
 سام: األزمات اإلقتصادية وتدهور األوضاع اإلنسانية أولى تحديات الحكومة اليمنية الجديدة 

 مقدمة

منظمة "سام" إعالن الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات من "المجلس اإلنتقالي  تابعت

الجنوبي" في إطار اتفاق إلنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وقوات تابعة لـ"المجلس 

أن التشكيل الجديد أعاد بظهر أ الصادر عن مكتب الرئيس "هادي" بيان الوأشارت "سام" إلى أن  ". االنتقالي

وزيرا باإلضافة إلى  24تكليف معين عبد الملك برئاسة الوزراء وتشمل الحكومة الجديدة التي تضم 

احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع  مع اإلشارة إلى أن الرئيس "هادي" رئيسها،

 .والداخلية والخارجية والمالية

"سام" في تقريرها تسليط الضوء على  مجموعة العوامل المترابطة التي كانت السبب في تدهور تحاول 

، إضافة لدور التحالف العربي الذي كان له التأثير على المتعددة األوضاع اإلقتصادية ومنها ممارسات الحوثي

مدنيين سواء على المستوى قوات التحالف بحق ال -والتزال–عدة محاور أولها في إلنتهاكات التي قامت بها 

المعيشي أو اإلنساني أو حتى اإلقتصادي المتمثل بالسيطرة على الموانئ والمطارات وحرمان اليمنيين 

دور الحكومة اليمنية السلبي التأثير األبرز في عدم إضافة لتسليط الضوء على  وإقتصادهم من العوائد المالية. 

يث كانت الحكومة اليمنية السابقة تقف موقف المتفرج وحتى المتواطئ اإلستفادة من مقدرات اإلقتصاد اليمني ح

مع المتنفذين والسياسين الذين قاموا بسرقة موارد وأموال اليمن بدالا من محاسبتهم وإتخاذ إجراءات حقيقية 

 تنهض باإلقتصادي اليمني وتحمي عملته الوطنية.

مستوى معاناة األفراد هي أولى لتصادية خانقة وارتفاع إق من أزمة -حالياا– به اليمن يمر"سام" أن ما  تؤكد

مشيرةا إلى أن اليمن ، جدول أعمالهاالتحديات واألولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في 

 . أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك األمر عاجًلا

يدة إتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها حماية اإلقتصاد اليمني من اإلنهيار ووضع خطط داعياة الحكومة الجد

  مدروسة للبدء في عملية اإلصالح اإلقتصادي والسياسي.

واكدت سام ان الموضع الحالي يقتضي تحرك جاعل وسريع , في ظل تحذيرات دولية من مجاعة محققة , 

وفير متطلبات الحياة االمية في حدها األدني , مع ارتفاع األسر وتوسع دائرة الفقر , وعجز االسر عن ت

المعاهدات بصورة جنونية ., مما يجعل الحكومة امام تحدي توفير متطلبات الحقوق االقتصادية المحمية ب



لحق الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي الئق، وا, كواالتفاقيَّات الدوليَّة واإلقليميَّة 

 في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة

واختتمت "سام" تقريرها بمجموعة من اإلجراءات التي توصي الحكومة اليمنية الجديدة اتباعها والتي ستعمل 

لها  والتي سيكونوضبط نفقاتها  موارد اليمن المالية تدعيمعلى إعادة اإلستقرار اإلقتصادي لليمن من خالل 

 األثر البالغ في نهضة شاملة يستفيد منها جميع المواطنيين على كافة المستويات.

  



" أسباب األزمة  "جماعة الحوثي أوًلا

اإلحتياطي النقدي لليمن  "جماعة الحوثي" نهبأسندت "سام" تدني الوضع اإلقتصادي إلى عدة عوامل أهمها: 

على إيرادات مؤسسات الدولة  إضافة إلستيالئها ،دوالرمن العملة الصعبة والذي كان يساوي خمسة مليار 

لسوق السوداء والصرافين التابعين لهم ليتمكنوا من تنفيذ عمليات غسيل االموال ل واإلتجاهعمل البنوك  وتعطيل

ل إيرادات الدولة المتمثلة في يتحص -طوال سنوات الحرب–إضافة إلستمرار الحوثي ونقلها دون قيود. 

