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يتضمــن هــذا الموجز تحليـا ً مقتضباً عن حالة
ّ
القطــاع الخــاص ف� اليمــن أثنــاء الحــرب ،ال�ت
ي
ي
ال تـزال مســتمرة ت
ح� الوقــت الراهن ،ويبحث
ف ي� قــدرات إســهام هــذا القطــاع ف ي� تحقيــق
متطلبــات الســام ف ي� البلــد .كمــا يســتعرض
الموجــز التحديات الـ تـ� يواجهها رواد أ
العمال
وإســهامات هــذا القط يــاع الممكنــة والـ ت
ـ� لهــا
ي
دور محــوري ف ي� عمليــة بنــاء الســام والحفاظ
عــى اســتدامته .ويلقــي الموجــز الضــوء عــى
حقيقــة أن أفعال وقدرات أصحاب المشــاريع
ت
ـ� تــؤدي إىل توفـ يـر فــرص عمــل و مصــادر
الـ ي
دخــل لســكان اليمــن تواجــه عراقيــل وقيــودا
نتيجــة لتمــزق الســلطات الحاكمــة ومــا ينجــم
أن
عــن ذلــك مــن انعــدام للشــفافية .كمــا َّ
أن انــراف االهتمــام
هــذا الموجــز يظهــر ّ
نحــو المســاعدات الدوليــة واالقليميــة قــد
جعــل رواد أ
العمــال يشــعرون بحالــة مــن
التهميــش والعجــز.

ا لمقدمة

يؤكــد هــذا الموجــز ،ضمــن توصياتــه ،عــى
أهميــة إصــاح البنــك المركــزي الممــزق وتوحيد
الهيــاكل القانونيــة للدولــة .كمــا ي ن
يبــ� ســبل
تحييــد القطــاع الخــاص والحــد مــن تسييســه؛
ال ســيما مــن خــال تطويــر الغــرف التجاريــة
ن
ـد�  .ويحــث الموجــز
واالتصــال بالمجتمــع المـ ي
المجتمــع الــدول عــى تحويــل تركـ ي ز
ـره واهتمامه
ي
نحــو دعــم التنميــة االقتصاديــة ف ي� اليمــن بــدال
عــن تركـ ي ز
النســانية فقــط.
ـره عــى المســائل إ

يركــز هــذا الموجــز عــى إســهامات القطــاع الخــاص
ف ي� تلبيــة متطلبــات بنــاء الســام ف ي� ســتة مجــاالت
القتصــاد،
أساســية لدعــم عمليــة الســام
وهــي :إ
أ
والسياســة ،والثقافــة والمجتمــع ،والمــن والعدالــة،
والتعليــم والبيئــة .ويعــد الموجــز حــزءاً مــن مـ شـروع
“التعــاون البحـث ي ف ي� مجــال بنــاء الســام ف ي� اليمن” وهو
ن
ث
ش
الــدولاليم�
يشــجع عــى
مــروع
ِّ
ي
ي
التعــاون البحــ ي
ف
حــول متطلبــات بنــاء الســام ي� اليمــن .وينفــذه مركــز
الدراســات التطبيقيــة بالتعــاون مــع ش
الــرق CARPO

دور القطاع
الخاص في بناء
السالم في اليمن
ن
الجربا� ،ولوران بونفوا
ـ�
ي
طــارق بركات ،وعـ ي
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أ
الــدول
نيابــة عــن الوكالــة اللمانيــة للتعــاون أ ي
( )GIZوبتفويــض مــن الوزارة االتحاديــة اللمانية
1
القتصــادي والتنميــة (.)BMZ
للتعــاون إ
أحدثــت المواجهــات ف ي� اليمــن ضأ�اراً جســيمة
القتصــاد الــذي يعــد فقـ يـراً مــن حيــث
طالــت إ
أ
الصــل .وقــد بذلــت الكثـ يـر مــن الجهــود مــن
طــرف مجموعــة كبـ يـرة مــن المنظمــات الدوليــة
ف
النســانية لســنوات
الغاثــة إ
والمحليــة ي� مجــال إ
عديــدة ،وســتظل الحاجــة إىل هــذه الجهــود
أن الحــرب الت ـزال مســتمرة .غـ يـر
قائمــة طالمــا َّ
أ
أن هــذه الجهــود قــد تجاهلــت مركزيــة الزمــة
والقتصاديــة ت
ال� تشــكل – بغــض النظر
الماليــة إ
ي
ف
النســانية ي� اليمــن.
عــن الـراع – قلــب الكارثــة إ
ت
بال�كـ ي ز
ـإن للقطاع
ـر عــى الجانــب ف إ
القتصــادي ،فـ َّ
الخــاص دوراً أساســياً ي� هــذا الصــدد .وعــى
الرغــم مــن أنــه ال يمكــن إعفــاء
منتســ� هــذا
بي
القطــاع مــن النقــد؛ إذ إن البعــض منهــم قــد
ين
الرئيســي� ومــن
أصبــح مــن داعمــي العنــف
المســتفيدين بشــكل مبـ ش
ـا� مــن ال ـراع ،فــإن
ف
الــدور العــام لهــذا القطــاع ي� تحقيــق الســام
واالســتقرار ذو أهميــة مفصليــة .فمــن خــال
إجمــال
القطــاع الخــاص يتحقــق االرتفــاع ف ي�
ي
المحــ� للبلــد ،ومــن خاللــه أيضــا
الناتــج
ي
تتوافــر فــرص العمــل ،ويأخــذ المــال طريقــه
نحــو التــداول بمــا مــن شــأنه توزيــع الـ ثـروة عــى
جميــع ش�ائــح المجتمــع ممــا يجعــل المواطــن
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يسـ ش
إن فقــدان مصــادر
ـت�ف مســتقبال ً أفضــلَّ .
القتصــادي خــال الســنوات
الدخــل والتشــاؤم إ
الماضيــة لــم يؤديــا فقــط إىل ازديــاد الضغــوط
النفســية فحســب ،خصوص ـاً ف ي� أوســاط الجيــل
الجديــد 2 ،بــل إنهما قد أســهما ف ي� تجنيد الشــبان
مــن الذكــور مــن قبــل كل أ
الط ـراف المتحاربــة.
َِ
وبعيــدا عــن قضيــة التنــازالت المنتظــر تقديمها
عــى مســتوى نخــب البلــد الـ تـ� تعتــر أ
الســاس
َُ
ب
ي
ألي شــكل مــن أشــكال محادثــات الســام ،فــإن
بنــاء الســام يتطلــب آفاقـاً اقتصاديــة ديناميكية
ســواء كانــت ف ي� مجــال الصناعــة أو التجــارة أو
فإن تشــخيص
الخدمــات أو الزراعــة .ومــن هنــاَّ ،
ـاس  .وعــى هــذا
حالــة القطــاع الخــاص أمــر أسـ ي
أ
الســاس فــإن هذا الموجز ،الذي اســتند أساســه
عــى أعمــال ميدانيــة واســعة 3 ،ســوف يتطــرق
للتحديــات الواقفــة أمــام القطــاع الخــاص
ت
ـ� ينطــوي عليهــا من
والكشــف عــن
االمكانــات الـ ي
ف
الســهام ي� قطاعــات لهــا أهميــة مركزيــة
فأجــل إ
ي� عمليــة بنــاء الســام وديمومتــه.

تاريخ موجز عن القطاع الخاص ف ي� اليمن

إىل جانــب العــدد المحــدود للـ شـركات الكـ بـرى،
ـإن القطــاع الخــاص ف ي� اليمــن قبــل عــام 2011
فـ َّ
ف
كان يتألــف ،ي� الغالــب ،من المشــاريع الصغرى
والصغــرة والمتوســطة؛ فمــا يزيــد عــى 97٪
ي

 1ف� تقريــر  CARPO 06فهــم متطلبــات الســام ف� اليمــن :احتياجــات و أدوار المجتمــع المـ ن
ـد� والم ـرأة والشــباب ووســائل إالعــام والقطــاع الخــاص،
ي
ي
ي
ف
ت
الــذي نُـ شـر ف� مــارس  ، 2019حــددت مرايكــه ترانســفيلد ومــاري كريسـ ي ن نز
ـ� تقــف أمــام إرســاء
ي
ـت� هايـ ه التحديــات المتعــددة ي� هــذه المجــاالت الســتة الـ ي
االســتقرار وبنــاء الســام ف ي� اليمــن والجهــود الـ تـ� ســتكون مطلوبــة مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة ش
و�ائــح المجتمــع اليم ـن ي  .التقريــر متــاح عــى
ي
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf (22.10.2019).
 2انظــر نتائــج البحــث الــذي أجـراه “فريــق الشــباب” ف ي� هــذا المـ شـروع :ماجــد الخليــدي ،ويزيــد الجــداوي وكايــت نيفيـنز ( :)27.04.2020دور الشــباب ي ف�
بنــاء الســام ي ف� اليمــن ،موجــز مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الـ شـرق  CARPOومنظمــة شــباب بــا حــدود للتنميــة رقــم  ،17ص .4
ف
ف
ف
ن
ـدا� والمقابــات الـ تـ� أجريــت � أج ـزاء مختلفــة مــن اليمــن � صيــف ( 2019مــع باحثـ ي ن
ـ� مقرهــم ي� صنعــاء
 3هــذه الورقــة هــي نتيجــة للعمــل الميـ ي
ي
ي
ي
ف
ت
ث
ـ� عـ شـرة مقابلــة شــبه منظمــة ومجموعــات نقــاش مركــزة ( )FGDsمــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة ي� مجــال
وخارجهــا) .وقــد أجريــت أكــر مــن اثنـ ي
أ
ش
والحصــاءات وتقاريــر
جنبــا إىل جنــب مــع تحليــل الحــداث الحاليــة إ
القطــاع الخــاص ،بــد ًءا مــن الــركات الصغـ يـرة إىل التكتــات والمؤسســات الكبـ يـرةً ،
الخـ بـراء .لقــد أجــري هــذا البحــث ف� بيئــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن التقييــد ،وهــو مــا يظهــر لنــا الكيفيــة الـ تـ� أصبــح فيهــا حـ تـى ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى االقتصــاد
ي
مزقتــه الحــرب وأصبــح فيــه انعــدام الثقــة هــو القاعــدة .ومــن هنــا ،وحرص يــا منــا عــى ســامة أ
الف ـراد الذيــن أجريــت
موضو ًعــا مثـ يـرا للجــدل ف ي� بلــد
معهــم المقابــات ،فقــد عمدنــا إىل إخفــاء هوياتهــم.
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مــن الـ شـركات (تقريب ـاً  )290,000كانــت تمتلــك
إن المراكــز الصناعيــة
أقــل مــن  25موظفــا 4 .كمــا َّ
كانــت تقــع داخــل أو حــول ٍّكل من صنعــاء وتعز
وعــدن والحديــدة وكان إنتاجهــا يــكاد ،بصــورة
ـ�  5 .كمــا بلــغ
حرصيــة ،يغطــي االســتهالك ف المحـ ي
ن
النمــو االقتصــادي الرســمي ي� اليمــن بـ يـ� عامــي
أن عامل
 1990و2010م معــدل  5٪ســنويا .غـ يـر َّ
ن
ـال الناتــج
معــدل النمــو السـ ي
ـكا� قــد جعــل إجمـ ي
المحــ� يبلــغ  1.3٪للشــخص الواحــد فقــط،
ي
ويُعــزى هــذا النمــو أساســاً إىل قطــاع النفــط
والغــاز ،وكــذا الخدمــات الخاصــة المرتبطــة
بــه كالنقــل والتجــارة والتصــاالت؛ أ
المــر الــذي
إ
ث
يعكــس مثــاال كالســيكيا حــول “لعنــة الــروة
غــر الرســمي،
إن أهميــة القطــاع ي
الطبيعيــة”َّ .
ـال العمالــة ،ظلــت
والــذي يوفــر  73٪مــن إجمـ ي
ت
ـ� عجــزت
غـ يـر مســتغلة مــن ِق َبــل الســلطات الـ ي
عــن تطويــر آليــات وحوافــز إلدماجــه ضمــن
القطــاع الرســمي 6 .ففــي القطــاع الرســمي الــذي
قــاد عجلــة النمــو ،اضطلــع بالكثــر مــن أ
العمال
ي
أ
الكــرى يمنيــون يعيشــون
والنشــطة التجاريــة
ب
غــر أنهــم ظلــوا يحافظــون
خــارج البــاد ،أ ي
عــى الروابــط ألرسيــة والعشــائرية و بــوالءات
ت
ـ�
عابــرة للحــدود .ومــا لبثــت هــذه الظاهــرة الـ ي
ّ
المتغيبــون” أن أخــذت
“المــاك
يُط َلــق عليهــا
ّ
ف ي� التعاظــم بســبب الحــرب.

