
اقتصاد الثــــورة ٠٦
يف أحدث تقارير األمم المتحدة عن االحتياجات للعام 2018م:

عالقة
ــه صالح كانت  ــيل عبد الل ــارات بنظام ع ــة اإلم عالق
ــاء فرتة حكمه بصفقة  ــد بلغت ذروتها بعد أن قام أثن ق
ــع، وتمثلت الصفقة  ــا أقرب للبي ــا اليمنيون أنه وصفه
ــرتاتيجي بموجب  ــغيل ميناء عدن االس يف إدارة وتش
اتفاقية أبرمها يف 2008م مع رشكة موانئ دبي العاملية، 
ــئ دبي يدها  ــت إدارة موان ــي االتفاقية التي وضع وه
ــة رسية. وقد  ــدن بموجب صفق ــاء املعال يف ع ــىل مين ع
سعت السلطات اليمنية آنذاك، وبغرض إخفاء عملية 
ــرتكة بني موانئ  ــيس رشكة مش تمرير الصفقة، إىل تأس
ــدن التي  ــج عـ ــئ خلي ــة موان ــة ومؤسس ــي العاملي دب
أنشئت باسم الحكومة اليمنية بهدف التسرت عىل بنود 
ــلمت رشكة "موانئ دبي  االتفاقية املربمة بينهما. وتس
ــة كالتكس يف  ــال للحاويات ومحط ــة" ميناء املع العاملي
ــب اتفاقية الرشكة املنصوص فيها  نوفمرب 2008، بحس
عىل أن تكون 50 % ملؤسسة موانئ خليج عدن و20 % 
لرشكة دبي و30 % لرجل األعمال الحرضمي عبد الله 
ــة دبي 20 %، إال  ــان. وعىل الرغم من امتالك رشك بقش
أنه تم منحها امتياز إدارة التشغيل من دون أي منافس 
وحق الترصف يف املحطتني "كالتكس" و"املعال"، لكنها 
ــة اليمنية يف تطوير  ــاق املربم مع الحكوم ــم تِف باالتف ل

امليناء، إىل أن تهالكت أدواته بالكامل، ويف نفس الوقت 
ــفن  ــل البواخر والس ــي وتحوي ــئ دب ــر موان ــم تطوي ت

العمالقة التي تريد الصيانة إليها.
ــئ دبي"  ــا "موان ــت نواي ــام 2011 كان ــول ع ــع حل م
ــاق  ــم أن االتف ــا. فرغ ــة تماًم ــارت واضح ــدن ص يف ع
ــغ 220 مليون دوالر  ــتثمار مبل ــايس نص عىل اس األس
ــعته من  لتطوير البنية التحتية للميناء(6)، وزيادة س
ــات من 500 ألف حاوية، وهو الرقم الذي حققه  الحاوي
ــليمه للرشكة اإلماراتية،  امليناء يف عام 2007م قبل تس
ــام 2011  ــدث يف ع ــا ح ــة، إال أن م ــف حاوي إىل 900 أل
ــعة  ــام انخفضت الس ــي هذا الع ــا. فف ــس كلًي كان العك
ــتيعابية للميناء إىل 130 ألف حاوية فقط، تبعتها  االس
زيادة طفيفة إىل 212 ألف حاوية عام 2012م، وهو رقم 
ينقص كثًريا عن سعة امليناء وقت استالم دبي إداراته، 
فضًال عن رقم األحالم االستثماري املتفق عليه. فضًال 
ــة التحتية للميناء،  ــن التدهور الرسيع يف حالة البني ع

واإلهمال الشديد يف صيانة معداته.
ــل إن ما  ــب، ب ــك فحس ــىل ذل ــور ع ــرص األم ــم تقت  ل
أقدمت عليه "موانئ دبي"، منذ الوهلة األوىل لتسلمها 
ــبة 80  ــع للتعريفة بنس ــور يف امليناء، من رف ــام األم زم
ــب  ــهيالت كباقي املوانئ لكس ــدًال من تقديم التس % ب