% من إجمالي حجم اإليرادات حسب أرقام 34الضرائب والجمارك والرسوم والتي تصل إلى أكثر من 

 بدفعكسلطة إنقالب عن مسئولياتها  "جماعة الحوثي" إضافة لتخلي .1 0142الموازنة العامة للدولة للعام 

 بتقديم أي خدمات لهم.رواتب الموظفين الموجودين في مناطق سيطرتها وال 

كان له التأثير  2%50والذي تجاوز الفارق في قيمة العملة القديمة والعملة الجديدة وأضافت "سام" إلى أن 

نهب أموال األكبر في تعميق األزمة اإلقتصادية في البالد حيث كانت جماعة الحوثي تتذرع بذلك الفارق ل

أن المبالغ التي تحول من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية  من رغمعلى ال ،اليمنيين بحجة إختالف العملتين

سعار السلع والبضائع في مناطق الحوثي أ مع األخذ بعين اإلعتبار أن ،ال ينطبق عليها سعر الصرف الحوثي

األمر الذي يجعل من استقرار سعر اللاير أمام العمالت الصعبة ليس أكثر من استقرار . مستمرة في الزيادة 

ي ووهمي يستخدمه الحوثيون فقط لًلستيالء على فوارق سعر الصرف من المبالغ بالعملة الصعبة التي شكل

 يحولها المغتربون إلى ذويهم في مناطق الحوثي.  

 الدور السلبي للحكومة اليمنيةثانياأ: 

يليشيا مع م لحكومة الشرعية التي تقف موقف المتفرج أو المتواطئوأشارت "سام" إلى أن الموقف السلبي ل

وثي تسليم ما إلغاء العملة القديمة وإجبار الح عمق من األزمة الراهنة حيث كان بإمكان تلك الحكومة الحوثي

لمنزلي الذي يشحن لديه من عملة قديمة إما عبر استبدالها في البنك المركزي أو عبر إجباره الدفع مقابل الغاز ا

ثي من فع بالعملة القديمة مقابل ما يحصل عليه تجار الحوأو حتى عبر الد ،إلى مناطقه يوميا من مأرب

 إعتمادات مستندية خاصة باستيراد المشتقات النفطية. 

على رفع إنتاجها من النفط الخام والذي يشكل الجزء االكبر من إيرادات  لم تعمل الحكومة وبينت "سام" بأن

حرير مناطق إنتاج وتصدير النفط من استعادة من ت -خمس سنوات  -بعدو حيث لم تتمكن تلك الحكومة. 3اليمن

                                                             
1 https://bit.ly/3ndMJmP 
2 https://bit.ly/3qP9ZKd 
3 https://bit.ly/3ndMJmP 



. 4الف برميل يوميا 150 – 140حوالي ب ، الذي كان يُقدرم2014أكثر من ثلث ما كانت تنتجه اليمن في 

أن إيرادات تصدير  كما ألف برميل من النفط الخام حسب آخر تقديرات 60-50بينما االنتاج الحالي ال يتجاوز 

لمركزي اليمني ، بل إلى حساب خاص في البنك االهلي السعودي يتحكم به الرئيس النفط ال تصل إلى البنك ا

المتواجدين خارج البالد دونما  لمئات من المسؤولينل بالدوالر دفع رواتبلتغطية نفقاته الشخصية وهادي 

اليمني لمواجهة  السوق إلرساله إلىسيولة كافية من النقد االجنبي  األمر الذي أدى إلى عدم توفير مهام حقيقية.

استئناف تصدير الغاز  ضد تعطيل قرار جادإتخاذ أي  إضافة لعدم قيام الحكومة اليمنيةالطلب المتزايد . 