ســكان اليمــن قبــل الحــرب ،لكــن دوره ف ي� هــذا
الصــدد قــد أخــذ ف� االنحســار بشــكل ت ز
م�ايــد
ي
بســبب عــدة عوامــل ،أهمهــا اســت�نز اف الميــاه
وزراعــة القــات أحاديــة المحصــول .أضــف إىل
كب�ة عــى قطاع
ذلــك اعتمــاد االقتصــاد بصــورة ي
النفــط والغــاز والــذي لــم يكــن يعــود بالفائــدة
ين
الفاعلــ� ممــن يدخلــون
إال عــى عــدد مــن
ت
الــ� كانــت ترعاهــا
ضمــن شــبكة
المحســوبية ي
أ
الحكومــة .وهــو المــر الــذي قــاد إىل التشــجيع
عــى الفســاد .إن تركــز أ
العمــال بأيــدي عــدد
قليــل مــن الـ شـركات ،وكــذا انحصارهــا ف ي� عــدد
ضئيــل مــن القطاعــات الفرعيــة قــد أديــا اىل
ف
و� ســياق بيئــة تفتقــر اىل
غيــاب روح إ
البــداع .ي
تكييــف التعليــم بحيــث يكــون مــن شــأنه خلــق
االبــداع والتنــوع ،تتمحــور  90٪مــن أ
العمــال
حــول عــدد محــدود مــن القطاعــات االقتصاديــة
الفرعيــة (وتحديــداً تجــارة التجزئــة ،والنقــل،
والنشــاءات ،والصناعــة ،والغذاء
واالتصــاالت ،إ
أن معظــم القائمـ يـ�ن
ش
والم�وبـ
ـات) .مــع العلــم َّ
عــى هــذه أ
العمــال كانوا مســتوردين ولــم يكونوا
ين
مســؤول الصنــدوق
مصنعــ� .وطبقــا ألحــد
ي
ـإن “هــذا ت
ال�كـ ي ز
ـر المفــرط
االجتماعـ
ـي للتنميــة ،فـ َّ
أ
ف
للعمــال ي� عــدد قليــل مــن القطاعــات الفرعيــة
الكبــر ي ن
بــ� ش
الــركات ف ي�
يــدل عــى التنافــس
ي
أ
8
الســعار ،وهــو مــا يؤثــر عــى أرباحهــا”.

كان قطــاع الزراعــة قبــل الحــرب يمثــل  11٪مــن
المحل لليمن .وظل هذا القطاع،
ـال الناتج
إجمـ ي
ي
إىل جانــب القطاعــات الصناعيــة ،يعتمــد عــى
الح�ية أ
ـت�اد اللــوازم كالمبيــدات ش
والســمدة
اسـ ي
أ
أ
7
والمــواد الساســية الخــرى .وبرغــم إســهامه
فإن
المتواضــع نســبياً ف ي� مجمــل الناتــج
المحل َّ ،
ي
ث
قطــاع الزراعــة كان يمثــل مصــدر دخــل لثلــ ي

يذهــب معظــم المحللـ ي ن
ـ� وأصحــاب المشــاريع
إىل أن مشــكلة القطــاع الخاص الرئيســية من قبل
عــام 2011م كانــت تتمثل ف ي� نظام المحســوبية.
إن بــروز ش�يحــة جديــدة مــن الجهــات الفاعلــة
مــن بعــد الوحــدة اليمنيــة ف ي� عــام 1990م ،إىل
ت
الــ� حدثــت
جانــب اعتمــاد نهــج الخصخصــة ي
حينــذاك وشــملت الشــمال والجنــوب ،هو وضع

4
5
6
7
8

Nabila Assaf (2013): Stimulating Business and Employment in Yemen, MENA Knowledge and Learning, The World Bank.
Available at https://bit.ly/3cEb4Nv (12.06.2019).
World Bank (2018): Yemen. Comprehensive Development Review, Private Sector Development Building Block. Washington, DC. Available at
http://documents.worldbank.org/curated/en/458221468345852637/pdf/335760YE1Private.pdf (06.09.2019).
�World Bank (2015): The Republic of Yemen: Unlocking the Potential for Economic Growth. Report No. 102151. Available at http://docu
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World Bank/UN/EU/IDB/GoY (2014): Joint Social and Economic Assessment of the Republic of Yemen. Available at https://reliefweb.int/sites/
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اتســم بارتباطــه بمراكــز النفــوذ 9 .ووفقــا لبعــض
التقديـرات ،فـ َّ ش
ـت تســيطر عــى
أس كانـ ْ
ـإن عــر َ ٍ
ســت�اد ،والصناعــة ،والمصــارف،
 80٪مــن إ
ال ي
10
ـر
والتصـ
إ
ـاالت ،والنقــل .كمــا إن المنافســة غـ ي
ف
قبل
المنصفــة ي� حقــل القطــاع الخاص أتت من َ
مؤسســات حكوميــة مثــل المؤسســة العســكرية
االقتصاديــة ،والـ ت
ـ� ُغـ ي ّـر اســمها ف ي� فـ تـرة الحقــة
ي
ليصبــح “المؤسســة اليمنيــة االقتصاديــة” 11 .فقد
منحــت الحكومــة هــذه المؤسســات مزايــا خاصة
و ســيطرت عــى قطاعــات فرعيــة معينــة مثــل
12
التصــاالت والنقــل.
إ

أ
النشــطة ف ي� قطــاع النفــط والغــاز كمــا توقــف
تصديــر هــذه المنتجــات بالرغــم مــن إســتئناف
تصديــر محــدود ف ي� عــام 2016م ممــا أدى إىل
عــدم تدفــق العائــدات مــن العمــات الصعبــة،
وأســفر عــن ذلــك تدهــور الريــال اليمـن ي  14 .لقــد
أبــدت الـ شـركات الكـ بـرى صمــودا أكـ بـر بالمقارنــة
مــع الـ شـركات الصغــرى وذلــك بفضــل امتالكهــا
كبــرة داخليــة وخارجيــة ،فضــا عــن
لمــوارد ي
ـياس أكـ بـر.
تمتعهــا بنفــوذ سـ ي
عــاوة عــى شــح العمــات الصعبــة ،فــإن ا ُلبـىن
التحتيــة قــد دمــرت ،إمــا بســبب االقتتــال أو
الهمــال أو بســبب مــا نجــم عنهمــا مــن توقــف
إ
منتجــة
لالســتثمار .لقــد اســ ُت ِ
هدفت منشــآت ِ
الــري والجــوي ممــا ســبب خســائر،
بالقصــف ب
ومــن ذلــك ،عــى ســبيل المثــال ،القصــف الــذي
طــال مينــاء عــدن ف ي� بدايــة الحــرب ،أو الحقـاً ما
ئ
ـا� الخوخــة والحديــدة .لقــد عمــد
حــدث لمينـ ي
المتحاربــون إىل ممارســة الســطو االنتقامــي عــى
بعــض الممتلــكات والعقــارات.

الســتقرار
إفبَّــان ثــورة 2011–2012م أســفر عدم إ
للســتثمارات.
ي� اليمــن عن معــدالت منخقضة إ
وبعــد عــام 2012م وإزاحــة صالــح مــن الحكم،
اســتمر القطــاع الخــاص ف ي� ممارســة نشــاطه ف ي�
الســتقرار ،والفســاد،
بيئــة صعبــة نظـراً لعــدم إ
أ
تز
واالبــراز ،وغيــاب الخدمــات الساســية ،بمــا
إن القطاع
فيهــا الكهربــاء وخدمــة إ
ال تن�نــت .كمــا َّ
النشــاءات ،قــد
الخــاص ،وخصوصــاً قطــاع إ
تكبــد خســائر كبـ يـرة لعــدم ســداد مخصصاتــه
وفضال عن ذلك ،فقد كان لتوقف رصف المرتبات
مــن ِق َبــل الدولــة.
أ
ش
ـل� عــى القــدرة ال�ائيــة لعــدد كبـ يـر
الثــر أالسـ ب ي
ض
مــن الُرس ،ممــا أ� بالقطــاع الخــاصّ .أمــا مــن
اليجابيــة فقــد دفــع التوقــف المفاجــئ
الناحيــة إ
حالــة القطــاع الخاص أثناء الرصاع
الموظفــ�ن
للمدخــول الدائــم لــدى بعــض
ي
ين
الســابق� ف ي� القطــاع العــام إىل العمــل عــى
القتصاد
أن الحــرب قد دمــرت إ
ممــا ال شــك فيــه ف َّ
والقطــاع الخــاص ي� اليمن .فقــد توقفت معظم إنشــاء أنشــطة تجاريــة خاصــة بهــم.
13
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ن
القانو�
الطار
إ
ي
ت
ال� كانت موجودة
تعرضــت المرجعية القانونيــة ي
قبــل انــدالع الحــرب إىل التعليــق عــى نطــاق
واســع .ومــن هنــا أصبــح ا ّلاليقـ ي ن
ـ� هــو الســائد
ـ� النقابــة العامــة
ف ي� اليمــن .وبحســب أحــد ممثـ
ي
ـإن “القوانـ ي ن
ـ� اليمنيـ ي ن
للمقاولـ ي ن
ـ�
ـ� ف ي� صنعـ
ـاء ،فـ َّ
تطبــق فقــط عندمــا يتعلــق أ
المــر بالحفــاظ عــى
ُ ّ
15
ف
مصالــح الدولة” .و ي� هــذا الصدد يتم إالعالن
عــن صدور قـرارات مســتحدثة خاصــة بال�ض ائب
أو حمايــة ش
ال�كات والزبائن باســتمرار ،دون إيالء
أي اهتمــام لكــون تلــك القوانـ ي ن
غ�
ـ� والقـرارات ي
متوافقــة مــع القوانـ ي ن
ـ� العامة الســائدة من قبل.
الدارية
فعــى ســبيل المثــال أصــدرت المحكمــة إ
بصنعــاء يــوم  30يوليــو 2019م حكمــاً بإلغــاء
ق ـرار وزيــر الماليــة (المعـ ي ن
ـ� مــن ِق َبــل حكومــة
صنعــاء) رقــم  117بتاريــخ  11مــارس 2019م
والــذي كان قــد ض
قــى بفــرض رســوم جمركيــة
ت
ـ� ســبق وأن
جديــدة عــى المركبــات العامــة الـ ت ي
تــم
ـ� المهــرة أو
ترســيمها بأحــد منافــذ محافظـ ي
16
عــدن .كمــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة (تحت
ســلطة صنعــاء) ومكاتــب “الواجبــات” التابعة لها
ف ي� عــام 2019م بفــرض ض�يبــة إســامية متفاوتة
التقديــر بلغــت ف� أحيــان  30٪مــن أ
الربــاح،
ي
وأكـ ثـر 17 .كمــا تــم فــرض رســوم أخــرى خارجــة
عــن نطــاق القانــون ضمــن مجموعــة واســعة من
المجــاالت ،مثــل فــرض نســبة مــن قيمــة البيــع
لمجــرد المصادقــة عــى مســتند بيــع .كمــا يتــم
فــرض رســوم أخــرى مثــل “رســوم عبــور النقــل”
مــن الطرفـ ي ن
ـ� عنــد نقــاط التفتيــش.
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بشــكل جيــد للبنــك المركزي مــن صنعاء إىل عدن
القتصــاد .إن
قــد تركــت أث ـراً ســلبياً كبـ يـراً عــى إ
ســوء اســتخدام هــذه المؤسســة وطباعــة عملــة
ن
تــد�
محليــة ،إىل جانــب عوامــل أخــرى مثــل
ي
الصــادرات النفطيــة والغازيــة؛ قــد أســفرت كلها
عــن تهــاوي قيمــة العملــة مــن  215إىل قرابة 580
ف
(� أبريــل 2020م) .أدى
ريــال�نز للــدوالر الواحــد ي
اســت اف احتياطــي العملــة الصعبــة إىل عجــز
ـال  .لقد
البنــك المركــزي عــن تغذيــة النظــام المـ ي
أحجمــت البنــوك التجاريــة عن تقديم تســهيالت
ائتمانيــة وتســهيالت أخــرى لعمالئها نظـراً لنقص
ـال؛ وهــو مــا أدى
العملــة وعــدم االســتقرار
الحـ ي
ف
إىل ازدهــار تجــارة العملــة ي� الســوق الســوداء
ف
ـر� .
خــارج إطــار النظــام المـ ي

