية  وغري  ظاملة  سياسات  اعتمدت 

عمرهم  أمضوا  التي  السعودية  االرايض  لرتك  ِمنهم  الكثري  اضطرت  أراضيها،  يف 

من  زاد  مام  فيها،  للعيش  أخرى  دولة  عن  البحث  أو  اليمن،  إىل  والعودة  فيها، 

معاناتهم، ووسع من حجم املأساة اإلنسانية التي يعيشها اليمنيون.



4

يف  التنمية  عىل  محدود  أثر  اإلعامر  وإعادة  التنمية  متويل  لسياسات  كان  فيام 

اليمن، ويرجع ذلك إىل تشتت املساعدات املقدمة عىل مشاريع كثرية يف قطاعات 

والزراعة  واملطارات  واملوانئ  والطرق  والصحة  والتعليم  الكهرباء  مثل  متعددة، 

تنفيذها  تم  التي  املشاريع  أغلب  كون  عن  فضاًل  القطاعات؛  من  وغريها  والصناعة 

مشاريع صغرية وذات أثر تنموي واقتصادي محدود، كام مل تتمكن الودائع النقدية 

لوحدها من إيقاف الرتاجع يف قيمة العملة الوطنية. أما يف الجانب اإلنساين، فقد 

مثلت السعودية أحد أهم الداعمني للعمل اإلنساين يف اليمن، وجاءت يف املركز 

الثاين من بني الدول املانحة.

الحقت الحرب أرضارا بالغة بالبُنية التحتية اليمنية، التي تم تدمري قطاع غري قليل منها، 

سياسة  الرياض  انتهجت  ذلك  جانب  وإىل  يذكر،  مربر  دون  تدمريه  تم  منها  والكثري 

عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  سيطرة  عن  وتغاضت  الشامل،  االقتصادي  الحصار 

املوانئ واملطارات اليمنية، ومنعت الحكومة اليمنية من عائدتها املالية، وهو ما 

ساهم يف حرمانها من العملة الصعبة، وقلص من خياراتها يف التعامل مع أزمة 

العملة الوطنية، وشارك يف ارتفاع األسعار وتكاليف املعيشة، وأضحت السعودية 

يوًما بعد آخر تفقد التأييد والدعم واملساندة من اليمنيني، كام أنها مل تتمكن من 

منع وصول األسلحة إىل الحوثيني. 

مع أهمية السياسات االقتصادية التي تبنتها السعودية تجاه االقتصاد اليمني، إال أنها 

كانت غري كافية وغري فعالة مبا فيه الكفاية، ويتطلب األمر توجيهها نحو القطاعات 

تعزيز  يف  تسهم  وبصورة  االقتصادية،  الناحية  من  ونشاطا  تعافيا  األرسع  اليمنية 

جوانب التكامل االقتصادي بني اليمن السعودية، وتعزيز البنية املؤسسية الحكومية 

ودعم االستقرار االقتصادي يف اليمن، فضاًل عن أهمية العمل عىل توسيع آليات 

استيعاب العاملة اليمنية يف السعودية ومنحها املزيد من االمتيازات والتفضيالت.
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مقدمة:

مع نهاية الحرب األهلية اليمنية يف العام 1970م، وتحقيق املصالحة الوطنية بني 

فرقاء الرصاع والحرب يف شامل اليمن سابًقا، مثلت اململكة العربية السعودية أحد 

أهم الفاعلني اإلقليميني والدوليني يف اليمن، وسعت وبقوة عرب ما يسمى باللجنة 

الداخلية  السياسات  يف  التدخل  إىل  1970م  يوليو  يف  تشكيلها  تم  التي  الخاصة 

التأثري  عىل  والعمل  واملنطقة،  اليمن  يف  ملصالحها  خدمة  عليها  والتأثري  لليمن، 

عىل النخب السياسية والقبلية والعسكرية والدينية يف اليمن من خالل دفع األموال 

بشكل مبارش لتلك النخب1. ويرجع ذلك بطبيعة الحال إىل األهمية الجيوإسرتاتيجية 

لليمن بالنسبة للسعودية وملنطقة الخليج والجزيرة العربية عىل حد سواء، وإىل 

نظرة اململكة العربية السعودية تجاه اليمن، والتي تتلخص يف أن اليمن دولة هشة 

مكتظة بالسكان وبالسالح وتقع يف »ساحتها الخلفية«2، ولديها الكثري من التحديات 

واإلشكاليات السياسية واألمنية واالقتصادية، األمر الذي يتطلب وباستمرار التعامل 

معها بكثري من االهتامم والحذر يف نفس الوقت.

تقديم  العقود املاضية عرب  اليمن خالل  السعودية يف  االقتصادية  التدخالت  مثلت 

املساعدات والقروض امليرسة، إىل جانب فتح سوق العمل السعودي أمام اليمنيني 

أحد أهم أدوات السياسة الخارجية السعودية يف إدارتها للملف اليمني، واتسمت 

تلك السياسة باللني يف فرتات عدة، والشدة يف فرتات أخرى، حيث تم استخدام 

للتأثري  بكفاءة  السعودية  السوق  يف  العاملة  واستقبال  لليمن  االقتصادي  الدعم 

مصالح  مع  اتساقها  وضامن  لليمن،  والخارجية  الداخلية  السياسات  اتجاهات  عىل 

اململكة سواء يف اليمن أو يف املنطقة.
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السعودي  التنموي  الدعم  توقف  أبرزها  عدة،  مواقف  يف  ذلك  مالحظة  وميكن 

عقد  بداية  السعودية  يف  اليمنية  للعاملة  املمنوحة  االمتيازات  وإلغاء  لليمن، 

للكويت  العراقي  الغزو  من  اليمني  املوقف  جراء  املايض  القرن  من  التسعينيات 

عىل  التوقيع  عقب  لليمن  االقتصادية  مساعداتها  زيادة  يف  وكذلك  1990م،  عام 

املبادرة الخليجية املنظمة لنقل السلطة يف اليمن نهاية العام 2011م. 

وبلغت  اليمن،  يف  السعودية  التدخالت  وترية  زادت  2021م  2015م-  السنوات  خالل 

العريب  للتحالف  قيادتها  خالل  من  املبارش  العسكري  بالتدخل  قيامها  عند  ذروتها 

لدعم الرشعية، وتنفيذ عملياتها العسكرية )عاصفة الحزم، إعادة األمل(، مع استمرار 

التدخالت االقتصادية السابقة، واملتمثلة يف تقديم املساعدات والتأثري عىل أعداد 

العاملة اليمنية لديها، فضاًل عن انتهاج سياسات اقتصادية جديدة يف اليمن، مثل 

يف  النقدية  الودائع  حجم  وزيادة  اإلعامر،  إعادة  سياسات  وتبني  النفطية،  املنح 

بالتحكم  مرة   وألول  قامت  كام  اإلنساين،  العمل  وترية  وتوسيع  اليمني،  االقتصاد 

يف حركة التجارة الخارجية لليمن من خالل تشديد الرقابة عىل املوانئ واملطارات 

اليمنية وتقييد حرية الوصول  إليها.

اليمني  االقتصاد  تجاه  السعودية  االقتصادية  السياسات  تحليل  إىل  الورقة  تهدف 

يف ظل الحرب الراهنة )2015م- 2021م(، ومدى نجاعة تلك السياسات يف تحقيق 

الهدف  هذا  تحقيق  وميكن  سواء،  حد  عىل  والسعودية  لليمن  املشرتكة  املصالح 

من خالل اإلجابة عىل مجموعة من التساؤالت أهمها:

1. ما هي السياسات االقتصادية السعودية يف اليمن يف ظل الرصاع والحرب؟ 

2. ما مدى قدرة تلك السياسات يف تحقيق األهداف املتوخاة منها؟ 

لتعزيز  وتسخريها  السياسات،  تلك  بفعالية  لالرتقاء  الالزمة  اآلليات  هي  ما   .3

املنافع املشرتكة؟
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1. اليمن: نظرة اقتصادية وإنسانية:

أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  منًوا  الدول  أقل  إحدى  اليمن  تعد 

وتحتل مركزا متأخرا يف مؤرشات التنمية البرشية العاملية، حيث تصنف اليمن ضمن 

دولة   189 بني  من   179 املركز  وتحتل  البرشية،  التنمية  منخفضة  الدول  مجموعة 

واجهت  املاضية  السنوات  وخالل  2020م3،  العاملي  البرشية  التنمية  لتقرير  وفًقا 

اليمن تحديات كبرية عىل الصعيد السيايس واألمني واالقتصادي مبا فيها الدخول 

2011م، وما أعقبها، ونتج عنها من رصاع  وحرب أهلية  العام  يف دائرة األزمة منذ 

مدمرة منذ العام 2015م، وحتى اآلن، أسهمت جميعها يف حدوث نتائج كارثية عىل 

االقتصاد اليمني وعملت عىل شل قدراته اإلنتاجية وبددت طاقاته املادية واملالية 

مالمحها  تجلت  البرش،  صنع  من  العامل  يف  إنسانية  أزمة  أكرب  عنها  ونتج  والبرشية، 

مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  القتال  نتيجة  ميني4،  ألف   377 من  يقارب  ما  مقتل  يف 

جراء عدم توفر الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية املناسبة، مع العلم أن جزءا 

كبريًا من هؤالء القتىل هم من الفئات الضعيفة )النساء، واألطفال(، ووجود حوايل 

20.7 مليون ميني بحاجة إىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية منهم أكرث من 4 

مليون نازح5.

تشري التقديرات إىل تراجع الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي خالل السنوات 2015م- 

%50 عن حجمه  2020م بأكرث من 

أن  مبعنى  2014م،  عام  يف 

الرتاكمية  االقتصادية  الخسائر 

خالل  اإلنتاج  تراجع  عن  والناشئة 

الفرتة قد بلغت حوايل  126 مليار 

عىل  عمل  الذي  األمر  دوالر6، 
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تراجع نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل من 1,191 دوالر عام 2014م إىل 365 
 .769.5%- بلغ  تراكمي  تغري  ومبعدل  2020م،  عام  املوازي(  الرصف  )بسعر  دوالر 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  يف  الرتاجع  مدى  املقابل  الشكل  ويبني 

خالل الفرتة.

