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نبذة عن المؤلفة
تشغل السيدة كارين إ .يونغ منصب باحثة مقيمة أولى في معهد دول الخليج العربية في واشنطن .انضمّ ت إلى
معهد دول الخليج العربية في واشنطن في شهر تموز /يوليو من عام  ،2015وكانت زميلة أبحاث في مركز
الشرق األوسط في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية منذ عام  ،2015-2014حيث ما زالت زميلة غير مقيمة
( 2015 ،2013حتى العام  .)2017ومن العام  2009حتى العام  ،2014كانت أستاذة مساعدة في العلوم السياسية
في الجامعة األمريكية في الشارقة (اإلمارات العربية المتحدة) .وتقوم أبحاثها على السياسات المقارنة واالقتصاد
السياسي ،من خالل التركيز على عمليات التحول االقتصادي والسياسي وتشكيل الدول وصنع القرارات المتعلقة
بالسياسة الخارجية.
ألّفت السيدة يونغ كتاب "االقتصاد السياسي للطاقة والمالية واألمن في اإلمارات العربية المتحدة :بين المجلس
والسوق" ،الذي صدر عن دار نشر "بيلغراف" عام  .2014وقد نشرت على نطاق واسع في الصحف السياسية
واألكاديمية ،كما ترد تعليقاتها بانتظام في وسائل اإلعالم الخليجية اإلقليمية والدولية .وتكتب السيدة يونغ تعلي ًقا
منتظ ًما لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن على السياسة الخليجية والمالية المسماة مراقبة السوق.
نالت السيدة يونغ دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك ،وماجستير في العلوم السياسية من
جامعة كولومبيا ،وماجستير في العالقات االقتصادية الدولية من جامعة أندينا سيمون بوليفار (كيتو) وبكالوريوس
في علم اإلنسان من كلية ويلزلي .وقد عملت في مجال إدارة الجامعات في جامعة نيويورك ،كما عملت كباحثة في
مؤسسة فورد ومعهد رالف بانش للدراسات الدولية والبرنامج المعني بالدول واألمن في جامعة مدينة نيويورك.
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موجز تنفيذي
تقترب الحرب األهلية في اليمن اآلن من سنتها الرابعة .وتشير التكلفة المتزايدة للصراع من ناحية الكارثة
اإلنسانية واستمرار استثمارات األطراف المتحاربة في النفقات العسكرية إلى ّ
أن التكلفة ليست رادعً ا أو
عائ ًقا أمام الحرب .وفي حين أن التكاليف المباشرة بالنسبة إلى الشعب اليمني كانت واضحة ،فقد تكون
التكلفة المستقبلية بالنسبة إلى الجيران الخليجيين وال سيما المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة أكثر ممّ ا ّ
قدرت هذه الدول.
وبالنظر إلى أبحاث العلوم االجتماعية حول الحروب األهلية ،يقيّم هذا البحث العواقب االقتصادية للنزاع في
ً
وعالوة على ذلكّ ،
يقدم البحث اقتراحات حول
اليمن ،بالنسبة إلى البلد نفسه وبالنسبة إلى منطقة الخليج.
الطريقة التي يمكن من خاللها لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتعلم من الصراعات والنظريات السابقة في
نهجها لجهود إعادة اإلعمار لتجنب فخ الصراع ودوامة العنف.

المقدمة
1

يكمن لغز الحرب الرئيسي ،كما أشار جيمس فيرون ،في كونها مكلفة ولكنها تحدث بالرغم من ذلك.
تقترب الحرب األهلية في اليمن اآلن من سنتها الرابعة ،وتشير التكلفة المتزايدة للصراع من ناحية الكارثة
اإلنسانية (مع تفشي وباء الكوليرا  2وانتشار الجوع  )3واستمرار إرادة األطراف المتحاربة في االستثمار في
المعدات  4العسكرية  5إلى أن التكلفة ليست رادعً ا أو عائ ًقا أمام الحرب .وكان مبرر السعودية واإلمارات
للتدخل في اليمن نيابة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو مواجهة العدوان اإليراني في شبه الجزيرة
العربية .وبعد زيارة الرئيس األمريكي دونالد ج .ترامب إلى السعودية ،استمر تصاعد التوتر بين إيران
وجيرانها من دول الخليج العربية 6 .وتواصل السعودية وحلفاؤها السعي للحصول على المزيد من الدعم
8
األمريكي للتدخل في اليمن  7ومواصلة مبيعات األسلحة.
وفي حين أن التكاليف المباشرة بالنسبة إلى الشعب اليمني من المجاعة  9واألمراض والدمار كانت واضحة،
فإن التكلفة المستقبلية بالنسبة إلى الجيران الخليجيين ،وال سيّما السعودية واإلمارات العربية المتحدة،
فقد تكون أكثر ممّ ا ّ
قدرت هذه الدول .وي ّتضح من أبحاث العلوم االجتماعية الموسّ عة بشأن الحروب األهلية

 1جيمس د .فيرسون  ،James D. Fearsonالتفسيرات العقالنية للحرب “ ،”Rationalist Explanations for Warجريدة إنترناشونال
أورغانيزايشن المجلد  ،International Organization 49رقم  :)1995( 3ص.414 -379 .
 2محمد مخشف  Muhammed Mukhashafوعلي عبدالالتي  ،Ali Abdelattiالصليب األحمر :وصلت حصيلة الكوليرا في اليمن إلى ما ال
ّ
يقل عن ً 180
قتيل “ ،”Cholera Death Toll in Yemen Reaches At Least 180: Red Crossوكالة رويترز  ،Reutersفي  15أيار /مايو .2017
 3اليمن ” ،”Yemenبرنامج األغذية العالمي ،تمّ ت زيارة الموقع بتاريخ  18أيار /مايو .2017
 4دانيال براون  ،Daniel Brownوافقت وزارة الخارجية األميركية على بيع أنظمة صواريخ من طراز باتريوت بقيمة ملياري دوالر إلى
اإلمارات العربية المتحدة “The State Department Just Approved a $2 Billion Sale of Patriot Missile Systems to the United Arab
 ،”Emiratesصحيفة بزنس إنسايدر  ،Business Insiderفي  11أيار /مايو .2017
 5ستيف هوالند  ،Steve Hollandمسؤول في البيت األبيض :أمريكا على وشك إبرام صفقة أسلحة للسعودية بقيمة  100مليار دوالر
“ ،”U.S. Nears $100 Billion Arms Deal for Saudi Arabiaوكالة رويترز  ،Reutersفي  12أيار /مايو .2017
 6أنطوني ه .كوردسمان  ،Anthony H. Cordesmanزيارة الرئيس ترامب إلى السعودية “،”President Trump’s Trip to Saudi Arabia
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية  ،Center for Strategic and International Studiesفي  11أيار /مايو .2017
 7ميرين جيدا  ،Mirren Giddaالواليات المتحدة تنظر في تقديم المزيد من المساعدة العسكرية إلى السعودية في الحرب األهلية في
اليمن “ ،”U.S. Considering More Military Assistance for Saudi Arabia in Yemen’s Civil Warمجلة نيوزويك  ،NewsWeekفي 20
نيسان /أبريل .2017
 8المرجع نفسه.
 9اليمن :تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي -ملخص النتائج ،نظرة عامة على الحالة الراهنة النعدام األمن الغذائي الحا ّد
“ ،”Yemen: IPC Analysis – Summary of Findings, Acute Food Insecurity Current Situation Overviewموقع ريليف ويب ،ReliefWeb
في  1آذار /مارس .2017

