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 تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة السعٌدة

 المقدمة

 

 
 

 
 

إن عملٌة إعادة إعمار الٌمن بعد هذه الحرب العدوانٌة المدمرة، تحتاج إلى معجزة إلنجازها. وهذا بالضبط ما ننوي عمله 

هنا، أن نقدم معجزة وكٌفٌة إنجازها. إن زمن المعجزات قد حان، والعدٌد من المعجزات قد تم إنجازه وأخرى قٌد اإلنشاء. إن 

( وهً الصٌن وروسٌا والهند BRICSقد بزغ فجرها بقٌادة مجموعة دول البرٌكس )مرحلة جدٌدة فً تارٌخ اإلنسانٌة 

والبرازٌل وأفرٌقٌا الجنوبٌة، وفتحت بوابة التارٌخ أمام نظام عالمً جدٌد ال قطب واحد ٌحكمه وال متعدد األقطاب، بل نظام 

أمم العالم فً النظام العالمً الجدٌد هو التعاون عالمً ٌساوي بٌن األمم ذات السٌادة صؽٌرها وكبٌرها على حد سواء. ما ٌجمع 

االقتصادي ؼٌر المشروط بتؽٌٌر األنظمة السٌاسٌة والثقافات، فلكل أمة ثقافتها وحضارتها ونظامها السٌاسً الخاص بها، لكن 

لكل أطفال العالم ما ٌجمعها مع بقٌة األمم هو األهداؾ الكونٌة للجنس البشري فً مكافحة الفقر واألمراض وإعطاء الفرصة 

واألجٌال الشابة فً تحقٌق كامل امكانٌاتهم الفكرٌة والعلمٌة والفنٌة عن طرٌق توفٌر األدوات البلزمة لنموها نموا سلٌما وفتح 

 افاق المستقبل أمامها عن طرٌق، أوال، بناء بنٌة تحتٌة رصٌنة للنقل والطاقة والمٌاه والرعاٌة الصحٌة والتعلٌم والبحث العلمً.

فً ذات الوقت ٌؤفل نجم نظام فاشل وؼٌر إنسانً الٌوم. هذا النظام الذي ٌقوده التحالؾ األنجلوأمرٌكً وحلفابه فً اوروبا 

والخلٌج، والذي هو سبب معظم الكوارث التً حلت بالعالم خبلل األربعٌن عام الماضٌة، ومنها الحرب العدوانٌة على الٌمن، 

لٌبٌا والعراق، وخمسٌن عام من تجوٌع أفرٌقٌا ومنعها من التقدم. إن هذا النظام الفاشل قد التً جاءت بعد الحرب على سورٌا و

أوصل برٌطانٌا وامرٌكا واوروبا نفسها إلى حافة االنهٌار اإلقتصادي والمالً واالجتماعً بتفشً البطالة والفقر واإلدمان على 

المدارس األمرٌكٌة. إن العدالة الكونٌة قد ٌطول انتظارها، لكنها المخدرات وإنتشار الجرٌمة، مثل عملٌات القتل الجماعً فً 

 تؤتً حتما، تمام كما ٌلً اللٌل الطوٌل ضوء النهار.
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السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

لمجلس السٌاسً األول لرئٌس الالصورة للشهٌد الرئٌس/ صالح الصماد. 

أستهدف بغارة  تحمً".مإسس مشروع بناء الدولة "ٌد تبنً وٌد  األعلى.

م. فً الصورة 2018أبرٌل  19للعدوان السعودي وتحالفه ٌوم الخمٌس 

م بمٌدان السبعٌن لزعماء دول برٌكس 2017سبتمبر  21ٌبعث تحٌة فً 

الصٌن، وذلك قبل أن  -ردا على إعالن قمة زعماء برٌكس فً شٌامن

 ٌقصف المٌدان فً وقت الحق. 

الصورة مع المناضل الشٌخ/ صالح عبدهللا صائل. عضو مجلس الشورى. 

أمٌن عام حزب جبهة التحرٌر. رئٌس مبادرة إعداد تقرٌر المعجزة 

  اإلقتصادٌة السعٌدة.

والصورة مع األخ المهندس/ خالد شرف الدٌن. نائب رئٌس الهٌئة العامة 

م أبان تدشٌن أعمال تقرٌر المعجزة 2018مارس  27فً  لإلستثمار

اإلقتصادٌة السعٌدة تحت شعار " ٌد تبنً وٌد تحمً " بعد ٌوم واحد 

  م.2018مارس  26إلطالق مشروع بناء الدولة فً 

لكن هذا ال ٌعنً أن نتشفى بإنهٌار األمم الؽربٌة، إنما انهٌار النظام الطاؼً فٌها، وقد تنجح هذه األمم فً التخلص منه قبل 

لنظام العالمً الجدٌد األكثر إنسانٌة. إن الصٌن وروسٌا تلعبان الدور الربٌسً فً محاولة إفهام فوات االوان واللحاق بركب ا

 المنظومة األطلسٌة بعدم جدوى التشبث بالنظام القدٌم، فهو فاشل اقتصادٌا وعسكرٌا، واألدلة على ذلك واضحة.

إن ما ٌبعث على التفاإل فً امكانٌة تحقٌق المعجزة 

املٌن أساسٌٌن قد ٌؽٌران مسار الٌمنٌة هو بروز ع

 التارٌخ، وهما: 

أوال، بروز تكتل دول البرٌكس باعتباره قوة جدٌدة فً 

 العالم ونظام بدٌل للنظام الؽربً الفاشل والمدمر. 

رٌق الحرٌر الجدٌد بقٌادة ثانٌا، انطبلق مبادرة حزام وط

 الصٌن.

عقدت القمة السادسة لدول  2014ٌولٌو  16فً ٌوم 

البرٌكس المشكلة من روسٌا والصٌن والهند والبرازٌل 

أفرٌقٌا فً مدٌنة فورتالٌزا البرازٌلٌة، وهً  وجنوب

الدول األسرع نموا فً العالم. واتفق قادتها على خلق نظام اقتصادي ومالً جدٌد كلٌا ٌمثل بدٌبل أساسٌا للنظام االقتصادي 

الٌزا" صدمة العالمً الذي كانت حتى هذه اللحظة تسٌطر علٌه الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وحلفابهما. وكان "إعبلن فورت

حقٌقٌة ألنه أسس فعبل مجموعة بنى مالٌة واقتصادٌة بدٌلة لصندوق النقد الدولً والبنك الدولً اللذات تسٌر علٌهما الدول 

الؽربٌة. وقد تم إطبلق هذه البنٌة الجدٌدة من خبلل 

 100تؤسٌس "بنك التنمٌة الجدٌد" برأسمال أولً ٌبلػ 

عن "اتفاقٌة  ملٌار دوالر أمرٌكً، واٌضا اإلعبلن

ملٌار دوالر  100احتٌاطً العملة" بمٌزانٌة أولٌة تبلػ 

لمساعدة الدول المشاركة فً الدفاع عن نفسها ضد 

هروب األموال وؼٌره من أشكال الحرب المالٌة. إن 

منظومة البرٌكس تإسس لفكر جدٌد ومختلؾ تماما عن 

الفكر الؽربً الذي حاول لعقود أن ٌسٌطر على االقتصاد 

المً ومقدرات الشعوب ألنه ٌملك قوة النقد والمال الع

التً تقؾ خلفها أكبر ترسانة عسكرٌة فً تارٌخ العالم. 

وقد عبر ربٌس الوزراء الهندي نارٌندرا مودي عن 

ذلك أقوى تعبٌر فً الجلسة االفتتاحٌة لقمة 

الدرجة األولى توحد مجموعة من البرٌكس، حٌث قال: "إن مجموعة البرٌكس مإسسة عالمٌة فرٌدة من نوعها. إنها ب

األمم لٌس على أساس ما تملك الٌوم من رفاهٌة أو هوٌات مشتركة، بل على أساس قدراتها المستقبلٌة الكامنة. على 

 هذا، فإن فكرة البرٌكس ذاتها مترافقة من اآلن مع المستقبل".

هذا هو الفكر االنسانً والعلمً الصحٌح الذي ٌنبنً هذا التقرٌر على أساسه. إن قدرة الشعوب فً بناء 

اقتصادٌاتها والخروج من الفقر لٌس مبنً على المال وال على الثروات الطبٌعٌة، إنما على حق هذه الشعوب فً 

فوض هللا تعالى به خلقه من بنً آدم بعمارة  العٌش بكرامة واستخدام هبة العقل وتكلٌؾ اإلستخبلؾ فً األرض الذي

 األرض والسكنى فٌها والعٌش برؼد وببل إسراؾ أو فساد.

( باعتبارها تجمعا اوراسٌوٌا لؤلمن SCOٌضاؾ إلى مجموعة البرٌكس بروز منظمة شانجهاي  للتعاون )

ا الوسطى المستقلة فً عام والتعاون االستراتٌجً واالقتصادي والتً أسستها الصٌن وروسٌا ومجموعة دول آسٌ

، وأنضمت إلٌها الهند وباكستان هذا العام، بٌنما تتمتع إٌران وروسٌا البٌضاء وافؽانستان ودول القوقاز 2001

وتركٌا ومنؽولٌا وسرٌبلنكا بصفة مراقب أو شرٌك حوار. وتمتد هذه المنظمة على طول طرٌق الحرٌر الجدٌد، 

تصادي وحل النزاعات، مثبل بٌن الهند وباكستان أو الهند والصٌن أو أزمة وتمثل وسٌلة للتعاون األمنً واالق
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الصورة مع معالً اللواء الركن/ زكرٌا الشامً. وزٌر النقل. نائب رئٌس 

كان األسبق. مقدمٌن له العرفان إلستشرافه الوطنً أهمٌة تقرٌر األر

المعجزة،برعاٌته المبكرة إلمتٌاز الحقوق الٌمنٌة فً تقرٌر " من طرٌق 

الحرٌر الجدٌد إلى الجسر البري العالمً " ورعاٌته التؤسٌسٌة لإلستشارات 

  الدولٌة فً تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة السعٌدة.

لمهندس/ هشام شرف. وزٌر الخارجٌة فً حدٌث عن الصورة لمعالً او

أدوات الروش فً تحقٌق السالم المستدام. والصورة لمعالً األستاذ/ حسن 

زٌد. وزٌر الشباب والرٌاضة فً حدٌث عن تقرٌر " من طرٌق الحرٌر 

  الجدٌد إلى الجسر البري العالمً ".

تحضٌرٌة لحزب ٌظهر فً الصور المستشار/ فإاد الغفاري. رئٌس اللجنة ال

 طرٌق الحرٌر الجدٌد.

أفؽانستان وهً نزاعات خلقتها الدول الؽربٌة 

االستعمارٌة وتستخدمها لؽاٌة الٌوم لتطبٌق سٌاسة 

   فرق تسد فً أوراسٌا.   

مبادرة الحزام  2013لقد أطلقت الصٌن فً عام 

والطرٌق )الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر الجدٌد 

وطرٌق الحرٌر البحري للقرن الحادي والعشرٌن(، 

بلسان ربٌسها شً جٌنبٌنج من عاصمة كازاخستان فً 

نٌسٌة بالنسبة للحزام ومن العاصمة االندو 2013سبتمبر 

جاكارتا بالنسبة لطرٌق الحرٌر البحري. هذا المشروع 

ٌمكن اعتباره أكبر عملٌة تنمٌة فً تارٌخ البشرٌة كله. 

دولة لحد اآلن  140وقد انضمت إلى المبادرة أكثر من 

ومنها دول فً اوروبا الؽربٌة. لكن هذا المشروع، الذي 

ٌن تقؾ وراءه القوة االقتصادٌة والصناعٌة والعلمٌة للص

بكامل عدتها وعدٌدها، وبترسانة مالٌة تقدر بثبلثة 

ترلٌونات دوالر من االحتٌاطً النقدي األجنبً فً 

، لكنها كانت تركز على البناء 1996البنوك الصٌنٌة، لٌس ولٌد اللحظة. لقد بدأت الصٌن العمل على المشروع منذ عام 

عٌة والعلمٌة ألكثر من ثبلثة عقود. لقد تمكنت الصٌن خبلل تلك المدة من الداخلً لؤلمة الصٌنٌة وإنسانها وبناها التحتٌة والصنا

ألؾ كلٌومتر من سكك  20ملٌون من مواطنٌها من جحٌم الفقر المدقع. ألٌست هذه معجزة؟ وتمكنت من بناء  700انتشال 

سرعة لكل أمم اوروبا مجتمعة. الحدٌد فابقة السرعة خبلل أقل من عشرٌن سنة، وهً شبكة أكبر من كل شبكات السكك فابقة ال

ألٌست هذه معجزة؟ كما أنها بنت خبلل عقدٌن مشارٌع مٌاه وسدود تجاوز حجمها ما بنته الوالٌات المتحدة فً أكثر من مابة 

عام. معجزة أخرى. كما انها طورت مشروع فضاء وارسلت روادا إلى مدار األرض وقرٌبا إلى القمر، ولدٌها مشارٌع لتعدٌن 

لصناعات على سطح القمر والوصول إلى المرٌخ خبلل ذات المدة. معجزة أخرى. ثم انتقلت الصٌن إلى إعبلن مبادرة وبناء ا

الحزام والطرٌق لكً تدعوا دول العالم النامٌة والفقٌرة خاصة إلى التعلم من الدرس الصٌنً، ووضعت كل امكانٌاتها 

عملٌة تعاون اقتصادي سمته رابح ـ رابح، حٌث إذا ربح طرؾ ال ٌخسر التكنولوجٌة والعلمٌة والمالٌة امام هذه الدول فً 

اآلخر كما كان النظام القدٌم، إنما بتنمٌة موارد الدول الفقٌرة ورفعها الى مستوى اعلى من القدرة االقتصادٌة سٌستفٌد الطرؾ 

ٌا فً بناء بناها التحتٌة االقتصادٌة األكثر نموا أٌضا. وتقوم الصٌن اآلن بمساعدة أكثر من عشرٌن دولة فً آسٌا وافرٌق

 األساسٌة )النقل والطاقة والمٌاه( التً بدونها ال ٌمكن القتصاد أي مجتمع أن ٌنهض وٌقؾ على قدمٌه.

هذا هو السٌاق الذي فً خضمه ٌستطٌع الٌمن النهوض وتحقٌق معجزة. فكما حقق معجزة الصمود فً وجه أعتى القوى 

بامكانه بذات القدر أن ٌحقق معجزة البناء. إن معجزة إعادة إعمار الٌمن سوؾ تكون أصعب بطبٌعة العسكرٌة فً العالم، 

الحال من الصمود فً وجه العدوان، لكنها ستكون أسعد وسٌقدم كل أبناء الٌمن بكل فباته ورجاله ونسابه وشبابه على العمل 

ن سوؾ ٌوحد الٌمنٌٌن كما حاولت الحرب العدوانٌة ومن موحدٌن وبكل ما لدٌهم من طاقة. إن مشروع إعادة إعمار الٌم

وراءها أن تفرقهم، وسوؾ تعٌد شموخ شخصٌة الٌمنً وثقافته بنفس القوة التً حاول العدوان أن ٌهدم الهوٌة والثقافة الٌمنٌة 

  بمحاولة إبادة البشر وهدم الحجر الذي صاؼت منه الحكمة والروح الٌمنٌتٌن أجمل اللوحات والصروح.
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إن الٌمن ٌمتلك موقعا جؽرافٌا فرٌدا، ٌجمع بٌن طرٌقً الحرٌر البري والبحري، وٌربط بٌن قارات اسٌا وافرٌقٌا برا 

والمحٌط الهندي والبحر المتوسط بحرا )أي بٌن آسٌا واوروبا(. بذلك ٌستطٌع الٌمن أن ٌقترن بهذا المشروع العالمً العمبلق 

ه كما كان فً الماضً عبر سٌطرته على طرٌق اللبان والبخور، بحٌث كانت بحٌث ٌصبح جزءا مإثرا فٌه ومتؤثرا ب

امبراطورٌات الشرق والؽرب تصبو إلٌه وتسمٌه الٌمن السعٌد، ساعٌة بسفنها وقوافلها التجارٌة إلٌه. كما أن الٌمن ٌتمتع 

منه مجتمعا شابا قادرا على  بموارد بشرٌة مهمة إذ أن معظم سكانه من األطفال والشباب تحت سن الثبلثٌن مما ٌجعل

االستمرارٌة مع المستقبل وحمل رإٌة متكاملة ومتواصلة عبر خطط اقتصادٌة محكمة طوٌلة األمد. باإلضافة إلى ذلك ٌمتلك 

الٌمن الموارد الطبٌعٌة الكافٌة والمناخ المتنوع لتنمٌته الصناعٌة والزراعٌة المتكاملة. كل ما ٌنقص الٌمن هو ما ٌسمٌه عالم 

االقتصاد العالمً لٌندون الروش بالمنصة االقتصادٌة، أي البنٌة التحتٌة األساسٌة، وذلك لرفع هذه القدرات الكامنة وتنمٌتها 

 وإخراجها إلى حٌز الواقع، لكً ٌمسك الٌمن وشعبه بناصٌة اقتصاده وموارده ومستقبله.    

ماد على المعارؾ والخبرات المتراكمة من المحاوالت الناجحة ٌقوم هذا التقرٌر باقتراح مشروع إلعادة إعمار الٌمن باالعت

لعدة دول إلعادة بناء اقتصادٌاتها بعد حروب مدمرة )المانٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة( أو كوارث اقتصادٌة )الوالٌات المتحدة 

حول إلى اقتصادٌات صناعٌة متقدمة بعد الكساد العظٌم فً الثبلثٌنات من القرن الماضً(، أو أمم خرجت من ربقة الفقر لتت

)مثل كورٌا الجنوبٌة والصٌن(، وٌتضمن ذلك كٌفٌة تموٌل عملٌة إعادة اإلعمار، خاصة وأن هذه األمم كانت مفلسة تقرٌبا أو 

زٌابً )ولٌس فعلٌا عندما بدأت عملٌة إعادة البناء. أما من الناحٌة العلمٌة االقتصادٌة فٌعتمد هذا التقرٌر على علم االقتصاد الفٌ

النقدي أو الرٌعً كما سٌؤتً شرحه( لتحدٌد مواقع قوة االقتصاد الٌمنً لبلستفادة منها ومواطن الضعؾ لتتم معالجتها وتقوٌتها. 

كما سٌتم استخدام أدوات تقنٌة مثل تقنٌات االستشعار عن بعد وؼٌرها من تقنٌات الفضاء فً تحدٌد مواقع ومسارات مشارٌع 

والصناعة والزراعة. إن فً القدرات الصناعٌة والتقنٌة التً طورتها الصٌن واستخدمتها بارقة أمل للٌمن ألن البنٌة التحتٌة 

الصٌن مستعدة لتوفٌر هذه التقنٌات والخبرات للٌمن وأٌة دولة ترٌد الخروج من الفقر والتخلؾ االقتصادي والتوجه نحو التنمٌة 

بعض مشارٌع الصٌن فً دول نامٌة آخرى نموذجا فً بعض الحاالت لتوضٌح  المستدامة. لذلك سوؾ ٌتخذ هذا التقرٌر من

 العبلقة ما بٌن إعادة إعمار الٌمن ومبادرة الحزام والطرٌق.

إن أٌة إشارة إٌجابٌة فً هذا التقرٌر إلى تجارب أمرٌكٌة ناجحة فً الماضً ال تدل على موافقة هذا التقرٌر على السٌاسٌة 

األمرٌكٌة الحالٌة أو حتى فً الخمسٌن سنة الماضٌة. على العكس من ذلك، فإن معهد شٌللر العالمً معروؾ بمناهضته 

خاصة تجاه قضاٌا العالم العربً واإلسبلمً. لكن المقصود من ذكر هذه الوقابع للسٌاسات العدوانٌة لئلدارات األمرٌكٌة 

التارٌخٌة هو التعلم من تجارب األمم األخرى عندما تفعل أمرا اٌجابٌا. وكما ٌقول الفٌلسوؾ الصٌنً كونفوشٌوس: "من ٌتعلم 

 وال ٌفكر ٌضٌع، أما من ٌفكر لكن ال ٌتعلم من اآلخرٌن فهو فً خطر عظٌم." 

ألن وضعٌة الٌمن باعتباره أفقر  2011إن هذا التقرٌر ال ٌسعى للعودة بالٌمن إلى وضع ما قبل العدوان أو ما قبل ثورة  

دولة عربٌة حٌنها ال ٌلٌق بالمجتمع الٌمنً، وال أي مجتمع آخر. وطبٌعة السٌاسات االقتصادٌة الكارثٌة فً الٌمن فً األعوام 

بالتفصٌل. ما ٌسعى إلٌه هذا التقرٌر هو تحقٌق تنمٌة مستدامة قادرة على رفع المستوى  الحقا  مذكورة  2014و  1960بٌن 

الحٌاتً والثقافً للمجتمع الٌمنً إلى مصاؾ الدول النامٌة المتقدمة فً تنمٌتها، وهذا أمر ممكن وواقعً، لكنه ٌحتاج إلى جهود 

مهورٌة وفً جمٌع أرجاء الٌمن، بحٌث تصب جمٌع الجهود كبٌرة ووحدة رإٌة لجمٌع فبات الشعب من الشارع إلى رباسة الج

فً عملٌة إعادة اإلعمار بصورة مركزٌة ٌكون معها الٌمن ككل مثل ورشة عمل صؽٌرة ٌسٌر الجمٌع فٌها فً نفس االتجاه 

 بدون تشوٌش من مصالح مناطقٌة ضٌقة أو توجهات اقتصادٌة تسٌر فً االتجاه العكسً للبلد ككل.

لتقرٌر مع الٌمن باعتباره بلدا موحدا، بحكومة مركزٌة وخطة موحدة إلعادة إعمار البلد ككل. عندما تكون ٌتعامل هذا ا 

مشارٌع النقل والطاقة واالتصاالت مثبل ذات نوعٌة ومعٌار واحد فً كل البلد وتمتد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى ؼربه 

ٌؾ. هذه هً الطرٌقة المتبعة فً الصٌن، مثبل، حٌث ٌتبع جمٌع العمال فإن ذلك سوؾ ٌسرع فً عملٌة البناء وٌخفض التكال

والموظفٌن من أعلى منصب فً الدولة إلى أبسط عامل أو موظؾ خطة عمل واحدة موحدة، أٌنما كان موقع العمل أو 

ومقاٌٌس مختلفة من  المشروع. وبخبلؾ ذلك سٌكون األمر إذا تمت تجزبة البنٌة التحتٌة الوطنٌة إلى مشارٌع أصؽر بمعاٌٌر

 منطقة إلى أخرى.

تتطلب مسؤلة توحٌد عملٌة إعادة اإلعمار والتنمٌة تؤسٌس هٌبة إلعادة اإلعمار تعمل تحت إشراؾ وزارة التخطٌط،  

 وٌكون لها فروع فً كافة المحافظات للتنسٌق مع السلطات المحلٌة والبلدٌة بشؤن المشارٌع المخطط لها. 
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 درس من اٌطالٌا المركزٌة أم األقالٌم؟

وفرت خطة مارشال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة االبتمانات المطلوبة إلعادة إعمار اوروبا. وٌرجع الفضل فً حملة إعادة 

إعمار اٌطالٌا إلى هذه االبتمانات، ولكن أٌضا إلى كفاءة الطبقة الحاكمة آنذاك والتً كانت قادرة على إستخدام تلك االبتمانات 

ات ومإسسات مركزٌة نجحت فً عملٌة التنمٌة فً إٌطالٌا. ومن هذه المإسسات كان "صندوق تنمٌة جنوب لتؤسٌس سٌاس

إلى  1950. شهد هذا اإلقلٌم تنمٌة مستدامة من عام 1950(، الذي تؤسس عام Cassa per il Mezzogiornoاٌطالٌا" )

ع عملٌة البلمركزٌة بعد هذه المدة من النمو خاصة ، ولكن هبط مستوى تلك التنمٌة وتم تخرٌب هذه المإسسة بسبب دف1965

 .1975فً عام 

مترافقا مع عمل الشركة الحكومٌة الكبرى المتعددة األنشطة  1960إلى  1950كان عمل "الصندوق" فً العقد الممتد من 

اء اٌطالٌا، وكذلك مع ( فً مجال بناء البنٌة التحتٌة االساسٌة والصناعات فً كل أرجIRI"مإسسة إعادة بناء الصناعات" )

( التً وفرت الطاقة الرخٌصة بعد اكتشاؾ احتٌاطٌات كبٌرة من الؽاز الطبٌعً فً سهل "بو" ENIشركة النفط الوطنٌة )

(Po كان ٌطلق على نسبة النمو البالؽة .)سنوٌا وصؾ "المعجزة اإلقتصادٌة"، حٌث تم التخلص من التضخم الذي وصل 7 %

بعض الوقت. وعرفت العملة الوطنٌة اللٌرة عالمٌا بثباتها. وتم تحقٌق التشؽٌل الكامل للٌد العاملة فً حتى إلى مستوٌات سالبة ل

عبر تحوٌل المسإولٌة القانونٌة لئلستثمارات الطوٌلة األمد  1975. حٌنما تم تحجٌم دور الصندوق فجؤة فً عام 1959عام 

 62ملٌون هكتار من األراضً الزراعٌة المروٌة، وبنى  2خ قد خلق إلى الحكومات المحلٌة، كان الصندوق لؽاٌة ذلك التارٌ

كلم من الطرق  6000ألؾ كٌلومتر من الطرق، وبنى  20قناة مٌاه، والعدٌد من مشارٌع الصرؾ الصحً، وحّدث  52سدا، و

كانت عملٌة التنمٌة ال الجدٌدة، وجعل سكك الحدٌد تستخدم الكهرباء فً تشؽٌلها وأسس مراكز صناعٌة عدٌدة. لكن مع كل ذلك 

تزال فً منتصؾ الطرٌق. كان "الصندوق" قد حصل على صبلحٌات واسعة وقدرات وخبرات تقنٌة ؼٌر مسبوقة، ومن ضمن 

سنٌن( تم تصمٌمها وتنفٌذها من قبل الصندوق ذاته وفق ترخٌص من لجنة حكومٌة خاصة تم  10ذلك تموٌل خطة عشرٌة )

لٌا ووزراء المالٌة والخدمات العامة والعمل. باإلضافة إلى المشارٌع الطوٌلة األمد التً تشكٌلها من وزٌر شإون جنوب اٌطا

خطها قادة الصندوق بطرٌقة متكاملة ومركزٌة. كانت تركٌبة الصندوق وصبلحٌاته تسمح له بتحوٌل األموال من المشارٌع 

تم إجبار السلطات المحلٌة على التعاون مع الصندوق المحددة سلفا إلى مشارٌع جدٌدة إذا اقتضت الضرورة واألولوٌات ذلك. و

ووضع إمكانٌاتها وكفاءاتها فً خدمة الصندوق. وكما كان ربٌس الصندوق جابرٌلً بٌسكاتوري ٌقول باستمرار، فإن هدؾ 

 الصندوق هو خلق "عملٌة تراكم رأسمال ذاتٌة االستدامة".

تً أدت إلى التحول من الطرٌقة الموحدة والمتكاملة فً التعامل مع ، وال1975لكن عملٌة التفكك اإلقلٌمً التً بدأت عام 

مشارٌع تنمٌة البنٌة التحتٌة لكل إقلٌم جنوب اٌطالٌا، إلى أسالٌب ووجهات النظر المحلٌة والمناطقٌة التً قضت على الفكرة 

ك العام إلى اآلن تحول اقلٌم جنوب اٌطالٌا الموحدة وأنهت عملٌة التنمٌة وجعلتها فرٌسة للمناطقٌة والمحسوبٌة والفساد. ومنذ ذل

 بشكل مستمر إلى أحد أفقر األقالٌم فً اوروبا حٌث البطالة المرتفعة والبنٌة التحتٌة المهتربة والمشاكل االجتماعٌة المتفاقمة.

 التموٌل االبتمانً
تتطلب عملٌة إعادة اإلعمار بنكا وطنٌا لتنمٌة البنٌة التحتٌة  وتموٌل المشارٌع الوطنٌة )نسمٌه هنا فً هذه الوثٌقة افتراضا 

%( والقطاع المالً 51"بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة"(. ٌكون "بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة"  بملكٌة مشتركة بٌن الدولة )

%(. وٌمكن أٌضا للدول والشركات األجنبٌة أٌضا شراء أسهم بنسب محدودة فً هذا البنك، 49)الخاص والمواطنٌن الٌمنٌٌن 

وأٌضا تحوٌل جمٌع المنح من الدول المانحة والصدٌقة إلى ودابع فً "بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة". ٌكون هذا البنك تحت 

 إشراؾ وزارة المالٌة ومنفصبل عن البنك المركزي. 

وة الذهب الموجودة فً الٌمن كخزٌن مالً وضمان إلصدارات العملة الجدٌدة. ٌنبؽً فً هذه الحالة أن ٌمكن استخدام ثر

تحتكر الدولة تعدٌن وانتاج الذهب واالحتفاظ به فً هٌبة سبابك فً خزانة البنك المركزي الذي بدوره ٌمول بنك إعادة 

 اإلعمار.  

أما الطرٌقة اإلضافٌة األساسٌة الثانٌة )إلى جانب بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة" ولٌس بدٌبل عنه( لتموٌل مشارٌع البنٌة 

التحتٌة فهً عبر اتفاقٌات تموٌل عبر ابتمانات بنوك التصدٌر واالستٌراد للدول األخرى التً تمول شركاتها لبناء المشارٌع فً 

 (.BOTؽٌل والتسلٌم )الٌمن بطرٌقة "البناء والتش

وأخٌرا، ٌنبؽً أن تكون الخطة المطروحة هنا إلعادة اإلعمار والتنمٌة جزءا أساسٌا من أي محادثات سبلم أو مصالحة بٌن 

األطراؾ الٌمنٌة وٌتم االتفاق علٌها مسبقا. كما ٌجب أن تعرض على جمٌع أعضاء الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، من أجل 
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السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

لتشجٌع القوى العالمٌة واإلقلٌمٌة للضؽط على جمٌع األطراؾ لوقؾ إطبلق النار ودفع عملٌة السبلم  استخدامها كوسٌلة

 والمصالحة إلى أمام. 

 الطرٌقة العلمٌة
االقتصادٌة المتبعة فً تصمٌم هذا إن الطرٌقة العلمٌة 

كما حددها عالم  1المشروع هً معاٌٌر االقتصاد الفٌزٌابً

االقتصاد األمرٌكً  لٌندون الروش، مثل مفهوم ممر 

التنمٌة، وكثافة تدفق الطاقة، والمفهوم اإلبتمانً فً تموٌل 

التنمٌة، وزٌادة الكثافة السكانٌة النسبٌة المحتملة 

رفع القدرات اإلنتاجٌة للٌد العاملة  للمجتمعات عن طرٌق

عبر التقدم التكنولوجً والعلمً. وسوؾ ٌؤتً تفصٌل 

بعض هذه المفاهٌم فً سٌاق الفصول المختلفة للتقرٌر 

 هذا.

إن هذه المعاٌٌر هً األقرب إلى منهج الصٌن فً  

انجاز معجزتها االقتصادٌة وكذلك دول مجموعة 

المشروع باعتبار أن  البرٌكس. إن أي نقد موجه إلى هذا

المنهج المتبع )خاصة فً مجال تموٌل المشارٌع( ال 

ٌتطابق مع ما هو متعارؾ علٌه فً المإسسات المالٌة واألكادٌمٌة العالمٌة،  

نقد فً ؼٌر محله، ألن المناهج المتبعة فً دراسة النظرٌات االقتصادٌة 

فً األربعٌن عام الدارجة منذ السبعٌنات وتطبٌقها  فً المإسسات الؽربٌة 

الماضٌة هً التً أوصلت الدول الؽربٌة إلى هاوٌة اإلفبلس واالنهٌار اآلن.  

لذلك لٌس من الحكمة اتباع مناهج ثبت فشلها، بل ٌنبؽً  السٌر على خطى 

الناجحٌن.  وخٌر مثال على ذلك هو تموٌل الصٌن لمشارٌع بنٌة تحتٌة فً 

قتصادٌون الؽربٌون باعتباره منافٌا بلدان اخرى، وهو ما ٌستنكره الخبراء اال

 لكل منطق. نعم ٌنافً المنطق النقدي، لكنه متناؼم تماما مع العقل االقتصادي.

قبل المهندس  نكما أن طرٌقة صٌاؼة هذا التقرٌر قد تم وضعها م

 السوٌدي ومستشار شركة سوٌدهٌدرو لئلستشارات. جرٌجر البٌرج

(Greger Ahlberg) ذي عمل فً العاصمة البوسنٌة سراٌٌفو بعد الحرب ال

فً التسعٌنات، وشارك مع معهد شٌللر العالمً فً صٌاؼة مشروع إعادة 

 راجع الملحق فً آخر التقرٌر (.)   2015إعمار سورٌا عام 

       

 

                                                
1

ٌمكن قراءة كتاب الروش فً علم االقتصاد الفٌزٌابً مترجما إلى اللؽة العربٌة على الموقع العربً لحركة الروش العالمٌة، ومتوفر 
 مجانا:

http://arabic.larouchepub.com/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8/ 
 

 (Lyndon H. LaRouche Jrعالم االقتصاد والمفكر األمرٌكً المعارض لٌندون الروش )

قتصادٌة ال فً الثروات الطبٌعٌة، إنما مطور علم االقتصاد الفٌزٌائً الذي ٌضع القٌمة اإل

فً العقل المبدع لإلنسان وقدرته على اكتشاف قوانٌن الكون وتسخٌرها لرفع القدرات 

اإلنتاجٌة والثقافٌة والعلمٌة للفرد والمجتمع. تتقارب أفكار الروش كثٌرا مع مفهوم 

 االستخالف فً الفكر االقتصادي لإلسالم.

 

صورة الطالب/ علً الغفاري. أحد تالمٌذ الحرٌر المدرسً 

فً مدرسة اللغات النموذجٌة فً حفل الٌوم العالمً للغة 

المعجزة  حامال غالف تقرٌر ،الصٌنٌة بوزارة الخارجٌة

 اإلقتصادٌة السعٌدة.

وٌظهر فً بانر الحفل صورة للسٌدة/ هٌلجا الروش مع 

 .2030كتابة بالصٌنٌة وأهداف التنمٌة المستدامة 

http://arabic.larouchepub.com/category/%D9%83%D8%AA%D8%A8/
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 الفصل األول

 الدولً لسٌاقا

   األطلسٌة المنظومة انهٌار بعد برٌكس منظومة صعود 

 ماهً مجموعة البرٌكس؟

برٌكس هو مختصر للحروؾ األولى باللؽة البلتٌنٌة 
(BRICS المكونة ألسماء الدول صاحبة ) أسرع نمو اقتصادي

بالعالم. وهً: البرازٌل وروسٌا والهند والصٌن وجنوب أفرٌقٌا. 
كانت المجموعة فً بداٌة نشؤتها مكونة فقط من روسٌا والهند 
والصٌن حٌث أعلن عنها ربٌس الوزراء الروسً الراحل ٌفجٌنً 

أثناء زٌارة للهند. ثم انضمت البرازٌل  1997برٌماكوؾ فً عام 
. عقدت 2010ن بعد جنوب أفرٌقٌا للمجموعة عام وم 2008عام 

أول قمة بٌن رإساء الدول األربع المإسسة فً ٌٌكاتٌرٌنبرغ 
حٌث تضمن اإلعبلن عن تؤسٌس  2009،روسٌا فً حزٌران 

نظام عالمً ثنابً القطبٌة.وعقد أول لقاء على المستوى األعلى 
، وذلك فً جزٌرة 2008لزعماء دول "بركس" فً ٌولٌو عام 

وكاٌدو الٌابانٌة حٌث اجتمعت آنذاك قمة "الثمانً الكبرى". ه
وشارك فً قمة "بركس" ربٌس روسٌا فبلدٌمٌر بوتٌن وربٌس 

جمهورٌة الصٌن الشعبٌة هو جٌن تاو وربٌس وزراء الهند مانموهان سٌنػ وربٌس البرازٌل لوٌس اٌناسٌو لوال دا سٌلفا. واتفق 
أكثر القضاٌا االقتصادٌة العالمٌة آنٌة، بما فٌها التعاون فً المجال المالً وحل المسؤلة رإساء الدول على مواصلة التنسٌق فً 

% من سكان األرض. ومن المتوقع بحلول عام  40الؽذابٌة. تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة الٌابسة، وعدد سكانها ٌقارب 
 حالٌا. أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أؼنى الدول فً العالم 2050

عقدت القمة السادسة لدول البرٌكس فً مدٌنة فورتالٌزا البرازٌلٌة. اتفق قادة دول المجموعة  2014ٌولٌو  16وفً ٌوم 
على خلق نظام اقتصادي ومالً جدٌد كلٌا ٌمثل بدٌبل أساسٌا القتصاد المقامرة المتمثل بنظام العولمة الحالً الذي ٌركز على 

نقطة الصاعقة الحقٌقٌة المتمثلة  72ملٌارات البشر. وقد تضمن "إعبلن فورتالٌزا" المكون من تعظٌم أرباح القلة وإفقار 
( برأسمال NDBبإعبلن تؤسٌس بنٌة مالٌة جدٌدة. وقد تم إطبلق هذه البنٌة الجدٌدة من خبلل تؤسٌس "بنك التنمٌة الجدٌد" )

ملٌار  100( بمٌزانٌة أولٌة تبلػ CRAاحتٌاطً العملة" ) ملٌار دوالر أمرٌكً، واٌضا اإلعبلن عن "اتفاقٌة 50أولً ٌبلػ 
 دوالر لمساعدة الدول المشاركة فً الدفاع عن نفسها ضد هروب األموال وؼٌره من أشكال الحرب المالٌة.

( وبرأسمال أولً مقداره AIIBكانت الصٌن قد قررت مسبقا تؤسٌس "البنك اآلسٌوي لبلستثمارات فً البنٌة التحتٌة" )
دولة لتكون عضوا مإسسا فً البنك.ونقلت وكالة االنباء الصٌنٌة شٌنخوا عن جٌن  30ملٌار دوالر، ودعت إلٌه اكثر من  100

لٌقون، الذي عٌنته وزارة المالٌة الصٌنٌة لٌترأس عملٌة تؤسٌس البنك، ما ٌلً: "إن وسابل البنك الدولً قاصرة عن تلبٌة 
 تعاظمة للبنٌة التحتٌة... سٌفتح بنكنا قناة تموٌل جدٌدة للدول النامٌة، خاصة تلك الدول ذات الدخل المحدود".الحاجة الم

كما أكد األمٌن العام للمركز الصٌنً للمبادالت االقتصادٌة العالمٌة أن "البنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة التحتٌة" سٌكون 
رحب بمشاركة كل الدول حتى وإن لم تكن آسٌوٌة، مثل الوالٌات المتحدة والدول منصة مفتوحة ٌسهل الوصول إلٌها، وهو ٌ

االوربٌة. وحتى هذه اللحظة أعربت حكومات مجموعة "آسٌان" )تجمع أمم دول جنوب شرق آسٌا( عن نٌتها المشاركة فً 
ن بٌنها كورٌا الجنوبٌة وتاٌبلند، اللتان "البنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة التحتٌة" وذلك فً مإتمر القمة فً مٌانمار، وكان م

قاومتا الضؽوط األمرٌكٌة التً طالبتهما بعدم القٌام بذلك وقد بلػ عدد الدول األعضاء فً البنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة 
لدول المختلفة أربعة وثمانون عضوا. فً سٌاق مإتمرات القمة هذه تم االتفاق على التعاون بٌن ا 2018التحتٌة فً بداٌة عام 

لتنفٌذ عدد كبٌر من المشارٌع، وعلى رأسها تنمٌة الطاقة النووٌة فً روسٌا والصٌن والهند والبرازٌل واالرجنتٌن وجنوب 
أفرٌقٌا. باإلضافة إلى ذلك تم االتفاق على مشارٌع عمبلقة رابدة مثل بناء "قناة بنما ثانٌة" تقوم الصٌن ببنابها فً نٌكاراجوا 

ٌن األطلسً والهادئ، وكذلك بناء شبكة سكك حدٌد قارٌة تربط ما بٌن البرازٌل وبٌرو. كما تشترك الهند وروسٌا لربط المحٌط
( مع إٌران International North-South Transport Corridorفً مشروع ممر النقل الدولً الشمالً الجنوبً )

اإلٌرانً التً سٌنطلق منها خط سكة حدٌد عبر كل إٌران إلى حدود  حٌث ٌتكون الممر من خط بحري بٌن الهند ومٌناء تشابهار
دول القوقاز آذربٌجان وأرمٌنٌا ثم جورجٌا وروسٌا وصوال إلى بحر البلطٌق فً شمال أوروبا. أما مشارٌع الصٌن فً أفرٌقٌا 

زعماء دول البرٌكس المجتمعٌن فً قمة فورتالٌزا فً 
 2014ٌولٌو عام  16البرازٌل فً 

 



 

   
10 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

ي بٌن ٌدي القارئ )حسٌن العسكري( فقد أصبحت األكبر فً العالم من ناحٌة البنٌة التحتٌة. وقد شرح كاتب تقرٌر المعجزة الذ
  .2 2017وزمٌله جٌسون روس هذه المشارٌع وأهمٌتها فً تقرٌر خاص صدر فً نوفمبر 

إن تعداد المشارٌع التً تم االتفاق على بنابها بٌن مجموعة دول البرٌكس فً مجاالت البنٌة التحتٌة والطاقة والصناعة 
المدة القصٌرة قد فاق اإلستثمارات االمرٌكٌة واالوربٌة فً ذات المجاالت خبلل والزراعة والبحث العلمً والتعلٌم فً هذه 

 الثبلثٌن عام الماضٌة مجتمعة.

وبٌنما ال ٌمكن للدول ؼٌر األعضاء االنضمام لمجموعة برٌكس إال بدعوة جماعٌة منها، إال أنه ٌمكن التنسٌق مع 
لعدٌد من رإساء الدول النامٌة ؼٌر األعضاء لحضور قمم البرٌكس المجموعة فً مشارٌع اقتصادٌة ومالٌة. كما تتم دعوة ا

 كضٌوؾ مراقبٌن. 

وٌنصح أن ٌقوم الٌمن بتؤسٌس وحدة رسمٌة أو مكتب استشاري للتنسٌق مع دول البرٌكس، بحٌث ٌحتفظ ربٌس هذه الوحدة 
وذلك لئلستفادة من الفرص التً تتٌحها بحق تمثٌل الٌمن فً المإتمرات والفعالٌات التنسٌقٌة التً تعقدها هذه المجموعة، 

 اآللٌات المختلفة لمجموعة البرٌكس فً التعاون فً مجال تموٌل وبناء مشارٌع التنمٌة اإلقتصادٌة فً الٌمن.  

 ماهً مبادرة حزام وطرٌق الحرٌر الجدٌد؟

صٌنٌة لبناء مشروعٌن ( إلى مبادرة Belt and Road Initiative - BRIٌشٌر مصطلح "مبادرة الحزام والطرٌق" )

عالمٌٌن مترابطٌن احدهما بري واآلخر بحري )الخارطة أدناه(، وأولهما هو "الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر" والثانً 

أكثر من  2017"طرٌق الحرٌر البحري للقرن الحادي والعشرٌن". وبلػ عدد الدول المشاركة فً المبادرة لؽاٌة نهاٌة عام 

 % من إجمالً الناتج المحلً للعالم. 40% من سكان العالم، وتحتفظ بما ٌقارب 65سكانها حوالً  دولة، ٌساوي عدد 140

 

 

 

                                                
2
Extending the New Silk Road to West Asia and Africa, Schiller Institute, by Hussein Askary and 

Jason Ross.   http://newparadigm.schillerinstitute.com/extending-new-silk-road-west-asia-africa/  

 مخطط عام لمشروع الحزام والطرٌق. تمثل الخطوط السوداء الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر، والخط األزرق طرٌق الحرٌر البحري

 

http://newparadigm.schillerinstitute.com/extending-new-silk-road-west-asia-africa/
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 . الحزام اإلقتصادي لطرٌق الحرٌر1

صٌنً شً جٌنبٌنج فً خطاب ألقاه دعا الربٌس ال

إلى  2013سبتمبر من عام  7فً كازاخستان فً 

تطوٌر "الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر". وٌتعلق 

هذا المفهوم ببناء ممرات مكونة من سكك الحدٌد 

وأنشطة زراعٌة وصناعٌة ومشارٌع مٌاه وطاقة 

وتشٌٌد البنٌة التحتٌة للتجارة، بحٌث ٌمتد الحزام، 

صؾ الربٌس شً "من المحٌط الهادي إلى حسب و

بحر البلطٌق" مستفٌدا بذلك من طرٌق الحرٌر القدٌم. 

دول فً  8مدٌنة من  24وقّع مسإولون ٌمثلون 

على اتفاقٌة "الحزام االقتصادي  2013نوفمبر عام 

لطرٌق الحرٌر". وتقع هذه الدول الثمانٌة على مسار 

ٌذ مشارٌع طرٌق الحرٌر. ٌجري العمل حالٌا على تنف

فً أقسام عدٌدة من هذا "الحزام" الذي ٌتفرع فً ثبلثة اتجاهات انطبلقا من مقاطعة سٌنكٌانج فً ؼرب الصٌن: ممر 

ربٌسً ٌمر عبر دول آسٌا الوسطى ومنها إلى إٌران وتركٌا إلى أوروبا، ومسار جنوبً ٌمر عبر باكستان إلى مٌناء 

ناقشت  2014ازاخستان إلى روسٌا وشمال أوروبا. فً أكتوبر جوادار على ساحل بحر العرب، وشمالً عبر ك

شركات سكك حدٌد صٌنٌة وروسٌة حكومٌة بناء رابط شمالً كبٌر، وتم توقٌع مذكرة تفاهم حول مسودة تصمٌم 

هندسً "لممر نقل اوراسٌوي عالً السرعة من موسكو إلى بكٌن". ٌمر "الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر" عبر 

 ملٌارات نسمة. 3وي وأوروبً، وٌإثر فً عدد من السكان ٌبلػ بلد آسٌ 18

مع مشروع "اإلتحاد  مع روسٌا على دمج مشروع الحزام الصٌنً 2015وقد اتفقت الصٌن فً عام 

االوراسٌوي" الذي تتزعم روسٌا فٌه مجموعة مكونة من روسٌا وكازاخستان وروسٌا البٌضاء، وهدفه ربط شرق 

 روسٌا واسٌا الوسطى بوسط أوروبا.  

 . طرٌق الحرٌر البحري2

ارة له إلى ثم دعا الربٌس الصٌنً شً جٌنبٌنج لبناء "طرٌق حرٌر بحري للقرن الحادي والعشرٌن" أثناء زٌ

. ؼرض هذا الطرٌق هو تعزٌز التنمٌة المشتركة عبر التجارة على طول مسار 2013اندونٌسٌا فً اكتوبر عام 

الخطوط البحرٌة لجنوب اوراسٌا من المحٌط الهادئ إلى البحر العربً وشرق أفرٌقٌا والبحر األحمر والبحر 

ب أوروبا. وأشار الربٌس شً إلى أن هذا الهدؾ هو األبٌض المتوسط والشواطا الشرقٌة للمحٌط األطلسً فً ؼر

 Zhengعٌنه الذي كانت الصٌن تسعى إلٌه تارٌخٌا عبر الرحبلت البحرٌة الشهٌرة لؤلمٌرال الصٌنً زٌنج هً )

He "فً القرن الخامس عشر والتً قادته إلى موانا الٌمن وشرق أفرٌقٌا. إن التعهد ببناء "طرٌق الحرٌر البحري )

خطة نشٌطة تتضمن مشارٌع بناء أو توسٌع الموانا، وتوسٌع القنوات )مثل بناء قناة السوٌس الثانٌة(. تم  أصبح اآلن

إفتتاح أعمال بناء "مٌناء مدٌنة كولومبو" فً سرٌبلنكا، للمشاركة بشكل فعال  2014على سبٌل المثال فً سبتمبر 

ابه. كما أن الصٌن قد شرعت ببناء موانا فً مشروع طرٌق الحرٌر البحري. وقامت الصٌن بتموٌل مشروع بن

 كبرى فً شرق أفرٌقٌا فً جٌبوتً ومومباسا والمو )كٌنٌا(، وتنزانٌا. 