لقد خلقت الحرب نتائج كارثية أكرب بكثري مام تتضمنه اإلحصاءات واملؤرشات املتوافرة؛ 

فقد ساهمت يف زيادة عقم وضعف فاعلية السياسات االقتصادية، وبالذات املالية 

والنقدية، حيث استمر عجز املوازنة العامة يف االتساع سنة بعد أخرى ليصل إىل 

حوايل %15 من الناتج املحيل اإلجاميل يف العامني 2015م- 2016م قبل أن يرتاجع 

قليال ليصل إىل حوايل %10 يف األعوام التالية8، ويتم متويله بالسحب عىل املكشوف 

للنقد األجنبي. كام أدت  اليمني يف ظل غياب مصادر مستقرة  البنك املركزي  عرب 

السياسة النقدية التوسعية إىل ترسيع وترية االنخفاض يف قيمة العملة املحلية، 

وبالذات مع اعتامد اليمن الكبري عىل الواردات، األمر الذي أسهم يف انتقال تأثري 

إىل  العملة  ضعف 

املحلية،  األسعار 

القوة  وتآكل 

للقطاعني  الرشائية 

والخاص،  العام 

تزايد  عن  فضال 

معدالت البطالة يف 

مثل  حيث  االقتصاد، 

الوظائف  فقدان 

ومحدودية فرص التوظيف الجديدة أهم التداعيات للرصاع والحرب منذ عام 2015م، 

لتصل بذلك نسبة البطالة يف االقتصاد عام 2020م حوايل %32 من إجاميل القوى 

العاملة مقارنة بحوايل %13.5 عام 2014م9.
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ت من قدرتهم عىل  لقد أسهمت الحرب يف تعميق املعاناة اإلنسانية لليمنيني، وحدَّ

من   40% بفقدان  األمر  ليصل  الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  الالزمة  املوارد  إىل  الوصول 

األرس اليمنية مصدر دخلها الرئيس10، وباألخص بعد توقف تسليم مرتبات املوظفني 

الحكوميني يف املناطق الخاضعة لسلطة صنعاء منذ أكرث من 5 سنوات، األمر الذي 

أسهم يف ارتفاع نسبة السكان الفقراء الواقعني تحت خط الفقر الوطني من 49% 

عام 2014م إىل حوايل %77.8 عام 2018م11.

جاءت اليمن يف املرتبة األوىل ضمن أسوأ مثان دول يف العامل تعاين من أزمات 

السكان  عدد  بلغ  حيث  2021م،  2018م-  الفرتة  خالل  حاد  غذايئ  أمن  وانعدام  غذاء 

الذين  يعانون من انعدام األمن الغذايئ نتيجة الحرب والرصاعات أكرث من 20 مليون 

نسمة، منهم 13 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد )املرحلة 

الثالثة وما فوق(، وبنسبة تصل إىل %35 من إجاميل السكان خالل النصف األول من 

اليمن  333 مديرية يف  230 مديرية من أصل  العلم أن حوايل  2021م12، مع  العام 

النساء واألطفال  التغذية بني  %69 مهددة باملجاعة، وتظل معدالت سوء  وبنسبة 

يف اليمن من بني أعىل املعدالت عىل مستوى العامل، حيث يحتاج أكرث من مليون 

زيادة  العدد  هذا  وميثل  الحاد،  التغذية  سوء  العالج من  إىل  طفل  ومليوين  امرأة 
بنسبة %57 منذ أواخر عام 2015م13.

تزداد خطورة وحدة األزمة اإلنسانية التي تعاين منها اليمن، يف ظل تفيش فريوس 

مواجهة  يف  اليمنية  واملؤسسات  االقتصاد  فاعلية  ومحدودية  املستجد،  كورونا 

هذا الفريوس، حيث جاءت اليمن يف املرتبة 189 عامليا من بني 200 دولة، واملرتبة 

األقل  الدول  اإلقليمي والعريب، وصنفت ضمن  األخرية عىل املستوى  الثالثة قبل 

األقل  الدول  ضمن  صنفت  كام   ،14)19 )كوفيد  كورونا  فريوس  مواجهة  يف  فاعلية 
استعداداً ملواجهة األوبئة15.
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اليمن  أن  إال  لليمن،  الحايل  واإلنساين  االقتصادي  املشهد  قتامة  من  الرغم  عىل 

اقتصادية  نهضة  لتحقيق  تؤهلها  التي  الكامنة  الطبيعية  املوارد  من  الكثري  متتلك 

واجتامعية إذا ما توفرت لليمن فرصة لالستقرار السيايس واألمني وأُحسن استغالل 

مهام  إسرتاتيجيًا  موقعا  اليمن  متتلك  حيث  التنمية،  لصالح  وتسخريها  املوارد  تلك 

ميكنها من لعب أدوار اقتصادية كبرية يف املنطقة سواء يف نقل النفط عرب األنابيب 

من السعودية ومنطقة الخليج العريب إىل بحر العرب، وتجاوز املخاطر األمنية يف 

الخليج  لدول  وتجاريًا  اقتصاديًا  ممرًّا  اليمن  موقع  يوفر  أن  ميكن  كام  هرمز،  مضيق 

من  االستفادة  إمكانية  عن  فضاًل  أفريقيا،  ورشق  األفريقي  القرن  دول  مع  العربية 

املوانئ اليمنية يف خدمة التجارة العاملية.

تحتوي اليمن عىل العديد من املوارد الطبيعية التي توفِّر فرًصا استثامرية مجدية، 

وباألخص يف مجال األسامك واألحياء البحرية ذات الجودة العالية، مثل الحبار والرشوخ 

الصخري، وتتميز بالتنوع املناخي الذي يؤهلها لزراعة الكثري من املنتجات الزراعية، 

وباألخص النب اليمني، والفواكه مثل الحمضيات واملوز والرمان والعنب والخرضوات 

النفطية والغازية،  املختلفة، إىل جانت اإلمكانيات االستثامرية العالية يف الرثوات 

حيث تبني الخريطة النفطية اليمنية وجود حوايل 100 قطاع قابلة الستكشاف وإنتاج 

والفرص  فقط،  قطاعا   12 حوايل  الراهن  الوقت  يف  منها  يستغل  والغاز،  النفط 

والزنك  والنحاس  الذهب  وأهمها  الفلزية،  املعادن  يف  املتعددة  االستثامرية 

والحديد، واالستثامر يف استخراج الصخور الصناعية واإلنشائية.

يف  وبالذات  السياحية،  املقومات  من  الكثري  اليمن  متتلك  السياحي  الجانب  يف 

الرتاث  قوائم  ضمن  واملدرجة  سقطرى،  جزيرة  يف  سواًء  البيئية  السياحة  مجاالت 

الشواطئ  حيث  من  سواء  نوعها،  من  فريدة  بيئية  سامت  متتلك  والتي  العاملي، 

من  وغريها  الطبيعية  والكهوف  املغارات  أو  النادرة،  والطيور  األشجار  أو  الرملية 
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املرجانية  بالشعاب  تزخر  والتي  األحمر،  البحر  منطقة  يف  أو  السياحية،  املقومات 

املتنوعة التي توفر بيئة مثالية لسياحة الغوص والرياضات املائية املختلفة. وميكن 

اليمنية  السياحية  املناطق  بني  والتنسيق  التكامل  جوانب  تعزيز  الصدد  هذا  يف 

ونظرياتها يف منطقة البحر األحمر يف مرص واألردن والسعودية. فضالً عن السياحة 

التاريخية يف املناطق األثرية اليمنية، واملدن التاريخية مثل صنعاء وشبام ومأرب 

وغريها والتي ميكنها أن متثل مصدرا مهامًّ للدخل القومي يف اليمن، يسهم يف 

زيادة النمو االقتصادي وتحسني مستويات التنمية.

2. السياسات االقتصادية السعودية يف اليمن قبل عام 2015م:

املايض  القرن  سبعينيات  منذ  اليمن  يف  السعودية  االقتصادية  السياسات  بدأت 

بسبب الطفرة املالية التي حققتها السعودية وغريها من دول الخليج العريب جراء 

ارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية، وقد سعت السعودية من وراء سياساتها 

السيايس،  االستقرار  تعزيز  إىل  الشاميل  الشطر  وبالذات  اليمن،  يف  االقتصادية 

ومنع انتشار النفوذ السوفيتي عىل حدودها الجنوبية، خصوصا بعد تغلغل النفوذ 

السياسات  تلك  تركزت  وقد  الجنويب.  اليمن  يف  السوفيتي  والعسكري  السيايس 

السوق  يف  اليمنية  العاملة  واستيعاب  التنموية،  املساعدات  هام:  جانبني  يف 

السعودية.

1990م، ونتيجة للموقف اليمني من  مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يف العام 

الغزو العراقي للكويت يف أغسطس 1990م، اتخذت السعودية -ومن ورائها كافة 

قطع  يف  متثلت  واليمنيني،  اليمن  بحق  قاسية  عقابية  إجراءات  الخليجية-  الدول 

املساعدات التنموية التي كانت تقدمها لليمن، إىل جانب إلغاء االمتيازات املمنوحة 

للعاملة اليمنية يف السعودية ودول الخليج العربية، وبالتايل عودة أكرث من 880 

ألف عامل ميني من الدول الخليجية لليمن. واستمرت هذه السياسات ما يقرب من 
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عرش سنوات، قبل أن تعود من جديد لتقديم املساعدات املالية بعد اتفاقية ترسيم 

الحدود اليمنية السعودية يف يونيو 2000م، كام شهدت السنوات 2000م- 2014م 

انفتاًحا تجاريًّا مينيًا عىل دول الخليج العربية، لتمثل الرشيك التجاري األول لليمن خالل 

الفرتة16. 

وميكن بيان وتقييم تلك السياسات عىل النحو اآليت:

2-1. السياسات التمويلية للتنمية:

مساعدات  السعودية  العربية  اململكة  تقديم  1989م  1970م-  السنوات  شهدت 

مالية كبرية لليمن الشاميل عرب ما يسمى باللجنة الخاصة، وتراوحت يف املتوسط 

السنوي ما بني 100- 400 مليون دوالر، توزعت ما بني دعم املوازنة العامة للدولة، 

وتنفيذ مشاريع تنموية، ودعم الشخصيات والنخب السياسية والقبلية والعسكرية 

اليمنية. كام تشري بيانات أخرى إىل أن حجم املساعدات السعودية لليمن الشاميل 

األقل  عىل  نصفها  ذهب  دوالر18،  مليار   3 بلغت  قد  1987م  1969م-  السنوات  خالل 

لدعم املوازنة العامة للدولة. قبل أن تتقلص بصورة كبرية خالل عقد التسعينات من 

القرن املايض.

