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 اإلنسانية األزمات إدارة اقتصاد الحرب في اليمن وأولوية

 إعداد: مجموعة من باحثي المركز

 

 مدخل تأسيسي:

الساحة اليمنية في اآلونة األخيرة، سلسلة من التحركات التي قامت بها بعض  شهدت
األطراف المحلية، غير المحسوبة على أي ٍّ من أطراف الحرب الراهنة، بالتعاون مع هيئات 
ومنظمات دولية، من أجل محاولة التخفيف من عبئ األزمة اإلنسانية التي يعيشها ماليين 

 بب الحرب.من أبناء الشعب اليمني بس

وبحسب تقارير جديدة لألمم المتحدة؛ فإن هناك أكثر من عشرين مليون يمني بحاجة 
 إلى إغاثة غذائية ومعيشية عاجلة، وخصوًصا األطفال.

 ، ومن بين هذه التحركات، مبادرة طرحتها األمم المتحدة لجمع ملياَرْي دوالر، بشكل آنٍّ
باإلضافة إلى قيام اللجنة الدولية للصليب  من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة،

األحمر بالتعاون مع الهالل األحمر اليمني، باطالق مبادرة باسم "الرغيف المجاني" لتوفير 
الخبز لألسر األكثر فقًرا في مدينة تعز التي تعاني من ويالت الحرب والحصار منذ أشهر 

 طويلة.

ة؛ فإن األوضاع في اليمن تدهورت بشكل وبحسب كل التقارير الدولية الموثوقة والمحايد
م، مع بدء الحرب الحالية التي تقترب من إتمام عامها 2015غير مسبوق، بعد مارس 
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الثاني، وتسببت في خسائر فادحة في األرواح، وصلت إلى عشرة آالف قتيل، وتدمير البنية 
المجتمعي،  مليارات دوالر، فضاًل عن األثر 110التحتية، وخسائر اقتصادية تجاوزت 

 والتسبب في معاناة إنسانية كبيرة ومتفاقمة.

في هذا اإلطار، تحاول هذه الورقة أن تقدم مجموعة من األفكار والسياسات المقترحة 
التي يمكن أن تعالج هذه المسألة في مداها القصير، المتعلق بإدارة األزمة في إطار اقتصاد 

اع ما يقرب من ثالثة أربع الشعب اليمني الحرب، في ظل التدهور الكبير الحاصل في أوض
مليون تعداد أبناء الشعب اليمني، يعانون من نقص في الغذاء  27مليوًنا من بين  20)

 والدواء ومواد اإلعاشة، بحسب األمم المتحدة(.

 

 أواًل: األهمية السياسية إلدارة األزمة اإلنسانية:

اليمنية من أجل استيعاب األزمة  هناك أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لمختلف األطراف
 الراهنة التي يعاني منها الشعب اليمني والتفاعل معها.

فاألزمة الطاحنة الراهنة التي يمر بها اليمنيون في الوقت الراهن، قد أوصلتهم إلى 
مستوى من النقمة ال يمي ِّز بين أي طرف من أطراف األزمة الراهنة، مهما كان الطرف الذي 

 هذه األوضاع. يتحمل مسؤولية

وبالتالي؛ فإن الطرف الذي سوف يتحرك في اتجاه معالجة الجانب اإلنساني واإلغاثي 
من طرَفْي األزمة، سواء تحالف صنعاء، أو المحسوبين على الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
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وداعميه في اإلقليم؛ فإنه سوف يحصل على تأييد كبير من مختلف اتجاهات الشعب اليمني، 
 الوطأة التي اشتدت لألزمة اإلنسانية.في ظل 

بالبناء على ذلك، ومن خالل تحليل مدقق لألخبار والتقارير الخاصة بالشأن اليمني في 
الفترة التي تلت اندالع الحرب؛ فإنه ال يبدو أن هناك اهتمام كبير من كل األطراف المتورطة 