الحصار

القتصــاد مــن ج ـراء
منــذ انــدالع الحــرب تأثــر إ
إغــاق العديــد مــن منافــذ الحــدود اليمنيــة.
أصــدر مجلس أ
المــن قراره رقم  2216بخصوص
ـر� الــذي تقــوده
اليمــن ،وفــره التحالــف العـ ب ي
أ
ض
ا�
الســعودية باعتبــاره مســوغا لحصــار أالر ي
اليمنيــة مــن أجــل فــرض حظــر عــى الســلحة.
لقــد أوجــدت إجــراءات التحكــم بالحــدود
ين
اليقــ�؛ ذلــك أنهــا ال تــدار
حالــة مــن عــدم
مــن طــرف أ
المــم المتحــدة فحســب ،بــل مــن
طــرف كل مــن الحكومــة المعـ تـرف بهــا دولي ـاً و
المملكــة العربيــة الســعودية .وطبقــا لبعــض
رجــال وســيدات أ
العمــال ف ي� اليمــن ،فــإن إغــاق
مينــاء الحديــدة وتحويــل الشــحنات إىل عــدن
قــد أســفر عــن مشــاكل أخــرى .فقــد كانــت تبلــغ
ف
أجــور نقــل الحاويــة مــن أوروبــا أو الصـ ي ن
المرص�
النظام
ـ� إىل
ي
نئ
حــوال $1300؛ ثــم أصبحــت
المــوا� اليمنيــة
ي
ـ� أهــم التحديــات الـ تـ� ظهــرت خــال آ
الن  $4000بســبب كلفــة التأمـ ي ن
مــن بـ ي ن
ـ� 18 .بــات النقــل
ي
ف
ت
المــر� مرتبــة إىل مينــاء صاللــة ف ي� عمــان خيــاراً بديـا ً للموردين
فــرة الحــرب يحتــل النظــام
ي
ـ� ،خصوص ـاً التجــار الشـ ي ن
وغ� المدروســة المحليـ ي ن
ـمالي� الذيــن
عاليــة .فعمليــة النقــل القــري ي
ن
ن
اليمني� ي ف�  28أغسطس  ،2019صنعاء.
للمقاول�
 15مقابلة مع عضو ي ف� االتحاد العام
ي
ي
 16الحكم رقم  ،2019/188 ،187الصادرعن المحكمة إالدارية ي ف� صنعاء ي ف�  30يوليو .2019
أ
 17الزكاة هي مبلغ إلزامي يُدفع سنويًا بموجب ش
خ�ية ودينية.
ال�يعة إالسالمية عىل أنواع معينة من الممتلكات ويستخدم لغراض ي
 18مقابلة مع رجل أعمال ي ف� قطاع النفط والغاز ي ف�  8أغسطس  ،2019صنعاء.

Brief

دور القط ــاع الخاص ف ي� بناء الس ــام ف ي� اليمن

يعتقــدون أن تميـ ي ز
ـرأً عنرصيـاً يمــارس ضدهــم ف ي�
ـو�  .وطبقــا لعبــارات أحــد التجــار،
المينــاء الجنـ ب ي
ف
الدارة ذات الطبيعــة المزاجيــة ي� مينــاء
“فــإن إ
عــدن قــد فرضــت رســوماً جمركية بلغــت $2800
للطــن الواحــد ،بينمــا ال يفــرض القانــون إال
ـال قيمــة الفاتــورة .لقــد أصبحــت
 7٪مــن إجمـ ي
الجمركيــة مجحفــة ،وهــو مــا جعلــن
الرســوم
ي
ت
ـ� إىل ُع َمــان ،ومــن ثــم إىل
أحـ ّـول شــحنة
بضاعـ ي
19
اليمــن عـ بـر الـ بـر” .إن مثــل هــذه المســائل قــد
جعلــت أســعار الســلع تزيــد ،ممــا أثــر بصــورة
خاصــة عــى القطــاع الزراعــي .وقــد كان ذلــك،
أيضــا ،ســببا ف ي� انخفــاض عمالــة هــذا القطــاع
ف
20
ـر أن هذه
بمعــدل
 50٪ي� بعــض المناطــق .غـ ف ي
ف
ـت�اد قــد شــجعت ي� الوقــت
الصعوبــة ي� االسـ ي
نفســه الصناعــة المحليــة.
المحــ� قــد أعيــق مــن جــراء
النتــاج
بيــد أن إ
ي
العــر� بقيــادة الســعودية
منــع التحالــف
بي
ـت�اد قائمــة مــن الســلع ،مــن بينهــا اليوريــا
السـ ي
أ
والبطاريــات واللــواح الشمســية ،والكحــول،
والك�يــت والمواد الكيماوية أ
المخ�ية.
والدوات
ب
ب
وهــو مــا أدى إىل انخفــاض إنتاجيــة المصانــع
واللجــوء اىل تهريــب أ
الدويــة بطــرق غـ يـر آمنــة.
بالضافــة اىل ذلــك ،فــإن حظــر اســت�اد أ
اللــواح
إ
ي
الشمســية والبطاريــات قــد كاد أن يوقــف ســوقاً
ـوال عقــد مــن الزمــن.
ظــل مزده ـراً منــذ حـ ي
ـإن بعض
وعــى الرغــم مــن هــذه ف الصعوبــات ،فـ َّ
الســلع ال تـزال متوفرة ي� مختلــف مناطق البالد،
والملفــت أنهــا تبــاع بأســعار منافســة بالمقارنــة
مــع بلــدان مجــاورة .كذلــك الحــال بالنســبة
للهواتــف والحواســيب أو حـ تـى الســيارات ،ممــا
يظهــر بقــاء تدفــق بعــض الســلع إىل اليمــن،
وهــي ،عــى الرغــم مــن توفرهــا ،ليســت ممــا
يســتطيع معظــم اليمنيـ ي ن
ـ� الحصــول عليــه.
 19مقابلة مع رجل أعمال ي ف� قطاع النفط والغاز ي ف�  8أغسطس  ،2019صنعاء.
World Bank (2016), p. 7. 20
 21مقابلة مع ممثل الصندوق االجتماعي للتنمية 8 ،أغسطس  ،2019صنعاء.
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وغ�
الفاعلون الرســميون ي
الرسـ ي ن
ـمي� واقتصاد الحرب
عــززت الحــرب وضعــف مؤسســات الدولــة مــن
غــر رســمي (ونقصــد بــه تلــك
وجــود اقتصــاد ي
أ
النشــطة التجاريــة غـ يـر المســجلة بصورة رســمية
ت
ـ� أضحــت تنافــس ،بصــورة أكـ بـر ،الـ شـركات
والـ ي
المســجلة رســمياً ) ،و قــد زاد هــذان العامــان
مــن منافســة هــذا النــوع مــن االقتصــاد للـ شـركات
المســجلة بصورة رســمية .يجد أصحاب المشاريع
ين
مهملــ� مــن قبــل جميــع
الرســمية أنفســهم
الســلطات ف ي� كل المناطــق وعــى كل المســتويات؛
فــا يُقــدم لهــم أي دعــم وال يحصلــون عــى أية
حوافــز .ويجنــح الدخــاء الجــدد مــن أصحــاب
ـياس إىل التهــرب عــن دفــع ال�ض ائــب
النفــوذ السـ ي
عــن طريــق قنــوات الفســاد ،ويجــري ذلــك عــى
حســاب أصحــاب المشــاريع المســجلة رســميا
الذيــن ال تتوفر لهم فرص الوصول إىل الســلطات
ف
و� الوقت نفســه يبقى هؤالء الدخالء
السياســية .ي
عاجزيــن بشــكل عــام عــن اســتقطاب الـ شـركات
العالميــة الكـ بـرى ،إال أنهــم طــوروا قدراتهــم ف ي�
ن
ـد� المحليــة
الوصــول إىل منظمــات
المجتمـ أـع المـ تي
ف
ال� تتمحور
والدوليــة ،وهم نشــطون ي� العمال ي
ـإن
حــول المســاعدات الدوليــة .وبوجــه خــاص فـ ّ
“تخزيــن المســاعدات وتوزيعهــا يعــدان مجالـ ي ن
ـ�
21
منخوريــن بالفســاد”.
لقــد اســتفادت قطاعــات عديــدة مــن ســوء
التنظيــم هــذا لــدى المؤسســات الحكوميــة مــن
ف
و� مثــل هــذا
خــال تحقيــق أربــاح ضخمــة .ي
ش
الح�يــة؛
الجــو َنمــت تجــارة التبــغ والمبيــدات
أ
خ�ة تُســتخدم ف ي� زراعــة القات .كذلك
وهــذه ال ي
هــي الحــال بالنســبة لتجــارة الوقــود ،وتجــارة
الســاح .أمــا غســيل أ
الموال ،فقــد أصبح ظاهرة
حـ ض
ـا�ة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بتجــارة العقــار.
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يز
تمــزق الســلطة
والتمي� العنرصي
نظراً لتشتت سلطات الدولة ،فإن السلع المتداولة
خاضعــة ف� أغلــب أ
الجمــرك
الحيــان لــازدواج
ن في
ي
�ض
ـلطت� ي�
ـ� .وقــد وجهــت التهــم إىل السـ ي
وال يـ ب ي
صنعــاء وعــدن بأنهمــا تتخذان إجراءات عشــوائية
بحــق القطــاع الخاص وبممارســة الضغــوط عليه.
همــل مطالــب
فالمحاكــم ،عــى ســبيل
المثــال ،تُ ِ
أ
ين
الفاعلــ� مــن أصحــاب العمــال الذيــن ُح ِرمــوا
ت
ـ� لــدى الدولــة .أنحــت كال
مــن مسـ
ـتحقاتهم الـ ي
أ
ن
وبالضافــة
الســلطت� بالالئمــة عــى الخــرى .إ
ي
ن
فــإن إجــراءات
ثابــت،
قانــو�
إطــار
غيــاب
إىل
َّ
ي
الحصــول عــى ُر َخــص مزاولــة العمــل أصبحــت
غـ يـر شــفافة بشــكل ت ز
م�ايــد ،حـ تـى أن كلفــة ذلــك
أ
أصبحــت مجحفــة ،وهــو المــر الــذي عــزز مــن
وجــود القطــاع غـ يـر الرســمي والفســاد.
أفــاد أ
الشــخاص الذيــن قابلناهــم مــن القطــاع
أكــر التحديــات ت
الــ� يواجهونهــا
الخــاص أن ب
ي
تتعلــق بتشــظي الســلطات ،وعــى حــد عبــارة
أحدهــم ،فقــد “أنتجــت الحــرب مجموعــة مــن
22
التصنيفــات الجديــدة ت
ال� تتســم بالمناطقية”.
ي
حيــث يمــارس التميـ ي ز
ـر العنــري ضــد الـ شـركات
غ� رســمية ف ي� المناطق الواقعة
الشــمالية بصورة ي
ت
تحــت الســيطرة االســمية للحكومــة المعــرف
بهــا دولي ـاً .كمــا تعرضــت الـ شـركات ف ي� المناطــق
ين
“االنفصاليــ�”
الجنوبيــة للمنــع مــن طــرف
مــن أن تتعامــل مــع ش
الــركات الشــمالية ،بمــا
ف ي� ذلــك الــوكالء التجاريــون والمــوردون .لقــد
ت
المشــريات مــن قبــل
لمســؤول
تــم التوجيــه
ي
جهــات مختلفــة بالبحــث عــن ســلع مــن مصــادر
أخــرى ،أو أن يســتوردوها مــن مصــادر خارجيــة،
وإن كانــت بأســعار أعــى ،بــدال ً عــن ش�ائهــا مــن
ْ
ش
الــركات والمحــات الشــمالية .ومــن الواضــح
يز
بالتمي�
أن كل طــرف مــن أطـراف الـراع يُتهــم
ت
ويشــرك الجميــع ف ي� توجيــه أصابــع
العنــري
االتهــام ضــد بعضهــم البعــض.
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فإســهامات القطاع الخاص
ف
ي� تلبيــة متطلبات الســام ي� اليمن

ـا� من هــذا الموجــز ف� آ
يبحــث الجــزء الثـ ن
الليات
ي
ي
المختلفــة ت
ال� من شــأنها تمكـ ي ن
ـ� الجهات الفاعلة
ي
ف ي� القطــاع الخــاص ف ي� مختلــف المســتويات مــن
المســاهمة ف ي� تحقيــق ليــس الســام فحســب،
بــل الســام المســتدام .ولعــل التوصيــات ف ي�
القســم الالحــق أن ترســم معالــم توجيهيــة.