ا  دوالرعي المسال والذي من المفترض أن يدر على اليمن ما اليقل عن مليار يالطب تكون كان بإمكانها أن  سنويا

  .5اإلنهيارلها بالغ التأثير في حماية اللاير اليمني من 

لم تتمكن الحكومة اليمنية من ضبط ما حصلت عليه من سيولة متمثلة بالوديعة السعودية المقدرة بإثنين  كما

واستنفذت الوديعة في استيراد مشتقات نفطية لصالح  ،  20186التي تم إعتمادها في مارس و  مليار دوالر

بالحكومة بخالف التالعب في اسعار الصرف تجار الحوثي واستخدامها في تغطية بعض النفقات الخاصة 

والتربح منها لصالح مسؤولين في البنك المركزي اليمني. والنتيجة هو نفاذ الوديعة السعودية وبقاءها كإلتزام 

 . وفشلها في إنقاذ اللاير اليمني من اإلنهيار على اليمن مع فوائدها

تشغيل واستئناف العمل في مصافي عدن و الحكومة في ضبط عمليات استيراد المشتقات النفطية  إضافة لعجز

الح مص مع والوقوف السلبي بل والمتواطئلمواطنين ل النفطية المحطة الغازية بمأرب لتوفير المشتقات

ملة الصعبة ستمر للعفي نزيف م األمر الذي تسبب المتنفذين المستفيدين من تجارة استيراد المشتقات النفطية

ا.   الشحيحة في البلد وتأثر اللاير اليمني تباعا

 الدور األمميثالثاا: 

وقيامها  األمم المتحدة تدعو وتحذر من المجاعة في اليمن بسبب نقص التمويالت ، فيه ال تزال الذي في الوقت

األوضاع وتدهور المجاعة  انتشارتحد من لم  إالن أن تلك المبالغمليار دوالر  15ت قبتحويل مبالغ مالية فا

مبالغ المساعدات مع ميليشيا  اقتساموكاالت األمم المتحدة . ويرجع األمر في ذلك إلى قيام اإلنسانية في اليمن 

 الحيوية،األمرعلى المشاريع واالنشطة  من خالله لإلنفاقإلى البنك المركزي اليمني بدالا من إرسالها  ،الحوثي

ا سيولة كافية إلى السوق المحلي لتغطية الطلب من العملة الصعبة وكان بإمكانه الذي كان بإمكانه ضخ  أيضا
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سبباا  تفي توزيع وإرسال األموال كان -سابقة الذكر-لكن السياسة األممية .على قيمة اللاير اليمني المحافظة

  مساعداا في تدهور األوضاع اإلقتصادية وإنهيار العملة المحلية.

 العربي التحالفرابعاا: 

من ، والذي في تدهور وانهيار االقتصاد الي السبب األكبريظل للتحالف العربي بقيادة السعودية واالمارات 

تصدير  و الطاقة الكاملة إلنتاج إستئنافعلى اليمن براا وبحرا ا وجواا ، ويعرقل  منذ خمس سنواتيسيطر 

ف ة لمنشأة بلحاضافة إلى إحتالل القوات اإلماراتيللعمل في اليمن باإلالنفط الخام وإعادة الشركات االجنبية 

 ومنع أي جهود الستئناف تصدير الغاز. 

 وطشر إضافة لوضعحركة الموانئ اليمنية عرقلة  التحالف وفي هذا الصدد تشير "سام" إلى قيام  قوات

من ثم اإلتجاه و أوألا إذ يشترط التحالف ذهاب السفن إلى جدة للتفتيش  ،تعجيزية لرسو السفن وتفريغ الحاويات 

سفر إلى جدة إلى ميناء عدن للتفريغ مما يتسبب في رفع تكاليف الشحن وزيادة المدة التي تستغرقها السفن لل

 5400انعكس على  تكلفة شحن الحاوية الذي تجاوز  اف أجور التأمين على الحاويات مموالعودة . بخال

دوالر  1800قدم التي تشحن من شرق آسيا مثال ، بينما نفس الحاوية ال تكلف أكثر من  40دوالر للحاوية 

د مصالح األمر الذي يعطل العمل في ميناء عدن وبقية الموانئ ض لو تم شحنها إلى ميناء صاللة العماني.