)أي بعد شهر من إعبلن الربٌس شً( اتفاقٌة توسٌع مٌناء  2013وكانت الصٌن والٌمن قد وقعتا فً نوفمبر 

نوع مٌرسك ترٌبل إي، وتعمٌق القناة المبلحٌة.  عدن وتشٌٌد محطة للحاوٌات تناسب ناقبلت الحاوٌات العمبلقة من

وكان مقررا أن تمول الصٌن المشروع بقرض صٌنً قٌمته نصؾ ملٌار دوالر. لكن العدوان اوقؾ تنفٌذ هذا 

 المشروع. 

الرئٌس الصٌنً ٌعلن من جامعة نازارباٌٌف فً العاصمة الكزاخستانٌة أستانة 

 .2013مبادرة الحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر، فً سبتمبر  إطالق
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وقد توسعت هذه المبادرة الٌوم لتشمل كل قارة أفرٌقٌا وأمرٌكا الجنوبٌة، حٌث تنفذ الصٌن مشارٌع سكك حدٌد 

سدود ومحطات طاقة ومشارٌع صناعٌة وزراعٌة وعلمٌة بالتعاون مع كل هذه الدول، وتقوم البنوك وموانا و

الصٌنٌة والمإسسات المالٌة النابعة من المبادرة بتموٌل معظمها عبر قروض طوٌلة األمد ومٌسرة. والٌمن مإهل 

ملٌة إعادة االعمار والتنمٌة واالقتران تماما بسبب موقعه الجؽرافً لبلستفادة من كل هذه الوسابل والتسهٌبلت فً ع

 بطرٌق الحرٌر الجدٌد عبر إحٌاء طرٌق اللبان والبخور الٌمنً بمواصفات القرن الحادي والعشرٌن.

وكان معهد شٌللر أول مركز بحوث عالمً دعا فً عام 

إلى بناء طرٌق الحرٌر الجدٌد، أو ما كان ٌسمٌه المعهد  1992

قبل أن تتبناه حكومة الصٌن فً "الجسر البري االوراسٌوي" 

فً عهد الربٌس جٌان زٌمٌن. وكان المعهد قد  1996عام 

دراسة تفصٌلٌة لمسارات هذا الطرٌق  1996وضع فً عام 

الذي سوؾ ٌربط قارات آسٌا واوروبا وأفرٌقٌا عبر سكك حدٌد 

 290وبنى تحتٌة أخرى. كان عنوان التقرٌر المكون من 

. قدمت الحكومة 1997فً عام وتمت إعادة طباعته  3صفحة

دعوة للسٌدة هٌلجا الروش ربٌسة معهد  1996الصٌنٌة فً عام 

شٌللر لحضور المإتمر العالمً الذي أقامته الحكومة الصٌنٌة فً 

العاصمة بكٌن لئلعبلن عن تبنٌها لهذا المشروع العمبلق. ومنذ 

ذلك التارٌخ نظم معهد شٌللر المبات من المإتمرات والندوات 

معظم أرجاء العالم، خاصة فً اوروبا لدعوة دول العالم  فً

الصناعٌة لبلنضمام إلٌه باعتباره أكبر مشروع سبلم وتنمٌة 

اقتصادٌة فً تارٌخ العالم. كما تمت دعوة السٌدة الروش وأعضاء آخرون فً معهد شٌللر إلى الصٌن للمشاركة فً المإتمرات 

ا المشروع، حتى أصبحت السٌدة الروش تسمى فً اإلعبلم الصٌنً "سٌدة طرٌق العدٌدة التً نظمتها حكومة الصٌن حول هذ

 الحرٌر الجدٌد".

 400، وبعد إعبلن الربٌس شً جٌنبٌنج عن مبادرة الحزام والطرٌق، أصدر معهد شٌللر تقرٌرا جدٌدا فً 2014فً عام  

صفحة حول "الجسر البري العالمً" لربط جمٌع قارات العالم 

. وقد شارك مإلؾ تقرٌر المعجزة فً تؤلٌؾ ذلك 4هذه المرة

ن طرٌق الحرٌر التقرٌر ثم ترجمه إلى اللؽة العربٌة بعنوان "م

الجدٌد إلى الجسر البري العالمً. وقد تولى المكتب اإلستشاري 

للتنسٌق مع برٌكس فً الٌمن طبع وتوزٌع النسخة العربٌة فً 

الٌمن وعقد له سلسلة من الندوات لقراءة التقرٌر بمشاركة وزراء 

 ومسإولٌن كبار وكتاب وباحثً الٌمن المرموقٌن.

شٌللر منذ بدء العدوان على وكانت السٌدة الروش ومعهد 

الٌمن قد أدانوا هذا العدوان فً مإتمراتهم وطالبوا بوقفه. كما 

أقاموا حمبلت سٌاسٌة فً اوروبا والوالٌات المتحدة إلثارة الرأي 

العام والسٌاسٌٌن حول الكارثة التً حلت بالٌمن من جراء هذه 

الجرٌمة. وتعهدت السٌدة الروش فً قرارات رسمٌة اتخذها 

المعهد فً مإتمرٌن عالمٌٌن فً برلٌن وفرانكفورت عامً 

بالعمل دولٌا على الدعوة إلعادة إعمار الٌمن  2017و  2016

 وجعله "لإلإة فً عقد طرٌق الحرٌر الجدٌد" حسب تعبٌرها.  

                                                
3
 The Eurasian Land-Bridge: The ‘New Silk Road’ - locomotive for worldwide economic 

development, EIR January 1997.  
 الجسر البري االوراسٌوي: طرٌق الحرٌر الجدٌد ـ قاطرة التنمٌة االقتصادٌة العالمٌة. 

4
 The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge, November 2014. 

 

السٌدة هٌلجا الروش فً مقابلة مع التلفزٌون الصٌنً الرسمً أثناء إحدى 

 زٌاراتها العدٌدة للصٌن.

 وتظهر أسفل الشاشة كنٌتها فً الصٌن "سٌدة طرٌق الحرٌر الجدٌد". 
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 الفصل الثانً

 الخلفٌة االقتصادٌة فً الٌمن

 قبل العدوان

 مشكلة االقتصاد الرٌعً

من البنك الدولً وبرنامج االمم المتحدة اإلنمابً وؼٌرهما من  2012و  2011الصادرة عام  5الدولٌةتشٌر التقارٌر 

المإسسات العالمٌة التً تسٌطر علٌها الدول الؽربٌة إلى الٌمن باعتباره أحد أفقر البلدان فً المنطقة العربٌة، حٌث بلػ نصٌب 

 25. وٌعٌش أكثر من نصؾ السكان البالػ عددهم 2013ٌا فً عام دوالرا أمرٌك 1473الفرد من إجمالً الناتج المحلً 

ملٌون نسمة دون خط الفقر البالػ دوالرٌن للفرد فً الٌوم. وترتفع معدالت الفقر بشكل خاص فً المناطق الرٌفٌة التً ٌعٌش 

 187من بٌن  160المرتبة فً المابة من مجموع الفقراء فً الٌمن. وٌحتل الٌمن  84فً المابة من السكان، و  68بها نحو 

، كما أن مإشراته االجتماعٌة واالقتصادٌة مثٌرة للقلق؛ فالٌمن واحد من بٌن البلدان 2013بلدا على مإشر التنمٌة البشرٌة لعام 

(، 2012فً المابة من السكان فً عام  45العشرة التً ُسجلت فٌها أعلى معدالت النعدام األمن الؽذابً فً العالم )حوالً 

فً المابة من األطفال دون سن  60تً فً المرتبة الثالثة بٌن بلدان العالم التً تعانً من أعلى معدالت سوء التؽذٌة )نحو وٌؤ

فً المابة من سوء التؽذٌة الحاد(. كما تنتشر  13فً المابة من نقص الوزن، و  35الخامسة ٌعانون من سوء تؽذٌة مزمن، و 

التً تإثر على أكثر من ثلث األطفال. وٌعانً الٌمن من أحد أعلى معدالت النمو السكانً فً فً المناطق الرٌفٌة مشكلة التقزم 

العالم، مما ٌفرض ضؽوطا متزاٌدة على قدراته المإسسٌة ومستوى تؽطٌة الخدمات الحكومٌة المحدودة، واالستنزاؾ السرٌع 

سعة من الرٌؾ إلى الحضر، والمستوى الحاد من عدم المساواة الحتٌاطٌات المٌاه المحدودة، وتهالك البنٌة التحتٌة، والهجرة الوا

 بٌن الجنسٌن

وباإلضافة إلى صناعة استخراج النفط، فإن الٌمن ٌعتمد اعتمادا خاصا على موارده الطبٌعٌة وقاعدته الزراعٌة. والٌمن هو 

مترا مكعبا من موارد  90ه على حوالً أحد أكثر بلدان العالم شحة فً الموارد المابٌة، حٌث ال ٌزٌد نصٌب الفرد من المٌا

فً المابة من المتوسط العالمً. وٌعتمد الٌمن بدرجة كبٌرة  2وهو معدل ال ٌتجاوز  -المٌاه العذبة الداخلٌة المتجددة المتاحة 

ة. وقد (، كما أنه معرض بشدة للصدمات الخارج2012ٌفً المابة من استهبلك الحبوب ) 80على وارداته الؽذابٌة التً تشكل 

إلى زٌادات حادة فً تكلفة الؽذاء وتسببت فً ضؽوط على مٌزان  2008 - 2007أدت أزمة الؽذاء العالمٌة فً عامً 

سعرة حرارٌة فقط،  300المدفوعات. ونظرا ألن متوسط استهبلك السعرات الحرارٌة لدى الٌمنٌٌن ٌقع فوق خط الجوع بنسبة 

، استخدم الٌمن 2000لى ارتفاع معدالت انعدام األمن الؽذابً فً الببلد. وفً عام فإن ارتفاع األسعار المحلٌة أدى بدوره إ

فً المابة،  35لتصل إلى  2012فً المابة من عابدات صادراته لتموٌل وارداته الؽذابٌة؛ وارتفعت هذه النسبة بحلول عام  10

 وهو ما ٌمثل تدهورا كبٌرا فً أمنه الؽذابً على اقتصاده الكلً..

تشٌر هذه التقارٌر الؽربٌة، بالرؼم من صحة المعلومات الواردة فٌها إلى األسباب الحقٌقٌة لهذا المستوى من  لكن ال

التدهور االقتصادي، بل كانت تكتفً تحث الٌمن على اتباع نصابحها وبرامجها التً ال تتجاوز كونها عملٌات ترقٌعٌة ولٌست 

 إعادة بناء القطاع الزراعً.حلول جذرٌة كما سٌؤتً ذكره فً الفصل الخاص ب

 

 

                                                
5
 (http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-

Agricultural-Productivity-Enhancement-Project ) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-Agricultural-Productivity-Enhancement-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-Agricultural-Productivity-Enhancement-Project


 

   
14 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 6الٌمن: مشكلة االقتصاد الرٌعً

، ٌبٌن لنا 2014إلى عام  1960إن نظرة سرٌعة على ما هو موجود من إحصابٌات فً مجال الزراعة والتؽذٌة، منذ عام 

على كارثة محتمة، وسببها، اتكال الحكومة عبر عقود وبشكل متزاٌد على إنتاج  2011بوضوح أن الٌمن كان مقببل قبل عام 

األؼذٌة ومعظم السلع األخرى، حٌث كان الٌمن ٌستورد وباستمرار معظم أو  النفط والؽاز فً تموٌل العجز التجاري فً مجال

(. ولم ٌتم إطبلقا االهتمام باإلنتاج الزراعً واألمن الؽذابً اللذان ٌفترض أن 2014% فً عام 80كل احتٌاجاته من الؽذاء)

سط التسعٌنات بإتباع سٌاسة السوق الحر ٌكونا اول األولوٌات من ناحٌة األمن القومً والرفاهٌة االجتماعٌة. كما تم فً و

باإلتفاق مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولً وفتح المجال امام السلع 1995وبالذات برنامج اإلصبلح المالً واإلداري عام 

ادرة على األجنبٌة دون حماٌة للمنتوجات الوطنٌة، مما أدى إلى إؼبلق العدٌد من الصناعات الٌمنٌة الوطنٌة التً لم تعد ق

منافسة المنتوجات األجنبٌة. كما تم رفع الدعم الحكومً عن المحروقات وبعض السلع األساسٌة مما أدى إلى ارتفاع األسعار 

 وتضرر النشاط االنتاجً بشكل عام.   

ز للحاق بعملٌة إن حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة بدأت بالتركٌز أكثر فؤكثر منذ نهاٌة الثمانٌنات على زٌادة إنتاج النفط والؽا

تسارع النمو السكانً المستمر منذ الستٌنات، فً محاولة منها لتؽطٌة الحاجات المتزاٌدة للسكان من الؽذاء والسلع األساسٌة 

عبر االستٌراد. وهً قامت بذلك بدال من االلتفات خبلل عقود طوٌلة إلى أهمٌة االستثمار فً القطاع الزراعً لتؽطٌة ولو 

لسكان المتنامٌة من الؽذاء وتوفٌر العملة الصعبة الناتجة من تصدٌر النفط والؽاز. لكن اإلحصابٌات تبٌن أن جزء من حاجٌات ا

الدولة سارت فً االتجاه المعاكس تماما بزٌادة تصدٌر النفط والؽاز وزٌادة استٌراد األؼذٌة، ولكنها لم تحسب حسابا المكانٌة 

اع أسعار الؽذاء، أو وصول اإلنتاج البترولً إلى طرٌق مسدود ٌتحتم معه زٌادة انهٌار أسعار الطاقة فً العالم، أو ارتف

االستثمارات فً استكشاؾ حقول جدٌدة للنفط والؽاز وهو ما لم ٌحصل فً ظل سوق طاقة عالمٌة بدأت بالركود مع بزوغ 

 األلفٌة الثالثة. 

وننبه هنا إلى ان ارتفاع عدد السكان لٌس مشكلة . 2010إلى عام  1960لننظر أوال إلى مخطط النمو السكانً من عام 

إطبلقا، انما هو أمر طبٌعً واٌجابً ونتٌجة لتطور الرعاٌة الصحٌة وتطوٌر اللقاحات التً تساعد األطفال على تخطً السنٌن 

جز الدولة فً االولى من حٌاتهم دون اإلصابة باألمراض التً كانت تفتك بهم من قبل. المشكلة، كما هو مذكور سابقا، فً ع

االستثمار فً البنٌة التحتٌة واإلنتاج الزراعً والصناعً لمواكبة هذا النمو السكانً واالستفادة من هذه الثروة البشرٌة التً ال 

 7تقدر بقٌمة نقدٌة.

 

                                                
6
اقتصاد الرٌع، أو االقتصاد الرٌعً هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للرٌع )الدخل(، وهذا المصدر ؼالبا ما ٌكون مصدرا طبٌعٌا لٌس  

روعٌة بحاجة إلى آلٌات إنتاج معقدة سواء كانت فكرٌة أو مادٌة كالنفط والؽاز، بحٌث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مش
امتبلكه وتوزٌعه وبٌعه.من أمثلة الدول الرٌعٌة الدول المنتجة للنفط فً الشرق األوسط بما فٌها السعودٌة واإلمارات العربٌة المتحدة 
ة والعراق وإٌران والكوٌت وقطر وكذلك دول فً أمرٌكا البلتٌنٌة مثل فنزوٌبل وفً شمال أفرٌقٌا مثل الجزابر ولٌبٌا. تتمٌز الدول الرٌعٌ

بالؽٌاب النسبً لئلٌرادات الضرٌبٌة، فاستخراج الثروات ٌحدث بشكل طبٌعً دون الحاجة الستخراج الدخل من المواطنٌن ؼٌر المشاركٌن 
فً العملٌة االنتاجٌة. مثل هذه الدول تفشل فً التطور سٌاسٌا ، ألنه فً حالة عدم وجود ضرابب، ال ٌكون للمواطنٌن حوافز للضؽط على 

صبح مستجٌبة الحتٌاجاتهم. بدال من ذلك، فإن الحكومة تقوم فعلٌا  بـ"رشوة" المواطنٌن ببرامج رعاٌة إجتماعٌة وتلبٌة احتٌاجاتهم الحكومة لت
 األساسٌة فقط، فالمٌزانٌة فً واقع تلك الدول مجرد برنامج إنفاق ولٌس استثمار أو تنمٌة.

 
7
 :FAO: Yemen statisticsوالزراعة الدولٌة )الفاو(:  معظم االحصابٌات الواردة هنا مصدرها منظمة األؼذٌة 

http://www.fao.org/faostat/en/#country/249 
 

  

http://www.fao.org/faostat/en/#country/249
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 إلى 1960مالٌٌن نسمة فً عام  5 منحنى النمو السكانً ٌبٌن ارتفاع عدد سكان الٌمن من حوالً

 ملٌون نسمة.   28. عدد سكان البوم ٌصل إلى أكثر من 2010ملٌون نسمة فً عام  23حوالً  

 

 

عقود، هذا مخطط ٌبٌن عدم ارتفاع مساحة األراضً الصالحة للزراعة والمزروعة إطالقا فً الٌمن خالل أكثر من خمسة 

األمر الكارثة نادر الحدوث فً العالم. اللون األزرق ٌشٌر إلى األراضً الصالحة للزراعة، واألحمر )ال ٌكاد ٌرى( ٌشٌر 

 إلى األراضً المزروعة بالمحاصٌل الدائمة واللون األصفر ٌشٌر إلى المراعً.
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مخطط ٌشٌر إلى مساحة األراضً المزروعة بالحبوب )اللون األزرق( وهً مساحة فً حالة تقلص، وإنتاجٌة الٌمن من الحبوب 

)اللون األحمر( التً شهد ارتفاعا طفٌفا بسبب تقدم نسبً فً تقنٌات الزراعة ونوعٌة البذور واستخدام األسمدة، وإجمالً إنتاج 

، وهذه مسؤلة 1961كما كان فً عام  2014وتبٌن أن اإلنتاج بقً على ذات المستوى فً عام  الحبوب فً الٌمن )اللون األصفر(

 ٌنبغً أن تكون مثٌرة للحٌرة واالستغراب. 

 

، ثم االنهٌار بذات السرعة 1987مخطط بٌانً ٌوضح النمو االنفجاري إلنتاج النفط )اللون األحمر( وتصدٌره )النرجسً( من الٌمن ابتداء من عام 

مستوردا  لغاٌة الٌوم. ترافق ذلك مع زٌادة استهالك الٌمن )اللون األخضر( من المشتقات البترولٌة، بحٌث أصبح الٌمن 2001تقرٌبا ابتداء من عام 

ا بانخفاض )األزرق الغامق( للمشتقات النفطٌة. هكذا وبعد أن بدأت الدولة تتنعم بالثروة الكبٌرة نسبٌا التً نتجت عن زٌادة الصادرات وعدم تؤثره

اإلنتاج الزراعً ألنها وبدء إنتاج وتصدٌر الغاز الطبٌعً المسال، وبهذا لم تلتفت الى  2010إلى  2001اإلنتاج بسبب ارتفاع اسعار النفط من عام 

بذات أصبحت قادرة على استٌراد ما ٌحتاجه الٌمن من الخارج بالعملة الصعبة. ثم فجؤة أصبحت الٌمن غٌر قادرة على الحصول على العملة الصعبة 

قتراض بشكل متزاٌد من السهولة وبالعكس أصبحت مضطرة إلى االستٌراد وتسدٌد ذلك عن طرٌق االقتراض، فدخل الٌمن فً الدوامة المعتادة لال

من المإسسات الدولٌة مثل صندوق النقد الدولً والبنك الدولً واتباع شروطهم وأوامرهم بخفض دور الدولة فً دعم حاجٌات الشعب  2008عام 

التحتٌة مهملٌن. ال ٌمكن واالتجاه أكثر فؤكثر إلى الخصخصة وتصدٌر كل ما أمكن للحصول على العملة الصعبة. وبقً القطاع الزراعً وقطاع البنٌة 

دولة بطبٌعة الحال تجاهل األزمات السٌاسٌة والعسكرٌة التً مرت بالٌمن والمنطقة خالل كل تلك السنٌن. لكن الخطؤ األساسً ٌبقى فً اتباع ال

 الٌمنٌة سٌاسة االقتصاد الرٌعً بدل االقتصاد التنموي.
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والخدمٌةمعدالت التدهور فً الحالة الغذائٌة والصحٌة   1990 2000 2014 

Prevalence of undernourishment (%) 
 انتشار سوء التؽذٌة )بالنسبة المبوٌة(

28.9 29.6 26.1 

GDP per capita (US$, PPP) 
 معدل دخل الفرد من إجمالً الناتج المحلً بالدوالر

3,441 4,018 3,832 

Underweight, children under-5 (%) 
 لؤلطفال تحت سن الخامسة تحت الوزن الطبٌعًالنسبة المبوٌة 

29.6 43.1 35.5 

Cereal import dependency ratio (%) 
 معدل اعتماد الٌمن على استٌراد الحبوب

69.9 78.6 81.2 

Improved water source (% pop) 
 تحسن الموارد المابٌة مقارنة بالنسبة المبوٌة للسكان

66.3 59.9 54.9 

Food exports (mln US$) 
 قٌمة صادرات الؽذاء من الٌمن بمبلٌٌن الدوالرات

30 32 180 

Food imports (mln US$) 
 قٌمة واردات الٌمن من الؽذاء بمبلٌٌن الدوالرات

613 719 3,682 

Below poverty line (%) 
 النسبة المبوٌة للسكان ممن هم تحت خط الفقر

 33% 54% 

 1990االنحدار المإلم لبعض أهم عناصر االقتصاد الٌمنً فٌما ٌخص التؽذٌة وإنتاج الؽذاء بٌن األعوام ٌبٌن الجدوالن سابقا وأدناه 

 . الحظ أن الرقم االٌجابً الوحٌد فً المٌزان التجاري هو ارتفاع نسبة صادرات األسماك.2014و 

 

 عجز المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالرات
Net Trade ( min US$ ) 1990 2000 2014 

Cereals 
 عجز المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالراتالحبوب 

-251 -302 -1 917 

Fruit and vegetables 
 عجز المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالراتالفواكه والخضار    

-16 -13 -146 

Meat 
 عجز المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالراتاللحوم 

-27 -62 -217 

Dairy products 
 عجز المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالراتمنتجات األلبان  

-62 -78 -285 

Fish 
 فابض المٌزان التجاري بمبلٌٌن الدوالراتاالسماك 

14 16 193 
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السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 الوضع أثناء العدوان

ٌشٌر التقرٌر الرسمً للجمهورٌة الٌمنٌة بشؤن عدوان المملكة العربٌة السعودٌة وحلفابها على الٌمن والمعنون "الكارثة 

، والصادر من وزارة حقوق االنسان، إلى الوضع الكارثً والمؤساوي الذي وصل إلٌه 2018ـ  2015اإلنسانٌة فً الٌمن 

 التقارٌر الدولٌة الكثٌر مما جاء فٌه.  المجتمع الٌمنً نتٌجة لهذا العدوان، وتإٌد

وٌإكد التقرٌر إنهٌار اإلقتصاد الٌمنً بشكل كامل وتراجع المإشرات اإلقتصادٌة بشكل كامل. ومن أهم عوامل هذا 

االنهٌار هو استهداؾ العدوان بشكل مقصود للبنى التحتٌة االقتصادٌة االساسٌة باإلضافة إلى فرض حصار خانق برا  وبحرا  

% من مجمل 90% إلى 80وا ، حٌث تمت إعاقة وصول شحنات األؼذٌة المستوردة التً تصل موانا الٌمن وتمثل ما بٌن وج

احتٌاجات الٌمن من الحبوب وأنواع المنتجات الؽذابٌة األخرى، باإلضافة إلى منع وصول المشتقات النفطٌة عبر الموانا 

 النقل وضخ مٌاه اآلبار للزراعة والمٌاه الصالحة للشرب للمدن.الٌمنٌة والتً ٌحتاجها الٌمن فً تولٌد الطاقة و

 كارثة إنسانٌة

وأدت هذه األمور مجتمعة إلى خلق أكبر كارثة إنسانٌة على وجه األرض الٌوم باعتراؾ المنظمات الدولٌة. حٌث تشٌر 

من مجموع السكان ( بحاجة % 70ملٌون فرد )حوالً  22اإلحصابٌات المتفق على صحتها من مختلؾ األطراؾ إلى وجود 

ملٌون فرد فً حالة انعدام  16مبلٌٌن بحاجة ماسة للتؽذٌة الصحٌة، و  7إلى مساعدات انسانٌة مثل الؽذاء والماء والمؤوى، و 

ألؾ فرد ٌعانون من سوء التؽذٌة الحاد، وأصبح أكثر  400ملٌون طفل وامرأة ٌعانون من سوء التؽذٌة، و 2,9أمن ؼذابً، و 

لٌون فرد بحاجة عاجلة للمٌاه النظٌفة والصرؾ الصحً، وهو ما ٌهدد بانتشار وباء الكولٌرا على نطاق واسع. كما م 16من 

ألؾ شخص من السفر إلى الخارج لتلقً العبلج بسبب إؼبلق  120ألؾ مرٌض ومرٌضة بسبب عدم قدرة  17توفً أكثر من 

 ٌات جنٌؾ. مطار صنعاء. وتعتبر هذه جرٌمة ضد اإلنسانٌة حسب اتفاق

ألؾ شهٌد بٌن طفل وامرأة ورجل، وبلػ عدد  14وبلػ عدد الضحاٌا من المدنٌٌن جراء العملٌات العسكرٌة المباشرة 

جرٌح. لكن الكارثة الحقٌقٌة التً ال تحظى عادة باالهتمام اإلعبلمً فهً عدد الضحاٌا المدنٌٌن كنتٌجة ؼٌر  24513الجرحى 

 ألؾ مدنً متوفً!    300بلػ هذا الرقم حوالً  مباشرة للعملٌات العسكرٌة، حٌث

ولعل انتشار وباء الكولٌرا من أخطر الكوارث الصحٌة واالنسانٌة التً حلت بالٌمن فً العصر الحدٌث. فقد بدأت حالة 

ٌرا محافظة ٌمنٌة، وسجلت العاصمة صنعاء العدد األكبر من إصابات الكول 20فً  2017أكتوبر عام فً أواخر تفشً الوباء 

إن عدد حاالت  2017بالمبة من كل الحاالت. وحذرت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً ٌناٌر عام  34.6أو ما ٌقارب 

الكولٌرا المحتملة فً الٌمن قد ٌصل إلى ملٌون حالة بسبب نقص المٌاه النظٌفة والوقود والرعاٌة الصحٌة. وسجلت منظمة 

تفشً وباء الكولٌرا. وٌشكل األطفال قرابة ثلث حاالت اإلصابة بالعدوى. وقالت  حالة وفاة منذ بدء 2219الصحة العالمٌة 

إن تفشٌا جدٌدا للكولٌرا قد ٌضرب الٌمن خبلل أشهر بعد إؼبلق التحالؾ  2017منظمة الصحة العالمٌة فً الثالث من دٌسمبر 

تشفٌات وتوقؾ ضخ المٌاه وعدم وصول السعودي المنافذ الجوٌة والبرٌة والبحرٌة مما أدى النقطاع الوقود عن المس

ألؾ حالة ٌشتبه بإصابتها بالكولٌرا، مطالبة إلى جانب منظمات إؼاثٌة  913المساعدات. وقالت المنظمة أن فً الٌمن أكثر من 

 دولٌة برفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات خصوصا عبر مٌناء الحدٌدة.  

مستشفى ومنشؤة صحٌة بٌن تدمٌر  420من بطش العدوان، حٌث تضررت  ولم تنجو حتى المستشفٌات والمراكز الصحٌة

 1300%. أما المراكز والمنشآت الصحٌة التً ال زالت تعمل وعددها 55كامل أو جزبً أو توقؾ عن العمل تماما او بنسبة 

د الطبٌة والدٌزل مرفق صحً فإنها تعمل جزبٌا ومعرضة للتوقؾ عن العمل بسبب الحصار وتوقؾ واردات األدوٌة والموا

صنفا من أدوٌة السرطان من مخازن وزارة الصحة ومن  57ومنع دخول النظابر المشعة الطبٌة. فعلى سبٌل المثال نفذ 

صنؾ من األدوٌة الربٌسٌة لمشتقات الدم مثل األلبومٌن واألدوٌة الهرمونٌة واألمصال  30األسواق التجارٌة. كما نفذ 

ؾ من األدوٌة المستخدمة فً العملٌات الجراحٌة من مخازن وزارة الصحة واالسواق صن 68واالنسولٌن. ونفذ أٌضا 

صنؾ من محالٌل المختبرات والمواد المستخدمة فً  65صنؾ من أدوٌة األمراض المزمنة، و 60التجارٌة. ٌضاؾ إلى هذا 

 ص بالؽسٌل الكلوي. مركز خا 28تشخٌص األمراض. وانعدمت محالٌل الؽسٌل الكلوي وتصفٌة الدم فً أكثر من 
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 النفط والؽاز والكهرباء

ٌشٌر التقرٌر الرسمً لحكومة الجمهورٌة الٌمنٌة إلى تصاعد الخسابر المادٌة فً حقول إنتاج النفط والؽاز بسبب توقؾ 

، حٌث 2016ملٌون برمٌل عام  60و  2015ملٌون برمٌل نفط عام  49اإلنتاج مما أدى إلى خسارة الٌمن إلٌرادات تصدٌر 

ألؾ عامل ٌمنً فً القطاع  15قطاع استكشافً. أدى هذا من جانب آخر إلى فقدان  32قطاع إنتاجً، و  13توقؾ اإلنتاج فً 

النفطً لفرص عملهم ومصادر دخلهم. كما أدى توقؾ اإلنتاج والتصدٌر إلى فقدان الدولة الٌمنٌة لعوابد المٌزانٌة من مبٌعات 

 % من إٌرادات الدولة. 85مة الناتج المحلً االجمالً وتشكل % من ق35ٌالنفط التً تساهم بحوالً 

أن خسابر قطاع النفط  2016وكان القابم بؤعمال وزٌر النفط والمعادن قد ذكر فً ندوة أقٌمت فً صنعاء فً أبرٌل عام 

امن والحقول النفطٌة فً الٌمن المباشرة وؼٌر المباشرة جراء العدوان أكثر من سبعة ملٌارات دوالر. كما أشار إلى أن المك

تضررت نتٌجة توقؾ اإلنتاج بسبب عدم القدرة على التصدٌر بسبب الحصار الجابر، وؼٌرها من األضرار نتٌجة مؽادرة 

 شركة استكشافٌة وإنتاجٌة أجنبٌة ؼادرت الببلد نتٌجة العدوان. 20الشركات .. الفتا إلى أن أكثر من 

ملٌون  200محطة وقود دمرها العدوان بشكل جزبً أو كلً وتقدر خسابر إعادتها بؤكثر من  271وأوضح أن أكثر من 

ألؾ دوالر.. الفتا  إلى أن مصافً عدن  500ملٌون و 13ناقلة استهدافها العدوان أكثر من  212دوالر، فٌما تبلػ تكلفة 

إٌصال النفط الخام لها بسبب الحصار ما أدى إلى توقؾ المنشؤة  تضررت بصورة مباشرة وؼٌر مباشرة جراء القصؾ وعدم

مبنى تابع لوزارة النفط والمعادن بشكل جزبً أوكلً، مشٌرا إلى أن إعادة هذه المنشآت  37عن العمل. وبٌن أن العدوان دمر 

بقطاع الؽاز أشار وكٌل  ٌكلؾ مبات المبلٌٌن من الدوالرات، إضافة إلى قصؾ وتوقؾ جمٌع مصانع األسمنت. وفٌما ٌتعلق

ألؾ أسطوانة ؼاز. وأكد بٌان  136وزارة النفط إلى أن عشر محطات ؼاز دمرها العدوان ، وتسع قاطرات ؼاز وأكثر من 

نقابة موظفً ومهندسً دٌوان عام وزارة النفط والمعادن أن قطاع النفط تضرر بشكل كبٌر جراء العدوان خبلل أكثر من عام 

محطة بترول وؼاز، كما استهدؾ مٌناء رأس عٌسى النفطً وأرصفة تفرٌػ الشحنات  271لة وقود وناق 212حٌث استهدؾ 

 النفطٌة فً مٌناء الحدٌدة، ومبنى شركة النفط فرع ذمار ومبنى شركة النفط فرع أمانة العاصمة.

محطة تم  56ء الٌمن منها وٌشٌر تقرٌر وزارة حقوق االنسان إلى التدمٌر المنهجً لمحطات الوقود والؽاز فً معظم أرجا

 تدمٌرها تدمٌرا كلٌا، و تسعة محطات دمرت جزبٌا. 

ومن المعروؾ أن اآلثار الجانبٌة لمثل هذا التدمٌر للموارد النفطٌة وامكانٌة إنتاج المشتقات النفطٌة التً تستخدم كوقود 

قم األزمة االنسانٌة التً ٌتعرض لها البلد من لمضخات المٌاه فً المزارع، ٌلقً بضبلله على إنتاج الؽذاء فً الٌمن مما ٌفا

جراء عدم قدرته على استٌراد الؽذاء، ٌضاؾ إلى ذلك عدم قدرته من زٌادة اإلنتاج الزراعً نتٌجة لعدم توفر الوقود والبنٌة 

 التحتٌة البلزمة لذلك. 

محطات الكهرباء الربٌسٌة بجمٌع  تضرر قطاع الكهرباء بشكل كبٌر جراء العدوان السعودي األمرٌكً ، واستهدفت ُكل  

المحافظات، مما أَدَّى إلى توقفها عن العمل وخروجها عن الخدمة، وبلؽت التقدٌرات األولٌة لخسابر قطاع الكهرباء بصورة 

 ملٌارات دوالر منذ بدء العدوان والحصار ومنها: 6مباشرة حوالً 

 

 العدوان. للكهرباء خبلل العام األول منطالت الُمَإّسسات التابعة ملٌون دوالر خسابر أولٌة لؤلضرار التً  77ملٌار و 2 -1

 ألؾ دوالر تكلفه األضرار التً طالت المنظومة الكهربابٌة. 163ملٌونا  وَ  659 -2

 ملٌون دوالر تكلفه أولٌة للخسابر التً طالت مشارٌع تولٌد الطاقة الكهربابٌة التابعة للُمَإّسسة العامة للكهرباء. 750 -3

 ألؾ دوالر تكلفه أولٌة للخسابر التً طالت وحدة مشروع النقل والتوزٌع والتحكم. 500 -4
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السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 البنٌة التحتٌة

 المطارات: -أ

تعمد العدوان تدمٌر المطارات الٌمنٌة بالدرجة األولى ألهمٌتها القصوى للتواصل مع العالم الخارجً بعد فرض الحصار 

من الذٌن بحاجة للعبلج لن ٌتمكنوا من السفر وتعرضهم لموت محقق نتٌجة لذلك،  البري والبحري. كما أن عشرات اآلالؾ

د االنسانٌة حسب اتفاقٌات جنٌؾ. كما أن المطارات تعتبر حٌوٌة الستٌراد األدوٌة والمواد الطبٌة ضوهو ما ٌعتبر جرٌمة 

وقد بلػ عدد القتلى بشكل ؼٌر مباشر نتٌجة والمساعدات االنسانٌة االخرى، واستهدافها ٌعتبر جرٌمة صرٌحة ضد االنسانٌة. 

 لهذه الممارسات العدوانٌة أضعاؾ من استشهدوا فً العملٌات العسكرٌة.

وتشٌر التقارٌر إلى أن القصؾ طال مدارج المطارات وأجهزة االتصاالت الحٌوٌة فٌها، باإلضافة إلى الطابرات المدنٌة 

مارس  30الحقابق ومنها تدمٌر مطار عدن بشكل كلً فً بداٌة العدوان فً بٌن المتواجدة فٌها. وٌعدد تقرٌر وزارة حقوق هذه 

، وتدمٌر مطار تعز ومطار الحدٌدة ومطار صعدة ومطار عتق المحلً تدمٌرا كلٌا فً ذات العام 2015ٌولٌو عام  15و 

المنفذ الجوي الربٌسً  . وتعرض كل من مطار البٌضاء ومطار صرواح لتدمٌر جزبً. أما مطار صنعاء الدولً، وهو2015

نوفمبر  14للٌمن فقد تم استهدافه مرات عدة وتم تدمٌره تدمٌرا جزبٌا، وكانت إحدى ؼارات التحالؾ السعودي قد استهدفت فً 

 جهاز االرشاد المبلحً فً المطار الذي كانت تستخدمه االمم المتحدة والمنظمات االنسانٌة الدولٌة. 2017

ر عدة منشآت مرتبطة بالنقل الجوي المدنً ومنها قطاع سبلمة الطٌران وقطاع األرصاد ونادي باإلضافة إلى ذلك تم تدمٌ

الطٌران المدنً واألرصاد واإلدارة العامة للمبلحة الجوٌة ومبنى دٌوان الهٌبة العامة للطٌران المدنً واألرصاد وكلها فً 

 صنعاء.     

 ب ـ الموانا:

قامت أٌضا  ان حصارا بحرٌا مطبقا على المٌاه الدولٌة للٌمن وموانبه، إال أنهباإلضافة إلى فرض دول تحالؾ العدوا

مٌناء بحري ومواقع  14بقصؾ الموانا المحاصرة إمعانا فً تجوٌع الشعب الٌمنً الذي ٌستقبل معظم ؼذابه عبرها. وتعرض 

إلى  70لٌمن وشعبه المحاصر حٌث ٌستقبل االنزال السمكً للقصؾ، ومنها مٌناء الحدٌدة الذي ٌعتبر شرٌان الحٌاة الربٌسً ل

% من واردات الٌمن، والذي كان من أول المنشؤت المدنٌة المستهدفة حٌث قصفت بنٌته التحتٌة األساسٌة عدة مرات فً 80

. وتم استهداؾ مٌناء المخا عدة مرات وتسبب القصؾ بؤضرار بالؽة فٌه. أما مٌناء عدن ومٌناء الحٌمة ومٌناء 2015عام 

 وخة فقط تعرضت لتدمٌر جزبً. بٌنما تم تدمٌر مٌناء مٌدي تدمٌرا كلٌا. الخ

 ج ـ الطرق والجسور:

إن الٌمن باعتباره بلدا تكثر فٌه الودٌان والتضارٌس الوعرة خاصة فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة العالٌة، فإنه من 

الكبرى وأٌضا مع البلدات فً الرٌؾ. وتعتبر طرق الطبٌعً أن تكون الجسور واسعة االنتشار لربط الطرق بٌن المدن 

السٌارات وسٌلة النقل الوحٌدة لنقل البضابع والسكان بٌن المدن، وخاصة بٌن الموانا الربٌسٌة والمدن الكبرى وذلك لنقل السلع 

ور لتقطٌع أوصال البلد الؽذابٌة واالدوٌة والمعدات الطبٌة المستوردة أو اإلؼاثٌة. لذلك ركز العدوان ضرباته على هذه الجس

وحرمان أهله حتى من المساعدات االنسانٌة. وقد تعرضت الجسور والطرق بٌن مٌناء الحدٌدة الحٌوي وصنعاء ألكبر حصة 

من االعتداءات، مما اضطر التجار والمواطنٌن إلى سلوك طرق وعرة بدٌلة وهو األمر الذي بدوره إدى إلى رفع اسعار السلع 

 ة المواطنٌن بٌن المدن.الؽذابٌة وعطل حرك

طرٌق سٌارات  21جسرا تم تدمٌر معظمها تدمٌرا كلٌا. كما تم تدمٌر  44وتعدد وزارة حقوق االنسان فً تقرٌرها حوالً 

 تدمٌرا جزبٌا.
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 د ـ قطاع االتصاالت:

المباشر من قبل طٌران ملٌار لاير؛ بسبب االستهداؾ  76وبلؽت التقدٌرات األولٌة لخسابر قطاع االتصاالت الٌمنً حوالً 

ة بالتؽطٌة لهواتؾ النقال التابعة  333موقع وشبكة اتصاالت، منها  400العدوان ألكثر من  محطة إرسال هوابٌة الَخاصَّ

ة والحكومٌة وذلك خبلل عامٌن.  لشركة ٌمن موباٌل والشركات األخرى الَخاصَّ

 هـ ـ البنٌة التحتٌة للصناعات الؽذابٌة والزراعة

ناقلة  500مطاحن قمح. وتم تدمٌر  3مخزن لحفظ األؼذٌة، مثل القمح ومشتقاته والسكر والزٌوت، و  660ؾ تم استهدا

 سوق مركزي تباع فٌه مختلؾ المواد الؽذابٌة.  535مصنع للمواد الؽذابٌة ، و  200مواد ؼذابٌة وأكثر من 

مزارع حكومٌة إنتاجٌةـ  3بٌوت زراعة محمٌة،  3500أما من ناحٌة استهداؾ الزراعة والثروة الحٌوانٌة فقد تم استهداؾ 

جمعٌة زراعٌة  41مركز لتخزٌن وتبرٌد اإلنتاج الزراعً،  81محاجر نباتٌة وبٌطرٌة،  6مركز ارشادي للفبلحٌن،  39

منحل  35مزرعة دواجن وفقاسات بٌض ومعامل أعبلؾ،  122مبلٌٌن من قطعان الماشٌة،  3مشتل إنتاجً،  11تعاونٌة، 

 حراثة وحصادة. 114حضٌرة مواشً وأبقار، و  31عسل، 

منشؤة مابٌة مثل السدود والحواجز والخزانات المابٌة وقنوات  8010وتم أٌضا استهداؾ منشآت الري حٌث تم ضرب 

 وحدات طاقة شمسٌة وحفارات آبار.  10مضخة مٌاه آبار وؼطاسات وشبكات ري حدٌثة، و 1090الري، هذا باإلضافة إلى 

%( من األؼذٌة التً كانت 20ورد سابقا أن الٌمن الٌمن لم ٌعد قادرا حتى على إنتاج النسبة القلٌلة )حوالً  ٌتضح مما

تستخدم لبلستهبلك الداخلً. لكن ما تم تدمٌره سوؾ ٌكون ممكنا إعادة بنابه وبسرعة فً حال توقؾ العدوان وحتى أثناء 

قتصاد الٌمنً لٌبنً وٌنتج ما لم ٌكن موجودا قبل العدوان، وهو االكتفاء العدوان. لكن التحدي األكبر سوؾ ٌكمن فً تؤهٌل اال

 الذاتً من الؽذاء قدر اإلمكان.     

 الثروة السمكٌة

لقد قام العدوان السعودي األمرٌكً البرٌطانً باستهداف قطاع الثروة السمكٌة ألهمٌته للٌمن وشعبه. وقد ذكرت مصادر 

صٌادا ٌمنٌا توقف نشاطهم فً سواحل البحر األحمر بفعل استهداف العدوان  00111 وزارة الثروة السمكٌة أن حوالً

للصٌادٌن. وأوضح تقرٌر حدٌث للهٌئة العامة للمصائد السمكٌة عن األضرار التً لحقت بالقطاع السمكً جراء استهداف 

ما تكبده القطاع السمكً من خسائر بلغ  طٌران العدوان للبنى والمرافق التابعة للقطاع السمكً والصٌادٌن، وأكد أن إجمالً

 033ألف دوالر، فٌما بلغ عدد الشهداء من الصٌادٌن الذٌن طالهم قصف العدوان إلى  331ملٌون و 001ثالثة ملٌارات و

صٌادا. وقال التقرٌر ان عدد قوارب الصٌد التً دمرها  330ألف و 33شهٌدا وعدد الصٌادٌن الذٌن فقدوا مصادر دخلهم 

ألف دوالر. وذكر التقرٌر أن القصف الذي استهدفت مراكز اإلنزال  303قارب بخسارة بلغت أربعة مالٌٌن و 411 العدوان

قارب عن العمل معظمها بمدٌرٌة مٌدي بمحافظة حجة ومدٌنة ذباب والمخا بمحافظة تعز  603تسبب فً توقف أربعة آالف و

قرٌر الى أن عدد المنشآت التً توقف نشاطها جراء انخفاض ألف دوالر. ولفت الت 031ملٌون و 366قدرت خسائرها بـ 

منشؤة متنوعة ما بٌن مصنع ومعمل تحضٌر وغٌرها ترتب على ذلك خسائر بـخمسة مالٌٌن  61اإلنتاج السمكً أكثر من 

 ألف دوالر. 434و

 الصناعات

ملٌار  39تٌجة العدوان والحصار، منها ملٌار دوالر كتقدٌر أولً للخسابر ن 75وبالنسبة للقطاع الخاص الٌمنً، فقد تكبد 

 دوالر خسابر مباشرة نتٌجة االستهداؾ الممنهج من قبل طٌران العدوان السعودي على المصانع والمنشآت التجارٌة. 
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 التعلٌم والمعاهد الصناعٌة والتقنٌة

أو جزبً. كما تم استخدام عدد  منشؤة تعلٌمٌة بشكل كلً 2600استهدؾ العدوان البنى التحتٌة التعلٌمٌة مما أدى تدمٌر 

كبٌر من المدارس مبلجا للنازحٌن. وقد وصل القطاع التعلٌمً فً الٌمن إلى حافة االنهٌار بسبب التدمٌر المباشر للمنشؤت 

لى التعلٌمٌة وإعاقة طباعة الكتب المدرسٌة والمواد الدراسٌة وتوقؾ الدعم للقطاع التعلٌمً من الدول المانحة. هذا باإلضافة إ

لؤلطفال  ت بالنسبةانتشار الرعب والخوؾ بٌن األطفال وأسرهم التً تتفادى إلحاقهم بالدراسة، كما أن الحالة النفسٌة تدهور

بسبب الظروؾ التً خلقها العدوان وسوء التؽذٌة، وانعدام االمكانٌات المادٌة لدى أسرهم. وقد وصلت نسبة تسرب التبلمٌذ من 

طفل. كما أثرت إضرابات المعلمٌن بسبب عدم استبلمهم لمرتباتهم فً تفاقم هذه األزمة. ملٌون  2,9% أو 47المدرسة 

 وتوقؾ االالؾ من طلبة المعاهد والجامعات عن االستمرار فً الدراسة لسوء االوضاع االقتصادٌة. 

وتم استهداؾ المعاهد الفنٌة والعلمٌة التً تعتبر مصدرا أساسٌا لرفد االقتصاد الٌمنً بالٌد العاملة الماهرة والخبرات الفنٌة 

معهدا فنٌا ومهنٌا تدمٌرا كلٌا أو جزبٌا حسب احصابٌات وزارة  86لقطاع الصناعات واإلنشاءات. حٌث تم تدمٌر ما ٌقارب 

 حقوق االنسان.    