نيين بها، بالجانب اإلنساني؛ حيث في الحرب على اليمن، والالعبين اإلقليميين والدوليين المع
إن هدف إسقاط تحالف الحوثيين والرئيس اليمني السابق، علي عبد هللا صالح، يطغى على 
ما عداه من اعتبارات، لدى محور هادي، في ظل ارتباطه بأجندة الطرف اإلقليمي الرئيسي 

 ها مع إيران.الذي يقود الحرب، ممثاًل في المملكة العربية السعودية، في إطار صراع

في حين أن تحالف صالح والحوثي يبدو منهمًكا في إدارة شؤون الحرب والمعارك 
الحربية، في ظل عجز واضح عن تقديم أي شيء من أجل التخفيف من المعاناة اإلنسانية 

 المتفاقمة ألبناء الشعب اليمني.

صيل الذي ومن المعروف في مختلف مدارس العلوم السياسية، أن الشعب هو الطرف األ
راك،  يمنح الشرعية السياسية والمشروعية القانونية والدستورية ألي شخص أو فعل أو حِّ
وبالتالي؛ فإنه، وبشكل موضوعي بحت، فإنم هدف الحصول على تأييد الشعب اليمني، 
صاحب الحق الوحيد األصيل في منح الشرعية والمشروعية؛ يجب أن يكون على رأس 

 لمحليين.أولويات أطراف الصراع ا

وأهم مدخل في هذا الصدد، هو البحث عن استراتيجية متكاملة لمعالجة الجانب 
اإلنساني، بشكل سريع وعاجل، سواء من جانب محور هادي أو في المناطق التي يسيطر 
عليها الحوثيون والمؤتمر الشعبي، في مناطق اليمن المختلفة، بحيث تكون حتى نموذًجا 
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لهم كل األهمية في األزمة الراهنة؛ اليمنيين في المناطق األخرى من  أمام طرَفْين أساسيَّْين
اليمن، والمجتمع اإلقليمي والدولي، بحيث تقوم األطراف اإلقليمية والدولية بممارسة الضغوط 

 الالزمة على األطراف الداخلية واإلقليمية التي تدعم خيار الحرب.

 

 ي:ثانًيا: اقتصاد الحرب وأولويات الدعم اإلغاث

وفي هذا الصدد، يمكن البناء على نموذج مبادرة الصليب األحمر الدولي التي بدأها مع 
الهالل األحمر اليمني، فيما يتعلق برغيف الخبز في مدينة تعز؛ حيث هو نموذج ينبغي 

 تعميمه في االتجاَهْين األفقي والرأسي في مختلف أرجاء اليمن.

ن عن مبادرات مماثلة في مناطق اليمن ففيما يخص االتجاه األفقي؛ يمكن اإلعال 
األخرى، وبالذات في المناطق األكثر َعَوًزا، وتعاني أكثر من غيرها، سواء في المناطق التي 
تعاني من أنشطة وعمليات الجماعات اإلرهابية، مثل "القاعدة" و"داعش"، أو ُيعاني فيها 

 اليمنيون من الحصار.

اق الدعم، لكي يشمل ما هو أكثر من الخبز، بما أما االتجاه الرأسي، فيعني توسيع نط
 يتضمن مواد اإلعاشة األساسية، الغذائية والطبية على وجه الخصوص.

ويمكن أن تكون نقطة البدء في ذلك، من خالل استراتيجية مهمة تحقق أكثر من 
غرض، على رأسها كشف حقيقة مواقف األطراف المختلفة أمام الشعب اليمني، واألطراف 

رى في اإلقليم وعلى مستوى العالم، وهي االستناد إلى األمم المتحدة، أو منظومة من األخ
 المظالت اإلقليمية والدولية، في طرح هذه المبادرات.
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فهذه الخطوة، سوف تضمن الكثير من األمور، مثل تحديد مواقف األطراف المختلفة 
تمع الدولي في هذا األمر، ويتم لألزمة، وحقيقة نواياها، واألهم، أن يتم توظيف قدرات المج

إدخال األزمة اإلنسانية في اليمن، على أجندة العمل اإلنساني الدولي، وفي هذا اإلطار، فإن 
المساعدات القادمة إلى اليمن، ينبغي أن تكون تحت رقابة دولية، وبالتالي؛ فإنه لن يكون 

لحصار البري والبحري هناك أي مبرر عسكري أو أمني تتعلل به الدول التي تشارك في ا
 والجوي على اليمن، لمنع وصول هذه المساعدات.