مع بداية األلفية الثالثة، وعىل إثر التوقيع عىل اتفاقية جدة، وإغالق ملف النزاعات 

الحدودية بني اليمن والسعودية، شهدت العالقات اليمنية السعودية -ومن ورائها 

ًنا إيجابيا متثل يف موافقة قادة دول  عالقات اليمن مع بقية الدول الخليجية- تحسُّ

يف  مسقط،  يف  واملنعقد   ،)22( القمة  مؤمتر  يف  الخليجي،  التعاون  مجلس 

لدول  التعاون  مجلس  عضوية  إىل  لليمن  الجزيئ  االنضامم  عىل  2001م،  ديسمرب 

الخليج العربية من خالل االنضامم إىل عضوية كل من مكاتب الرتبية والصحة والعمل 

والشئون االجتامعية ودوره كأس الخليج.
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مثل مؤمتر لندن للامنحني لليمن 2006م نقطة تحول جديدة يف السياسات التمويلية 

للدول الخليجية، وبالذات للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن؛ حيث تعهدت دول 

بها  6,599 مليون دوالر، تعهد  بتقديم 2.685 مليون دوالر من أصل  العربية  الخليج 

املانحون لليمن يف املؤمتر، وبنسبة %41 من إجاميل التعهدات. 

وقد بلغت التعهدات املقدمة من اململكة العربية السعودية حوايل 1.227 مليون 

التعهدات  من   19% وحوايل  الخليج،  دول  إجاميل تعهدات  من   47% وبنسبة  دوالر، 

الكلية للمؤمتر19.

كام قامت السعودية ودول الخليج العربية األخرى بتقديم تعهدات مالية كبرية يف 

حكومة  وتشكيل  اليمنية،  الربيع  ثورة  قيام  عقب  2012م  للامنحني  الرياض  مؤمتر 

دول  تعهدت  حيث  الخليجية،  للمبادرة  وفقا  االنتقالية  واملرحلة  الوطني،  الوفاق 

بها  تعهد  دوالر  مليون   7.698 أصل  من  دوالر  مليون   4.415 بتقديم  العربية  الخليج 

املانحون يف مؤمتر الرياض للامنحني 2012م، وبذلك بلغت تعهدات الدول الخليجية 

التعهدات  أن  العلم  مع  املؤمتر؛  يف  املالية  التعهدات  إجاميل  من   57% حوايل 

املساهمة  االقتصادية  الكتل  أو  الدول  مستوى  عىل  األكرب  هي  كانت  السعودية 

يف دعم اليمن خالل الفرتة االنتقالية، حيث بلغت التعهدات السعودية يف مؤمتر 

الرياض للامنحني حوايل 3.250 مليون دوالر، منها مليار دوالر كوديعة نقدية لدى 

البنك املركزي اليمني، وبذلك تكون التعهدات السعودية قد مثلت ما يوازي 74% 

من إجاميل تعهدات دول الخليج العربية وحوايل %42 من إجاميل تعهدات جميع 

املانحني يف املؤمتر20.
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2014م، وتزايد حركة االحتجاجات  نتيجة للتطورات السلبية التي شهدتها اليمن عام 

الشعبية املناهضة لرفع الدعم عن املشتقات النفطية بادرت السعودية إىل تقديم 

مساعدات إضافية وعاجلة يف يونيو 2014م بحوايل 1.235 مليون دوالر، خصص منها 

800 مليون دوالر لتمويل االحتياجات الطارئة يف املوازنة العامة للدولة، واملتمثلة 

بدعم املشتقات النفطية بينام خصص املبلغ املتبقي من املنحة، وقدره 435 مليون 

دوالر لدعم صندوق الرعاية االجتامعية للمساعدة يف التخفيف من أثر رفع الدعم 

عن املشتقات النفطية عىل الفقراء21.

التنموية  األجندة  إطار  يف  التنمية  متويل  سياسات  أهمية  االعتبار  يف  األخذ  مع 

والبلدان  املناطق  من  الكثري  يف  مشهودة  تنموية  نجاحات  وتحقيقها  العاملية، 

الغربية، ونهضتها  العامل، حيث نجحت هذه السياسة يف إعادة إعامر أوروبا  حول 

االقتصادية من جديد، وذلك بعد الحرب العاملية الثانية، يف إطار ما يسمى مبرشوع 

عقب  الجنوبية  كوريا  يف  التنموية  النهضة  تحقيق  يف  أيًضا  ونجاحها  »مارشال«، 

الحرب الكورية منتصف خمسينيات القرن املايض، وغريها من التجارب كتجربة فيتنام 

يف  لليمن  السعودية  التمويلية  السياسات  بتقييم  ميكن  آسيا،  رشق  جنوب  ودول 

التايل:

أن  القول  ميكن  املايض،  القرن  من  والثامنينيات  السبعينات  عقدي  خالل 

األخرى  الخليج  دول  من  التمويالت  وكذلك  السعودية  التمويلية  السياسات 

كالكويت واإلمارات قد ساهمت وبفعالية يف تحقيق النمو االقتصادي وتحقيق 

التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة يف اليمن والتي ميكن مالحظتها يف 

واملنشآت  واملعاهد  والجامعات  كاملدارس  التعليمية  املنشآت  من  املئات 

الطبية والطرق واملباين الحكومية واملوانئ واملطارات وغريها من املشاريع 

العصور  اليمن من حياة  انتقال  التنموية األخرى والتي أسهمت وبال شك يف 
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الوسطى إىل الحياة املعارصة، فضالً عن تحسن املستوى التنموي لليمن وتزايد 

نصيب الفرد من الدخل القومي، ويرجع ذلك إىل طبيعة التمويالت املقدمة من 

تنفيذ املشاريع  أو  للدولة  العامة  الدول وتحويلها مبارشة نحو املوازنة  هذه 

تلك  كفاية  عن  فضالً  نفسها،  املانحة  الدول  قبل  من  مبارشة  بصورة  التنموية 

التمويالت وسهولة استيعابها من قبل قطاعات االقتصاد اليمني.

خالل السنوات )2000م- 2010م( كان للمساعدات الخارجية التي تلقتها اليمن من 

مختلف املانحني الدوليني، مبا فيها املساعدات املالية املقدمة من اململكة 

العربية السعودية، أثر محدود عىل النمو االقتصادي والتنمية يف اليمن، حيث 

وحتى  الرسمية22،  للتقارير  فوفقا  الشديد.  بالبطء  التمويالت  تلك  تنفيذ  اتسم 

منتصف العام 2011م، قامت السعودية برصف مبلغ  153 مليون دوالر فقط من 

تعهداتها املالية يف مؤمتر لندن للامنحني حول اليمن، والبالغة 1.227 مليون 

دوالر  مليون   30.6 بلغ  الفرتة  خالل  سنوي  ومبتوسط   ،12.5% وبنسبة  دوالر، 

مرصوفاتها  نسبة  بلغت  والتي  الخليج،  دول  لبقية  بالنسبة  األمر  وكذلك  فقط. 

ذلك  ويرجع  فقط،   8.5% حوايل  الفرتة  خالل  لندن  مؤمتر  يف  تعهداتها  من 

إىل  اليمنية  الحكومة  جانب  من  ومعوقات  تحديات  وجود  إىل  الحال  بطبيعة 

جانب املعوقات من قبل الدولة املانحة نفسها، واملتمثلة يف ضعف التوافق 

واالنسجام يف أولوياتها مع أولویات التنمية يف اليمن، إىل جانب ضعف يف 

الصغرية  مصداقيتها وتبعرث مساعداتها عىل مجموعة واسعة من املشاریع 

مام  الشديد  بالبطء  املساعدات  تلك  رصف  عملية  اتسمت  كام  الرضورية،  وغري 

أفقدها األثر التنموي23.
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2014م(  )2012م-  الفرتة  خالل  لليمن  السعودية  التنموية  املساعدات  اتسمت 

السعودية  قامت  فقط  عامني  وخالل  أنه  إذ  السابقة،  بالفرتة  مقارنة  بالجدية 

عىل  )2012م(  للامنحني  الرياض  مؤمتر  يف   )100%( تعهداتها  كامل  بتخصيص 

القطاعات واملشاريع املرفوعة من قبل الحكومة اليمنية، كام وقعت اتفاقيات 

من  الفعلية  املرصوفات  وبلغت  التعهدات،  إجاميل  من   49% بحوايل  تنفيذ 

مليار  والبالغة  املركزي  البنك  يف  النقدية  الوديعة  وباستثناء  التعهدات  تلك 

التنموي  أثرها  ومع ذلك فإن   .2436% دوالر حوايل 1.255 مليون دوالر، وبنسبة 

نفقات  ملواجهة  رصف  قد  منها  األكرب  الجزء  كون  محدوًدا  كان  واالقتصادي 

الرعاية االجتامعية( ومل  النفطية ومستحقات  حكومية جارية )دعم املشتقات 

تخصص للجانب االستثامري والتنموي.

2-2. سياسات استيعاب العاملة اليمنية:

متثل سياسات الهجرة والتأثري عىل تنقالت املهاجرين الباحثني عن فرص عمل إحدى 

السياسات االقتصادية التي تستخدمها كثري من الدول املستقبلة للعاملة، حيث ميكن 

مالحظتها يف سياسات الواليات املتحدة تجاه املهاجرين من قارة أمريكا الجنوبية، 

ويف السياسات األوربية تجاه املهاجرين من قارة أفريقيا، وكذلك األمر يف بلدان 

ونظرًا  السياق  هذا  وضمن  العربية.  املنطقة  من  املهاجرين  تجاه  العربية  الخليج 

للتحديات السكانية واالقتصادية الكبرية التي واجهتها وما زالت تواجهها اليمن حتى 

اليوم فقد وفرت الهجرة لليمنيني نحو دول الخليج العربية وبالذات نحو السعودية 

ة للعمل، حيث مثلت الضغوط السكانية املرتفعة ومشكلة الفقر عوامل  فرًصا مهمَّ

طرد هامة لهجرة اليمنيني منذ سبعينيات القرن املايض مدفوعة بالطفرة البرتولية 

يف  ودورها  السعودية  العربية  اململكة  يف  وبالذات  العربية،  الخليج  بلدان  يف 

زيادة الطلب عىل عاملة منخفضة التكلفة.
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السعودية  يف  اليمنية  العاملة  بها  حظيت  التي  واالمتيازات  التسهيالت  اسهمت 

خالل عقدي السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض يف تدفق مئات اآلالف من 

يف  اليمنية  العاملة  عدد  أن  إىل  التقديرات  بعض  وتشري  السعودية.  نحو  العاملة 

السعودية نهاية عقد الثامنينيات من القرن املايض قد وصل إىل 1.2 مليون عامل25، 

اليمني منها، عملت  الحكومي  1990م، واملوقف  الثانية  الخليج  أحداث حرب  أن  إال 

اليمنية  العاملة  بها  كانت تحظى  التي  التفضيلية  واملعاملة  االمتيازات  إلغاء  عىل 

دول  من  ميني  مغرتب  ألف   880 من  يقارب  ما  عودة  إىل  وأدت  السعودية،  يف 

الخليج العربية، عىل النحو الذي ذكرنا سابًقا. وهو ما حرم اليمن من الجزء األكرب من 

التحويالت الخارجية للمغرتبني، وحمل البُنية التحتية واملوارد االقتصادية أعباء ليس 

تعاين  التي  واألمنية  السياسية  األزمات  سلسة  خلق  يف  وساهم  مقدورها،  يف 

منها اليمن حتى اليوم.