 المالً بعد العدوانالوضع 

، أن االقتصاد الٌمنً ٌواجه اختبلالت مزمنة 2018تذكر وزارة التخطٌط والتعاون الدولً فً نشرتها الصادرة فً ٌناٌر 

ملٌار دوالر فً عام  6.4فً القاعدة االنتاجٌة وعدم تنوع مصادر الدخل، حتى قبل العدوان، حٌث كانت عابدات النفط والؽاز )

 2.2( والقروض والمنح والمساعدات الخارجٌة )2014ملٌار دوالر فً عام  3.3المؽتربٌن الٌمنٌٌن )( وتحوٌبلت 2014

بدأ االقتصاد الٌمنً ٌواجه أزمة  2015ملٌار دوالر( تمثل أهم عوابد الدخل األجنبً. ولكن منذ الشهر األول للعدوان فً عام 

 لمؽتربٌن ودعم المانحٌن لبلستجابة االنسانٌة. خانقة فً كافة مصادر النقد األجنبً باستثناء تحوٌبلت ا

% 45% من اجمالً الصادرات السلعٌة و 83% من الناتج المحلً اإلجمالً وٌساهم بنسبة 22كان تصدٌر النفط ٌشكل 

. لكن العدوان أجبر الشركات االجنبٌة على مؽادرة الٌمن، وتوقؾ تصدٌر النفط 2014من اجمالً االٌرادات العامة عام 

ملٌون  54، ثم إلى 2015ملٌون دوالر عام  984إلى  2014ملٌار دوالر عام  6.4ؽاز وانخفضت عوابد التصدٌر من وال

. أدت هذه الحالة إلى تدهور الوضع االقتصادي بشكل عام وتؤكل 2017ملٌون دوالر عام  190وأخٌرا  2016دوالر عام 

لاير مقابل الدوالر فً السوق الموازي )كان سعر  467ث وصلت إلى احتٌاطات النقد األجنبً وتدهور قٌمة العملة الوطنٌة حٌ

لاير مقابل الدوالر(. وترك هذا األمر بطبٌعة الحال أثرا عمٌقا فً معٌشة مبلٌٌن  215ٌبلػ  2015الصرؾ فً مارس عام 

زراعً )وإن كانت قلٌلة قبل الٌمنٌٌن. وتجمدت بطبٌعة الحال جمٌع مشارٌع وبرامج التنمٌة االقتصادٌة واإلنتاج الصناعً وال

العدوان( وأصبح مبات اآلالؾ من العمال والموظفٌن عاطلٌن عن العمل وببل دخل إلعالة أسرهم. وعجزت الدولة عن تقدٌم 

 معظم الخدمات العامة نتٌجة لتضاإل الموارد بشكل حاد، أو انعدامها تقرٌبا. 

% من االستهبلك المحلً من 44عدن ومؤرب )اللتان توفران  وأدى توقؾ انتاج المنتجات النفطٌة المكررة فً مصفاتً

الوقود( إلى لجوء الٌمن الستٌراد الوقود من الخارج وبالتالً إلى استنزاؾ ملٌارات الدوالرات من النقد األجنبً. وتراجعت 

إلى أقل من ملٌار  2012ملٌار دوالر عام  6.2االحتٌاطٌات الخارجٌة لدى السلطات النقدٌة فً الٌمن )البنك المركزي( من 

 . 2017واحد فً عام 

نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن إلى تجمٌد عملٌات البنك  2016وأدى قرار حكومة الرٌاض فً سبتمبر عام 

ملٌون موظؾ حكومً. كما استمر فً عملٌة  1.2المركزي، الذي كان قد استمر حتى بعد بدء العدوان فً صرؾ مرتبات 

توردي السلع األساسٌة على العمبلت األجنبٌة الكافٌة الستمرار االستٌراد، وواجه دفع مستحقات الدٌون تسهٌل حصول مس

الخارجٌة والمحافظة على االبتمان والثقة لدى المإسسات الدولٌة. وكان من آثار قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن 

ى عدن إلى تجمٌد احتٌاطاته األجنبٌة بما فٌها أصول البنوك التجارٌة وسحب نظام السوٌفت من المركز الربٌسً فً صنعاء إل

مما أدى إلى حرمان االقتصاد الٌمنً من الموارد األجنبٌة لتموٌل استٌراد السلع األساسٌة وزٌادة المضاربة فً العمبلت 

تفاع أسعار السلع فً كل المجاالت والمزٌد األجنبٌة وبالتالً إلى ارتفاع أسعارها مقارنة باللاير الٌمنً. ونتج عن هذا األمر ار

من التدهور فً معٌشة السكان والحالة االنسانٌة. كما حرم هذا القرار االقتصاد الٌمنً العدٌد من التحوٌبلت المستحقة لجهات 

السبلمٌة حكومٌة كالقروض والمساعدات والهبات. من ناحٌة أخرى أدى نقل البنك المركزي إلى امتناع البنوك التجارٌة وا
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وقطاع االعمال عن المساهمة فً تموٌل العجز فً الموازنة مما ضاعؾ فً إشكالٌة قدرة الحكومة والبنك المركزي على 

 تؽطٌة النفقات الضرورٌة وأهمها المرتبات.         

 استنتاج

لحصار هو لٌس مجرد ٌستنتج من كل ما تم ذكره من خسابر لحقت باالقتصاد والمجتمع الٌمنً، أن الهدؾ من الحرب وا

تركٌع الشعب الٌمنً وتطوٌعه تحت إرادة المعتدي وقراراته السٌاسٌة، إنما التؤكد من تدمٌر قدرته على البقاء، ناهٌك عن 

عملٌة التدمٌر المنظم لمقدرات المجتمع الٌمنً، خاصة  اٌجاد حل تفاوضً سٌاسً. إن هدؾالنهوض بعد العدوان أو احتمال 

راته االنتاجٌة، هو إبقاإه أسٌرا لقرارات سٌاسٌة تتخذها ما قد تسمى "الدول المانحة" التً هً ذاتها دول بنٌته التحتٌة وقد

العدوان ومن ساندها عسكرٌا وسٌاسٌا وإعبلمٌا أثناء العدوان، بحٌث ستفرض ذات القوى السٌاسات االقتصادٌة لٌمن ما بعد 

الضربة القاضٌة للجمهورٌة الٌمنٌة ذات السٌادة وللحضارة والمجتمع الٌمنً العدوان.سٌشكل ذلك األمر، إذا سمح الٌمنٌون به، 

كما عرفناه. إن الحرب االقتصادٌة هً أشد من الحرب العسكرٌة. وسٌتم استؽبلل الحالة شبه المٌإوس منها لبلقتصاد الٌمنً 

 فً إقناع اصحاب القرار والشعب الٌمنً بالقبول بسٌاسات تفرض علٌهم من الخارج. 

لكن كما سٌرد فً الفصل القادم، لٌس هناك أي سبب ٌدفع الشعب الٌمنً وقادته إلى القبول بتجرع هذا السم. إن الشجاعة 

التً أبداها الٌمنٌون فً الدفاع عن وطنهم ضد العدوان ستكون مطلوبة بشكل أشد فً مرحلة إعادة البناء، ألن التحدٌات سوؾ 

 تكون أكبر.  
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 الثالثالفصل 

 عملٌة إعادة اإلعمار 

 التموٌل

 كٌفٌة تموٌل إعادة بناء اقتصاد دمره العدوان ؟

 نظام البنك الوطنً االبتمانً

العدوان، أن الٌمن ال ٌملك ال المال وال  وأثناءقد ٌعتقد البعض أنه بعد مراجعة ما سبق ذكره عن حالة االقتصاد الٌمنً قبل 

إعادة اإلعمار. لكن هذا ؼٌر صحٌح. عادة ما ٌتم إقناع الدول الخارجة من الحرب العسكرٌة بؤن  القدرات المادٌة والتقنٌة لعملٌة

هذا هو الواقع ولكً تعود إلى الحالة الطبٌعٌة علٌها االستسبلم للحرب االقتصادٌة هذه المرة وتسلٌم مقدراتها للدول المانحة 

 الشعب وتبقٌه على قٌد الحٌاة، لكن على حافة هاوٌة الفقر دوما. والمإسسات المالٌة واالقتصادٌة التً قد تشفق على هذا 

تبدأ عملٌة إعادة اإلعمار من إعبلن ربٌس الجمهورٌة عن خطة إعادة اإلعمار بتفاصٌلها أمام الشعب والعالم. ثم ٌبٌن 

 الكٌفٌة التً سوؾ ٌمول بها الٌمن هذه العملٌة ذاتٌا وبالتعاون مع الدول الصدٌقة.

ة واالستقبلل والسٌادة التً ٌناضل الٌمن من أجلها هً أساس اقتصاد الٌمن وحقه فً خلق االبتمانات والموارد إن الكرام

النقدٌة. إن للشعب واألرض والموارد الطبٌعٌة قدرات كامنة هابلة. ٌمكن رفع هذه القدرات الكامنة إلى مستوٌات أعلى عبر 

و النجار أو المقاول إلى إبتمان من شخص آخر أو جهة أخرى لٌحول امكانٌته خطة إعادة إعمار وتنمٌة. فكما ٌحتاج الفبلح أ

الكامنة إلى فعلٌة )منتجات(، كذلك بمقدور أمة حرة أن تقرر بنفسها أن تجعل قدراتها الكامنة أمرا واقعا. ٌتم ذلك حٌنما تقرر 

المستقبلٌة كضمان لذلك اإلبتمان. إلنجاز ذلك ٌجب  األمة وقٌادتها أن تمنح نفسها حقا إبتمانٌا، مستخدمة  قدراتها اإلنتاجٌة

 تؤسٌس نظام مالً، ٌسمى "النظام اإلبتمانً".

بعد انتصار الوالٌات األمرٌكٌة فً حرب  1786تم تؤسٌس مثل هذا النظام االبتمانً ألول مرة فً العصر الحدٌث فً عام 

ة االمرٌكً األول ألٌكساندر هاملتون، منح الكونجرس التحرٌر ضد االستعمار البرٌطانً. وإتباعا لنصٌحة وزٌر المالٌ

األمرٌكً حق إصدار االبتمانات للبنك الوطنً األمرٌكً الذي نسق عملٌة إعادة اإلعمار والتنمٌة الوطنٌة. واستقرت قٌمة 

ر سوؾ تدفع فً ما العملة الوطنٌة بسرعة وتمكن من اقناع دابنٌه الخارجٌٌن والمحلٌٌن أن الدٌون التً نتجت عن حرب التحرٌ

بعد استقرار االقتصاد ونموه. أنجز ذلك حٌنما تم توجٌه االبتمانات الجدٌدة نحو المشارٌع اإلنتاجٌة ذات االولوٌة لدى حكومة 

الوالٌات المتحدة. وتمكن رجال االعمال الذٌن تم تكلٌفهم ببناء المشارٌع من الشروع بؤعمالهم مباشرة حال حصولهم على تلك 

ات. بهذه الطرٌقة تمت تعببة كل طاقات البلد إلى أقصى حد ونمى اقتصادها نتٌجة لذلك، بالرؼم من أن الوالٌات المتحدة االبتمان

 كانت قد خرجت لتوها من الحرب المدمرة، ووالٌاتها مفلسة وؼارقة فً الدٌون.

ابعة من القدرات الكامنة فً المستقبل، ولٌس إن القاعدة األساسٌة لنظام االبتمانات الهاملتونً هو مفهوم القٌمة باعتبارها ن

من الحالة المنهارة الحالٌة. من وجهة النظر هذه، ٌمكن اعتبار الٌمن بلدا ؼنٌا بمقدوره أن ٌمول ذاتٌا القدر األكبر من مجهود 

 إعادة اإلعمار لتحقٌق القدرة المستقبلٌة لشعبه.
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 البنك الٌمنً إلعادة اإلعمار والتنمٌة

نطبلق لنظام االبتمانات هً قٌام ربٌس الجمهورٌة الٌمنٌة "بإعبلن خطة إعادة اإلعمار والتنمٌة" وهو إعبلن إن نقطة اال

ٌوضح خطوة بخطوة ما تنوي األمة بدء العمل فً بنابه من موعد محدد اآلن وإنجازه فً موعد محدد فً المستقبل. بوجود هذه 

صص لهذا الؽرض( إصدار كمٌة االبتمانات المطلوبة لتشؽٌل كل الٌد الخطة كركٌزة ٌكون بمقدور الدولة )وعبر بنك مخ

العاملة واألدوات والمواد األساسٌة المتوفرة داخل حدود البلد. تمنح الحكومة التراخٌص لكل مشروع لٌتم الشروع به، وفً 

اع الخاص أو مإسسات الدولة حسب ذات الوقت توفر االبتمانات لتموٌله. ٌمكن تنفٌذ وإدارة المشارٌع أما من قبل شركات القط

 الحاجة والقدرة والكفاءة.

وأٌضا لبنك جدٌد مخصص  8ألجل إصدار مثل هذه االبتمانات الموجهة إلعادة اإلعمار تحتاج الحكومة للبنك المركزي

إلعادة اإلعمار: نسمٌه هنا "البنك الوطنً إلعادة اإلعمار والتنمٌة". بإمكان األمة الٌمنٌة أن توفر رأس المال األولً 

فً تعببة جماهٌر  2014الضروري "للبنك الوطنً إلعادة اإلعمار والتنمٌة"، بطرٌقة مشابهة لتلك التً اتبعتها مصر فً عام 

ل شق قناة السوٌس الجدٌدة، وذلك بإصدار سندات خاصة ٌشترٌها المواطنون الٌمنٌون فً الداخل والمهجر عن شعبها لتموٌ

% من رأسمال البنك. كما تكتتب الدولة أٌضا فً البنك عبر البنك المركزي أو وزارة المالٌة بنسبة 49طرٌق االكتتاب فً 

 الذي ٌخول أي منهما حق إصدار العملة المحلٌة. % من رأسمال البنك، حسب النظام الدستوري المتبع و51

سٌكون لدى بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة، بهذه الطرٌقة، رأسمال كاؾ ٌمكنه من إصدار إبتمانات. ٌنبؽً للدولة الٌمنٌة 

حو الؽرض االحتفاظ بالؽالبٌة المسٌطرة من السندات فً بنك إعادة اإلعمار لكً تبقى صاحبة القرار فً توجٌه رأس المال ن

الذي من أجله أنشا البنك. وٌجب على البنك المركزي أٌضا إصدار إبتمانات مباشرة موجهة لبنك إعادة اإلعمار. بواسطة هذه 

االبتمانات اإلضافٌة )بٌن البنك المركزي وبنك إعادة اإلعمار( سٌكون بمقدور الدولة أن تدٌر ما ٌكفً من االبتمانات لتحقٌق 

 اء ممكنة. أسرع عملٌة إعادة بن

 طرٌقة عمل البنك

حٌنما تمنح الدولة الترخٌص لمشروع ما، ٌقوم بنك إعادة اإلعمار بإطبلق ما ٌلزم من االبتمانات بالعملة المحلٌة إلى 

حساب مصرفً خاص بذلك المشروع. ثم تقوم مإسسات الدولة أو الشركات الخاصة التً حصلت على عقد البناء من الدولة 

ساب المصرفً لدفع ما ٌلزم من نفقات شراء مستلزمات المشروع من مواد ومكابن وأدوات ودفع أجور باستخدام ذلك الح

العمال. تستمر هذه العملٌة حتى إنجاز المشروع. ٌكون المشروع المنجز هو ضمانة جمٌع االبتمانات الجدٌدة الصادرة من بنك 

 إعادة اإلعمار، وال حاجة لضمانة أخرى مقابل االبتمانات.

د ٌسؤل سابل عن ماهٌة السٌولة التً سٌتم تداول السلع والخدمات واألجور بها. لن تحتاج الدولة أو وزارة المالٌة إلى ق

إصدارات عملة ورقٌة توازي كمٌة اإلبتمانات بالضبط، ألن معظم التحوٌبلت ستتم إلكترونٌا )عملة رقمٌة( بٌن البنوك وبٌن 

لبناء. لكن بالنسبة للتداوالت الصؽٌرة الحجم والحاجات االستهبلكٌة واألجور ٌمكن حسابات الشركات المشاركة فً عملٌة ا

إصدار ما ٌكفً من العملة النقدٌة أو اللجوء إلى وسابل الدفع الحدٌثة بالبطاقات اإللكترونٌة الذكٌة. لكن مع ذلك وإلتاحة حرٌة 

الورقٌة بشكل محدود. لكن ٌجب أن تكون هذه العملة التصرؾ لؤلفراد والشركات والباعة وؼٌرهم ٌمكن استخدام العملة 

الوطنٌة ؼٌر قابلة للتحوٌل إلى عمبلت أجنبٌة وؼٌر قابلة للتصدٌر واالستخدام فً الخارج، وذلك للمحافظة على سعرها من 

ء السلع التقلبات الخارجٌة لؤلسعار ومنع هروب رإوس األموال إلى الخارج. أما بالنسبة للتحوٌبلت إلى الخارج لشرا

والخدمات والسفر والعبلج فً الخارج فٌتم التحوٌل عبر ترخٌص من البنك المركزي وعبر فروع البنوك الخاصة إلى العملة 

األجنبٌة حسب الحاجة، بعد أن ٌوضح من ٌطلب العملة االجنبٌة أن الؽرض من امتبلكها مشروع وقانونً. ٌمكن تؽٌٌر أو 

حلة األولى من إعادة اإلعمار إذا تسببت فً عوابق لحرٌة التجارة والحركة االقتصادٌة. لكن تعدٌل هذه القٌود بعد اكتمال المر
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م استقرار سعر اللاير الٌمنً، ستكون عملٌة إعادة تؤهٌل انتاج النفط والؽاز بسرعة بعد توقؾ العملٌات القتالٌة، مهمة جدا فً دع 

 باإلضافة إلى توفٌر مصدر ثابت من االحتٌاطٌات األجنبٌة لدى البنك المركزي تمكنه من استعادة مصداقٌته االبتمانٌة عالمٌا، وبالنتٌجة

ً الٌمن كخزٌن مالً تعزٌز قدرته على تموٌل بنك إعادة االعمار والتنمٌة المقترح هنا. ٌمكن أٌضا استخدام ثروة الذهب الموجودة ف

نك وضمان إلصدارات العملة الجدٌدة. ٌنبؽً فً هذه الحالة أن تحتكر الدولة تعدٌن وانتاج الذهب واالحتفاظ به فً هٌبة سبابك فً خزانة الب

 المركزي الذي بدوره ٌمول بنك إعادة اإلعمار.  
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ٌجب وضع قٌود صارمة ضد المضاربة بالعملة. إن تقلٌل استخدام النقود وااللتزام بالتحوٌبلت اإللكترونٌة سٌحد من مشاكل 

 ختصة من مراقبة جمٌع التحوٌبلت المالٌة. الفساد والرشوة وؼسٌل األموال، ألنه سٌمكن السلطات المالٌة الم

كما ٌجب تؤسٌس نظام ضرٌبً ونظام جمركً رصٌنٌن لؽرض حماٌة اإلنتاج الوطنً وتوفٌر مورد مالً ثابت للدولة 

والمحافظات والحكومات المحلٌة تستطٌع إعادة تدوٌره واستثماره فً المزٌد من مشارٌع البنٌة التحتٌة والرعاٌة الصحٌة 

بد أو أرباح للمستثمرٌن فً البنك الوطنً إلعادة اإلعمار والتنمٌة، وكذلك والتعلٌم والخدمات العامة األخرى، وأٌضا لدفع فوا

تموٌل أقساط االبتمانات األجنبٌة الناتجة عن استٌراد المواد والتكنولوجٌا ودفع أقساط الدٌون لبنوك اإلستٌراد والتصدٌر 

 تلك الدول. األجنبٌة التً تقوم بإقراض الٌمن لتموٌل مشارٌع تنفذها شركات أجنبٌة من ذات

 

 تحفٌز البنوك الخاصة للمشاركة فً عملٌة إعادة اإلعمار؟

 إن حق إصدار االبتمانات هو حق طبٌعً ألٌة أمة لكً ٌتم استخدامها تحت إشراؾ الدولة من أجل التنمٌة االقتصادٌة.

موجهة نحو عملٌة البناء واإلنتاج. وال ٌجب إطبلقا إعادة تدوٌر تلك االبتمانات فً المضاربات المالٌة أو االستثمارات ؼٌر ال

( بممارسة النشاطات االستثمارٌة مثل مزاولة Commercial Banksلذلك ٌجب عدم السماح قانونا للبنوك التجارٌة )

 Investmentالتداول باألسهم واألوراق المالٌة أو إصدار السندات واألوراق المالٌة. هذا ال ٌعنً تحرٌم البنوك االستثمارٌة )

Banks بل ٌعنً فصل البنوك التجارٌة عن أي نشاط استثماري من ناحٌة الملكٌة أو الموظفٌن أو مجالس إدارة البنوك ،)

 9والحسابات وؼٌر ذلك، وفصلها فصبل تاما بواسطة قانون ٌسن خصٌصا لهذا الؽرض عن أي بنوك استثمارٌة. 

والبنوك االستثمارٌة، سٌمكن تحفٌز البنوك التجارٌة بتشرٌع مثل هذا القانون فً الٌمن للفصل بٌن البنوك التجارٌة 

للمشاركة فً عملٌة إعادة اإلعمار. حٌنها فقط سوؾ ٌمكن إعادة تدوٌر االبتمانات من بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة لتخلق بذلك 

ٌة البناء عن طرٌق موجات ثانوٌة جدٌدة فً االقتصاد الفٌزٌابً الحقٌقً، حٌث ٌضاؾ رأس مال المصارؾ التجارٌة إلى عمل

إقراض الشركات المشاركة فً العملٌة أو تمرٌر جزء من إبتمانات )أموال( "بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة" عبر حساب محدد 

فً البنك التجاري الخاص إلى الشركات. وال ٌنبؽً لبنك إعادة اإلعمار وال البنك التجاري إصدار كمٌات أموال أكبر مما هو 

المشروع المحدد وإنجازه. عبلوة على ذلك وطوال المدة التً تجري فٌها عملٌة إعادة اإلعمار، ٌجب  مطلوب للشروع فً

مراقبة إبتمانات البنوك الخاصة بصرامة، بحٌث ٌتم توجٌهها وفقا لخطة إعادة اإلعمار الى أصناؾ االبتمانات المخصصة 

 اعٌة واالنشابٌة والزراعٌة والسكان. لتوفٌر المواد والخدمات الضرورٌة التً تحتاجها الشركات الصن

بوجود نظام بنوك تجارٌة محدد بقوانٌن تنظم عمل هذه البنوك، سٌكون بنك إعادة اإلعمار والتنمٌة قادرا على استخدام 

البنوك الخاصة لتحوٌل ابتماناته عبرها إلى رجال األعمال الذٌن ٌحصلون على عقود مشارٌع البناء وتنظٌم حساباتهم 

اتهم. فً هذه الحالة ٌذهب رجل األعمال أو سٌدة األعمال الحاملٌن لعقد مع الدولة إلى بنكهم المحلً الذي بدوره ٌقدم ومدفوع

 طلبا إلى بنك إعادة اإلعمار للحصول على المبلػ المخصص للمشروع المرخص له.
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بل فابدة أو ربح ٌدفع لهم ومن ثم إقراض األفراد والشركات التً البنوك التجارٌة وظٌفتها استبلم الودابع من االفراد والشركات مقا 

تستثمر فً نشاطات اقتصادٌة مشروعة مقابل فوابد ورسوم. ربحٌة البنك تؤتً من الرسوم المعقولة التً ٌجنٌها من التوسط بٌن المودعٌن 
تعوض المودعٌن إلى مستوى ما إذا خسر البنك فً عملٌات والمقترضٌن. البنوك التجارٌة تكون مإمنة من قبل الدولة، بما ٌعنً أن الدولة 

 اإلقراض التً ٌقوم بها أو تعرض ألزمة. 
أما البنوك االستثمارٌة فتؤخذ ودابع األفراد والشركات وتستثمرها هً فً أسواق المال عادة أو فً مشارٌع اقتصادٌة وتتقاسم الربح مع 

لى جنً األرباح فقط، فإنها تؽامر على مسإولٌتها وال ٌنبؽً أن تعوض الدولة المودعٌن فٌها المودعٌن. وبما أن البنوك االستثمارٌة تهدؾ إ
فً حال خسرت استثماراتها. هذا القانون سوؾ ٌشجع المودعٌن على إٌداع اموالهم فً البنوك التجارٌة حتى ٌتم استخدامها فً المشارٌع 

 اإلنتاجٌة التً ٌحتاجها البلد.
، بعد كارثة الكساد العظٌم 1933( وتم سنه عام Glass-Steagall Actالوالٌات المتحدة "قانون جبلس ستٌجال" ) ٌسمى هذا القانون فً

ي أشاع الذي تسببت به البنوك األمرٌكٌة بسبب المضاربات المالٌة الجنونٌة فً العشرٌنات وبداٌة الثبلثٌنٌات. واستمر العمل بهذا القانون الذ
، وأدى إلؽاإه إلى موجة مضاربات عارمة حٌث حولت البنوك التجارٌة 1999ل األمرٌكٌة إلى أن ألؽً فً عام االستقرار فً اسواق الما

. وهناك مطالبات فً الكونجرس األمرٌكً والبرلمان 2008اموالها إلى البنوك االستثمارٌة وتسبب ذلك بانفجار األزمة المالٌة العالمٌة عام 
 ستٌجال وما كان ٌقابله فً أوروبا.      االوروبً األن بإرجاع قانون جبلس
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 هل الٌمن مجبر على االقتراض من الخارج لبناء اقتصاده؟

اإلبتمانً هً أنه ٌساعد على استؽبلل جمٌع الموارد البشرٌة والطبٌعٌة داخل البلد استؽبلال  إن خاصٌة النظام البنكً

أقصى، لكنه ال ٌستطٌع دفع تكالٌؾ ما ٌجب استٌراده من الخارج. لكً ٌتم تسدٌد كلفة تلك الواردات ستكون هناك حاجة إلى 

نٌة )النفط والؽاز والمعادن واالسماك(. لكن ذلك بحد ذاته دخل بالدرجة األولى وعملة صعبة ناتجة عن تصدٌر المنتجات الٌم

لن ٌكون كافٌا لجهود إعادة اإلعمار والتنمٌة. سوؾ ٌحتاج الٌمن إلى قروض هابلة بالعملة األجنبٌة لكً ٌتمكن من استٌراد ما 

فً الٌمن. ٌمكن ربط هذه  ٌحتاجه من مكابن ومعدات ودفع أتعاب الشركات األجنبٌة التً سوؾ تقوم ببناء مشارٌع بؤكملها

االبتمانات بخطة إعادة اإلعمار وبالقٌمة النهابٌة المتوخاة من المشارٌع التً سوؾ تمولها هذه االبتمانات. بهذه الطرٌقة ٌمكن 

ذه تكٌٌؾ هذه االبتمانات ونسب الفابدة المرتبطة بها مع إمكانٌات التسدٌد طوٌلة األمد والتً سوؾ تؤتً من المشروع ذاته. به

الطرٌقة قامت الصٌن بتموٌل مشارٌع سكك الحدٌد فً كٌنٌا وأثٌوبٌا مإخرا على سبٌل المثال. حٌث قدم بنك التصدٌر 

( قروضا مولت المشارٌع التً نفذتها شركات صٌنٌة. وتقوم الدول المقترضة بتسدٌد هذه Ex-Im Bankواالستٌراد الصٌنً )

. ٌكون الطرفان رابحٌن بهذه الطرٌقة حٌث تتوفر لدى كٌنٌا وأثٌوبٌا وسابل نقل الدٌون على مدى طوٌل جدا بفابدة قلٌلة جدا

حدٌثة ترفع إنتاجٌتها االقتصادٌة وتشؽل مواطنٌها فً عمل منتج وفً ذات الوقت تشؽل الصٌن الٌد العاملة الصٌنٌة والمصانع 

التً هو عملٌة خلق ثروة من ال شًء تقرٌبا باستخدام  والصٌنٌة. إن دور المال هنا ثانوي بالنسبة للفابدة االقتصادٌة الحقٌقٌة

القدرات االبتكارٌة لبلنسان والمجتمع. وتقوم الصٌن بتموٌل آالؾ المشارٌع فً الصٌن نفسها وفً العالم عبر ما تسمى األربعة 

   .10الكبار

 التموٌل الخارجً:

 مشروع توسعة محطة حاوٌات عدن، مثاال

ة حاوٌات مٌناء عدن مثاال جٌدا لهذا النوع من التموٌل. حٌث نص "عقد الهندسة ٌمكن اعتبار مشروع توسعة محط

بٌن مإسسة  2013( المبرم فً نوفمبر Aden Container Terminalوالتورٌد والتشٌٌد لتوسعة محطة عدن للحاوٌات )

ملٌون دوالر عبر  506( ان ٌتم تموٌل قٌمة المشروع البالؽة CHECموانا خلٌج عدن والشركة الصٌنٌة لهندسة الموانا )

قرض من بنك التصدٌر واالستٌراد الصٌنً باالتفاق مع وزارة التخطٌط والتعاون الدولً الٌمنٌة. مٌزة هذا النوع من العقود هو 

ها وتحصل على العابدات الناتجة أن مإسسة موانا الخلٌج تستلم المشروع بعد انجازه بالكامل من الشركة الصٌنٌة وتدٌره بنفس

من تشؽٌله، كما انها تشؽل الٌد العاملة الٌمنٌة. إذا كانت الشركة حكومٌة فإن كل العابدات سوؾ تعود إلى الدولة الٌمنٌة مما 

مما ٌوفر سوؾ ٌمكنها من دفع أقساط هذا التموٌل االبتمانً، أو إذا كانت شركة الخلٌج خاصة فإنها تدفع ضرابب للدولة الٌمنٌة 

لها دخبل وموردا ثابتا لتسدٌد االبتمانات. كما أن أرباح الشركة سوؾ ٌعاد استثمارها داخل الٌمن فً مشارٌع بنٌة تحتٌة أو 

صناعٌة جدٌدة. بهذا ٌتم تدوٌر هذه االبتمانات األجنبٌة داخل البلد عدة مرات قبل انتهاء مدة سدادها والتً ٌجب أن ٌصر الٌمن 

 ٌلة األجل.         على ان تكون طو

ال ٌمكن للٌمن وال ٌنبؽً له التعوٌل على الحصول على أٌة قروض كبٌرة من المإسسات المالٌة الؽربٌة المؤزومة. لكن مع 

ذلك، هناك طرٌقة أخرى للحصول على اإلبتمانات بالعملة األجنبٌة حتى فً خضم أزمة مالٌة، وذلك من خبلل اتفاقٌات تجارٌة 

ل الصناعٌة المصدرة )كل دولة على حدة ولٌس مع االتحاد االوربً مجتمعا مثبل وال عن طرٌق البنك الدولً أو ثنابٌة مع الدو

صندوق النقد الدولً بشروطهما المجحفة والمخلة بالسٌادة واالستقبلل(. بهذه الطرٌقة ٌمكن إلحدى هذه الدول أن تقرر إصدار 

تصدٌر مكابن أو معدات أو مواد منها إلى الٌمن. ٌمكن أن تإمن مجموعة من إبتمان حكومً أو ضمان بعملتها لتموٌل عملٌة 

هذه االتفاقٌات التجارٌة مع الدول الصدٌقة ما ٌحتاجه الٌمن من واردات من الخارج إلنجاز عملٌة إعادة اإلعمار. لقد أنجزت 

ٌات المتحدة األمرٌكٌة، حٌث أسست ما سمً ألمانٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة معجزتها االقتصادٌة بدعم مماثل من الوال

( حٌث كان صندوق مارشال األمرٌكً  Kreditanstalt für Wiederaufbau "المإسسة االبتمانٌة إلعادة اإلعمار" )

ٌمنح هذه المإسسة ابتمانات بالدوالر لتموٌل صادرات المانٌا من األدوات الصناعٌة من الوالٌات المتحدة، وفً ذات الوقت 

                                                
10
ترلٌون دوالر  13"األربعة الكبار" هً إشارة إلى أربعة بنوك صٌنٌة حكومٌة تمكنت خبلل العقد الماضً من إصدار ابتمانات بقٌمة  

-Exportتٌراد الصٌنً )لتموٌل مشارٌع بنٌة تحتٌة وصناعة وزراعة فً الصٌن والعالم. هذه البنوك األربعة هً: بنك التصدٌر واالس
Import Bank( ًوبنك اإلنشاءات الصٌن )China Construction Bank( وبنك التنمٌة الصٌنٌة )China Development 

Bank( ًوالبنك الوطنً الزراعً الصٌن )China National Agricultural Ban .) 
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مإسسة االبتمانات االلمانٌة تصدر ما ٌوازي كمٌة االبتمانات األمرٌكٌة لكن بالعملة االلمانٌة، وتقوم بإعادة تدوٌرها. لم  كانت

تكن كمٌات القروض االمرٌكٌة أللمانٌا كبٌرة جدا لكن الحكمة األلمانٌة فً استخدامها بشكل مركز على عملٌة اعادة البناء 

الستٌراد السلع االستهبلكٌة، مكن ألمانٌا من انجاز ما سمً "المعجزة األلمانٌة" فً الخمسٌنات. ولٌس دفع الدٌون القدٌمة أو 

وذلك فً مإتمر لندن. ٌنبؽً  1950ترافق هذا الدعم األمرٌكً اإلبتمانً مع عملٌة إلؽاء جمٌع دٌون ألمانٌا القدٌمة فً عام 

 ٌون القدٌمة أو إعادة جدولتها على فترات زمنٌة طوٌلة.    للٌمن أٌضا أن ٌفاوض الدول الدابنة على إلؽاء جمٌع الد

ملٌار دوالر وهو جاهز لتوفٌر االبتمانات  100لقد أسست دول مجموعة البرٌكس مإخرا "بنك التنمٌة الجدٌد" برأسمال 

، ولٌس من منظور القدرة لمشارٌع التنمٌة. سٌوفر "بنك التنمٌة الجدٌد" االبتمانات وفقا للقدرة الكامنة المستقبلٌة للمشارٌع

الحالٌة على تسدٌد الدٌون للدول التً تحصل على هذه االبتمانات للبدء بالمشروع. ذات المبدأ ٌتم تطبٌقه من قبل العدٌد من 

صنادٌق التنمٌة الجدٌدة التً تم تؤسٌسها مإخرا لدعم مشارٌع طرٌق الحرٌر الجدٌد مثل "البنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة 

ملٌار دوالر. سوؾ ٌتٌح هذا  40ملٌار دوالر أٌضا و "صندوق طرٌق الحرٌر" الصٌنً برأسمال  100ٌة" برأسمال التحت

األمر للٌمن المستقل امكانٌة كبٌرة للحصول على التموٌل بالعملة األجنبٌة لمشارٌع البنٌة التحتٌة االساسٌة الكبرى بدون إثقال 

 كاهل االقتصاد الٌمنً الولٌد.

المدٌونٌة للخارج فً هذه النقلة النوعٌة الجدٌدة تتناسب مع المشارٌع الجدٌدة التً ٌتم تحقٌقها، فهذه مدٌونٌة حسنة  طالما أن

ألنها قابلة للسداد من عابد وناتج المشارٌع التً ستنجز. وٌؤتً ذلك بخبلؾ المدٌونٌة التً تنجم عن حاجة دولة فقٌرة الى 

ة أو لشراء الؽذاء أو الوقود أو المواد االستهبلكٌة التً تستهلك وتنتهً بدون بناء أو إنتاج القروض األجنبٌة لتسدٌد دٌون قدٌم

ثروة جدٌدة. كلما ازدادت المدٌونٌة لرفع القدرة الكامنة المستقبلٌة لؤلمة كلما كان ذلك أحسن. مثل هذا الدٌن لن ٌكون قٌد 

 عبودٌة بل مقٌاسا لما ٌستثمره الٌمن فً بناء مستقبله.

ٌمكن أٌضا تموٌل مشارٌع البنٌة التحتٌة الكبرى التً تنجزها الشركات األجنبٌة عبر قروض تقدمها تلك الدول لشركاتها، 

بشرط أن تشؽل تلك الشركات المشروع )مطار أو مٌناء أو محطة تولٌد طاقة( بعد اكتماله بنفسها لمدة متفق علٌها وتحصل 

االبتمان مع أرباح. وبعد انقضاء تلك المدة ٌتم تحوٌل ملكٌة تلك المنشؤة إلى الدولة على عوابد التشؽٌل لمدة تكفً السترجاع 

( أي "بناء، تشؽٌل وتحوٌل". من Build, Operate and Transfer - BOTالٌمنٌة. وتسمى هذه الطرٌقة للتموٌل )

امكانٌات فنٌة لبناء مثل هذه المشارٌع  مزاٌا هذه الطرٌقة هً أن الٌمن الذي ال ٌملك احتٌاطً عملة صعبة وال تكنولوجٌا أو

 الضرورٌة سوؾ ٌحصل علٌها بسهولة لدفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة التً ٌحتاجها البلد. 
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كلم تقرٌبا )الشكل سابقا(، متمحور حول خط رئٌسً لسكك  100مقطع مكبر ٌصور "ممر البنٌة التحتٌة"، وهو عبارة عن حزام بري مستمر بعرض 
، ت الريالحدٌد. ثم تمتد بالتوازي مع سكة الحدٌد خطوط نقل الطاقة الكهربائٌة ذات الجهد العالً، وأنابٌب نفط وغاز، وأنظمة نقل المٌاه وقنوا

تعدٌن وخطوط االتصاالت بااللٌاف البصرٌة، وغٌر ذلك. بهذه الطرٌقة سٌمكن خلق أحسن الظروف المطلوبة لكل أنواع النشاط الصناعً والزراعً وال
ارد واإلسكان الحضري ضمن الممر. ٌمكن أن ٌمتد أي عدد كان من الشراٌٌن من قلب الممر فً كل االتجاهات لتزوٌد المناطق المحٌطة به بالمو

 الضرورٌة.

 

 

 . المشارٌع المقترحة2

الٌمن فً  إن الٌمن الٌوم لدٌه مٌزة مهمة، قد تبدو مثل مفارقة. إن عدم توفر البنٌة التحتٌة الحدٌثة المتكاملة، سوؾ ٌجنب
مرحلة إعادة االعمار والتنمٌة محاوالت ترقٌع نظام بالً. بل على العكس من ذلك توفر هذه المفارقة فرصة لبناء كل شًء من 
الصفر وفق مواصفات حدٌثة ودقٌقة التخطٌط. على سبٌل المثال ٌمكن بناء منظومة نقل نمطٌة متعددة الوسابط 

(standardized multi-modal system ،) بحٌث تكون جمٌع القٌاسات متطابقة فً جمٌع وسابط النقل من السفٌنة إلى
الشاحنة إلى القطار وإلى مخازن اللوجستٌات، بحٌث ٌسهل تحمٌل وانتقال السلع، على سبٌل المثال حاوٌة فً مٌناء، من 

قل التكالٌؾ. وٌمكن بناء الموانا السفٌنة الى القطار أو الشاحنة وحتى وصولها هدفها النهابً بٌسر وبؤسرع مدة ممكنة وبؤ
 وقطارات سكك الحدٌد وطرق السٌارات وبوابات ورافعات مخازن الشحن والتخزٌن والتوزٌع كلها بنفس المقاٌٌس. 

وحتى تكون عملٌة البناء الحدٌثة علمٌة، ال بد من القابمٌن علٌها من إدراك بعض المفاهٌم األساسٌة، النابعة من فكر 
 ابً للٌندون الروش، وأهمها: االقتصاد الفٌزٌ

 الممرات االقتصادٌة أو ممرات التنمٌة

تتكون ما ٌسمٌها الروش المنصة االقتصادٌة ألي مجتمع حدٌث من البنٌة التحتٌة الصلبة وهً مثلث النقل والطاقة وإدارة 
ٌة توفٌر هذه المنصة ألبناء المجتمع على المٌاه، والبنٌة التحتٌة الناعمة وهو قطاع الصحة والتعلٌم والبحث العلمً. وتقع مسإول

عاتق الدولة بالدرجة األساس، حسب الخبرة التارٌخٌة  سواء فً الشرق أو الؽرب أثناء فترات االزدهار االقتصادي. وال ٌمكن 
ها لٌس الحصول على الفابدة النقدٌة من هذه الخدمات أو استؽبللها من قبل القطاع الخاص لجنً األرباح، ألن المقصود من

الربح المباشر إنما ؼٌر المباشر عن طرٌق توفٌر النقل والطاقة والمٌاه الوفٌرة والرخٌصة والٌد العاملة الماهرة لتستفٌد منها 
الشركات الخاصة فً اإلنتاج وجنً األرباح عن طرٌق إنتاج سلع وخدمات ٌحتاجها المجتمع باإلضافة إلى تصدٌر الفابض إلى 

على العملة الصعبة. وتسترد الدولة استثماراتها فً البنٌة التحتٌة عن طرٌق فرض ضرابب على مجتمعات أخرى للحصول 
ارباح الشركات الخاصة هذه مقابل توفٌر البنٌة التحتٌة لها. تكمن المفارقة فً أن بناء وتشؽٌل البنٌة التحتٌة، فً نظر الفكر 

 كر بالفكر النقدي هنا، إنما بفكر االقتصاد الفٌزٌابً.النقدي، هً خسارة صافٌة للدولة، وهذا صحٌح. لكننا ال نف
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إن الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة، حتى وإن توفرت، ال ٌمكن استؽبللها على الوجه األمثل إال بوجود البنٌة التحتٌة أو المنصة 
االقتصادٌة التً ترفع تلك الموارد إلى مستوى أعلى من اإلنتاجٌة. من الدارج القول أن أفرٌقٌا والدول العربٌة لدٌها ثروات 

عٌش الرؼٌد. لكن هذا لٌس صحٌحا، ألن تلك الثروات هً مجرد رمال وأحجار فً األرض ولٌست طبٌعٌة هابلة تمكنها من ال
لها منفعة لتلك المجتمعات، وفً أحسن األحوال، كما ذكرنا فً مثال االقتصاد الرٌعً، تستخرج وتنقل إلى خارج البلد حٌث ٌتم 

 متقدمة.رفع قٌمتها باالستفادة منها فً الصناعات فً الدول الصناعٌة ال

سوؾ نركز فً هذا التقرٌر على النقل والطاقة والمٌاه: لكن لنشرح أوال ما هو مفهوم المنصة االقتصادٌة وممرات التنمٌة 
حتى تتضح الصورة. شرح عالم االقتصاد لٌندون الروش المنصة االقتصادٌة باعتبارها قٌام المجتمع االنسانً ببناء "بٌبة 

بؤنه بٌبة طبٌعٌة. فحٌنما ٌقوم البشر ببناء بٌوت ومدن وطرق ومصانع ومخابز ومزارع  اصطناعٌة" بخبلؾ ما هو معروؾ
فإن ما ٌفعلونه هو خلق بٌبة مصطنعة تمكنهم من دٌمومة العٌش واستؽبلل طاقاتهم االبداعٌة والفكرٌة لتطوٌر تلك البٌبة. ٌدخل 

ت والتضارٌس الطبٌعٌة مثل الحدابق والؽابات التً ٌنمٌها ضمن تلك البٌبة المصطنعة جمٌع الكابنات الحٌة المدجنة والنباتا
اإلنسان. بخبلؾ ذلك كان االنسان البدابً ٌعٌش حٌاة الصٌد وااللتقاط فً "بٌبة طبٌعٌة" وٌقتات على ما تجود علٌه به الطبٌعة 

ابناإه وبناته ؼٌر قادرٌن من مؤكل ومشرب وملبس وٌسكن حٌث توفر له الطبٌعٌة مؤوى مثل الكهوؾ. لكن كان ذلك االنسان و
 على التحكم بالطبٌعة ونزواتها. أما االنسان الحدٌث فإنه ٌستطٌع حماٌة أسرته من قوى الطبٌعة، أو معظمها.    

ٌبٌن لنا تارٌخ الحضارة االنسانٌة أن التنمٌة االقتصادٌة والعصرنة حدثا بشكل عام بمحاذاة ممرات طبٌعٌة أو اصطناعٌة، 
آالؾ السنٌن حٌنما برزت طرق التجارة األولى، وبعضها اآلخر صنعته االنهار أو األشرطة الساحلٌة. فً ٌعود بعضها إلى 

العصور األخٌرة، وفرت القنوات التً حفرها اإلنسان والطرق وسكك الحدٌد األساس لمثل هذه الممرات، التً نمت حولها 
% من كامل عدد سكان 25كان  1995ة للنظر هو أنه بحلول عام المدن والصناعات والمراكز السكانٌة. إن من الحقابق البلفت

% من سكان المناطق الحضرٌة فٌها ٌتمركزون على طول ثبلثة ممرات نقل ربٌسٌة فقط، ٌبلػ عرض كل 70اوراسٌا و 
أخرى من كٌلومتر وتربط اوروبا بالصٌن، على طرٌق الحرٌر القدٌم. ٌمكن مبلحظة ذات الظاهرة فً أجزاء  100واحدة منها 

 العالم.

تمت البرهنة على دور سكك الحدٌد فً خلق امكانٌات بناء ممرات تنمٌة جدٌدة، خاصة عبر األقالٌم الداخلٌة الحبٌسة 
. تبع ذلك بناء سكة الحدٌد السٌبٌرٌة 1869للقارات بشكل نموذجً حٌن إتمام "سكة الحدٌد القارٌة" فً الوالٌات المتحدة عام 

وبالتزامن مع ذلك كانت توجد شبكة متطورة ومتشابكة من سكك الحدٌد فً ؼرب أوروبا مما ساهم ، 1889فً روسٌا عام 
 بشكل أساسً فً جعلها مركزا عالمٌا للتقدم العلمً والتكنولوجً.

إن مفهوم ممر سكك الحدٌد هو لٌس كما ٌظن "الحس العام" أنه موجود ببساطة من أجل نقل المسافرٌن والبضابع "من هذه 
طة إلى تلك". على العكس من ذلك، ٌنبؽً أن ٌتم اعتبار الممر بمثابة مركز لتركٌز الصناعات والزراعة واالمكانٌات النق

 العلمٌة وحتى السكان أنفسهم.

وعلى الضد من الدعاٌات السابدة حول "االنفجار السكانً" المزعوم الٌوم، فإن قلة عدد السكان بكثافة كافٌة فً مناطق 
لم هً سبب قلة التنمٌة وبقاء الناس فً حالة من الفقر. ال بد من وجود كثافة معٌنة من السكان بمهارات معٌنة عدٌدة من العا

وتقسٌم للعمل لخلق قاعدة لرفع المستوى الحٌاتً للسكان والقدرات اإلنتاجٌة للٌد العاملة. بدون ذلك التركٌز السكانً ٌصبح، 
ألساسٌة "باهض التكلفة" ـ أي حٌن ٌتعلق األمر ببناء أنظمة النقل وإنتاج وتوزٌع الطاقة على سبٌل المثال، بناء البنٌة التحتٌة ا

 وتوفٌر المٌاه واالتصاالت والتعلٌم ، وكل هذه األمور ضرورٌة لتطوٌر القدرات اإلنتاجٌة.

حدٌثة لوحدة من السكان )لنقل إذا قارنا، مثبل، بٌن معدل الكلفة المقدرة لكل فرد ولكل أسرة لتوفٌر خدمات البنٌة التحتٌة ال
ملٌون نسمة( ٌعٌشون بشكل مشتت على مساحة واسعة من األراضً فً الرٌؾ، وبٌن نفس العدد داخل مدٌنة واحدة، سوؾ 

 نكتشؾ أن تكلفة بناء وتشؽٌل مرافق البنٌة التحتٌة فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة العالٌة هً أقل من المناطق الرٌفٌة.

المراكز الحضرٌة الجدٌدة ضمن نطاق الممر ستكون النتٌجة خلق "عقد لإلإ" مكون من المدن والبلدات  بظهور ونمو
تحٌط بها مناطق للزراعة والبستنة والؽابات الكثٌفة ومناطق استجمام تتخللها بلدات وقرى أصؽر. ٌخلق النسٌج الكثٌؾ للمراكز 

ى طول خطوط سكك الحدٌد تؤثٌرا اقتصادٌا "مضاِعفا" فً واقع الحال، السكانٌة والنشاطات الزراعٌة والصناعٌة الواقعة عل
بمعنى أنها ترفع درجة استؽبللها واستخدامها بحٌث تقلص كلفة كل وحدة من الوحدات المنقولة عبرها. من خبلل هذا النوع من 

فً المصانع التجمٌعٌة التً ٌتم فٌها  التنمٌة تؤخذ سكة الحدٌد بٌن نقطتٌن دور مشابه "لحزام إنتاج" عمبلق مثل ذلك الموجود
 إضافة قٌمة مضافة جدٌدة للسلع بٌنما هً تتحرك من نقطة إلى أخرى.
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المسارات المقترحة لمرور ممرات التنمٌة الٌمنٌة، حٌث ٌتمثل العصب الرئٌسً بخط )صعدة ـ عدن( والبقٌة ممراته فرعٌة. تم تحدٌد هذه 

ألساسٌة المسارات وفقا للكثافة السكانٌة وكثافة الموارد الطبٌعٌة والنشاطات االقتصادٌة الحالٌة والمتوقعة. تمثل األلوان الثالثة النواحً ا

 للمنصة االقتصادٌة وهً النقل )األحمر( واألزرق )المٌاه( والطاقة )األصفر(.  