االقتصاد
ف
توف�
يســتمر القطــاع الخــاص – إىل حــد مــا – ي� ي
الوظائــف والحفــاظ لــدى البعــض عــى مصــدر
ف
الســتقرار
معيشــة مــن شــأنه أن يســهم ي� إ
المكانيــة مــن شــأنها
المتجــدد .ومثــل هــذه إ
تحقيــق الســام عــى المــدى البعيــد ولكــن ذلك
ف
النســان اليمــن ي لتلبيــة
ســيتطلب االســتثمار ي� إ
23
الطلــب عــى كادر وظيفــي ماهــر ومتمكــن.
وهــذا مــن شــأنه أيضــا أن يوفــر لقــوة العمــل
اليمنيــة القــدرة عــى المنافســة عــى الوظائــف
العــى وذات الديمومــة أ
الجــر أ
ذات أ
الطول عىل
ـر� .
مســتوى اليمــن والوطــن العـ ب ي
ـإن القطاع الخاص
وحـ تـى مع اســتمرار الحرب ،فـ َّ
قــد وفــر مصادر طاقــة بديلة مثــل أنظمة الطاقة
الشمســية للمنــازل والـ شـركات وكــذا أنظمــة ضــخ
الميــاه للــري بالطاقــة الشمســية ،وهــو مــا كان
مــن شــأنه إبقــاء البــاب مفتوحــا أمــام اســتمرار
بتوف�
النتــاج .يضطلــع القطاع الخــاص ،أيضا،
إ
ي
أنظمــة الطاقــة الكهربائيــة للمجتمعــات المحليــة
خصوصـاً ف ي� المناطــق الح�ض ية؛ وهــو أمر باعث
عــى تجديــد الثقــة ف ي� الحلــول المطبقــة محلي ـاً
و باعــث عــى االســتقرار أيضــا .ومــن جهتهــا
حرصــت بعــض ش
الــركات ف ي� القطــاع الصناعــي
عــى دفــع نصــف مرتبــات موظفيهــا المؤهلـ ي ن
ـ�

سبتم� 2019م ،صنعاء.
 22مقابلة مع سيدة أعمال ي ف� 2
ب
مث�ة لالهتمام فيما يتعلق بتنمية رأس المال ش
 23تقدم مبادرة إعادة تصور االقتصاد ي ن
الب�ي ي ف� اليمن:
اليم� توصيات ي
Rethinking Yemen’s Economy (January 2020): Developing Human Capital, RYE Policy Brief 18.
Available at https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/01/RYE_policy_brief_18.pdf (02.04.2020).
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للمحافظــة عليهــم عــى أمــل أنــه عنــد انتهــاء
الحــرب وعــودة الحركــة التجاريــة إىل ســابق
عهدهــا أن يعــود هــؤالء للعمــل معهــا مجــدداً.
إن المرونــة والقــدرة عــى التكيــف اللتـ ي ن
ـ� أبدتهما
بالضافــة إىل
بعــض ش�ائــح القطــاع الخــاص ،إ
اســتمرارها عــى دفــع ال�ض ائــب ،قــد كان مــن
شــأنهما الحفــاظ ،ولــو ف ي� الحــدود الدنيــا ،عــى
دعــم المؤسســات والخدمــات الحكوميــة ودفــع
جــزء مــن مرتبــات موظفــي القطــاع الحكومــي ف ي�
المناطــق الواقعــة تحت ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ� .وعىل
نفــس المنــوال اشــتغلت آليــات مشــابهة ،والقــت
ف
ت
ال� تحت
دعمــا مــن طــرف التحالف ،ي� المناطــق ي
إن هــذه المســاهمة
ســيطرة الحكومــة اليمنيــةَّ .
ف
ت
ال� يقدمهــا الفاعلون ي� القطاع الخاص،
الماليــة ي
ت
ـ� غالبــا مــا يجــري إغفالهــا ،لتســلط الضــوء
والـ ي
البنــاء الــذي يلعبــه رواد المشــاريع
عــى الـ
ـدور ّ
أ
ف
الفضــاء إىل
والعمــال ي� اليمــن بمــا مــن شــأنه فإ
إحــال الســام .وهــذا الــدور يتمثــل ي� عمليــة
توزيــع ث
كث�يــن ممــن قــد يكونــون
الــروة عــى أ ي
هدفــا الســتقطاب الط ـراف المتحاربــة الســاعية
إىل ضــم أ
العــداد مــن اليمنيـ ي ن
ـ� إىل جبهاتهــا.
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ـإن “القطــاع الخــاص قــد أصبــح يعيــش تحــت
فـ َّ
تأثـ يـر خارطــة سياســية متغـ يـرة وضاغطــة عليــه،
ف
و� الغالــب يســعى العبــو القطــاع الخــاص إىل
ي
تز
الاللــرام بسياســة الحيــاد تجنبــاً لــردود فعــل
أ
الطـراف المتصارعــة” 24.وعــى الرغــم مــن ذلك،
فــإن القطــاع الخــاص يجــد نفســه “مجـ بـرا” عــى
العــدول عــن الحيــاد الســتمرار أعمالــه .والتاجــر
إن لــم يتقولــب سياســيا فإنــه ســيكون تحــت
طائلــة ردود أفعــال الســلطة الواقعــة أعمالــه ف ي�
فضــاء نفوذهــا.

ين
الفاعل� ف ي� مجال
غ� أنه من الخطأ القول إن
ي
ف
القطاع التجاري بال حول وال قوة ي� قدرتهم
التأث� عىل المخرجات السياسية .فالقطاع
عىل
ي
الخاص يمكن له أن يسهم إيجابياً .وعىل سبيل
25
المثال ،قام التجار من خالل الغرف التجارية
ب� خطوط أ
بتمك� تدفق السلع ي ن
ين
العداء ،وقد
كان من شأن ذلك إحداث التهدئة وتشجيع
التفاعالت والتبادالت الوظيفية بصورة يومية.
ومنذ استعار الحرب ف ي�  2015سلم اتحاد الغرف
التجارية عدة خطابات إىل مكتب الممثل
م� عام أ
الخاص أل ي ن
ال مم المتحدة مطالباً
ت
باح�ام حياد القطاع الخاص واالقتصاد ،طبقا
لمقررات أ
الجل
المم المتحدة .وبرغم التعقيد
ي
السياسة
الذي يصبغ هذا الطلب ،فقد أفاد أصحاب
أ
ف
العمال ي� صيف عام 2019م بوجود بعض
السياس لالقتصاد
ترتبط السياســة باالقتصاد ف ي� اليمــن ارتباطاً وثيقاً .التحسن باتجاه الحياد
ي
وبحســب تعبــر أحــد رجــال أ
العمــال ف ي� صنعــاء ،والقطاع الخاص.
ي
سبتم�  ،2019صنعاء.
 24مقابلة مع سيدة أعمال ي ف� 2
ب
أ
أ
ـركات تأسســت ي ف� عــام  1963بهــدف تطويــر وزيــادة مصالــح العمــال والـ ش
 25اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة اليمنيــة هــي منظمــة محليــة للعمــال والـ ش
ـركات
ـ� إىل  12غرفــة تجــارة ف� محافظــات مختلفــة .ومــن بـ ي ن
ف� اليمــن .وقــد توســعت منــذ ذلــك الحـ ي ن
ـ� أنشــطتها :حمايــة المصالــح التجاريــة ،وتبــادل الخـ بـرات
ي
ي
ن
العــام المحليــة والصحافــة ؛ فضــا عــن تنظيــم المعــارض
والمصالــح التجاريــة ،و إقامــة اتصــاالت مــع الحكومــات والمجتمــع
المــد� ووســائل إ
ي
والفعاليــات التجاريــة.
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تســعى الكتــل كــ”قيــادات التنميــة”  26ومـ ش
ـروع
أ
27
دول  ،إىل
“إعــادة العمــال”  ،مســنودة بدعــم ي
ين
ين
االقتصاديــ� وترســيخ
الفاعلــ�
زيــادة نفــوذ
أ
أ
حياديــة حقــل العمال والنشــطة التجارية .ومن
شــأن هــذه الكتــل أن تمكــن القطــاع الخاص من
الدالء بدلــوه ف ي� صناعــة القـرار مســتقبالً،
أجــل إ
ممــا قــد يعــزز مــن قــدرة هــذه التكتــات عــى
ـإن
محاربــة الفســاد أيضــا .و كمــا ذكرنــا آنفــا ،فـ َّ
مســألة تشــظي الســلطة والحكــم تعــد معضلــة
رئيســية بالنســبة للقطــاع الخــاص .قــد يكمــن
التدبــر المضــاد ف ي� قيــام القطــاع الخــاص
ي
باســتحداث طــرق جديــدة وبنــاءة للتعــاون مــع
المحــ�؛
مؤسســات الحكــم عــى المســتوى
ي
ف
و� الواقــع ،فــإن
أي مــع المجالــس المحليــة .ي
الدارة المحليــة مــن شــأنها أن تكــون عوناً
فآليــات إ
ي� تأســيس االســتقرار والســام وأن تنتــج الثقــة
من خالل الوســائل الســلمية وفــض ال�نز اعات .إن
بإمــكان القطــاع الخــاص التعــاون مع الســلطات
ين
تأمــ� وتأهيــل وتمويــل
المحليــة مــن أجــل
المؤسســات المتوســطة والصغـ يـرة وهــو مــا مــن
شــأنه أن يضفــى ش
الدارة المحليــة.
ال�عيــة عــى إ
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إىل حـ ٍـد مــا ،مســؤوليته الثقافيــة والمجتمعيــة؛
كثــر مــن
ــت ي
فلــوال القطــاع أالخــاص لمــا ُل ِب َي ْ
ن
نســا� أســوأ
ال
االحتياجــات ولصبــح الوضــع إ
ي
ش
�ء 28 ”.أثنــاء الحــرب عــادة
بكثـ يـر والنهــار كل ي
مــا اســتجاب التجــار لحاجيــات المجتمــع قبــل
أ
الغاثيــة
تدخــل المــم المتحــدة والمنظمــات إ
أ
إن المعونــات
الخــرى بوقــت طويــل 29 .وبمــا َّ
الدوليــة ال تقــوى إال عىل تلبية بعــض احتياجات
ـإن القطاع
بلــد يبلــغ ســكانه  30مليــون نسـ فـمة ،فـ َّ
الخــاص قــد لعــب دوراً حيويـاً ي� وقاية الشــعب
اليمــن مــن وضــع ث
أكــر مأســاوية مــن خــال
دعــم ي أنشــطة المجمتــع المـ ن
ـد� .
ي