الحرب بأي ثمن :العواقب االقتصادية المحلية واإلقليمية للحرب األهلية في اليمن | 2

ّ
أن تكلفة هذه الصراعات تميل إلى التضاعف ،مع آثار مدوية على االقتصاد المحلي والدول المجاورة .وتؤكد
ً
تأكيدا قاطعًا الحجة البديهية بأن الحرب
قيمة البحث األكاديمي حول العواقب االقتصادية للحروب األهلية
مكلفة ،ولكن إلظهار العوامل السببية المشتركة والعواقب الشائعة على امتداد الزمان والمكان .وينبغي
ّ
التعلم ،إذ ّ
إن القضية اليمنية هي بمثابة مرجع في إظهارها النتائج المتوقعة للحروب
على واضعي السياسات
األهلية .عند النظر في جهود إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع في اليمن ،ما الذي يمكن لدول مجلس التعاون
الخليجي أن تتعلمه من التجربة والنظرية حول كيفية تجنب فخ الصراع ودوامة العنف؟ وفي حين أنه قد
فات األوان لتفادي الصراع ،هناك بعض األدلّة الجيدة حول كيفية جعل اآلثار ّ
أقل ّ
حدة .ومن المحتمل أن تكون
أهمية كمية المساعدات المقدمة موازية ألهمية تصميم المساعدات وتسليمها والقدرة على استيعابها.
وفي خالل العقد القادم ،من المحتمل أن تنمو دول الخليج كمستهلكة للمعدات العسكرية وكمُ نفقة على
كميات كبيرة من مساعدات ما بعد الصراع وبناء المؤسسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ولم
يتمّ اختبار دول الخليج بعد في هذا المجال الصعب ،وقد أثبتت تجربة الواليات المتحدة في المنطقة أن
جهود بناء الدولة وإعادة اإلعمار ّ
معقدة 10 .وستحتاج السعودية واإلمارات على وجه الخصوص إلى تنمية
قدراتهما لتصبحا قادرتَين على إسداء المشورة وتقديم هذا النوع من الدعم.

المساعدات الدولية لليمن
ّ
أكدت السعودية استعدادها للمساهمة في تمويل نفقات إعادة إعمار اليمن بعد انتهاء الصراع .وفي خالل
اجتماع عُ قد في واشنطن في  12أيار /مايو ،أشار الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم
المتحدة عبداهلل المعلمي إلى ّ
أن السعودية "خصصت" مبلغ  10مليارات دوالر إلعادة إعمار اليمن بعد انتهاء
ً
ّ
الصراع 11 .هذا باإلضافة إلى مبلغ  8.2مليار دوالر قدمه السعوديون لليمن ،وفقا لمركز الملك سلمان لإلغاثة
12
واألعمال اإلنسانية.
وبالنسبة إلى الذين يسعون إلى إنهاء الصراع والبدء في التخطيط للعمل الجاد إلعادة بناء المجتمع والمؤسسات
اليمنيةّ ،
فإن البنك الدولي ،في شراكة مع عدد من المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،ينظر في تقديم حزمة
13
من المساعدات لليمن لتجنب المجاعة والكوارث اإلنسانية .وقد اقترحت المبادرة متعددة األطراف ما يلي:
برنامجً ا للتحويل النقدي في حاالت الطوارئ بقيمة  200مليون دوالر ي َّ
ُنفذ بالشراكة مع اليونيسف وتستفيد
ً
منه حوالي  1.5مليون أسرة فقيرة وضعيفة في جميع محافظات اليمن اإلثنين والعشرين؛ وتمويل إضاف ًيا بقيمة
 80مليون دوالر لمشروع الصحة والتغذية في حاالت الطوارئ لمعالجة تدهور الحالة الصحية والتغذوية
ً
ومنحة من البرنامج العالمي لألمن الغذائي الزراعي بقيمة 36
للفئات الضعيفة ،وال سيما األطفال والنساء؛
مليون دوالر من المتوقع أن تستهدف األسر الفقيرة والنساء واألشخاص المشردين داخل ًيا والمزارعين الذين
فقدوا سبل معيشتهم بسبب النزاع المستمر؛ واألصعب إنشاء مرفق لتمويل التجارة من أجل الواردات الغذائية
لمعالجة القيود المفروضة على تمويل الواردات الغذائية .وتنشئ اآللية المقترحة لهذا األخير مرفق تمويل

 10ستيفن م .والت  ،Stephen M. Waltالدروس العشرة األولى المستخلصة من حرب العراق “ ،”Top 10 Lessons of the Iraq Warمجلة
فورين بوليسي  ،Foreign Policyفي  20آذار /مارس .2012
 11عبداهلل المعلمي  ،Abdallah Al-Mouallimiحالة النزاع في اليمن “( ،”The Status of the Conflict in Yemenعرض الطاولة المستديرة،
معهد دول الخليج العربية في واشنطن  ،Arab Gulf States Institute in Washingtonواشنطن العاصمة ،في  12أيار /مايو .)2017
 12بلغت مساعدات السعودية إلى اليمن في خالل عامين  8.2مليار دوالر “،”Saudi Aid to Yemen in Two Years Stands at $8.2 Billion
موقع رياض فيشن  ،RiyadhVisionفي  8أيار /مايو .2017
 13محمود محيي الدين  ،Mahmoud Mohieldinبيان النائب األول لرئيس مجموعة البنك الدولي محمود محيي الدين في خالل االجتماع
الرفيع المستوى إلعالن التبرعات لألزمة اإلنسانية في اليمن “Statement by World Bank Group Senior Vice President Mahmoud
 ،”Moheildin at the High-Level Pledging Event for the Humanitarian Crisis in Yemenالبنك الدولي  ،The World Bankفي 25
نيسان /أبريل .2017
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تجاري غير ملتزم به ومضمون بمبلغ  500مليون دوالر لتمويل واردات المستوردين المحليين من القمح
واألرز .ويحتاج هذا المرفق أن يكون مضمونًا برصيد ضمان نقدي يتم جمعه من الجهات المانحة الدولية
من خالل اقتراح مجموعة البنك الدولي بقيادة المؤسسة المالية الدولية وبدعم من صندوق النقد الدولي.