 

 ممرات التنمٌة الٌمنٌة

إذا نظرنا إلى توزع الكثافة السكانٌة فً الٌمن ٌمكننا أن ندرك مباشرة أٌن ٌمكن أن ٌمر ممر التنمٌة من أجل حصد الفوابد 
 المذكورة سابقا .

 

 خارطة توزٌع الكثافة السكانٌة فً الٌمن.
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تبٌن خارطة  توزٌع التساقطات المطرٌة السنوٌة أن معظمها ٌكون على ذات الحزام السكانً، وهو أمر طبٌعً. لكن ما ٌعنٌه 
 مقومات المعٌشة والتنمٌة بالقرب من المراكز السكانٌة.هذا هو توفر أحد أهم 

 
 

 

 خارطة توزع النشاط الزراعً فً الٌمن تشٌر إلى تركزها على طول توزٌع المراكز السكانٌة وممرات التنمٌة المقترحة
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 خارطة توزٌع المعادن الصناعٌة
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مشروع اإلسكوا، وكما هو مالحظ ال ٌمر بؤهم المراكز السكانٌة واالقتصادٌة فً الٌمن والتً ٌفترض أن ٌكون لربطها 
 مع بعض ومع الموانئ الكبرى األولوٌة.

 

 أـ النقل

 الطرق

ٌعتمد قطاع النقل البري فً الٌمن بشكل كلً على طرق المركبات، وهً حالة تشبه الحالة فً العدٌد من الدول النامٌة 
خاصة فً أفرٌقٌا، وتتسم هذه الحالة بارتفاع تكالٌؾ النقل بسبب سوء حالة الطرق حٌث تقل سرعة الحركة وترتفع تكالٌؾ 

ا على االقتصاد ٌتحمل جله المستهلكون فً هٌبة أسعار نقل مسافرٌن وارتفاع صٌانة المركبات والوقود. وٌشكل كل ذلك عبب
متسلسل فً أسعار السلع االستهبلكٌة عموما والؽذابٌة خصوصا والتً تعتمد بشكل ربٌسً على قطاع النقل لتسوٌقها من 

اص والعام الذي ٌجد هامش ربحه مناطق االنتاج إلى األسواق. كما أن كلفة النقل العالٌة تإثر على القطاع الصناعً الخ
ٌتضاءل بسبب ارتفاع تكالٌؾ نقل البضابع والمواد الخام مما ٌحبط االستثمارات فً القطاع الصناعً. ومن المعروؾ أن 
القطاع الصناعً ٌعتمد على توفر مسؤلتٌن أساسٌتٌن وهما طاقة رخٌصة ووسابل نقل فعالة ومعقولة االسعار. كما أن حوادث 

ر خسارة بشرٌة ومادٌة كبٌرة لبلقتصاد الوطنً. وحسب احصابٌات اإلدارة العامة للمرور فقد بلؽت الخسابر الطرق تعتب
إصابة. وبلؽت األضرار المادٌة حوالً  10,227وفاة و  2065من الوفٌات  2014البشرٌة نتٌجة لحوادث السٌر فً عام 

 ملٌاري لاير ٌمنً. وتتكرر هذه األرقام كل عام تقرٌبا.  

كٌلومتر. وٌتولى القطاع  18,600كٌلومتر وؼٌر اإلسفلتٌة  17,288بلػ أطوال الطرق اإلسفلتٌة بٌن المدن فً الٌمن ٌ
 الخاص تقدٌم الجزء األكبر من خدمات النقل البري.

 سكك الحدٌد

بالسرعة والكفاءة ال توجد سكك حدٌدٌة فً الٌمن. من األمور االقتصادٌة البدٌهٌة هً أن النقل بالسكك الحدٌدٌة ٌمتاز 
واألمان وانخفاض التكالٌؾ. كما ٌتمٌز النقل بسكك الحدٌد بقدرته على نقل أعداد كبٌرة من المسافرٌن وأحجام سلع كبٌرة بتكلفة 
أقل. صحٌح أن االستثمار األولً فً منظومة سكك الحدٌد أكبر بكثٌر من االستثمار فً الطرق، إال ان العمر التشؽٌلً والكفاءة 

 اض تكالٌؾ النقل ٌعوضان االستثمار األولً على المدى المتوسط وٌرفع الربحٌة على المدى البعٌد.وانخف

التسعٌنات محاوالت لدراسة مشارٌع سكك حدٌد، لكن لم تنفذ أي منها. وكانت اللجنة االقتصادٌة توجد فً الٌمن منذ 
لربط الٌمن بدول مجلس التعاون الخلٌجً وبقٌة   2011( قد وضعت دراسات فً عام ESCWAواالجتماعٌة لؽربً آسٌا )

مالٌة الؽربٌة مع السعودٌة مرورا بالحدٌدة والمخا دول ؼرب آسٌا عبر سكة حدٌد ساحلٌة تبدأ من منفذ الطوال على الحدود الش
وصوال إلى عدن والمهرة والحدود العمانٌة. لكن ال ٌمكن اعتبار سكة الحدٌد هذه من األولوٌات فً مرحلة إعادة اإلعمار، ألنها 

بعض ومع الموانًء ال تمر عبر ممر التنمٌة الٌمنً الذي من المفروض أن ٌربط المدن الكبرى الٌمنٌة أوال مع بعضها ال
 الربٌسٌة كما هو مذكور فً خارطة ممر التنمٌة الٌمنً سابقا.
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ـ أواش باللون األصفر الذي ٌقترن فً نهاٌته بخط سكة حدٌد جٌبوتً أدٌس أبابا  مخطط مشروع سكة حدٌد مٌكٌال ـ ولدٌا
 .  2017الذي انجزت بناءه الصٌن فً عام 

 

 كما توجد اقتراحات لم تنفذ مثل:

ـ الخطوط الداخلٌة: لربط مناطق الكثافة السكانٌة بمدن الموانا والخط الدولً ومن ثم بالخط الدولً الوارد فً خطة 
 رنا هذا. االسكوا. وهذا هو المشروع قٌد الدراسة فً تقرٌ

ـ خط الثروات المعدنٌة: وٌربط بٌن مناطق تواجد الثروات المعدنٌة بالخط الدولً ومٌناء التصدٌر )بلحاؾ( وٌمتد من 
الجوؾ مرورا بمؤرب وشبوة وانتهاء ببلحاؾ. ٌنبؽً دمج هذا الخط مع ممر التنمٌة لربطه مع مناطق االنتاج الصناعً 

التصنٌع الجدٌدة، ولٌس لمجرد تصدٌر الموارد المعدنٌة الخام كما كان ٌخطط لهذه السكة الوطنً التً سوؾ تنشؤ نتٌجة لسٌاسة 
 من قبل. 

 سكة الحدٌد المحورٌة: صعدة ـ عدن 

جمهورٌة للنعتبر سكة الحدٌد المحورٌة من صعدة إلى عدن هً العمود الفقري للوحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة 
أطراؾ الجسم الٌمنً إلى حجة والجوؾ، ومؤرب والحدٌدة، وشبوة والمخا بتعز. ثم تمتد األطراؾ  الٌمنٌة. وتتفرع منه بقٌة

هذه شرقا نحو عمان وؼربا نحو باب المندب وجٌبوتً لتشكل الجسر البري اآلسٌوي األفرٌقً )جسر أسعد الكامل( واقتران 
ا الخط شماال عبر السعودٌة لبلقتران بالمشرق العربً الٌمن بالحزام االقتصادي لطرٌق الحرٌر. ٌمكن فً المستقبل ربط هذ

 وتركٌا متوجها نحو القوقاز وروسٌا وأٌضا نحو شرق اوروبا. 

ٌشكل مشروع سكة الحدٌد المحورٌة )صعدة ـ عدن( بعض التحدٌات أهمها وعورة المنطقة التً ٌمر بها وهً السلسلة 
% من إجمالً عدد سكان الٌمن.والجبال فً 80د لكن ٌقطنها حوالً % من مساحة الببل18الجبلٌة الٌمنٌة التً وتشكل نحو 

م أعلى هذه القمم هً قمة  3500م وتبلػ بعض القمم  2000هذا اإلقلٌم هً األعلى ارتفاعا فً شبه الجزٌرة العربٌة بمعدل 
التقنً الذي تحقق فً العالم، وقد جبل النبً شعٌب. لكن قساوة التضارٌس ال ٌنبؽً أن تكون عابقا بعد اآلن فً التقدم العلمً و

أنجزت الصٌن مشارٌع سكك حدٌد فً أعلى جبال العالم حٌث أوصلت سكك الحدٌد إلى عاصمة التبت. لكن لن نذهب بعٌدا عن 
الٌمن لنجد مشروعا مطابقا تقرٌبا فً حجمه ونوعه وطبٌعة الصعوبات فٌه. وهذا المشروع ٌتم بناإه حالٌا فً أثٌوبٌا كجزء من 

روع شبكة سكك الحدٌد الوطنٌة األثٌوبٌة وتتعاون على انجازها الصٌن وتركٌا والنمسا وبعض الدول األخرى لضخامة مش
 المشروع. 

لدٌا ـ أواش فً أثٌوبٌا. ٌسكة الحدٌد التً ننوي مقارنتها مع المشروع المحوري )صعدة عدن( هو مشروع سكة مٌكٌبل ـ و
 والذي ٌمر بمنطقة جبلٌة ؼربً الهضبة األثٌوبٌة وتشابه إلى حد بعٌد السلسلة الجبلٌة الٌمنٌة. 
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خارطة التضارٌس فً أثٌوبٌا والٌمن موضحا علٌها مسار سكة حدٌد مٌكٌال ـ أواش االثٌوبٌة وسكة الحدٌد المحورٌة فً 
 س الجبلٌة فً المشروعٌن. الٌمن. ٌمكن مالحظة تشابه التضارٌ

 

 

 طبٌعة منطقة المشروع األثٌوبً وتفاصٌله الفٌزٌابٌة

ولكً نعطً فكرة عن طبٌعة وصعوبة وتموٌل ومدة انجاز المشروع الٌمنً نحاول القاء الضوء على تفاصٌل المشروع 
 االثٌوبً. 

م( تتكون من مرحلتٌن وتعتبران مشروعٌن كل 607كلم )المسافة بٌن صعدة وعدن  622ٌبلػ طول سكة الحدٌد االجمالً  
 منفصلٌن:

كلم، وتبنى علٌها ثبلثة محطات  216تتكون من سكة تربط بٌن مٌكٌبل ووٌلدٌا بطول  المرحلة األولى مٌكٌبل ـ وٌلدٌا:
فة الشرقٌة ربٌسٌة. تمر سكة الحدٌد فً األربعٌن كٌلومتر األولى انطبلقا من ولدٌا فً الجنوب بمنطقة جبلٌة وعرة على الحا

كلم من  50متر فوق سطح البحر. ثم تعقب هذه المسافة حوالً  1830و  1400للهضبة االثٌوبٌة، وعلى ارتفاع ٌتراوح بٌن 
 متر.    190األراضً الرسوبٌة المنبسطة. ٌبلػ الفرق فً االرتفاع بٌن هاتٌن المنطقتٌن 

كٌلومتر تبدأ  18متر فوق سطح البحر. بعد مسافة  1235ع كلم تبدأ منطقة تبلل مهجورة تقرٌبا تقع على ارتفا 115بعد 
كلم فقط،  40متر فوق سطح البحر تفصل بٌنهما  2280متر إلى أخرى بارتفاع  1360السكة بالصعود من منطقة ارتفاعها 

عدٌد من من %. وٌتطلب هذا األمر أٌضا بناء ال2.5بحث ٌسٌر القطار فً خط تصاعدي مستمر تقرٌبا بزاوٌة انحدار مقدارها 
كلم تصل السكة إلى المنطقة المسطحة من الهضبة االثٌوبٌة إلى ان  202األنفاق وعدد كبٌر من لجسور أٌضا. بعد قطعها 

 .216تصل إلى مطار مدٌنة مٌكٌبل والمٌناء البري الجاؾ فٌها عند الكٌلومتر 

جسرا  76متر، و 3662ماٌسٌلفو بطول  كلم(، وأطولها نفق 10أنفاق )اجمالً أطوالها  9ٌتطلب مسار السكة بناء 
 عبارة. 392متر. هذا باإلضافة إلى  874كلم( وأطولها جسر كوكٌله بطول  18)إجمالً أطوالها ٌبلػ 

 سكة الحدٌد فردٌة ؼٌر مزدوجة المسار. تكون مجهزة بالطاقة الكهربابٌة لتشؽٌل القطارات. 
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ملٌون دوالر(، وتم توفٌر التموٌل وطنٌا وبدون  6.2ملٌار دوالر )الكلفة المتوقعة لكل كٌلومتر  1.5تقدر قٌمة المشروع  
 China Communicationsقروض من الخارج. والشركة المتعاقدة الربٌسٌة هً الشركة الصٌنٌة النشاءات االتصاالت )

Construction Company.) 

( المتبع فً جمٌع مشارٌع Standard Gauge Systemد هو من النوع القٌاسً النمطً )مقٌاس عرض سكة الحدٌ
ملم. وتقوم الصٌن حالٌا بتوحٌد معاٌٌر سكك الحدٌد فً أفرٌقٌا، والتً كانت دول االستعمار االوربً قد  1,435الصٌن، وهو 

 بنتها بمقاٌٌس مختلفة بحٌث تمنع التواصل والتكامل بٌن الدول االفرٌقٌة!

 لكم فً الساعة. 80كلم فً الساعة، وبالنسبة لقطارات البضابع  120السرعة المتوقعة لقطارات المسافرٌن 

 2017% من المشروع لمدة قصٌرة فً شهر ماٌو 46، لكنه توقؾ بعد إكمال 2015بدأ العمل بالمشروع فً فبراٌر عام 
 .2017لخبلفات تتعلق بالتموٌل ثم استإنؾ العمل من جدٌد فً ٌولٌو 

كلم بٌن مدٌنتً أواش الواقعة شرق العاصمة أدٌس أبابا  392وتتكون من سكة حدٌد بطول  المرحلة الثانٌة أواش ـ وٌلدٌا:
 وتتقاطع عندها سكة حدٌد جٌبوتً ـ أدٌس أباب مع هذا المشروع، ومدٌنة وٌلدٌا.

كٌلومتر  80بحر باتجاه شمالً لمسافة متر فوق سطح ال 800بعد انطبلق السكة من مدٌنة أواش الواقعة على ارتفاع 
متر فوق  1300بموازان نهر اواش ومنطقة تتخللها التبلل، ثم تصل إلى منطقة شبه جرداء وصعبة التضارٌس على ارتفاع 

سطح البحر. وتزداد من هناك صعوبة التضارٌس مما ٌضطر المهندسٌن إلى بناء العدٌد من األنفاق. وبما أن هذه المنطقة 
 شاط زلزالً، فقد تمت مراعاة هذه المسؤلة فً تصمٌم الجسور لمقاومة صدمات الهزات األرضٌة.منطقة ن

متر فوق سطح البحر وتعتبر  1900كم إلى مدٌنة كومبولتشا الواقعة على ارتفاع  264تصل السكة بعد قطعها مسافة 
ٌك هً األكثر وعورة وتشهد أكبر عدد من األنفاق بوابة الهضبة الجبلٌة االثٌوبٌة. لكن المسافة األخٌرة بٌن كومبولتشا وها

متر فوق سطح البحر. ثم تبدأ السكة باالنحدار قلٌبل حتى تصل مدٌنة وٌلدٌا الواقعة  2050وأطولها. وتقع هاٌك على ارتفاع 
 كلم.     392متر فوق سطح البحر بعد أن تكون السكة قد امتدت لمسافة  1900على ارتفاع 

كلم وأكبرها نفق هاٌك  9,830نفق بمسافة اجمالٌة طولها  12محطات ربٌسٌة. وٌتخللها  10كة تبنى على طول الس 
 57متر وارتفاع  658متر وأكبرها بطول  7,1665جسر إجمالً أطوالها  65متر. كما ٌبنى تحت السكة  2033بطول 

 كلم. 41عبارة بطول  917متر. هذا باإلضافة إلى 

كلم  120ملم(. والسرعة المتوقعة لقطارات المسافرٌن  1,435لنوع القٌاسً النمطً )مقٌاس عرض سكة الحدٌد هو من ا
 كلم فً الساعة. وتعمل القطارات بالطاقة الكهربابٌة.    90ـ80فً الساعة، وبالنسبة لقطارات البضابع 

ناء السكة فً نهاٌة عام وكان متوقعا أن ٌكتمل ب 2015بدأ العمل فً المشروع بالتزامن مع المرحلة األولى فً فبراٌر 
 ، لكن التؤخٌرات المشار إلٌها سابقا أجلت تارٌخ االنجاز. 2017

% منهم من األثٌوبٌٌن. وكانت الصٌن قد 80عامل ماهر ومهندس، حوالً  6500بلػ عدد الٌد العاملة فً المشروع 
رفع المستوى الفنً للعمال والمهندسٌن الذٌن دربت الكوادر الفنٌة فً دورات تم بعضها فً الصٌن والبعض اآلخر فً اثٌوبٌا، ل

 ٌعملون ألول مرة فً هذا النوع من المشارٌع. 

دوالر لكل كلم(. حصلت أثٌوبٌا على تموٌل الجزء األكبر من  6.3ملٌار دوالر ) 2,5تبلػ قٌمة المشروع اإلجمالٌة 
ر معظمها من بنك التصدٌر واالستٌراد التركً، ملٌار دوال 1.7المشروع عبر قروض بفابدة بسٌطة بلػ مجموعها مع الفوابد 

والباقً من الهٌبتٌن السوٌدٌة والدنماركٌة لضمان االبتمانات التصدٌرٌة.وتتولى شركة اإلنشاءات التركٌة "ٌابً مركزي" 
(Yapi Merkezi ًوالشركات االوربٌة المتعاقدة معها بناء المشروع. وهذا النوع من التموٌل هو من نوع التموٌل االبتمان )

المرؼوب كما جاء سابقا، حٌث تقوم الدول التً تقوم شركاتها ببناء المشارٌع وتورٌد المعدات بإقراض أثٌوبٌا لتموٌل 
ٌث تتمكن الدولة االثٌوبٌة التً سوؾ تستلم شركة سكك الحدٌد التابعة المشروع. وٌكون القرض على أجل طوٌل وفابدة قلٌلة بح

لها إدارة خدمات النقل بالكامل بعد انجاز المشروع، وتقوم الدولة بتسدٌد القرض من العوابد ومن المستوى االنتاجً لبلقتصاد 
 االثٌوبً الذي سوؾ ٌرتفع حتما نتٌجة لوجود بنٌة تحتٌة فعالة فً البلد. 
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 للٌمن نموذج

بناء على هذا النموذج اإلثٌوبً وهً الدولة القرٌبة من الٌمن جؽرافٌا واقتصادٌا وتارٌخٌا، ٌمكن تخمٌن تكالٌؾ ومدة العمل 
على انجاز المشروع ونوعٌة الصعوبات التً سوؾ تواجه الشركات الهندسٌة، وؼٌرها من التفاصٌل التً تحتاج إلى دراسات 

ة إذا تم اتخاذ القرار السٌاسً من قبل حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة. ونظرا للتطور الهابل الذي جدوى اقتصادٌة وهندسٌة مفصل
حققته الصٌن وشركابها فً مجال بناء سكك الحدٌد فً الصٌن ذاتها وفً أفرٌقٌا فإن سرعة انجاز هذه المشارٌع تؽٌرت بشكل 

ٌا وكٌنٌا مثل سكة حدٌد جٌبوتً ـ أدٌس أبابا ومومباسا ـ مذهل، حٌث انجزت معظم المشارٌع التً قامت بها الصٌن فً أثٌوب
 ناٌروبً فً مدة قٌاسٌة لم تتجاوز أربع سنٌن. 

وٌبلػ طول كل من هاتٌن السكتٌن أكثر بمبة كٌلومتر من سكة الحدٌد المحورٌة فً الٌمن )صعدة ـ عدن( المقترحة. وإذا 
بالربط بٌنه والجوؾ ومٌناء الحدٌدة ومٌناء المخا وشبوة، فإن المتوقع  أضفنا إلى مشروع العمود الفقري هذا األطراؾ المتمثلة

عملٌة البناء فً أكثر من موقع فً ذات الوقت. سٌتطلب هذا األمر بطبٌعة  ءأن ٌتم انجاز هذه الشبكة فً خمسة أعوام بشرط بد
شارك فً معسكرات التؤهٌل  ألؾ عامل ماهر ومهندس. ٌكون معظمهم ممن 15آالؾ و 10الحال تجنٌد وتدرٌب ما بٌن 

أشهر  6الحرفً والمهنً أثناء خطة الطوارئ المقترحة أدناه فً المرحلة األولى من عملٌة إعادة اإلعمار التً ستمتد ما بٌن 
وعام. إن تشؽٌل الشباب الٌمنً فً مثل هذه المشارٌع سوؾ ٌخلق طبقة عاملة ماهرة فً الٌمن تكون قادرة على التعامل مع 

لتكنولوجٌات وطرق العمل الحدٌثة بحٌث تتكون لدٌهم المهارات البلزمة لمرحلة التطور الصناعً فً الٌمن والتً مختلؾ ا
سوؾ تصبح ممكنة وضرورٌة بعد بناء المنصة االقتصادٌة الحدٌثة المتمثلة بالبنٌة التحتٌة. ٌجب أن ٌترافق العمل على مشارٌع 

 العمال على التؤهٌل العلمً واالكادٌمً إلى جانب المهارات العملٌة.  البنٌة التحتٌة بدورات تعلٌمٌة حتى ٌحصل 

ٌمكن لحكومة الجمهورٌة الٌمنٌة البدء من اآلن بالتفاوض مع الدول الصدٌقة، خاصة الصٌن، حول اتفاقٌات تموٌل ابتمانً، 
ع، ونوع التسهٌبلت الممنوحة ودعم هندسً ولوجستً لدراسات الجدوى، وتحدٌد الشركات التً سوؾ ٌمكنها تنفٌذ المشارٌ

 كات التً تقدم العروض أوال.     للدول والشر
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. وٌتمٌز 1869خرٌطة الممر المالحً العالمً فً مضٌق باب المندب الذي أصبح من أهم ممرات النقل فً العالم بعد افتتاح قناة السوٌس عام 
م، مما ٌسمح لشتى السفن وناقالت النفط 200-100كم وعمقها 16الممر بعرض قناة عبور السفن، وتقع بٌن جزٌرة برٌم والبر اإلفرٌقً، وهً 

 21000الممر بٌسر على محورٌن متعاكسٌن متباعدٌن. وٌقدر عدد السفن وناقالت النفط العمالقة التً تمر فٌه فً االتجاهٌن، بؤكثر من بعبور 
 قطعة ٌومٌاً(. وأفضلٌة إستراتٌجٌة بحكم سٌطرته على جزٌرة برٌم. 57قطعة بحرٌة سنوٌاً )

 

 النقل البحري والموانا

تمتلك الجمهورٌة الٌمنٌة موقعا جؽرافٌا فرٌدا بتموضعها على أهم الممرات التجارٌة والمبلحٌة فً العالم والتً تمر من 
شرق آسٌا عبر المحٌط الهندي والبحر العربً وخلٌج عدن عبر مضٌق باب المندب إلى البحر األحمر واوروبا، وكذلك حركة 

كلم. وٌتمتع بمزاٌا استراتٌجٌة واقتصادٌة عدٌدة  2500د شواطًء الٌمن ألكثر من التجارة بٌن شرق أفرٌقٌا وأوروبا. وتمت
بحكم وجوده على مضٌق باب المندب، مما ٌعطً الٌمن فرصة لتعزٌز مركزه فً مجال النقل البحري وحركة السفن وإعادة 

وسوؾ تزداد هذه األهمٌة بشكل كبٌر فً  الشحن )الترانزٌت( للخلٌج العربً وشرق أفرٌقٌا والدول المطلة على البحر األحمر.
جٌن عن مشروع الحزام والطرٌق الصٌنً، حٌث ستزداد حركة تالعقود القادمة بسبب النمو االقتصادي والتجاري الكبٌرٌن النا

لتً تتمتع نقل البضابع بٌن آسٌا وهذه األقالٌم مما سٌرفع الضؽط على الموانا الموجودة وٌفتح باب المنافسة للموانا الٌمنٌة ا
 باإلضافة إلى موقعها الجؽرافً الممٌز لمزاٌا طبٌعٌة مثل الحماٌة من الرٌاح والعمق الكبٌر لمٌاهها. 

 وٌعتبر مٌناء عدن من أهم الموانا فً منطقة ؼرب المحٌط الهندي بموقعه الجؽرافً وأٌضا كونه ٌقع على مسافة
لدولً أو طرٌق الحرٌر البحري. كما ان عدن تتمٌز بؤحوال مناخٌة ال تتجاوز خمسة أمٌال بحرٌة من قناة الممر المبلحً ا

هادبة طوال العام. لكن قد ٌصبح مٌناء الحدٌدة أكثر اهمٌة لبلقتصاد الوطنً الٌمنً باعتباره األقرب لمناطق الكثافة السكانٌة 
  والنشاطات االقتصادٌة الحالٌة والمتوقعة.

 

 المشارٌع السابقة

برؼم اهتمام الحكومات الٌمنٌة المتعاقبة بتطوٌر الموانا، خاصة بسبب اعتماد الٌمن على تصدٌر النفط والؽاز واستٌراد 
معظم ما ٌحتاجه سكان الٌمن من الخارج، كما ورد ذكره سابقا، إال أن عملٌة تطوٌر الموانا والنقل البحري لم ترقى إلى 

ق مع التطورات الكبرى التً جاء بها مشروع طرٌق الحرٌر الجدٌد. لكن بفضل المستوى االستراتٌجً المطلوب والمتناس
مع الصٌن فً تطوٌر هذا القطاع ابتداء من مشروع توسٌع محطة  2013مبادرة الحزام والطرٌق الصٌنٌة بدأ التعاون فً عام 

 عدن للحاوٌات، كما هو مذكور أدناه. 

نبً، خاصة "شركة موانا دبً العالمٌة" فً عملٌة التطوٌر الموانا وكانت الحكومة تعول كثٌرا على المستثمر األج
عندما تسلمت شركة موانا دبً العالمٌة بالشراكة مناصفة مع مإسسة موانا خلٌج  2008الربٌسٌة فً الببلد كما حدث عام 
بعد استكمال أعمال حصر إدارة وتشؽٌل مٌناء الحاوٌات بعدن ومٌناء المعبل للبضابع  2008عدن الحكومٌة فً نوفمبر عام 

مكّوناته وفقا  لبلتــفاق الــموقع للــحكومة الــٌمنٌة مع الشركات المستثمرة. ومن المإكد أن خبرة ونفوذ وقدرات شركة موانا 
دبً العالمٌة كان لها أثر فً زٌادة عوابد الدولة من تشؽٌل الموانا، إال أن العابد النقدي ال ٌمكن أن ٌحل محل التفكٌر 

ستراتٌجً، ألن شركة موانا خلٌج عدن الٌمنٌة كانت ستبقى شرٌكا أصؽر لدبً وعرضة لنزوات قادة اإلمارات وحلفابهم اال



 

   
40 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

الؽربٌٌن السٌاسٌة ومصالحهم االقتصادٌة، ولن تسمح لموانا الٌمن أن تصبح منافسا قوٌا لموانا اإلمارات أو تلك التً تسٌطر 
 علٌها فً المنطقة. 

اإلضافة إلى كونها الشرٌان الربٌسً الذي ٌؽذي االقتصاد الوطنً مناطق اقتصادٌة انتاجٌة ولٌس مجرد تعتبر الموانا، ب
تجارٌة. حٌث ٌسهل بناء المناطق الصناعٌة قرب الموانا لتوفر وسابل استٌراد وتصدٌر السلع بسهولة وبكلفة قلٌلة. لكن ال 

( التً تكون معزولة تقرٌبا عن بقٌة االقتصاد off-shoreة الحرة )ٌنبؽً االنجرار وراء التركٌز فقط على المناطق الصناعٌ
الوطنً وؼرضها مجرد تشؽٌل الٌد العاملة الوطنٌة فً خدمة المستثمر األجنبً الذي ال ٌرٌد دفع الضرابب وال إعادة استثمار 

نس، التً هجر المستثمرون األجانب أرباحه فً البلد. وكانت دول عدٌدة وقعت فرٌسة لهذا النوع من النشاط االقتصادي مثل تو
مصانعها فً المناطق الخاصة عندما وجدوا بلدا آخر تقبل الٌد العاملة فٌه بؤجور أقل من العامل التونسً. وكانت الصٌن تركز 
أٌضا فً بداٌة نهضتها االقتصادٌة على المناطق االقتصادٌة الخاصة المسخرة للتصدٌر فقط، لكنها ؼٌرت هذه السٌاسة 

عتمدة على التصدٌر ألن ذلك ٌقود إلى االتكالٌة على الدول المستوردة. لقد حدث هبوط فً اإلقتصاد الصٌنً بسبب اعتماده الم
. 2008على التصدٌر إلى الوالٌات المتحدة واوروبا اللتان أصٌبتا بانتكاسة قاسٌة بعد اندالع األزمة المالٌة واالقتصادٌة عام 

زها إلى زٌادة الطلب الداخلً. واستنتج باحثون فً األكادٌمٌة الروسٌة للعلوم أن البرنامج نتٌجة لذلك، حولت الصٌن تركٌ
 الصٌنً الجبار لبناء سكك الحدٌد عالٌة السرعة هو أكبر قوة تؽٌٌرٌة فً االقتصاد الصٌنً ولٌس المناطق االقتصادٌة الخاصة.

ـ  2011الرابعة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة )وكانت حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة قد وضعت ضمن الخطة الخمسٌة 
ملٌون دوالر، وإنشاء  833( مشارٌع لتطوٌر المناطق الساحلٌة والموانا الٌمنٌة ومنها تطوٌر شاطا شمال عدن بتكلفة 2015

قناة مٌناء الحدٌدة  ملٌون دوالر ، إضافة أٌضا  تعمٌق 639ثبلثة مراٍس جدٌدة وتعمٌق القناة فً مٌناء الحاوٌات فً عدن بقٌمة 
ملٌون دوالر، وتطوٌر مٌناءي الضبة  373ملٌون دوالر وبناء أرصفة إضافٌة للحاوٌات فً المٌناء ذاته بقٌمة  451بتكلفة 

ملٌونا  على التوالً. وكانت وزارة النقل تنوي إنشاء موانا تجارٌة جدٌدة  73ملٌون دوالر و 198وبروم فً حضرموت بنحو 
ملٌون دوالر مثل مٌناء حضرموت الجدٌد بمنطقة  400لمحافظات الساحلٌة بكلفة إجمالٌة تصل إلى قرابة ضخمة فً عدد من ا

بروم ، وإنشاء مٌناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودٌة مع سلطنة عمان ومٌناء تجاري بؤرخبٌل سقطرى ومٌناء الضبة 
الخاصة باستقبال ورسو السفن والبواخر التجارٌة الكبٌرة وكذا الصناعً وتطوٌر وتؤهٌل مٌناء المخا لزٌادة طاقته االستٌعابٌة 

 تنفٌذ عملٌات التصدٌر واالستٌراد لمختلؾ أنواع البضابع.

وتعتبر الموانا أٌضا مركزا للخدمات المرافقة مثل تقدٌم الخدمات للسفن المارة بالممر المبلحً العالمً مثل التزوٌد 
انة السفن، وإعادة الشحن )الترانزٌت( وتقدٌم الدعم اللوجستً لقطاع السٌاحة أٌضا. بالوقود واألؼذٌة وإصبلح األعطاب وصٌ

كما أنها تكون مراكز لتقدٌم خدمات للمبلحة العالمٌة مثل مواجهة ظاهرة القرصنة البحرٌة التً بدأت تفاقم بسبب الوضع فً 
حٌط الهندي وشركات النقل البحري العالمٌة لمراقبة الصومال وإنشاء مركز اقلٌمً ٌكون مقره فً الٌمن للتنسٌق بٌن دول الم

السواحل فً خلٌج عدن والبحر العربً وحماٌة التجارة العالمٌة. بهذا ٌكون الٌمن قد تمكن من تقدٌم نفسه كشرٌك عالمً فً 
 حماٌة وتنمٌة طرٌق الحرٌر البحري، لبث االستقرار فً المنطقة واالقتصاد العالمً.
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 ةب ـ الطاق

ال تختلؾ حالة قطاع الطاقة فً الٌمن عن ؼٌره من 
القطاعات األخرى من ناحٌة عدم تلبٌته الحتٌاجات السكان من 
الطاقة الكهربابٌة وؼٌرها من انواع الطاقة. حٌث كان ٌصنؾ 
الٌمن باعتباره من أقل دول الشرق األوسط قدرة على ربط 

ث لم ٌكن سكانه بشبكات الطاقة الكهربابٌة وتزوٌدهم بها، حٌ
% من السكان مرتبطٌن بشبكات توزٌع الكهرباء. 40سوى 

وكانت المناطق الرٌفٌة أكثر المناطق المتضررة من جراء 
ذلك. أما المصانع والمستشفٌات على سبٌل المثال فقد كانت 
لدٌها مولدات دٌزل لبلحتٌاط  بسبب عدم انتظام امدادت 

 .الكهرباء

الطاقة الٌمنٌة ماهو متوفر حصابٌات وزارة الكهرباء وإوتذكر 

 قبل العدوان من القدرة التولٌدٌة للطاقة الكهربابٌة كما ٌلً:

محطات  3مٌجاواط ٌتم تولٌدها من الطاقة البخارٌة ) 940محطة هً  14إجمالً القدرة التولٌدٌة المرتبطة بالمنظومة من 
مٌجاواط( ومحطات التولٌد  230محطات باجمالً  10)التولٌد باستخدام الدٌزل / المازوت  ومحطاتمٌجاواط(  310باجمالً 

مٌجاواط. وتنتج  169مٌجاواط(. أما المحطات ؼٌر المرتبطة بالمنظومة فتنتج  400باستخدام الؽاز الطبٌعً )محطة مؤرب 
 مٌجاواط.  465موقع  22مواقع شراء الطاقة أو التولٌد المستؤجر وعددها 

مٌجاواط. )للمقارنة: ٌنتج مفاعل نووي نمطً  1570الطاقة الكهربابٌة فً الٌمن  هكذا ٌكون االجمالً العام المتوفر من
مٌجاواط لكل واحد من المفاعبلت األربعة  1250مٌجاواط مثل مفاعل بوشهر فً إٌران، أو  1000واحد ٌعمل بالماء الخفٌؾ 

 (.2020لتشؽٌل فً عام مٌجاواط عند بدء ا 5000التً ٌتم بناإها فً أبوظبً حالٌا وسوؾ تنتج بمجموعها 

وفقا الستشارات  2009لكن "إستراتٌجٌة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" التً أصدرتها وزارة الكهرباء والطاقة فً عام 
شركة الماٌر األلمانٌة وبدعم من البنك الدولً والدول الؽربٌة المانحة لم ٌشر ال إلى الطاقة النووٌة وال حتى بناء محطات تولٌد 

از الطبٌعً التً هً أقل كلفة من بٌن كل أصناؾ المولدات وٌتوفر الؽاز المستخدم فً الٌمن بكثرة )حٌث تستطٌع محطة بالؽ
مٌجاواط لوحدها(. لكن تم التشكٌك فً ذلك التقرٌر بقدرة الؽاز الطبٌعً كبدٌل بالرؼم من  400واحدة فً مؤرب أن تنتج 

تم تطوٌره كما ٌنبؽً. لكن ذلك لم ٌحصل بسبب عزوؾ الشركات العالمٌة عن  احتمال وجود خزٌن كبٌر للؽاز فً الٌمن إذا
االستثمار فً الٌمن بسبب الظروؾ االقتصادٌة العالمٌة وانخفاض أسعار النفط والؽاز فً األسواق العالمٌة، وتم اهمال هذا 

 القطاع الحٌوي للٌمن. 

ى ما تسمى "الطاقة المتجددة" وهً طاقة الرٌاح والطاقة لكن ما شجعت علٌه هذه "االستراتٌجٌة" هو التركٌز فقط عل
الشمسٌة والطاقة الحرارٌة الجوفٌة. باستثناء األخٌرة، ال ٌمكن اعتبار طاقة الرٌاح والشمسٌة وسٌلة فعالة واقتصادٌة لتوفٌر 

قدرة التولٌدٌة للٌمن كمٌات كافٌة من الطاقة إلدارة اقتصاد صناعً نامً ومتقدم. المطلوب فقط إضافة بسٌطة لمجمل ال
. باختصار، ٌعنً هذا أن مإلفً تلك 2025% من الطاقة الجدٌدة بحلول عام 15وباعتراؾ هذه االستراتٌجٌة لن تضٌؾ سوى 

ولذلك ستبقى حاجاته من الطاقة منخفضة كما هً  2025االستراتٌجٌة ٌفترضون أن الٌمن سوؾ ٌبقى بلدا فقٌرا بحلول عام 
 الٌوم.

الوحٌد من تروٌج البنك الدولً واالتحاد االوربً والوالٌات المتحدة للطاقة المتجددة فً الدول الفقٌرة، هو إن الؽرض 
فً حالة من  دوللمنعها من االلتفات لمصادر الطاقة الفعالة مثل الطاقة النووٌة والمابٌة )السدود( والؽاز والفحم، وإبقاء تلك ال

نما تذهب مواردها الطبٌعٌة للبٌع فً األسواق العالمٌة. أما فً الدول الصناعٌة، فإن الحدٌث الفقر واالتكالٌة على المساعدات، بٌ
عن الطاقة المتجددة هو حدٌث سٌاسً للمزاٌدات بٌن السٌاسٌٌن والمنظمات البٌبٌة، بٌنما ؼالبٌة انتاج الطاقة فً تلك الدول ٌؤتً 

% من الطاقة المطلوبة من المفاعبلت النووٌة 40. فالسوٌد مثبل تنتج من خبلل الطاقة النووٌة والكهرومابٌة والفحم والؽاز
% من طاقتها من خبلل 70% من السدود. أما الباقً فٌؤتً من المواد العضوٌة وحرق النفاٌات. أما فرنسا فإنها تنتج 50و

بب الوحٌد لوجود وبقاء انتاج المفاعبلت النووٌة. لكن هذه الدول توصً أفرٌقٌا بالتركٌز على الطاقة الشمسٌة فقط. والس
"الطاقة المتجددة" والمحدودة جدا فً اوروبا هو بسبب الدعم الحكومً والضرابب المفروضة على المستهلكٌن لتموٌل الطاقة 

 المتجددة التً ال ٌمكن إطبلقا ان تنافس مصادر الطاقة التقلٌدٌة. 

 ، فإن هناك نواحً علمٌة واقتصادٌة تفند فعالٌتها.لكن حتى لو افترضنا حسن النٌة فً التروٌج للطاقة الشمسٌة
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لنؤخذ مثبل الفرق ما بٌن "القدرة المنصوبة" و "الطاقة المولدة" فعلٌا. ألن وزارة الكهرباء والطاقة الٌمنٌة ال تذكر فً     
فردة "القدرة المنصوبة" استراتٌجتها كم من الوقت ٌمكن لؤللواح الشمسٌة ومراوح الهواء المنصوبة أن تولد الطاقة. تشٌر م

(installed capacity الحد االقصى من الطاقة التً تستطٌع منشؤة تولٌد الطاقة انتاجها فً الظروؾ المإاتٌة، مثل اللوح  )
( إلى كمٌة الكهرباء التً ٌنتجها المولد فعبل خبلل generationالشمسً ٌنتج الطاقة أثناء النهار فقط بٌنما ٌشٌر "التولٌد" )

ه االنتاجً. ومن المعروؾ أن المولدات ال تعمل بقدرتها القصوى كل الوقت. ٌسمى الفرق بٌن اإلثنٌن "عامل القدرة" عمر
(capacity factor.) 

% بالمعدل، أي انها تستمر بانتاج الطاقة كل الوقت 100-92تتمتع محطات الطاقة النووٌة "بعامل قدرة" ٌبلػ ما بٌن 
%. 90الصٌانة السنوٌة. ال ٌبلػ أي مصدر تولٌد طاقة آخر، باستثناء الطاقة الكهرومابٌة، نسبة  ن توقؾ، باستثناء دوراتوبد

%، ومحطات تولٌد الكهرباء باستخدام الؽاز 55-50خبلفا لذلك تعمل محطات تولٌد الطاقة باستخدام الفحم بعامل قدرة 
% من عامل القدرة. 30-20ة الرٌاح فلٌس لدٌها سوى %. أما مولدات الكهرباء العاملة بالطاقة الشمسٌة وطاق60الطبٌعً 

بمعنى آخر، فقط محطات الطاقة النووٌة، التً ٌمكن نصبها فً أي مكان تقرٌبا على البر وحتى فً البحر، بإمكانها توفٌر 
هرومابٌة إال الطاقة بشكل موثوق وبمستوى القدرة التولٌدٌة المنصوبة. على النقٌض من ذلك ال ٌمكن نصب محطات الطاقة الك

حٌث تجري مٌاه األنهار، ولذلك ٌوجد أمامها عوابق. أما طاقة الرٌاح فتولد الطاقة فقط عندما تهب الرٌاح، والشمسٌة فقط 
 عندما تكون األجواء مشمسة نهارا. 

د تكون الطاقة الشمسٌة مفٌدة على نطاق عملً ضٌق جدا فً حال الؽٌاب القسري لمصادر الطاقة األخرى، مثل وجو
محطة بحوث فً وسط الصحراء أو على جزٌرة نابٌة أو فوق قمة جبل شاهق، حٌث تلزم الحاجة إلى الطاقة الكهربابٌة لتسهٌل 
عمل الباحثٌن وخزنها فً بطارٌات الستخدامها أثناء اللٌل، كما تعمل معظم األقمار الصناعٌة بالطاقة الشمسٌة. وقد فرض 

مكن من وسابل االتصاالت وؼٌرها من الحاجات ٌلجوء إلى األلواح الشمسٌة لتشؽٌل ما على الشعب الٌمنً أثناء العدوان ال
البسٌطة. لكن ال ٌمكن بناء اقتصاد أمة على هذا المصدر الواهن للطاقة والذي لٌس مجانً كما ٌتم تصوٌره، ألن االستثمارات 

شبكات الموازٌة لتوزٌع الطاقة منها، تكالٌؾ كبٌرة تبلػ فً صناعة األلواح الشمسٌة ونقلها ونصبها وصٌانتها وتشؽٌلها وبناء ال
آالؾ دوالر لكل كٌلوواط أثناء عملٌة النصب. باإلضافة إلى ذلك ٌجب بناء محطات تولٌد تقلٌدٌة  3على المعدل العالمً 

بنٌة تحتٌة جدٌدة  لتؽطٌة العجز الذي ٌحصل عندما ال تهب الرٌاح وتؽٌب الشمس. كما أن محطات األلواح الشمسٌة تحتاج إلى
ستكون بعٌدة نسبٌا عن المدن، الرتفاع أسعار األراضً بالقرب من المدن،  اللنقل للقٌام بؤعمال النصب والصٌانة، خاصة أنه

وسوؾ تؽطً مساحات شاسعة لتولٌد طاقة قلٌلة نسبٌا. ٌنطبق ذات األمر على مراوح الهواء التً اقترحت استراتٌجٌة وزارة 
 ة نصب العدٌد منها فوق قمم الجبال أو المناطق الساحلٌة.  الكهرباء والطاق

 كثافة تدفق الطاقة

ٌستخدم عالم االقتصاد لٌندون الروش هذا المفهوم فً التفرٌق ما بٌن "كمٌة" الطاقة و "نوعٌة" الطاقة، وهو مفهوم أساسً 
فة تدفق الطاقة من خبلل قٌاس كمٌة الطاقة ومفتاح من مفاتٌح الروش لفهم علم االقتصاد. ٌمكن وضع قٌاس عام لقٌمة كثا

المستخدمة من قبل كل فرد/عامل مقسومة على وحدة المساحة االجمالٌة لبلقتصاد ككل )كٌلوواط لكل متر مربع من العمل(. 
فق كمٌة ٌمكن تبسٌط مفهوم كثافة تدفق الطاقة فً مثال السكٌن فً المطبخ: حٌنما ٌمسك الفرد سكٌنا لقطع قطعة لحم مثبل، تتد

من الطاقة العضلٌة من ذراعه وقبضة ٌده إلى مقبض السكٌن ومنه إلى حد السكٌن. لكن كمٌة الطاقة التً تتدفق من قبضة الٌد 
هً لٌست ذاتها التً تقطع اللحم، بل ٌقوم حد السكٌن بتكثٌؾ هذه الطاقة فً مساحة أصؽر مبة مرة أو أكثر من مساحة مقبض 

دة مساحة العمل وهً قطعة السكٌن، ثم ٌطبقها على وح
اللحم، بحٌث تزداد كفاءة عملٌة القطع مبة مرة بٌن 
المقبض وحد السكٌن. أما التقنٌة المطبقة التً تجعل 
تركٌز كثافة تدفق الطاقة ٌرتفع مبة مرة فهو اختراع 
السكٌن. ٌمكن قٌاس هذا المفهوم عبر حساب نسبة 

ة، مثل "تكثٌؾ" استخدام الطاقة فً هٌبة تقنٌات مطبق
تقنٌة استخدام حزمة أشعة لٌزر لقطع المعادن بالمقارنة 
بمحاولة حداد أن ٌقطع هذا المعدن باستخدام مطرقة. 

قد نوٌكمن الفرق دوما فً التكنولوجٌا المستخدمة ومدى ال
 العلمً والتكنولوجً فً االقتصاد.

توضح هذه الصورة نوعا آخر من طرق التمٌٌز فً 
كثافة تدفق الطاقة بٌن الموارد الطبٌعٌة المستخدمة فً 

عربة  21,000تولٌد الطاقة. فً القسم األعلى توجد 
ن ملٌون طن من الفحم، وتحت الفحم لدٌنا كمٌة النفط التً ٌمكن أن تعطٌنا ذات كمٌة الطاقة المنتجة ع 2قطار محملة بما وزنه 
مبلٌٌن برمٌل من النفط. أما فً الطبقة الثالثة فتؤتً طاقة الدمج النووي  10طن من النفط أو  1,300,000طرٌق الفحم، وهً 
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ذات  إلنتاجطن  30وزنه  حٌث ٌمكن استخدام حمولة عربة قطار واحدة من  ثانً اوكسٌد الٌورانٌوم )قبل التخصٌب( أو ما
واد. أما فً الطبقة األخٌرة فعندنا طاقة الدمج النووي التً تحتاج إلى حمولة شاحنة بك أب الكمٌة من الطاقة كسابقاتها من الم

ذات الكمٌة من الطاقة. الفرق بطبٌعة الحال هو فً التكنولوجٌا  إلنتاجكٌلوؼرام فقط من نظٌر الدٌوتٌرٌوم  600واحدة أو 
العلمً لحد اآلن، حٌث بدأت الصٌن تتفوق على الوالٌات  المستخدمة، حٌث ٌمثل الدمج النووي أعلى مرحلة ممكنة من التقدم

با فً مجال بحوث طاقة الدمج النووي بسبب استثماراتها الكبٌرة فً هذا المجال، بٌنما أهملت الوالٌات المتحدة والمتحدة واور
ٌل. الخطوة التالٌة للصٌن هذه البحوث بشكل شبه كلً، وتصارع مراكز بحوث الطاقة فً اوروبا من أجل البقاء بسبب قلة التمو

من على سطح القمر إذ ال ٌوجد هذا النظٌر على كوكب األرض، إن بضعة أطنان من هذا  3هً استخبلص نظٌر الهٌلٌوم 
 النظٌر قد تكفً لسد حاجات الجنس البشري كله من الطاقة لعشرات السنٌن.   