ــبب يف نفور  ــة، تس ــة العاملي ــوط املالحي ــاء الخط رض
ــدم املرور عليه  ــة من امليناء وع ــك الخطوط املالحي تل
ــرداءة الخدمة املقدمة  ــا لرفع التعريفة، وأيًضا ل تفادًي
ــوبي املنظم  التي بلغت حد تعطل نظام امليناء الحاس
 (PIL) "ــه آي إل ــط "بي ــوط مالحية كخ ــل. خط للعم
ــغل  ــايس املش ــي األس ــط املالح ــد الخ ــذي كان يع ال
ــر "أي بيه  ــدم الخط املالحي اآلخ ــاء، يف حني أق للمين
ــايس الثاني يف  ــط األس ــرب الخ ــذي يعت إل" (APL)، ال
ــات الرتانزيت  ــار حاوي ميناء "عدن"، عىل تحويل مس
ــا نص االتفاق  ــئ املجاورة. وبينم ــه إىل املوان التابعة ل
ــي" بتطوير املرحلة  ــوم "موانئ دب ــيل عىل أن تق األص
الثانية من محطة "كالتكس" للحاويات بطول 400 مرت 
ــتكمال  ــتقبال البواخر العمالقة، إال أنه لم يتم اس الس

هذه املرحلة أبًدا يف خرق جديد لالتفاقية.
استكشاف

ــفت  ــرد بداية استكش ــرث من مج ــدن" أك ــم تكن "ع ل
ــة  ــال، الرائح ــط وامل ــة النف ــي، عاصم ــا أبوظب خالله
النفاذة للقوة. وبقدر ما أعاد غزو اليمن تعريف عقيدة 
ــالم لألعمال التجارية،  ــارات، ونقلها من عالم مس اإلم
ــوذ القوة الناعمة،  ــة نف أو حتى محطة مركزية ملمارس
ــارج حدودها، فإن  ــكري خ لدولة تمارس النفوذ العس
ــوة اإلماراتية،  ــهم الق الغزو أعاد أيًضا تعريف دور أس

ويف مقدمتها ذراعها األهم: "موانئ دبي العاملية".
أدوات 

تعيد الرشكة اإلماراتية األبرز اليوم اكتشاف نفسها 

ــبة إلمارات  كأداة من أدوات النفوذ اإلماراتي. فبالنس
ــكرية،  "ابن زايد" ال يمكن الفصل بني االقتصاد والعس
ــكل واضح حول السيطرة البحرية.  وكالهما يدور بش
ــل "موانئ دبي" لقاعدة  ــكل كبري لتحوي رؤية أدت بش
ــب طموحات  ــي يناس ــكري إمارات ــهم عس ارتكاز لس
ــاري البحري  ــاط التج ــم أبوظبي. فلم يعد النش حاك
ــة  ــة الناعم ــا املالي ــا لقوته ــة مرتهًن ــة الخليجي للدول
ــة القرن  ــوم، ويف منطق ــل، فالي ــور قب ــت األم ــا كان كم
ــر األحمر عىل وجه الخصوص، أينما  األفريقي والبح
ــر ظهور  ــا أن ننتظ ــإن علين ــي" ف ــئ دب ــرت "موان ظه
ــهده املنطقة  ــكرية لـ البن زايد وهو ما تش القوة العس
ــس انتهاء بإريرتيا أو  ــوم بداية من اليمن، ولي كلها الي

الصومال.
ــبوع املايض  ــل يف األس ــون أن ما حص ــرى محلل وي
ــتقبل القريب يف  ــيحصل يف املس يف مدينة عدن وما س
ــن ككل يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية محمد بن زايد  اليم
ــه التجارية يف  ــتقبل دولته االقتصادي وطموحات ملس
ــن تتحقق من  ــه أن هذه الطموحات ل ــة. ويف رأي املنطق
دون جنوب اليمن الذي سيؤمن له موقعاً مهماً لتنفيذ 
ــع الريادة  ــه البقاء بالده يف موق ــاريعه ومخططات مش
ــم ككل  ــة ويف العال ــة يف املنطق ــة والتجاري االقتصادي
وذلك إذا ما استفاد جنوب اليمن من موقعه الحيوي، 
ــواحله وموانئه وجزره ومضيقه، وكذلك يف ثروته  بس