المقدمة إلى اليمن
المساعدات اإلنسانية السعودية
ّ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻏﺎﺛﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﻟ ﻏﺎﺛﺔ واﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ
)ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ  2015ﺣﺘﻰ
ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ :(2017

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 8.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻴﻤﻦ

ودﻳﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﻴﻤﻨﻲ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟ ﻏﺎﺛﺔ واﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

غير ّ
أن كبار المسؤولين في البنك المركزي اليمني (الذين يعملون خارج عدن) أعربوا عن قلقهم إزاء
التسهيالت المالية الخارجية .وفي خالل مؤتمر عُ قِد في واشنطن في  5أيار /مايو برعاية جامعة الدفاع
الوطني ( )National Defense Universityومركز الخليج لألبحاث ،أعرب نائب محافظ البنك المركزي خالد
العبادي عن قلقه من أن التسهيالت المالية الخارجية مثل تلك التي يقترحها البنك الدولي قد تعيق قدرة
14
البنك على إدارة شؤونه وتوحيد مختلف المكاتب المصرفية اإلقليمية في البلد تحت سلطة واحدة.
ُ
قدر دراسة أجراها البنك الدولي ،واألمم المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد األوروبي ّ
وت ِّ
أن األثر
االقتصادي للصراع في اليمن يتجاوز بكثير المساعدات التي وعدت بها السعودية .كما تختلف تكاليف إعادة
ّ
كحد أقصى ،بما في ذلك  7مليارات
البناء عن تقييم األضرار .وبلغ التقييم المبكر للمجموعة  15مليار دوالر

 14خالد العبادي  ،Khaled Abadiيستضيف مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية ومركز الخليج لألبحاث ورشة
عمل يمنية  -سعودية “( ،”NESA and Gulf Research Center Yemen-Saudi Arabia Workshopعرض ورشة العمل ،مركز الشرق
األدنى وجنوب آسيا للدراسات االستراتيجية  ،Studies Near East South Asia, Center for Strategicواشنطن العاصمة ،في  5أيار/
مايو).
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دوالر تقري ًبا من الخسائر االقتصادية وأكثر من  7.3مليار دوالر من الخسائر في مجال اإلنتاج وتقديم
الخدمات .وبلغت تكلفة استعادة إنتاج الكهرباء في أربع مدن  139مليون دوالر في نهاية عام  .2015وتشمل
15
مدرسة وحوالي ألف مركز صحي للتلقيح.
هذه التقييمات األولية إعادة بناء أكثر من ألف
ٍ
ً
بسيطا من تكلفة إعادة إعمار
وفي حين أن هناك حاجة ماسّ ة إلى هذه المساعدات ،فإنها ستكون جز ًءا
صغيرا من تكاليف النزاع
ا
م
قس
اليمن في نهاية المطاف (أو دولتين يمن ّي َتين منفصل َتين  .)16كما أنها ستشكل
ً
ً
ً
مباشرة في النزاع وعلى حدود اليمن .ويشير
لدول مجلس التعاون الخليجي ،وخاصة الدول التي تشارك
ما ّ
تعلمه علماء السياسة عن آثار الحروب األهلية إلى ّ
أن تكاليف المساعدات اإلنسانية وحتى تكاليف إعادة
ً
اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع ستتضاءل بسبب اآلثار االقتصادية األطول أجل للحرب في اليمن .كما ُتظهر
األدلة اإلحصائية للحروب األهلية في آثارها اإلقليمية ،فمن المرجح أن يواجه كل جوار دول مجلس التعاون
الخليجي الصدمة االقتصادية الطويلة للحرب.

ُيضعف هيكل االقتصاد اليمني فرصه في االنتعاش
يُضعف هيكل االقتصاد اليمني فرصه في االنتعاش ويزيد من تداعياته االقتصادية اإلقليمية بعدة طرق .يعتمد
كبيرا على صادرات النفط والواردات الغذائية .ووف ًقا لدراسة جديدة أجراها البنك
اقتصاد اليمن اعتمادًا
ً
الدولي حول اقتصاديات إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فقد
اعتمد اليمن في خالل السنوات الثالثين الماضية على النفط في أكثر من ثلث ناتجه المحلي اإلجمالي (31
مليار دوالر في عام  ،)2010ونصف عائدات حكومته و 90في المئة من صادراته 17 .وفي خالل العقد األخير
من الطفرة النفطية بين عا َمي  2003و ،2014سمحت عائدات النفط المرتفعة للحكومة المركزية في اليمن
بقي االقتصاد
بتوفير فرص العمل في القطاع العام وإجراء بعض االستثمارات في البنية التحتية .وفي حين َ
ً
ضعيفا ويعاني من التوحيد ،نما بمعدل سنوي يساوي  3.8في المئة بين عامي  1990و .2010أما اآلن
اليمني
ّ
ً
كثيرا على نمو النفط منذ تراجع أسعاره في أواخر عام  ،2014وألن توقعات النمو
فلم يعد ممكنا التعويل
ً
المطرد أو المتزايد باتت ّ
أقل واقعية.
نظرا إلى ّ
أن نسبة  30في المئة من اإلنتاج قبل عام
حدث اختالل في اإلنتاجية الزراعية في اليمن قبل النزاعً ،
 2011كانت مخصصة لزراعة القات ،وهو ّ
ويدر
منشط ذات مستوى منخفض تتطلب زراعته الكثير من الماء
ّ
بيعه أرباحً ا أكثر بست مرات من بيع محاصيل
غذائية أخرى .وقد زرع اليمنيون شجر القات زرع اليمنيون شجر القات على حساب إمداداتهم من المياه
على حساب إمداداتهم من المياه والغذاء ،فقد والغذاء ،فقد استوردت البالد أكثر من  90في المئة من احتياجاتها
استوردت البالد أكثر من  90في المئة من الغذائية قبل األزمة الحالية.
ً
وعالوة
احتياجاتها الغذائية قبل األزمة الحالية.
على ذلك ،ينفق اليمنيون ربع دخلهم على القات .وفي دراسة ذات صلة لمنظمة أوكسفام بشأن األمن الغذائي
في خالل انتفاضات عام  ،2011أظهر الباحثون أنه في حين انخفض استهالك األغذية مع انخفاض مصادر