العاملة  عادت  2000م  عام  الخليجية  اليمنية  العالقات  إىل  الدفء  عودة  ومع 

اليمنية للتدفق من جديد تحو السعودية، ولكن يف ظل سياسات تقييدية من قبل 

السعودية، ليصل عدد املغرتبني اليمنيني يف السعودية إىل أكرث من 800 ألف عام 

2010م26، ويتوقع أن يصل عددهم يف السنوات األخرية إىل حوايل 1.5 مليون عامل 

مبن فيهم العاملون بصورة غري قانونية27.
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استخدمت السعودية موضوع العاملة اليمنية كسياسة مؤثرة وبقوة عىل االقتصاد 

اليمني خالل العقود الخمسة املاضية، سواء بصورة إيجابية تسهم يف تعزيز النمو 

االقتصادي والتنمية االقتصادية يف اليمن -كام حدث يف سبعينيات ومثانينات القرن 

املايض، أو كسياسة عقابية -كام حدث عام 1990م، والتي خلقت املزيد من العقبات 

والتحديات التي واجهت صانع القرار السيايس واالقتصادي يف اليمن، وأسهمت يف 

عرقلة الجهود التنموية املحلية، حيث تراجعت نسبة التحويالت الخارجية للمغرتبني 

بصورة كبرية، وبالتايل زيادة العجز املتحقق يف ميزان املدفوعات والضغط عىل 

قيمة العملة املحلية وزيادة نسبة البطالة يف االقتصاد.

وميكن تلخيص أبرز املحطات الداعمة لليمن يف هذا الجانب يف التايل:

السعودية  منحت  املايض  القرن  من  والثامنينيات  السبعينيات  عقدي  خالل 

تأشرية  عىل  الحصول  من  إعفاءها  أهمها:  واسعة  امتيازات  اليمنية  العاملة 

الدخول والخروج من وإىل السعودية، إىل جانب متتعها بحرية العمل والتجارة 

دون الحاجة إىل كفيل أو رشيك سعودي، وحرية االنتقال بني املهن واألنشطة 

املغرتبني،  عدد  زيادة  يف  أسهم  الذي  األمر  قيود،  ودون  بحرية  املختلفة 

ومساهمتها  الداخل  نحو  املالية  التحويالت  تدفق  وبالتايل  دخولهم،  وزيادة 

الكبرية يف التنمية، حيث تشري بعض اإلحصاءات إىل أن حجم تحويالت املغرتبني 

اليمنيني يف السعودية يف العام 1987م بلغت حوايل 1.06 مليار دوالر28.

وتعامل  اليمن،  يف  العريب  الربيع  ثورة  لتداعيات  ونتيجة  2011م،  عام  يف 

النظام الحاكم معها، وما نشأ عنها من تطورات اقتصادية سلبية أملت باالقتصاد 

اليمني، وباألخص تراجع النمو االقتصادي وفقدان فرص العمل، فقد لجأ الكثري 

من اليمنيني إىل الهجرة نحو السعودية، سواء بصورة رشعية أو غري رشعية )عن 

طريق التهريب(، كام أن السياسة السعودية خالل هذه الفرتة غضت الطرف عن 
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تدفق املهاجرين اليمنيني، حتى وإن كانوا قد وصلوا إليها بصورة غري رشعية، 

لذلك  لتصحيح أوضاعهم، ونتيجة  للمهاجرين غري الرشعيني  الفرصة  بل ومنحت 

فقد ارتفعت تحويالت املغرتبني بصورة كبرية عام 2012م، واألعوام التي تليها، 

لتتجاوز حاجز الـ3 مليار دوالر، مقارنة بأقل من 1.5 مليار دوالر خالل الفرتة 1990م- 

2011م.

وعىل الجانب اآلخر، شهدت فرتات أخرى قيام السعودية باستخدام ورقة العاملة 

عىل  الضغط  سياسات  مثلت  بحيث  واليمنيني،  اليمن  تجاه  سلبية  بصورة  اليمنية 

العاملة اليمنية املهاجرة يف السعودية أحد السياسات العقابية أو سياسات االبتزاز 

التي مارستها السعودية تجاه اليمن، وميكن ذكر العديد من الشواهد الدالة عىل 

ذلك، كالتايل:

قيام السعودية ومن ورائها كافة دول الخليج العربية كام سبق وذكرنا بإلغاء 

االمتيازات املمنوحة للعاملة اليمنية عام 1990م، األمر الذي أسهم يف عودة 

أكرث من 880 ألف مغرتب ميني من أراضيها جرَّاء املوقف اليمني الرسمي من 

الغزو العراقي للكويت والتدخل األجنبي يف املنطقة، األمر الذي حرم االقتصاد 

عام  تراجعت  التي  املغرتبني  تحويالت  ِمنها  ضخمة،  مالية  موارد  من  اليمني 

1990م إىل أقل من 650 مليون دوالر، مقارنة بأكرث من مليار دوالر يف األعوام 

السابقة.
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ميكن  بل  اليمني،  االقتصاد  عىل  سلبية  اقتصادية  تداعيات  ذلك  عن  نتج  وقد 

القول أن التداعيات االقتصادية السلبية التي أملت باالقتصاد اليمني جراء عودة 

املغرتبني اليمنيني كانت أهم وأكرب أزمة اقتصادية يتعرض لها االقتصاد اليمني 

خالل العقود الستة األخرية، وميكن تلخيص أهم تلك التداعيات يف: تراجع قيمة 

ريال/   25 حوايل  إىل  1990م  عام  دوالر  ريال/   12 حوايل  ِمن  املحلية  العملة 

دوالر عام 1991م، مواصاًل الرتاجع ليصل يف العام 1994م إىل حوايل 80 ريال/ 

دوالر، وبالتايل وصول معدل التضخم عام 1994م إىل أكرث من %49، كام تصاعد 

1994م إىل حوايل -%16.3 من الناتج املحيل  عجز املوازنة العامة ليصل عام 

اإلجاميل، وزاد عجز ميزان املدفوعات من حوايل 4.6 مليون دوالر عام 1990م 

إىل حوايل 1.388 مليون دوالر عام 1992م، وتزايد معدالت البطالة وغريها من 

التحديات التي مل يتمكن االقتصاد اليمني من التخلص من تبعاتها لسنوات طوال.

من  جزء  عىل  ميتد  أمتار،   3 بارتفاع  سياج  ببناء  2003م  عام  السعودية  رشوع 

الحدود  طول  عىل  1.500كم  إىل  يصل  وبطول  اليمن  مع  الجنوبية  حدودها 

املهاجرين  تدفق  وقف  األول  املقام  يف  استهدف  وقد  اليمنية،  السعودية 

بصورة غري رشعية، إىل جانب الحد من عمليات التهريب عرب الحدد.  

باعتبارهم  60 ألف ميني  2007م قامت السعودية برتحيل أكرث من  العام  يف 

عاملة غري قانونية؛ كام تكررت هذه العملية يف سنوات أخرى كانت أبرزها يف 

عام 2013م، والتي نتج عنها طرد مئات اآلالف من اليمنيني من البالد. وتشري بعض 

التقديرات إىل عدد املرحلني اليمنيني خالل العامني )2013م- 2014م( يرتاوح ما 

بني 200- 660 ألف، وكان لذلك القرار تداعيات اقتصادية، زادت من حدة الضغوط 

ثورة  تبعات  من  تعاين  كانت  والتي  الوطني  الوفاق  حكومة  عىل  االقتصادية 

2011م، األمر الذي دفعها إىل القيام بإصالحات اقتصادية قاسية )رفع الدعم 
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عن املشتقات النفطية، توقيف التوظيف يف الجهاز الحكومي،...(، وهو ما مهد 

املحتقن  الشارع  استغالل  من  السابق  الرئيس  وأنصار  الحويث  لجامعة  الطريق 

الجوانب  معالجة  يف  ضعفها  بحجة  الوطني  الوفاق  حكومة  بإسقاط  والقيام 

االقتصادية30.

2-3. الودائع النقدية:

الربيع  ثورات  إبان  اليمن  شهدتها  التي  واألمنية  السياسية  التطورات  أسهمت 

العريب عام 2011م، وما سبقها من أزمة سياسية بني القوى السياسية املختلفة 

2010م(، يف خلق تداعيات اقتصادية سلبية عىل االقتصاد  )2008م-  يف األعوام 

املرصيف  للجهاز  الخارجية  األصول  صايف  تراجع  يف  أبرزها  متثلت  اليمني، 

مليار   6.5 إىل  2008م  عام  دوالر  مليار   9.3 من  األجنبية(  العمالت  من  )االحتياطيات 

دوالر عام 2011م31، األمر الذي ولَّد ضغوطًا عىل قيمة العملة الوطنية يف السوق 

املوازية، وتراجعها أمام العمالت األجنبية، لتصل إىل 242 ريال/ دوالر عام 2011م، 

مقارنة بحوايل 219 ريال/ دوالر عام 322010، كام شهد معدل التضخم ارتفاًعا ملحوظًا 

خالل العام 2011م بلغ %3319.3. وللحفاظ 

من  والحد  الوطنية  العملة  قيمة  عىل 

حكومة  قامت  العالية  التضخم  معدالت 

نقدية  وديعة  بطلب  الوطنية  الوفاق 

من اململكة العربية السعودية، والتي 

استجابت لذلك الطلب، ومنحت الحكومة 

مؤمتر  يف  السعودية  التعهدات  ضمن  دوالر  مليار  بقيمة  نقدية  وديعة  اليمنية 

الرياض للامنحني )سبتمرب 2012م(، وإيداعها عىل الفور يف حسابات البنك املركزي 

اليمني. 
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العملة  من  االحتياطيات  قيمة  تعزيز  يف  السعودية  النقدية  الوديعة  ساهمت   

األجنبية والالزمة ملواجهة االلتزامات الخارجية لليمن كالتزامات التجارة الخارجية أو 

سداد مستحقات الدين الخارجي، أو التحويالت للعامل الخارجي، حيث ارتفعت قيمة 

صايف األصول الخارجية للجهاز املرصيف اليمني إىل 7.3 مليار دوالر عام 2012م، 

النقدية  الوديعة  إن  القول  ميكن  ذلك  ومع  الالحقة.  السنوات  يف  ترتاجع  أن  قبل 

املركزي  البنك  قدرة  تعزيز  يف  شك-  -وبال  ساهمت  قد  لليمن  األوىل  السعودية 

قيمة  ن  تحسُّ وبالتايل  األجنبية،  العمالت  من  املحلية  السوق  احتياجات  تلبية  عىل 

العملة اليمنية من 242 ريال/ دوالر عام 2011م إىل 214.5 ريال/ دوالر عام 2012م، 

واستقرارها خالل العامني 2013م، 2014م. مع األخذ يف االعتبار وجود حكومة وطنية 

مسيطرة عىل معظم األرايض اليمنية، ولديها القدرة الكاملة يف التحكم مبواردها 

االقتصادية، ووجود الدعم واملساندة االقتصادية اإلقليمية والدولية.