فٌذ عملٌات انتاجٌة من نوعٌة خاصة مثل تحوٌل الخامات لكن الطاقة العضلٌة أو الشمسٌة مهما عظمت فإنها ال تستطٌع تن
الطبٌعٌة إلى معادن مثل الحدٌد والنحاس الذٌن ال ٌمكن صنعهما إال باستخدام طاقة كٌمٌاوٌة عالٌة ومركزة مثل تلك الموجودة 

ى انتاج األلواح الشمسٌة فً الفحم مثبل. وتركٌز أو تكثٌؾ الطاقة أمر أساسً فً الصناعات الحدٌثة مثل صهر المعادن أو حت
درجة مبوٌة. فهل تستطٌع الطاقة الشمسٌة  800التً تتطلب صهر السلٌكون وانتاج السٌلٌكا منه درجات حرارة تصل إلى 

الوصول إلى هذا المستوى من الكثافة لتنتج لنا ألواح شمسٌة حتى؟ أو هل تستطٌع طاقة الرٌاح أن تصل إلى أكثر من ألؾ 
 الحدٌد وتنتج لنا مراوح الهواء؟ هذه األسبلة ال تطرق أثناء الحدٌث عن "أهمٌة الطاقة المتجددة". درجة مبوٌة لتصهر 

إن ما تسمى الطاقة المتجددة هً إلى جانب كونها أداة فً السٌاسة، ال تفٌد إال فً التطبٌقات البسٌطة. لذلك، إذا كان 
فإن ذلك المجتمع ال بد وأن ٌكون مجتمعا ٌعٌش حٌاة بدابٌة. أما إذا المقصود منها أن تكون المورد األساسً للطاقة لمجتمع ما 

% من حاجة مجتمع نامً لرفع العتب، فإن ذلك ٌعتبر 15% أو حتى 10% أو 5كان نصب الطاقة المتجددة لن ٌؽطً سوى 
تطبٌق تقنٌة ٌدركون مضٌعة للجهد والمال وحتى الفكر، ألنه سوؾ ٌفرض على المجتمع والمهندسٌن واالقتصادٌٌن والعلماء 

 أنها فاشلة، وأن ٌقتنعوا بؤهمٌتها فً ذات الوقت.

 ما ٌحتاجه الٌمن

تشٌر تقدٌرات الهٌبة العامة لبلستثمار )كما موضح فً الجدول فً آخر هذا التقرٌر(، إلى حاجة الٌمن لما مقداره 
عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الحدٌثة.  ٌجٌةالسترات 2025و  2019مٌجاواط جدٌدة من الطاقة الكهربابٌة بٌن عامً  10,000

ملٌارات دوالر فً حال وجود نظام تموٌل واستثمار ابتمانً. وٌؤتً هذا بخبلؾ  10سوؾ ٌتطلب ذلك استثمارات بمقدار 
 3.181التً توقعت نمو طلب الذروة بما لٌصبح   2009الطموحات المتواضعة لوزارة الكهرباء فً استراتٌجتها عام 

مٌجاوات. وكما ذكرنا  1.000والذي كان ٌبلػ أقل من  2009م انطبلقا  من طلب الذروة فً عام 2025لول عام مٌجاوات بح
 فً ٌمن سوؾ ٌستمر فً كونه أفقر دولة فً الشرق األوسط.  2025من قبل، هذا سٌكون معدل الطلب فً عام 

ذا الحجم، سوؾ ٌقع الثقل الربٌسً فً المرحلة األولى ونظرا لعدم وجود انهار كبٌرة فً الٌمن لتولٌد الطاقة الكهرومابٌة به
على التولٌد باستخدام الؽاز الطبٌعً، الذي ٌعتبر أقل تكلفة  فً البناء )تحت ألؾ دوالر لكل كٌلوواط مقارنة بالطاقة الشمسٌة 

وٌة، كما أن مادته الخام، الؽاز )ثبلثة آالؾ دوالر لكل كٌلوواط( وأرفق بالبٌبة وال ٌثٌر الحساسٌات السٌاسٌة مثل الطاقة النو
. وٌنبؽً فً الفترة المباشرة بعد وقؾ العدوان التركٌز على إعادة تؤهٌل انتاج الؽاز الطبٌعً 11الطبٌعً، متوفر فً الٌمن بكثرة

ل الصدٌقة. والبدء بالتعاقد على زٌادة انتاج الٌمن من الؽاز الطبٌعً بشروط جدٌدة وبناء محطات تولٌد بالؽاز الطبٌعً مع الدو
 مٌجاواط( فً مدة ال تتجاوز العام ونصؾ.  250وٌمكن حالٌا إنجاز بناء محطات تولٌد باستخدام الؽاز الطبٌعً )سعة 

كما ٌنبؽً دراسة واستكشاؾ احتٌاطً الفحم الحجري فً الٌمن ألنه قد ٌصبح موردا رخٌصا وسرٌعا للطاقة على المدى 
لٌد بالفحم وشبكات نقل كهرباء فً زمبابوي وزامبٌا على سبٌل المثال فً مدة ال المتوسط. وتنجز الصٌن حالٌا محطات تو

 تتجاوز الثبلث سنٌن.

                                                
11
أن طرٌقة التعاقد  2009( ابتداء من عام Yemen LNG) ٌتضح من دراسة مشروع انتاج وتصدٌر الؽاز المسال الٌمنً عبر شركة 

سنة )!( بؤسعار دون  20والعقد نفسه الذي ٌمنح الشركات األجنبٌة الملكٌة شبه المطلقة للمشروع، باإلضافة إلى عقد شراء الؽاز لمدة 
ء عطؾ المستثمرٌن، واستنفاع مستوى أسعار السوق، قد شابها الكثٌر من الفساد، وأن سٌادة الٌمن قد تم االنتقاص منها من أجل استجدا
فً عهد ربٌس الوزراء  2011بعض الجهات الٌمنٌة بما تبقى من واردات التصدٌر. وقد برزت هذه الفضابح إلى السطح السٌاسً عام 

، وأٌضا محمد سالم باسندوة الذي طالب بإعادة النظر فً كل تلك العقود. لهذا السبب ٌجب إعادة النظر فً هذه الصفقات والتحقٌق فٌها
إعادة التفاوض مع الشركات األجنبٌة على حصص وأسعار مختلفة تماما تضمن مصلحة الٌمن أوال، وإال فإنه من حق حكومة جمهورٌة 
الٌمن إلؽاء كل تلك العقود وتؤمٌم الشركة. وبوجود بدابل فً الصٌن وروسٌا والهند لن ٌكون الٌمن بحاجة إلى الشركات الؽربٌة فً هذا 

ن من حق وواجب الحكومة الٌمنٌة حماٌة مصالح الشعب الٌمنً وأجٌاله القادمة. وقد طرأت سابقة مثٌرة تمت فً شهر فبراٌر عام المجال. إ
عندما ألؽت حكومة جٌبوتً عقد إدارة مٌناء الحاوٌات فً دورالٌه من قبل شركة موانا دبً، بالرؼم من الحكم الصادر من محكمة  2018

دن والذي قضى بؤحقٌة دبً فً إدارة المشروع. لكن حكومة جٌبوتً أثبتت أن العقد كان ؼٌر شرعً بسبب الرشاوي التحكٌم الدولٌة فً لن
 التً قدمت للمسإولٌن فً جٌبوتً فً السابق لمنح موانا دبً هذا العقد.    
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( التً تعتبر مصدرا متجددا ورخٌصا للطاقة، geothermalكما ٌمكن التوجه نحو استؽبلل الطاقة الحرارٌة األراضٌة )
حافظة ذمار على سبٌل المثال، ومحافظات أخرى فً الٌمن وتوجد امكانٌات كامنة كبٌرة معروفه الستؽبلله فً الٌمن فً م

حٌثما وجدت ٌنابٌع حارة. وقد تطورت وسابل البحث واالستكشاؾ فً هذا المجال بشكل كبٌر وتم تطوٌر تقنٌات بناء المحطات 
 وتشؽٌلها بكلفة قلٌلة نسبٌا فً العالم فً العقدٌن الماضٌٌن.   

من أن ٌنضم إلى قاطرة طرٌق الحرٌر الصٌنٌة ودول البرٌكس التً تركز على بناء  أما على المدى البعٌد فبل بد للٌمن
الطاقة النووٌة االنشطارٌة حالٌا وطاقة الدمج النووي فً المستقبل، والتً سوؾ تكون مصدرا ؼٌر متناهً ورخٌصا للطاقة 

لكنه لم ٌبلػ  1996وٌة الٌمنً، الذي تؤسس عام فً العالم. ٌنبؽً لحكومة الجمهورٌة الٌمنٌة إعادة إحٌاء برنامج الطاقة النو
النضج. وٌبدو أن اإلهمال قد ساد هذا الجانب أٌضا حٌث لم ٌتم إعطاإه الموارد والجهد الكافً بالرؼم من تعاون الوكالة الدولٌة 

رٌة بطلب الجمهورٌة وتوقٌع اتفاقٌات تعاون، حٌث رحبت الوكالة الدولٌة للطاقة الذ 2007للطاقة الذرٌة مع الٌمن فً عام 
الٌمنٌة للحصول على مساعدات فنٌة من قبل الوكالة لتمكٌنها من تحقٌق توجهاتها إلستخدام الطاقة النووٌة سلمٌا  فً انتاج 
الطاقة الكهربابٌة و تحلٌة مٌاه البحر، وكان حٌنما التقى الدكتور محمد البرادعً مدٌر عام الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة حٌنذاك 

ربٌس اللجنة الوطنٌة للطاقة الذرٌة الذي قام بتسلٌمه  -بالدكتور مصطفى بهران مستشار ربٌس الجمهورٌة للعلوم والتكنولوجٌا 
طلب الٌمن للوكالة فً هذا الخصوص. وأبدى البرادعً استعداد الوكالة الدولٌة للمساهمة فً وضع دراسة الجدوى االقتصادٌة 

قة الذرٌة فً الٌمن. لكن ٌبدو أن حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة فً االنتخابات التً جرت فً العام لمشروع االستخدام السلمً للطا
الذي سبق هذا الحدث كانت قد استخدمت موضوع الطاقة النووٌة كجزء من الحمبلت االنتخابٌة، ولم تكن تملك الرإٌة وال 

 الجدٌة للشروع فعبل فً تؤسٌس برنامج تكنولوجٌا نووٌة. 

عروؾ أن التكنولوجٌا النووٌة لٌست فقط مسخرة النتاج الطاقة، إنما لها استخدامات على نطاق واسع جدا فً ومن الم
 االقتصاد والبحث العلمً والطب والزراعة. 

 لكن الفرصة مهٌؤة اآلن مجددا إلعادة بناء هذه المإسسة الحٌوٌة من الناحٌة االقتصادٌة والعلمٌة للٌمن. 
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 المٌــاهج ـ 

عرؾ الٌمنٌون عبر التارٌخ بؤنهم من أوابل الذٌن بنوا المشارٌع المابٌة الكبرى، وال ٌزال الباحثون والمهندسون ٌعتبرون 
سد مؤرب، من عجابب الدنٌا لضخامته ودقة بنابه وعمر خدمته التً استمرت ألكثر من ألؾ عام. وال ٌزال الٌمنٌون ٌحافظون 

فً طرق بناء خزانات المٌاه والقنوات وؼٌرها من البنى التحتٌة التً كانت أحد ركابز وجود وبقاء على التقالٌد التارٌخٌة 
 المجتمع الٌمنً عبر التارٌخ. 

ومع ولوج الٌمن إلى العصر الحدٌث، وارتفاع عدد السكان وحاجاتهم من الؽذاء والماء بدأت بوادر أزمة مٌاه بالبروز منذ 
الهتمام الكافً بهذا القطاع جعل الٌمن من أكثر الدول فً المنطقة من ناحٌة الفقر المابً. فقد قدر بداٌة السبعٌنات. لكن عدم ا

أن فقط  2011تقرٌر االمم المتحدة المعنون "برنامج المراقبة المشترك المدادات المٌاه والصرؾ الصحً" الصادر عام 
% فقط من المنازل موصولة بشبكات المٌاه. ولم 40% من سكان الٌمن بمقدورهم الوصول لمصدر صحً للمٌاه، وأن 55

% من السكان لدٌهم صرؾ صحً، وهو أمر أساسً لصحة المجتمع. ولكن ال ٌحصل سكان األرٌاؾ إال على 53ٌكن سوى 
 جزء بسٌط من هذه النسب، إذ تتركز هذه الخدمات فً المدن ولٌس فً األرٌاؾ. 

وكما هً الحال فً القطاعات األخرى لبلقتصاد الٌمنً، ٌكمن السبب الربٌسً لهذه المشكلة فً ؼٌاب البنٌة التحتٌة األساسٌة 
 خاصة الكهرباء، ألن إدارة شبكات المٌاه تحتاج إلى الطاقة الكهربابٌة بشكل كبٌر لتشؽٌل المضخات على سبٌل المثال.    

ألمم المتحدة نوعٌن من الندرة المابٌة: األول هو الندرة الفٌزٌابٌة ومعناها عدم وجود على وجه العموم، تصؾ تقارٌر ا
كمٌات كافٌة من المٌاه من التساقطات المطرٌة أو االنهار أو الخزانات الجوفٌة مثل البلدان الصحراوٌة فً شبه الجزٌرة 

صادٌة وٌشٌر إلى مناطق تتوافر فٌها المٌاه طبٌعٌا  لكن ال تتم العربٌة أو شمال أفرٌقٌا. النوع الثانً من الندرة هو الندرة االقت
فٌها ادارة المٌاه بشكل جٌد بسبب انعدام البنٌة التحتٌة البلزمة لتنقٌة ونقل المٌاه مثل دول جنوب الصحراء األفرٌقٌة. أما الٌمن 

كفاٌة التساقطات المطرٌة الطبٌعٌة لسد حاجات  فإنه ٌعانً من المشكلتٌن فً ان واحد، فهو ٌعانً من الندرة الفٌزٌابٌة أي عدم
السكان، وأٌضا من الندرة االقتصادٌة لعدم وجود البنٌة التحتٌة التً تستطٌع توفٌر واستخدام التساقطات المطرٌة بصورة فعالة 

 . واقتصادٌة، أو انتاج كمٌات جدٌدة من المٌاه عبر استكشاؾ المٌاه الجوفٌة العمٌقة أوتحلٌة مٌاه البحر

ال ٌمكن مناقشة موارد المٌاه باستخدام مصطلح "استخدام". فالماء لٌس موردا/ مصدرا "محدودا" ٌتم استخدامه مرة واحدة 
)مثل الفحم أو الؽاز الطبٌعً( ثم ٌتبلشى. ألن منظومة المٌاه العالمٌة تتمتع بخصابص دورٌة، بحٌث ٌتحرك الماء من حالة إلى 

ة فً المحٌطات إلى المتجمدة فً جبال الجلٌد، وإلى البخار فً الجو( وٌدخل عبر أنظمة متعددة حالة )مثبل من الحالة السابل
)مثبل من البحر إلى المادة الحٌة، وإلى النشاطات االقتصادٌة البشرٌة( ثم ٌرجع مجددا إلى الطبٌعة عن طرٌق التبخر أو 

لمعالجة حاجات الملٌارات من الناس للماء اآلن وفً المستقبل مجاري المٌاه المستنفذة. لهذا السبب ٌجب أن تتركز كل محاولة 
 على "إدارة" و "خلق" هذه الدورات ولٌس "االستخدام" بحد ذاته.  

 البدابل المطروحة أمام الٌمن هً:

 . تطوٌر مشارٌع إدارة المٌاه لبلستفادة القصوى مما هو موجود.1
 عن طرٌق )أ( االستمطار االصطناعً و )ب( تحلٌة مٌاه البحر، وهذا مصدر .خلق كمٌات جدٌدة من الموارد المابٌة2

 ال متناهً إذا توفرت الطاقة البلزمة للقٌام بعملٌة التحلٌة.
 . اتباع المناهج والتقنٌات الحدٌثة فً إستكشاؾ المٌاه الجوفٌة المستدامة وتعظٌم االستفادة منها.  3
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 ادة القصوى مما هو موجود:تطوٌر مشارٌع إدارة المٌاه لبلستف -1

بناء مجموعة من السدود  الٌمن تنمٌة اقتصادل  الستراتٌجًتقترح الهٌبة العامة لبلستثمارات فً منظورها  السدود: -

 حسان، العة، دوعن، ثمود، الجوؾ، الضباب( وباستثمارات قدرها ،حرض ،اد، بنوالقنوات الكبٌرة ) وادي مور، سرد
 . 2030إلى  2019ملٌار دوالر فً األعوام من  10

  ـ شبكات نقل المٌاه الحدٌثة.
 ـ منشآت إعادة تدوٌر مٌاه الصرف الصحً.

ٌنبؽً تؽٌٌر جمٌع طرق وتقنٌات الري التقلٌدٌة جذرٌا فً الٌمن ووضع قوانٌن صارمة الستخدام المٌاه  ـ ثورة فً طرق الري:

لوجٌات فً كل مكان من أصؽر حقل إلى أكبر مشروع زراعً، وذلك للمحافظة على المٌاه فً الزراعة، واستخدام آخر التكنو
وترشٌد استهبلكها والمحافظة على نوعٌة التربة. على سبٌل المثال، ٌجب وقؾ جمٌع أشكال السقً بالؽمر فً الحقول، 

فً حقول الحبوب. كما ٌجب إلؽاء جمٌع والتحول إلى الري بالتنقٌط فً حقول زراعة الخضروات والفواكه أو الرش المركزي 
القنوات والترع المفتوحة وؼٌر المبطنة التً تتسرب مٌاهها إلى التربة أو تتبخر بفعل حرارة الشمس، واستبدالها بقنوات 
كونكرٌتٌة مبطنة أو أنابٌب لمنع التبخر. كما ٌجب تؤسٌس مشارٌع صؽٌرة لحصاد األمطار وخزنها فً كل قرٌة باستخدام 

فر المبطنة بالببلستٌك أو أبراج المٌاه. وسٌكون من واجبات وزارات الزراعة والري مساعدة وتدرٌب الفبلحٌن على الح
استخدام وسابل الري بالتنقٌط والرش المركزي وتوفٌر المواد األساسٌة البلزمة لهذه العملٌات. كما ٌمكن االستفادة من خبرات 

مؽطاة، حٌث ٌكون استهبلك المٌاه فً الحد األدنى، وحتى استخدام تقنٌات الزراعة الدول األوروبٌة فً تقنٌات الزراعة ال
 ( فً منشؤت مؽلقة بحٌث تكون نسبة تبخر المٌاه صفر.Hydroponics( وفً األحواض المابٌة )Aeroponicsالهوابٌة )

ة فً مجال صناعة األنابٌب لكن سوؾ تتطلب هذه التقنٌات بناء منظومة إدارة مٌاه موحدة ورصٌنة واستثمارات كبٌر
 المعدنٌة والببلستٌكٌة والبٌوت الزجاجٌة وؼٌرها. 

 خلق كمٌات جدٌدة من الموارد المابٌة -2

 أ ـ االستمطار االصطناعً

من المحٌطات ٌتساقط على البر أما  % فقط من الماء المتبخر10إذا بحثنا فً موضوع دورة المٌاه فً الطبٌعة نجد أن 
البقٌة فتهطل مجددا فً المحٌطات، مما ٌعنً أن هناك خزانا هابا من الماء فً الجو لكن ال ٌتم استؽبلله. إن كمٌة الماء المتبخر 

والً من المحٌطات والبحار كبٌرة بشكل ٌصعب تصدٌقه. إذ تبلػ كمٌة ما ٌصعد من بخار من المحٌطات والبحار إلى الجو ح
( عن طرٌق رش الؽٌوم بمواد كٌمٌاوٌة ؼٌر cloud seeding« )بذر الؽٌوم»ألؾ نهر نٌل مجتمعة. لقد تم استخدام طرٌقة 

ضارة مثل ٌودٌد الفضة بواسطة الطابرات، وذلك لحث ذرات الماء فً الحالة الؽازٌة فً الجو على التكاثؾ لٌكبر حجمها 
 وتسقط فً هٌبة قطرات مطر.

 atmosphericأكثر تقدما وسهولة لكنها ؼٌر معروفة بذات القدر ـ وهً منظومات تؤٌٌن الجو .) وتوجد طرٌقة
ionization systems تستخدم هذه التقنٌة أبراجا وشبكات من األسبلك ٌتم من خبللها بث تٌار كهرومؽناطٌسً محسوب )

ذه األبراج. إن زٌادة تؤٌٌن الجو ٌساعد على تشكٌل الؽٌوم بدقة إلى الجو، وٌقوم هذا التٌار بتؤٌٌن الجو فً المنطقة المحٌطة به
وسقوط األمطار. إذا تم استخدام هذه المنظومات بشكل كبٌر بما فٌه الكفاٌة فإنها ستكون قادرة على سحب المزٌد من الرطوبة 

روسٌا والمكسٌك وعمان والنمسا  من فوق البحار إلى البر بحٌث تتم زٌادة دورة الماء على البر. لقد تم تجرٌب هذه التقنٌات فً
 بنسبة نجاح كبٌرة. وهذه الطرٌقة ؼٌر مكلفة ال من ناحٌة البناء وال التشؽٌل.

فً والٌة سونورا المصابة بالجفاؾ فً المكسٌك، وبدأ المشروع  1996تم إنجاز أكبر تجربة من هذا النوع بداٌة من عام  
.  ونجحت المحطة األولى )للتؤٌٌن( برفع نسبة األمطار من 2006عام محطة فً  36ببناء ثبلث محطات وتم توسٌعها إلى 

ملمتر فً السنة األولى، وفق مكتب اإلحصابٌات الزراعٌة المكسٌكً. لكن عندما أدى نقص األموال  1250ملمتر إلى  250
ا فً العام الثالث وعندما أعٌد ملمتر. أم 275فً مٌزانٌة الوالٌة إلى إؼبلق المحطة فً العام التالً هبط مستوى األمطار إلى 

والٌات فً  8كانت هذه التقنٌة مستخدمة فً  2003ملم. بحلول عام  1175تشؽٌل المحطة وصلت األمطار فً المنطقة إلى 
 أكثر مناطق المكسٌك جفافا، وسجلت بعض المناطق ضعؾ أو ثبلثة أضعاؾ كمٌة األمطار.

الٌمنٌة فً خط واحد من الشمال إلى الجنوب على طول ممرات التنمٌة، ٌمكن تثبٌت شبكة تؤٌٌن واسعة على قمم الجبال 
بحٌث تساعد فً عملٌة االستمطار التً سوؾ تؽذي جزءا من المناطق الصحراوٌة فً شرق الٌمن وفً ؼربه على ساحل 

 البحر األحمر. 
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 ب ـ تحلٌة مٌاه البحر

الواقعة على المناطق الساحلٌة الجافة فً العالم، هو أن أحسن حل لضمان من األمور التً أصبحت واضحة لحكومات العدٌد من الدول 
مٌاه الشرب وؼٌرها من االحتٌاجات الحضرٌة والصناعات هو تحلٌة مٌاه البحر. لقد اتخذت دول المنطقة خطوات كبٌرة فً بناء محطات 

م المزدوج إلنتاج الطاقة وتحلٌة المٌاه بواسطة مصادر التحلٌة التقلٌدٌة على نطاق واسع جدا، حٌث استثمرت بشكل مكثؾ فً االستخدا
 الوقود األحفوري مثل النفط والؽاز.

ملٌون متر مكعب من المٌاه فً  25ٌتم إنتاج ثلثً المٌاه العذبة فً العالم بواسطة التحلٌة قً منطقة الخلٌج. وتنتج السعودٌة لوحدها 
 مبلٌٌن متر مكعب من المٌاه المحبلة ٌومٌا. 3تنتج اإلمارات العربٌة المتحدة الٌوم، وهو ما ٌساوي نصؾ ما ٌتم إنتاجه عالمٌا. و

لكن ستحتاج هذه الدول إلى مضاعفة إنتاجها من المٌاه المحبلة إلى الضعفٌن والثبلثة أضعاؾ من مستوى اإلنتاج الحالً فً العقد القادم 
ملٌار متر  8من  2012تفع استهبلك المٌاه حسب التقدٌرات األولٌة فً عام رقد اوالذي ٌلٌه لتلبٌة الحاجات المتنامٌة للسكان والصناعات. 

 . وٌتم التخطٌط الستثمارات هابلة لتؽطٌة حاجات هذا القطاع حالٌا.2016ملٌار متر مكعب فً عام  11مكعب سنوٌا إلى 

لطاقة الحرارٌة الناتجة عن حرق النفط والؽاز لكن المشكلة الكبٌرة التً تبرزها هذه التقدٌرات هً أن تحلٌة مٌاه البحر تعتمد على ا
ملٌون برمٌل نفط ٌومٌا من الطاقة ٌومٌا إلنتاج الكهرباء والحرارة المخصصة  1.5الطبٌعً. ٌشار إلى أن السعودٌة تستخدم ما ٌعادل 

أساسٌة للصناعات البتروكٌمٌاوٌة لتحلٌة المٌاه. إن هذه خسارة اقتصادٌة صافٌة بالمعنى الفٌزٌابً ألن النفط والؽاز هً مواد أولٌة 
 والببلستٌكٌة قٌمتها أعلى بكثٌر من قٌمة ما تنتجه من طاقة عند حرقها. كما ان كثافة تدفق الطاقة الناتجة من حرق الوقود األحفوري هً

 أقل بكثٌر من الوقود النووي.

 التحلٌة النووٌة

إن أحد أهم الحلول القلٌلة والعاجلة ألزمة نقص المٌاه فً المنطقة والعالم هو استخدام الطاقة النووٌة لتحلٌة مٌاه البحار، 

. الحقا  ولزٌادة النشاط الصناعً فً استخدام مصادر النفط والؽاز األحفورٌة فً مجال البتروكٌمٌاوٌات، التً سٌؤتً ذكرها 

اقة الذرٌة فإن المفاعبلت النووٌة المتوسطة الحجم مناسبة بشكل كبٌر لتحلٌة المٌاه، وعادة ما وكما تبٌن دراسات وكالة الط

ٌترافق مع ذلك تولٌد الطاقة الكهربابٌة بحٌث ٌتم استخدام البخار المضؽوط فً التوربٌنات المولدة للطاقة لتسخٌن المٌاه الداخلة 

 من البحر للمحطة لمنظومة تبرٌد المفاعل.

تمرار تطوٌر التقنٌات المستخدمة فً مجال التحلٌة، لكن كلها تشٌر فً اتجاه رفع الحرارة والضؽط المستخدم فً ٌتم باس

التحلٌة، وهو ما ٌمكن إنجازه بكفاءة كبٌرة وبكلفة قلٌلة فقط عبر استخدام الطاقة النووٌة. أما مفاعبلت الجٌل الرابع النووٌة 

 األكثر كفاءة ومناسبة لعملٌة التحلٌة، لكن ال ٌتم االستثمار فً تطوٌرها وبنابها.ذات الحرارة العالٌة فقد أثبتت أنها 

ٌتم تعرٌؾ التحلٌة النووٌة باعتبارها عملٌة إنتاج الماء الصالح للشرب من ماء البحر أو أي ماء مالح آخر فً منشؤة 

ٌة. قد تكون المنشؤة مخصصة لتحلٌة المٌاه فقط أو تستخدم مفاعبل نووٌا كمصدر للطاقة )إما حرارٌة أو كهربابٌة( لعملٌة التحل

لتحلٌة المٌاه وإنتاج الكهرباء أٌضا حٌث ٌستخدم فً هذه الحالة جزء فقط من إجمالً الطاقة المنتجة فً المفاعل إلنتاج الماء. 

التحلٌة جنبا إلى جنب  فً أي من الحاالت تعّرؾ محطة التحلٌة النووٌة على أنها منشؤة متكاملة حٌث ٌوجد المفاعل ومنظومة

فً موقع واحد، وٌتم إنتاج الطاقة فً الموقع لؽرض استخدامها فً منظومة التحلٌة. تتضمن المنشؤة أٌضا منشآت مشتركة 

 للخدمات والموظفٌن وخطط التشؽٌل والتخطٌط لحاالت توقؾ العمل او انقطاع التٌار الكهربابً ومنظومات التحكم وأنابٌب

 ء البحر وإخراج المخلفات.   او قنوات إدخال ما

إن أحسن طرٌقة لتطوٌر التحلٌة النووٌة على نطاق واسع على طول المناطق الساحلٌة هً بصناعة مفاعبلت نووٌة 

على شكل سلسلة بحٌث توفر مصدرا معتمدا ومناسبا  المفاعبلتمٌجاواط. ٌمكن نصب هذه  200-100بقدرة  بٌا  صؽٌرة نس

 التجارٌة، بٌنما فً ذات الوقت تنتج الحرارة لتحلٌة كمٌات وفٌرة من مٌاه البحر. للطاقة للصناعات واألعمال

طورت كورٌا الجنوبٌة تصمٌما لمفاعل نووي صؽٌر الحجم إلنتاج الطاقة ومٌاه الشرب. ٌتمتع المفاعل المسمى سمارت 

(SMART بقدرة )ود إال مرة كل ثبلثة سنٌن. تعتمد مٌجاواط بعمر تشؽٌلً طوٌل وال ٌحتاج إلى إعادة تزوٌده بالوق 330

الفكرة على ربط المفاعل سمارت بؤربعة وحدات تحلٌة تستخدم التقطٌر متعدد المإثرات، وٌوجد فً كل واحدة منها مكثؾ 

 مٌجاواط حرارٌة.   90ألؾ متر مكعب من الماء ٌومٌا باستخدام  40بخار حراري إلنتاج ما مجموعه 

المٌاه فً الٌمن مزٌجا من الحلول المطروحة أعبله، لكن بدون وجود بنٌة تحتٌة حدٌثة  على العموم سوؾ ٌتطلب حل أزمة

ومتكاملة لجمٌع المحاور وهً النقل والطاقة والمٌاه، فسوؾ تكون الحلول محدودة واالستراتٌجٌات ترقٌعٌة ولٌست جذرٌة، كما 

 سٌرد فً محور الزراعة. 
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 دـ الزراعــــة

حالة القطاع الزراعً والٌمن وأهمٌته باعتباره  12والري الٌمنٌة وتقارٌر منظمات دولٌة تصؾ تقارٌر وزارة الزراعة
فً المابة من إجمالً الناتج المحلً فً عام  19.5قطاعا ربٌسٌا فً االقتصاد الٌمنً؛ إذ ساهم إنتاج قطاع الزراعة بنسبة 

فً المابة( أو بشكل ؼٌر  33كان ]إما بشكل مباشر )فً المابة من الس 73، وٌعتبر المصدر الربٌسً للدخل لما نسبته 2012
فً  54مباشر من خبلل الخدمات والصناعات المرتبطة باالقتصاد الزراعً[، وٌعمل به أكثر من نصؾ األٌدي العاملة )

 المابة(. 

األحمر، وتشتمل المناطق الزراعٌة البٌبٌة المتنوعة بالببلد على المرتفعات وسهل تهامة على طول سواحل البحر  
فً  3ملٌون هكتار أو  1.67والهضبة الشرقٌة، والمنطقة الساحلٌة على خلٌج عدن. وال تمثل المنطقة القابلة للزراعة سوى 

المابة من إجمالً مساحة الببلد، وٌبلػ متوسط مساحة المزرعة الواحدة نحو هكتار واحد. كما أن مناطق الزراعة الجبلٌة 
حدٌا خاصا، حٌث ٌعٌش ثلثا الٌمنٌٌن الذٌن ٌعانون من انعدام األمن الؽذابً فً مناطق مرتفعة الفقٌرة فً المرتفعات تشكل ت

فً المابة من السكان. وتعتمد  60فً المابة من اإلنتاج الزراعً من هذه المرتفعات التً ٌعٌش بها  75مطٌرة. وٌؤتً نحو 
ة الموارد )استخدام المدرجات الزراعٌة، وشبكات الري بالؽمر أنظمة الزراعة المطٌرة فً المرتفعات على أنظمة تقلٌدٌة إلدار

متناهٌة الصؽر، ورعً الماشٌة(، وتتمثل المنتجات الزراعٌة الربٌسٌة فً الفواكه والخضروات والقات والحبوب )الذرة 
إلى الهجرة الموسمٌة سعٌا الرفٌعة والقمح والشعٌر( والماشٌة )األؼنام والماعز واألبقار(. وتضطر األسر فً المناطق المطٌرة 

فً المابة من السكان( بهضاب صحراوٌة تتخللها أنهار موسمٌة  20وراء األمطار والكؤل. وتتصؾ الهضبة الشرقٌة )وٌقطنها 
عام من السٌطرة على السٌول، من خبلل الري بالؽمر، إلى تجهٌز األراضً للزراعة، وجعل  3000)ودٌان(، حٌث أدى 
الجوفٌة أمرا ممكنا. ونتٌجة لعدم كفاٌة األمطار، تتركز المنتجات الربٌسٌة من الودٌان حٌث ٌعتمد اإلنتاج إدارة مكامن المٌاه 

على نظم الري بالؽمر، على المحاصٌل النقدٌة )الخضروات والفاكهة( والماشٌة. ولتربٌة الماشٌة أهمٌة خاصة فً ربوع 
مل فً اإلنتاج الحٌوانً الذي ٌمثل مصدرا مهما للدخل لؤلسر الفقٌرة، فً المابة من المزارع تع 80الرٌؾ الٌمنً؛ فؤكثر من 

 فً المابة من الدخل النقدي لؤلسر.  22.6وٌلعب دورا أكثر أهمٌة على وجه الخصوص فً المناطق الفقٌرة حٌث ٌمثل 

ن حتى قبل العدوان تدهورا ٌرتبط الوضع الؽذابً فً الٌمن ارتباطا وثٌقا بؤداء الزراعة. وقد شهد الوضع الؽذابً فً الٌم
حتى عام  2009كبٌرا، حٌث تضاعؾ عدد األشخاص الذٌن ٌعانون من انعدام األمن الؽذابً تقرٌبا فً السنوات من عام 

. وتمثل السبب الربٌسً لتدهور الوضع الؽذابً، حسبما تفٌد األسر نفسها، فً الزٌادة السرٌعة فً أسعار المواد الؽذابٌة 2011
اض الملحوظ فً توفر المواد الؽذابٌة عالٌة القٌمة الؽذابٌة، كاللحوم ومنتجات األلبان والفواكه والخضروات الؽنٌة جراء االنخف

 26بفٌتامٌن )أ(. وزادت نسبة األسر التً أفادت بعدم حصولها على طعام كاؾ أو عدم كفاٌة األموال البلزمة لشراء الؽذاء من 
، وتؽلبت معظم هذه األسر على هذا الوضع من خبلل 2011وحتى عام  2009من عام فً المابة، وذلك  56فً المابة إلى 

خفض كمٌات الطعام أو تناول أصناؾ أقل جودة وتكلفة وتنوعا. وكان تؤثٌر هذه األزمة بالػ الخطورة بشكل خاص على 
الذي توصً به الٌونٌسؾ ومنظمة فً المابة من األطفال ال ٌستهلكون الحد األدنى من التنوع الؽذابً  80األطفال، إذ إن 

الصحة العالمٌة، وتزاٌد مستوٌات نقص الوزن عند الوالدة نتٌجة إلصابة األمهات بنقص التؽذٌة. وٌنتشر نقص التؽذٌة بشكل 
فً المابة فً المناطق الحضرٌة، مما  26فً المابة من السكان مقابل  56خاص فً المناطق الرٌفٌة حٌث تصل معدالته إلى 

لى أن من شؤن زٌادة الوعً بؤهمٌة التؽذٌة بٌن األسر فً الرٌؾ مع تحسٌن اإلنتاج المحلً من اللحوم ومنتجات األلبان ٌشٌر إ
 والخضروات والفاكهة أن ٌحدث أثرا كبٌرا فً تحسٌن نواتج التؽذٌة.

الٌمن من الحبوب )أقل من وبالرؼم من أهمٌة قطاع الزراعة، فإن اإلنتاجٌة الزراعٌة ال تزال منخفضة. وٌعتبر إنتاج 
طن/هكتار(، كما أنه ٌقل عن  1.7طن/هكتار( منخفضا مقارنة بالبلدان التً بها ظروؾ زراعٌة وبٌبٌة مماثلة مثل إثٌوبٌا )

طن/هكتار(، وتونس  1.3طن/هكتار(، والمؽرب ) 1.2الكثٌر من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا، كاألردن )
فٌما ٌتعلق بالثروة الحٌوانٌة، فثمة مجال وإمكانٌة أٌضا إلدخال المزٌد من التحسٌنات وذلك بالنظر إلى طن/هكتار(. و 1.6)

 أهمٌة مساهمتها فً المنافع االقتصادٌة والدخل للمجتمعات المحلٌة الرٌفٌة.
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http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-تقرٌر البنك الدولً:  
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strategy-security-food-national-http://www.ifpri.org/publication/yemen   

http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-Agricultural-Productivity-Enhancement-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-Agricultural-Productivity-Enhancement-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/Yemen-Smallholder-Agricultural-Productivity-Enhancement-Project
http://agricultureyemen.com/PDF/NASS_Final_March2012_Ar.pdf
http://agricultureyemen.com/PDF/NASS_Final_March2012_Ar.pdf
http://www.ifpri.org/publication/yemen-national-food-security-strategy
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 نستنتج مما ٌرد فً هذه التقارٌر أن:

%( وحاجة السكان من 3نة بمساحة أراضً الٌمن )حجم األراضً المزروعة والصالحة للزراعة ضبٌل جدا مقار .1

 المنتجات الؽذابٌة.

انخفاض انتاجٌة األراضً الزراعٌة بسبب استخدام أسالٌب بدابٌة فً الري )الؽمر( وأنواع ردٌبة من البذور وقلة  .2

الدراٌة بٌن المزارعٌن بالتقنٌات الزراعٌة الحدٌثة وقلة االرشاد الزراعً من قبل مإسسات الدولة، وعدم توفر وسابل 

ج الحدٌثة )المكابن(.  باإلضافة إلى عدم استخدام األسمدة الكٌمٌاوٌة مكافحة اآلفات الزراعٌة وعدم توفر وسابل االنتا

 الحدٌثة بشكل كافً واالقتصار على استخدام األسمدة العضوٌة المحدودة كما ونوعا. 

عدم توفر األمن المابً واعتماد الزراعة بشكل عام على األمطار وتقلبات الطبٌعة والمناخ، وعدم وجود نظام ري  .3

 طنً ٌحافظ على مٌاه األمطار وٌقوم بتوزٌعها عند الحاجة.مناطقً أو و

التركٌز على المحاصٌل النقدٌة فً الزراعة مثل الفواكه والخضر المخصصة للتصدٌر للسعودٌة بشكل كبٌر، وتزاٌد  .4

هٌمنة زراعة القات التً تستحوذ على أراضً كبٌرة وتستهلك كمٌات كبٌرة من المٌاه، وتستهلك أٌضا الكثٌر من 

 الموارد المالٌة للمجتمع، هذا باإلضافة إلى المضار الصحٌة لهذه العشبة المخدرة. 

 ضعؾ البنٌة التحتٌة والصناعات المرافقة مثل التعببة والتوزٌع والتسوٌق من المزرعة إلى السوق.  .5

ن اللذٌن ٌستؤجرون عدم توفر مإسسات ابتمانٌة للقطاع الزراعً بما فٌه الكفاٌة لتوفٌر القروض للمزارعٌن، خاصة م .6

 األراضً وال ٌملكونها. 

 انخفاض انتاجٌة الثروة الحٌوانٌة لؤلسباب كلها الواردة سابقا.  .7

 التركٌز على زراعة الكفاؾ واهمال االنتاج الزراعً التجاري.  .8

 مواطن القوة والضعؾ فً االنتاج الزراعً فً الٌمن

(" الصادر من وزارة الزراعة والري الٌمنٌة فً 2016 – 2012قطاع الزراعة )لٌذكر تقرٌر "االستراتٌجٌة الوطنٌة 
أن انتاج المحاصٌل النقدٌة البستانٌة من الفواكه والخضر قد شهد ارتفاعا مضطردا فً المساحة المزروعة  2012مارس 

% و 50ن . وقد ؼطت هذه االنتاجٌة معظم حاجات الطلب المحلً من الفواكه )ب2009ٌو  2005وكمٌة االنتاج بٌن عامً 
% للموز والباباٌا والمانجو 100% من العنب والتمر والحمضٌات والتفاح( و كل حاجة السوق المحلً فً بعضها اآلخر )75

% من حاجات السوق المحلً من 100والخوخ والرمان والٌوسفً(. أما بالنسبة إلى الخضار فقط ؼطى االنتاج الٌمنً 
 %(.95%( والسمسم )99.7م وؼٌرها. وكذلك بالنسبة للبن )البطاطس والطماطم والبصل والبطٌخ والشما

لكن ٌبدو واضحا التوجه نحو اتباع سٌاسات البنك الدولً وصندوق النقد الدولً فً هذا القطاع والتً تحث على زٌادة 
الصادرات على حساب تؽطٌة احتٌاجات السوق المحلً من المواد الؽذابٌة األساسٌة مثل الحبوب. حٌث ٌذكر تقرٌر وزارة 

ألؾ طن متري عام  89,000نة ممٌزة فً صادرات الٌمن، حٌث تم تصدٌر الزراعة أن المحاصٌل البستانٌة بدأت تؤخذ مكا
. وتشكل صادرات 2010% خبلل العام 12من الخضروات والفواكه. وقد شهدت الصادرات الزراعٌة زٌادة بمعدل  2009

 % من إجمالً الصادرات الزراعٌة. وتذهب معظم الصادرات البستانٌة إلى السعودٌة. 40الخضر والفواكه 

عتبر هذا القطاع مزدهرا نسبٌا فً الٌمن نظرا للطبٌعة المتنوعة للمناخ فً مناطق مختلفة من البلد. لكن ما ال ٌتم ذكره ٌ
عادة عند الحدٌث عن تصدٌر الفواكه والخضر هو أن الٌمن ٌصدر موارده المابٌة الثمٌنة معها، وٌسمى ذلك "تجارة المٌاه 

لمٌاه الكلٌة المستخدمة من بداٌة الزراعة لؽاٌة القطاؾ النتاج كٌلوؼرام أو طن من حٌث ٌنبؽً حساب كمٌة ا 13االفتراضٌة"
متر مكعب من المٌاه فً  1600إلى  1400منتج معٌن. على سبٌل المثال تحتاج زراعة طن متري واحد من القمح إلى ما بٌن 
ه المستهلكة فً زراعة طن من الخضار أو المعدل فً المناطق المعتدلة الحرارة. وٌمكن بذات الطرٌقة حساب كمٌة المٌا

الفواكه فً منطقة حارة مثل الٌمن، وحساب ما ٌتم تصدٌر من تلك الكمٌة من المٌاه إلى السعودٌة مع تلك الخضار لنحصل 
 على القٌمة الحقٌقة لتلك الصادرات.

رنا سابقا فهو قطاع إنتاج الحبوب، أما القطاع الزراعً األكثر استراتٌجٌة والذي عانى من اإلهمال عبر العقود كما ذك
الذي تحول إلى كابوس بالنسبة للشعب الٌمنً أثناء العدوان، ألن المصدر الربٌسً للؽذاء والسعرات الحرارٌة هو من الحبوب، 

 كما أنه مصدر مهم ألعبلؾ الحٌوانات التً تنتج مواد ؼذابٌة أساسٌة لتؽذٌة ونمو األطفال وكذلك لتؽذٌة البالؽٌن.

% من حاجة 15طن متري( لم ٌؽطً سوى  674) 2009رؾ وزارة الزراعة بؤن انتاج الٌمن من الحبوب فً عام تعت
% فقط من حاجة الشعب الٌمنً حٌث الخبز هو الؽذاء الربٌسً للشعب الٌمنً، 7.8السوق المحلً. أما القمح فقط ؼطى انتاجه 
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ج. وجعل هذا األمر الٌمن معتمدا بشكل شبه كلً على استٌراد ، أي تراجع االنتا2005وهً نسبة أقل مما كانت علٌه عام 
. وال ٌستطٌع 2008القمح من الخارج مما ٌفتح علٌه أبواب تقلبات األسعار الحادة فً السوق العالمٌة، مثلما حصل فً عام 
ع فً فخ المجاعة حالما الٌمن االحتفاظ بؤي مخزون استراتٌجً من الحبوب بسبب انخفاض االنتاج، مما جعل الشعب الٌمنً ٌق

 تم إؼبلق منافذ االستٌراد على ٌد دول العدوان. 

من مواطن الضعؾ األخرى فً الزراعة الٌمنٌة هً المحاصٌل الزٌتٌة، التً ٌقتصر انتاجها على محصول السمسم 
 المحلً، مما ٌعنً أن معظم حاجات السوق المحلً من زٌت الطهً ٌتم استٌرادها من الخارج. 

أما قطاع الثروة الحٌوانٌة فإنه هو اآلخر ؼٌر قادر على تلبٌة الطلب المحلً حٌث ٌستورد الٌمن كمٌات كبٌرة جدا من 
% من الطلب 43الحٌوانات الحٌة واللحوم ومنتجات األلبان. وتذكر وزارة الزراعة أن انتاج الٌمن من الحلٌب ال ٌؽطً سوى 

% فقط من 63% من الطلب، أما انتاج لحوم األبقار والضؤن والماعز فإنها تلبً 56المحلً، وانتاج الدواجن ال ٌلبً سوى 
 الطلب المحلً. األستثناء الوحٌد هو فً مجال انتاج البٌض والعسل حٌث ٌحقق الٌمن اكتفابه الذاتً من هذٌن المنتوجٌن. 

التجارٌة فً انتاج الثروة الحٌوانٌة، حٌث وتعود اسباب هذا النقص فً االنتاج الحٌوانً إلى اتباع الطرق التقلٌدٌة ولٌس 
ٌمتلك معظم المزارعٌن الحٌوانات باعداد قلٌلة لتلبٌة حاجٌات اسرهم فقط من المنتجات الحٌوانٌة، كما أنهم ٌحتفظون بهذه 

انتاج الحٌوانات باعتبارها رصٌد مالً ومدخرات ٌبٌعونها فقط وقت الحاجة الى المال. وال توجد طرق منهجٌة وحدٌثة فً 
األعبلؾ والحلٌب ومنتجات االلبان التً تستطٌع أن تعطً الفبلحٌن الصؽار فً األرٌاؾ مصدرا اضافٌا للدخل. لكن قلة 
الشركات الكبٌرة التجارٌة لتربٌة المواشً وانتاج األلبان بالطرق الحدٌثة هو العامل الربٌسً فً شحة االنتاج. وٌعتمد االنتاج 

على انتاج األعبلؾ الجٌدة والتً بدورها تعتمد على وجود مدخبلت انتاج كثٌرة مثل طرق الري الحٌوانً أٌضا بشكل كبٌر 
الحدٌثة والبذور المحسنة وطرق مكافحة اآلفات وؼٌر ذلك. لهذا السبب لن ٌمكن تطوٌر انتاج الثروة الحٌوانٌة دون تطوٌر 

 القطاع الزراعً ككل.  