الطرف الثاني، الذي ينبغي االعتماد عليه في هذا األمر، هو المهاجرين اليمنيين 
المقيمين في الخارج، وهؤالء يمكن االعتماد عليهم في أكثر من اتجاه، مثل إيصال صوت 

ت الحرب، وجمع التبرعات، وممارسة ضغوط الشعب اليمني المحاَصر الذي يعاني من ويال
عالمية على الرأي العام في البلدان التي يتواجد فيها قادة رأي ورموز مجتمعيين  سياسية وا 

 يمنيين.

ولعل في تجربة الفلسطينيين واألكراد في أوروبا، خير مثال على ما يمكن للرأي العام 
على  –والدولي، فلقد وصل الفلسطينيون المغترب لعبه في التأثير على الرأي العام الغربي 

إلى مستوى أن قاطعت بعض حكومات االتحاد األوروبي والجامعات والكنائس  –سبيل المثال 
والشركات األوروبية واألمريكية، منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، وبعد أن عاون الغرب على 

 بهم في أوروبا.قيام إسرائيل؛ صار اآلن قادة الدولة العبرية غير مرحَّبٍّ 

ثم نأتي إلى المسار الثالث الذي ينبغي أن يتم التحرك في إطاره في هذه المرحلة، وهو 
 إدارة اقتصاد الحرب في الداخل اليمني.

 ويتم ذلك في إطار ما يعرف باقتصاد الحرب.
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ويعرَّف اقتصاد الحرب، بأنه سلسلة من اإلجراءات التي تلجأ إليها السلطات، من أجل 
ال ُيشترط أن  -الموارد المحدودة المتاحة في ظل ظروف طوارئ تفرضها حرب أو أزمة إدارة 

من أجل الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتقليل أثر األزمة/ الحرب،  -تكون عسكرية 
 على المواطنين من الناحية المعيشية.

الواليات  ومن خالل تجارب الدول المختلفة عبر التاريخ في هذا المجال، وخصوًصا
المتحدة وألمانيا خالل وما بعد الحرَبْين العالميَتْين األولى والثانية؛ فإن هناك منظومة من 

 اإلجراءات التي تتبناها الحكومات والسلطات القائمة في هذا الصدد.

ولكن كثير من هذه اإلجراءات قد ال يالءم الحالة اليمنية، مثل فرض المزيد من 
هذا اإلجراء في ظل ظروف الَعَوز والفقر التي يعاني منها الشعب الضرائب؛ حيث ال يمكن 
 اليمني في المرحلة الراهنة.

ولكن، ومن بين هذه اإلجراءات التي يمكن أن تتم من جانب صنعاء في الداخل اليمني 
 في هذه المرحلة:

دارة الموارد المتاحة بالطريقة الُمثلى، التي تضمن توزيًعا عاداًل لهذه1  . حصر وا 
 الموارد.

وانطالًقا مما سبق، ينبغي فرض منظومة من اإلجراءات التي تضمن تخصيص هذه 
الموارد للمناطق األكثر تضرًرا، ووضع خريطة توزيع جهوية تتنوع بحسب المنطقة ودرجة 

 احتياجها، وكذلك نوعية هذه االحتياجات.
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في المجال المدني، . من ضمن أهم إجراءات اقتصاد الحرب كذلك، ما ُيعرف بالتجنيد 2
وهو ما يرتبط بمورد من أهم الموارد التي ينبغي التركيز على حشدها وفق المبدأ السابق، هو 

 المورد البشري.