إىل جانــب دورهــا االعتيــادي كمــزود للســلع
الســوقية والخدمــات ،فقــد أســهمت بعــض
ش
الــركات والمجموعــات التجاريــة ف ي� الرعايــة
االجتماعيــة اىل جانــب التنميــة .فمثــا ً يقــوم
كل مــن بنــك أ
الغذيــة وبنــك الــدواء ،اللذيــن
يتلقيــان الدعــم مــن القطــاع الخــاص ،بتوفـ يـر
المســاعدة مــن خــال التــرع بالغــذاء أ
والدويــة
ب
ن
ين
المحليــ�  .لقــد وزعــت
والنازحــ�
للفقــراء
ي
ث
غرفــة صنعــاء التجاريــة أكــر مــن  400خــزان
ميــاه حــول العاصمــة صنعــاء .كمــا وزعــت
ض
الثقافــة والمجتمع
المــر� و عــى المخابــز
معونــات ماليــة عــى
ف
الخ�يــة .ويســتمر آخــرون ي� العطــاء كمجموعــة
ي
بحســب أحــد رجــال أ
العمــال العاملـ ي ن
ـ� بقطــاع هائــل ســعيد ومجموعــة الحبــاري مــن خــال
ف
عــر تمويــل جهــات
الخ�يــة أو ب
فإن “القطــاع الخاص مدرك ،مؤسســاتهم ي
النفــط ي� صنعــاءَّ ،
ن
ـ� ي ف� التنميــة واالقتصــاد والماليــة تــم تجميعهــم ي ف� إطــار مبــادرة “إعــادة تصــور االقتصــاد اليمـ ين ”.
 26قيــادات التنميــة هــم مجموعــة مــن الخـ ب
ـراء اليمنيـ ي
ف
�نز
وتهــدف هــذه المبــادرة إىل المســاهمة ف ي� بنــاء الســام ومنــع ال اعــات وتحقيــق االســتقرار (االقتصــادي) والتنميــة المســتدامة ي� اليمــن مــن خــال بنــاء
أ
أ
ف آ ف
أي قيــادات التنميــة ،مــن جميــع
توافــق ي� الراء ي� مجــاالت السياســات ذات الهميــة؛ وذلــك مــن خــال شإ�اك وتعزيــز ال فصــوات اليمنيــة ذات الخـ بـرةْ ،
ـا� عــى خطــط التنميــة
العمــار بعــد الـراع ي� اليمــن؛ و ذلــك بغيــة التأثـ يـر إ
الخلفيــات السياســية واالجتماعيــة -عــى التنميــة واالقتصــاد وإعــادة إ
اليجـ ب ي
السـ تـراتيجية .الموقــع
والقليميــة والدوليــة .يتــم تنفيــذ المـ شـروع مــن قبــل  CARPOو  DeepRoot Consultingومركــز صنعــاء للدراســات إ
المحليــة إ
إ ت ن
و� ألبطــال التنميــة.https://devchampions.org/ :
اللكــر ي
أ
ـرة المعروفــة اختصــارا بـــ  SMEPSورشــة عمـ ٍـل ممولــة مــن مـ ش
ـدول المســمى بـــ “إعــادة العمــال”
ـروع البنــك الـ ي
 27أطلقــت وكالــة تنميــة المنشــآت الصغـ ي
أ
والمعــروف اختصــارا بـــ ،BBBوجمعــت الورشــة بـ ي ن
ش
ـ� القطــاع الخــاص مــن جميــع أنحــاء اليمــن ومنطقــة الــرق الوســط وشــمال أفريقيــا لمناقشــة
ـ
ممث
ـ�
ي
ف
ت
ـ� تلــت اجتماعــات ســابقة ،إىل تشــكيل مجموعــة
النعــاش ف ي�
النســانية وجهــود إ
دور القطــاع الخــاص ي� دعــم الجهــود إ
اليمــن .تهــدف ورشــة العمــل ،الـ في
ف
مــن القطــاع الخــاص .و تتمثــل أهــداف مجموعــة القطــاع الخــاص هــذه ي� )1( :شإ�اك القطــاع الخــاص ي� صنــع السياســات االقتصاديــة؛ ( )2زيــادة دور
ف
ف
النعــاش وإعــادة التعمـ يـر .انظــر المزيــد ف ي�:
والنمائيــة؛ ( )3شإ�اك القطــاع الخــاص ي� برامــج وجهــود إ
النســانية إ
القطــاع الخــاص ي� الجهــود إ
�World Bank (2019): Yemen Private Sector Cluster. “Engaging the Private Sector in Decision-Making, Humanitarian Efforts and R&R Efforts”, Pol
icy Memo. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/740431563254533655/pdf/Yemen-Private-Sector-Cluster-Engaging-the-Private-Sector-in-Decision-Making-Humanitarian-and-R-and-R-efforts-Policy-Memo.pdf (19.04.2020).
 28مقابلة مع رجل أعمال ي ف� قطاع النفط والغاز ي ف�  8أغسطس  ،2019صنعاء.
Ali Azaki (March 2018): International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: 29
The Need to Improve Coordination in Humanitarian Crisis Response, RYE Policy Brief 3. Available at
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/Rethinking-Yemen%E2%80%99s-Economy-policy-brief-3.pdf (06.08.2019).
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الخــاص ف ي� أن مصلحتهــا تكمــن ف ي� تطبيــق أحكام
القانــون؛ فالتجــار يدركــون بــأن فشــل الدولــة
المركزيــة ســيؤثر عليهــم مــن الناحيــة الماليــة.
غـ يـر أن عــدداً مــن الـ شـركات تتــورط ف ي� أنشــطة
غــر قانونيــة ،أو تشــجع عــى خصخصــة أ
المــن
ي
والقضــاء مــن خــال دعمهــا للمليشــيات المحلية
بغيــة حمايــة أصولهــا ،كمــا هــي الحال مــع ميناء
تصديــر الغــاز ببلحــاف .إن تأســيس مثــل هــذه
الكيانــات خــارج إطــار ســيطرة الســلطات العامة
يحمــل إمكانيــة زعزعــة االســتقرار مســتقبالً.

ن
المــد�  .ومــن
أخــرى مــن منظمــات المجتمــع
ي
بـ ي ن
ـ� جهــود أخــرى فقــد وفــرت مجموعــة هائــل
ف
ســعيد ســاال غذائيــة للمــدارس ي� مناطــق عــدة
حــول اليمــن؛ لتقــدم نموذجــا يحتــذى بــه ف ي�
ـياس للقطــاع الخــاص .عــاوة عــى
الحيــاد السـ ي
ذلــك ،وتحســباً النتشــار جائحة الفـ يـروس التاجي
 Covid-19ف ي� اليمــن قامــت المجموعــة بالتعــاون
مــع جهــات أخــرى ف ي� القطــاع الخــاص واتحــاد
الغــرف التجاريــة والصناعيــة ،وبالتنســيق مــع
المــم المتحــدة ،بالتــرع بعـ شـرات آ
أ
الالف مــن
ب
حقائــب الفحــص إىل جانب معــدات طبية أخرى
ف
30
يشــكك معظــم التجــار ي� فاعليــة وحياديــة
لعمــوم البــاد.
القضــاة والمحاكــم ،ونظـراً النعــدام الثقــة يلجأ
الكثــرون منهــم للقنــوات البديلــة ،خصوصــاً
قــام القطــاع الخــاص ،أيضــا ،بدعــم المجتمــع
ي
ن
المــد� بطــرق أخــرى .فثمــة تجــار يشــاركون الوســاطات القبليــة والجهويــة .وثمــة محــاوالت
ي
ف ي� برامــج أهليــة محليــة مختلفــة .وعــى ســبيل إلحالــة قضايــا التحكيــم اىل الغــرف التجاريــة،
المثــال تقــوم منظمــة نبــض للعدالــة االجتماعية كمــا ف ي� صنعــاء وتعــز .غـ يـر أن هــذه المراكــز ال
بتوفــر الدعــم المــال والفــن
ين
للمواطنــ� ،ال تحظــى بالدعــم المطلــوب؛ ال مــن الدولــة وال
ي
ي
ي
ف
ت
ســيما ي� عــدد مــن المديريــات بمحافظــة إب مــن القطــاع الخــاص ،بالرغــم مــن ال�ويــج لهــا
ف
ت
ت
ضمــن مشــاريع تنمويــة.
ـ� تشــجع
وتــأ� أ جهــود دعــم عـ بـر المحطــات إ
ي
الذاعيــة ي� صنعــاء الـ ي
المنشــآت الصحيــة وتزويدهــا بالدويــة والتكفــل عــى إســتخدام آليــات التحكيم بواســطة الغرفة
ت
الــ� التجاريــة .ف ي� هــذا الســياق ،تظهــر عــدم قــدرة
بالعمليــات الجراحيــة ضمــن التدخــات ي
ف
الســهام الفاعل
يقدمهــا التجــار .ومــن خــال التنســيق مــع تدخــل
القطاع الخاص حالياً ي� إ
أ
المجالــس المحليــة ظهــرت مبــادرات خاصــة ف ي� دعــم المــن والقضــاء.
ف ي� ح�ض مــوت لدعــم فئــة الشــباب والنســاء
بالتدريــب والتمويــل لمشــاريعهم ،وهــو مــا
نتــج عنــه حصــول أكـ ثـر مــن  100مـ شـروع عــى التعليم
التمويــل ف ي� هــذه المحافظــة ابتــدءاً مــن عــام
2018م ،وثمــة معلومــات وافيــة عــن ذلــك ف ي� منــذ انــدالع الحــرب اســتفاد عــدد محــدود مــن
ين
المتعلقــ� بـ”الشــباب” و”النســاء” المؤسســات التعليميــة مــن إســهامات القطــاع
الموجزيــن
ف
31
ش
الخــاص ي� تغطيــة تكاليــف التشــغيل أو رواتــب
ضمــن هــذا المــروع.
بــ�ن
ن
المعلمــ�  .إن بعــض هــذه العالقــات ي
ي
ض
ن
المــا� البعيــد كمــا هــي
القطاعــ� تمتــد إىل
في
ي
الأمن والقضاء
الحــال ي� لعبــوس يافــع بمحافظــة لحــج ،حيــث
ـ� بالدعــم الكبـ يـر من آل
يحظــى الـ
ـكادر التدريـ ي
أ
أ
ف
ف
ئ
ت
و� مناطق
تــراوح حالــة انعــدام المــن ي� البلــد ضمــن العيسـ ي
ـا� الرسة التجاريــة المعروفة .ي
درجــات متفاوتــة .وتعـ بـر معظــم ش�كات القطاع أخــرى أخــذ زمــام المبــادرة العبــون آخــرون مــن
Reuters (21.04.2020): ‘Companies give Yemen tens of thousands of coronavirus test kits to ease shortage’, in: Reuters. Available at 30
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-yemen/companies-give-yemen-tens-of-thousands-of-coronavirus-test-kits-to-easeshortage-idUSKCN22332S (23.04.2020).
 31الخليــدي ،والجــداوي ،نيفي ـنز
ف
فيل�يــك يــاداف ( :)27.02.2020دور النســاء ي ف�
ـتايس
ـ
وس
ـارة،
ـ
زب
ـس
ـ
وبلقي
،
�
ـو
ـ
الج
ـان
ـ
إيم
ـك
ـ
وكذل
ص.7
(،)27.04.2020
ي
ي
ب
ف
بنــاء الســام ي ف� اليمــن ،موجــز مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
الجتماعــي ي� جامعــة صنعــاء،
بال�اكــة مــع الـ شـرق  CARPOومركــز دراســات أبحــاث النــوع إ
رقــم  ،14ص .10
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القطــاع الخــاص ،مثــل  MTNش
و�كــة الزيــادي البيئة

ين
للمعلمــ�.
توفــر ســال غذائيــة
عــن طريــق
ي
ف
ومــع ذلــك ،فــإن التعليــم عمومـاً ،بمــا ي� ذلــك
التعليــم المهــن ي والتقــن ي  ،يظــل بعيــداً عــن
أولويــات الدولــة والمانحـ ي ن
ـ� والقطــاع الخــاص.
وبــكل المقاييــس فــإن نمــو رأس المــال البـ شـري
كب�منذ بدايــة الحرب،
قــد تراجــع معدله بشــكل ي
ف
يعــد ش�طــا أساســيا ي� أي
برغــم أن التعليــم
ّ
العمار
مـ شـروع يســتهدف بنــاء الســام وإعــادة إ
مســتقبالً.

