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الفساد في اقتصاد الحرب
اليمنية
إعداد :فريق مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية

ملخص تنفيذي
يعتبــر الفســاد ،أو إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مكاســب خاصــة ،راســخًا بعمــق يف االقتصــاد
السياســي اليمنــي ىلع مــدى العقــود املاضيــة .ىلع مــدار النــزاع الحالــي ،ومــع تســبب النــزاع
بتشــظي البــاد ،أصبــح االســتحواذ ىلع الدولــة اليمنيــة أكثــر تعقيــدًا بكثيــر .يف اقتصــاد الحــرب،
تظهــر شــبكات املحســوبية اآلن بيــن شــخصيات هامشــية أو غيــر معروفــة ســابقًا .وقــد ســاهمت
املشــاركة املاليــة لــكل مــن الســعودية واإلمــارات يف رعايــة املصالــح العابــرة للحــدود الوطنيــة.
يشــير التواطــؤ املزعــوم بيــن املســتوردين املحســوبين ىلع الحوثييــن واملســؤولين املتحالفيــن
مــع الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليــا إلــى شــبكات املحســوبية التــي قــد تعبــر الخطــوط
األماميــة للحــرب نفســها .ومــع تزايــد وتنــوع الجهــات الفاعلــة املتربحــة مــن النشــاط غيــر
املشــروع يف اقتصــاد الحــرب ،أصبحــت املصالــح االقتصاديــة املســتثمرة يف تواصــل النــزاع أكثــر
فأكثــر رســوخًا.
إذا كان االســتحواذ ىلع الدولــة مــن بيــن العوامــل الرئيســية الدافعــة القتصــاد الحــرب يف اليمــن،
يجــب أن يتضمــن االنتعــاش مــا بعــد الصــراع برنامجــا قويــا ملكافحــة الفســاد .يجــب أن يبــدأ
صانعــو السياســات بالتخطيــط ملعالجــة الفســاد كجــزء مــن اســتراتيجية محتملــة يف مرحلــة مــا
بعــد الصــراع .بالنظــر إلــى انتشــار الفســاد متعــدد األوجــه يف اليمــن ،يجــب أن يهــدف أي جــدول
أعمــال ملكافحــة الفســاد إلــى فهــم التكويــن املعقــد لشــبكات املحابــاة يف اليمــن ،ليتــم إدخالــه
تدريجيــا ،والحصــول ىلع قبــول أوســع مجموعــة مــن اليمنييــن قــدر اإلمــكان .وبــدون هــذه اللبنــات
األساســية ،قــد تتعثــر التغييــرات السياســية املحــددة مثــل تشــجيع الشــفافية أو الحــد مــن تضــارب
املصالــح .أصبــح الفســاد متجــذرًا يف اليمــن .يجــب أن تكــون أي أجنــدة مكافحــة الفســاد بعــد
انتهــاء الصــراع ذات نطــاق واســع ورؤيــة طويلــة األمــد.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث
التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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مقدمة
الفســاد ،أو إســاءة اســتخدام الســلطة لمكاســب شــخصية 1،شــديد االنتشــار فــي اليمــن .ففــي أحــدث مؤشــر
لمــدركات الفســاد لعــام  ،2017صنفــت منظمــة مكافحــة الفســاد العالميــة “الشــفافية الدوليــة” اليمــن فــي
المرتبــة  175مــن أصــل  180دولــة .وقــد أعطــت البــاد  16درجــة علــى مقيــاس مــن “ 100-0حيــث يمثــل الصفــر
3
األشد فساداً” 2.سجل مؤشر اليمن انحداراً إال السنوات الماضية ،مما يشير إلى زيادة الفساد.
الفســاد فــي اليمــن ليــس تطــوراً جديــداً .فقــد شــهدت البــاد لعقــود مــن الزمــن مــا يصفــه البنــك الدولــي بـــ
4
“االســتحواذ علــى الدولــة” ،بوجــود أقليــة نخبويــة بشــوه مؤسســات الدولــة لتحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة.
حيــث تالعــب فئــة ضيقــة مــن الالعبيــن فــي مؤسســات الدولــة النتــزاع المكاســب مــن مناصبهــم العاليــة
والتحكــم بقوانيــن اللعبــة 5.وقــد قامــت النخبــة غيــر الرســمية فــي البــاد بالتأثيــر علــى المؤسســات الرســمية
– كشــكل آخــر مــن االســتحواذ علــى الدولــة 6.وقــد تــم تقويــة حالــة االســتحواذ علــى الدولــة والفســاد اإلداري
فــي المســتويات الدنيــا ،المتجســد بالرشــاوى اليوميــة والمحابــاة ،مــن قبــل المؤسســات غيــر الرســمية وثقافــة
متقبلــة فــي المجتمــع اليمنــي يعتبــر أن ســوء اســتخدام الســلطة فــي السياســة واالقتصــاد هــو ببســاطة
7
“كيف تنجز األمور”.
بالرغــم مــن وجــود إطــار قانونــي يمنــع هــذه الممارســات ،تعتبــر الغرامــات االعتباطية والرشــاوى غيــر المتوقعة
8
للسلطة اعتيادية.
لــم يغيــر الصــراع المســتمر فــي اليمــن العمــل األساســي لنظــام االســتيالء علــى الدولــة هــذا .حيــث تســتمر
نخبــة أقلويــة مــن الفاعليــن فــي العمــل وفقـاً لقواعــد اللعبــة قبــل الصــراع والثابتــة فــي الجوهــر ومــع ذلــك،
فــإن الالعبيــن المشــاركين يتبدلــون .حيــث شــهد اقتصــاد الحــرب المزدهــر فــي اليمــن ظهــور عناصــر مهمشــة
أو مجهولــة ســابقاً .أمــا اآلن ،فتمــر شــبكات المحســوبية عبــر الخطــوط األمامية ،مع تعــاون الخصــوم المزعومين
عــن طيــب خاطــر بغيــة تعظيــم مكاســبهم .وتمتــد الشــبكات اآلن خــارج حــدود اليمــن .إلــى حــد مــا ،تشــكل
شــبكات المحســوبيات المتبدلــة هــذه  -واقتصــاد الحــرب الــذي يدعمهــا  -قــوة دافعــة وراء الصــراع .إذا كان
لليمن أن يتعافى من هذه الفترة من العنف وعدم االستقرار ،فال يمكن أن يذهب الفساد دون معالجة.
يقــدم ملخــص السياســة التالــي تفصيــا حــول تطــور اقتصــاد الحــرب فــي اليمــن ،والالعبيــن الجــدد
وديناميكيــات شــبكات الفســاد فــي اليمــن ،ثــم يقــدم توصيــات إلــى للجهــات المعنيــة الدوليــة والحكومــة
اليمنية للحد من أسوأ مراحل الفساد على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الحرب.