3. السياسات االقتصادية السعودية يف اليمن يف ظل الحرب )2015م- 2021م(:

مع سيطرة الحوثيني عىل السلطة يف العاصمة صنعاء، ومتكن الرئيس والحكومة 

العربية  الخليج  دول  انخرطت  اليمنية،  األهلية  الحرب  ونشوب  عدن،  إىل  االنتقال 

2015م،  مارس  منذ  السعودية،  العربية  اململكة  وبقيادة  عامن-  سلطنة  -باستثناء 

يف الحرب الدائرة يف اليمن، تحت غطاء »التحالف العريب« لدعم السلطة الرشعية 

فيام  الحرب،  يف  مبارشة  بصورة  واإلمارات  السعودية  شاركت  حيث  اليمن؛  يف 

نتائج  يف  الحرب  هذه  وتسببت  مبارشة.  غري  بصورة  املجلس  دول  بقية  شاركت 

اقتصادية واجتامعية وإنسانية وخيمة بالنسبة لليمن واليمنيني، وأعادت من جديد 

تكريس املخاوف املتبادلة بني اليمن وجريانها الخليجيني -وبالذات مع السعودية- 

منذ عقود، كام أسهمت الحرب يف تضعضع صورة السعودية يف العامل الخارجي، 

كونها سبب رئيس يف تعمق األزمة اإلنسانية يف اليمن، وتفاقمها سنة بعد أخرى.
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واصلت السعودية خالل سنوات الحرب سياساتها االقتصادية يف اليمن، سواء بدافع 

من قناعاتها السابقة املتمثلة يف رضورة احتواء اليمن وعدم السامح بوصوله إىل 

حالة االنهيار التام، مبا لذلك من تداعيات سياسية وأمنية سلبية عىل اململكة، أو 

من خالل ظهور دوافع جديدة أبرزها أهمية تحسني صورة السعودية لدى اليمنيني 

من جهة، ولدى العامل الخارجي، وبالذات املنظامت الحقوقية واإلنسانية من جهة 

ضد  الحرب  قادت  من  كونها  عليها،  والسياسية  الحقوقية  الضغوط  وتخفيف  أخرى، 

الحوثيني ورشكائهم، وتسببت غاراتها الجوية بتدمري جزء كبري من البنى التحتية يف 

اليمن، وألحقت باليمنيني أرضاًرا إنسانية واقتصادية واجتامعية كبرية34.

 خالل سنوات الحرب )2015م- 2021م( قامت السعودية بانتهاج العديد من السياسات 

االقتصادية تجاه االقتصاد اليمني، سواء باستمرار سياساتها االقتصادية املتبعة يف 

الحرب. وميكن  الفرتات السابقة، أو عرب سياسات مستجدة خالل سنوات  اليمن خالل 

عىل  اليمن  يف  أهدافها  تحقيق  يف  نجاحها  ومدى  السياسات  تلك  إىل  التطرق 

النحو اآليت:

1-3. سياسات إعادة اإلعامر:

قامت  2015م  يناير  يف  كاملة  بصورة  صنعاء  العاصمة  عىل  الحوثيني  سيطرة  مع 

وصندوق  الدويل  كالبنك  املانحة  الدولية  واملنظامت  الدول  ومعظم  السعودية 

التنموي لليمن، وتحويل الدعم املوجه للتنمية نحو  النقد الدويل بإيقاف دعمها 

املجاالت اإلنسانية األكرث إلحاًحا يف اليمن، وتقديم معظم املانحني متويالتهم عرب 

مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة )أوتشا(. 
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التنمية، والذي كان يف صورة  لتمويل  السعودي  الدعم  الرغم من توقف  وعىل 

متويل املشاريع االستثامرية الحكومية، إال أنها عادت للعمل التنموي من جديد يف 

اليمن عرب ما يسمى بالربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن، والذي يعمل تحت 

ولو  الرشعية،  السلطة  إطار  يف  الواقعة  املناطق  يف  السعودي  السفري  إرشاف 

حتى من الناحية االسمية.

تم اإلعالن عن إنشاء الربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن، وبدء عمله، يف مايو 

2018م، كمرحلة ثالثة بعد العمليتني العسكريتني املسامة بعملية »عاصفة الحزم« 

وعملية »إعادة األمل”، ويهدف الربنامج إىل إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي 

تأثرت بالحرب، وإعادة بناء وتأهيل القدرات يف مجاالت الصناعة والزراعة واالتصاالت 

والنقل والقطاعات الصحية والتعليم، وخلق فرص وظيفية من خالل مشاريع تنموية 

عاجلة وأخرى طويلة األجل يف مختلف املحافظات اليمنية. وخالل السنوات املاضية 

واملوانئ  والطرق  الكهرباء  قطاعات  يف  املشاريع  من  عدد  بتنفيذ  الربنامج  قام 
املتاحة35 البيانات  تشري  حيث  القطاعات،  من  وغريها  والزراعة  والصحة   والتعليم 

 إىل أن عدد الربامج واملشاريع التي يعمل عليها الربنامج، وحتى بداية عام 2020م 

بلغت 37 مرشوًعا، إىل جانب املشاريع التي ينفذها الربنامج يف محافظة املهرة، 

والتي تصل إىل حوايل 77 مرشوًعا يف مجاالت متعددة.
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التنفيذ،  البيانات املتاحة عن املشاريع املنجزة، أو تلك التي هي قيد  ويف حدود 

لتنمية  السعودي  الربنامج  التي تم رصفها عليها من قبل  ومقدار املبالغ املالية 

فإن  التنفيذ،  عمليات  واجهت  التي  والصعوبات  التحديات  وماهية  اليمن،  وإعامر 

مجمل املؤرشات املتوافرة تؤكد أن أثر هذا الربنامج عىل التنمية يف اليمن محدود 

ا لعدد من االعتبارات أهمها: جدًّ

1- تشتت الربنامج يف تنفيذ مشاريع كثرية يف قطاعات متعددة، مثل الكهرباء 

والتعليم والصحة والطرق واملوانئ واملطارات والزراعة والصناعة وغريها من 

القطاعات.

2- يالحظ أن أغلب املشاريع التي يتم تنفيذها مشاريع صغرية وذات أثر تنموي 

تنفذها  التي  املشاريع  مع  األحيان  من  كثري  يف  وتتشابه  محدود،  واقتصادي 

صهاريج  )توزيع  املثال  سبيل  عىل  ومنها  املحلية،  املدين  املجتمع  منظامت 

نقل املياه، توزيع حافالت مدرسية، توزيع قوارب للصيادين، إنشاء بيوت الزراعة 

املحمية(، وميكن مالحظة ذلك يف عدد ونوعية الربامج املنفذة يف محافظة 

عام  فيها  السكان  عدد  أن  العلم  مع  مرشوع،   77 من  أكرث  بلغت  والتي  املهرة، 

2020م ال يتجاوز 300 ألف نسمة36، مبا فيهم النازحني من املحافظات األخرى.

3- محدودية التنسيق مع الجهات الحكومية وغياب األولويات التنموية الحكومية.
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2-3. الودائع النقدية:

املالية  تقلص املوارد  يف  2017م(  )2015م-  السنوات  الحرب خالل  أسهمت ظروف 

من  النقدية  االحتياطات  استنزاف  جانب  إىل  عليها،  السيطرة  وصعوبة  الحكومية، 

قبل  صنعاء  يف  الحاكمة  السلطات  قبل  من  املركزي  البنك  لدى  األجنبية  العمالت 

نقل مقر البنك إىل عدن، األمر الذي أدى إىل تراجع قيمة العملة الوطنية بصورة 

ليصل  الفرتة  خالل  كبرية 

معدل الرتاجع السنوي عام 

 ،42%- حوايل  إىل  2017م 

معدالت  زيادة  وبالتايل 

التضخم، وخروج االحتجاجات 

املحافظات  يف  الشعبية 

الخاضعة لسيطرة الحكومة 

الرشعية. ونتيجة لذلك لجأت الحكومة إىل الطلب من السعودية بوضع وديعة نقدية 

جديدة تسهم يف تصحيح وضع املالية العامة وتأمني احتياطيات البلد من العمالت 

التدهور  من  الحد  جانب  إىل  األساسية  السلع  من  الواردات  لتمويل  الالزمة  األجنبية 

يف قيمة العملة الوطنية.

مليار   2 مبلغ  بإيداع  2018م  يناير  يف  وقامت  الحكومة  لطلب  السعودية  استجابت 

دوالر لدى البنك املركزي اليمني يف عدن، كام قدمت منحة للبنك املركزي اليمني 

مببلغ 200 مليون دوالر، ووفرت هذه الوديعة احتياطي خارجي من العمالت األجنبية 

خصص لرشاء السلع األساسية، مثل السكر واألرز والحليب والدقيق والقمح، بهدف 

تعزيز األمن الغذايئ وتثبيت األسعار املحلية. ومع أهمية الوديعة النقدية بالنسبة 

للحكومة اليمنية إال أن تحقيقات فريق الخرباء الدوليني بنيَّ أن محدودية االستفادة 
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منها جراء قيام البنك املركزي اليمني بخرق قواعده الخاصة برصف العمالت األجنبية 

مبنحه أسعاًرا تفضيلية للتجار لتمويل وارداتهم، وتالعب يف سوق الرصف األجنبي 

مام كبد البنك والبلد خسائر كبرية تجاوزت 423 مليون دوالر38.

اليمن  عىل  تقترص  ال  النقدية  الودائع  بإيداع  السعودية  السياسات  أن  بالذكر  الجدير 

مرص  أهمها  أخرى  بلدان  يف  السياسة  هذه  استخدام  تم  وأن  سبق  حيث  فقط، 

وباكستان، وغريها من الدول. 