إن االســتثمار ف ي� الرأســمال البـ شـري اليم ـن ي مــن
شــأنه أن يكــون أداة رئيســية لمنــع عودة اســتعار
ف
ـا� االقتصــادي بعــد
المواجهــات وتســهيل التعـ ي
انتهــاء الحــرب .إن ضعــف وتمــزق الســلطة
ف
و�
يجعالنهــا عاجــزة عــن القيــام بواجباتهــا ،ي
نفــس الوقــت مــن شــأن هــذا الوضــع أن يجعــل
القطــاع الخــاص مؤهــا لالســتثمار وتنفيــذ
32
سياســات مصممــة لتنميــة الرأســمال البـ شـري.
بيــد أن ثمــة حاجــة واضحــة للتنســيق أ
الفضــل
ين
ين
القطاعــ� العــام والخــاص ،وال ســيما
بــ�
ـال للمنشــآت التدريبيــة
مــن خــال
الدعــم المـ ي
ت
ش
ـ� تســتهدف الــركات المحليــة.
التخصصيــة الـ ي
آ
وعــى الرغــم مــن الصــورة القاتمــة ،فــإن الونــة
أ
يجا�
الخـ يـرة قــد كشــفت عــن أمثلــة للتعــاون إ
ال ب ي
ين
ين
القطاعــ� .فقــد أقامــت ش
ال�كــة اليمنيــة
بــ�
للغــاز المســال برنامجــاً ناجحــاً اضطلــع بــه
ال�نامــج
معهدهــا التقــن ي ف ي� بلحــاف،
ويقــدم ب
تعليمــا تقنيــا ذا مســتوى رفيــع ف ي� مجــاالت
غــر أن
مرتبطــة بصناعــة الكربونــات الســائلة .ي
جمــدت
هــذه المبــادرة ،ويــا لســوء الحــظ ،قــد ِّ
بســبب الحــرب .كمــا قدمــت ش�كات أخــرى دعما
ماليــا لمشــاريع أخرى ،ومــن ذلك تـ بـرع مجموعة
الحبــاري بـــ  80٪مــن إجمــال كلفــة تشــييد مبـىن
ي
ت
االلك�ونيــة بجامعــة صنعــاء.
قســم الميكانيــكا

كثــرة وراء الــدور المحــدود
تكمــن أســباب ي
ف
إلســهامات القطــاع الخــاص ي� مســألة البيئــة.
وتجــادل بعــض الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع
ـ� أمامهــا هــو غياب
الخــاص بــأن العائــق الرئيـ 33ي
أي إطــار لسياســة الدولة .ال توجــد أية أهداف
وطنيــة إلرســاء أولويــات تخص البيئة وإرشــادات
توجيهيــة بخصــوص صنــع سياســات تتعلــق
وبالتــال فــا يوجــد توجــه
بموضــوع البيئــة.
ي
منســق لعامــة الشــعب .أمــا بالنســبة للقطــاع
الخــاص فــا توجــد ف ي� اليمــن ســوى ضوابــط
محدودة جــداً بخصــوص المســؤولية االجتماعية
ت
ـ� ينبغــي أن تتحملهــا الـ شـركات ،ويدخــل مــن
الـ ي
توفــر ضمانــات بيئيــة
ضمــن ذلــك مســؤولية
ي
وقائيــة .و إىل جانــب بقــاء الوعــي العــام متدنيـاً
حــول التحديــات البيئيــة المســتقبلية ،فكثـ يـر من
الفاعلـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال القطــاع الخــاص هــم أيضــا
مل�مـ ي ن
غـ يـر ت ز
ـ� بمســؤولياتهم تجــاه البيئــة .وهــو
أ
ف
ض
ـا�  ،مرات عديدة ،عن
ضالمر الذي أســفر ي� المـ ي
أ�ار كبـ يـرة جــداً طالــت البيئــة وكان المتســبب
ـ� ســبيل المثال
ففيهــا هــو القطــاع الخــاص .فعـ ي
ي� الدراســة المعنونــة بــــ”رؤى محليــة بخصوص
الســام ف� ح�ض مــوت” ي ن
يبــ� (مركــز صنعــاء)
ي
الهمــوم البيئيــة القائمــة المتعلقــة بالقطــاع
النفطــي ف ي� المحافظــة ،بمــا فيهــا “التلــوث مــن
جــراء النفايــات ت
الب�وليــة والميــاه المســتخدمة
34
لغســل الناقــات النفطيــة”.
ومــع ذلــك بــدأت تظهــر بعــض الســلوكيات
اليجابيــة :فقــد قلصت الطاقة الشمســية بشــكل
إ
ش
مبــا� االعتمــاد عــى الطاقــة الكربونيــة.
غــر
ي
وفضــا عــن ذلك ،فــإن إعــادة زراعــة المحاصيل
وإن كان
البديلــة والمــدرة للســيولة
النقديــةْ ،
ف
ذلــك بخطــوات ت
مــرددة ،بمــا ي� ذلــك زراعــة

Rethinking Yemen’s Economy (January 2020): Developing Human Capital. 32
سبتم�  ،2019صنعاء.
 33مقابلة مع سيدة أعمال ي ف� 2
ب
Sana’a Center for Strategic Studies (2019): ‘Local visions for peace in Hadramawt’, in: Sana’a Center for Strategic Studies. Available at 34
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7893 (19.04.2020).
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الـ ب ن
ـ� ف ي� كل مــن يافــع وحجــة وجبــل بــرع ،لهــو التعاون والــراع ي ن
القطاع
ب�
أ
أ
ف
أمــر ينعــش المــل ي� وضــع حــد لهــدر الميــاه الخاص والجهــات الفاعلة الخرى

عــى المــدى البعيــد.

إن دور التجــار ،وخصوص ـاً ف ي� الزراعــة ،واضــح
عــى صعيــد التلــوث البيـئ ي واالســتغالل المفرط
ت
ن
ـ�
للمــوارد الطبيعيــة .و كمــا تبـ يـ� المقابــات الـ ي
أجريناهــا ،فــإن فكــرة المســؤولية االجتماعيــة
لــدى الـ شـركات غـ يـر حـ ض
ـا�ة بتات ـاً .أفــاد أغلــب
مــن أجرينــا معهــم المقابــات بــأن االهتمــام
بالبيئــة يبقــى محصــوراً ف ي� متطلبــات المشــاريع.
أ
ـاس والحــي عــى ذلــك هو مســألة
والمثــال السـ ش ي
المبيــدات الح�يــة خاصــة نظــراً الســتهالك
القــات مــن قبــل نســبة عاليــة مــن الســكان (هــذا
أســاس بالنســبة للحــرب كــون القــات
القطــاع
ي
المنضم�ن
يشــكل أحــد المزايــا الممنوحة للرجــال
ي
للمليشــيات) .وبينمــا يــر بعــض التجــار بأنهــم
تز
االلــرام
يعــون قضيــة البيئــة ويعملــون عــى
بالمعايـ يـر الدوليــة ،فــإن آخريــن كـ ثـرا يقومــون
ـت�اد واســتهالك المنتجــات المـ ضـرة بالحيــاة
باسـ ي
النباتيــة والمحظــورة عالميـاً .ومن ناحيــة مقابلة،
فــإن االســتثمار ف ي� تحليــة الميــاه وتزويــد ميــاه
ش
الــرب وكــذا ف ي� معامــل تنقيــة الميــاه بت�هــن
أن الصحــة البيئيــة قــد تصبــح ســوقاً صاعــداً
بالنســبة للقطــاع الخــاص ،وهــو مــا مــن شــأنه
أن يمكــن التجــار أن يلعبــوا دوراً رئيســياً ف ي� بنــاء
بيئــة مســتدامة .بيــد أن االهتمــام حاليـاً
بالتغ�
ي
المناخــي وأثــره عــى البيئــة التجاريــة يظــل
متدنيــاً .ف
التأثــرات المحتملــة حاليــاً
و� ضــوء
ي
ي
ت
ـ�
ومس نــتقبال ً للتغـ يـر المناخــي عــى اليمــن – الـ ي
ـا� مــن شــحة الميــاه أص ـا ً – فثمــة حاجــة
تعـ ي
ملحــة لمعالجــة هــذه الهمــوم عــن طريــق
إدخــال إطــار تنظيمــي يعالــج قضايــا البيئــة إىل
ين
التدابــر الوقائيــة والمســؤولية
تضمــ�
جانــب
ي
ف
ت
ش
الــ�
ال�امــج
االجتماعيــة للــركات ي� جميــع ب
ي
تعمــل مــع القطــاع الخــاص.

ن
يمكــن أن يُفهــم ن
المد� ف ي� الســياق
مع� المجتمع
ي
اليم ـن ي بأنــه عبــارة عــن “تلــك المســافة الواقعــة
ـ� الحكومــة أ
بـ ي ن
والح ـزاب السياســية والتنظيمــات
المجتمعيــة كالقبائــل” 35عــاوة عــى مجموعــات
ين
ين
مختلفــ� .لقــد ركــزت عــدة
اجتماعيــ�
وقــادة
ف
كثــراً عــى
منظمــات مدنيــة نشــطة ي� اليمــن ي
الحــال �ف
النســانية ،تمامــا كمــا هــي
االســتجابة إ
ي
الجهت�ن
ن
القطــاع الخاص .كما اتســم التعاون يب�
ي
الفاعلتـ ي ن
ـ� عمومـاً بقيــام القطــاع الخــاص بتوفـ يـر
ن
المد� .ولكن
المنــح والمعونات الماليــة للمجتمع
ي
مــع الــدور المتعاظــم لالعــ� المجتمــع المــد�ن
ي
بي
كمــزودي الخدمــات ،اىل جانــب ظاهــرة التعامــل
غــر الرســمية ف ي� القطــاع
مــع الجهــات الفاعلــة ي
ف
الخــاص ،فإنــه قــد يظهــر التضــارب ي� المصالح.
إن انعــدام الثقــة المتبــادل والناجــم عــن المناخ
الســياس الحــال قــد وســع الهــوة بـ ي ن
ـ� كل مــن
ي
ي
ن
المــد� والقطــاع الخــاص.
المجتمــع
منظمــات
ي
يفيــد بعــض مــن جــرت مقابلتهــم مــن القطــاع
الخــاص بــأن العــوازل ي ن
بــ� كل مــن منظمــات
ن
ـد� والقطــاع الخــاص تتصــل كذلك
المجمتــع المـ ي
والمكانــات المتواضعــة لــدى منظمات
بالقــدرات إ
ن
ـد� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة.
المجمتــع المـ ي
ت
بال� ي ز
العــام ف ي� اليمــن ،فإنــه
كــر عــى قطــاع إ
ـ� وإقليميـ ي ن
فاعل� يمنيـ ي ن
ين
ـ� .وهو
يخضــع لســيطرة
أ
المــر الــذي أســفر عــن تســييس هــذه الصناعــة.
العــام ال يو ِّلــد ســوى أرباحـاً بســيطة،
وبمــا إن إ
أ
أ
ف
ـدت أصــا ،فإنــه يظل ،ي� العــم الغلب،
وجـ ْ
إن ِ
ف
مرتبطـاً بأطـراف ضالعــة ي� الحــرب ،وبذلك يظل
تحـ ي ز
ـر مخرجاتــه أمـرا حتميا 36.وبصــورة عامة ،فإن
ف
العالميــة تتعامل مــع ش�كات ي� القطاع
الــوكاالت إ
ت
ن
الخــاص كزبائــن محتملـ يـ� مــن أجــل أن تشــري
والعــان.
تلــك الـ شـركات منهــا خدمــات الدعايــة إ
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العــام عنــد محاولــة
ومــن هنــا ،فــإن وكاالت إ
ف
اضطالعهــا بدورهــا المهـن ي المتمثــل ي� الرقابة و
إفــادة المواطــن ،تجد معاناة كونهــا تتلقى الدعم
ـال مــن أشــخاص لهــم نشــاطات وانتمــاءات
المـ ي
العالمية
سياســية .تغطــي العديــد من المنصــات إ
القضايــا االقتصادية ،خصوصاً ما كان يتعلق منها
بالفســاد ،تفعــل ذلــك ف ي� الغالــب بشــكل منحــاز،
الشــاعات .ومــع ذلــك
بــل تعمــد أحيانـاً إىل نـ شـر
إ
فقــد أصبحــت التفاعــات ي ن
العــام والتجار ف ي�
ب� إ
القطــاع الخــاص بناءة؛ ال ســيما تغطيتهــا المهنية
ت
ـ� تواجــه
لقضايــا أوســع أفق ـاً مثــل المشــاكل الـ ي
القطــاع الخــاص وكــذا المنــاخ االســتثماري .ومــع
أن القطــاع الخاص قد ال يكون مؤهال ً للمســاهمة
ف� تدريــب الصحفيـ ي ن
ـ� ،فإنــه قــد يكــون بإمكانــه
ي
المســاهمة مــن خــال تأســيس أو دعــم القنــوات
العــام مــن بقائه مســتقال ً
العالميــة ،بمــا يمكــن إ
إ
ـياس المؤطر.
بــدال ً مــن اعتماده عــى الدعم السـ ي
ين
تمكــ� المــرأة والشــباب
اعتــرت قضيــة
قلمــا
ب
مــن أولويــات القطــاع الخــاص .وبرغــم ذلــك
فثمــة مبــادرات عديــدة قيــد التنفيــذ؛ ومــن ذلك
مجلــس رجــال أ
العمــال الشــباب الــذي يتبــىن
وجهــات نظــر الشــباب وينظــم دورات تدريبيــة
لهــم ،وعــى نفــس الغــرار تلــك أ
ال قســام
المخصصــة لســيدات أ
العمــال ف ي� مختلف الغرف
إن ت
ال� ي ز
كــر عــى الشــباب
التجاريــة اليمنيــةَّ .
والمــرأة يمثــل أهميــة خاصــة بالنســبة لبنــاء
الســام كمــا تبـ ي ن
ـ� موجـزات أخــرى نـ شـرت ضمن
37
القصــرة.
هــذه السلســلة مــن الدراســات
ي
ن
ـ� الفئتـ ي ن
بالفعــل ،إن هاتـ ي ن
ـ� الحيويتـ يـ� ينبغــي
منحهمــا الفــرص يك تخلقــا ديناميــكات بنــاءة مــن
شــأنها نث� أ
الفراد عــن اللجوء إىل العنف.
ي