1) “What is Corruption?” Transparency International, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/what-is-corruption.
2) “Corruption Perceptions Index 2017,” Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 25, 2018, https://www.
transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017.
3) “Corruption Perceptions Index 2017 Shows High Corruption Burden in More than Two-thirds of Countries,” Transparency International,
_last modified February 21, 2018, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions
index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than.
4) World Bank, Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, (Washington, DC: World Bank, 2000) accessed June 25,
2018, 1, https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/contribution.pdf.

حـول الفســاد يف اليمــن خــال حكــم الرئيــس الراحــل عــي عبداللــه صالــح ،يرجــى العــودة اىل الورقــة البحثيــة “مكافحــة الفســاد يف اليمــن” عــى الرابــط التــايل:
 55ملعلومــات أكــر تفصيــا ـ
http://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No4_Ar.pdf

6) Glenn E. Robinson et al., Yemen Corruption Assessment (Burlington, VT: ARD, 2006) accessed June 25, 2018, https://photos.state.gov/
libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.pdf.
7) Abdulwahab al-Kibsi has called this the “inevitability mindset” — Yemeni citizens have come to expect corruption to be so pervasive
that they themselves are powerless against it. Abdulwahab Alkebsi and Christopher Boucek, “Corruption in Yemen: Screening of
Destructive Beast,” Carnegie Endowment for International Peace, last modified September 30, 2010, accessed June 25, 2018, http://
carnegieendowment.org/2010/09/30/corruption-in-yemen-screening-of-destructive-beast-event-3034.
8) Researcher interview, October 2017.
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الفساد واقتصاد الحرب في اليمن
مــع تطــور الحــرب فــي اليمــن منــذ مــارس  /آذار  ،2015ازدهــر معهــا اقتصــاد الحــرب .فــي اقتصــاد الحــرب ،أصبــح
الفســاد منهجيـاً وفــي بعــض الحــاالت السياســياً .للوهلــة األولــى ،يتنــازع الفاعلــون الذيــن يعارضــون بعضهــم
بعضــاً سياســياً وعســكرياً علــى النفــوذ علــى األرض .لكــن تحــت الســطح ،يتبــدى واقــع أكثــر غرابــة .حيــث
يتألــف اقتصــاد الحــرب المزدهــر فــي اليمــن علــى مســتويات مختلفــة مــن مجموعــة واســعة مــن الفاعليــن
والمصالــح واألنشــطة ،مــن كبــار صانعــي القــرار والقــادة العســكريين؛ إلــى رجــال األعمــال الصاعديــن والمتمكنين
حديث ـاً؛ إلــى مســؤولين أمنييــن محلييــن يســيطرون علــى نقــاط التفتيــش؛ وصــوالً إلــى مصرفييــن تجارييــن
وص ّرافيــن وحتــى ســائقي الشــاحنات والموظفيــن المدنييــن ،حيــث أن شــبكات الفســاد تجــاوزت الصــراع
وأصبحت عابرة للحدود والجبهات بكل صراحة ،بتعاون الخصوم المفترضين بغية زيادة أرباحهم.

الالعبون الجدد املتحكمون بموارد الدولة
أدى الصــراع إلــى جعــل مــوارد الدولــة –النفــط والغــاز تحديــداً -بيــد أطــراف كانــت مهمشــة أو مجهولــة فــي
الماضــي ،ومــن أبــرز مصــادر الدخــل التــي اســتغلها الحوثيــون فــي شــمال اليمــن كان العمليــات المرتبطــة
باســتيراد وتوزيــع وبيــع الوقــود فــي مناطــق ســيطرة الحوثــي ،والجمــارك والضرائب ،وقطــاع االتصــاالت ،وواردات
الســيارات 9.بينمــا تقــع المناطــق التــي ال يســيطر عليهــا الحوثيــون تحــت ســلطة الحكومــة اليمنيــة المعتــرف
بهــا دوليــاً .طــوال فتــرات طويلــة مــن النــزاع ،عمــل الرئيــس هــادي وأعضــاء حكومتــه مــن المنفــى فــي
العاصمة السعودية الرياض.
فــي ظــل الغيــاب العملــي للحكومــة المعتــرف بهــا دولياً ،بــدأ المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المؤيد لالســتقالل
و المدعــوم إماراتيـاً ،بالتأثيــر علــى األرض .واآلن أصبــح جــزء كبيــر مــن الســاحل اليمنــي الممتــد مــن محافظــة
تعــز الجنوبيــة الغربيــة إلــى شــمال شــرق محافظــة المهــرة – ويشــمل الموانــئ الموجــودة فــي محافظــات تعــز
وعــدن وحضرمــوت وشــبوة والمهــرة – يراقــب ويشــرف عليــه مــن قبــل اإلمــارات ،إمــا مباشــرة أو مــن خــال
الجهــات السياســية واألمنيــة التــي تدعمهــا كقــوات النخبــة الحضرميــة و الشــبوانية .أصبحــت هــذه القــوات
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فــي وضــع يتيــح لهــا التأثيــر علــى التطــورات فــي أهــم منشــآت الطاقــة فــي كل مــن حضرمــوت وشــبوة.
وفــي الوقــت نفســه ،تخضــع مرافــق الطاقــة الرئيســية األخــرى فــي مــأرب اســمياً لســيطرة الحكومــة المعتــرف
بها دولياً ،بينما تزداد قوة الحكم المحلي في المحافظة.