 15البنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية وحكومة اليمن ،التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك
للجمهورية اليمنية “( ”Joint Social and Economic Assessment for the Republic of Yemenواشنطن العاصمة :البنك الدولي
 ،World Bankفي آب /أغسطس .)2012
 16ستيفن أ .سيش  ،Stephen A. Secheتشكيل الجنوب :اإلمارات العربية المتحدة في اليمن “Shaping the South: The UAE in
 ،”Yemenمعهد دول الخليج العربية في واشنطن  ،Arab Gulf States Institute in Washingtonفي  4أيار /مايو .2017
 17البنك الدولي  ،The World Bankالمرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -نيسان /أبريل  :2017اقتصاديات إعادة
اإلعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا “MENA Economic Monitor, April 2017: The Economics of Post-
( ،”Conflict Reconstruction in MENAواشنطن العاصمة :البنك الدولي  ،The World Bankفي نيسان /أبريل .)2017
The
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ّ
تقرير
واحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء 18 .وبحسب
الدخل ،بقي استهالك القات أولوية في اإلنفاق األسري
ٍ
19
صادر عن ديب روت لالستشارات ( ،)Deep Root Consultingزاد إنتاج القات في خالل الصراع الحالي
األمر الذي زاد من الضغط على اإلمدادات الغذائية.
ّ
إن الكتابات األكاديمية عن الحروب األهلية غنية بالنقاش حول سبب هذه الصراعات وعواقبها وتراكم
البيانات عبر المناطق وعلى مر الزمن .وهناك بعض النتائج المهمة من هذه الكتابات ينبغي أن توقف جميع
األطراف عن الصراع اليمني المستمر.

العواقب االقتصادية للحرب األهلية
ّ
ويقدر العمل البارز الذي قام به بول كولير في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين حول
21
20
ّ
األسباب والعواقب االقتصادية للحرب األهلية ّ
أن النزاع الذي يدوم  15عامًا يخفض نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي للبلد بمعدل  30في المئةّ .
(إن تاريخ اليمن من الصراع الداخلي والتمرد منذ توحيده في
عام  1990يضيف إلى تأثير وإرث االضطراب السياسي واالقتصادي الحالي 22 ).ويشير عمل كولير مع أنكي
هوفلر في جامعة أكسفورد إلى عواقب النزاع على المدى الطويل باعتباره فخ التخلف اإلنمائي الذي يعوق
فيه التفكك االقتصادي واالجتماعي والسياسي صياغة المؤسسات المطلوبة لدعم النمو ،ما يزيد من احتمال
اندالع الصراعات في المستقبل 23 .وتدعم عملهم الحجة القائلة بأنه لكي تكون المساعدة فعّالة ينبغي أن
يوجد مزيج مناسب من السياسات (وإطار مؤسسي) لدعمها وتعزيزها في البلد المتلقي ،وبالتالي فإن اإلصالح
المؤسسي ضروري لتحقيق النمو في بيئات ما بعد الصراع.
24

بشكل خاص لالنتعاش االقتصادي بعد انتهاء الصراع.
وتخلص دراسات حديثة إلى أن الحروب األهلية مدمرة
ٍ
مؤخرا في مجلة بحوث السالم يقيّم ً 20
بلدا ،أجراه ستيفانو كوستالي ولويجي
ويخلص عمل كمّ ي ُنشر
ً
موريتي وكوستانتينو بيسشيدا إلى ّ
أن الحروب األهلية لها تأثير على خفض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج
25
المحلي اإلجمالي السنوي بنسبة  1.5في المئة في خالل النزاع ،ولبعض الوقت بعد ذلك .وال يقتصر األمر
على ّ
أن الحرب تدمر االقتصادات ،ولكن تميل الحروب األهلية إلى تدمير احتماالت االنتعاش االقتصادي لفترة
طويلة .فمن المرجح أن يغرق مستقبل اليمن في الفقر ،حتى لو تم تقديم التزامات بالمساعدات.

 18اليمن :حياة هشة في زمن الجوع “ ،”Yemen: Fragile Lives in Hungry Timesمنظمة أوكسفام  ،Oxfamفي  19أيلول /سبتمبر .2011
 19بريت سكوت  ،Brett Scottقريب من الطعام ولكن غير بعيد عن المجاعة “ ،”Close to the Food but Not Far from Famineشركة
ديب روت لالستشارات  Deep Root، 30نيسان /أبريل .2017
 20بول كولير “ ،”Paul Collierاألسباب االقتصادية للصراع المدني وآثارها على السياسة “Economic Causes of Civil Conflict and Their
 ،”Implications for Policyالبنك الدولي  ،The World Bankفي  15حزيران /يونيو .2000
 21بول كولير “ ،”Paul Collierالعواقب االقتصادية للحرب األهلية “ ،”On the Economic Consequences of Civil Warصحيفة أكسفورد
إكونوميك بايبرز المجلد  :)1999 ( Oxford Economic Papers 51ص.169-83 .
 22زاكاري لوب  ،Zachary Laubاليمن في أزمة “ ،”Yemen in Crisisمجلس العالقات الخارجية  ،Council on Foreign Relationsفي 19
نيسان /أبريل .2019
ّ
 23بول كولير  Paul Collierوأنك هوفلر  ،Anke Hoefflerالمساعدات والسياسة والسالم :الحد من مخاطر الصراعات المدنية “Aid,
 ،”Policy and Peace: Reducing the Risks of Civil Conflictsالبنك الدولي  ،The World Bankفي  20أيار /مايو .2002
 24هانز مولر  ،Hannes Muellerديناميات النمو :أسطورة االنتعاش االقتصادي :تعليق “Growth Dynamics: The Myth of Economic
 ،”Recovery: Commentالمجلة االقتصادية األمريكية المجلد  ،American Economic Review 102رقم .3.774-77 :)2012( 7
 25ستيفانو كوستالي  Stefano Costalliولويجي موريتي  Luigi Morettiوكوستانتينو بيسشيدا  ،Costatino Pscheddaالتكلفة االقتصادية
للحرب األهلية :األدلة التوليفية المنافية للواقع وآثار الشروخ العرقية “The Economic Cost of Civil War: Synthetic Counterfactual
 ،”Evidence and the Effects of Ethnic Fractionalizationمجلة بحوث السالم المجلد  ،Journal of Peace Research 54رقم :)2017( 1
ص.98-80 .
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تأثير الحرب األهلية على الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد
اﻟﺒﻠﺪ

ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
ﻧﻴﺒﺎل
ﺑﻴﺮو
رواﻧﺪا
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
اﻟﺴﻠﻔﺎدور
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
أوﻏﻨﺪا
ّ
اﻟﻤﻌﺪل
ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﺒﺎط

اﻟﺸﺮوخ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ

)(1
-16.1
-0.4
-27.9
-3.0
-1.8
-13.4
-3.2
-74.0
-6.5
-22.4
-14.2
-14.1
-14.4
-2.8
-24.2
-21.6
-51.9
-5.1
-1.6
-31.7

)(2
0.87
0.72
0.80
0.30
0.25
0.10
0.89
0.89
0.89
0.50
0.68
0.66
0.22
0.81
0.79
0.15
0.39
0.36
0.19
0.93

-17.5

0.57

-0.23

ّ
وﻣﻌﺪﻟﻪ
ﻳﺒﻴّﻦ اﻟﻌﻤﻮد  1اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد
اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .أﻣّﺎ اﻟﻌﻤﻮد  2ﻓﻴﺒﻴّﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﺮخ
اﻟﻌﺮﻗﻲ.
ستيفانو كوستالي  Stefano Costalliولويجي موريتي  Luigi Morettiوكوستانتينو بيسشيدا ،Costatino Pschedda
التكلفة االقتصادية للحرب األهلية :األدلة التوليفية المنافية للواقع وآثار الشروخ العرقية “The Economic Cost
 ،”of Civil War: Synthetic Counterfactual Evidence and the Effects of Ethnic Fractionalizationمجلة
بحوث السالم المجلد  ،Journal of Peace Research 54رقم  :)2017( 1ص.54 .
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دور الثقة في إعادة بناء االقتصاد
يؤكد بحث جديد حول دور الثقة في إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع على الدمار في المجتمعات التي
تقسمها الفصائل ،وال سيما االنقسامات على أساس العرق أو الهوية .وفي مجتمع وصراع كما هي الحال
26
في اليمن ،فيمكن للتالعب بالهوية الطائفية لوصف الصراع وتأطيره أن يعمّ ق آثار األضرار االقتصادية.
أن الحرب األهلية ّ
وتجد أليساندرا كاسار وبولين غروسجيان وسام ويت ّ
تقلص الثقة بين األعراق وتدفع
27
ً
باهظا ،ألنها تعتمد بشكل كبير على العالقات التجارية بين األعراق.
المقسمة ثم ًنا
المجتمعات
ّ
ً
انكماشا حادًا عام  2015بنسبة  28.1في المئة ،ومرة أخرى
ووف ًقا لدراسة استقصائية انكمش االقتصاد اليمني
بنسبة  4.2في المئة عام  28.2016ويعود جزء كبير من توقف النمو االقتصادي إلى إغالق المشاريع الصغيرة
في االقتصاد غير الرسمي في اليمن ،وهي تشكل الجزء األكبر من فرص العمل اليمنية خارج القطاع العام.
ويظهر تقرير استقصاء لألعمال التجارية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم كانت األكثر تضر ًرا من الصراع إذ أغلق ما يصل إلى  34في المئة من المؤسسات المتوسطة مقارنة
بنسبة  17في المئة من الشركات الكبيرة .أمّا الشركات التابعة لقطاع الخدمات فكانت األكثر تضر ًرا إذ اضطر
29
ما يصل إلى  35في المئة منها إلى اإلغالق.
وفي مجتمعات مثل اليمن ،سيكون النشاط االقتصادي غير الرسمي
وفي حين تظهر آراء في التاريخ االقتصادي واألعمال التجارية الصغيرة ّأول من يستأنف النمو ،وسيشكالن
والسياسي تصف الحرب والمنافسة بين
اآللية المهيمنة للدخل لمعظم األسر ،حتى أولئك الذين لديهم
المجموعات االجتماعية واإلثنية بأنها مفيدة
وظائف حكومية سابقة أو مناصب في الجيش.
لتشكيل الدولة وتطوير السوق 30 ،تميل
دراسات الدول الحديثة في الحرب األهلية
بشكل أكبر إلى االستنتاج ّ
مضرة بالنمو وعلى المدى الطويل .ويشير بعض الباحثين إلى
أن اآلثار االقتصادية
ّ
ٍ
31
نمو العمل الجماعي في مجتمعات ما بعد الصراع (خاصة في الدراسات بشأن الحرب األهلية في أفريقيا)،
بشكل عام يؤثر إرث الصراع سل ًبا على
وهو ما يساعد على حشد االنتماء السياسي والنشاط السياسي ،ولكن
ٍ
ّ
الثقة والتجارة بين األعراق .وقد وُ ِصف اإلرث االجتماعي والمؤسسي للصراع بأنه األهم ولكنه أقل تأثير
32
ّ
يتعلق بفهم دور الثقة.
يُفهم بين جميع آثار الحرب ،وال سيما في ما

تدس السمّ في اليمن “How Sunni-Shia Sectarianism Is Poisoning
 26فارع المسلمي  ،Farea Al-Muslimiالطائفية بين الس ّنة والشيعة ّ
 ،”Yemenمركز كارنيغي للشرق األوسط  ،Carnegie Middle East Centerفي  29كانون األول /ديسمبر .2015

 27أليساندرا كاسار  Alessandra Cassarوبولين غروسجيان  Pauline Grosjeanوسام ويت  ،Sam Whittتركات العنف :الثقة وتنمية
السوق “ ،”Legacies of Violence: Trust and Market Developmentمجلة النمو االقتصادي المجلد ،Journal of Economic Growth 18
رقم  :)2013( 3ص.318 – 285 .
 28برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPدراسة استقصائية سريعة لألعمال التجارية أجرتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر
بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي “( ،”UNDP SMEPS Rapid Business Surveyنيويورك :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (،)UNDP
في  16تشرين الثاني /نوفمبر .)2015
 29المرجع نفسه.
 30تشارلز تيلي  ،Charles Tillyصناعة الحرب وبناء الدولة بوصفها جريمة ّ
منظمة “War Making and State Making as Organized
 ،”Crimeاستعادة الدولة لدورها “( ،”Bringing the State Back Inمطبعة جامعة كامبريدج :)Cambridge University Press 1985 :ص.
.169-91
 31جون بيلوس  John Bellowsوإدوارد ميغيل  ،Edward Miguelالحرب والعمل الجماعي المحلي في سيراليون “War and Local Collective
 ،”Action in Sierra Leoneصحيفة جورنال أوف بابلك إكونوميكس المجلد .Journal of Public Economics (2009): 1.144-57 93
 32كريستوفر بالتمان  Christopher Blattmanوإدوارد ميغيل  ،Edward Miguelالحرب األهلية “ ،”Civil Warالمكتب الوطني للبحوث
االقتصادية  ،National Bureau of Economic Researchورقة عمل رقم .)2009( 14،801
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ً
وشرطا أساس ًيا لنجاح تطوير السوق وإقامة المشاريع
أمرا ضروريًا لبدء التجارة مع اآلخرين
ُتعتبر الثقة ً
التجارية .وفي مجتمعات مثل اليمن ،سيكون النشاط االقتصادي غير الرسمي واألعمال التجارية الصغيرة
المستوى أول من يستأنف النمو ،وسيشكالن اآللية المهيمنة للدخل لمعظم األسر ،حتى أولئك الذين لديهم
وظائف حكومية سابقة أو مناصب في الجيش.
وكما ُتظهر الدراسة االستقصائية السريعة لألعمال التجارية التي أجرتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة
واألصغر بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إن األثر المبكر للحرب علی الشركات الصغیرة والمتوسطة
كان قاس ًیا ّ
مسرحين أو بدون عمل بحلول عام  33.2016تتأثر الشركات الصغیرة
فإن أكثر من ثل َثي الموظفین
ّ
ً
أول بانخفاض الثقة في التبادل غير الشخصي؛ وباختصار إذا كان الناس ال يعرفون صاحب متجر أو ال تربطهم
ّ
يحدد الخيار االقتصادي.
"التعرف"
به عالقات مودة فلن يتر ّددوا إلى هذا المتجر.
ّ