الطبيعية (نفطه وغازه).
ــن زايد جنوب اليمن ككنز  ــن هذا املنطلق، يرى ب وم
ــرتاتيجي كان  ــه بموقعه االس ــاد، بل ان ــري قابل للنف غ
ــارة  وال يزال مطمع القوى العظمى يف العالم، مع اإلش
ــذا البلد  ــى تنعمت بخريات ه ــا العظم إىل أن بريطاني
ــود هذه الدوافع  ــنة. ومع وج وموقعه ألكرث من 120 س
واإلمكانات املتاحة قام بن زايد بإشعال جنوب اليمن 
من جديد يف وجه السعودية وانقلب عليها، وليس عن 
ــيا “ االنتقايل الجنوبي “ الذي  ــث قام بدعم ميليش عب

يرفع لواء االستقالل أو االنفصال عن اليمن .

ــرتاتيجية مليناء عدن.. وراء أطماع اإلمارات يف الجنوب ــرتاتيجية مليناء عدن.. وراء أطماع اإلمارات يف الجنوبالخلفية اإلس الخلفية اإلس

ــت  ــن أصبح ــدة إن اليم ــم املتح ــت األم قال
ــة لألمن الغذائي من صنع  حالياً تمثل أكرب أزم
ــن صنع هذه  ــدة أن م ــم، مؤك ــان يف العال اإلنس
األزمة وقاد اليمنيني للمجاعة والبطالة واملوت 
االقتصادي منذ 27 مارس 2015م هو التحالف 
ــعودي الغاشم الذي يشن حربا ظاملة عىل  الس

اليمن طيلة تلك األيام دون هوادة.
وبينت األمم املتحدة يف أحدث تقاريرها عن 
ــام 2018م  ــانية لليمن للع ــات اإلنس االحتياج
ــخة  ــىل نس ــادي“ ع ــورة االقتص ــت ”الث حصل
ــببه من تدهور  ــتمر وما س منه أن العدوان املس
ــتمر لالقتصاد أدى إىل تآكل آليات التكيف  مس
ــكان  لدى الناس، مما ترك أجزاء كبرية من الس

معرضني لخطر املجاعة.
ــخص  ــني ش ــوايل 8 مالي ــارت اىل أن ح  وأش
ــعودي بحاجة  من املترضرين من العدوان الس
ــش  ــب العي ــبل كس ــال س ــاعدة يف مج إىل مس
ــىل تلبية  ــز اعتمادهم الذاتي ع ــل تعزي من أج
ــن االعتماد  ــية والحد م ــات األساس االحتياج

عىل املساعدات اإلغاثية.
ويقول التقرير إن هذه األزمة ليست مدفوعة 
ــص األغذية يف البالد. وباألحرى، فإن أزمة  بنق
ــن مدفوعة بعوامل تقيد العرض  الغذاء يف اليم
ــاس  ــة للن ــدرة الرشائي ــص الق ــع وتقل والتوزي
ــادر رزقهم  ــهم ومص ــبل عيش ــة لقطع س نتيج

االقتصادي جراء العدوان.
االحتياجات اإلنسانية واألرقام الرئيسية

ــتنزاف الناس  ــر إىل تزايد اس ــري التقري ويش
ــك، فإن  ــة لذل ــم، ونتيج ــف لديه ــات التكي آللي
األزمة اإلنسانية تظل شديدة عىل نطاق واسع 
وفقاً ألحدث األرقام حتى نهاية أكتوبر 2017م 
ــخص يف اليمن بحاجة إىل  ــإن 22.2 مليون ش ف
نوع من أنواع املساعدة اإلنسانية أو املساعدة 
ــون  ــم 11.3 ملي ــا فيه بم ــة،  الحماي ــال  يف مج
ــاج – أي بزيادة أكرث  ــديدي االحتي ــخص ش ش
من مليون شخص شديدي االحتياج منذ شهر 