آليات فساد محددة يف إطار النزاع
الفساد العسكري المتفشي
كمــا كان فــي زمــن صالــح ،ال تــزال قضيــة “الجنــود األشــباح” – أي تضخيــم جــداول الرواتــب العســكرية لجنــود
غيــر موجوديــن – أحــد أبــرز مصــادر المحســوبيات ،وبالتالــي الفســاد ،بالنســبة للفاعليــن العامليــن داخــل الجهاز
العســكري واألمنــي فــي اليمــن .بعــض الجنــاة الرئيســيون فــي النــزاع الحالــي قــادة عســكريون كبــار يعملــون
تحــت لــواء الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليـاً .لــدى كبــار هــؤالء الضبــاط حوافــز قويــة للمبالغــة الصارخــة
شـاء عــدد مــن نقــاط التفتيــش الداخليــة عــى مــدار ال ـنـزاع .ثمــة نقــاط تفتيــش جمركيــة
 99باإلضافــة إىل الرســوم الجمركيــة التــي يفرضهــا الحوثيــون يف مي ـنـاء الحديــدة ،قامــوا أيضــاً بإن ـ
عـاء ،ومحافظــة ذمــار .كمــا نصــب الحوثيــون نقــاط تفتيــش جمركيــة أخــرى للســفر بــن الوجهــات التاليــة:
ضـاء ،ومديريــة أرحــب يف محافظــة شــمال صن ـ
أساســية يف محافظــة البي ـ
جـراء البحــث لهــذه الورقــة ،تحدثــت عــدة مصــادر إىل املؤلفــن عــن “احتماليــة” وجــود أ ـفـراد (ســواء مــن الحوثيــن
ضـاء ،الضالــع  -ذمــار .أث ـنـاء إ ـ
عـاء تعــز  -إب ،أبــن  -البي ـ
مــأرب  -صن ـ
أو غــر الحوثيــن) يســتغلون نظــام الجمــارك والضرائــب الــذي أنشــأه الحوثيــون لتحقيــق مكاســب شــخصية خاصــة بهــم .عــى الرغــم مــن أن التحقيقــات جاريــة حتــى وقــت كتابــة هــذا
التقريــر ،لــم يســفر البحــث عــن معلومــات مؤكــدة كافيــة لتقــدم يف هــذه الورقــة.
حـزام أمنــي يف
حـاء جنــوب وشــرق اليمــن ،حيــث زودتهــم بالتدريــب واألســلحة واملعــدات واملــال .ثمــة قــوات ـ
شـاء قــوات أمــن محليــة يف جميــع أن ـ
 110خــال ال ـنـزاع ســاهمت اإلمــارات يف إن ـ
عــدن وأبــن ولحــج ،باإلضافــة لقــوات النخبــة الحضرميــة والنخبــة الشــبوانية.
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فــي عــدد الجنــود الخاضعيــن إلمرتهــم نتيجــة المكافــأة الماليــة التــي يحصلــون عليهــا جــراء قبــض رواتــب
زائــدة ،باإلضافــة لمكافــآت إضافيــة تعــود علــى مــن يقــودون قــوات أكبــرُ .يعتقــد أيضــاً أن المســؤولين
11
الحكوميين متواطئون في هذا المخطط.
وإلــى جانــب الرواتــب ،يتلقــى كبــار القــادة العســكريين دعمــاً ماديــاً (أســلحة ،وذخائــر ،ووقــود ،ومركبــات،
ومعــدات هامــة أخــرى) اســتناداً إلــى عــدد الجنــود الذيــن يزعمــون أنهــم تحــت ســيطرتهم .تضخيــم نتائــج
كشــوف مرتباتهــم ليــس فقــط فــي مدفوعــات الرواتــب اإلضافيــة ،بــل أيضــا الدعــم المــادي اإلضافــي ،والتــي
يمكن بعد ذلك بيعها.
تأتــي هــذه األمــوال بشــكل رئيســي مــن العضويــن المهيمنيــن فــي التحالــف ،الســعودية واإلمــارات .إن وجــود
هذيــن الراعييــن الثرييــن يزيــد مــن حوافــز مختلــف القــادة القبلييــن والعســكريين واألمنييــن المناهضيــن
للحوثــي ممــن تدعمهــم كال الدولتيــن فــي شــمال وجنــوب اليمــن الختــاق أعــداد وهميــة مــن الرجــال
المؤتمريــن بإمرتهــم 12.وفــي أســفل هــرم القيــادة يتــم تســجيل األفــراد العســكريين واألمنييــن المناهضيــن
للحوثييــن علــى أكثــر مــن قائمــة قيــادة واحــدة .هــؤالء المقاتلــون عبــارة عــن “غمــس مــزدوج” :أي يأخــذون
راتبيــن منفصليــن مــن مصدريــن مختلفيــن 13.ومــع اســتمرار الدولتيــن الثريتيــن فــي تمويــل جــداول الرواتــب
العسكرية المضخمة والمكررة ،فإن شبكات المحسوبية اليمنية تمتد إلى خارج حدود اليمن.
هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن األســلحة التــي يتــم تهريبهــا إلــى الحوثييــن تمــر عبــر مناطــق خاضعــة إســمياً
لســيطرة الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً 14.فــي حيــن أن تفاصيــل تدفقــات األســلحة غيــر مؤكــدة
(فيمــا يتعلــق بنــوع الســاح والكميــة ونقــاط الدخــول) ،إال أن ســهولة وصــول األســلحة مــن المحافظــات
الشــرقية إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون تشــير إلــى تواطــؤ بيــن أقطــاب الصــراع .وإذا كان كال
طرفــي النــزاع يســتفيدان فــي الواقــع مــن نفــس تدفقــات األســلحة ،فذلــك يوحــي بــأن شــبكات المحســوبية
أصبحت تتخطى الجبهات.

استقطاب واردات الوقود
بعــد أن أصبحــت مرافــق النفــط والغــاز اليمنيــة خــارج الخدمــة ،أصبحــت البــاد معتمــدة علــى الوقــود
المســتورد .وقــد أتــاح هــذا التحــول فرصــة كبيــرة لــدّر األمــوال بالنســبة لالعبيــن المك ّرســين وأولئــك المتطلعين
إلــى االســتفادة مــن احتياجــات البــاد مــن الوقــود .وأصبحــت وردات الوقــود أكثــر قطاعــات الطاقــة ربحيــة
15
خالل الصراع.
11) Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, last modified December 20, 2017, accessed May 23, 2018, 20.
https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order.
12) Tribal leaders providing security forces are also paid through a similar mechanism. Sources with a first-hand knowledge of the
composition of anti-Houthi forces stationed in Marib, claim that Saudi Arabia is paying for approximately 50,000 anti-Houthi fighters.
This number is almost certainly inflated and is thought to include money paid to secure the backing of local tribes. Researcher
interviews, Cairo, February and March 2018.