تسريح العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليمن
ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ

ﺗﻘﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠ َﺜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﻧﺼﻒ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ.

ﺴﺮح  38%ﻣﻦ
ُﺗ ِّ
اﻟﺼﻐﺮى
اﻟﺸﺮﻛﺎت ُ
 47%ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﺴﺮح  70%ﻣﻦ
ُﺗ ِّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
 50%ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﺴﺮح  71%ﻣﻦ
ُﺗ ِّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 42%ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﺴﺮح  67%ﻣﻦ
ُﺗ ِّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
 32%ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPدراسة استقصائية سريعة لألعمال التجارية أجرتها وكالة تنمية المنشآت
الصغيرة واألصغر بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي “( ،”UNDP SMEPS Rapid Business Surveyنيويورك:
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPفي  16تشرين الثاني /نوفمبر .)2015

وتشير النتائج التي توصل إليها ّ
كل من كاسار وغروسجيان وييت إلى اآلثار السلبية والمستمرة للعنف
34
على القواعد التي تدعم التبادل غير الشخصي ،وال سيما بشأن الثقة داخل المجتمعات المحلية .واستنتج
الباحثان أن اإليذاء أثناء الحرب األهلية يرتبط بانخفاض الثقة بنسبة  40في المئة .فيصبح الضحايا السابقون
ّ
ً
خاصة عندما ال يكون لديهم صلة شخصية بالتاجر الذي
أقل استعدادًا للمشاركة في األسواق المحلية،
يتعاملون معه.
وخلصت نتائجهم ً
أيضا إلى ّ
ّ
المعززة القائمة على القرابة،
أن تجارب اإليذاء ترتبط بمعايير األخالق والسلوك
بوضوح أكبر في أماكن دراستها حيث تختلط الجماعات
على حساب سيادة القانون؛ وتظهر اآلثار السلبية
ٍ
ً
المتعارضة وحيث تنقسم الوالءات المحلية على أساس العرق .وعالوة على ذلك ،فإن التركيبة السكانية
لليمن ّ
تعزز مواطن الضعف في االقتصاد المحلي .كما تبيّن الدراسة التي أجراها البنك الدولي واألمم المتحدة
 33كريستوفر بالتمان  Christopher Blattmanوإدوارد ميغيل  ،Edward Miguelالحرب األهلية “ ،”Civil Warالمكتب الوطني للبحوث
االقتصادية  ،National Bureau of Economic Researchورقة عمل رقم .)2009( 14،801
 34المرجع نفسه.
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ً
ارتباطا وثي ًقا 21.9 :في
والبنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد األوروبي ،يرتبط الشباب والقطاع غير الرسمي
المئة من العاملين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عًاما في اليمن ،ويعمل  97.2في المئة منهم في القطاع غير
ً
مقارنة بالعمال األكبر س ًنا.
الرسمي 35 .ويواجه الشباب مستويات أعلى من قابلية التعرض لألذى

اآلثار الصحية العامة للحروب األهلية
ويكشف البحث المتعلق باآلثار الصحية العامة للحروب األهلية والنزاعات بعض النتائج المثيرة للقلق ،وال
سيما بالنسبة إلى المجتمعات التي تتوافر فيها األسلحة بكثرة ويكون السكان بمعظمهم من الشباب .وفي
دراسة لبيانات منظمة الصحة العالمية شملت دوال عديدة موزعة حسب العمر ونوع الجنس والحالة
المرضية في التسعينات ،يظهر الباحثون أن اآلثار غير المباشرة التي ّ
خلفتها الحروب األهلية تضاعف تقري ًبا
36
حاالت الوفاة والمرض واإلعاقة في مجتمعات ما بعد الصراع ،مع تأثير غير متناسب على النساء واألطفال.
ويستمر العنف ،ومن المحتمل أن يزداد في أعقاب الحروب األهلية الطويلة .وتميل جرائم القتل والجرائم
ّ
ً
فضل عن ازدياد حاالت االنتحار والوفيات
العنيفة إلى بلوغ الذروة في السنة األولى بعد انتهاء الحرب،
الناجمة عن وسائل النقل .كما تفاقمت
التغيرات في معدالت االنتحار وجرائم العنف إنه من الصعب ً
جدا استبدال الخسائر في رأس المال البشري في
بسبب توافر األسلحة الصغيرة بعد عدة حروب المهن الطبية المدربة بعد انتهاء النزاع على المدى القصير.
أهلية .ويخلص البحث إلى ّ
أن الشبان هم ضحايا
ومرتكبي هذا العنف بدرجة غير متناسبة.
37
بشكل خاص مع انتشار السالح على نطاق واسع بين السكان.
معرض للخطر
وفي هذه الحاالت ،اليمن
ّ
ِ
وبمعدل  3في المئة سنويًا ،يبلغ معدل النمو السكاني في اليمن ضعف المعدل اإلقليمي مع زيادة عدد الشباب
فنصف السكان تقري ًبا هم دون الخامسة عشر من العمر .ووف ًقا لبيانات البنك الدولي لعام  ،2012من المتوقع
أن يزداد عدد السكان من  22مليون إلى  50مليون نسمة بحلول العام  ،2035إذا استمر معدل النمو على
38
حاله.
ُ
ّ
وخلصت دراسة أجراها جيمس س.
وتخفض الحروب األهلية الموارد المتاحة إلنفاقها على الرعاية الصحية.
ً
عادة ما يكون لها أثر سلبي على النمو االقتصادي
مردوخ وتود ساندلر إلى أنه عند انتهاء الحروب األهلية
ّ
على المدى القصير ،بمعدل يصل إلى خمس سنواتُ 39 .
وتظهر دراسات كمية أخرى كيف تخفض االقتصادات
الضعيفة إيرادات الضرائب ألنظمة الرعاية الصحية ،ومن المرجح أن يؤدي القتال العنيف في المناطق
الحضرية خالل الحروب األهلية إلى إلحاق الضرر بالمستشفيات القائمة ومرافق معالجة المياه وتوليد
الكهرباء 40 .وبالتأكيد هذه هي الحال في اليمن .كما أنه من الصعب ً
جدا استبدال الخسائر في رأس المال
البشري في المهن الطبية المدربة بعد انتهاء النزاع على المدى القصير.
 35كريستوفر بالتمان  Christopher Blattmanوإدوارد ميغيل  ،Edward Miguelالحرب األهلية “ ،”Civil Warالمكتب الوطني للبحوث
االقتصادية  ،National Bureau of Economic Researchورقة عمل رقم .)2009( 14،801
 36حازم آدم غباره  ،Hazem Adam Ghobarahوبول هوث  ،Paul Huthوبروس روسيت  ،Bruce Russettاآلثار الصحية العامة للصراع
المدني بعد انتهاء الحرب “ ،”The Post-War Public Health Effects of Civil Conflictصحيفة شوشيال ساينس أند ماديسن المجلد 59
 ،Social Science & Medicineرقم  :)2004( 4ص.869-84 .
 37تيك روت  ،Tik Rootمراقبة األسلحة على الطريقة اليمنية “ ،”Gun Control, Yemen-Styleمجلة ذي أتالنتيك  ،The Atlanticفي 12
شباط /فبراير .2013
 38مواجهة الحقائق الصعبة في اليمن “ ،”Facing the Hard Facts in Yemenالبنك الدولي  The World Bank ،26سبتمبر /أيلول
.2012
 39جيمس س .مردوخ  James C. Murdochوتود ساندلر  ،Todd Sandlerالنمو االقتصادي والحروب األهلية ،والتداعيات المكانية
“ ،”Economic Growth, Civil Wars, and Spatial Spilloversصحيفةجورنال أوف كونفليكت ريزولوشن المجلد Journal of Conflict 46
 ،Resolutionالعدد  :)2002( 1ص.110 – 91 .
 40المرجع نفسه.
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اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
اﻟﻴﻤﻦ
واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ آذار /ﻣﺎرس