كام ينبغي اإلشارة إىل وجود تكهنات بإمكانية إيداع السعودية لوديعة نقدية ثالثة، 

ومببلغ يصل إىل 3 مليار دوالر لدى البنك املركزي اليمني عقب تغيري قيادة البنك 

املركزي، وللحد من الرتاجع الكبري لقيمة العملة الوطنية التي وصلت إىل أكرث من 

1.700 ريال/ دوالر39، يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الرشعية بداية ديسمرب 

2021م؛ علام بأن هذه الوديعة فقدت الكثري من قيمتها املعنوية بعد ما أشيع عن 

اشرتاط تسليمها بعزل محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، حيث بدا األمر 

وكأنَّه ابتزاز صارخ ومساومة تفتقد إىل قدر كبري من الحصافة.

إن تقييم سياسة الودائع النقدية التي انتهجتها الحكومة السعودية تجاه حلفائها 

توفري  يف  السياسة  هذه  أهمية  مدى  يبني  اليمن،  يف  وبالذات  املنطقة،  يف 

مقومات االستقرار النقدي يف االقتصاديات املستهدفة، وإن كان بصورة مؤقتة، 

النقدية  الوديعة  ألثر  التقييم  نتائج  تبني  كام  العادية،  األزمات  ظل  يف  وبالذات 

العملة  استمرت  حيث  أثرها،  محدودية  اليمني  االقتصاد  عىل  )2018م(  السعودية 

السنوات  خالل   36.4% من  أكرث  بلغ  سنوي  ومبعدل  السنوي،  بالرتاجع  الوطنية 

)2018م- 2021م(، فضاًل عن استمرار معدالت التضخم السنوي العالية، والتي وصلت 

عام 2020م إىل %25، ويتوقع أن تصل إىل %40 نهاية عام 2021م40، ويرجع ذلك 

يف املقام األول إىل محدودية مصادر النقد األجنبي لدى الحكومة جراء فقدانها 
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املصادر األساسية للنقد األجنبي )عائدات النفط والغاز(، وضياع مواردها املالية جراء 

سيطرة املليشيات املختلفة عىل تلك املوارد، وبالتايل عدم قدرتها عىل انتهاج 

سياسة نقدية فعالة.

أو  أساسيًا  حالًّ  اعتبارها  ميكن  ال  النقدية  الودائع  عرب  الخارجي  الدعم  سياسة  إن 

املضطربة  االقتصاديات  يف  النقدية  املشكالت  ملواجهة  ناجحة  اقتصادية  سياسة 

مثل اليمن، وإمنا ميكن اعتبارها مسكنات مؤقتة ميكن أن تخفي األعراض املرضية 

يف بنيان االقتصاد لفرتات قصرية قبل أن تعاود الظهور مجدًدا، ويتطلب األمر للحفاظ 

يف صورة  النقدي املقدم  الدعم  إىل جانب  واالقتصادي  النقدي  االستقرار  عىل 

املالية  مواردها  استغالل  من  الحكومة  متكني  املركزي  البنك  لدى  نقدية  ودائع 

املختلفة، وباألخص تلك املقومة بالعمالت األجنبية، مثل عائدات تصدير النفط والغاز 

ورسوم املوانئ واملطارات املعطلة من قبل قوات التحالف العريب.

3-3. املنح النفطية لقطاع الكهرباء:

اليمن من تحديات متعددة، فنية وسياسية واقتصادية  الكهرباء يف  يعاين قطاع 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  بلد  كأقل  اليمن  وتصنف  مزمنة،  واجتامعية 

أفريقيا يف الحصول عىل خدمات الكهرباء، وخالل سنوات الحرب مثل انقطاع التيار 

املناطق  يف  الشعبية  االحتجاجات  نشوء  يف  رئيًسا  عاماًل  املستمر  الكهربايئ 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الرشعية وبالذات يف املكال وعدن وأماكن أخرى، وتتزايد 

ميكن  ال  والتي  املتقطعة  الكهرباء  إمدادات  بسبب  الناس  بني  اإلحباط  مستويات 

االعتامد عليها خالل الصيف الذي ترتفع فيه مستويات الحرارة والرطوبة حيث يحتاج 

املواطنون خالله ألجهزة التربيد41.
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املناطق  يف  الكهرباء  قطاع  منها  يعاين  التي  األزمة  حدة  من  التخفيف  وبغرض 

الخاضعة لسيطرة الحكومة، بدأت السعودية يف تقديم املنح النفطية لهذا القطاع 

 80 تزويد حوايل  الطاقة، حيث يتم  الالزم لتشغيل محطات  الوقود  من خالل توفري 

محطة كهربائية يف 11 محافظة مينية بالوقود، وقد قدرت املنح النفطية املقدمة 

من السعودية حتى نهاية عام 2021م بحوايل 4.2 مليار دوالر42، وبواقع  60 مليون 

منح  من  دفعات   5 السعودي  الربنامج  قدم  2021م  نوفمرب  وحتى  شهريًّا43،  دوالر 

الكهرباء يف  ارتفاع ساعات الحصول عىل خدمة  النفطية ساهمت يف  املشتقات 

العديد من املحافظات اليمنية وبالذات يف العاصمة املؤقتة عدن.

متثل منحة املشتقات النفطية السعودية لدعم قطاع الكهرباء يف اليمن أهمية 

اقتصادية واجتامعية كبرية، وذلك إلسهامها يف تخفيف األعباء الكبرية التي تتحملها 

الحكومة يف توفري الوقود مباليني الدوالرات كونها تأيت بأسعار رمزية ومخفضة، 

األمر الذي أتاح للحكومة توفري املبالغ الالزمة لرشاء الوقود من السوق العاملية 

استغالل  ميكن  كان  أنه  إال  األهمية  تلك  ومع  األخرى.  اإلنفاق  بنود  نحو  وتحويلها 

القطاع  تلك املنح بصورة أفضل تسهم يف توفري حلول مستدامة ملشاكل  قيمة 

املتجددة  الطاقة  مصادر  عىل  تعتمد  جديدة  طاقة  محطات  بناء  عىل  العمل  مثل 

عن  فضالً  التقليدية،  الوقود  مبحطات  مقارنة  اإلنتاج  تكاليف  بانخفاض  تتسم  والتي 

متثل  والتي  الكهرباء  لقطاع  التحتية  للبنى  اإلعامر  إعادة  نحو  املبالغ  بعض  توجيه 

اليمن  يف  الطاقة  إنتاج  تكاليف  مستوى  من  وتزيد  القطاع  تواجه  حقيقية  تحديات 

مقارنة بالدول األخرى.
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4-3. العاملة وأسواق العمل:

السابقة  سياساتها  يف  السعودية  استمرت  2017م(،  )2015م-  الحرب  سنوات  خالل 

الخاصة باستيعاب العاملة اليمنية، والتي تتسم بالغموض وعدم االستقرار، وتتأرجح 

كسياسات  استخدامها  يتم  الغالب  ويف  الشدة،  نحو  وأخرى  اللني  اتجاه  يف  تارة 

إذ أنه يف  آنية أو تحقيق أهداف مختلفة من آن آلخر.  قصرية األجل لتحقيق منافع 

عام 2015م، وبعد التدخل العسكري السعودي يف اليمن وتصاعد حدة القتال يف 

البالد نتيجة هذا التدخل، أصدرت اململكة عفًوا عن جميع اليمنيني املتواجدين عىل 

أرضها بطريقة غري نظامية »تقديرًا لظروفهم«. وتم منحهم مهلة 3 شهور لتصحيح 

أوضاعهم، وقد قدرت السلطات السعودية أن 400 ألف ميني صحَّحوا وضعهم44.

جهود  أمثرت  2017م،  العام  ويف 

يف  الرياض  يف  اليمنية  السفارة 

اليمنيني  مبنح  السعودية  قيام 

بصورة  اململكة  يف  املقيمني 

دون  طوًعا  باملغادرة  قانونية  غري 

بشكل  إليها  العودة  من  حظرهم 

تحويل  طريق  عن  القانونية  أوضاعهم  بتسوية  منهم  للعديد  ُسمح  كام  قانوين، 

تصاريحهم من زيارة إىل إقامة، وقد استفاد من هذه اإلجراءات اآلالف من اليمنيني، 

وميكن مالحظة ذلك يف تحسن تحويالت املغرتبني اليمنيني يف الخارج يف السنوات 

2020م( مقارنة بالسنوات السابقة، والتي أضحت املصدر الرئيس للعملة  )2015م- 

األجنبية يف السوق املحلية منذ توقف تصدير النفط تقريبًا بشكل كيل عام 2015م، 

األساسية-  املواد  من  وغريها  -كاألغذية  الواردات  متويل  يف  أساسية  يجعلها  ما 
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وتخفيف الضغط عىل الريال اليمني45.

تبنت السلطات السعودية خالل السنوات األخرية حزمة من السياسات تلزم الوافدين 

األجانب بدفع غرامات سنوية عالية للمقيمني يف السعودية، ورسوم عالية للغاية 

حول الحصول عىل وثائق خاصة باالقامة أو االستمرار فيها، وترافق ذلك مع غرامات 

اليمنيني  عالية للمخالفني لنظم املرور والسوق وغريها، وهو ما حمل املغرتبني 

مببالغ مالية كبرية، وشكل ضغوط حقيقة دفعت عدد كبري منهم إىل ترك السعودية 

أنها  يعني  ما  السعودية،  يف  ولد  ورمبا  عاش  أنه  بالرغم  اليمن  إىل  والعودة 

سياسات طرد غري مبارشة.

إخراج أرسهم من  الكثري إىل  اعتمدت مؤخرًا اضطرت  التي  السياسات  أن هذه   كام 

املناطق التي يعيشون فيها بالسعودية ونقلهم إما إىل اليمن أو إىل دولة أخرى، 

مع بقاءهم يف السعودية، األمر الذي ساهم يف تشتيت الكثري من األرس، وزاد من 

االعباء املالية املطلوبة منهم، وأحال حياة الكثري منهم إىل جحيم.