 113محادثات خاصة مع ناشــط من عدن ،أبريل  /نيســان ويونيو  /حزيران  .2018الجدير بالذكر أنه لم يحدث مســبقاً أي قبض عىل أســلحة قبالة الســواحل اليمنية الغربية خالل
عام  2017بأكمله والنصف األول من عام  .2018إن الســهولة التي يتم بها نقل األســلحة من املحافظات الشــرقية يف اليمن ،وال ســيما املهرة وشــبوة ،إىل مناطق ســيطرة الحوثيني
طـول الطريــق يحصــل عــى حصتــه – مــن
عــر محافظتــي البيضــا ومــأرب ،تمثــل دليـا ً عــى أن “ســر العمــل كاملعتــاد” متواصــل بالنســبة لتهريــب األســلحة .وطاملــا أن كل طــرف عــى ـ
سـاح إىل ســائقي الشــاحنات واأل ـفـراد املتمركزيــن عــى الطريــق املؤديــة إىل نقــاط التفتيــش – فــإن مبيعــات األســلحة تجــري بسالســة ،بغــض النظــر عــن املــكان التــي تتوجــه إليــه
تجــار ال ـ
طـاع كبــر ومعرفــة بمهربــن معروفــن يف امل ـهـرة وقــادة عســكريني كبــار
تلــك األســلحة .هــذه الخالصــة مبنيــة عــى عــدد مــن املحادثــات مــع رجــال قبائــل يف شــبوة وشــخصيات عــى ا ـ
وغريهــم بــن ينايــر  /كانــون الثــاين ومايــو  /أيــار .2018
 114الجديــر بالذكــر أنــه لــم يحــدث مســبقاً أي قبــض عــى أســلحة قبالــة الســواحل اليمنيــة الغربيــة خــال عــام  2017بأكملــه والنصــف األول مــن عــام  .2018إن الســهولة التــي يتــم بهــا
نقــل األســلحة مــن املحافظــات الشــرقية يف اليمــن ،وال ســيما امل ـهـرة وشــبوة ،إىل مناطــق ســيطرة الحوثيــن عــر محافظتــي البيضــا ومــأرب ،تمثــل دليـا ً عــى أن “ســر العمــل كاملعتــاد”
سـاح إىل ســائقي الشــاحنات واأل ـفـراد املتمركزيــن عــى الطريــق املؤديــة
طـول الطريــق يحصــل عــى حصتــه – مــن تجــار ال ـ
متواصــل بالنســبة لتهريــب األســلحة .وطاملــا أن كل طــرف عــى ـ
إىل نقــاط التفتيــش – فــإن مبيعــات األســلحة تجــري بسالســة ،بغــض النظــر عــن املــكان التــي تتوجــه إليــه تلــك األســلحة .هــذه الخالصــة مبنيــة عــى عــدد مــن املحادثــات مــع رجــال قبائــل
طـاع كبــر ومعرفــة بمهربــن معروفــن يف امل ـهـرة وقــادة عســكريني كبــار وغريهــم بــن ينايــر  /كانــون الثــاين ومايــو  /أيــار .2018
يف شــبوة وشــخصيات عــى ا ـ
 115تطوران رئيسيان عام  2015أعطيا لواردات الوقود أهمية متزايدة )1( :االنخفاض املفاجئ يف إنتاج النفط والغاز ،ووقف صادرات النفط والغاز بسبب التنازع عىل األرض والذي
شـركات الطاقــة األجنبيــة .و( )2ـقـرار الحوثيــن برفــع الدعــم عــن الوقــود يف  27يوليــو  /تمــوز ( 2015بعــد عــام عــى تنظيمهــم حملــة معارضــة علنيــة ضــد هــادي
أدى بــدوره إىل مغــادرة ـ
يف ضواحي صنعاء بعدما فعل األخري اليشء نفســه) وتخفيف القيود املفروضة عىل اســترياد الوقود.
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أحمــد العيســي هــو الالعــب المهيمــن فــي عــدن .ويســاعد العيســي فــي هيمنتــه ملكيتــه لشــركة النقــل
البحــري األكبــر فــي اليمــن ،مجموعــة العيســي .تقــدم عمليــات المناقصــات المشــبوهة بشــكل أساســي
للعيســي بعقــود اإلمــداد لتوريــد الوقــود إلــى عــدن :عقــد واحــد عرضــه المؤلــف يحتــوي علــى شــروط تتضمــن
مهلــة تســليم ضيقــة ال يســتطيع أي مقــدم طلــب آخــر االلتقــاء بهــا 16.مــع احتفــاظ مجموعــة العيســي
باحتــكار شــركة مصفــاة عــدن ( ،)ARCوهــي الكيــان الوحيــد المخــول باســتيراد الوقــود إلــى عــدن ،ولــدى
العيســي احتــكار لــواردات الوقــود وأساس ـاً ،التوزيــع .علــى الرغــم مــن أن هــادي فــي مــارس  /آذار  2018قــام
“بتحريــر” واردات الوقــود بشــكل رمــزي فــي المناطــق الخاضعــة للســيطرة األســمية للحكومــة اليمنيــة المعترف
بها دولياً ،لم تحدث حتى اآلن تغييرات واضحة الحتكارات العيسي في عدن.
أمــا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،تعتبــر واردات الوقــود مصــدراً مهمــاً بدرجــة متســاوية
للمحســوبية .فقــام مســتوردو الوقــود التابعــون للحوثييــن والذيــن لــم يكونــوا معروفبيــن مــن قبــل ألعضــاء
مجتمــع األعمــال اليمنــي علــى مــدار النــزاع بالتعلــم مــن – وحتــى اســتبدال  -العبيــن مثــل  17.CruGasويقــوم
هــؤالء التجــار التابعيــن للحوثييــن بالتحكــم الفعــال فــي اســتيراد الوقــود عبــر مينــاء الحديــدة ومبيعــات ســوق
الوقــود المحلــي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثــي .وتشــير بعــض التقاريــر أنهــم يســتوردون وقــوداً
ديــزل إيرانــي منخفــض الجــودة مــن أجــل بيعــه فــي الســوق اليمنــي المحلــي مقابــل ربــح كبيــر 18.وبحســب
19
مــا ورد فقــد قامــوا باســتهداف األصــول ،مثــل شــاحنات نقــل الوقــود ومحطــات الوقــود ،للتجــار غيــر الحوثيين.
وورد أنهــم يطلبــون مــن المنافســين مــن غيــر الحوثييــن دفــع رســوم غيــر رســمية فــي اللحظــات األخيــرة مــن
20
أجل تفريغها في ميناء الحديدة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الحصــار المفــروض علــى الموانــئ التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون قــد شــكل مصــدراً
آخــر للمحســوبية .حيــث ال يســمح التحالــف الــذي تقــوده الســعودية للــواردات بالدخــول إال بموافقــة الرئيــس
هــادي .هــذا يقــوي نجــل هــادي ،جــال عبــد ربــه منصــور هــادي .علــى الرغــم مــن عــدم تقلــده أي منصــب
حكومــي رســمي ،فمــن مــارس  2015حتــى تنصيــب آليــة التحقــق والتفتيــش التابعــة لألمــم المتحــدة فــي
اليمــن ( )UNVIMفــي مايو/أيــار  ،2016أصبــح جــال طــرف االتصــال والدفــع مــن أجــل الحصــول علــى تصاريــح
اســتيراد الوقــود الالزمــة 21.وبحســب مــا ورد ،فقــد أقــام رجــال أعمــال تابعيــن للحوثييــن عالقــة عمــل جيــدة
مــع جــال نتيجــة الحصــول علــى تصاريــح اســتيراد الوقــود للحديــدة عبــره .وقــد حصلــوا علــى هــذه التصاريــح
من خالل وسطاء قاموا برعاية صفقات في صنعاء تم توقيعها في الرياض.