2015

ﺗﺴ ّﺒﺐ ﻋﺎﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع
اﻟﻤﺤﺘﺪم ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺮك أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  18.8ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ازﻣﺔ

 18.8ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

 14.8ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

274

 2.1ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
ﻃﻔﻞ

ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺤﺎد واﻟﺸﺪﻳﺪ

 14.5ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔاﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺷﺨﺺ
ُﻗﺘﻠﻮا

 4.7ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻟُ ّ ِﻘﺤﻮا
ّ
ﺿﺪ ﺷﻠﻞ اﻃﻔﺎل

 4ﻣﻠﻴﻮن
ُ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻟ ّ ِﻘﺤﻮا
ّ
ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ

ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻦ وﻗﻮد وُ ّ ِزﻋﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺎم

ﺗﻀﺮّ ر أو ُدﻣّﺮ

7800

ﻣﻦ ادوﻳﺔ واﻟﻠﻮازم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

 3.7ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ

462,000

1,200

ﻃﻦ

44000
ﺷﺨﺺ
ُأﺻﻴﺒﻮا

12

107

ﻓﺮﻳﻖ ﺟﺮاﺣﻲ

ﻧﺸﺮﺗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ 8

ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت

 40ﻣﻠﻴﻮن

ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ُﻗﺪﻣَﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ داﺧﻠﻴًﺎ

30

ً
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ُﻧ ِﺸﺮوا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

15

ً
ﻣﺮﻛﺰا
ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ُأﻧﺸﺊ ﻓﻲ  7ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت

المصدر :تقارير عن وضع اليمن “ ،”Yemen Situation Reportsمنظمة الصحة العالمية ،تمّ ت زيارة الموقع بتاريخ  18أيار /مايو .2017