يونيو 2017 م. 
وتشري التقديرات إىل أن 17.8 مليون شخص 
ــن الغذائي و 16 مليون  ــون من انعدام األم يعان
ــاه املأمونة والرصف  ــرون إىل املي ــخص يفتق ش
ــرون  يفتق ــخص  ش ــون  ملي  16.4 و  ــي  الصح
ــدة  ــت ش ــة. تنام ــة الكافي ــة الصحي إىل الرعاي
ــهر  ــات يف جميع أنحاء البالد منذ ش االحتياج
ــخاص  ــدد األش ــغ ع ــث بل ــو 2017 م، حي يوني
ــديدي االحتياج للمساعدة اإلنسانية 11.3  ش

مليون شخص من أجل البقاء عىل قيد الحياة 
ــة  ــبة 15 % يف خمس ــل زيادة بنس ــذا يمث – وه

أشهر.
تطورات 

ــكل  ــرض االقتصاد اليمني لالنكماش بش تع
ــت الواردات  ــدوان ، وأصبح ــدء الع ــاد منذ ب ح
ــرث صعوبة وأكرث  ــلع أك ــة الداخلية للس والحرك
ــاط  ــود املفروضة عىل النش ــة نتيجة للقي تكلف
ــل  الداخ يف  ــدوان  الع ــل  قب ــن  م ــادي  االقتص
والخارج . يف هذه الحالة، حتى غري املترضرين 
ــة إىل  ــون بحاج ــد يكون ــزاع ق ــن الن ــارشة م مب
ــارات  ــص خي ــبب نق ــانية بس ــاعدات إنس مس

كسب العيش والتدهور االقتصادي الحاد.
ــرشكات  ال أن  ــة  االقتصادي ــام  األرق ــني  وتب
ــاعات  ــت بتقليص س ــاص قام ــاع الخ يف القط
ــا أدى  ــط، مم ــبة 50 % يف املتوس ــل بنس العم
ــدر بنحو %55 من  ــح العمال الذي يق إىل ترسي
ــا الزراعة وصيد  ــوة العاملة. وتعرض قطاع الق
ــدة بحكم أنهما القطاعان  األسماك للرضر بش
ــن القوى  ــتخدمان أكرث من 54 % م ــذان يس الل
ــا يمثالن املصدر الرئييس  العاملة الريفية وكان
ــل  ــكان قب ــن الس ــبته 73 % م ــا نس ــل مل للدخ
ــبل  تصاعد العدوان. نتيجة لذلك، تعرضت س

ــة تعمل  ــون أرسة ريفي ــة 1.7 ملي ــب معيش كس
ــرثوة الحيوانية لخطر  ــاج املحاصيل وال يف إنت
شديد. يُقّدر عدد األشخاص املترضرين الذين 
ــبل كسب  ــاعدة يف مجال س هم بحاجة إىل مس

العيش بنحو 8.4 ماليني شخص.
أزمات من صنع البشر وتفاقم أوجه 

الضعف
ــت الغارات  ــف، دفع ــدى عامني ونص عىل م
ــتباكات  ــف عىل اليمني واالش ــة للتحال الجوي
ــة  ــة التحتي البني ــىل  ــات ع ــلحة والهجم املس
ــة إىل الدخول يف دوامة متصاعدة، ونجم  املدني
عن ذلك األزمة األكرب لألمن الغذائي يف العالم، 
وتمكني انتشار الكولريا عىل نطاق لم يسبق له 
مثيل. يعيش نصف السكان اليمنيني يف مناطق 
ــري منهم يعاني  ــارشة بالنزاع، وكث مترضرة مب
ــة  ــني والبني ــد للمدني ــتهداف املتعم ــن االس م
ــاكات  االنته ــن  م ــا  وغريه ــة،  املدني ــة  التحتي