16) Private conversations with a Yemeni fuel trader, January-March 2018.
17) Ammar Tawfiq Abdulrahim Mutahar runs CruGas. He is also the listed Deputy General Manager of Tawfiq Abdulrahim Mutahar Group
(“TAM”) but is reportedly not on good terms with his brothers who have taken over TAM following the death of their father Tawfiq in
2013. Mohamed al-Absi, “What is the Truth about the Oil Company and the Black Market?” mohamedalabsi.blogspot.com (blog), June
7, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/blog-post_28.html.

 118حني يتم بيعه يف السوق السوداء يصبح هامش الربح كبرياً للغاية

Mohamed al-Absi, “Since the Disaster of Flotation Fuel in the Stations with Official Pricing: More Black Market Scandals,” Mohamed
al-Absi (blog), December 5 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html; Mohamed
”al-Absi “Document: Mechanism for the Purchase of Oil Company 50% of Shipments Merchants Sold to the Citizen at the Official Price,
Mohamed al-Absi (blog), June 28, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html.

19) Mohamed al-Absi, “Since the Disaster of Flotation Fuel in the Stations with Official Pricing: More Black Market Scandals,” Mohamed
al-Absi (blog), December 5 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html; Mohamed
”al-Absi “Document: Mechanism for the Purchase of Oil Company 50% of Shipments Merchants Sold to the Citizen at the Official Price,
Mohamed al-Absi (blog), June 28, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html.

 220ومــن شــأن الرفــض بالتــايل ـتـرك املســتورد وشــحنة وقــوده محصــورة ،فضـ ًـا عــن مواجهــة االحتمــال املرعــب املتمثــل يف دفــع تكاليــف التأخــر الباهظــة .التكاليــف اإلضافيــة األخــرى
حـويث وللقــوات
التــي تــم تكبدهــا عنــد تفريــغ شــحنة الوقــود وتجهيزهــا لإلرســال للتوزيــع والبيــع يف الســوق املحليــة تشــمل رســوماً ملوظفــي الحوثيــن يف كل محافظــة يســيطر عليهــا ال ـ
خـراء االقتصــاد اليمنيــن املطلعــن
خـرة .محادثــة مــع أحــد ـ
الحوثيــة التــي تديــر نقــاط التفتيــش التــي ال بــد أن تمــر بهــا شــاحنات النقــل خــال الرحلــة مــن مي ـنـاء الحديــدة إىل الوجهــة األ ـ
شـرة عــى توزيــع الوقــود والســلع األخــرى بعــد اســترياده عــر مي ـنـاء الحديــدة ،يونيــو  /حز ـيـران .2018
مبا ـ
 221محادثة خاصة مع خبريين اقتصاديني يمنيني لديهما معرفة وفهم مفصل لقطاع النفط والغاز اليمني يف ديسمرب  /كانون األول  2017ويناير  /كانون الثاين 2018؛
“�UNVIM”; “United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen: Update May 2016,” United Nations Verification and Inspec
.tion Mechanism, last modified May 2016, accessed June 15, 2018. https://www.vimye.org/docs/UNVIM%20Update%20May%202016.pdf
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سوء استخدام أيرادات الدولة
عــدا عــن تمكيــن آليــات تضخيــم المدفوعــات العكســرية واحتــكار واردات الوقــود ،قــد ســمح الصــراح للســلطات
الحاكمــة بتفــادي تفحــص وارداتهــم .ويعــزى ذلــك فــي بعــض األحيــان لنقــص الشــفافية .ففــي مــأرب ،على ســبيل
المثــال ،يعمــل فــرع البنــك المركــزي اليمنــي بشــكل مســتقل عــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن ،وهــو غيــر
راغــب فــي الكشــف عــن أرقــام إيراداتــه ونفقاتــه المحليــة 22.وثمــة مجــاالت أخــرى مــن عــدم اليقين تشــمل إيــرادات
الجمــارك القادمــة مــن مختلــف الموانــئ فــي جميــع أنحــاء اليمــن ،ونقــاط التفتيــش الداخليــة التــي يســيطر عليهــا
23
الحوثيون ،ونقاط شاهين والوحدة الحدودية البرية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
ومــع ذلــك ،أفــادت التقاريــر أن الســلطات الحاكمــة فــي كال الجانبيــن قــد أســاءت اســتخدام أمــوال الدولــة .فقــد
تعرضــت الحكومــة المعتــرف بهــا دولي ـاً للتمحيــص إلســاءة اســتخدام األمــوال .وفــي عــام  ،2017ورد أنــه تــم
تســليم مليــاري ريــال يمنــي ،طبعــت فــي روســيا وفــي طريقهــا إلــى البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن،
مباشــرة إلــى القصــر الرئاســي فــي عــدن؛ ويقــال أنــه تــم صــرف األمــوال مــن خــال مكتــب رئيــس الــوزراء
“كنفقــات تقديريــة” 24.لبعــض الوقــت ،كانــت الحكومــة المعتــرف بهــا دولي ـاً تتلقــى عائــدات لحصصهــا فــي
حقــل مليســة النفطــي فــي حضرمــوت مباشــرة وتحــول لحســاب مصرفــي خــاص فــي البنــك األهلي الســعودي
25
باسم الرئيس هادي.
فــي الوقــت نفســهُ ،يتهــم الحوثيــون بتحويــل األمــوال مــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء لدفــع تكاليــف
حملتهــم العســكرية 26.كمــا ي ُزعــم أن األمــوال تســتخدم لدفــع رواتــب قــادة الحوثييــن العســكريين واألمنييــن
ومقاتليهــم .كمــا اسـ ُتخدمت لدفــع رواتــب آالف موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن عينتهــم الجماعــة فــي وزارة
الداخليــة فــي صنعــاء (ووزارات أخــرى يديرهــا الحوثيــون) كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع ســعت الســتبدال
موالــي صالــح بأنصارهــم طــوال عامــي  2016و 27. 2017ويقــال أن الحوثييــن قامــوا بتعييــن الكثيــر مــن األفــراد
الشــباب عديمــي الخبــرة والتأهيــل فــي المناصــب العليــا فــي الــوزارة .المصــدر نفســه وصــف كيــف تكــرر هــذا
النهــج فــي أماكــن أخــرى كمحاولــة إلضعــاف قبضــة صالــح وحلفائــه علــى الجهــاز العســكري واألمنــي شــمال
اليمــن ،وقــد كان الحــرس الجمهــوري أحــد األهــداف الرئيســية لهــذه االســتراتيجية 28.كان هــذا الجهــد المبــذول
لمــلء المؤسســات المهمــة بموظفيــن مؤيديــن بمثابــة محاولــة لنقــل الســلطة وأيضــاً لبنــاء منظومــة
محسوبية تقدم العمالة ورواتب حكومية مستقرة نسبياً ألنصار الحوثي.
يمثــل اقتصــاد الحــرب فــي اليمــن تحديـاً ألي صانــع قــرار مهتــم ببنــاء الســام فــي اليمــن .مــن الواضــح أنــه ال
يوجــد فــرد أو مجموعــة واحــدة مســؤولة عــن الفســاد .وبــدالً مــن ذلــك ،فــإن مــا قــد يعتبــره المحللــون
الخارجيــون ممارســات فاســدة مقبــول علــى نطــاق واســع كمعامــات عاديــة  -ببســاطة تكلفــة ممارســة
األعمــال .واألهــم مــن ذلــك ،قــد تشــكل شــبكات المحســوبية المتبدلــة ألطراف للنــزاع األســاس لنوع المؤسســات
غيــر الرســمية التــي يمكــن أن ّ
تمكــن الممارســات الفاســدة فــي ســياق مــا بعــد الحــرب .هــذا يمكــن أن يعــرض
للخطر احتمال السالم .وبالتالي ،يجب أن يكون الفساد جزءاً ال يتجزأ من أي أجندة لما بعد النزاع.
 222املرجــع الســابق .توصلــت محافظــة مــأرب ،وهــي إحــدى املناطــق املنتجــة للنفــط يف اليمــن ،إىل اتفــاق عــام  2017مــع الحكومــة املعــرف بهــا دوليــاً يســمح للمحافظــة باالحتفــاظ بحصــة
مــن عائــدات النفــط املنتــج يف مــأرب .وحتــى كتابــة هــذه الســطور ،تعنــي الخالفــات املســتمرة بــن فــرع البنــك املركــزي يف مــأرب وفــرع عــدن أنــه بــدالً مــن تحويــل  80%مــن عائــدات النفــط
إىل فــرع عــدن يرفــض فــرع مــأرب تحويــل أي يشء.