دوامة العنف طويلة األمد والتأثير االقتصادي اإلقليمي
ّ
سيعرض اليمن وجيرانه لخطر التمرد المتواصل منخفض
إن استمرار حدوث العنف بعد الحرب األهلية
ّ
المستوى وإيواء الجماعات العنيفة .ومرة أخرى ،يُظهر العمل الذي قام به كولير وهوفلر ورونرز أنه بمجرد
ّ
يتشكل خطر الدخول في دوامة من الصراع  41أو ما يدعوه االقتصاديون
أن تندلع حرب أهلية في بلدِ ما
42
السياسيون البارزون فخ العنف ،وال سيما في الدول التي تكون فيها المؤسسات السياسية ضعيفة ً
جدا
والتي تفتقر إلى هوية وطنية شاملة .ويقولون إن اإلرث األساسي للحرب األهلية هو الخطر المتزايد الندالع
حرب أهلية أخرى.
وبالنسبة إلى دول الخليج العربية ّ
إن المخاطر داخل اليمن واضحة ً
جدا :ففي مجتمع شاب ،وعاطل عن
ّ
ومقسم مع إمكانية الوصول إلى األسلحة وقلة فرص الوصول إلى خدمات الصحة العامة أو التعليم
العمل،
ّ
من المؤكد أن الصراع سيعود إلى الواجهة .ولكن قد يكون أكثر إلحاحً ا النظر في تصدير آثار النزاع على
االستقرار السياسي واالقتصادي المحلي للبلدان المجاورة .إذ ال يتم احتواء فخ العنف .فتميل البلدان المشاركة
 41بول كولير  ،Paul Collierوأنك هوفلر  ،Anke Hoefflerودومينيك رونر  ،Dominic Rohnerما وراء الجشع والمظالم :الجدوى والحرب
األهلية “ ،”Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil Warمركز دراسات االقتصادات األفريقية
 ،African Economiesسلسلة أوراق العمل .)2006( 10 – 2006
 42غاري و .كوكس  ،Gary W. Coxودوغالس س .نورث  ،Douglass C. Northوباري ر .وينغاست  ،Barry R. Weingastفخ العنف :نهج
سياسي  -اقتصادي لمشاكل التنمية “ ،”The Violence Trap: A Political- Economic Approach to the Problems of Developmentأيار/
مايو .2014
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معد للدول المجاورة ،حتى لو كانت في حالة سالم .كما
في النزاع إلى زيادة إنفاقها العسكري .وإن أثر اإلنفاق ٍ
ً
تميل الحرب األهلية إلى زيادة اإلنفاق العسكري بنقطتين مئويتين من الناتج المحلي اإلجمالي ،وفقا لدراسة
ّ
البنك الدولي التي أجراها كوليرُ 43 .
تسلح إقليمية تكرس فيها الحكومات االنفاق
وتنشئ الحرب سباقات
للمشتريات والنفقات العسكرية الذي ربما كانت ل ُتنفق على الصحة العامة أو البنية التحتية أو التعليم.
ً
مستشهدا بتقارير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ،فقد أنفقت السعودية
ووف ًقا ألنطوني كوردسمان
44
ّ
 56.9مليار دوالر على الدفاع في عام  ،2016أي أقل بـ  2مليار دوالر فقط من المبلغ الذي أنفقته روسيا.
وانخفض إنفاق السعودية العسكري واألمني إلى ّ
حد ما في خالل إجراءات التقشف المالي في العام الماضي،
ولكنه ال يزال مرتفعًا ً
جدا بالمعايير الدولية بنسبة  8.9في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام .2016
وفي الفترة الحالية من التعديل المالي لدول مجلس التعاون الخليجي ،يمكن أن يكون لهذا التأثير اإلقليمي
نتائج مهمة على السياسة المالية .وكما تبيّن دراسات البنك الدولي عبر اإلقليمية ،إن أحد أقوى التأثيرات
على اإلنفاق العسكري الفردي للدولة هو إنفاق الدول المجاورة 45 .وحتى بالنسبة إلى الدول المجاورة
التي ال تشارك مباشرة في الصراع ،يشير هذا البحث إلى أنه بحلول نهاية النزاع وعودة "التوازن" (بحسب
التقديرات التقريبية من الدراسات أعاله بعد خمس سنوات على األقل) ،تكون البلدان المجاورة قد زادت
46
نفقاتها العسكرية بمعدل  0،7نقطة مئوية.
ً
وثمة أثر تعاقبي مكاني لإلنفاق العسكري ،ثمة أثر تعاقبي مكاني لإلنفاق العسكري ،وخاصة بالنسبة إلى
ً
مباشرة في الصراع.
وخاصة بالنسبة إلى الدول المجاورة وحتى الدول المجاورة وحتى الدول التي ال تشارك
ً
مباشرة في الصراع .قد
الدول التي ال تشارك
يؤدي االنفاق التعاقبي والسباق إلى التسلح،
ّ
مسلحة مستعدة للنزاع وحساسة ً
جدا للتهديد.
اللذان يمكن أن تحفزهما الحرب األهلية ،إلى إنشاء مناطق
ّ
ويشير التعلم التجريبي الذي يحدث داخل الصراع اليمني إلى أن التصور اإلماراتي والسعودي للتهديد قد
ازداد فقط ،إلى جانب رغبتهما في تخصيص موارد ّ
أقل للدفاع.
لصراع مجاور على النمو ،ولكن عمل كولير بشأن الحرب األهلية يشير إحصائ ًيا
يصعُب تقدير التأثير الكلي
ِ
ّ
إلى ّ
يخفض معدل النمو السنوي بنحو  0.5نقطة مئوية .ويُظهر عمل
أن وجود بلد مجاور في حالة حرب
ً 47
ّ
ّ
مردوخ وساندلر أن الحرب األهلية ال تخفض فقط معدل نمو البلد نفسه ،بل معدل النمو اإلقليمي أيضا.
ً
مضاعفا .واستنتجوا
أثرا
يُنتج وجود المزيد من البلدان المجاورة على حدود البلد الذي تدور فيه الحرب ً
ّ
ّ
تخفض النمو بنسبة  30فى المئة تقريبًا من االنخفاض الذي
أن كل حرب أهلية مجاورة أخرى يمكن أن
يشهده البلد الذي تجري فيه الحرب على المدى الطويل ،وبنسبة  24فى المئة من االنخفاض الذي يشهده
48
البلد الذي تجري فيه الحرب على المدى القصير.

 43بول كولير  ،Paul Collierوف .ل .إيليوت  ،V.L. Elliotوهافارد هيغر  ،Havard Hegreوأنك هوفلر  ،Anke Hoefflerو مرتا رينال –
كيرول  ،Marta Reynal-Querolو نيكوالس سامبانيس  ،Nicholas Sambanisكسر ّ
فخ الصراع :الحرب األهلية وسياسة التنمية “Breaking
 ،”the Conflict Trap: Civil War and Development Policyتقرير البنك الدولي لبحوث السياسات World Bank Policy Research Report
(واشنطن العاصمة :البنك الدولي  World Bankومطبعة جامعة أكسفورد )Oxford University Press ،2003
 44المرجع نفسه.
 45المرجع نفسه.
 46المرجع نفسه.
 47جيمس س .مردوخ  James C. Murdochوتود ساندلر  ،Todd Sandlerالحروب األهلية والنمو االقتصادي :االنتشار المكاني “Civil Wars
 ،”and Economic Growth: Spatial Dispersionالمجلة األمريكية للعلوم السياسية المجلد ،American Journal of Political Science 48
رقم  :)2004( 1ص.138-51 .
 48جيمس س .مردوخ  James C. Murdochوتود ساندلر  ،Todd Sandlerالحروب األهلية والنمو االقتصادي :مقارنة إقليمية “Civil Wars
 ،”and Economic Growth: A Regional Comparisonصحيفة ديفانس أند بيس أكونوميكس المجلد ،Defence and Peace Economics 13
رقم  :)2002( 6ص.451-64 .
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الخاتمة
تستند التفسيرات العقالنية للحرب إلى رغبة الدول في إنفاق موارد هائلة عندما يكون تصورها للتهديد
مرتفعًا ،وعندما يكون تقديرها لتكلفة الحرب مبر ًرا .غير ّ
أن الدراسات المتعلقة بالتكاليف الحقيقية
للحرب ،بالنسبة إلى الدول المجاورة واألطراف المتحاربة على حد سواء ،تشير إلى أن إرث العنف وأنماط
اإلنفاق المؤسسية والحواجز التي تعترض إعادة اإلعمار ،سواء في العالقات االجتماعية أو في الهياكل
كبيرا .وفي الوقت الذي ُتفرض فيه قيود مالية ،يتعيّن
مستمرا
خطرا
األساسية المادية ،كلها عناصر تشكل
ً
ً
ً
ً
على دول مجلس التعاون الخليجي أن تقيّم أفضل السبل للمساعدة أول في إنهاء الصراع ،ومن ثم أفضل السبل
إلنشاء آليات إلعادة إعمار اليمن بطريقة تحميه وتحمي المنطقة من الصراع المتكرر.
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