الواضحة للقانون الدويل اإلنساني. 
ــن أكرب أزمات  ــة يف اليمن هي واحدة م األزم
ــد أدت إىل نزوح قرسي  ــة يف العالم، وق الحماي

لثالثة ماليني شخص من منازلهم.
ــكان اليمنيني عىل الصمود  وكانت قدرة الس

ــرية وملحوظة، ولكن  ــىل التكيف كب والقدرة ع
ــالل الثالثة  ــكل متزايد خ ــتنفادها بش ــم اس ت
األعوام من العدوان عىل اليمن حيث  يتعرض 
ــوت، نتيجة  ــر امل ــني لخط ــن اليمني ــني م املالي
ــعودية  القتل بالطائرات واآلالت الحربية الس
ــادي،  ــور االقتص ــريا والتده ــة والكول واملجاع
إىل  ــة  بحاج ــخص  ش ــون  ملي  22.2 ــو  ونح
ــا  قدره ــادة  بزي أي   – ــانية  إنس ــاعدات  مس
ــو 2017م  ــهر يوني ــخص منذ ش ــون ش 1.5 ملي

ويمثلون نحو 76 % من السكان.
واجهت اليمن تحدياً مالياً استثنائياً يف عام 
ــج املحيل اإلجمايل  ــد انخفض النات 2017 م.فق
و 2017  م  ــي 2015  ــني عام ب ــبة 41.8 %  بنس
ــارة 32.5 مليار دوالر  ــادل خس ــا يع م – أي بم
ــي، أو 1,180 دوالر أمريكي للفرد  ، ومنذ  أمريك
ــي 28  ــال اليمن ــد الري ــر 2017 م، فق ــهر يناي ش
ــا أدى إىل املزيد من تقويض  ــن قيمته، مم % م
ــىل  ــرياً ع ــد كث ــذي يعتم ــي ال ــاد اليمن االقتص
ــا بالدوالر األمريكي  الواردات املدفوعة قيمته
ــيولة  الس ــة  أزم ــارص  العن ــذه  ه إىل  ــاف  ُيض

املستمرة يف اليمن. 
ــي نتيجة لعدة عوامل معززة،  هذه األزمة ه
ــاز والركود  ــض إنتاج النفط والغ بما فيها خف

ــل إىل  ــذه العوام ــديد. أدت ه ــادي الش االقتص
ــي ويف  ــال اليمن ــتهلك بالري ــة املس ــدان ثق فق
ــت  وانخفض ــري،  كب ــكل  بش ــرصيف  امل ــاع  القط
ــية إىل ما  ــوك التجارية الرئيس ــع يف البن الودائ
يقرب من الصفر مع هرع الناس والرشكات إىل 
ــمي.  ــحب األموال من النظام املرصيف الرس س
ــن تلبية  ــزي اليمني م ــك املرك ــم يتمكن البن ل
ــة  ــن العمل ــة م ــارف التجاري ــات املص احتياج
الصعبة، وفرضت املصارف التجارية فيما بعد 
ــىل رأس املال ووضعت قيود صارمة  ضوابط ع
عىل السحوبات اليومية من حسابات االدخار، 
وقد أدى ذلك إىل انخفاض طلب املستهلكني يف 
ــع أنحاء البالد ورفع من تكاليف األعمال  جمي
ــطة. أدت هذه العوامل  التجارية للقيام باألنش
مجتمعة إىل انخفاض اإلنفاق املستهلكني، مما 
أدى إىل املزيد من تفاقم الركود املستمر وخلق 

دورة ردود فعل سلبية يف سوق العمل.
ــرض لتقييد  ــإن قطاع الزراعة يتع باملثل، ف
ــة،  الزراعي ــالت  املدخ ــص  نق ــبب  بس ــديد  ش
ــالف  واألع ــة  واألدوي ــات  اللقاح ــة  وخاص
ــرثوة  ــاع ال ــة لقط ــرى الرضوري ــلع األخ والس
ــعر مركزات  ــع س ــن. ارتف ــة والدواج الحيواني
أعالف الدواجن بنسبة 70 % منذ بداية األزمة 