)23) Peter Salisbury, Yemen’s Cratered Economy: Glimmers of Hope? (Washington, DC: Arab Gulf States Institute in Washington, 2018
accessed June 25, 2018, https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf.

 224يف عــام  2016أمــر محافــظ البنــك املركــزي آنــذاك منصــر القعيطــي بمــا قيمتــه  400مليــار ريــال يمنــي جديــد ،أي  1.2مليــار دوالر يف ذلــك الوقــت .يف عــام  ،2017كانــت وصلــت عــدة
شـرة يف البنــك املركــزي اليمنــي يف
شــحنات منفصلــة مــن الريــال اليمنــي املط ـبـوع يف روســيا ،والتــي مــن امل ـفـرض أنهــا مرتبطــة بالرتتيــب الــذي وضعــه القعيطــي .وبــدالً مــن إيداعهــا مبا ـ
شـرة إىل القصــر الرئــايس يف منطقــة املعاشــيق يف منطقــة كريــر يف عــدن .وبحســب مصــدر لــه عالقــات وثيقــة مــع البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن،
عــدن ،ورد تســليم  2مليــار ريــال مبا ـ
فــإن معظــم هــذه األمــوال املطبوعــة يف روســيا تــم صرفهــا اآلن عــر مكتــب رئيــس الــوزراء أحمــد عبيــد بــن داغــر عــى شــكل “إنفاقــات تقديريــة”.
 225مقابلة للباحث مع مصدر سري له عالقات وثيقة مع البنك املركزي يف عدن ،يف يونيو/حزيران  .2018انظر أيضاً

Salisbury, Yemen’s Cratered Economy.

 226هذا االتهام بالذات هو ما دفع هادي إلعالن تغيري مقر البنك املركزي اليمني من صنعاء إىل عدن وإىل إقالة محمد بن همام محافظ البنك املركزي .انظر:

Hadeel al-Sayegh, “Yemen President Names New Central Bank Governor, Moves HQ to Aden,” Reuters, last modified September 18, 2016,
accessed May 23, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-cenbank/yemen-president-names-new-central-bank-governormoves-hq-to-aden-idUSKCN11O0WB.

عـاء،
حـويث يف صن ـ
 227مقابــات أجراهــا الباحــث يف القا ـهـرة ،فربايــر  /شــباط ومــارس  /آذار 2018؛ محادثــة للباحــث عــى واتســآب مــع موظــف يف وزارة الداخليــة التــي يســيطر عليهــا ال ـ
يف أكتوبــر  /تشــرين األول ونوفمــر  /تشــرين الثــاين وديســمرب  /كانــون األول .2017
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خاتمة وتوصيات
مــع اســتمرار الصــراع اليمنــي ،ال تــزال المصــادر الرئيســية للمحســوبية والســلطة – التحكــم بمؤسســات الدولــة
والنفــاذ إلــى مصــادر اإليــرادات الرئيســية – علــى حالهــا الــذي كانــت عليــه قبــل الحــرب .وال تــزال تدفقــات
األســلحة ،وعمليــات المناقصــة ،وإعانــات الوقــود ،وبيانــات الرواتــب العســكرية المــزورة ،تثــري قلــة على حســاب
الكثرة.
ومــع ذلــك ،فقــد شــهد اليمــن تحــوالً فــي األفــراد المتورطيــن .وأصبحــت شــبكات المحســوبية أكثــر تعقيــداً
بشــكل ملحــوظ ،وفســح المجــال لشــخصيات جديــدة كانــت مهمشــة أو غيــر معروفــة فــي الســابق ،لتختــرق
الطــرق التقليديــة والمســتجدة للربــح غيــر المشــروع .هــذا وقــد أدى تشــظي البــاد وأقلمتهــا إلــى نشــوء
مؤسســات موازيــة لمؤسســات الدولــة ،مــا عنــى أشــكاالً جديــدة ومختلفــة مــن االســتحواذ علــى الدولــة .وقــد
غ ّيــر دخــول اثنيــن مــن الرعــاة اإلقليمييــن األثريــاء – الســعودية واإلمــارات – مــن إجمالــي حســابات الثــروة.
كذلــك يمثــل التواطــؤ الــذي تتحــدث عنــه تقاريــر بيــن المســتوردين المرتبطيــن بالحوثييــن وكبــار المســؤولين
المتحالفيــن مــع الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً ،فــي حــال كان صحيحــاً ،مثــاالً لتعــاون الخصــوم
المتحاربين على أعلى المستويات ألغراض الكسب الخاص.
علــى الرغــم مــن الواقــع المريــر للفســاد المستشــري ضمــن نــزاع ال يبــدو أنــه موشــك علــى االنحســار ،علــى
صانعــي السياســة أن يبــدأوا مــن اآلن النظــر فــي كيفيــة بنــاء ســام دائــم .فــإذا كان الفســاد مــن بيــن الدوافــع
الرئيسية للنزاع ،ينبغي أن تتضمن جهود اإلنعاش بعد انتهاء النزاع برنامجاً لمكافحة الفساد
نظــراً للطبيعــة المعقــدة واتــاع نطــاق الفســاد ي اليمــن ،علــى أي برنامــج لمكافحــة الفســاد أن يسترشــد
بثالثــة مبــادئ أساســية .أوالً ،علــى صانعــي السياســة أن يعترفــوا ،وإلــى أقصــى حــد ممكــن ،بتعقــد تكويــن
شــبكات المحســوبية فــي اليمــن .ثانيـاً ،يجــب تطبيــق أجنــدة مكافحــة الفســاد تدريجيـاً .وثالثـاً ،علــى صانعــي
السياســة البحــث عــن تأييــد أوســع مجموعــة ممكنــة مــن اليمنييــن .وبــدون هــذه اللبنــات األساســية ،يرجــح
أن تتعثــر أي تغييــرات سياســية أكثــر تحديــداً – مثــل تشــجيع الشــفافية ،أو الحــد مــن تضــارب المصالــح ،أو
تحســين إدارة الماليــة الحكوميــة .لقــد أصبــح الفســاد عميقــاً وواســعاً فــي اليمــن ،ولذلــك علــى أي أجنــدة
مكافحة فساد في مرحلة ما بعد النزاع أن تكون ذات نطاق واسع ورؤية طويلة األجل.