13

أ
العمــال يؤكــدون بــأن االقتصــاد يجــب أن يبقــى
محيــداً عــن الحــرب .وهــذا أ
المــر بالتأكيــد لــم
يحـ ّـدث ف
غ� أن
ـابقة.
ـ
الس
ـدة
ـ
الم
ـة
ـ
طيل
ـع
ـ
الواق
�
ي
ي
الحــرب قــد منحــت القطــاع الخــاص دوراً أكـ ثـر
ـ� للخدمــات ف ي�
أهميــة ،حيــث بــرز كمـ ّ
ـزود رئيـ ي
ظــل انهيــار القطــاع العــام.
لقــد بــذل القطــاع الخــاص جهــوداً ملموســة ف ي�
النســانية للمجتمــع ،ســواء مــن
الغاثــة إ
توفـ يـر إ
ـال لمنظمــات المجتمع
خـ
ـال توفـ يـر الدعــم المـ ي
ن
ـد� والمنظمــات غـ يـر الحكوميــة أو بواســطة
المـ ي
الخ�يــة .غـ يـر أن المنظمــات الدوليــة
جمعياتــه أ ي
الغاثيــة ،كالمــم المتحــدة ،قــد وفــرت دعمهــا
إ
ن
نســا� دون أي اعتبــار لمســاندة االقتصــاد
ال
إ
ي
والقطــاع الخــاص .ومــع إقرارهــا بأهميــة الدعم
ن
ين
ين
أساســي�
قضيتــ�
نســا� فقــد تــم إغفــال
ال
إ
ي
أ
ض
ن
واللتــ� ينبغــي أن تعالجــا؛ ال وىل� :ورة
ي
ت
ز
ش
اســتخدام الــركات المحليــة المعروفــة ب�ويــد
ن
ـا�  .فبإمــكان المنظمــات
حاجيــات الدعــم إ
النسـ ي
غ� الحكومية اســتخدام القطاع الخاص
الدولية ي
ش
لــراء المــواد ،إضافــة إىل توزيــع المعونــات.
بالتــال  ،أن يدعــم كال ً مــن
ومــن شــأن ذلــك،
ي
القطــاع الخــاص واالقتصــاد مع ـاً .أمــا القضيــة
الثانيــة :فهــي إغفــال المجــاالت التنمويــة مــن
ـ� الدوليـ ي ن
جهــة الســلطات والمانحـ ي ن
ـ� والقطــاع
ف
يز
ممــر
الخــاص .فالقطــاع الخــاص ي� موقــف
يؤهلــه للمســاعدة ف� أ
المــور التنمويــة كبنــاء
ي
المــال للمشــاريع
الدعــم
القــدرات ،وتقديــم
ي
الناشــئة ،وتقويــة إعــام مســتقل ،وتأســيس
ملتقيــات للشــباب والمـرأة لتمكينهم مــن تحقيق
ذواتهم.غـ يـر أن القطــاع الخــاص يتطلب الدعم
الفـن والمــال مــن الكيانــات الدولية مثــل أ
المم
ي
ي
غ�هــا.
المتحــدة أو ي

يقــر معظــم التجــار ورواد أ
العمــال أن هنالــك
احتياجات القطاع
تلبيــة
ف
حاجــة كذلــك ت ز
ل�ويــد القطــاع الخــاص بوســائل
الخــاص ي� عملية بناء الســام
التغــر.
التأقلــم مــع البيئــة التجاريــة دائمــة
مــن أجــل أن يســهم القطــاع الخــاص إيجابيــاً فالقطــاع الخــاص محصــور بشــكل كبــر ي �ف
ي ثي
ف ي� بنــاء الســام ف ي� اليمــن ،فــإن معظــم ورواد قطاعــات قليلــة مــن االقتصــاد ويعتمــد أكــر
�نز
فيل�يك ياداف (.)27.02.2020
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ـت�اد حـ تـى ف ي� مجــال الصناعــة .هنالــك
عــى االسـ ي
حاجــة لبنــاء القــدرة لــدى القطــاع الخــاص
مــن أجــل الدخــول ف ي� قطاعــات جديــدة ،ممــا
ـت�اد ومــن ثــم
قــد يقلــل مــن الحاجــة إىل
االسـ ي
أ
إىل العملــة الصعبــة ،وهــو المــر الــذي يمثــل
مســألة رئيســية ف ي� هــذه الحــرب .عــاوة عــى
ذلــك ،يجــب تأهيــل وتشــجيع القطــاع الخــاص
عــى الخــوض ف ي� قطاعــات توفــر فــرص عمــل،
ومنهــا الزراعــة .بإمــكان القطــاع الخــاص كذلــك
أن يلعــب دوراً رياديـاً ف ي� تقديــم ســلع وخدمــات
جديــدة ،وتطويــر محاصيــل جديــدة ،وأنظمــة
النشــاءات والنقــل
ري ،وأشــكال جديــدة مــن إ
التغــر المناخــي،
بمــا
مــن شــأنه التأقلــم مــع ف ي
أ
وهــو المــر الــذي قــد يســاعد ي� تجنــب رصاعات
مســتقبلية؛ فــا شــك أن قطاعـاً خاصـاً ومجتمعـاً
غــر مســتعد للمســتقبل ســيتحوالن إىل مشــكلة
ي
أ
ف
خطــرة ي� العقــود القادمــة .إن مــن الهميــة
ي
بمــكان أن يتلقــى التجــار معلومــات حــول كيفيــة
المتغــرة – وهــذا يتضمــن
التأقلــم مــع البيئــة
ي
التغـ يـر المناخــي – وذلــك يك يتمكنــوا مــن لعــب
دور ب ّنــاء ف ي� االقتصــاد بطريقــة تــؤدي إىل مــن
جهــة إىل التخفيــف من أثــر اقتصــاد الحرب ،ومن
جهــة أخــرى إىل توفـ يـر فــرص عمــل .فضــا عــن
الحاجــة لتحليــل وتأهيــل مــن هــذا النــوع ،فــإن
هنــاك حاجــة ماســة ،كمــا أســلفنا ،إىل االســتثمار
ف ي� الرأســمال البـ شـري مــن أجــل تنميــة القــدرات
اليمنيــة بما من شــأنه تحقيــق التطور االقتصادي.
هنالك شــأن آخــر متعلق بالقطــاع الخاص يتمثل
ف ي� عــدم قدرتــه عــى تشــكيل تكتــات قوية ذات
تأثـ يـر ف ي� صناعــة الق ـرار .وثمــة تكتــات تشــكلت
مؤخـرا مثــل “قيــادات التنميــة” و ”مـ شـروع إعادة
أ
كث�يــن ممــن قابلناهــم مــن
العمــال“ .غـ يـر أن ي
أجــل هــذا الموجــز قــد أشــاروا إىل أن هــذه
التكتــات قــد تشــكلت مؤخ ـرا كمــا أن أثرهــا ف ي�
إق ـرار السياســات عــى أغلــب القطــاع الخــاص
ضئيــل ،وال ســيما تلــك المؤسســات المتوســطة
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والصغـ يـرة .ولعــل هنــاك حاجــة لهــذه التكتــات
أن تنســق وتتعــاون مــع منظمــات المجتمــع
ن
التغيــر
المــد� والســلطات المحليــة إلحــداث
ي
ي
الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر عــى عــدد أكـ بـر مــن
مؤسســات القطــاع الخــاص.

التوصيات
الســتجابة الحتياجات القطاع الخاص التفصيلية
إ
أ
ف
أمرغايــة ي� الهميــة إال أنــه ،بأغلــب المعايـ يـر،
فبالمــكان اتخاذ
يظــل مهمــة صعبــة .وم آــع ذلــك إ
خطــوات ملموســة الن لتحقيــق أي تحســن
وتطويــر للقــدرات لــدى التجــار من أجــل تقديم
إســهامات إيجابيــة للمجتمــع.

تأســيس كيــان للتنســيق بـ ي ن
ـ� القطــاع الخــاص
ومنظمــات المجتمــع المـ ن
ـد�
ي
إن لــدى كل مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات
ن
المــد� فــرص للعمــل معــاً لصالــح
المجتمــع
ي
ن
المد� عىل
المجتمــع .تعمــل منظمــات المجتمــع
ي
مســتوى المجتمعــات المحليــة ضمــن مجــاالت
عديــدة من خــال أ
الخ�يــة واالجتماعية
النشــطة ي
والتعاونيــة؛ خاصــة ف ي� الزراعــة وتنميــة القــدرات،
ين
ين
الفاعلــ� ف ي�
وتمكــ� المــرأة والشــباب .إن عــى
المجتمــع المـ ن ف
و� القطــاع الخــاص الرســمي
ي
ـد� ي
أن يؤسســوا كيان ـاً محايــدا وغـ يـر متحــزب يقــوم
بالتنســيق؛ وذلــك مــن أجــل الحــد مــن الحواجــز
ت
ـ� بينهــم وتنســيق الجهــود بغيــة التدخــل ف ي�
الـ ي
أرجــاء البــاد المختلفــة لصالــح القضايــا التنموية
مثل بناء القدرات ،واالســتثمار الزراعي ،أ
والعمال
ين
توفــر
وتمكــ� المــرأة (بمــا ف ي� ذلــك
الخ�يــة،
أي
ي
فــرص عمــل للنســاء) .وســيكون لهذا الكيــان الثر
أ
القــوى ش�يطــة تعاونــه الوثيــق مــع الســلطات
المحليــة (انظــر النقطــة التاليــة).
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إنشــاء شــبكة ربــط ي ن
بــ� القطــاع الخــاص
والمــال لتوســيع اســتثماراته ف ي� قطــاع الزراعــة
ي
ن
ومنظمــات المجمتــع
المــد� والســلطات الــذي مــا يـزال أكـ بـر مصــدر ف ي� اليمــن للعمالــة.
ي
ا لمحليــة

ثمــة حاجــة بــأن يضطلــع القطــاع الخــاص
ن
المد� والســلطات المحلية
ومنظمــات المجتمــع
ي
فبالمــكان إنشــاء عالقة
بأمــر تنســيق جهودهــم .أ إ
ذات فائــدة مشـ تـركة بـ ي ن
ـ� الط ـراف الثالثــة مــن
خــال إيجــاد شــبكة مؤسســية .ومــن أ
المثلــة
العمليــة عــى ذلــك ،صنــدوق ح�ض مــوت
ش
ـسء مــن
لدعــم أصحــاب المشــاريع ،الــذي أنـ ي
قبــل القطــاع الخــاص بالتنســيق مــع منظمــات
المجتمــع المـ ن
ـد� والســلطات المحليــة ،والــذي
ي
ـيس ألكـ ثـر مــن
وفــر التدريــب والرأســمال التأسـ ي
أ
 ١٠٠شــخص مــن رواد المشــاريع والعمــال .إن
مــن شــأن شــبكة كهــذه ،ف� المحصلــة أ
الخـ يـرة،
ي
أن تعــزز الحوكمــة المحليــة وأن توفــر الفرصــة
ن
ـد�
للقطــاع الخــاص
ولمنظمــات المجتمــع المـ ي
ف
مــن أجــل المشــاركة ي� رســم السياســات المحلية
والممارســات لمــا يخــدم مصالــح المجتمــع.