 توسع انتاج القات

ل كبٌر فً الٌمن على حساب األراضً الزراعٌة المخصصة للمحاصٌل الؽذابٌة، حٌث ارتفعت ٌتوسع انتاج القات بشك
، وازدادت 2009ألؾ هكتار فً عام  153إلى  2005هكتار فً عام  124,000مساحة األراضً المزروعة بالقات من 

% من 22وعة بالقات ما نسبته طن فً ذات المدة. وتشكل هذه المساحة المزر 174طن إلى  121كمٌة القات المنتوجة من 
% من موارد المٌاه 30مجمل األراضً الصالحة للزراعة والمروٌة فً الٌمن. كما أن زراعة القات تستهلك أكثر من 

الزراعٌة فً الٌمن. وإذا نظرنا إلى محدودٌة االراضً الزراعٌة والموارد المابٌة فً الٌمن فإننا ندرك بسرعة خطورة انتاج 
ٌر الؽذابً على األمن الؽذابً للشعب الٌمنً، هذا إذا لم نذكر اآلثار الصحٌة واالجتماعٌة والمالٌة على هذا المحصول ؼ

الشعب، خاصة الطبقات الفقٌرة منه. وتشٌر المإشرات المتوفرة إلى ان هذا التوسع فً انتاج القات لم ٌتوقؾ أثناء العدوان بل 
 لبلد.    ازداد، وكل ذلك فً ظل ظروؾ مجاعة تعم كامل ا

 تخلً الحكومة عن دورها فً القطاع الزراعً

تتعامل الدول الصناعٌة المتقدمة مع مسؤلة االكتفاء الذاتً والدفاع عن انتاجها الزراعً باعتبارها مسؤلة أمن قومً تسخر 
 فً سبٌله امكانٌات مالٌة وتقنٌة وحتى سٌاسٌة كبٌرة. 

ق الذكر أنه برؼم أهمٌة دور الحكومة فً القطاع الزراعً سواء فً امتبلك تعترؾ وزارة الزراعة الٌمنٌة فً تقرٌرها ساب
المشارٌع الزراعٌة التجارٌة الكبٌرة واالستثمار فٌها، وأٌضا اإلشراؾ على تنظٌم عملٌة انتاج المدخبلت الربٌسٌة كالبذور 

إلضافة إلى مشاركتها فً االشراؾ على المحسنة للحبوب والبطاطس وتوفٌر الدعم لبلنتاج الزراعً والحٌوانً والسمكً، با
تؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة، إال انها اهملت العدٌد من هذه الوظابؾ التقلٌدٌة لوزارة الزراعة باإلضافة إلى األنشطة 

سات والتنظٌم المرتبطة باألمن الؽذابً والحجر الزراعً والبٌطري ومكافحة اآلفات الزراعٌة واألوببة الحٌوانٌة ووظابؾ السٌا
والبحوث واإلرشاد والمعلومات التسوٌقٌة وقضاٌا المرأة وحماٌة الموارد الطبٌعٌة واإلحصاءات. وكل هذه األمور الوارد 
ذكرها هً أساس وجود قطاع زراعً حدٌث وبؽٌابها ال توجد سوى زراعة بدابٌة ٌناضل فً ظلها الفبلحون والتجار ٌومٌا من 

% من الموازنة 1رة بعدم وجود الموارد المالٌة للقٌام بهذه النشاطات حٌث لم تخصص الدولة سوى أجل البقاء. وتتعذر الوزا
 العامة )!( لوزارة الزراعة والري. 

ومن اثار هذا اإلهمال هو عدم قدرة الدولة فً المساهمة فً توفٌر مدخبلت الحبوب واألعبلؾ، حٌث ٌعانً انتاج 
%، حٌث ٌحتاج المزارعون عادة 30ر المحسنة التً من شؤنها أن ترفع االنتاجٌة بنسبة المحاصٌل الحقلٌة هذه من قلة البذو

إلى بذور محسنة للقمح والشعٌر مرة كل عامٌن. لكن المإسسة العامة إلكثار البذور المحسنة ؼٌر قادرة على انتاج ما هو 
ارة هابلة فً االنتاجٌة. كما ان البذور % من الطلب المحلً، مما ٌعنً خس12-10مطلوب من هذه البذور وال تؽطً سوى 
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المحسنة ال ٌتم تجدٌدها إال مرة كل عدة أعوام. وٌعود هذا إلى قلة االستثمار الحكومً فً البحث العلمً الزراعً. إن دول 
خضراء دول تشٌع فٌها المجاعة إلى دول زراعٌة ممتازة نتٌجة للثورة المن العالم النامٌة، مثل الهند، تمكنت من التحول 

المتمثلة بالبحث العلمً الزراعً الذي انتج اصنافا من البذور ذات انتاجٌة خارقة للعادة ومقاومة لآلفات والحرارة والجفاؾ. 
كما أن الصٌن حققت تقدما هاببل فً مجال الزراعة فً الصحراء، وأصبحت الدولة الرابدة عالمٌا فً بحوث تقنٌات الزراعة 

 بلح مناطق واسعة جدا من صحراء مقاطعة منؽولٌا الصٌنٌة.   الصحراوٌة وتمكنت من استص

إن ما ذكرناه فً السابق من سٌطرة فكر االقتصاد الرٌعً المعتمد على تصدٌر النفط والؽاز لتموٌل واردات الؽذاء بشكل 
ضت على الدولة التخلً عن ربٌسً، ثم تدخل صندوق النقد الدولً والبنك الدولً والدول الؽربٌة مثل الوالٌات المتحدة التً فر

دورها فً دعم االنشطة االقتصادٌة االنتاجٌة فً الٌمن، والتركٌز على التصدٌر للحصول على العملة الصعبة بدل التركٌز على 
تطوٌر االنتاج الوطنٌة وتحقٌق األمن الؽذابً، كلها عوامل ٌجب قلب مسارها وتؽٌٌرها تؽٌٌرا جذٌرا إلخراج الٌمن من هذه 

 ة.المصٌد

        االستراتٌجٌة الشاملة بدال من االستراتٌجٌة المحدودة

إن التعامل مع هذه المشاكل من قبل المنظمات الدولٌة وحكومة الجمهورٌة الٌمنٌة عبر السنٌن لم ٌكن شامبل، مثلما نقترح 
ومحدودا. إن التعامل الشامل مع مشكلة القطاع الزراعً ٌجب أن تنطلق من الحل  نحن هنا فً تقرٌر المعجزة، أنما ترقٌعٌا

الشامل والجذري لكل االقتصاد الٌمنً، وٌبدأ ذلك ببناء المنصة االقتصادٌة المتمثلة بمشارٌع البنٌة التحتٌة االقتصادٌة األساسٌة 
المنصة هو الذي سوؾ ٌعزز القطاع الزراعً، ألنه كما اتضح )النقل، الطاقة والمٌاه( كما هو مقترح فً تقرٌرنا هذا. إن بناء 

من شرح الوضع أعبله فإن شح المٌاه وأنظمة الري الحدٌثة والطاقة الكافٌة لتطوٌر ومكننة القطاع الزراعً كلها أسباب 
فً حالة انكماش  أساسٌة فً ركود وتراجع االنتاج الزراعً. وبدون تؽٌٌر هذه المعطٌات سٌبقى القطاع الزراعً فً الٌمن

وتراجع، أو فً أفضل األحوال إبقابه على قٌد الحٌاة على المستوى الموجود حالٌا، وهو ما ال ٌلبً الحد األدنى من حاجات 
السوق الٌمنً من الؽذاء. باإلضافة إلى ذلك، ال ٌمكن تموٌل مثل هذه المنصة االقتصادٌة والقطاع الزراعً بدون وجود نظام 

ً منح القروض للفبلحٌن والمنتجٌن الزراعٌٌن، وال ٌمكن أطبلقا االعتماد على منح المانحٌن الضبٌلة وؼٌر ابتمانً ٌتوسع ف
 المضمونة والمشروطة بتنازالت عن السٌادة واالستقبلل.

(" الصادرة من وزارة الزراعة على العدٌد من 2016 -2012وبرؼم احتواء "االستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الزراعة )
ط الهامة واإلٌجابٌة لتطوٌر القطاع الزراعً فً الٌمن إال أن مستوى الطموح واالنجاز المطلوب ٌجب أن ٌكون على األقل النقا

عشرة أضعاؾ األهداؾ المتوخاة من تلك االستراتٌجٌة. لكن الوزارة والجهات الدولٌة الداعمة لها، وضعت هذه االستراتٌجٌة 
 فً سٌاق ما هو ممكن.فً سٌاق ما هو متاح من موارد  ولٌس 

وندرج هنا بعض النقاط االٌجابٌة التً ٌنبؽً العمل بها فً كل األحوال )ومعظمها كبلم إنشابً نمطً(، لكن كما قلنا 
قطاع الزراعة لمضاعفة ما تطرحه هذه االستراتٌجٌة مرات عدٌدة من ناحٌة الحجم والموارد. أوردت "االستراتٌجٌة الوطنٌة 

 : ًما ٌل 2012ادرة من وزارة الزراعة والري الٌمنٌة فً عام (" الص2016 – 2012)

تحسٌن االنتاجٌة من خبلل المدخبلت المحسنة والممارسات الزراعٌة الحدٌثة، وزٌادة دخل  فً مجال الخضروات: .1

صؽار المزارعٌن عن طرٌق ارشادهم إلى أنواع المحاصٌل المتخصصة التً تدر دخبل أكبر مثل التوابل ونباتات 

زٌنة، زٌادة دخل المزارعٌن عن طرٌق تحسٌن نوعٌة المنتجات الزراعٌة، ورفع كفاءة وانتاجٌة الصناعات الؽذابٌة، ال

 ملٌون دوالر لمدة خمسة أعوام.  65مثل تطوٌر التعببة والتؽلٌؾ والتسوٌق. وقد رصد لهذا المجال 

ً مجال الحبوب المحسنة وتوسٌع دور تحسٌن انتاجٌة الحبوب عن طرٌق التوسع ف فً مجال الحبوب واألعبلؾ: .2

المإسسة العامة إلكثار البذور والبحوث الزراعٌة ذات العبلقة. لكن تعتمد االستراتٌجٌة فً هذه النقطة بشكل كبٌر على 

دور القطاع الخاص فً توفٌر هذه البذور وٌقتصر دور الحكومة على مراقبة هذه األصناؾ والتصدٌق علٌها. دراسة 

حتٌاطً من الحبوب المخزونة محلٌا لمواجهة صدمات االمداد واألسعار. تحسٌن وفرة األعبلؾ. دراسة الحاجة إلى ا

أهمٌة انتاج المحاصٌل الزٌتٌة )مجرد دراسة ولٌس مشروع فعلً( مثل فول الصوٌا وعباد الشمس لتقلٌل االعتماد على 

 ملٌون دوالر لخمسة أعوام.  54الواردات. المبلػ المخصص هو 

زٌادة انتاج العسل لتحسٌن دخل األسر من خبلل توفٌر خبلٌا النحل والمعدات البلزمة  مجال الثروة الحٌوانٌة:فً  .3

والتدرٌب. زٌادة االنتاج لدى مالكً الماشٌة عن طرٌق اإلرشاد والتدرٌب، وإقامة مراكز تلقٌح صناعً لتحسٌن 

لذلك. توسٌع برنامج البٌطرة لتحسٌن صحة الماشٌة سبلالت الماشٌة، وتوفٌر األجهزة والمعدات والكادر البلزم 

وانتاجٌتها فً الرٌؾ من خبلل بناء المراكز البٌطرٌة وتدرٌب الكادر المطلوب. تؤسٌس نظام وطنً للجودة والرقابة 

ل السٌطرة النوعٌة لمنتجات اللحوم واأللبان واالرتقاء بها لمنافسة المنتج االجنبً. وزٌادة انتاج الثروة الحٌوانٌة من خبل

ملٌون دوالر  219على األمراض المعدٌة. التركٌز على التنمٌة البشرٌة والتدرٌب. المبلػ المخصص لهذا المجال هو 

 لمدة خمسة أعوام.
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تعزٌز وفرة المٌاه عبر برنامج استثماري فً مجال الري الحدٌث ودعم مشروعات فً كل  فً مجال الموارد المابٌة: .4

قنٌات الموفرة للمٌاه مثل التنقٌط والرش وأنظمة نقل وتوزٌع المٌاه. دعم مشروعات حصاد مناطق الٌمن لتطبٌق الت

المٌاه السطحٌة عبر بناء السدود وانشاء قنوات الري من السدود وبرامج التشجٌر وحماٌة ضفاؾ االودٌة وبرامج 

تحسٌن استؽبلل المٌاه العادمة  حصاد القلٌلة الكلفة مثل خزانات حصاد المٌاه الصؽٌرة والمتوسطة. تنفٌذ برامج

ومعالجة المٌاه الرمادٌة )مٌاه الصرؾ الصحً والصناعً(، باإلضافة إلى البرامج التوعوٌة واإلرشادٌة فً ترشٌد 

 ملٌون دوالر على مدى خمسة أعوام.   202استهبلك المٌاه. المبلػ المخصص لهذا المجال هو 

 

 استنتاج 

كما توجد مجاالت أخرى مدرجة فً االستراتٌجٌة مثل وقاٌة النبات ومجال اإلرشاد الزراعً والبحوث والمدخبلت ومجال 
تطوٌر القدرات العامة والخاصة ومجال تنمٌة المرأة الرٌفٌة وتنمٌة الصادرات الزراعٌة والتسوٌق الزراعً مما ال مجال 

ملٌون دوالر، وهو  750لتموٌل هذه االستراتٌجٌة التً تدوم خمسة أعوام مجرد لحصر تفاصٌلها هنا. وٌبلػ اإلجمالً العام 
 مستوى ٌدل على عدم جدٌة القابمٌن علٌها. 

وبرؼم النواحً االٌجابٌة التً تتطرق إلٌها االستراتٌجٌة إال انها صؽٌرة جدا مقارنة باألزمة فً القطاع الزراعً والتؽذٌة 
بٌر على تصدٌر المنتجات الزراعٌة إلى الخارج. وال توجد أي استثمارات جدٌدة فً مجال فً الٌمن. كما أنها تركز بشكل ك

توسٌع االنتاج أو األراضً الزراعٌة باستثناء بعض االستثمارات البسٌطة فً مجال الموارد المابٌة. وعلى وجه العموم، ٌتم 
توج عن طرٌق إجراء بعض التحسٌنات الطفٌفة على التركٌز فقط على ما هو متاح ومحاولة الحصول على كمٌة أكبر من المن

طرق االنتاج والتوزٌع. لكن حتى لو افترضنا نجاح تطبٌق هذه االستراتٌجٌة، ماذا ستكون نسبة التؽٌٌر فً االنتاج الزراعً 
ال تجٌب علٌه هذه واعتماد الٌمن على استٌراد معظم ما ٌحتاجه من المواد الؽذابٌة األساسٌة وأهمها الحبوب والزٌوت؟ هذا ما 

 االستراتٌجٌة.

إن السٌاسات الؽربٌة تجاه الدول الفقٌرة تحمل رابحة االستعمار القدٌم، حٌث تركز على "مساعدة" صؽار الفبلحٌن عبر 
القروض المصؽرة وخطط تسوٌق لكً ٌبٌعوا محاصٌلهم النقدٌة فً الخارج )محاصٌل زراعٌة مخصصة للتصدٌر مقابل عملة 

الشاي والقهوة والفواكه والخضر ونباتات الزٌنة( بحٌث ٌبقى الفبلح وأسرته بذات مستوى الفقر والحجم وػ صعبة مثل التب
الصؽٌر. أو ٌتم شراء أو تؤجٌر أراضً واسعة النتاج هذه المحاصٌل التصدٌرٌة بدون بناء البنٌة التحتٌة األساسٌة. تعتمد هذه 

لتحتٌة الكبرى مثل السدود وسكك الحدٌد والطرق ومنظومات انتاج الطاقة المصالح الؽربٌة على فكرة أن مشارٌع البنٌة ا
 الكبرى هً لٌست تكنولوجٌا "مناسبة" لؤلمم المتخلفة إقتصادٌا. كما أن الدولة تعتبر "تاجرا فاشبل".

زارعٌن ٌمارسون من المشاكل الكبٌرة التً واجهتها دول تشبه الٌمن فً وضعٌتها الزراعٌة، مثل اثٌوبٌا، هو أن معظم الم 
زراعة الكفاؾ حٌث ٌتسهلكون ما ٌنتجونه بؤنفسهم، أو علٌهم انتاج محاصٌل نقدٌة، لكن فً ذات الوقت ٌعٌشون فً مجتمع 
تندر فٌه األؼذٌة األساسٌة مثل الحبوب وتزداد أسعارها. هكذا ٌصبح الفبلح الذي ٌفترض أن ٌكون مورد ؼذاء المجتمع نفسه 

أما إذا تعرضت المحاصٌل للتلؾ فً عام من األعوام بسبب األوببة أو الجفاؾ فإن ذلك ٌعنً الجوع وأسرته بحاجة للؽذاء. 
والهجرة بالنسبة للفبلح وأسرته. لهذا تتبع اثٌوبٌا فً السنٌن األخٌرة سٌاسة ناجحة لحث الفبلحٌن على التوجه نحو زٌادة 

 بواجبها فً توفٌر ما ٌلزم للفبلحٌن لرفع تلك االنتاجٌة.    االنتاج واالنتاج التجاري وتحقٌق فابض مربح. لكنها تقوم 

      التوسع العمودي واالفقً

(:" الصادر من وزارة الزراعة والري الٌمنٌة هو 2016-2012إن أكثر ما ٌعٌب "االستراتٌجٌة الوطنٌة لقطاع الزراعة )
مجموعة مفاهٌم معظمها مستوردة من المإسسات العالمٌة المهٌمنة: وأكبر هذه المفاهٌم المؽلوطة هً فكرة محدودٌة الموارد 

ح فً الفصل السادس حول "استراتٌجٌات التنمٌة الزراعٌة على مستوى القطاع" الطبٌعٌة. تتضح هذه المؽالطات بشكل فاض
ومنها الموارد المابٌة والموارد األرضٌة، حٌث ال تتجاوز االستراتٌجٌة فً وصؾ ما ٌخص الموارد المابٌة سوى أنها محدودة 

رٌرنا هذا، فإنه ٌجب خلق موارد جدٌدة سواء ومتضابلة ومنها المصادر الجوفٌة. لكن كما نذكر فً الفصل الخاص بالمٌاه فً تق
دٌدة باستخدام العلوم والتقنٌات الحدٌثة الستكشاؾ المٌاه جمن تحلٌة مٌاه البحر، أو االستمطار، أو حتى إٌجاد موارد جوفٌة 

لموارد المحدودة جدا ما ٌلً: "تعتبر الموارد األرضٌة من ا ابتداءالجوفٌة. أما من ناحٌة الموارد االرضٌة فتقول االستراتٌجٌة 
% من اجمالً 3فً الٌمن" ولكن تقرٌر الوزارة قد ذكر كما هو مذكور سابقا أن األراضً الصالحة للزراعة ال تتجاوز 

أراضً الٌمن! فهل ٌعنً هذا أن الٌمنٌٌن علٌهم أن ٌعتمدوا فقط على هذه النسبة الضبٌلة من األراضً إلى األبد، وٌتركوا 
دون استصبلح؟ هذه المؽالطات والمفاهٌم تؤتً بتشجٌع من المإسسات الؽربٌة التً تعتبر أن كل % من أراضً الٌمن 97

الموارد محدودة والمشكلة الكبرى فً العالم هً زٌادة السكان. لذلك ٌعتقد هإالء أنه بدال من توسٌع قاعدة الموارد، ٌجب تحدٌد 
 نسل البشر وتقلٌل أعدادهم.  
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منٌة قمح إنتاج محًل وبجودة عالٌة نحو  اآلن فً األسواق اٌل

) ٌد تبنً وٌد تحمً ( اإلكتفاء الذاتً  

. االتجاه العمودي، أي 1ضمان األمن الؽذابً للشعب الٌمنً ٌجب أن تتضمن توسعا جذرٌا فً إن أٌة استراتٌجٌة جادة ل
زٌادة االنتاج لكل هكتار من األرض الزراعٌة باستخدام الوسابل العلمٌة والتقنٌات الجدٌدة مثل البذور المحسنة واألسمدة 

. فً االتجاه األفقً وهو زٌادة مساحة 2تدرٌب الفبلحٌن، و واستخدام طرق الري الحدٌثة الموفرة للمٌاه، واستخدام المكابن و
االراضً الصالحة للزراعة عن طرٌق استصبلح األراضً المهملة وحتى الصحراوٌة وتحسٌن نوعٌة التربة ومنع التعرٌة. 

مناطق وكل هذه التقنٌات موجودة ووصلت إلى درجة عالٌة من التقدم بفضل البحوث الصٌنٌة فً مجال الزراعة فً ال
 الصحراوٌة وشبه الصحراوٌة. 

 التوسع األفقً: إستصبلح األراضً الزراعٌة فً المناطق الساحلٌة والسهول الشرقٌة فً الٌمن

ٌنبؽً على وزارة الزراعة والري الٌمنٌة وحكومة الجمهورٌة 
الٌمنٌة عموما التخلً عن االستراتٌجٌات ضٌقة األفق السابقة والتوجه 
نحو سٌاسات طموحة تخرج من نطاق ما هو متاح إلى نطاق ما هو 
ممكن وسلوك جمٌع الطرق التً ٌمكنها أن ترفع االنتاجٌة الزراعٌة 

ن ومنها التوسع فً استصبلح أراضً جدٌدة فً أنحاء البلد فً الٌم
المختلفة. وقد حصل كاتب هذا التقرٌر، تقرٌر المعجزة، على 

تؤسٌس البرنامج  2008معلومات أثناء كتابته تفٌد أنه تم فً عام 
الوطنً لزراعة القمح فً مناطق مستصلحة فً الساحل والمنطقة 

سد العجز فً حاجة السوق الشرقٌة كمشروع استراتٌجً للٌمن ل
ملٌار دوالر من  2الٌمنً من هذه المادة الؽذابٌة األساسٌة. وتم رصد 

مٌزانٌة الدولة للمشروع. لكن أهمل المشروع واندثر لعدم اهتمام 
الحكومة بتنفٌذه ووفقا لبعض المسإولٌن بسبب ضؽوط مارسها البنك 

ٌة عن طرٌق الدولً وكذلك الحكومة األمرٌكٌة على الحكومة الٌمن
ورفعت دراسة إلى ربٌس اللجنة الثورٌة الذي بادر بإصدار القرار  2016سفٌرها فً صنعاء. لكن تم إحٌاء الفكرة فً عام 

إلنشاء "المإسسة العامة لتنمٌة وانتاج الحبوب" وتم تكلٌؾ المهندس أحمد الخالد بإدارة هذه المإسسة. وفد بدأت المإسسة  366
لحبوب فً الجوؾ والحدٌدة فً أراضً زراعٌة جدٌدة. وقد دعم الربٌس الشهٌد صالح الصماد بقوة هذه فعبل ببرامج لزراعة ا
 المإسسة ومشارٌعها.  

 النموذج المصري

 وٌمكننا البحث فً نماذج مشابهة لحالة الٌمن. ولعل أوضحها هو النموذج المصري.  

 1952تقرٌبا إبان العهد الناصري بٌن ثورة ٌولٌو عام   اعٌةتمكنت مصر من تحقٌق االكتفاء الذاتً من كل المنتجات الزر
وبداٌة السبعٌنات وهو العهد الذي سادت فٌه عملٌة إصبلح زراعً واسعة النطاق ترافقت معها عملٌة تنمٌة صناعٌة وتنمٌة 

نً مبارك إلى المعسكر للبنٌة التحتٌة. إال أنه بعد وفاة الربٌس جمال عبدالناصر وانجرار مصر فً عهد أنور السادات وحس
، حٌث بلؽت 2012الؽربً، دمرت معظم هذه االنجازات إلى أن أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح فً العالم فً عام 

ملٌون نسمة فً عهد  90ملٌون طن. وقد تضاعؾ عدد سكان مصر فً الثبلثٌن عام الماضٌة حتى وصل إلى  11.5وارداتها 
حالة تذكرنا بالحالة فً الٌمن مع الفارق فً الحجم. وكما هً الحال فً الٌمن بالضبط تؽطً الربٌس عبدالفتاح السٌسً. وهذه ال

بالمابة فقط من مساحة الببلد، وهً تواجه تهدٌدات بسبب التصحر والتوسع الحضري  3األراضً الصالحة للزراعة حوالً 
بالمابة  4مابة من كل سكان مصر على حوالً بال 99والتملح، خصوصا  شمال السد العالً فً أسوان. وٌعٌش ما ٌقرب من 

من أراضً مصر فقط فً حزام متاخم لنهر النٌل. وكانت القوى الؽربٌة والبنك الدولً واألمم المتحدة تنفق مبات المبلٌٌن من 
دة االنتاجٌة الدوالرات فً مصر فً برامج الحد من النسل وتنظٌم األسرة بدال من بناء البنٌة التحتٌة الحدٌثة وتوسٌع القاع

الزراعٌة، وتحسٌن التوزٌع الدٌمؽرافً للسكان عبر خلق مدن جدٌدة ومراكز زراعٌة وصناعٌة فً المناطق الصحراوٌة من 
 البلد أو فً سٌناء على سبٌل المثال.

وقد جاءت عملٌة التحول الجذري فً عهد الربٌس عبدالفتاح السٌسً حٌث تم الشروع ببناء مجموعة من المشارٌع 
عمبلقة للبنٌة التحتٌة القتران مصر بحزام وطرٌق الحرٌر الجدٌد وبناء قناة السوٌس الجدٌدة والمنطقة الصناعٌة لقناة ال

السوٌس، وتم أٌضا اإلعبلن عن "مشروع الملٌون ونصؾ فدان" الجدٌدة التً بدأ استصبلحها فً الصحراء ابتداء من عام 
2015. 

ٌبة العامة لبلستعبلمات المصرٌة ، تعتبر نواة مشروع الملٌون فدان ونصؾ هً القرى وفقا للمعلومات المتوفرة من قبل اله
النموذجٌة التً سوؾ تكون األولوٌة فٌها إلسكان وتملٌك الشباب المتخرجٌن من الجامعات بحٌث تشكل فى مجموعها 

اعة مثل المنتجات الؽذابٌة والتعببة مجتمعات عمرانٌة  متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعً الصناعات المرتبطة بالزر
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خارطة ممر التنمٌة المصري )الخط األسود( أو الوادي الجدٌد التً 
وضعها عالم الفضاء واالستشعار عن بعد المصري فاروق الباز وهو 

ٌل مستشار علمً للرئٌس السٌسً لفتح مناطق جدٌدة موازٌة لوادي الن
لبناء مراكز صناعٌة وزراعٌة فٌها. أضاف كاتب هذا التقرٌر، تقرٌر 
المعجزة، المناطق الخضراء فً سلسلة الواحات المصرٌة وجنوب سٌناء 

 لتوضٌح أٌن ٌتم استصالح األراضً الصحراوٌة للزراعة.

والتؽلٌؾ وإنتاج الزٌوت وؼٌرها، باإلضافة إلً توفٌر الوحدات السكنٌة وجمٌع المرافق البلزمة، وتوفٌر الخدمات الصحٌة 
 والتعلٌمٌة، إلقامة مجتمع سكنً متكامل جاذب للسكان.

ألؾ فدان،علً أن ٌكون  500ناطق بإجمالى مساحات م 9تم تقسٌم المشروع إلى ثبلث مراحل، تتكون المرحلة األولى من 
مصدر الري هو المٌاه الجوفٌة، وهً: الفرافرة القدٌمة والفرافرة الجدٌدة وامتداد واحة الداخلة ومنطقة المؽرة. وتروى بعض 

 المناطق رٌا سطحٌا عبر قناة توشكً المرتبطة بنهر النٌل عند سد أسوان. 

ألؾ فدان تروى بالمٌاه الجوفٌة وهى منطقة الفرافرة القدٌمة والفرافرة  490مناطق بمساحات  9أما المرحلة الثانٌة فتضم  
 الجدٌدة وامتداد الداخلة ومنطقة ؼرب كوم امبو والمؽرة وؼرب المنٌا وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سٌوة.

مناطق تروي بالمٌاه الجوفٌة وتضم : الفرافرة القدٌمة وامتداد  5، فً آالؾ فدان 510وتتضمن المرحلة الثالثة استصبلح 
 جنوب شرق منخفض القطارة ومنطقة الطور بجنوب سٌناء وؼرب المنٌا

حٌث تم استصبلح  2015قام الربٌس عبدالفتاح السٌسً بتدشٌن المرحلة األولى للمشروع من واحة الفرافرة فً عام 
ها تماما  للزراعة وتركٌب أجهزة الري المحوري وتسوٌة األرض وتسمٌدها وتجهٌزها لؽرس آالؾ فدان تم إعداد 10وتنمٌة 

ببر عمٌق بإستخدام حفارات حدٌثة تدٌرها الهٌبة الهندسٌة للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات  40البذور. كما تم حفر
خدمٌة ومناطق صناعٌة. ومن المخطط ان  الشركات المدنٌة وشركات قطاع البترول. وتم بناء قرٌتٌن زراعٌتٌن وأخرى

 5فدان تم طرحها للشباب فً صورة شركات مساهمة بواقع  2500ألؾ نسمة وتخدم  15إلى  10تستوعب تلك القرى من 
متر مربع. كما تم توفٌر السكن  200بٌت رٌفً مساحة كل واحد  2000أفدنة لكل منتفع وقامت الشركات الحكومٌة ببناء 

وحدة سكنٌة وتم  480عمارة تضم  40شآت اإلدارٌة والخدمٌة مثل األطباء ورجال الشرطة والمعلمٌن بإجمالً للعاملٌن بالمن
إنشاء العدٌد من المنشآت الخدمٌة التى تخدم المزراع من حضانات ومدارس ووحدات صحٌة وقسم شرطة وحماٌة مدنٌة 

مساجد تم توزٌعها على  9بنى ورش ٌدوٌة للفتٌات و ووحدة بٌطرٌة وبنك زراعً ومكتب برٌد ومجلس قروي وأجتماعً وم
 القرى الثبلث .

شعٌر، كنواة للمشروع لسد الفجوة فً محاصٌل  6000فدان قمح و 1500فدان بالفرافرة منها  7500تمت زراعة 
زٌتون  الحبوب واألعبلؾ. وتم فحص حالة الزراعات الموجودة حٌث توجد زراعات بٌنٌة تروي بالتنقٌط عبارة عن أشجار

وأشجار موالح، وتم تحمٌل الزراعات البٌنٌة لمحصول البصل وبعض محاصٌل الخضر، إضافة إلً زراعة مصدات رٌاح 
 حول المنطقة من أشجار الجازورٌن لحماٌة الزراعات من أخطار الرٌاح والرمال. 

بكة الطرق القومٌة والكهربابٌة هذا هو أحد نماذج المشارٌع التً تتكرر فً جمٌع المناطق التً سوؾ ٌتم توصٌلها بش
 ومصادر المٌاه بها سواء الجوفٌة أو النٌلٌة.

المٌاه: ٌعتمد المشروع بشكل كبٌر على المٌاه الجوفٌة 
التً تمت دراستها دراسة مستفٌضة باستخدام تقنٌات 
التحسس عن بعد عبر األقمار الصناعٌة، حٌث ٌعتبر 
الدكتور فاروق الباز من أبرز الخبراء العالمٌٌن فً هذا 
المجال. ٌمكن الٌوم استخدام هذا النوع من التقنٌات 

مٌاه الجوفٌة سواء القرٌبة أم العمٌقة. ٌفٌد الكتشاؾ ال
خبراء وعلماء الهٌدرولوجٌا الذٌن استشارهم كاتب هذا 

% من كل كمٌة المٌاه 97التقرٌر، تقرٌر المعجزة، بؤن 
العذبة على كوكبنا هً عبارة عن مٌاه جوفٌة. أما كل 
ماهو موجود فً البحٌرات واالنهار والمستنقعات فوق 

% فقط. لذلك ٌوجد معٌن 3 ٌتجاوز سطح األرض فإنه ال
هابل من الماء تحت سطح األرض على اعماق متفاوتة قد 
تصل إلى ألفً متر أو أكثر، ومعظمه لٌس مجرد مخزون 
أحفوري من عهود قدٌمة، إنما الكثٌر منه فً حالة تجدد 

 واستدامة. 

لى "الخزان النوبً العظٌم" الذي ٌعتبر أكبر تتربع الصحراء الؽربٌة المصرٌة ولٌبٌا وشمال السودان وقسم من تشاد ع
خزان مٌاه جوفٌة فً العالم. وٌمكن فً أقل التقدٌرات أن تكفً مٌاهه هذه الدول لتطوٌر الزراعة فً الصحراء لمبة سنة على 

قط على قمم جبال األقل حسب التقدٌرات المتحفظة. كما أن هذه المٌاه الجوفٌة ٌتم تجدٌدها من مٌاه السٌول واألمطار التً تتسا
تكون بعٌدة نسبا عن الخزان، لكنها تنتقل عبر الصدوع فً الطبقات الجٌولوجٌة العمٌقة لمبات الكٌلومترات أحٌانا. وقد قامت 
لٌبٌا فً عهد الربٌس معمر القذافً ببناء "النهر الصناعً العظٌم" بالتعاون مع شركات كورٌة جنوبٌة لنقل المٌاه من عمق 

 لمدن الساحلٌة. الصحراء إلى ا
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ولكن لكً ٌكون استخدام المٌاه سلٌما وعلمٌا تقوم وزارة الموارد المابٌة المصرٌة ببناء برنامج آلً للتحكم فً تشؽٌل اآلبار 
ألؾ ببر  13وتركٌب عدادات على اآلبار لمراقبة رفع المٌاه من اآلبار حتى ال ٌتم استنزاؾ المخزون. وتخطط مصر لحفر 

مبلٌٌن فدان فً المستقبل، وأن العدد اإلجمالً لآلبار البلزمة للوفاء  4لمشروع القومى الستصبلح جوفٌة فً إطار ا
 ببر . 5000تبلػ  -ملٌون فدان(  1.5) -باالحتٌاجات المابٌة للمرحلة األولى للمشروع 

ألنسب لها ، حٌث كما تم وضع دراسات متطورة حول خصابص التربة التً تتم زراعتها وتحدٌد التركٌب المحصولى ا 
أنه من المقرر أن تتم زراعة محاصٌل استراتٌجٌة كالقمح والذرة الصفراء، وأخري تصدٌرٌة مثل البصل والفول السودانً 
والبازالء والنخٌل والنباتات الطبٌة. باإلضافة إلً زراعة محاصٌل تصنٌعٌة مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصوٌا 

 م زراعة محاصٌل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصولٌا.والتٌن والجوافة، كما ٌت

 من سٌدٌر المشروع؟ 

شركة "الرٌؾ  أعلنت الحكومة المصرٌة عن إنشاء شركة قابضة إلدارة هذا المشروع الضخم بعٌد عن وزارة الزراعة هى
 المصري الجدٌد" مما ٌعكس تؽٌر فكر الدولة تجاه المشارٌع القومٌة لتجنب مصٌر مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى،
إذ أن نظام اإلدارة بالشركات القابضة ٌضمن نجاح المشروع و استمراره وإبعاده عن الروتٌن الحكومً. لكنها تبقى شركة 

مجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، الهٌبة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة، ووزارة المالٌة. حكومٌة وتساهم فٌها هٌبة ال
تقوم هذه الشركة بتنظٌم العمل و تضع اللوابح والقوانٌن وٌكون لها الحق فً الحصول علً قروض لتخفٌؾ العبء عن موازنة 

ٌع األراضً علً الشباب وصؽار المزارعٌن والمستثمرٌن، الدولة، وهى المسبولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوز
باإلضافة إلً مسبولٌتها عن إدارة وصٌانة وتطوٌر البنٌة األساسٌة للمشروع بحٌث تكون هذه الشركة كٌانا مسبوال عن 

باعتبارها شركة  ملٌار جنٌه ، وستتبع الشركة القوانٌن المنظمة لهٌبة االستثمار 8المشروع بالكامل. ٌبلػ رأس مال الشركة 
تابعة للدولة، على أن ٌتم تشكٌل مجلس اإلدارة والهٌكل اإلداري من ذوي الخبرة من الوزارات المعنٌة لتشكٌل مجلس إدارة 

 قوي قادر على تسوٌق المشروع بنجاح .

 من ٌحق له امتبلك األراضً؟ 

أفدنة لكل  5من المشروع لتلك الفبة بواقع %  25الشباب من خرٌجً الجامعات والفبات اإلجتماعٌة : سٌتم تخصٌص  – 1
آالؾ فدان بنظام حق اإلنتفاع  10إلى  1000صؽار المستثمرٌن : من   -2شخص ، وسٌتم سداد قٌمة األرض بعد الزراعة. 

 ألؾ فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكٌة.  وسٌكون 50آالؾ إلى  10كبار المستثمرٌن المصرٌٌن : من  – 3أو التملٌك. 
 التلمٌك فقط للمصرٌٌن الحاملٌن للجنسٌة المصرٌة. 

 إستنتاج:

هذا هو مستوى الطموح الذي ٌنبؽً أن ٌكون لدى المخططٌن الٌمنٌٌن لضمان األمن الؽذابً للٌمن وتوفٌر العملة الصعبة 
لك المتاحة. فاألراضً وأٌضا تشؽٌل مبات اآلالؾ من الشباب الٌمنً، واستؽبلل جمٌع الموارد التً ٌمكن خلقها ولٌس فقط ت

الٌمنٌة شاسعة واحتمال وجود خزانات مٌاه جوفٌة عمٌقة فً السهل الشرقً والمنطقة الساحلٌة وارد جدا. وقد قام كاتب هذا 
التقرٌر باستطبلع رأي بعض الخبراء والشركات الذٌن استنتجوا مبدبٌا ومن واقع التضارٌس والمناخ عقب الحقب التارٌخٌة 

ٌولوجٌة أن أمكانٌة وجود المٌاه الحوفٌة العمٌقة وارد جدا. لكن ال ٌمكن ألي أحد أن ٌستنتج أي شًء قبل القٌام والتركٌبة الج
بالمسح عبر وسابل التحسس عن بعد وتقنٌات الفضاء ثم المساحة الجٌولوجٌة على األرض للمقارنة بٌن ما تستنتجه صور 

التً  14اسات الزلزالٌة وؼٌرها على األرض. وقد حققت بعض الشركاتاألقمار الصناعٌة واإلحداثٌات الجٌولوجٌة والدر
استشارها كاتب هذا التقرٌر نجاحات هابلة فً مناطق صحراوٌة قاحلة جدا مثل دارفور فً السودان ومنطقة توركانا فً شمال 

ة لتحدٌد المناطق التً ٌمكن ؼرب كٌنٌا.  وٌجب على حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة فورا التواصل مع الخبراء والشركات العالمٌ
استكشاؾ المٌاه الجوفٌة العمٌقة فٌها، وأٌضا تحدٌد المناطق الزراعٌة الجدٌدة التً سوؾ ٌتم استصبلحها ونوعٌتها، وكذلك  

 دراسة قربها أو بعدها عن مصادر المٌاه الجوفٌة. 

حٌث انتقلت من فترة شبه اكتفاء ذاتً إلى بلد . 2015لقد مرت مصر بحالة شبٌهة جدا بالحالة فً الٌمن منذ الستٌنات إلى 
جابع ٌقترض لٌشتري الؽذاء وتحت رحمة مساعدات الدول والمنظمات المانحة التً تشٌر على قادة مصر باتباع حلول ترقٌعٌة 

ٌنبؽً إٌجاد  وإفهامهم أن المشكلة هً كثرة السكان وأن الموارد محدودة ال ٌمكن تكثٌرها، وبدال من القضاء على الفقر والجوع
استراتٌجٌات للتخفٌؾ منهما فقط أو التعاٌش معها، بدال من خلق موارد جدٌدة تساعد على القضاء على هاتٌن المشكلتٌن 

 الوجودٌتٌن. 
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 درس من كورٌا الجنوبٌة: "حركة القرٌة الجدٌدة"

من ناحٌة معدل الدخل  101تبة من الدول الفقٌرة فً العالم حٌث كانت تحتل المر 1961كانت كورٌا الجنوبٌة فً عام 
دولة فً العالم. لكن الحكومة الجدٌدة تحت قٌادة الجنرال "باك تشونج هً" أطلقت برنامجا فً بداٌة  125الفردي من بٌن 

السبعٌنات على أساس مفهوم "النمو المشترك" فً كل القطاعات االقتصادٌة. وأدت التعرفة الجمركٌة الحمابٌة واإلبتمانات 
إلى دعم تنمٌة الصناعات الثقٌلة، وخلقت عددا هاببل من فرص العمل فً القطاع الصناعً، بٌنما تم فً ذات الوقت  الموجهة

% من السكان، ومن أجل دمج القطاع الزراعً 63إطبلق برنامج استثنابً لتحرٌك اإلقتصاد الرٌفً الراكد، حٌث كان ٌعٌش 
كة القرٌة الجدٌدة" وهو البرنامج الذي نتجت عنه مضاعفة دخل الفبلحٌن باإلقتصاد الصناعً. عرؾ هذا البرنامج بإسم "حر

% خبلل عقد واحد. إن هذه الطرٌقة هً إحد األسباب التً تدفع الدول الفقٌرة فً أفرٌقٌا 50ورفع االنتاجٌة الزراعٌة بنسبة 
رإٌة باك توفر الحكومة وتبنً البنٌة  إلى النظر إلى النموذج الكوري باعتباره أحد سبل هروبها من الفقر المستوطن. ووفق

التحتٌة األساسٌة المطلوبة على نطاق وطنً وتمول برنامج "ثورة خضراء" فً العلوم الزراعٌة، ثم تعرض الحكومة على 
القرى فً الرٌؾ برنامج "مساعدة الذات" التً تعد الفبلح بتوفٌر الوسابل البلزمة له وألسرته للمشاركة فً عملٌة التنمٌة 

وهً تحمل  1970قرٌة فً عام  34,000لوطنٌة. فتوجهت فرق "حركة القرٌة الجدٌدة" لكل واحدة من القرى البالػ عددها ا
كٌس إسمنت لكل قرٌة، وبعض المكابن األساسٌة وبعض المستشارٌن المهنٌٌن لتبلػ الفبلحٌن أن علٌهم استخدام هذه  300معها 

ومنظومات الري وؼٌرها من البنى التحتٌة المحلٌة التً تحتاجها القرٌة. وبعد مرور  المواد التً وفرتها الحكومة لبناء الطرق
عام ٌقوم فرٌق "حركة القرٌة الجدٌدة" بتقٌٌم إن كان هناك أي تقدم فً نشاط القرٌة. فؤما القرى التً استخدمت اإلمدادات 

ان التسلٌح الحدٌدٌة ومعدات جدٌدة. أما القرى كٌس اسمنت جدٌد، وقضب 500الحكومٌة السابقة بشكل جٌد فإنها تحصل على 
التً لم تحقق تقدما فإنها ال تحصل على إمدادات جدٌدة. وانطبق هذا األمر أٌضا على إمدادات الكهرباء القلٌلة المتوفرة، لكن 

 اآلخذة فً االرتفاع، حٌث تحصل القرى النشٌطة على حصص أكبر من الكهرباء حسب نسبة النجاح المثبت.

لم الجمٌع بسرعة هذا الدرس. وعلى الرؼم من أن نصؾ القرى فقط نجحت فً اإلختبار فً السنة األولى للبرنامج، إال وتع
، كان 1980أنه بنهاٌة العقد تؤهلت جمٌع القرى للحصول على الدعم الحكومً وكانت جمٌعها تشارك بشكل كامل. بحلول عام 

. وارتفع دخل أفقر األسر الفبلحٌة بنسبة 1964% فً عام 12مقارنة بنسبة % من القرى قد وصلتها الطاقة الكهربابٌة، 97
% فً السبعٌنات، بٌنما ارتفع دخل كبار المزارعٌن بمعدل الضعؾ.  وأنقذت مشارٌع إعادة ؼرس الؽابات مساحات كبٌرة 76

، 1977ـ1970بٌن عامً  %50من األراضً التً كانت الحرب قد قضت على ؼطابها النباتً. وارتفع محصول الرز بنسبة 
بحٌث وصلت انتاجٌة كل هكتار من األرض المزروعة بالرز إلى مستوى انتاج الٌابان. وقفز معدل نمو االنتاج الزراعً من 

% فً العام فً عقد السبعٌنات. ترافق ذلك بطبٌعة الحال 6.8% فً العام فً األعوام التً تلت الحرب العالمٌة الثانٌة إلى 3.4
 لصناعً وتنمٌة البنٌة التحتٌة التً تولت الحكومة تموٌله عبر اإلبتمانات االنتاجٌة الحكومٌة. مع النمو ا

ما نستنتجه هنا هو أن تنمٌة البنٌة التحتٌة األساسٌة وتنمٌة الصناعات أمور أساسٌة وال ؼنى عنها فً تطوٌر الزراعة، 
فٌه بنٌة تحتٌة قوٌة. كما أن الدولة ٌجب أن تؤخذ على عاتقها بناء حٌث ال ٌمكن تطوٌر وزٌادة االنتاج الزراعً فً بلد ال توجد 

تلك البنٌة التحتٌة وتقدٌم كل الدعم الممكن للفبلحٌن لضمان انتاج آمن ومستمر للمنتجات الزراعٌة، وخاصة الحبوب. وقد 
الوزراء السوري فً شهر ماٌو  ضربت سورٌا مثاال مهما فً هذا المجال حتى أثناء العدوان اإلرهابً علٌها. حٌث قرر مجلس

ملٌار لٌرة سورٌة الستبلم  100ورصدت مبلػ  15شراء كامل محصول القمح من الفبلحٌن السورٌٌن للموسم الحالً 2018
ملٌون هكتار. حٌث ستوفر الدولة  1,9كامل محصول القمح المتوقع بحوالً ملٌون طن كرقم أولً بمساحة مزروعة تصل إلى 

لوجستً والتموٌل عبر قروض إبتمانٌة للمزارعٌن لتنفٌذ كامل عملٌة زراعة الحبوب. باإلضافة إلى ذلك كل الدعم الفنً وال
سوؾ تشتري الدولة المحصول من الفبلحٌن السورٌٌن بسعر مدعوم ٌبلػ حوالً ضعؾ سعر القمح المستورد. باإلضافة إلى 

لهم الزراعٌة. وأوضح ربٌس مجلس الوزراء السوري ذلك تقدم الحكومة المحروقات بسعر مدعوم للفبلحٌن النجاز أعما
المهندس عماد خمٌس أن الدولة ستبقى الداعم األول لؤلمن الؽذابً ولن تتنازل عنه والدعم المقدم للمحاصٌل االستراتٌجٌة ٌجب 

جراءات البلزمة أن ٌصب فً مصلحة الفبلحٌن لٌكون حافزا على االستمرار بنشاطاتهم الزراعٌة مإكدا أهمٌة اتخاذ جمٌع اإل
 لتعزٌز التنمٌة الؽذابٌة للسنوات القادمة والتفكٌر برإى تعزز األمن الؽذابً.
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 مشارٌع زراعٌة مقترحة فً الٌمن

 المصدر: الهٌئة العامة لالستثمارات

 بعض المشارٌع المقترحة للقطاع الزراعً الٌمنً :

 . GIS* انشاء نظام معلومات زراعً شامل تفاعلً 

 المعرض الزراعً الدابم فً عاصمة كل محافظة . * انشاء

 * انشاء سوق المحاصٌل الزراعٌة  ) البورصة الزراعٌة الٌمنٌة ( لكبار المنتجٌن والمصنعٌن والمصدرٌن .

 * اصدار قانون السجل الزراعً وبطاقة المزارع الٌمنً .

 * انشاء مختبر األنسجة النباتٌة .

 اثٌة الزراعٌة .* انشاء مركز بحوث الهندسة الور

 * انشاء بنك االمهات واألصول الوراثٌة الزراعٌة الٌمنٌة .