املبدأ التوجيهي:
االعتراف بالتعقيد
ا مفص ـ ً
يجــب أن تتضمــن أي محاولــة لمعالجــة إســاءة اســتخدام الســلطة فــي اليمــن تحلي ـ ً
ا آلليــات الفســاد
المعقــدة وذات الســياق المحــدد فــي قلــب اقتصــاد الحــرب فــي اليمــن .فبــدالً مــن االبتعــاد عــن المهمــة
الصعبــة والمســتهلكة للوقــت المتمثلــة فــي فصــل العالقــات السياســية واالقتصاديــة الواســعة والمتطــورة
باســتمرار بيــن الفاعليــن المشــاركين فــي الفســاد ،يجــب علــى صانعــي السياســة محاولــة فهــم هــذا التعقيــد.
إن الفهــم الســياقي المتطــور سيســمح لمقــرري السياســات بتقديــر الفوائــد المحتملــة وتوقــع المخاطــر عنــد
وضــع اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد .المراقبــة والتحليــل المســتمران مســألتان أساســيتان لمواكبــة التطــورات
29
على األرض.

 229تهــدف هــذه الورقــة لتزويــد صانعــي السياســة بلمحــة عامــة عــن آليــات الفســاد املســتمرة يف الوقــت الــذي يحتــدم فيــه ال ـنـزاع .بح ـلـول وقــت النشــر ،مــن املحتمــل أن تكــون بعــض هــذه
اآلليــات قــد تطــورت أكــر.
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التنفيذ التدريجي
يجــب أن تكــون معالجــة اســتحواذ الســلطة تدريجيــة .حيــث ســيكون مــن غيــر الواقعــي وربمــا مــن الضــار أن
يقــوم صنــاع السياســة بتطبيــق اســتراتيجية مكافحــة الفســاد مفاجئــة وعدوانيــة .يجــب أن تتــم اســتعادة
مقــدرات الدولــة بشــكل تدريجــي ،مــع تنفيــذ مراحلــي إلصالحــات مكافحــة الفســاد بمــا يحــد مــن التســبب
بصدمــة لمنظومــة الفســاد .فقــد يقــاوم المســتفيدون حالي ـاً مــن اقتصــاد الحــرب أي تغييــرات بالجملــة قــد
وأيــة محاولــة مكافحــة الفســاد بطريقــة مســتعجلة أو ســطحية ســتؤدي إلــى أخطــاء جســيمة في السياســات،
30
تقود إلى معاناة أكبر بين أفراد الشعب اليمني – الذي يعيش بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين
نظــراً النتشــار الفســاد فــي اليمــن علــى نطــاق واســع ،ينبغــي أال تســتهدف جهــود مكافحــة الفســاد بشــكل
انتقائــي جهــة فاعلــة دون غيرهــا ،بــل ينبغــي أن تســعى إلــى التأثيــر علــى المنظومــة ككل .وبينمــا يتوجــب
بالتأكيــد بــذل جهــود للحــد مــن أنشــطة العناصــر الفاعلــة المعروفــة بتورطهــا فــي الفســاد ،إال أنــه ال ينبغــي
االســتفراد بهــذه العناصــر .حيــث فالفاعلــون المســتهدفون بشــكل فــردي ســيفتح ذلــك بــاب اتهامــات التحيــز
السياســي علــى صانعــي السياســاتة .وإذا كان ألي تقــدم فــي تحقيــق ســام قصيــر المــدى أو طويــل األجــل أن
يحصل في اليمن ،سيحتاج صانعو السياسة إلى تأييد أكبر عدد ممكن من الفاعلين.

توصيات لسياسات ما بعد النزاع للحكومة اليمنية
البناء على إطار مكافحة الفساد الحالي في اليمن
• •تقويــة أجهــزة مكافحــة الفســاد الحاليــة فــي اليمــن ،بمــا فــي ذلــك الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة،
والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،والهيئة العامة لألراضي ،ووحدة المعلومات المالية.
• •تمويل وكاالت مكافحة الفساد بالشكل الكافي لتوفير التدريب وبرامج بناء القدرات المؤسسية.
• •تشجيع المزيد من التنسيق وتبادل البيانات بين وكاالت مكافحة الفساد القائمة.
• •التأكد من أن جميع وكاالت مكافحة الفساد تعمل بشكل مستقل عن المسؤولين الحكوميين.

تشجيع الشفافية والمساءلة
• •إجــراء مراجعــة داخليــة مســتقلة ومتواتــرة لجميــع الشــركات المملوكــة للدولــة وتلــك التــي تديرهــا
الدولة.
• •إنشــاء هيئــة حكوميــة جديــدة مكلفــة بمعالجــة طلبــات حريــة المعلومــات المقدمة مــن أفــراد المواطنين
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام ،وفقــاً للقانــون رقــم  13لســنة  2012بشــأن الحــق فــي
الوصول إلى المعلومات.