يناء عدن رات لو وصل العمل في مالتي من المفترض أن تتجاوز مليارات الدوال اليمن وتحجيما ا إليراداته

 . وبقية الموانئ إلى مستويات التشغيل الطبيعية

مطار  المحتلة مثلنفس سياسة الحصار والتضيق مع المطارات تعتمد  بأن قوات التحالفوتضيف "سام" 

ور في هذا بخالف أن الطيران اليمني ال يستطيع المرن والغيظة ومنع تشغيل الرحالت التجارية إليها. الريا

. و ال تستطيع الطائرات اليمنية المبيت في اليمن وتضطر تحمل أعباء األجواء اليمنية إال بإذن من التحالف

مالية كبيرة للمبيت والصيانة خارج اليمن مما يعيق إمكانية تقديم خدمات جيدة أو حتى الحفاظ على األصول 

 . 7الموجودة

ضخ المليارات من الدوالرات على شكل مساعدات عبر منظمات األمم  أن التحالف العربيوذكرت "سام" ب

لكن هذه المساعدات  ،8 ما يسمى بخطة االستجابة مليار دوالر ضمن 15التي وصلها أكثر من المتحدة 
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 الدعمميليشيا الحوثي ووفرت لهم إقتسمتها المنظمات األممية كنفقات تشغيل ورواتب خيالية لموظفيها مع 

  بالسالل الغذائية واألطقم العسكرية التي سلمتها االمم المتحدة أمام العالم للحوثيين.  القتال ورفد جبهات

التحالف يعمل ضمن مخطط واضح إلضعاف اليمن إقتصاديا ا وإبقاءه ممزقا ا وضعيفاا  وشددت "سام" على أن

تتعلق بالسيطرة العسكرية على  الشغال اليمنيين بلقمة العيش ليستطيع التحالف تمرير خططه االستعمارية التي

الموقع الجغرافي لليمن وكذلك للحفاظ على المصالح االقتصادية للسعودية التي تطمح في الحصول على منفذ 

مشيرةا إلى للهروب من التهديدات االيرانية في الخليج العربي. على بحر العرب لبناء أنبوب لنقل النفط الخام 

اإلمارات على إبقاء الموانئ اليمنية خارج الخدمة خصوصا ا ميناء عدن للحفاظ على استمرارية  حرص

الموانئ االماراتية التي ستتأثر بشكل مباشر بمجرد تشغيل أي ميناء من الموانئ اليمنية وسيتعرض ميناء دبي 

ا لخسائر فادحة في ناتجه المحلي ال  . 9امليار دوالر سنويا  100ذي يتجاوز خصوصا
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 الحلول المقترحة 

هناك مجموعة من اإلجراءات العاجلة التي يبجب بأن في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة ترى "منظمة سام" 

اتباعها من قبل الحكومة لمحاولة إنعاش اإلقتصاد اليمني ووقف تدهور األوضاع اإلنسانية وحماية األفراد من 

 خطر المجاعة عبر محورين هما 

 اإليرادات المحور االول: .1

 واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال "بلحاف"ميناء إستعادة العمل في ب الجديدة مطالبة الحكومة اليمنية

نتيجة الفساد  الذي سبب إنخفاض االنتاج المصدرمن النفط  في القطاع النفطي المشاكلو حل المنتج في مأرب 

تشغيل القطاعات المتوقفة كما أنها مطالبة بالعمل على .  الصيانةالذي أصاب اآلبار بسبب إنعدام  واإلهمال

ا ستشكل فارق في مستوى  30الذي من المفترض أن ينتج منفردا ا حوالي  (5اع جنة )مثل قط الف برميل يوميا

لتعود لإلنتاج كما  2015تأمين جميع الشركات االجنبية التي كانت تعمل في اليمن قبل . إضافة لااليرادات

مبالغ إيرادات توريد  ضمان واألهم% من أسهمها. 25النمساوية التي تملك اإلمارات  "أو إم في"عادت شركة 

 إلى البنك المركزي اليمني.النفط 

سيطرة  وإنهاء ،فرض سيطرتها على الموانئ والمطارات اليمنية ب الجديدة مطالبة الحكومة اليمنية كما أن

تكاليف لتخفيض  تفريغ شحناتها دون الحاجة إلى الذهاب إلى جدةالتحالف عليها لتتمكن السفن من القدوم إلى ل

رفع إيراداتها التي من الممكن أن تصل لمليارات الدوالرات  األمر الذي سيؤدي إلىالشحن إلى موانئ اليمن 

على  المطارات اليمنية المحتلة من قبل التحالف وتحريرها  يطبقيجب أن  السابقأن اإلجراء  إلى. مشيرةا سنويا

وتشغيلها لخدمة المواطنين وتوريد إيراداتها إلى خزينة الدولة بدالا عن استغاللها كسجون ومقرات لقوات 

 التحالف. 