يف  اليمنيني  قبول  بعدم  معلن  غري  قرارا  السعودية  اتخذت  2021م  عام  خالل 

تطهري  حملة  معلنة  غري  وبصورة  ونفذت  السعودية،  الحكومية  املؤسسات 

ملؤسساتها الحكومية من اليمنيني العاملني يف اململكة منذ عقود؛ حيث أصدرت 

أن  قبل  لليمنيني  العمل  عقود  تجديد  برفض  الدولة  ملؤسسات  توجيهات  اململكة 

خالل  السعودية  الجامعات  يف  العاملني  األكادمييني  يخص  فيام  قرارها  عن  تراجع 

شهر يوليو/ متوز، مام سيؤثر عىل مئات اآلالف من اليمنيني يف اململكة واملاليني 

من أفراد أرسهم باليمن الذين يعتمدون عىل التحويالت املالية لتأمني املعيشة، 

اليمنية وصمودها  أنه سيقوِّض عىل األرجح إمكانية متاسك الجمهورية  فضالً عن 

بعد الحرب، كام أنه سيعقّد املشهد السيايس، واالجتامعي، واألمني، ويعيق مسار 

السالم يف اليمن عىل املديني القريب واملتوسط.
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وبناًء عىل ما سبق ميكن القول أن سياسات الهجرة والعاملة التي أتبعتها السعودية 

تجاه اليمن، والتي تنوعت ما بني اللني فرتة والشدة يف فرتات أخرى، كان لها تأثري 

املغرتبني  تحويالت  كون  املختلفة،  ومؤرشاته  اليمني  االقتصادي  األداء  عىل  كبري 

الحكومة  ولدى  األرس  لدى  كربى  اقتصادية  أهمية  تحتل  السعودية  يف  اليمنيني 

اليمنية عىل حد سواء، األمر الذي يفرض عىل الرياض اتخاذ سياسات عاملية إيجابية 

االلتزام  جانب  إىل  وأخالقي  واقتصادي  سيايس  كالتزام  واليمنيني  اليمن  تجاه 

العسكري الذي اتخذته السعودية الستعادة الرشعية السياسية من براثن االنقالب.

5-3. الدعم اإلنساين:

واجتامعية  اقتصادية  ضغوطًا  اآلن،  وحتى  2015م،  مارس  منذ  األهلية  الحرب  أفرزت 

بصورة  االقتصادي  األداء  تراجع  يف  متثلت  واليمنيني،  اليمن  عىل  كبرية  وإنسانية 

حادة، وتدمري املمتلكات العامة والخاصة وبالذات البنى التحتية واملؤسسية األمر 

الفساد  البطالة واسترشاء  الدخل وتزايد معدالت  الذي انعكس يف تدين مستوى 

واإلنساين  االجتامعي   الجانب  تدهور  جانب  إىل  والرثوات.  املوارد  توزيع  وسوء 

املتمثل يف تزايد حاالت النزوح والقتل واللجوء والترشيد وتزايد حاالت سوء التغذية 

لتصنف  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات  من  ذلك  صاحب  وما  الوبائية  األمراض  وتفيش 

عىل  الكبرية  للمسئولية  ونظرًا  العامل.  يف  إنسانية  أزمة  بأسوأ  اليمن  يف  األزمة 

عاتق السعودية تجاه اليمن، وباألخص أنها جزء من الحرب الدائرة يف اليمن منذ عام 

2015م، فقد بادرت السعودية بإنشاء مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 

اليمن  اإلنسانية يف  لتدخالتها  األداة األساسية  ليمثل  2015م،  العام  يف مايو من 

إىل جانب العديد من الدول املحتاجة.
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للعمل  الداعمني  أهم  أحد  السعودية  مثلت   2020م(  )2015م-  السنوات  وخالل 

اإلنساين يف اليمن، حيث بينت نتائج التقييم ملستوى تنفيذ خطط االستجابة اإلنسانية 

يف اليمن أن السعودية جاءت يف املركز الثاين من بني الدول املانحة لليمن يف 

الجانب اإلنساين، وبنسبة %16.1 من إجاميل التمويل املقدم لتمويل خطط االستجابة 

اإلنسانية، بعد الواليات املتحدة األمريكية التي ساهمت بحوايل %27.6 من إجاميل 

املنطقة  مستوى  عىل  مانحة  عربية  دول  مساهمة  تواضع  لوحظ  فيام  التمويل؛ 

والعامل يف متويل خطط االحتياجات اإلنسانية يف اليمن عىل الرغم من املصالح 

اإلسرتاتيجية الكبرية لها يف اليمن، ودورها يف صنع األزمة اليمنية، إىل جانب ما 

ميثله االستقرار االقتصادي واألمني يف اليمن من تعميق ألمنها القومي.

األمن الغذايئ 
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امللك  مركز  عرب  املقدمة  السعودية  اإلنسانية  املساعدات  حجم  أن  بالذكر  الجدير 

ينرشها  التي  اإلحصاءات  حسب  بلغ  نوفمرب 2021م  وحتى  إنشائه  منذ  لليمن  سلامن 

املركز حوايل 3.9 مليار دوالر، توزعت عىل حوايل 644 مرشوًعا يف قطاعات األمن 

الغذايئ والصحة ودعم وتنسيق العمليات اإلنسانية والتعليم واملياه، وغريها من 

القطاعات ذات االحتياج اإلنساين والتي يوضحها الجدول املقابل.

غريها  أو  السعودية  من  املقدمة  اإلنسانية  املساعدات  أهمية  من  الرغم  عىل 

املستدام،  التنموي  األثر  مبحدودية  تتسم  الغالب  يف  أنها  إال  العامل،  دول  من 

اإلنسانية  برمجة جزء من املساعدات  إعادة  العمل عىل  وبالتايل فإنه من املهم 

وتحفيز  االقتصادي  التعايف  يف  املساهمة  واملشاريع  القطاعات  نحو  وتحويلها 

النمو االقتصادي الكيل والتخفيف من الفقر مثل قطاعات الكهرباء، والبنية التحتية، 

مردود  من  لها  مبا  االقتصاد،  يف  العمل  لفرص  املولدة  الصغرية  واملرشوعات 

اقتصادي واجتامعي وإنساين كبري ومستدام بالنسبة لألفراد املتلقني للمساعدات 

واالقتصاد الوطني عىل حد سواء.

6-3. سياسات الحصار االقتصادي:

تم  والتي  اليمن،  تجاه  السعودية  تبنتها  التي  االقتصادية  السياسات  جانب  إىل 

التطرق إليها سابًقا، سعت السعودية وبتواطئ دويل إىل إطباق الحصار الشامل 

عىل الجمهورية اليمنية تحت ذريعة تطبيق قرارات مجلس األمن ومنع الحوثيني من 

إيران وحلفاءها يف املنطقة،  اللوجستي من قبل  الحصول عىل األسلحة والدعم 

حيث قامت السعودية ومنذ  نوفمرب 2017م بفرض حصار اقتصادي شبة كامل عىل 

اليمن، وأغلقت جميع املنافذ الربية والبحرية والجوية، وأهمها مطار صنعاء الدويل 

وميناء الحديدة، وفرضت إجراءات مشددة عىل دخول وخروج السلع واملنتجات من 

أن  إال  الحصار،  لفرض  السعودية  ساقتها  التي  املربرات  أهمية  ومع  اليمن.  وإىل 
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املالحظ أن أهدافها من وراء هذه السياسة كانت أكرب بكثري من ذلك، وذلك كالتايل:

 سعت السعودية وحلفاؤها يف التحالف العريب، ومنذ الوهلة األوىل لتدخلهم 

يف اليمن، إىل إضعاف الدولة اليمنية ككل وليس الحوثيني فقط، وميكن مالحظة 

والجوية  والبحرية  الربية  املنافذ  كافة  عىل  بالسيطرة  قيامها  خالل  من  ذلك 

لليمن، وإغالق معظمها، مبا فيها تلك الخاضعة للحكومة الرشعية والبعيدة عن 

الرصاع مبسافات كبرية، مثل مطارات الريان والغيضة وعتق وموانئ بلحاف والضبة 

الحكومة الرشعية من تشغيل هذه املنشآت وضياع  ونشطون، األمر الذي حرم 

واستمرارية  االنقالب  مواجهة  يف  قدراتها  أضعف  وبالتايل  املالية،  مواردها 

حاجيتها للتحالف العريب ورضوخها الكامل لقرارته.

 سعت السعودية إىل تقييد التجارة الخارجية لليمن، وبالذات للمناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيني بهدف خلق مناخ مناهض للحوثيني يف املحافظات الخاضعة 

لسيطرتهم، وبالتايل اندالع انتفاضات شعبية ضدهم، إال أن املالحظ أنها وحتى 

اليوم مل تحقق هذا الهدف، بل عىل العكس ساهمت يف تعزيز قدرة الحوثيني 

السياسات  ضد  لسيطرتهم  الخاضعة  املناطق  يف  السكان  وتعبئة  حشد  يف 

الذين  الشباب  من  الكثري  حشد  ذلك  يف  مبا  واملنطقة،  اليمن  يف  السعودية 

تدفعهم الحاجة إىل جبهات القتال.
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يف  السعودية  تنتهجها  التي  الشامل  االقتصادي  الحصار  سياسة  أن  املؤكد  من 

اليمن سيكون لها نتائج عكسية عليها، وباألخص أنَّها قد طالت عن الحد الالزم، وأضحت 

السعودية يوًما بعد آخر تفقد التأييد والدعم واملساندة من اليمنيني الواقعني تحت 

سيطرة الحكومة الرشعية أو اليمنيني القابعني تحت سلطة الحوثيني؛ كام أنها وبعد 

مرور سبع سنوات مل تنجح يف منع وصول األسلحة إىل الحوثيني، وتطور ترسانتهم 

الذي  املستنقع  من  والخروج  اليمنية  األزمة  إنهاء  صعوبة  وبالتايل  العسكرية، 

تورطت فيه.

4. امليض قدما:

انطالقًا من األهمية الجيوإسرتاتيجية لليمن بالنسبة السعودية، بل وملنطقة الخليج 

والجزيرة العربية، كون السعودية ومن ورائها دول الخليج العربية بال استثناء واقعة 

خصوصية  بسبب  اليمن،  يف  الدائر  الرصاع  وتطورات  وانعكاسات  تأثريات  مرمى  يف 

املجلس،  دول  بعض  مع  الجغرافية  حدودها  وامتداد  لليمن،  الجغرايف  املوقع 

والتي يصعب احتواؤها والسيطرة عليها؛ وبالتايل فإن استثامر السعودية والدول 

الخليجية يف تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتامعي واملساعدة يف بناء السالم 

يف اليمن سينعكس وبال شك يف حصول اليمن ودول الخليج العربية عىل منافع 

ومكاسب اقتصادية واجتامعية وأمنية مؤكدة، إىل جانب الحد من املخاطر الكبرية 

املرتتبة عىل بقاء اليمن يف حالة الحرب والرصاع وتزايد األزمة اإلنسانية واالقتصادية 

التي تعاين منها.
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منذ  وبالذات  اليمن،  يف  املنفذة  السعودية  التمويلية  السياسات  أن  األمر  خالصة 

مؤمتر لندن للامنحني يف اليمن 2006م، ذات أثر تنموي محدود، مقارنة مبا حققته 

التنفيذ  بطيئة  كانت  كونها  العامل،  حول  أخرى  ومنظامت  لبلدان  مشابهة  سياسات 

)التخصيص،  مختلفة  وملراحل  متعددة  مفاوضات  من  تتطلبه  مبا  اإلجراءات  وطويلة 

جانب  إىل  السياسية،  للعوامل  األحيان  من  كثري  يف  وخضعت  التنفيذ(،  التعاقد، 

محدودية القدرات املحلية اليمنية يف استيعاب تلك املساعدات وضعف أجهزتها 

وانتهاج  بها  املحيطة  الظروف  مجمل  يف  النظر  إعادة  األمر  ويتطلب  التنفيذية. 