فهنا ينبغي العمل على بدء إحصاء دقيق لألطباء والمعلمين والتجار، ومختلف الفئات 
اطق اليمنية المختلفة، عند التي يمكن لها أن تلعب دوًرا في تثبيت الحالة اإلنسانية في المن

 الحد األدنى الذي يضمن كرامة المجموع اليمني فيها.

وهو بدوره ينبغي أن يرتبط بخطة توزيعية لهذه الموارد على المناطق التي هي بحاجة 
إلى  –على سبيل المثال  –إليها أكثر من غيرها، وبصورة نوعية تضمن وصول األطباء 

باء، والمعل ِّمين والمهندسين المدنيين إلى المناطق التي هي المناطق التي هي بحاجة إلى أط
 بحاجة إليهم أكثر من غيرهم من الفئات.

. هذه األمور لن تتم إال من خالل وسيلَتْين تنفيذيَتْين أساسيَتْين، األولى هي الجهاز 3
لمدني غير البيروقراطي للدولة، أو ما تبقى والذي ال يزال متاًحا منه، والثانية، هو اإلطار ا

الرسمي، والذي يشمل مؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والرموز المجتمعية والقبلية، 
سواء في تحديد قوائم االحتياجات، أو توزيعها بالشكل الذي يضمن عدم حدوث تقصير أو 

 فساد في هذا األمر.

ة التي وليس منبًتا من ذلك مواد البناء والتشييد، فمن خالل تجارب الحروب السابق
خاضتها الكثير من الدول؛ فإن هناك ثالثة مستويات من التدمير تقع للمنشآت العامة 
والخاصة، المستوى األول هو التدمير الُكلَّي، والثاني الجزئي، سواء الذي يتعذر معه استعمال 
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لفيات المقرات واألبنية، أو الجزئي الذي يمكن معه استخدام الَعْين أو البناية، والثالث هو الت
 البسيطة التي قد ال تتطلب أكثر من ترميمات جزئية لكي تعود إلى سابق حالتها.

وهنا يتم إعطاء األولوية لنوَعْين أساسيَّْين من المنشآت، األولى، هي منشآت الخدمات 
والمرافق العامة، مثل محطات المياه والصرف والكهرباء، والمنشآت الطبية، والثاني، هو 

ية، التي يمكن في أحوال الطوارئ أن تتحول إلى أماكن إيواء، أو مقار المنشآت التعليم
حكومية إلدارة األزمة في المناطق المحيطة بها، ثم في مرتبة تالية األبنية الحكومية 

 والسكنية المدنية العادية.

وعلى المستوى المركزي، فإن هناك أهمية بالغة لتشكيل خلية أزمة، إلدارة هذا األمر 
يكون لها ممثلون في مختلف المناطق اليمنية التي يمكن الوصول إليها، سواء التي برمته، 

تقع تحت سيطرة الحوثيين وصالح، أو التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف وقوات هادي 
 كذلك، من أجل:

 حصر االحتياجات. -

 تقديم يد العون العاجل في المجاالت المتقدمة. -

 ر جزئي لما دمرته الحرب في المناطق اآلمنة.البدء في عملية إعادة إعما -

ولهذه الخلية دور سياسي بالغ األهمية، وهو أن يكون هناك أمام المنظمات والحكومات 
الدولية طرف يمكن التواصل معه في مرحلة ما بعد الحرب، وبدء عملية إعادة اإلعمار 

 الشاملة، وعلى مستوى اليمن كله.

........... 
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هي من أهم  –وفق كل التجارب التاريخية  –هذه  العملية؛ ُتعتبر وفي األخير؛ فإن 
األمور التي يجب على جميع األطراف اليمنية، أن توليها القدر األكبر من االهتمام، لحين 

 توقف الحرب، والبدء في عملية إعادة اإلعمار.

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