صـول
 330أحــد األمثلــة عــى ذلــك سياســة تهــدف إىل ـفـرض قيــود صارمــة عــى املبــادالت املاليــة  /شــبكات الحوالــة يف اليمــن بســبب املخــاوف مــن اســتخدام الحوثيــن للمبــادالت املاليــة للو ـ
إىل العمــات األجنبيــة والدفــع للمصدريــن .تعتــر معامــات تحويــل األمــوال شــريان حيــاة حاســماً للمواطنــن املحاصريــن خــارج الطبقــة التجاريــة أو السياســية .ويعتمــد املواطنــون
شـراء الســلع األساســية ،بمــا يف ذلــك الغــذاء وا ـملـاء .إن أي تعطــل غــر مــدروس لهــذه التدفقــات
العاديــون عــى تدفقــات التحويــات  -وهــي العمــود الفقــري لنظــام تبــادل األمــوال  -ل ـ
جـراءات ردع الفســاد.
النقديــة قــد يقطــع واحــدة مــن خطــوط الحيــاة القليلــة املتبقيــة ملجموعــة واســعة مــن اليمنيــن الذيــن غالبــاً مــا يتــم تجاهــل مصالحهــم عنــد مناقشــة إ ـ
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• •إنشــاء وتطبيــق الئحــة جديــدة يقــوم بموجبهــا المســؤولون المعينــون باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة
الشخصية :مرة وقت تعيينهم ،وسنوياً خالل فترات واليتهم ،ومرة أخرى لدى ترك المنصب.
• •نشر تفاصيل جميع المناقصات الحكومية ،إضافة إلى أجور وعالوات كل الرتب العليا في الدولة.
• •إتاحــة جميــع المعلومــات للشــركات العامــة والخاصــة :وثائــق التســجيل ،إثبــات الملكيــة ،عــدد الموظفيــن،
اإليرادات والنفقات.
• •إنشــاء نظــام إلصــدار أرقــام هويــة وطنيــة للمواطنيــن اليمنييــن عنــد بلوغهــم  16ســنة مــن العمــر ،وغيــر
اليمنييــن المقيميــن البالغيــن  16ســنة فمــا فــوق والحاصليــن علــى تأشــيرة اإلقامــة .ربــط رقــم التعريــف
الوطنــي بالمعلومــات الشــخصية والبيانــات البيومتريــة المخزنــة فــي قاعــدة بيانــات حكوميــة آمنــة
وسرية.
• •االفصاح عن جميع األرصدة الحكومية.

الحد من تضارب المصالح
• •حظــر تنفيــذ معاييــر تضــارب المصالــح للتأكــد مــن أن العالقــات الشــخصية بيــن المســؤول الحكومــي
والمسؤول عن المناقصة والشركة الحاصلة على العقد لن يكون لها أي تأثير على منح المناقصة.
• •اإللــزام القانونــي لألفــراد الذيــن ستســتخدمهم الحكومــة بالتخلــي عــن ســيطرتهم علــى أي أعمــال تجارية
خاصة.
• •إنشــاء نظــام يتــم بموجبــه تــداول المناصــب المركزيــة للتحكــم واإلدارة االقتصادييــن مثــل شــركة النفــط
اليمنية على أساس إلزامي ودوري.
• •تنفيذ لوائح جديدة بشأن تكافؤ فرص العمل داخل القطاع العام.
• •حظر إصدار العقود التي تديرها الدولة لكبار القادة العسكريين.
• •تفكيك نقاط التفتيش تدريجياً لتقليص حاالت الرشوة.
• •اإلصالح والتقليص التدريجي لألجهزة العسكرية واألمنية.

تحسين إدارة المالية الحكومية
• •إنشــاء نظــام لجمــع إيصــاالت الحكومــة والتحكــم فــي صــرف األمــوال عبــر الفــروع المختلفــة لمؤسســات
الحكومة والدولة.
• •تنفيذ ميزانية وطنية جديدة ،وأن تكون تفاصيل هذه الميزانية متاحة للعامة.
• •ضمان وضع ضوابط صارمة على الميزانية واإلشراف على اإليرادات والنفقات الحكومية.
• •جعــل البنــك المركــزي اليمنــي مســتق ً
ال تمام ـاً .وبينمــا يتوجــب علــى الحكومــة وضــع أولويــات اإلنفــاق،
يجب منح البنك المركزي توزيع النفقات وفقاً للميزانية الوطنية.
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• •إيــداع جميــع اإليــرادات المتأتيــة عــن طريــق الســلطات الحاكمــة المركزيــة فــي فرع البنــك المركــزي المحلي
(علــى ســبيل المثــال فــي عــدن ،ومــأرب ،وحضرمــوت ،وصنعــاء ،أو تعــز) بــدالً مــن إعــادة توجيههــا إلــى
مكاتب المسؤولين الحكوميين.
• •يجــب أن يقــوم أصحــاب المصلحــة الدوليــون بصياغــة وتســليم ورصــد تنفيــذ حزمــة مســاعدات ماليــة
طويلــة األمــد ممــا يجعــل المســاعدة مشــروطة بااللتــزام المســتمر بالتشــريع الحالــي لمكافحــة الفســاد.
والتركيــز علــى توجيــه التبرعــات مــن خــال المؤسســات الحكوميــة المحليــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة أو الدوليــة الموجــودة علــى األرض فــي اليمــن ،متــى وحيثمــا كان ذلــك مالئم ـاً لتقليــل فــرص
الفساد البيروقراطي.
• •مراقبــة المســاعدات الماليــة المقدمــة إلعــادة اإلعمــار بعــد الحــرب ومشــاريع التنميــة المحليــة عــن كثــب.
وجعل استمرار تقديم هذه المساعدة مشروطاً بالتقدم نحو النتائج المعلنة.

نزع مركزية القوة االقتصادية
• •تمكيــن الســلطات المحليــة ،وتحديــداً المجالــس المحليــة ،مــن تقديــم الخدمــات العامــة وتنفيــذ مشــاريع
التنمية المحلية.
• •المســاعدة فــي إنشــاء وتوســيع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEsلتســهيل التنويــع االقتصــادي
والنمو االقتصادي.
• •تمكيــن وكاالت مكافحــة الفســاد مــن مراقبــة شــركات اســتيراد الوقــود ،والتحقيــق فــي التناقضــات بيــن
المالكيــن المســجلين والحقيقييــن .يجــب أن تكــون نتائــج التحقيقــات ،باإلضافــة إلــى تفاصيــل الشــركة
الدقيقة ،متاحة للعموم.

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حص ـرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف
االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ،2017
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة
للبـــاد خـــال فتـــرة الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة
م ــا بع ــد انته ــاء الح ــرب .يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة
ّ
املطلعـــة وتعزيـــز
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة
حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة
والدوليـــة.
يتألف املشروع من أربعة مكونات:
 )1منتدي ــات قي ــادات التنمي ــة ،والت ــي تجم ــع خب ــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،والتـــي ســـتحدد
القضايـــا الرئيســـية للتدخـــل وتقتـــرح توصيـــات
ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

 )2الخليـــة البحثيـــة ،والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا
وتوصيـــات املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم
ملبـــادرة «إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي».
 )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة
ىلع املســـتوى املحلـــي ،بمـــا يف ذلـــك القطـــاع
الخ ــاص والش ــباب ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي،
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعالميـــة تتـــم عبـــر كل
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
 )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة
وإط ــاع األط ــراف املعني ــة ىلع نتائ ــج املش ــروع،
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة
قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.
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إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
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ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
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أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.
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بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
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