آليات تنفيذ جديدة وفعالة تسهم يف تحقيق أهداف تلك السياسات وتحقيقها أثر 

ملموس يف حياة اليمنيني.

اليمني  االقتصاد  تجاه  السعودية  تبنتها  التي  االقتصادية  السياسات  أهمية  ومع 

ودورها الحيوي والهام يف تحقيق املنافع االقتصادية للمواطن اليمني والحكومة 

اليمنية عىل حد سواء، إال أنها غري كافية وغري فعالة مبا فيه الكفاية كونها يف 

األساس غري مستدامة ومتقلبة من فرتة إىل أخرى، فضاًل عن أنها تسعى خلف تحقيق 

اإلسرتاتيجية  القطاعات  تالمس  وال  سواء،  حد  عىل  وللسعودية  لليمن  آنية  أهداف 

اليمني، والتي ستعمل عىل تحقيق نقلة اقتصادية وتنموية لليمن يف  لالقتصاد 

حال تبنيها. وعليه فإنه من املهم يف الفرتة القادمة العمل عىل:

1. انهاء معاناة اليمنيني، من خالل توفري املتطلبات الالزمة إلنهاء الحرب القامئة 

أراضية  وسالمة  واستقراره  وحدته  لليمن  ويحفظ  اليمنيني،  تطلعات  يحقق  مبا 

وثوابته األساسية. 

2. االلتزام الصارم باملشاركة الفاعلة يف إعادة اإلعامر وإعادة تنشيط االقتصاد 

اليمني وتأهيله لالندماج مستقبال يف اقتصاديات دول مجلس التعاون العريب.
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اليمنية  القطاعات  نحو  اليمن  يف  السعودية  االقتصادية  السياسات  توجيه   .3

يف  الواقعة  تلك  وبالذات  االقتصادية،  الناحية  من  ونشاطا  تعافيا  األرسع 

املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الرشعية والبعيدة عن الحرب كام هو الحال 

استعادة  عىل  الرتكيز  وينبغي  وحرضموت،  وسقطرى  املهرة  محافظات  يف 

االستثامر األجنبي يف قطاع النفط والغاز، ثم قطاعا السياحة والخدمات، يليها 

لتنفيذ  آليات  وضع  يف  البدء  ميكن  حيث  الصغرية.  واملرشوعات  الصناعة  قطاع 

املقرتحات التالية:

اعتامد خطة تنموية عاجلة هدفها األسايس زيادة التشغيل، ويتفرع منه أهداف 

اإلنتاج واالستثامر واالستغالل األمثل للموارد.

عودة  عىل  يساعد  مبا  األمنية،  التحديات  ومواجهة  والدفاع  األمن  قطاع  دعم 

االستثامرات األجنبية خاصًة يف قطاع البرتول والغاز لزيادة إيرادات الدولة اليمنية 

بشكل رسيع.

األكرث  العاملة  كثيفة  والقطاعات  الصناعية  للمرشوعات  األكرب  االهتامم  إيالء 

تشغيالً للعاملة.

واملوانئ  واملطارات  الطاقة  مشاريع  وبالذات  التحتية  البنية  مرشوعات  إحياء 

وتكثيف املخصصات املالية املوجهة إليها.

زيادة االستثامرات يف قطاع الخدمات، واستغالل اليمن ملوقعها املـُميز يف 

الخدمات املالحية واللوجستية.
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ذلك  تحقيق  وميكن  السعودية،  اليمن  بني  االقتصادي  التكامل  جوانب  تعزيز   .4

من خالل:

االستفادة من املوقع اإلسرتاتيجي لليمن لنقل النفط السعودي إىل بحر العرب، 

مبا له من أهمية يف تجاوز املخاطر األمنية املرتتبة عىل التهديدات اإليرانية 

املتكررة بإغالق مضيق هرمز أمام اإلمدادات النفطية القادمة من موانئ الخليج 

النفط عرب  بنقل  التكاليف املتعلقة  العربية؛ إىل جانب املساهمة يف تخفيض 

السفن واختصار الزمن لوصول السفن إىل املياه الدولية املفتوحة يف املحيط 

الهندي، وانخفاض كلفة التأمني عىل الشحنات النفطية العابرة للخليج العريب 

ومضيق هرمز، أما بالنسبة لليمن فيوفر هذا األنبوب مصدًرا جديًدا للدخل القومي 

)رسوم مرور النفط واستئجار موانئ التصدير(، إىل جانب العوائد املرتتبة عىل 

اليمنية يف املرشوع، وبالتايل املساهمة يف تعزيز  تشغيل األيدي العاملة 

التنمية يف اليمن.

استثامرية  فرصا  توفر  التي  اليمن  يف  الطبيعية  للموارد  املشرتك  االستثامر 

األسامك  مجال  يف  وباألخص  والسعودية،  اليمن  يف  الخاص  للقطاع  مجدية 

جانب  إىل  والغازية.  النفطية  والرثوات  الزراعية،  واملنتجات  البحرية،  واألحياء 

والنحاس  الذهب  وأهمها  الفلزية  املعادن  يف  املتعددة  االستثامرية  الفرص 

والزنك والحديد، واالستثامر يف استخراج الصخور الصناعية واإلنشائية.
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مثل  الكهربائية،  الطاقة  مجال  يف  خاص(  )عام،  السعودي  االستثامر  تشجيع 

محطات لتو ليد الكهرباء بنظام الرشاكة )BOT( أو )BOOT(، سواء كانت تقليدية 

أو متجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح، أو الطاقة الحرارية، 

ونقل التجارب الناجحة واملامرسات الفضىل يف مجال الطاقة املتجددة، وميكن 

البدء يف املرحلة األوىل يف املناطق األكرث استقرارا، مثل حرضموت واملهرة 

وسقطرى.

5. تعزيز البنية املؤسسية الحكومية ودعم االستقرار االقتصادي، وميكن تحقيق 

ذلك من خالل:

وللسلطات  الرشعية  للحكومة  الخاضعة  الحكومية  املؤسسات  قدرات  دعم 

املالية  املنظامت  مع  بالرشاكة  واإلدارية  الفنية  قدراتها  وتعزيز  املحلية، 

والدولية  اإلقليمية  االستشارية  بالخربات  تزويدها  خالل  من  والدولية  اإلقليمية 

التدريب والتأهيل  واجتذاب الخربات املحلية للعمل فيها، فضاًل عن توفري فرص 

للكوادر املحلية عىل مستوى الداخل والخارج لالرتقاء بقدراتها واإلسهام يف 

نجاح تلك املؤسسات إلدارة املهام املوكلة لها.

دعم  خالل  من  اليمن  يف  االقتصادي  االستقرار  سياسات  دعم  يف  االستمرار 

الودائع  وضع  خالل  من  ذلك  تحقيق  وميكن  املحلية،  العملة  قيمة  استقرار 

بإنشاء صندوق إئتامين يتوىل  القيام  أو  اليمني،  البنك املركزي  املالية لدى 

اليمن، وبالتايل املساهمة يف دعم  التدخالت اإلنسانية والتنموية يف  تنفيذ 

استقرار النظام املايل والحد من معدالت التضخم، وتوفري التمويل الالزم لسد 

عجز املوازنة العامة للدولة.
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تعزيز صمود املؤسسات التنموية الرائدة يف مجال التنمية وتقديم الخدمات 

عرب  العامة  األشغال  ومرشوع  للتنمية  االجتامعي  الصندوق  مثل  األساسية 

تخصيص جزء من مساعداتها املالية لهذه املؤسسات، والتي من املتوقع أن 

تضطلع بدور مهم خالل عملية بناء السالم. 

تشغيلها،  يف  الحكومة  ومساندة  الحكومية  املؤسسات  عن  التحالف  يد  رفع 

وبالذات القطاعات النفطية والغازية واملوانئ واملطارات والتي يتم استعاملها 

كقواعد عسكرية من قبل دول التحالف.

االمتيازات  من  املزيد  ومنحها  اليمنية  العاملة  استيعاب  عىل  العمل   .6

والتفضيالت، مثل:

استثناء العاملة اليمنية من نظام الكفيل.

اإلعفاء من الرسوم املفروضة عىل تأشريات استقدام العاملة اليمنية ورسوم 

انتقالها بني األعامل واملهن.

العاملة  عىل  املحظورة  املهن  يف  للعمل  اليمنية  للعاملة  الفرصة  إتاحة 

الوافدة.

اليمن  يف  العالقة  ذات  الجهات  بني  املعلومات  لتدفق  مستمرة  آلية  تأسيس 

ودول املجلس حول التخصصات واملهن واملهارات املطلوبة يف سوق العمل.

تشجيع القطاع الخاص الخليجي عىل االستثامر يف بناء مراكز ومعاهد متخصصة 

تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات أسواق العمل يف اليمن والخليج.

للعاملة  والتدريب  التأهيل  مجال  يف  الخليج  دول  من  املقدم  الدعم  زيادة 

اليمنية.
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من نحن؟

مؤسســة بحثيــة مســتقلة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، واملؤثــرات اإلقليميــة، 

والدوليــة عليــه، مــن خــال قــراءة املــايض، وتحليل الحــارض، واســترشاف القــادم، بهدف 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس ــة يف رس ــاركة اإليجابي املش

الرسالة:

نســعى لتقديــم رؤى وحلــول تدعــم ُصنَّــاع القرار وقــادة الرأي، حــول قضايا اليمن السياســية، 

واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، مــن خــال تنفيــذ الدراســات والبحــوث ذات املصداقيــة، واملهنيــة 

العاليــة، عــر فريــق متميِّــز مــن الخــراء والباحثني.

القيم:

املصداقية واملهنية.

التطــــوير املستـمـــر.

املــــــسئــــــــــــــولية.

التعـــــاون والشــراكة.

الرؤية:

املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

األهداف اإلسرتاتيجية:

1 - التأثري يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.

2 - املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.

3 - تعزيز قيم السام والتعايش املشرتك.

4 - رســــم رؤى وتصوُّرات ملستقبــــل اليمــــن يف إطاره اإلقليمــــي والدولـــي.

5 - تشجيع ودعم املبادرات البحثية لارتقاء بالعمل البحثي والوعي  اإلسرتاتيجي.