لمركزي البنك ا إلىبشكل كامل  اإلنسانية مبالغ المساعدات توريد العمل جاهداا من أجلالحكومة  يقع على عاتق

حيث سيؤدي المشاريع واألنشطة باللاير اليمني.  بحيث يتم المصارفه عبر البنك ومن ثم االنفاق على ،اليمني

البنك المركزي االستفادة من السيولة بالعملة الصعبة لتدعيم سعر اللاير اليمني ومواجهة  من تمكيناإلجراء  هذا

لشراء المواد الغذائية من  األمميةمع المنظمات  فة للتنسيقإضا الطلب لشراء الغذاء وبقية المواد من الخارج.

الوظائف خلق األمر الذي سينتج عنه تنشيط لحركة السوق المحلي لتنشيط الحركة التجارية واالقتصاد عموما ا 

 .  واألعمال الحرة
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 فإن أهملذلك  ، االقتصاد اليمني وانهيار اللاير عن رفع اإليرادات لحل مشكلة ضبط النفقات ال يقل أهمية

عمداا لصالح متنفذين يستفيدون مصافي عدن التي عّطل عملها إجراء يجب أن تبدأ به الحكومة هو إعادة تشغيل 

للحصول  تكلفة ما تصرفه الدولة تقليل األمر الذي سيؤدي إلى . االستمرار في استيراد المشتقات النفطية من 

السوق المحلي من مشتقات  احتياجات تغطية كما ستؤدي تلك اإلجراءات إلى.  بالعملة الصعبةعلى المشتقات 

سيوفر على الخطوط اليمنية تكلفة تموين طائراتها خارج الذي  األمربداية من السوالر وحتى وقود الطائرات. 

لدفع لتموين الطائرات سيكون بالعملة المحلية ويجنب أن ا مع اإلشارة إلىاليمن وتحمل الوزن الزائد للوقود . 

 الشركات الوطنية إنفاق العملة الصعبة خارج اليمن لشراء الوقود. 

التوقف عن دفع رواتب المسؤولين في الخارج بالعملة الصعبة وتطبيق  كما يقع على عاتق الحكومة الجديدة

التمثيل الدبلوماسي   ، إضافة لتقليصم بالعملة المحليةالكادر الوظيفي للحكومة اليمنية بحيث يتقاضوا رواتبه

من أجل توفير . في الدول التي ال يوجد بها رعايا يمنيين أو حتى عالقات مع تلك الدولكل السفارات  وإغالق

 المبالغ المهدرة في األماكن التي تستحق ذلك.

للناس  زمنية العملة القديمة إلنهاء شرعيتها وإعطاء فرصة إلغاءإصدار قرار  مطالبة الحكومة كما أن

االنقسام النقدي الذي يستفيد منه الحوثيون وسيقلل من  األمر الذي سيؤدي إلى إنهاءالستبدالها في البنوك ، 

ما لدى الحوثيين من عملة  كما تستطيع الحكومة سحبحجم السيولة الموجودة في السوق من اللاير اليمني. 

 عبر إجبارهم الدفع بالعملة القديمة لشراء الغاز المنزلي من مأرب.  قديمة

ا العمليات المالية سواء المتعلقة باإليرادات أو النفقات وفقا ا  جميع ضمان إتمام يقع على عاتق الحكومة أيضا

ا لوااللتزام بتطبيقها  ، تتناسب مع ظروف الحرب التي يمر بها اليمنتقشفية لموازنة  لقواعد واللوائح المالية وفقا

مستحقات والتحويل مباشرة إلى الرواتب أو الدفع  تفعيل التداول البنكي في للحكومية اليمنية والحرص على 

  من أجل الحفاظ على القيمة النقدية للعملة وضمان استقرارها. البنوكحسابات الموظفين أو الجنود في 