تشــجيع الجهــات الفاعلــة الدوليــة إلعــداد
اسـ تـراتيجيات وآليــات تمكــن للقطــاع الخــاص
مــن دعــم المجتمــع
إذا كان ينــاط بالقطــاع الخــاص مهمــة تــرك أثــر
التأثــر عــى المجتمــع
أكــر عــى االقتصــاد و
ي
ب
تأم�ن
باتجــاه بنــاء الســام (خصوصاً عن طريــق ي
فــرص عمــل وتوفـ يـر الخدمــات) ،فإنــه يحتاج إىل
ـدول  .لقــد تأثــر
العــون مــن ِق َبــل المجتمــع الـ ي
ـل� من جراء الوســائل
القطــاع الخــاص بشــكل سـ ب ي
آ
والليــات المتبعــة مــن المنظمــات الدوليــة غـ يـر
ت
الــ� أوقفــت
الحكوميــة والمؤسســات أالدوليــة ي
النســانية .فمــن
جهودهــا حــرا عــى الزمــة إ
ضمــن القضايــا التنمويــة المهملــة توفـ يـر الدعــم
ن
ـال للقطــاع الخــاص بمــا مــن شــأنه
الف ـ ي ن والمـ ي
تمكــ� التجــار مــن خــوض مجــاالت جديــدة
ف ي
ش
ي� االقتصــاد أو العمــل عــى تمويــل الــركات
الناشــئة الصغـ يـرة والمتوســطة .عالوة عىل ذلك،
ن
فقــد يحتــاج القطــاع الخــاص إىل الدعــم الفـ ي

إن توفـ يـر المســاعدات العينية ألغراض إنســانية،
بــد ال ً عــن المعونــة النقديــة ،لــم يســاعد
االقتصــاد المتدهــور .فمــن خــال المســاعدة
العينيــة “تنافســت” آليــات أ
المــم المتحــدة،
ضمــن مســاعدات أخــرى ،مــع القطــاع الخــاص
توفــر المــواد.
المحــ� بــدال ً عــن توظيفــه ف ي�
ي
وعــى يالنقيــض مــن ذلــك ،فإنــه ت
يفــرض عــى
الجهــات الدوليــة أن تشــجع ديمومــة الســوق
الــ� تظــل آ
ت
الليــة الوحيــدة القــادرة
المحليــة ي
عــى تلبيــة احتياجــات ســكان اليمــن .فعندمــا
تقــدم مســاعدات إنســانية يجــب أن تعطــى
أ
المــكان ،للحــواالت الماليــة بدال ً
الولويــة ،قــدر إ
عــن المعونــات العينيــة ت
الــ� تشــوش آليــات
ي
ن
الســوق المحلية .إذا كان
العي� ض�ورة،
التوزيع ش ي
أ
ف
فالمفــروض أن تعطــى الوليــة ي� �اء الطلبــات
ين
المحليــ�
مــن المصانــع المحليــة والمزوديــن
للســهام ف ي� العمالــة المحليــة ،وهــو مــا ســيكون
إ
مــن شــأنه التقليــل مــن اســتقطاب الشــباب
والــزج بهــم ف ي� االقتتــال ،وكذلــك التقليــص مــن
تكلفــة الحــرب ،كمــا يمكــن أن يكــون مــن شــأنه
ترســيخ أ
الرضيــة الداعمــة للحوكمــة المحليــة من
خــال مدفوعــات القطــاع الخــاص مــن ال�ض ائب
والزكــوات للســلطات المحليــة.

ن
تبــ� الضمانــات البيئيــة ودمــج المســؤولية
ي
االجتماعيــة ضمــن اهتمامــات أي تعــاون مــع
القطــاع الخــاص
كمــا فصلنــا القــول ف ي� قســم البيئــة أعــاه ،فــإن
ثمــة تدنيــا ف� الوعي لدى الفاعلـ ي ن
ـ� ضمن القطاع
ي
الخــاص بمســؤوليات هــذا القطــاع تجــاه البيئــة
تغــر المنــاخ عــى البيئــة التجاريــة ف ي�
أو آثــار ي
ف
اليمــن .إىل جانــب الجهــود المطلوبــة ي� زيــادة
ت
الــ�
البحــث حــول هــذه القضيــة المهمــة – ي
ســتكون عامــا رئيســيا لعــدم اســتقرار اليمــن
ف� العقــود القادمــة – ،فــإن مــن أ
الهميــة بمــكان
ي
أن يقــوم المانحــون والمنظمــات الدوليــة غـ يـر
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الحكوميــة – بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص –
بتبـن ي الضمانــات البيئية والمســؤولية االجتماعية
ضمــن برامجهــم .قــد يتضمــن هــذا قواعــد
وبنــودا ف ي� االتفاقيــات مع القطــاع الخاص يفرض
بالضافــة إىل
بموجبهــا التقيــد ببعــض المعايـ يـر ،إ
عقــد ورش عمــل وأنشــطة أخــرى مــن شــأنها أن
ترفــع الوعــي وتحــدث تغيـ يـراً أساســياً ف ي� مفهــوم
القطــاع الخــاص ودوره ومســؤولياته مــن أجــل
إرســاء االســتقرار ف ي� اليمــن مســتقبالً.

المشــاركة ي ف� رأب الصــدع الــذي طال مؤسســات
ا لبلد
مــن الواضــح أن أيــة محاولــة للنمــو والنهــوض
بالتنميــة تســتوجب معالجــة قضيــة تمــزق
المؤسســات ،خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالبنــك
الحــال الــذي يطــال
المركــزي .إن التمــزق ف ي
المؤسســات قــد تســبب ي� عــدم الثقــة لــدى
الســكان عامــة ،و لــدى القطــاع الخــاص عــى
إن المؤسســات الممزقــة قــد
وجــه التحديــد .ف َّ
جعلــت القانــون ي� حالــة جمــود .فثمــة مناطــق
وفصائــل مختلفــة تتــوىل خلــق قوانينهــا الخاصــة
ف
و� المحصلــة،
خــارج إطــار القانــون العــام .ي
فــإن المســتفيدين مــن هــذا الوضــع هــم “تجــار
ين
الرسمي�،
غ�
الحروب” والفاعلون االقتصاديون ي
وهــو مــا يتــم عــى حســاب القطــاع الخــاص
الرســمي .يجــب عــى الجهــات الدوليــة الفاعلــة
أ
الخــذ بزمــام المبــادرة لمعالجــة تمــزق أهــم
مؤسســة ماليــة يمنيــة – أو عــى أ
القــل إيجــاد
اتفــاق حــول آليــات يكــون مــن شــأنها الســماح
باســتئناف عمــل البنــك المركــزي ف ي� حــال تعـ ثـر
معالجــة انقســام المؤسســة ف ي� هــذه المرحلــة.
ولعــل الممثــل الخــاص أ
للمــم المتحــدة لليمــن
هــو الشــخص أ
النســب لبحــث هــذه القضيــة،
ويتوجــب عليــه ف ي� هــذا الصــدد طلــب المشــورة
مــن تكتــات القطــاع الخــاص مثل اتحــاد الغرف
ش
ومــروع إعــادة
التجاريــة وقيــادات التنميــة
أ
العمــال.
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عن CARPO

تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الـ شـرق ( )CARPOف ي� العــام
أ
ف
ن
ن
 2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن الباحثـ يـ� اللمــان والمقيمـ يـ� ي� ألمانيــا مــن
الوســط أ
ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الـ شـرق أ
وال ن
د� ،والعلوم
السياســية ،أ
والن�ث وبولوجيــا االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محــور
أ
ف
ـا� والكاديمــي.
يتجــاور فيــه البحــث العلمــي ،مــع االستشــارة ،والتبــادل الثقـ ي
ويتوجــه العمــل ف ي� المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون ش
وال�اكــة مــع
الوســط أ
الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين ف� بلــدان الـ شـرق أ
وال ن
د�.
ي
يؤمــن الباحثــون ف ي�  CARPOبــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن
ـلميا مــن خــال صنــع سياســات تتســم
لهــا أن تحقــق مســتقبال مزده ـرا وسـ َّ
بالشــمول ش
وال�اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن
ن
ن
َّ
والخلقــة لــدى الفاعلـ يـ� المعنيـ يـ� .ومــن
كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ـ�
ـ
التفاع
ـل
ـ
النق
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـة
ـ
دائم
ـورة
ـ
بص
ـوات
ـإن  CARPOيفتــح القنـ
هنــا ،فـ َّ
ي
أ
ن
ن
للمعرفــة بـ يـ� المواطنـ يـ� ،وأصحــاب المبــادرات والعمــال ،وصنــاع الق ـرار.
ت ن
و�carpo-bonn.org :
الموقع االلك� ي
Facebook / Twitter: @CARPObonn

عن الك ّتاب

د .طــارق بــركات نائــب العميــد للشــؤون أ
الكاديميــة
والدراســات العليــا بكليــة الهندســة بجامعــة صنعــاء.
ولــه مشــاركات ف ي� القطــاع الخــاص ضمــن مجــاالت
صناعيــة متعــددة.
للتواصلbarakatgroupyemen@gmail.com :
د .عــ� الجربـ ن
ـا� أســتاذ مســاعد ف ي� القانــون التجــاري
ي
بكليــة يالتجــارة واالقتصــاد بجامعــة عمـران .والجربـ ن
ـا�
ي
مــن ذوي الخـ بـرة ف ي� مشــاريع تتعلــق بتطويــر إالصــاح
ئ
ـا� ،ومكافحــة الفســاد ،والحوكمــة.
القضـ ي
للتواصلyem22@yahoo.com : :
د .لــوران بونفــوا ،باحــث ف ي� المركــز الوطـن ي للبحــث
و� المركــز الفرنــ� آ
ف
ف
للثــار
العلمــي  CNRSي� باريــس ،ي
ي
ف
والعلوم االجتماعية ( .)CEFASوهو ،ي� الوقت الراهن،
باحــث زائــر ف ي� مركــز الدراســات العمانيــة بجامعــة
الســلطان قابــوس ف ي� مســقط .ولــــبونفوا العديــد مــن
الدراســات والمداخــات عــن اليمــن خاصــة والجزيــرة
العربيــة بصــورة عامــة.
للتواصلLaurent.bonnefoy@sciencespo.fr :

عن ش
الم�وع
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يســعى هــذا المـ شـروع ،الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن
أ
ـدول ( )GIZإىل تطويــر
الوكالــة اللمانيــة للتعــاون الـ ن ي
قــدرات الباحثــات و الباحثـ يـ� والمنظمــات اليمنيــة
والدوليــة ف ي� مجــال البحــث وتقديــم المشــورة بشــأن
ف
ف
ش
المــروع
و� إطــار هــذا
بنــاء الســام ي� اليمــن .ي
تــم تطويــر وكتابــة تقريــر تحــت عنــوان “متطلبــات
الســام ف ي� اليمــن” وتــوىل مركــز الدراســات التطبيقيــة
الــرق ( )CARPOش
بال�اكــة مــع ش
ش
نــر التقريــر
بالضافــة إىل خمســة موج ـزات سياســة .وقــد كانــت
إ
هــذه المنشــورات نتــاج ش�اكــة بحــث يمنية-دوليــة،
وتمحــورت موضوعاتهــا حول دور الجهــات الفاعلة ف ي�
بنــاء الســام ف ي� اليمــن .تتنــاول الموجـزات الخمســة
ن
والعــام،
ـد� ،والنســاء ،والشــباب ،إ
المجتمــع المـ ي
والقطــاع الخــاص .لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى
ال تن�نــت.
زيــارة موقعنــا عــى شــبكة إ