 * مجموعة من مصانع المستلزمات الزراعٌة ومنها :

 مصانع المبٌدات والمكافحات الزراعٌة . -

 مصانع األسمدة الزراعٌة . -

 مصانع اآلالت والمٌكنة والحراثات الزراعٌة . -

 ؤنواعها .مصانع شبكات الري الحدٌث ب -

 مصانع البٌوت الببلستٌكٌة وتجهٌزاتها . -

 مصانع العوازل المابٌة وكٌماوٌات البناء . -

 مصانع تجهٌزات ومستلزمات مزارع الدواجن . -

 مصانع األدوٌة البٌطرٌة واللقاحات . -

 مصانع المطهرات والمنظفات . -

 مصانع العدد الٌدوٌة الزراعٌة . -

 المابٌة .مصانع المضخات  -

 مصانع النتاج العبوات الزراعٌة ومواد التؽلٌؾ . -

 * مجموعة من الشركات المتخصصة فً التسوٌق الزراعً ومنها :

 شركات معامبلت ما بعد الحصاد ) التعببة والتؽلٌؾ للمحاصٌل الزراعٌة (. -

 شركات النقل الزراعً . -

 شركات التخزٌن الزراعً . -

 للمنتجات الزراعٌة . شركات التوزٌع المحلً -

 شركات تصدٌر المنتجات الزراعٌة . -

 



 

   
58 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 الثروة السمكٌة -هـ 

 
أن قطاع االنتاج السمكً كان القطاع " وضعٌة االقتصاد الٌمنً قبل العدوان"ٌتضح من الجدول الوارد سابقا فً فصل 

ارتفع المٌزان التجاري بالنسبة لؤلسماك  الوحٌد الذي فً حالة نمو، ومساهمته فً صادرات الٌمن كانت فً تنامً مستمر حٌث
وبالرؼم من أن هذا أمر اٌجابً إال أن الخلفٌة . 2014ملٌون دوالر فً عام  193إلى  1990ملٌون دوالر فً عام  14من 

 .الفعلٌة لهذا النمو هو تركٌز السٌاسة االقتصادٌة على التصدٌر

كٌلومترا ، وٌعد من السواحل الؽنٌة باألسماك واألحٌاء البحرٌة التً  2500وتمتلك الجمهورٌة الٌمنٌة شرٌطا  ساحلٌا  ٌبلػ 
وتعد البحار الٌمنٌة مصدرا  أساسٌا  لتلبٌة إحتٌاجات السكان من األسماك التً . تعد مصدرا  أساسٌا  من مصادر األمن الؽذابً

 .لتشؽٌل الٌد العاملة الماهرةتعتبر من أهم الثروات الطبٌعٌة المتجددة، وموردا للعملة الصعبة، وقطاعا مهما 

ومن المعروؾ أن المنافسة العالمٌة على المصاٌد قد اشتدت فً العقود األخٌرة، خاصة وأن العدٌد من البحار التً كانت 
با بترشٌد وبا وآسٌا قد بدأت تشح فٌها األحٌاء البحرٌة، وقد قامت العدٌد من الدول فً اوروموردا أساسٌا لؤلسماك لشعوب أور

لكن هذا األمر دفعها . عملٌات الصٌد ووضع جداول زمنٌة لمواسم الصٌد بحٌث تتم المحافظة على الموجود من األسماك فٌها
وقد دفع هذا األمر العدٌد من . إلى التوجه نحو االستٌراد من دول نابٌة لسد الطلب فً األسواق المحلٌة فً أوروبا وآسٌا

شركات الصٌد البحري إلى ممارسة الصٌد ؼٌر المشروع فً مٌاه دول ضعٌفة سٌاسٌا مثلما هً الحال فً مٌاه الصومال، 
وقد ٌكون خلٌج عدن . حٌث تؤتً السفن من إسبانٌا وكورٌا الجنوبٌة ودول آخرى لصٌد السمك بكمٌات كبٌرة بشكل ؼٌر قانونً

 . منٌة عرضة لمثل هذه الممارسات بسبب ؼٌاب المراقبة وسٌطرة دول العدوان على مٌاههوالسواحل الٌ

إن كمٌة الصادرات المحلٌة من األسماك  2014وقد ذكرت تقارٌر صادرة عن وزارة الثروة السمكٌة الٌمنٌة فً ٌونٌو عام 
وتحتل صادرات الٌمن من األسماك . ؾ دوالرأل 428ملٌونا و 57طنا، بقٌمة  20987خبلل الربع األول من ذلك العام بلؽت 

دولة  12دولة آسٌوٌة وأفرٌقٌة وأوروبٌة، منها  50المرتبة الثانٌة بعد صادراتها من النفط، حٌث تصدر أسماك الٌمن إلى 
ى ووفقا لتلك التقارٌر فإن الصادرات السمكٌة تشّكل موردا  مهما للدخل القومً، وٌحظ. من الصادرات% 58عربٌة بنسبة 

باهتمام حكومً كبٌر، تمّثل فً تسهٌل إجراءات التصدٌر وتنظٌمها، لتحقق نموا  مضطردا  بفعل آلٌة اقتصاد السوق وزٌادة 
الطلب على األسماك فً األسواق الخارجٌة، حٌث أنشبت العدٌد من الشركات ومعامل التحضٌر وفق المعاٌٌر والشروط الدولٌة 

وكانت وزارة الثروة السمكٌة فً الٌمن تسعى إلى رفع قٌمة المنتجات السمكٌة . كومٌةواألوروبٌة، حسب قول التقارٌر الح
الموجهة للتصدٌر من خبلل عملٌة التصنٌع والتشجٌع على فتح خطوط إنتاج ذات قٌمة مضافة لتحقٌق النمو االقتصادي فً 

 16معمبل، منها  49معامل التحضٌر إلى مصانع، فٌما ارتفع عدد  3القطاع السمكً، حٌث بلػ عدد مصانع تعلٌب األسماك 
وٌشٌر تقرٌر وزارة الثروة السمكٌة إلى أن االستزراع . معمبل حاصبل على الرقم األوروبً فً معالجة وتحضٌر األسماك

السمكً فً الٌمن ٌمثل أهمٌة كبٌرة لعابداته االقتصادٌة وتخفٌفه من الضؽط على االصطٌاد البحري، وأنشؤت الٌمن فً عام 
طن من الجمبري الساحلً  800إلى  600مزرعة الستزراع الجمبري على سواحل البحر األحمر، تنتج سنوٌا  ما بٌن  2005

قد حققت رقما قٌاسٌا بلػ  2013وكانت عابدات الٌمن من الصادرات السمكٌة خبلل عام . ٌتم تصدٌر أؼلبه إلى دول شرق آسٌا
ألفا   30ألؾ فرصة عمل فً مجال الصٌد و  70وفر القطاع السمكً أكثر من كما ٌ. ملٌون دوالر، وفق تقارٌر الوزارة 300

 .فً مجال الصناعات السمكٌة واألنشطة األخرى المرتبطة بالقطاع السمكً

وللمقارنة . لكن عملٌة التصدٌر هً األخرى عرضة لئلجحاؾ، حٌث ٌتم تصدٌر الثروات السمكٌة دون السعر العالمً
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 . الثروة السمكٌة ونقارن بٌن أسعار التصدٌر وأسعار السوق العالمٌة باللون الرمادي ندرج هنا تقرٌرا لوزارة

أن كمٌة صادرات الببلد من األسماك واألحٌاء البحرٌة  2014ٌقول تقرٌر وزارة الثروة السمكٌة الٌمنٌة، الصادر عام 
وأشار التقرٌر (. دوالر للكٌلوؼرام 2,7ي أ. )ألؾ دوالر 874ملٌونا و 298آالؾ طن وبقٌمة  109بلؽت  2013خبلل العام 

وٌذكر التقرٌر إن أهم األنواع . دولة عربٌة وآسٌوٌة وإفرٌقٌة وأوروبٌة 45إلى أن تلك الكمٌة من األسماك تم تصدٌرها إلى 
 ألؾ دوالرا  456ملٌونا و 40طنا وبقٌمة  183ألفا و 16بكمٌة بلؽت ” الحبار” التجارٌة لؤلسماك التً تم تصدٌرها هً

 35بكمٌة ” الشروخ الصخري“( ، باإلضافة إلى دوالر للكٌلوؼرام 8دوالر للكٌلوؼرام، ٌبلػ سعره فً األسواق العالمٌة  2,5)
و  30دوالر للكٌلوجرام بٌنما سعر التسلٌم فً المٌناء فً استرالٌا ٌبلػ بٌن  10أي بسعر )دوالر  600ألفا و 360 طنا وبقٌمة

 310طنا بقٌمة ملٌون و 218بكمٌة ” شروخ األعماق“، وكذلك (للحجم، بسبب الطلب فً الصٌنوفقا  16رامللكٌلوؼدوالر  45
للجمبري “فٌما بلؽت الكمٌة المصدرة ( دوالر 10دوالر للكٌلوؼرام بٌنما السعر العالمً  6أي بسعر )دوالرا  418آالؾ و
دوالرات لكل كٌلوؼرام وهو سعر قرٌب من سعر األسواق  8أي ألؾ دوالر )  288مبلٌٌن و 3أطنان بقٌمة  407” الساحلً
  .(العالمٌة

لٌس المقصود من هذه المقارنات أن نبٌن أن هناك فسادا فً األمر، وهو أمر وارد، لكن الهدؾ هو التذكٌر بؤنه لو وجدت 
ة، وبنٌة تحتٌة لنقل هذه صناعة سمكٌة ٌمنٌة بؤسطول حدٌث وموانا تنزٌل األسماك، ومراكز تجمٌد وتعببة األسماك البحرٌ

ٌتم نقل بعض أنواع األسماك عالٌة القٌمة جوا أحٌانا لتصل طازجة لؤلسواق فً الٌوم التالً )المنتجات إلى األسواق العالمٌة 
 .لتمكن الٌمن من انتاج كمٌة أكبر من هذه األسماك وتسوٌقها مباشرة إلى األسواق العالمٌة بؤسعار منافسة( للصٌد

مٌة هذا القطاع إال أنه لم ٌنل اهتماما كبٌرا، خاصة فً األعوام األخٌرة حٌث انخفضت معدالت النمو لكمٌة لكن برؼم أه
وبصورة عكسٌة بٌنها وبٌن معدالت الزٌاده السكانٌة التً ( م2014ــ  2013ــ  2012)وقٌمة االنتاج السمكً خبلل االعوام 

ومن . االنتاج ومعدالت الزٌادة فً عدد السكان والتوسع العمرانً  من المفترض ان تكون هذه العبلقه طردٌة بٌن كمٌات
كما الٌزال الوعً والتثقٌؾ . اسباب ذلك ٌرجع الى عدم تولٌة الجهات المختصه القلٌل من االهتمام والرعاٌة بالثروه البحرٌه

ى من الٌمنٌٌن ال تندرج فً برنامجهم الؽذابً فً الٌمن بفوابد الثروة السمكٌة فً أدنى مستوٌاتها، حٌث أن الؽالبٌة العظم
األسبوعً تناول وجبة مؤكوالت بحرٌة، واألسباب كثٌرة ومتشعبة، فمثبل ؼالبٌة السكان فً المناطق الجبلٌة البعٌدة عن الشاطا 

 .زجةتعتبر المؤكوالت البحرٌة ؼالٌة وؼٌر ذات عادة دورٌة على قوابم وجباتهم، كما ٌفضل الٌمنٌون تناول الوجبات الطا

إضافة إلى ذلك تهدر كمٌات ال ٌستهان بها من الثروة السمكٌة فً الببلد، وذلك لتلؾ جزء من األسماك التً ٌتم اصطٌادها 
اما لطرق الحفظ أو لعدم تناول بعضا من تلك األنواع فً الٌمن مما ٌضطر الصٌادٌن إلى رمٌها فً البحر، وأٌضا بعد مراكز 

 .التسوٌق عن شواطا االصطٌاد

 خطط للنهىض بقطاع الثروة السمكية

الستراتٌجٌة وطنٌة للقطاع على المدى القرٌب والمتوسط  2013كانت وزارة الثروة السمكٌة قد وضعت خططا فً عام 

وتشٌر إحصابٌات . فً مختلؾ المجاالت التنظٌمٌة والتشرٌعٌة واإلستثمارٌة والرقابٌة ومشارٌع البنى التحتٌة للقطاع السمكً

نوعا  من األسماك واألحٌاء البحرٌة مما ٌجعله مإهبل  ألن ٌكون  350ثروة السمكٌة، إلى أن الٌمن ٌمتلك أكثر من وزارة ال

 . دولة ربٌسة فً إنتاج األسماك فً المنطقة

لكن مساهمة القطاع السمكً فً الناتج المحلً الٌمنً قد ترتفع بشكل كبٌر إذا توفرت وسابل الصٌد الحدٌثة ومنشآت 

حر األحمر والتً لم ٌتم بلذلك، خاصة فً المحافظات المطلة على ال الضرورٌةبة والتسوٌق والبنٌة التحتٌة األساسً التعب

وٌبلػ اجمالً الصٌد التقلٌدي لكمٌة وقٌمه المنتجات السمكٌه للمحافظات . التركٌز علٌها كثٌرا فً عملٌة تطوٌر قطاع الصٌد

من اجمالً الصٌد التقلٌدي وٌحتل البحر العربً % 18والشركات العامله فٌه نسبه التً تقع على البحر االحمر والمإسسات 

من % 75وتمثل محافظه الحدٌده نسبه (. 2014عام % )82وخلٌج عدن النصٌب االكبر من كمٌات االنتاج المحلً بنسبه 

 .اجمالً االنتاج فً البحر االحمر 

 مشروع ميناء الخىبة

تشٌر دراسة أجرتها وزارة الثروة السمكٌة حول مشروع تطوٌر مركز إنزال األسماك فً مٌناء الخوبة، إلى أن الهدؾ منه 

 هو تحسٌن عملٌة التداول والحفظ للمنتجات السمكٌه و تشؽٌل األٌادي العاملة من الصٌادٌن وسكان المناطق الساحلٌه

 . اثناء حٌاة المشروع( التهامٌه) 
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السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

كما ٌعتبر مٌناء الخوبة ثانً أكبر الموانا السمكٌة الٌمنٌة المطلة على . الخوبة فً الشمال من مدٌنة الحدٌدة تقع منطقة
، وٌتم إنزال االنتاج السمكً لقوارب الصٌد التقلٌدي للقوارب المسجلة فٌه، اضافة الى انتاج (بعد مٌناء الحدٌدة)البحراألحمر 

وعدد من قوارب الصٌادٌن التقلٌدٌٌن االرٌتٌرٌٌن، حٌث تبلػ كمٌة  نزال المجاورة،عدد من القوارب المسجلة فً مراكز اال
اال ان هذه االرقام ال تتناسب  (.طن متري سنوٌا 5000)االنتاج السمكً المسجلة من قبل الجهات الرسمٌة فً المٌناء حوالً 

وٌتم فً هذا الموقع عرض كافة انواع االسماك التً ، (طن متري سنوٌا10000)مع حجم االنزال الفعلً الذي ٌقدر بما ٌقارب 
كما أن الجودة التً علٌها االسماك . ٌتم اصطٌادها من البحر األحمر، ولكن الباؼة هً الكمٌات التً تتصدر قابمة اإلنتاج

التالفة، وانخفاض  المسوقة ردٌبة والتتناسب مع معاٌٌر الجودة وطرٌقة التداول المتبعة فً المٌناء تإدي الى زٌادة الكمٌات
قٌمتها التسوٌقٌة، وما ٌهدؾ الٌه المشروع هو معالجة جزء من المشكلة والمساهمة فً انشاء البنٌة التحتٌة للتسوٌق السمكً 
وتقدٌم سلعة ذات جودة عالٌة للجمهورالمستهدؾ وبؤسعار مناسبة لكل من المستهلك والمسوق الباحثٌن عن الجودة فً إطار هذا 

  .المشروع

الثلج ٌتم جلبه الى الموقع من خبلل ، مٌناء االصطٌاد شامبل رصٌؾ االنزال وحوض لوقوؾ القوارب –لخدمات المتوفرة ا
تجار ومصانع الثلج التً تقع فً المناطق الداخلٌة فً تهامة وٌوجد بالقرب من بوابة المٌناء مصنع للثلج مع مولد كهربابً 

خوبة من خبلل مشروع االسماك الخامس اال ان الجمعٌة لم تقوم بتشؽٌله نهابٌا بالرؼم تم تسلٌمه لجمعٌة ال( ٌوم/ طن 5بطاقة )
توجد ، الكهرباء توجد شبكه للكهرباء العمومٌة اال انها ال تعمل فً الوقت الحالً، من مرور اكثر من خمس سنوات على انشابه

توجد مساحات واسعة من االرض ضمن ممتلكات  ،ساحة لئلنزال السمكً مجهزة ولم ٌتم تشؽٌلها من قبل الجهة المختصة
 .المٌناء ٌمكن تحدٌد الموقع المناسب إلنشاء المشروع واستبجار االرض الكافٌة إلنشاء المشروع  من هٌبة المصاٌد السمكٌة

ك ٌومٌا كجم من األسما 3,300وتإكد دراسة الجدوى التً انجزتها وزارة الثروة السمكٌة أنه باالمكان مبدبٌا تسوٌق كمٌة 
على أن تزٌد كمٌه عرض المنتج مستقببل بقدر ٌتوازى مع كمٌة الطلب فً ( اسماك مجمده% 30، اسماك طازجه% 70)

هذا إذا مآتم األخذ بعٌن االعتبار تبلفً كافه أوجه ونواحً القصور المستخدمة حالٌا فً التسوٌق ابتداء من عملٌة . االسواق
 . لتخزٌن والنقل والتسوٌق للمنتجات السمكٌهالصٌد و الشراء والتحضٌر والحفظ وا

 :٠ضّغً فٟ ثالعضغّجسثس ثٌضج١ٌز،ػذث رٌه فمذ ٚضؼش ٚصثسر ثٌغشٚر ثٌغّى١ز دشٔجِؾج ٌضط٠ٛش ٘ز ثٌمطجع فٟ وً أٔقجء ث١ٌّٓ 

 

 الثروة السمكية ةروزا
ثٌضىٍفز 

ثالعضغّجس٠ز 

 ثٌضمذ٠ش٠ز

ثٌطجلز 

ثإلٔضجؽ١ز 

 ثٌّمضشفز

ِٕضؾجس / خذِجس 

 ثٌّطٍٛدزثٌّششٚع 
ِضث٠ج ٚخظجةض 

 ثٌّٛلغ
ثٌّٛلغ/ ثٌّٛثلغ 

 ثٌّمضشفز
 ٚطف ثٌفشطز ثالعضغّجس٠ز

ٔٛع 

ثٌفشطز 

 ثالعضغّجس٠ز
َ 

صمذس ثٌضىٍفز 

ثالعضغّجس٠ز 

فغخ فؾُ 

ثٌّششٚع ِٓ 

 لذً ثٌّغضغّش

فغخ فؾُ 

 ثٌّششٚع

 أعّجن ٚأف١جء ِجة١ز

 ثٌشٚد١جْ )ثٌؾّذشٞ(.

أظٙشس ٔضجةؼ ثٌّغـ 

ثٌشجًِ ٌٍشٛثطب 

( 25ِالةّز )ث١ّٕ١ٌز 

ِٛلؼجً فٟ ثٌذقش 

ثألفّش ٚخ١ٍؼ ػذْ 

العضضسثع ٚصشد١ز 

ثألعّجن ٚثألف١جء 

ثٌّجة١ز ِٕٙج 

( ِٛلؼجً 14ػذد)

ِالةّجً العضضسثع 

ثٌشٚد١جْ )ثٌؾّذشٞ( 

 خظجةظٙج فذدس

ِٓ ف١ظ  ثٌطذ١ؼ١ز

ثٌّٛلغ ثٌؾغشثفٟ 

ٚثٌّغجفز ثٌّضجفز 

ٚدسؽز 

 ثٌٍّٛفز...ثٌخ

ثٌؾذثٚي ثٌّشفمز 

صذ١ٓ ثٌّٛثلغ 

ثٌّمضشفز إللجِز 

ِشجس٠غ 

ثالعضضسثع 

ٚثٌضشد١ز ٌألف١جء 

 ثٌّجة١ز

٠ٙذف ٘زث ثٌّششٚع إٌٝ ثعضضسثع ٚصشد١ز ٚصغ١ّٓ 

ثألعّجن ٚثألف١جء ثٌّجة١ز دّخضٍف أٔٛثػٙج ٚرٌه ِٓ خالي 

إٔشجء ثٌّضثسع ثٌغّى١ز دؤٔٛثػٙج ثٌّخضٍفز فٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ 

ثٌّٛثلغ ثٌطذ١ؼ١ز ثٌّٕضششر ػٍٝ طٛي ثٌشش٠ظ ثٌغجفٍٟ 

وُ صمش٠ذجً، ٚثٌزٞ ٠ض١ّض دضضجس٠ظ  2500ثٌذجٌغ أوغش ِٓ 

ٚد١تجس دقش٠ز طذ١ؼ١ز ِّضجصر ِٚالةّز إللجِز ِضثسع 

ثٌضشد١ز ٚثٌضغ١ّٓ ٌألعّجن دؤٔٛثػٙج ثٌّخضٍفز، ٚػٍٝ ٚؽٗ 

 ٚثٌؼشدٝ....ثٌخ. ثٌخظٛص ثٌشٚد١جْ ٚثٌضٛٔز ٚثٌىشش

ثعضضسثع 

 ٚصشد١ز

ٚصغ١ّٓ 

ثألعّجن 

ٚثألف١جء 

 ثٌّجة١ز

1 

ضغجدٙج ِٓ ٠ضُ ثف

لذً ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز ثٌضٟ 

 عٛف صؼذ ٌزٌه

٠ضُ صمذ٠ش٘ج 

ٚفمجً 

ٌإلِىج١ٔجس 

ثٌّضٛفشر 

ٌذٜ 

ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز 

ثٌخجطز 

دّغً ٘زٖ 

 ثٌّشجس٠غ

خضْ ٚصؾ١ّذ ثٌّٕضؾجس 

 دؾ١ّغ ثٔٛثػٙج

لش٠ذز ِٓ ِشثوض 

ثالٔضثي ٌغٌٙٛز 

 ثٌضخض٠ٓ ٚثٌضؾ١ّذ

ِشثوض ثإلٔضثي 

ثٌغّىٟ ثٌّٕضششر 

ػٍٝ طٛي 

ثٌغجفٍٟ  شش٠ظثٌ

ٚصضشوض طجلز  .

ثٌخضْ ٚثٌضؾ١ّذ 

ٚثٌغٍؼ ثٌمجةّز فٟ 

عالط ِقجفظجس 

 –ٟ٘ فضشِٛس 

 ثٌقذ٠ذر - ػذْ

٠ٙذف ٘زث ثٌّششٚع إٌٝ إلجِز عالؽجس وذ١شر 

فٟ ثٌّذْ ثٌغجف١ٍز ثٌشة١غ١ز  ٚثٌضؾ١ّذ  ٌٍخضْ ِٚضٛعطز

 ِٚشثوض ثإلٔضثي ثٌشة١غ١ز.

ٚؽٗ ٠ظً ثالعضغّجس فٟ ٘زث ثٌّؾجي لجةّجً ٚػٍٝ 

 –ثٌخظٛص فٟ ثٌّقجفظجس ثٌغجف١ٍز ثألخشٜ )ثٌّٙشر 

 (. عمطشٜ ؽض٠شر –فؾز–صؼض –ٌقؼ –أد١ٓ –شذٖٛ 

صش١ش ثٌّؤششثس ثإلفظجة١ز إٌٝ أْ إؽّجٌٟ و١ّز ثإلٔضجػ 

طٓ ، فٟ ف١ٓ  أٌف  (600ثٌغّىٟ ثٌغٕٛٞ ٠ظً إٌٝ )

ٌٍغالؽجس ثٌمجةّز صظً ِٓ  ٚثٌضؾ١ّذ٠ز أْ ثٌغؼز ثٌضخض١ٕ٠ز

 ( ِؾّذر. 21( ِخضْ ٌٚؼذد )22ذد )( طٓ ٌٚؼ50-20)

 ( طٓ/ث١ٌَٛ،1000صمذس ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز ٌّؼجًِ ثٌغٍؼ )

( ِؼّالً صضذغ ثٌمطجع ثٌؼجَ ٚثٌخجص 80صغطٝ ٔشجط ػذد )

 ٚثٌضؼجٟٚٔ.

عالؽجس 

ثٌخضْ 

 ٚثٌضؾ١ّذ
2 
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٠ضُ ثفضغجدٙج ِٓ 

لذً ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز ثٌضٟ 

 عٛف صؼذ ٌزٌه

٠ضُ صمذ٠ش٘ج 

ٚفمج 

ٌإلِىج١ٔجس 

ٌّضٛفشر ث

ٌذٜ 

ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز 

ثٌخجطز 

دّغً ٘زٖ 

 ثٌّشجس٠غ

ٔمً ثٌّٕضؾجس ثٌغّى١ز 

دثخً 

ثٌٝ  ظذ٠شضٚثٌ ثٌؾّٙٛس٠ز

 ثٌخجسػ

 صٛفش ثالعٛثق
ػَّٛ ِقجفظجس 

 ثٌؾّٙٛس٠ز

٠ٙذف ٘زث ثٌّششٚع إٌٝ ٔمً ثٌّٕضؾجس ثٌغّى١ز دثخ١ٍجً 

ٚخجسؽ١جً ػذش أعطٛي فذ٠ظ صضٛثفش ف١ٗ وجفز ثٌّٛثطفجس 

ٚثٌظق١ز ثٌضٟ صقجفع ػٍٝ ؽٛدر ثألعّجن ٚثألف١جء ثٌف١ٕز 

ثٌذقش٠ز ثألخشٜ ، فجألعّجن ِٕٚضؾجصٙج ٟ٘ ثٌغٍؼز ثٌغزثة١ز 

ثألوغش ٚثألعشع ػشضز ٌضذ٘ٛس ؽٛدصٙج دغذخ ػٛثًِ 

دسؽز ثٌقشثسر ٚثٌٛلش ٚطشق ثٌضذثٚي ثٌظق١ز ٘زث ِٓ 

ٔجف١ز ؛ ِٚٓ ٔجف١ز عج١ٔز فئْ ِؼظُ ثٌٛضغ ثٌشث٘ٓ ٌضذثٚي 

ّجن ث١ّٕ١ٌز ٠ؤدٜ إٌٝ ضؼف فٟ ٔٛػ١ز ٚصغ٠ٛك ثألع

٠ٚقٛي دْٚ صظذ٠ش   ٚل١ّز ثإلٔضجػ ثٌغّىٟ ث١ٌّٕٝ ،

ثألعّجن إٌٝ ثٌغٛق ثألٚسٚد١ز ٚث١ٌجدج١ٔز ٚغ١ش٘ج ِٓ 

ثألعٛثق ثٌؼج١ٌّز ، ٚالشه فٟ أْ ثٌضؾجسر ثٌغّى١ز 

ِظجدس ثٌذخً ثٌشة١غ١ز ٌّؼظُ عىجْ ثٌّٕجطك  إفذ صؼضذش

ثٌؼٛثًِ ٚثٌضطٛسثس ثٌضٟ  ثٌغجف١ٍز ، ٚ٘ٝ دزٌه صضؤعش دىً

صؤعش فٟ ثٌضؾجسر ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ، خجطزً أْ 

ثٌّٕضؾجس ثٌغّى١ز ٟ٘ إفذٜ ثٌغٍغ ثٌم١ٍٍز ثٌضٟ صقمك ث١ٌّٓ 

 ً  ف١ٙج ، ٚثٌزٞ ٠ظذس ِؼظّٙج دٛعجةً ٔمً صظذ٠ش٠جً  فجةضج

ف١ٙج ِؼج١٠ش ِٚٛثطفجس ضذظ ثٌؾٛدر ، ٚأل١ّ٘ز  صضٛفش ال

ٚل١ّز ِضجفز ػج١ٌز ، الدذ صظذ٠ش ثألعّجن ث١ّٕ١ٌز دؾٛدر 

ِٓ أعطٛي ٔمً ِؾٙض دؤفذط ثٌّٛثطفجس ثٌف١ٕز ٚثٌظق١ز 

ثٌضٟ صقجفع ػٍٝ ؽٛدر ثألعّجن ٚثألف١جء ثٌذقش٠ز ثألخشٜ 

، ٌضقغ١ٓ ِؼذالس ثعضٙالن ثٌفشد ِٓ ثألعّجن ، ٚدػُ 

ثألِٓ ثٌغزثةٟ ث١ٌّٕٟ ٚثٌؼشدٟ وّج أْ صغط١ز وجفز ِٕجطك 

١ٕز ِٓ ثألعّجن ٚثألف١جء ثٌغٛق ثٌّق١ٍز دجٌؾّٙٛس٠ز ث١ٌّ

 ثٌذقش٠ز ثألخشٜ ٠قضجػ أ٠ضجً ٌّغً ٘زث ثألعطٛي .

ٔمً 

ثٌّٕضؾجس 

ثٌغّى١ز 

دثخ١ٍجً 

 ٚخجسؽ١جً 

3 

٠ضُ ثفضغجدٙج ِٓ 

لذً ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز ثٌضٟ 

 عٛف صؼذ ٌزٌه

٠ضُ صقذ٠ذ 

ثٌطجلز 

ثإلٔضجؽ١ز 

ضّٓ 

ثالصفجل١جس 

ثٌّٕط١ز د١ٓ 

ثٌّغضغّش 

صثسر ٚٚ

ثٌغشٚر 

ثٌغّى١ز ٌىً 

 ١جدط لجسدج

ثالعّجن ٚثالف١جء 

 ثٌذقش٠ز دّخضٍف ثٔٛثػٙج

ٚفشر ثالف١جء 

ثٌذقش٠ز فٟ صٍه 

 ثٌّٕجطك

 -ثٌّٕجطك ثٌضج١ٌز: 

ِٕطمز ثالطط١جد 

ثٌغجفٍٟ خجسػ 

فذٚد أسدؼز ١ًِ 

دقشٞ ِٓ أدٔٝ 

فذ ٌٍؾضس فٟ 

ث١ٌّجٖ ثٌذقش٠ز 

 –ٌخ١ٍؼ ػذْ 

 –ثٌذقش ثٌؼشدٟ 
 ؽض٠شر عمطشٜ.

ِٕطمز ثالطط١جد 

ثٌمجػٟ ثٌظٕجػٟ 

خجسػ فذٚد 

عّج١ٔز ١ًِ دقشٞ 

ِٓ أدٔٝ فذ 

ٌٍؾضس فٟ خ١ٍؼ 

ثٌذقش  –ػذْ 

ؽض٠شر  –ثٌؼشدٟ 

 عمطشٜ

ِٕطمز ثالطط١جد 

ثٌظٕجػٟ 

ثٌغطقٟ ٚثٌمجػٟ 

دجٌّٕطمز 

ثاللضظجد٠ز 

 ثٌخجٌظز

٠ٕقظش ٔشجط 

ثالطط١جد فٟ 

ثٌذقش ثألفّش 

ػٍٝ ثالطط١جد 

ثٌغجفٍٟ خجسػ 

فذٚد عضز ١ًِ 

دقشٞ ِٓ أدٔٝ 

 فمظٌٍؾضس فذ 

٠ٙذف ٘زث ثٌّششٚع إٌٝ ثطط١جد ثألعّجن ٚثألف١جء 

ثٌّجة١ز ثٌمجػ١ز ٚثٌغطق١ز دؤٔٛثػٙج ثٌّخضٍفز ٚثٌّضٛفشر 

دى١ّجس ٘جةٍز فٟ ِخضٍف ِٕجطك ثالطط١جد، ٚرٌه ٚفمجً 

الصفجل١ز ّٔط١ز صُذشَ د١ٓ ثٌّغضغّش ٚٚصثسر ثٌغشٚر ثٌغّى١ز 

 أٚ ث١ٌٙتجس ثٌضجدؼز ٌٙج.

ثطط١جد 

ثألعّجن 

ٚثإلف١جء 

 ٌذقش٠زث

4 

٠ضُ ثفضغجدٙج ِٓ 

لذً ثٌّغضغّش 

ٚثٌذسثعز ثٌضٟ 

 عٛف صؼذ ٌزٌه

٠ضُ ثفضغجدٙج 

 ِٓ لذً
 شثٌّغضغّ

ٚثٌذسثعز 

ثٌضٟ عٛف 

 صؼذ ٌزٌه

 ثطط١جد ٚصقض١ش

 ثالعّجن  ٚصظذ٠ش

 ٌٍخجسػ.

ثطط١جد ٚصقض١ش 

 ثالعّجن ٌٍضغ٠ٛك ثٌذثخٍٟ

صؼ١ٍخ ثألعّجن ثٌمجدٍز 

ٌٍضؼ١ٍخ ٌالعضٙالن 

 ثٌّقٍٟ ٚثٌضظذ٠ش

صٛفش عشٚر عّى١ز 

وذ١شر فٟ 

 ثإلل١ّ١ٍز . ث١ٌّجٖ

ثالعضفجدر ِٓ ٚفشر 

ثٌغشٚر ثٌغّى١ز 

دضط٠ٛش ٚعجةً 

 ثالطط١جد . ٚطشق

ثٌغشٚر  إعضغالي

ثٌغّى١ز ثٌمجػ١ز ػٓ 

طشق ٚعجةً ثٌظ١ذ 

 ثٌّضطٛسر

صّضغ ثألعّجن ث١ّٕ١ٌز 

٠ّىٓ إلجِز 

ثٌّششٚع فٟ 

ؽ١ّغ ثٌّقجفظجس 

 ثٌغجف١ٍز
)ثٌقذ٠ذر، ػذْ، 

 ثٌّىال، ثٌّٙشر(

 

 وذ١شر، صقضٛٞ ث١ٌّجٖ ثإلل١ّ١ٍز ث١ّٕ١ٌز ػٍٝ عشٚر عّى١ز

( ٔٛع د١ّٕج ثٌّغضغً 350ف١ظ صذٍغ ثألٔٛثع ثٌّضٛثؽذر )

جد ثألعّجن ( ٔٛع ، ٠ٚضُ فج١ٌجً ثطط90١)  ِٕٙج فٛثٌٟ

ثٌغطق١ز دشىً ػجَ دٛثعطز ٚعجةً ثالطط١جد ثٌضم١ٍذٞ 

ٌٚزٌه فئْ ثألعّجن ثٌمجػ١ز ٚثألعّجن ثٌّضٛثؽذر فٟ ػّك 

 وجًِ . دشىً ثعضغالٌٙج ٠ضُ ال ث١ٌّجٖ ثإلل١ّ١ٍز

ٚصقشص ثٌقىِٛز ث١ّٕ١ٌز ػٍٝ صشؾ١غ ثالطط١جد 

ثٌظٕجػٟ ٚإلجِز ِٕشآس ثٌضقض١ش ٚثٌضؼ١ٍخ ألغشثع 

 ٚثٌضظذ٠ش.ثٌغٛق ثٌّقٍٟ 

صقض١ش 

ٚصظذ٠ش 

 ثألعّجن
5 
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دغّؼز ؽ١ذر ِغ 

صٛفش فشص وذ١شر 

ٌٍضظذ٠ش إٌٝ 

 أٚسٚدج ٚششق أع١ج.

ُ صقذ٠ظ ٚصٕظ١

ػ١ٍّجس ثالطط١جد 

 ثٌغجفٍٟ ٚثٌظٕجػٟ

 

ٌمكن إنجاز هذه المشارٌع المقترحة بسرعة وكفاءة أكبر عن طرٌق التفاوض مع الدول ذات التقالٌد العرٌقة فً مجال 
لتزوٌد الٌمن بؤسطول صٌد بحري حدٌث ومنشآت تعببة وتسوٌق المنتجات  إسبانٌاالصٌد البحري مثل الصٌن أو الٌابان أو 

 .مقابل تزوٌد أسواق تلك الدول بمنتجات بحرٌة بؤسعار تفضٌلٌة، أو إنشاء شركات مشتركة للصٌد البحري
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 ـ الصناعاتو

إذا كانت البنٌة التحتٌة األساسٌة هً قاطرة النمو االقتصادي والتنمٌة، فإن 

الصناعات هً محرك تلك القاطرة. لكن بدون وجود بنٌة تحتٌة وحماٌة 

 للصناعات الوطنٌة لن توجد صناعة وال نمو. 

 1995االقتصادي فً الٌمن الذي بدأ عام  حكم برنامج ما ٌسمى باالصبلح
تحت توجٌه البنك الدولً وصندوق النقد الدولً على ما وجد من قطاع 
صناعً ٌمنً بالموت، وتم وأد أي أمل فً مستقبل الصناعة وامكانٌة 
االستثمار فً الصناعات فً الٌمن بسببه. وأهم النقاط التً جاء بها برنامج 

 االصبلح هذا:  

 الحكومً عن السلع االساسٌة كالوقود، مما جعل كلفة االنتاج المحلٌة ترتفع.رفع الدعم  ●

رفع الحماٌة عن االنتاج الصناعً المحلً عن طرٌق إلؽاء أو خفض الرسوم الجمركٌة على البضابع األجنبٌة مما  ●

رخٌصة لكن ذات نوعٌة فتح الباب أمام السلع األجنبٌة المنافسة للمنتوج المحلً والتً أؼرقت السوق الٌمنٌة بسلع 

 أسوأ.

 تخلً الدولة عن تطوٌر البنٌة التحتٌة األساسٌة التً ال ٌمكن ان توجد الصناعة بدونها. ●

 تخلً الدولة عن إدارة معظم الصناعات المتوسطة والكبٌرة التً كان القطاع الحكومً ٌدٌرها. ●

صناعً، مصدر ترعاه الدولة عبر سٌاسات ٌضاؾ إلى هذا عدم وجود مصدر تموٌل موثوق لبلستثمارات فً القطاع ال

إقراض إبتمانٌة للصناعٌٌن، خاصة الصناعات الناشبة، ناهٌك عن ؼٌاب البحث والتطوٌر فً القطاع الصناعً الذي ٌحتاج إلى 

 استثمارات حكومٌة.  

 معوقات التنمٌة الصناعٌة

 

لسوق بالمنتجات األجنبٌة، ٌشكل ؼٌاب البنٌة باإلضافة إلى عدم وجود الحماٌة الحكومٌة للصناعات المحلٌة واؼراق ا

التحتٌة األساسٌة العابق األساسً للنمو الصناعً. إن ارتفاع تكلفة الكهرباء والمٌاه وانقطاعهما المستمر ٌعتبر أمرا مدمرا 

ألسواق بسهولة للصناعات. كما أن عدم وجود بنٌة تحتٌة للنقل قادرة على نقل المواد الخام إلى المصانع، والمنتجات إلى ا

 وبتكلفة قلٌلة، عامبل آخر فً تؤخر النمو الصناعً. وٌضاؾ إلى ذلك عدم توفر الٌد العاملة الماهرة. 

باإلضافة إلى ذلك، ال ٌوجد نظام مصرفً إبتمانً ٌوفر رأس المال لتؤسٌس الصناعات الجدٌدة، وكما أن النظام البنكً 

القطاع الصناعً، حٌث ٌتطلب ذلك تشجٌع البنوك لبلستثمار عبر التخفٌضات  الٌمنً ال ٌساهم بشكل فاعل فً االستثمار فً

والتسهٌبلت الضرٌبٌة، باإلضافة إلى توجٌهه نحو االستثمار فً الصناعات عبر القوانٌن واللوابح التنظٌمٌة التً تقٌد االستثمار 

 من استثمار رإوس األموال الٌمنٌة فً الخارج.  فً المضاربات المالٌة والعمبلت واألسواق العقارٌة )للمضاربة( وكذلك الحد

الصناعً الوطنً. فبلد مثل السوٌد تتبع  لئلنتاجإن توفٌر بنٌة تحتٌة قوٌة، ٌمكن اعتباره بحد ذاته نوعا من أنواع الحماٌة 

حكومته سٌاسة تحرٌر األسواق وال تفرض القٌود على المنتجات األجنبٌة، لكنها فً ذات الوقت توفر الكهرباء الرخٌصة 

، تستثمر فً البحث العلمً وطرق النقل السرٌعة والعمالة الماهرة عن طرٌق التعلٌم المجانً من الروضة حتى التعلٌم العالً

وبهذا تجعل القدرة التنافسٌة للصناعات السوٌدٌة متفوقة على ؼٌرها بحٌث ال تستطٌع العدٌد من المنتجات األجنبٌة منافسة 

المنتج الصناعً السوٌدي. لكن ال ٌنطبق هذا على المنتجات االستهبلكٌة مثل المبلبس واألحذٌة والكمالٌات، حٌث تحاول 

الصناعٌة والتقنٌة المتقدمة. بطبٌعة الحال ٌنبؽً للٌمن أن ٌحمً انتاجه الوطنً حتى فً  السوٌد المنافسة فً مجال المنتجات

مجال الصناعات االستهبلكٌة كبداٌة لتشؽٌل الٌد العاملة وتوفٌر العملة األجنبٌة وبناء قاعدة انتاجٌة ٌمكن تطوٌرها فً المستقبل 

 لتشمل منتجات أكثر تطورا ومنتجات منافسة للتصدٌر. 
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 الخروج من المؤزق

كما هو مذكور سابقا، ال بد من توفر بنٌة تحتٌة قوٌة تتولى الدولة بناءها وتموٌلها لٌستطٌع القطاع الصناعً فً الٌمن من 

رفع قدرته االنتاجٌة والتنافسٌة. باإلضافة إلى ذلك تجذب البنٌة التحتٌة والخدمات المرتبطة بها المستثمرٌن األجانب بقوة لبناء 

ع فً الٌمن سواء للسوق المحلٌة أو إعادة التصدٌر إلى دول آخرى. كانت لدى إثٌوبٌا خطط لبناء مراكز صناعٌة عدٌدة مصان

فً عدة مدن فً البلد. لكنها لم تستطع اإلنطبلق إال بعد بناء السدود الكبرى التً مكنتها من توفٌر الكهرباء للصناعات. وقد بدأ 

لصناعات الصٌنٌة، بالتوجه إلى اثٌوبٌا باعتبارها مركزا صناعٌا واعدا. وسوؾ ٌعزز بناء المستثمرون األجانب، وباألخص ا

شبكة سكك الحدٌد الوطنٌة هذا التقدم الصناعً أكثر فؤكثر. أما ربط اثٌوبٌا بدول الجوار األفرٌقً وباألسواق العالمٌة عبر سكة 

 منتجات االثٌوبٌة.حدٌد جٌبوتً وموانبها فسوؾ ٌفتح األسواق العالمٌة أمام ال

هم خطوط التجارة العالمٌة وقربه من العدٌد من أإن لدى الٌمن ممٌزات أكبر من أثٌوبٌا، حٌث موقعه الجؽرافً على 

 األسواق، هذا باإلضافة إلى توفر المواد األولٌة للعدٌد من الصناعات، باإلضافة إلى الٌد العاملة الرخٌصة.  

افسة الخارجٌة عبر فرض الرسوم الجمركٌة والضرابب، باإلضافة إلى اٌبلء االفضلٌة إن حماٌة المنتج الوطنً من المن

بالمناقصات الحكومٌة للمنتجات المختلفة للمنتجات الوطنٌة على سبٌل المثال، سوؾ ٌعطً قٌمة مضافة للصناعات الٌمنٌة 

نتجات الصناعٌة إذا توفرت فً الٌمن، مثل مدخبلت المعلى وٌعزز قدرتها التنافسٌة. كما ٌجب فرض الرسوم الجمركٌة أٌضا 

 القطن والجلود والمعادن والمواد الببلستٌكٌة والكٌمٌاوٌات التً ٌنتجها القطاع التحوٌلً النفطً. 

كما ٌنبؽً اإلهتمام بعملٌة ربط النظام التعلٌمً فً الٌمن بعملٌة التنمٌة الصناعٌة عن طرٌق التركٌز على التعلٌم المهنً 

لق كوادر مدربة ودفعها إلى سوق العمل الصناعً. دعم الموهوبٌن والمخترعٌن مادٌا وتوفٌر ما ٌلزم من حاضنات والتقنً لخ

أعمال لكً ٌستطٌعوا تحوٌل أفكارهم واختراعاتهم إلى مشروعات صناعٌة. كما ٌجب تشجٌع الكفاءات المهاجرة فً العودة 

 بلق مشارٌع صناعٌة وتقنٌة وخدمٌة. والمساهمة بالخبرات التً اكتسبتها فً الخارج فً إط

وكما هو مذكور سابقا، ٌجب تموٌل الصناعات عن طرٌق بورصة صناعٌة ؼٌر مضاربٌة. واستقطاب رإوس األموال 

 المهاجرة والٌمنٌٌن فً المهجر لبلستثمار فً هذه البورصة.

جذب االستثمارات األجنبٌة عن طرٌق خلق المناخ المناسب لها مثل البنٌة التحتٌة الحدٌثة والموثوقة، والٌد العاملة الماهرة 

ومنافذ التصدٌر. لكن ال ٌنبؽً إعفاء المستثمرٌن األجانب كلٌا من االلتزامات الضرٌبٌة واعادة استثمار جزء من األرباح فً 

 وتوفٌر الرعاٌة االجتماعٌة للعمال وأسرهم.   تطوٌر منشآتهم داخل الٌمن 

 المناطق الصناعٌة
مشروع المناطق الصناعٌة لتحفٌز وجذب االستثمارات، خاصة  2006أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الٌمنٌة فً عام 

الصناعٌة  المناطق التً أنجزت دراسات الجدوى االقتصادٌة لها فً عدن والحدٌدة وحضرموت. وٌتضمن مشروع المناطق

سابقة الذكر إنشاء عشر مناطق صناعٌة تخصصٌة فً عدد من المحافظات. وروعً فً اختٌار مواقع  الثبلثةباإلضافة إلى 

 نى التحتٌة.المناطق الصناعٌة ان تكون قرٌبة من الموانا والطرق الدولٌة وتحتل مساحات كافٌة من االراضً وخدمات الب

 بعدن:المنطقة الصناعٌة والتخزٌنٌة  ●

أختٌر موقع مشروع المنطقة الصناعٌة بعدن لبلستفادة من المزاٌا والموقع الهام ألرض المشروع نظرا  لقربه من مٌناء 

الحاوٌات والمطار والمناطق الصناعٌة القابمة بالقطاع والرتباطه بشبكة الطرق الربٌسٌة والمحورٌة للمدٌنة وأٌضا  قربه من 

المنطقة على مراحل  ( هكتار األمر الذي سٌتٌح تطوٌر835وجود مساحة كبٌرة تقدر بحوالً )المرافق السكنٌة والخدمٌة، و

 .وبحسب الطلب

وتهدؾ المنطقة الى إقامة وتطوٌر منطقة صناعٌة استثمارٌة متكاملة تخصص إلقامة مشارٌع استثمارٌة منها على سبٌل 

بلبس وترٌكو ، مجموعة الصناعات الورقٌة ومعدات الطباعة المثال صناعة مواد البناء ومعامل وورش ، صناعات ؼذابٌة ، م

 والنشـر ، صناعات الكترونٌة وكهربابٌة ، منطقة تخزٌن ، باالضافة الى الخدمات اإلدارٌة والتجارٌة المساعدة . 
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ان عدد  مبٌنة دوالر، 830الؾ و  727ملٌون و  49وتشٌر دراسات الجدوى الى ان التكلفة االستثمارٌة للمشروع تبلػ 

كبٌر من الخامات الزراعٌة والموارد السمكٌة والمعدنٌة وؼٌر المعدنٌة متوفر فً مدٌنة عدن والمناطق المجاورة لها ، كما ان 

العمالة محلٌة متوفرة من الجنسٌن وبؤجور منافسة فً معظم المجاالت المطلوبة وهً عمالة شابة وماهرة ولدٌها قابلٌة كبٌرة 

 ،، أسواق الشرق األوسط، أفرٌقٌا توضح دراسات الجدوى للمنطقة ان السوق المستهدفة هً السوق المحلٌةللتدرب والتؤهٌل. و

 أوروبا وشبه القارة الهندٌة.