ــادة  ــود إىل زي الوق ــعر  ــف س ، وأدى تضاع  8
ــار املزيد  ــاه، وإجب ــعار املي ــف الري وأس تكالي
من املزارعني إىل التخيل عن مزارعهم وبالتايل 

زيادة تفاقم فقدان سبل كسب العيش. 
ــن  ــانية ال يمك ــاعدات اإلنس ــا أن املس مثلم
ــا  فإنه ــة،  العام ــات  املؤسس ــن  ع ــوض  تع أن 
ــواردات  ــل ال ــل مح ــاً أن تح ــتطيع أيض ال تس
ــة لتلبية  ــواق املحلي ــغيل األس التجارية وتش
ــاء عىل قيد  ــات اليمنيني للبق ــم احتياج معظ
ــتوردت اليمن  الحياة. قبل تصاعد األزمة، اس
ــن احتياجاتها من املواد الغذائية  80 – 90 % م
ــّدر بنحو  ــت احتياجاتها ُتق ــية، وبلغ األساس
ــتورد  ــود املس ــن الوق ــرتي م ــن م ــف ط 544 أل
ــغيل أنظمة املياه  ــائل النقل وتش شهرياً لوس

واملرافق الصحية، ضمن أنشطة أخرى. 
ــت واردات الوقود منذ بداية األزمة،  انخفض
ــبتمرب  ــن مرتي فقط يف س ــت 190,000 ط وبلغ
ــاء الحديدة، الذي يمثل  2017 م. وال يزال مين
ــواردات التجارية يف اليمن،  ــن ال 70 إىل 80 % م
ــك، فإن  ــوي للحياة. مع ذل ــان الحي ــو الرشي ه
ــة متدنية منذ أن ترضر  هذا امليناء يعمل بطاق
ــطس  ــهر أغس ــة يف ش ــارات الجوي ــبب الغ بس

2015 م.

العدوان سبب تآكل آليات التكيف لدى الناسالعدوان سبب تآكل آليات التكيف لدى الناس
أحمد حسن 

ــة واالقتصادي ــة  التجاري ــد  زاي ــةــن  واالقتصادي ــة  التجاري ــد  زاي ــن  بب ــد  محم ــات  بطموح ــط  يرتب ــدن  ع يف  ــل  يحص ــا  م ــد   محم ــات  بطموح ــط  يرتب ــدن  ع يف  ــل  يحص ــا  م  ¶¶

ــرتاتيجيتها يف جنوب اليمن، وعينها عىل مصالح وفقا  ملحللني وخرباء اقتصاد فإن أبو ظبي بنت اس
ــد باألهداف املحددة يف  ــية ال عالقة لها من قريب أو من بعي ـ سياس ــرتاتيجيةـ  ـ اس ــةـ  اقتصادي
ــة  ــاحل اليمني الجنوبي، بموانئه املنافس ــاً. بل أن الس ــزم" أو "إعادة األمل" الحق ــة الح ــات "عاصف إعالن
ــي نحو الجنوب  ــدد النفوذ اإلمارات ــذ عقود. كما أن تم ــدة لحكام أبو ظبي من ــة، ظل عق ــئ اإلماراتي للمراف
ــاً عتيقاً آلل نهيان،  ــداً، الغريم التقليدي لدولة اإلمارات، ظل حلم ــاه الحدود العمانية تحدي ــي، باتج الرشق

وقد حلت الفرصة املثالية بالنسبة لهم ليصبحوا حارضين فعلياً عىل حدود سلطنة ُعمان.

الثورة/ أحمد علي

Tuesday: 20 Jomada Alawla 1439 - 6 February 2018 - Issue No. 19437
الثالثاء: ٢٠ جمادى األوىل ١٤٣٩ه - ٦ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٧