اما عن البنٌة التحتٌة ومدى توفر الخدمات األساسٌة فتشٌر الدراسة إلى إمكانٌة توفٌر الطاقة الكهربابٌة بشكل جزبً من 

مٌجاوات( ، قابلة 14ٌة فً الموقع بمحطة التولٌد الخاصة بالمنطقة الحرة البالػ طاقتها اإلنتاجٌة حالٌا  )خبلل ربط الشبكة الداخل

مٌجاوات( ، كما ٌمكن توفٌر تموٌنات المٌاه وخدمات الصرؾ الصحً وإن بشكل محدود من خبلل ربط 28)للتوسع إلى 

ان تشؽل المنطقة فً   لربٌسٌة للمدٌنة. وتتوقع الدراساتالشبكات الداخلٌة فً الموقع بشبكات المٌاه والصرؾ الصحً ا

 االؾ كادر كحد ادنى. 9مرحلتها االولى عدد ال ٌقل عن 

 المنطقة الصناعٌة فً الحدٌدة: ●

جٌزان والطرٌق اإلقلٌمً  -تقع المنطقة الصناعٌة فً محافظة الحدٌدة شمال مدٌنة الحدٌدة وٌحٌطها الطرٌق الدولً الحدٌدة 

كٌلو متر  42الصلٌؾ وبذلك تكون فً موقع متوسط بٌن مٌنابً الحدٌدة والصلٌؾ. وتبلػ مساحة المنطقة الصناعٌة  -الحدٌدة 

مربع قابلة للتوسع لبلرتباط بمٌناء الحدٌدة. وانجزت وزارة الصناعة والتجارة دراسة الجدوى االقتصادٌة الكلٌة والجزبٌة 

هكتار ، والتصامٌم الداخلٌة للمواقع التً ستقام علٌها المنشآت  432نطقة بمساحة للمنطقة ومخطط التقسٌمات الداخلٌة لنواة الم

الصناعٌة بحسب الحجم والنوع الصناعً، ودراسات التؤثٌر البٌبً للمشروع بما ٌناسب الحجم والنوع الصناعً ، فضبل عن 

فً مرحلته األولى توفٌر البنٌة االساسٌة  إعداد كراسة التروٌج الخاصة بالمنطقة الصناعٌة. وبحسب الجدوى ٌتطلب المشروع

المتمثلة بالطاقة الكهربابٌة وشبكة المٌاه ومعالجة الصرؾ الصحً ، اضافة الى إقامة محطة اتصاالت ومد شبكة التوزٌع 

ا الثبلث والتؤجٌر للمصنعٌن. وطرحت الوزارة هذا المشروع للتنافس حٌث تبلػ التكلفة التقدٌرٌة لتنفٌذ نواة المنطقة بمراحله

الؾ دوالر موزعة على ثبلثة مراحل. وتوقع مدٌر عام المناطق  25ملٌون و 36هكتار وفق دراسة الجدوى  432ولمساحة 

 الصناعٌة ان ٌصل اجمالً مبٌعات منتجات المنشآت الصناعٌة فً المنطقة الى ملٌاري دوالر سنوٌا.

 المنطقة الصناعٌة فً المكال ●

الشحر  -كٌلو متر مربع، فً منطقة بمرٌر عند مفترق طرق ؼٌل باوزٌر  22,5احة تقع المنطقة الصناعٌة على مس

الشحر وٌقع بجوار المنطقة الصناعٌة مصافً تكرٌر النفط ومجمعات الثروة السمكٌة وموقع المٌناء  -والطرٌق الساحلً للمكبل

 المستقبلً. وقد اعدت للمنطقة دراسات الجدوى االقتصادٌة الكلٌة والجزبٌة. 

واستنادا الى دراسات الجدوى عرضت الحكومة هذه المناطق الصناعٌة للتموٌل واالستثمار من خبلل البدابل التالٌة ، 

( بحٌث ٌتم استكمال البنى التحتٌة للمناطق واستثمارها لفترة ٌتم االتفاق علٌها ، والبدٌل B.O.Tالبدٌل وهو اعتماد نظام )

بالمزاٌا والحوافز التً شملها قانون االستثمار والقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الثانً االستثمار كمطور ومشؽل ومإجر 

وتنظٌم المناطق الصناعٌة. اما البدٌل الثالث ٌتمثل باالتفاق على قرض تموٌلً ٌخصص لتنفٌذ البنى التحتٌة ألحدى المناطق 

  الصناعٌة المشار إلٌها بحسب االختٌار.

 البتروكٌمٌاوٌةمستقبل النفط والؽاز: الصناعات 

 30)حٌنما وصل سعر برمٌل النفط إلى ما دون  2016وبداٌة عام  2014دق انهٌار أسعار النفط العالمٌة بٌن عام 

دوالر( جرس الخطر فً اقتصادٌات كل الدول المصدرة للنفط، خاصة تلك المعتمدة اعتمادا شبه كلً على عوابد النفط. وأثار 

مستقبل اقتصاد دول منطقة جنوب ؼرب آسٌا. إن تنوٌع الموارد االقتصادٌة ٌنبؽً أن ٌكون هذا األمر تساإالت واقعٌة حول 

، فً مإتمر عالمً حول النفط والؽاز فً السٌاسة العالمٌة نظمه 2002من البدٌهٌات كما نصح الروش فً أبوظبً فً عام 

حطات للطاقة النووٌة بدل استخدام النفط والؽاز . وكان الروش قد نصح حكومة أبوظبً ببناء م17مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة

 2007كوقود، واستخدامهما كمادة اولٌة للمنتجات البتروكٌمٌاوٌة. وقامت حكومة أبوظبً فعبل بتؤسٌس برنامج نووي فً عام 

                                                
17
تم إؼبلق مركز زاٌد بعد هذا المإتمر بعدة شهور تحت ضؽوط مارستها السعودٌة والوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا واللوبً الصهٌونً فً  

كان الشٌخ سلطان قد استقبل أمرٌكا. كما تمت إقالة الشٌخ سلطان بن زاٌد من منصبه ناببا لربٌس الوزراء وتعٌٌن محمد بن زاٌد مكانه. و
الروش وزجته هٌلجا الروش ربٌسة معهد شٌللر العالمً وتم توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن مركز زاٌد ومعهد شٌللر نظم على إثرها الطرفان عدة 

 مإتمرات عالمٌة ناجحة.   
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وسوؾ تكون  آالؾ مٌؽاواط 5وقامت بالتعاقد مع كورٌا الجنوبٌة لبناء أربعة مفاعبلت نووٌة فً البراكة بطاقة كلٌة تبلػ 

 .  2020جاهزة للتشؽٌل فً عام 

وبوجود كمٌات كبٌرة من النفط والؽاز ٌمكن تحوٌل اقتصادٌات هذه الدول من مصدرة للخامات إلى دول صناعٌة مختصة 

فً البتروكٌمٌاوٌات. تنبؽً اإلستفادة من رخص موارد الطاقة حالٌا لبناء الصناعات البتروكٌمٌاوٌة وتطوٌرها. تصل نسبة 

% من قٌمة المنتجات الكٌمٌاوٌة والببلستٌكٌة  فً دول االتحاد األوروبً، وهذا ٌعطً دول 60إلى حوالً  30لفة الطاقة من ك

 منطقة جنوب ؼرب آسٌا قدم السبق فً هذا المجال.

ٌمة مضافة لكن بوجود مصادر الطاقة النووٌة، ستتمكن هذه الدول من تحوٌل كمٌات كبٌرة من النفط والؽاز إلى سلع ذات ق

عالٌة فً السوق العالمٌة، بدال من حرقها إلنتاج الطاقة. وبالرؼم من أن بعض دول الخلٌج قد بدأت باإلستثمار فً بناء منشؤت 

بتروكٌمٌاوٌة ومصافً، إال انها تركز فقط على إنتاج المواد األولٌة لصناعات الكٌمٌاوٌات والببلستٌك، مثل اإلٌثٌلٌن 

ٌن. لكن هذه المنتجات األولٌة ٌتم تحوٌلها إلى مواد صناعٌة ثانوٌة ذات قٌمة أعلى فً أماكن أخرى من والبروبٌلٌن والبوتٌل

العالم مثل البولٌمٌرات )الببلستٌك( والمحالٌل المذٌبة والراتنجات وااللٌاؾ والمساحٌق المنظفة واألمونٌا ومستحضرات 

ا المنتجات النهابٌة خاصة الببلستٌكٌة فتدخل فً مختلؾ نواحً التجمٌل واألصباغ وؼٌرها من المركبات االصطناعٌة. أم

 الحٌاة االقتصادٌة والعملٌة وقٌمتها عالٌة جدا مقارنة بالنفط الخام.

وتجعل خصابص الببلستٌك الفرٌدة منها مادة مثالٌة للعدٌد من التطبٌقات. من أهم مجاالت استخدام الببلستٌك هو التعلٌب 

% من إنتاج أوروبا الؽربٌة من الببلستٌك. كما أن من ممٌزاته األساسٌة هً إمكانٌة إعادة 60التطبٌقان  والبناء. وٌستهلك هذان

تدوٌره. ٌدخل الببلستٌك الٌوم فً صناعة كل شًء تقرٌبا من خزانات المٌاه واألؼذٌة والمشروبات إلى إطارات النوافذ 

م اللوازم واألجهزة المنزلٌة وحتى األثاث واألجهزة اإللكترونٌة. والسجاد الصناعً واألنابٌب وألواح العزل الحراري ومعظ

كما بدأ الببلستٌك ٌدخل فً صناعة السٌارات بشكل كبٌر لخفة وزنه، مما ٌوفر استهبلك الوقود، ولسهولة تطوٌعه. أما القطاع 

ة واحدة مثل حاوٌات وأكٌاس النفاٌات الطبً فٌكاد ٌتكون بشكل كلً من المنتجات الببلستٌكٌة خاصة المواد ذات االستخدام لمر

والحقن وأكٌاس الدم واألدوٌة والقفازات وحتى صمامات القلب واألجهزة المستخدمة فً طب العظام واألطراؾ الصناعٌة 

 وؼٌرها الكثٌر من المنتجات التً ال ٌفكر المرء انها مصنوعة من الببلستٌك الذي أصله مادة بترولٌة خام.

واد الكٌمٌاوٌة هً مواد المستقبل، وسٌزداد الطلب علٌها بشكل مستمر فً المستقبل، خاصة فً إن الببلستٌك والم

االقتصادٌات الصاعدة فً آسٌا. وتشٌر دراسات صناعة الكٌمٌاوٌات األوروبٌة إلى أن الطلب على البتروكٌمٌاوٌات ٌنمو بنسبة 

( أن CEFICلس الصناعات الكٌمٌاوٌة األوروبً ). وتوقعت دراسة أعدها مج2020إلى عام  2004سنوٌا من عام  2.5

% 13% بٌنما ترتفع حصة آسٌا من 27% من اإلنتاج العالمً إلى 31تهبط حصة إنتاج أوروبا من المنتجات الكٌمٌاوٌة من 

%. لكن االرتفاع التدرٌجً وتوسٌع القاعدة اإلنتاجٌة فً 5%. أما حصة دول منطقة جنوب ؼرب آسٌا فلم تتجاوز 23إلى 

المنطقة من شؤنه أن ٌعزز موقع هذه المنطقة فً صناعة الكٌمٌاوٌات العالمٌة بشكل سرٌع إذا حصل على االستثمارات 

  البلزمة.

إن من المزاٌا المهمة األخرى إلنتاج السلع النهابٌة من الببلستٌك والكٌمٌاوٌات، هو تشؽٌله ألعداد كبٌرة من الٌد العاملة، 

الخام والمواد األولٌة. لذلك ٌجب تشجٌع االستثمارات فً صناعة المنتجات األكثر تعقٌدا لمنح وذلك بخبلؾ إنتاج المواد 

األجٌال المتنامٌة من الشباب فرص عمل منتجة. كما أن ارتباط الصناعات الكٌمٌاوٌة والبتروكٌمٌاوٌة بشكل وثٌق بالبحث 

ً واالبتكارات، وهو ما جعل الصناعات الكٌمٌاوٌة ومراكز العلمً سٌفتح آفاقا جدٌدا للشباب المتعلم فً مجال البحث العلم

البحوث المرتبطة بها فً  فرنسا وألمانٌا فً السابق تخلق بٌبة مثالٌة إلنتاج االختراقات العلمٌة وفتح المجال لبروز العدٌد من 

خاتمة تقرٌره: "بدون الصناعات المبتكرٌن والمخترعٌن. وكما ٌذكر تقرٌر المجلس األوروبً لبحوث الصناعات الكٌمٌاوٌة فً 

الكٌمٌاوٌة لن ٌكون هناك علم كٌمٌاء، وبدون علم الكٌمٌاء لن ٌكون هناك حل للتحدٌات التً تواجه العالم فً المستقبل 

 ملٌارات نسمة وما سٌنجم عنهم من مشاكل فً توفٌر الطاقة والؽذاء والمٌاه". 10المنظور: 

تً تستخدم مواردها الطبٌعٌة، خاصة النفط والؽاز، لخلق صناعة بتروكٌمٌاوٌات إن على الٌمن االنضمام إلى الدول ال

واسعة النطاق لتؽطٌة إحتٌاجات السوق المحلً من مدخبلت الصناعة، وكذلك تصدٌر منتجات ذات قٌمة مضافة أعلى بكثٌر 

 من تصدٌر النفط والؽاز الخام. 
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 مشارٌع مقترحة من الهٌئة العامة لإلستثمار
 

 المشارٌع الصناعٌة .B.O.Tمشارٌع بنظام 

 المقترح م المقترح م

 مصانع كٌماوٌات البناء 1 الطرق السرٌعة بٌن المحافظات 1

 مصانع النسٌج والملبوسات 2 إنتاج الكهرباء 2

 مصانع الجلدٌات واألحذٌة 3 إنتاج النفط والؽاز 3

الطبٌةمصانع األدوٌة والمستلزمات  4 مطارات دولٌة 4  

 مصانع األؼذٌة 5 موانا بحرٌة 5

 مصانع قطع ؼٌار السٌارات 6 محطات ترانزٌت )بحرٌة وجوٌة وبرٌة( 6

 مصانع األجهزة الكهرومنزلٌة 7 مصانع حدٌد صلب وتسلٌح 7

 مصانع الكترونٌة 8 مصانع زجاج 8

 مصانع تكرٌر السكر 9 مصافً لتكرٌر النفط 9

 مصانع إنتاج الببلستٌك 10 للبتروكٌماوٌاتمجمعات صناعٌة  10

 مصانع منتجات حدٌدٌة 11 مجمع صناعً لتجمٌع المعدات الزراعٌة  11

 مصانع الموكٌت والسجاد والمفروشات 12 مجمع صناعً لتجمٌع األالت الثقٌلة 12

 مصانع األثاث المنزلً والمكتبً والمدرسً 13 مجمع صناعً لتجمٌع وسابط نقل)باصات( 13

 مصانع الورق 14 مناجم تعدٌن ) ذهب ، نحاس ، زنك ...(  14

 مصانع األسماك 15 مناطق تجارة حرة 15

 مصانع مواد التؽلٌؾ صدٌقة البٌبة 16 مناطق صناعٌة ) خفٌفة ووسط وثقٌلة ( 16

 مصانع األلعاب 17    

 مصانع الرخام والجرانٌت والحجر 18    

 
 

 المشارٌع الزراعٌة المشارٌع الخدمٌة

 المقترح م المقترح م

 شركات استزراع سمكً 1 شركات الشحن البحري  1

 شركات صٌد بحري 2 شركات النقل السٌاحً البحري  2

 شركات انتاج زراعً 3 شركات السكة الحدٌد 3

 شركات خدمات ما بعد الحصاد 4 شركات سٌاحٌة وفندقٌة 4

 شركات نقل زراعٌة 5 طبٌة( شركات عبلج )مدن طبٌة، ومراكز 5

 شركات تخزٌن زراعٌة 6 شركات تخزٌن وصوامع ؼبلل ومطاحن 6

 شركات منتجات االلبان 7 شركات ترفٌه وحدابق متخصصة 7

 شركات زٌوت نباتٌة 8 جامعات للدراسات الجامعٌة والعلٌا 8

 شركات محاصٌل نقدٌة 9 شركات تطوٌر عقاري 9

 شركات تسوٌق زراعٌة 10 الجٌل الرابعشركة فً االتصاالت من  10

 شركات تصدٌر زراعٌة 11 بنك إسبلمً وخدمات مصرفٌة 11
 

 
www.investinyemen.gov.ye 
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 الفصل الرابع

 مراحل العمل

 المرحلة االولى -1

 خطة الطوارئ إلعادة تؤهٌل ما دمره العدوان وإؼاثة السكان وتشؽٌل الشباب

العسكرٌة، ٌنبؽً التوجه نحو إعادة تؤهٌل كل ما ٌمكن إعادة تؤهٌله بسرعة بجهود ٌمنٌة، قبل انتظار حالما تتوقؾ األعمال 

مإتمرات المانحٌن والمساعدات وؼٌر ذلك مما اعتادت علٌه الدول الخارجة من حروب مدمرة، حٌث ٌجتمع المعتدون لٌقرروا 

ملٌارات من الدوالرات للمساعدات ومشارٌع إعادة اإلعمار. لكن مصٌر المعتدى علٌه، وٌتم التعهد وإؼداق الوعود بعشرات ال

تكون النتٌجة فً كل مرة انتظار الشعب المعتدى علٌه سنٌنا  لٌحصل بالنتٌجة على أقل من عشر ما تم التعهد به من قبل 

ؤلة وبقٌت فقٌرة ومتكلة المانحٌن "األسخٌاء". لقد اختبرت شعوب عدٌدة مثل البوسنة ولبنان وافؽانستان وكوسوفو هذه المس

 تماما على جهود اإلؼاثة والمساعدات لسنٌن وسنٌن.

بالتؤكٌد سوؾ ٌحتاج الٌمن إلى المساعدات الخارجٌة العاجلة، لكن كل هذه المساعدات ٌجب تقنٌنها ضمن خطة طوارئ 

 تشرؾ علٌها الدولة والجٌش الٌمنً وتسخر تحت إشرافهما.

حتٌاجات الشعب، خاصة فً المناطق األكثر تضررا بإرسال بعثات من الشباب المتعلم تبدأ الخطوة األولى بجرد جمٌع ا

لمقابلة السكان وإحصاء الخسابر واالحتٌاجات. كما ٌجب تحدٌد جمٌع البنى التحتٌة األساسٌة المتضررة من طرق وجسور 

بقا من تقارٌر عن الخسابر وموانا ومطارات ومشارٌع مٌاه وطاقة وصرؾ صحً وشبكاتها. وٌتضح مما سبق ذكره سا

 الناتجة عن العدوان أن هناك صورة واضحة واحصابٌات دقٌقة عن هذه الخسابر واحتٌاجات السكان.

لكً ٌتم تقدٌم المساعدات لجمٌع من ٌحتاجها بؤسرع وقت وبؤكثر كفاءة، ٌجب البدء بتحدٌد مشارٌع ترمٌم وإعادة تؤهٌل 

لكهرباء، ألنها عملٌة سهلة نسبٌا وال تتطلب تقنٌات عالٌة. ثم تشرؾ وحدات الهندسة البنى التحتٌة للنقل وشبكات المٌاه وا

 العسكرٌة بالتعاون مع وزارة التخطٌط وأمانة العاصمة والسلطات المحلٌة على تحدٌد المشارٌع ذات األولوٌة. 

 18تجنٌد جٌش إلعادة اإلعمار

ة من الشباب فً الؽالبٌة، سوؾ تبقى فً حالة تعببة، لكن هذه إن القوات التً حاربت للدفاع عن سٌادة الٌمن، والمكون

المرة سٌتم تجنٌدها لعملٌة البناء. كما ٌجب تجنٌد القوى العاملة العاطلة عن العمل، بسبب العدوان وتدمٌر مراكز عملها سواء 

 كانت مصانع أو دوابر حكومٌة أو خدمات. 

البناء. ثم تقوم وزارة العمل بالتعاون مع الجٌش بفتح مراكز لتجنٌد الٌد  تقوم الدولة بتخصٌص مٌزانٌة محدودة لجٌش إعادة

العاملة. ثم ٌتم تحدٌد مستوٌات المهارة والخبرة ومستوى التعلٌم لدى المجندٌن لمعرفة نوعٌة المهام التً سوؾ تناسبهم. ٌنبؽً 

م، وتكون أسرهم بحاجة للمعونة. ٌتم صرؾ عا 25و  17أن تكون األولوٌة للشباب ؼٌر المتزوجٌن فً أعمار تتراوح بٌن 

% منه إلى أسر المجندٌن، وٌحتفظ المجندون بالباقً كمصروؾ جٌب 80مرتب لهم تحدده الجهات المعنٌة، لكن ٌتم تحوٌل 

                                                
18
( الذي Civilian Conservation Corpsتم اقتباس العدٌد من األفكار فً هذا القسم من مشروع "فٌلق إعادة التؤهٌل المدنً" ) 

كجزء من عملٌة إعادة بناء اقتصاد الوالٌات المتحدة بعد  الكارثة  1933أنشؤته إدارة الربٌس األمرٌكً فرانكلن روزفٌلت فً عام 
والٌات المتحدة بسبب ما سمً الكساد العظٌم، والتً تركت مبات اآلالؾ من الشباب عاطلٌن عن العمل. وقد كانت االقتصادٌة التً حلت بال

مبلٌٌن رجل عاطل عن العمل وتدرٌبهم  3ملٌون إلى  2,5تجربة ناجحة جدا، حٌث تمت إعادة تؤهٌل المناطق الرٌفٌة وتشؽٌل ما بٌن 

كانت المشارٌع التً بناها هإالء المجندون مجند.  200كل واحد منها ما ال ٌزٌد عن  معسكر عمل كان ٌضم 3000تدرٌبا مهنٌا فً 
من النوع الذي ال ٌحتاج إلى استثمارات رأسمالٌة كبٌرة مثل المكابن والمعدات الثقٌلة، مثل شتل األشجار لتثبٌت التربة والتً 

ألؾ مٌل من خطوط الهاتؾ، وبناء  89الترابٌة، ومد  ألؾ مٌل من الطرق 100وصل عددها إلى ثبلثة ملٌارات شجرة، وبناء 
مبات الحدابق العامة، باإلضافة إلى مشارٌع وقؾ السٌول وانجراؾ التربة وبناء ترع المبازل فً األراضً الزراعٌة وؼٌرها. 

 .   1942استمر هذا المشروع لؽاٌة عام 
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ألنهم لن ٌكونوا بحاجة للطعام والملبس والمسكن التً ستوفر لهم مجانا فً معسكرات العمل. تكون مدة التجنٌد ستة شهور 

مكن للراؼبٌن تمدٌدها إذا اقتضى األمر، ٌعمل فً أثنابها المجندون تحت إمرة وحدات الهندسة العسكرٌة التً تدربهم وٌ

وتشؽلهم فً أعمال صٌانة وترمٌم البنٌة التحتٌة التً دمرها العدوان، باإلضافة إلى مساعدة السكان فً المناطق الرٌفٌة إلعادة 

شبكات الكهرباء، وكذلك فً بناء المدارس والمراكز الصحٌةتؤهٌل األراضً الزراعٌة والطرق و
19

. إن معسكرات العمل التً 

سوؾ تنتشر فً أرجاء مختلفة من الٌمن لٌس هدفها اٌجاد ٌد عاملة رخٌصة، إنما أوال إعادة تؤهٌل البنى التحتٌة وإؼاثة السكان 

باب على الحرؾ التً سوؾ ٌحتاجها الٌمن فً المراحل بؤسرع وقت ممكن وبؤقل تكلفة، وثانٌا، وهو األهم تدرٌب هإالء الش

القادمة من إعادة البناء والتنمٌة، حٌث تكون هذه المعسكرات بمثابة مراكز تدرٌب مكثفة. باإلضافة إلى وحدات الهندسة 

هم مدربٌن العسكرٌة، ٌمكن االستفادة من الخبرات المحلٌة فً مناطق تواجد المعسكرات من األجٌال األكبر سنا باعتبار

ومرشدٌن. كما ٌمكن االستعانة بالخبرات المتراكمة وؼٌر المستخدمة من مهندسٌن وتقنٌٌن فً الوزارات والمنشؤت الحٌوٌة 

 األخرى والذٌن فقدوا وظابفهم بسبب تدمٌر أماكن عملهم المعتادة.

ولى، بعد الؽذاء والدواء، المكابن ٌمكن بطبٌعة الحال الترحٌب بكل المساعدات التً تؤتً من الخارج، لكن بالدرجة األ

المستخدمة فً الحفر والرفع وأدوات ومعدات البناء والوقود لتشؽٌل وسابل النقل المستخدمة فً مواقع المعسكرات والعدٌد من 

 هذه المعدات.

التعاقد بشكل ٌنبؽً فً هذا السٌاق وضع قابمة بالمعدات والمواد والمكابن المطلوبة من الخارج لتنفٌذ خطة الطوارئ و

 عاجل مع الشركات والدول األجنبٌة للحصول على المعدات البلزمة، إما كمعونة أو عبر قروض مٌسرة. 

إن الؽرض من هذه المرحلة التً قد تستمر بٌن ستة أشهر وعام واحد هو إعادة نوع من الحٌاة الطبٌعٌة للشعب الٌمنً 

ٌكون لها دورا مهما فً توحٌد الشعب الٌمنً وتقوٌة أواصر المواطنة وإنعاش حالته الؽذابٌة والصحٌة والمعنوٌة. كما س

واألخوة بٌن كل مناطق الٌمن.  لكن الهدؾ األهم هو تهٌبة المجتمع للمرحلة التالٌة وهً عملٌة التنمٌة الحقٌقٌة، ألنه وكما سبق 

من الفقر وعدم التوازن االقتصادي واالجتماعً ذكره عن حالة االقتصاد الٌمنً قبل العدوان انها لم تكن حالة مثالٌة بل حالة 

فً كل أرجاء الٌمن، سببتها حالة االتكال على الموارد النفطٌة لتؽطٌة حاجات السكان االستهبلكٌة دون االلتفات إلى مسؤلة 

االقتصاد الٌمنً  جعل الشعب واالقتصاد الٌمنً منتجا لحاجاته من الؽذاء والسلع االستهبلكٌة وحتى السلع المتقدمة التً كلفت

كل امكانٌاته من العملة الصعبة بسبب استٌراده كل هذه االحتٌاجات من الخارج. ومما فاقم الوضع االعتماد على ما سمٌت 

"برامج االصبلح المالً واإلداري" بالتعاون مع المإسسات المالٌة الؽربٌة مثل صندوق النقد الدولً والبنك الدولً بداٌة من 

ٌجب أن ٌكون هدؾ المرحلة الثانٌة رفع االقتصاد الٌمنً من اقتصاد استهبلكً اتكالً ورٌعً إلى اقتصاد  . لذلك1995عام 

 إنتاجً متنوع الموارد ومستدام بدون التضحٌة بسٌادته واستقبللٌة قراره . 

 

 

 

 

 

 

    

                                                
19
" التً طرحتها وزارة التخطٌط 2016ـ2014ٌة لتشؽٌل الشباب ٌمكن مراجعة وإدراج بعض المشارٌع المطروحة فً "الخطة الوطن 

، ضمن خطة الطوارئ هذه.  ومن األمور المهمة فً بٌبة الٌمن هً 2013والتعاون الدولً ووزارة العمل والشإون االجتماعٌة فً سبتمبر 
ٌاح والرمال. وٌمكن تكلٌؾ وحدات اعادة مكافحة التصحر مثل زراعة النباتات الصحراوٌة وحماٌة الؽطاء النباتً وإقامة مصدات الر

 لقٌام بذلك.    لاإلعمار 
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 المرحلة الثانٌة -2

 التعاقد مع الدول الصدٌقة لبناء منصة اقتصادٌة جدٌدة

التشدٌد على نقطة مهمة عند التعاقد مع الشركات األجنبٌة لبناء مشارٌع البنٌة التحتٌة: وهً أن تكون األولوٌة لمواد ٌجب 

البناء والٌد العاملة الٌمنٌة إذا كانت تحمل المواصفات والنوعٌة المطابقة للمعاٌٌر العالمٌة. كما ٌنبؽً المطالبة بتدرٌب وإشراك 

 ومهندسٌن وإدارٌٌن فً المشارٌع بحصص ٌتم االتفاق علٌها. الكوادر الٌمنٌة من عمال

أما من ناحٌة التموٌل، فقد تم ذكر هذه النقطة فً هذا التقرٌر، خاصة فً الفصل الخاص بتموٌل مرحلة إعادة اإلعمار، 

ت البلزمة لها، على أن حٌث تكون األولوٌة لئلبتمانات التصدٌرٌة من قبل الدول التً تنفذ المشارٌع أو تصدر المواد والمعدا

تحصل تلك الدول على امتٌازات تفضٌلٌة فً التجارة مع الٌمن. ٌجب أن تكون فوابد تلك اإلبتمانات منخفضة وطوٌلة األمد 

 ومتطابقة مع المدة الزمنٌة لتنفٌذ المشروع والحصول على الربحٌة منه. 

ابق بشروط مجحفة للجانب الٌمنً، مثل عقد شركة الؽاز كما ٌجب إعادة النظر فً العدٌد من العقود التً أبرمت فً الس

 المسال.الطبٌعً 

ٌنبؽً أثناء هذه المدة أٌضا التفاوض مع جمٌع الدول الدابنة والمإسسات المالٌة مثل صندوق النقد الدولً إللؽاء دٌون 

كانت هً الطرؾ المعتدي فً الحرب  ، بالرؼم من أن ألمانٌا1950الٌمن، أسوة بؤلمانٌا التً تم إلؽاء جمٌع دٌونها فً عام 

 العالمٌة الثانٌة، بٌنما الٌمن هو ضحٌة العدوان.     
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 المرحلة الثالثة -3

 

 اإلقتران بطرٌق الحرٌر الجدٌد

 الٌمن: ملتقى طرٌق الحرٌر البري والبحري

 والجسر بٌن القارات والمحٌطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي



 

   
72 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

ن
ٌم

ال
 

ت
طا

حٌ
لم

وا
ت 

را
قا

 ال
ى

تق
مل

 

 

 



 

 

 تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة السعٌدة

 
 
 
 

73 
 

ٌتمتع الٌمن بموقع جؽرافً فرٌد من نوعه وإمكانٌات طبٌعٌة وبشرٌة تستطٌع أن ترفعه إلى مصاؾ الدول النامٌة المتقدمة 
وتمكنه من تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة، وأهمها مكافحة الفقر. إن أسرع طرٌقة للقٌام بذلك، كما فهمت العدٌد من الدول 

ن األخٌرة، هً االقتران بمشروع حزام وطرٌق الحرٌر الجدٌد واالستفادة من الخبرات النامٌة فً أفرٌقٌا مثبل فً السنٌ
الصناعٌة والهندسٌة والقدرات المالٌة التً توفرها الصٌن راعٌة المشروع العالمً، باإلضافة إلى شركاء الصٌن فً مجموعة 

 دول البرٌكس. 

الحزام البري والبحري لطرٌق الحرٌر ، بحٌث ٌستطٌع انجاز ٌمكن للٌمن، وعلى خبلؾ العدٌد من دول العالم االقتران ب
تنمٌة صناعٌة على اراضٌه عبر تنوٌع مصادر الدخل وخلق قٌمة مضافة لموارده الطبٌعٌة مثل النفط والؽاز والمعادن )كما 

فً أفرٌقٌا وقبلها آسٌا.  ورد سابقا(، والتً ٌمكن تحوٌلها الى منتجات تحتاجها عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الهابلة التً بدأت
ٌستطٌع الٌمن، باإلضافة إلى لعبه دور الجسر وممر الترانزٌت للبضابع بٌن أكبر مركز صناعً فً العالم فً الشرق وأكبر 
 سوق ناشبة فً أفرٌقٌا وؼرب آسٌا، أن ٌصبح موردا للعدٌد من المنتجات التً سوؾ تحتاجها هذه الدول فً عملٌة التنمٌة فٌها.

 ( 2018قتران بطرٌق الحرٌر البري )جسر أسعد الكامل . اال1

على الحدود الشرقٌة للٌمن، تبذل سلطنة عمان وإٌران جهودا حثٌثة بالتعاون مع الصٌن والهند وروسٌا لربط شبكات البنٌة 
التارٌخٌة اقتصادٌا  التحتٌة والطاقة والموانا للدخول فً عالم طرٌق الحرٌر واالستفادة من الفرص التً توفرها هذه التطورات

واستراتٌجٌا. أما فً ؼرب الٌمن فإن التعاون الصٌنً مع جٌبوتً واثٌوبٌا قد أصبح صلبا كاإلسمنت، حٌث مشارٌع الموانا 
وسكك الحدٌد قد انجزت وأخرى قٌد التطوٌر. ال ٌمكن للٌمن أن ٌدع هذه التطورات تقفز من فوقه وتفوته فرصة تارٌخٌة 

قارتً آسٌا وأفرٌقٌا اللتان ستشهدان أكبر نمو سكانً واقتصادي على كوكب األرض خبلل الثبلثٌن عام  لٌصبح جسرا برٌا بٌن
  القادمة. 

( حال تؤسٌسه عام AIIBوكانت سلطنة عمان قد قدمت طلبا لبلنضمام إلى "البنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة التحتٌة" )
وافق البنك على على تموٌل مشروعٌن مهمٌن للبنٌة التحتٌة فً عمان.  2016، وتم قبول عضوٌتها. وفً نوفمبر عام 2014

أولهما هو تموٌل بناء المنطقة االقتصادٌة الخاصة فً مٌناء دقم متعددة األؼراض. وحصلت هٌبة المنطقة االقتصادٌة الخاصة 
سنوات فترة سماح وبسعر  5سنة من بٌنها  25ملٌون دوالر أمرٌكً ٌتم تسدٌدها على مدى  265بلػ فً دقم على تموٌل بم

فابدة منافس ومصارٌؾ تموٌل منخفضة مقارنة مع جهات التموٌل األخرى. ومشروع المنطقة الصناعٌة الخاصة مشروع مهم 
النفط والؽاز، وٌتضمن بناء مٌناء فً دقم الواقعة سوؾ ٌسمح لعمان بتنوٌع مصادر دخلها وخفض االعتماد الكلً على موارد 

كلم من العاصمة، وبامكانه استقبال سفن الحاوٌات العمبلقة إلعادة التحمٌل. كما تسعى هذه المنطقة لجذب  550على مسافة 
بة. وقد أنفقت االستثمارات، والتوسع فً إعادة التصدٌر، وتشجٌع انخراط العمالة الوطنٌة فً األنشطة االقتصادٌة الُمرتق

الحكومة العمانٌة ذاتها أكثر من ملٌار دوالر على تطوٌر هذه المنطقة التً كانت مجرد قرٌة للصٌادٌن، من أجل أن تصبح 
 منطقة نشاط اقتصادي بهدؾ إلى جذب االستثمارات لخلق عشرات اآلالؾ من الوظابؾ.

ً: مٌناء متعدد األؼراض، وحوض جاؾ إلصبلح وتحتوي منطقة الدقم على ثمانً مناطق تطوٌر اقتصادي وخدمً؛ وه
السفن، ومٌناء للصٌد، ومناطق سٌاحٌة وصناعٌة ولوجٌستٌة، ومدٌنة تعلٌمٌة، ومدٌنة سكنٌة حدٌثة، جمٌعها مخدومة بشبكة نقل 

طق السلطنة متعددة الوسابط تشمل مطارا  إقلٌمٌا  ومٌناء متعدد األؼراض وسكة حدٌدٌة وشبكة طرق نقل بري تربط الدقم بمنا
 المختلفة ودول مجلس التعاون، ومن ثّم منطقة الشرق األوسط، وشرقً أفرٌقٌا، وجنوب شرقً آسٌا. 

ومن أكبر االستثمارات المشتركة فً هذه المنطقة الصناعٌة هو اتفاقٌة بناء مصفاة ومصانع للبتروكٌمٌاوٌات بٌن شركة 
ملٌار دوالر. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشؽٌلٌة للمصفاة فً  7وبقٌمة  النفط الُعمانٌة، وشركة البترول الكوٌتٌة العالمٌة

ألؾ برمٌل ٌومٌا ، وتعتمد المصفاة على مزٌج من خامً ُعمان والكوٌت بالتساوي. كما  230، بطاقة إنتاجٌة قدرها 2020
 . 2019سٌتم تمدٌد الؽاز إلى المنطقة االقتصادٌة، بحلول عام 

نٌة، وهً األهم بالنسبة للٌمن، بٌن سلطنة عمان والبنك اآلسٌوي الستثمارات البنٌة التحتٌة فٌتعلق بتموٌل أما االتفاقٌة الثا
 دراسة انشاء شبكة سكك حدٌد تربط بٌن شرق عمان بؽربه على حدود الٌمن. 

بناإها فً دول  وٌتضمن مشروع سكة الحدٌد بناء شبكة سكك حدٌد تربط عمان من جهة الشرق بشبكة سكك الحدٌد المزمع
مجلس التعاون الخلٌجً عبر اإلمارات، ومن مٌناء صحار فً الشرق عبر المناطق الداخلٌة للسلطنة حتى نقطة المزٌونة 
الحدودٌة مع محافظة المهرة الٌمنٌة. كما تتضمن الخطة بناء سكة حدٌد لنقل المعادن من المناطق الداخلٌة إلى المنطقة 

رٌطة أدناه(. ما ٌبٌنه هذا األمر هو وجود استراتٌجٌة ونٌة لدى عمان باالرتباط بالٌمن، وكذلك الصناعٌة فً دقم )راجع الخ
 بحزام وطرٌق الحرٌر. وهذه فرصة مهمة ٌجب على أصحاب القرار انتهازها للتعاون مع سلطنة عمان على اهداؾ مشتركة.
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 من سلطنة عمان إلى إٌران .... والصٌن

بدأت سلطنة عمان وإٌران فً التعاون فً عدة مجاالت باعتبارهما دولتان مستقلتان وصاحبتا سٌادة، ومن أهمها مجال 

التجارة واستٌراد وتصدٌر الؽاز الطبٌعً. لكن ما ٌهمنا أكثر هنا هو مشارٌع الربط البري االستراتٌجٌة العابرة للقارات. 

 ٌن له أهمٌة اقتصادٌة واستراتٌجٌة سوؾ تقودنا إلى األهداؾ األكبر. سٌكون للتعاون فً مجال الطاقة بٌن البلد

ٌعتبر أهم مشروع تمت الموافقة علٌه بٌن البلدٌن هو مشروع تصدٌر الؽاز اإلٌرانً إلى عمان، حٌث تقوم عمان بتصدٌر 

ملٌارات قدم مكعب  10تصدر إٌران  جزء منه عبر موانبها إلى األسواق العالمٌة بالنٌابة عن إٌران. وحسب االتفاقٌة المبدبٌة،

عن  2018ملٌار دوالر. وقد اعلنت سلطنة عمان فً شهر أبرٌل  60عام، وقد تصل قٌمته إلى  15من الؽاز اإلٌرانً لمدة 

. 2020عزمها طرح مناقصة لمشروع مّد أنبوب لضّخ الؽاز الطبٌعً من إٌران إلى السلطنة، الذي من المتوّقع إنجازه فً عام 

وزٌر النفط والؽاز الُعمانً، محمد بن حمد الرمحً، إن سلطنة ُعمان تعتزم طرح المناقصة فً شهر ماٌو لمّد أنبوب عبر وقال 

ٌَّن الوزٌر أن هذا األنبوب لن ٌكون عمٌقا ،  قاع البحر بٌن مدٌنة صحار الُعمانٌة وإٌران لضّخ الؽاز اإلٌرانً من خبلله. وب

ٌُعتبر صؽٌرا  بالمقارنة مع خط وط األنابٌب األخرى فً المنطقة، مشٌرا  إلى أن طاقة هذا األنبوب من المخّطط أن تبلػ ملٌار و

ملٌون متر مكعب فً الٌوم الواحد. وكانت إٌران وسلطنة ُعمان قد اّتفقتا، فً  28قدم مكعب ٌومٌا ، أي ما ٌعادل قرابة 

 مّر عبر المٌاه اإلقلٌمٌة اإلماراتٌة.، على تؽٌٌر مسار وتصمٌم هذا األنبوب بحٌث ال 2016ٌأؼسطس عام 

 الجسر البري
ال تزال مسؤلة إنشاء رابط بري بٌن الجزٌرة العربٌة وإٌران موضع سجال وجدل، بالرؼم من بدٌهٌة أهمٌته االقتصادٌة 

أو نفق بٌن رأس  واالستراتٌجٌة والثقافٌة. وكانت إٌران وعمان ٌناقشان، قبل شن العدوان على الٌمن بؤسابٌع، مسؤلة بناء جسر

 5أكبر سٌبوٌه فً مسقط ٌوم  ًمسندم العمانٌة واألراضً اإلٌرانٌة عبر مضٌق هرمز. وصرح السفٌر اإلٌرانً فً عمان عل

، أن إٌران وعمان ٌناقشان مسؤلة بناء جسر عبر مضٌق هرمز لتوطٌد العبلقات االقتصادٌة والسٌاسٌة بٌن إٌران 2014مارس 

 ودول الخلٌج والٌمن. 

كلٌومتر. وتتمركز رأس مسندم العمانٌة على رأسه ساحله الؽربً  39بلػ عرض مضٌق هرمز فً أضٌق نقاطه حوالً ٌ

متر ومبة متر، وهو عمق ؼٌر كبٌر  50وجزٌرة قشم اإلٌرانٌة على ساحله الشرقً. وتتراوح أعماق المٌاه فً المضٌق بٌن 

 ٌسمح ببناء أنفاق تحت سطح البحر. 

 

وتشمل دراسة شبكة سكك حدٌد من  اآلسٌوي الستثمارات البنٌة التحتٌة خارطة للمشارٌع المتفق علٌها بٌن حكومة سلطنة عمان والبنك
وسكة حدٌد المعادن )الخط األحمر( إلى مٌناء دقم. وٌشمل التعاون مع  حدود اإلمارات )اللون األخضر( للربط مع شبكة مجلس التعاون

 نٌة إلى نقطة المزٌونة على الحدود مع الٌمناالقتصادٌة الخاصة فً دقم. وتصل سكة الحدٌد العما تموٌل بناء المنطقة  عمان
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بً موسى )ع(: وهو أحد التصامٌم لبناء جسر ونفق بٌن عمان طرٌق الن
وإٌران عبر مضٌق هرمز. قام بالتصمٌم المهندسون اندري فٌشنٌفسكً 
وفٌتالً كوزلوف وبوجدان كروتسكو واورٌست جاالن. الفكرة مستوحاة من 

 عبور النبً موسى علٌه السالم وأصحابه البحر بعد شقه إٌاه بعصاه. 
 

ٌمكننا مقارنة هذا المشروع مع مشارٌع أخرى منجزة مثل نفق ساٌكان فً الٌابان الذي ٌتضمن نفقا ولتوضٌح الصورة 

كٌلومتر  38متر تحت قاع البحر. أو نفق القنال االنجلٌزي الذي ٌمتد لمسافة  240كٌلومتر وعمق  24تحت قاع البحر بطول 

 100ثل نفق مضٌق بوهاي فً الصٌن الذي سٌمتد لمسافة متر تحت قاع البحر. أو مشارٌع مقترحة تمت دراستها م 75وعمق 

 كلم تحت مضٌق بوهاي، وٌتسع لسكة قطارات عالٌة السرعة بٌن مدٌنتٌن صٌنٌتٌن ٌبلػ تعداد سكان كل منهما أكثر من

لذي سٌربط مبلٌٌن نسمة. وهما مدٌنة دالٌان فً الجانب الشمالً من المضٌق، ومدٌنة ٌانتاي. وهناك مثال جسر مضٌق ملقا ا 7

 مالٌزٌا بإندونٌسٌا وسٌكون أطول جسر مبنً فوق بحر فً العالم. باالستفادة من جزٌرة روبات الواقعة فً منتصؾ المضٌق،

كلم من تٌلوك جونج فً والٌة ملقا المالٌزٌة إلى هذه الجزٌرة، ومن ثم إلى دوماي فً  48.7وسوؾ ٌمتد الجسر لمسافة 

 كلم.  71لٌة تقدر بحوالً جزٌرة سومطرة ـ وهً مسافة إجما

ومن المقترحات المطروحة، لكن ؼٌر المدروسة 
)ألسباب سٌاسٌة واضحة( هو بناء جسر عبر مضٌق 
هرمز بٌن األراضً اإلٌرانٌة ورأس مسندم العمانٌة. 
وقد أقٌمت مسابقات هندسٌة لتصمٌم هذا النوع من 

 الجسور، وفازت بعض التصامٌم بجوابز دولٌة. 

وتبعد شبه جزٌرة رأس مسندم العمانٌة عن 
كلم(،  54مٌل بحري ) 29األراضً اإلٌرانٌة مسافة 

ومٌاه المضٌق ضحلة نسبٌا حٌث تتراوح بٌن خمسٌن 
ومبة متر فقط عند الخط المبلحً العالمً، مما ٌجعل 
مسؤلة بناء جسر أو نفق أو اإلثنٌن معا مسؤلة هندسٌة 

اس فً الجانب اإلٌرانً ؼٌر معقدة. وٌقع مٌناء بندر عب
وٌعتبر من أهم مراكز إعادة الشحن من األسواق العالمٌة 
من المحٌط الهندي إلى الدول الحبٌسة فً آسٌا الوسطى. 

ببناء شبكة سكك  1996وكانت إٌران قد بدأت منذ عام 
سو وتحمٌل للحاوٌات العمبلقة بحٌث حدٌد بٌن هذه الدول والخلٌج. وتقوم الحكومة اإلٌرانٌة بتوسٌع هذا المٌناء وبناء محطة ر

تنتفً حاجة إٌران إلى مٌناء جبل علً فً تنفٌذ هذا النوع من خدمات الشحن وإعادة الشحن. كما ٌعتبر هذا المنفذ من أقصر 
 الطرق بٌن البحر الهندي ودول القوقاز وروسٌا. 

جنوب الصحراء. وسٌكون للٌمن دور  سوؾ ٌكون هذا الرابط عبر مضٌق هرمز أقصر رابط بٌن جنوب آسٌا وأفرٌقٌا
  أساسً فً ربط هاتٌن القارتٌن الواعدتٌن اقتصادٌا وسكانٌا. 

 الٌمن وجٌبوتً

كم تقرٌبا من رأس منهالً  30تبلػ المسافة فً مضٌق باب المندب بٌن ضفتٌه الشرقٌة الٌمنٌة والضفة الؽربٌة فً جٌبوتً 
اإلفرٌقً. وتقسم جزٌرة برٌم الٌمنٌة المضٌق إلى قناتٌن الشرقٌة منها تعرؾ فً الساحل اآلسٌوي إلى رأس سٌان على الساحل 

كم وعمقه ٌصل إلى  25م. أما القناة الؽربٌة واسمها "دقة الماٌون" فعرضها 30كم وعمقها  3باسم باب اسكندر عرضها 
اء السبعة. وٌعتبر عمق المٌاه فً م. وتوجد بالقرب من الساحل اإلفرٌقً مجموعة من الجزر الصؽٌرة ٌطلق علٌها األشق 310

مضٌق باب المندب ووجود تٌارات مابٌة قوٌة تمر من خبلله بٌن خلٌج عدن والبحر األحمر تحدٌا كبٌرا للمهندسٌن، سواء وقع 
 االختٌار على بناء نفق أو جسر. 

نٌة بناء جسر بٌن الٌمن ( قدمت دراسة هندسٌة أولٌة إلمكاCOWIلكن شركة كوفً الدنماركٌة لبلستشارات الهندسٌة )
. وأطلقت الشركة الدنماركٌة اسم "جسر القرنٌن" )القرن األفرٌقً والقرن 2008وجٌبوتً عبر مضٌق باب المندب فً عام 

اآلسٌوي(، وبالرؼم من أن الدافع وراء إجراء لدراسة هذه كان العتبارات مصلحٌة لشركات إماراتٌة وسعودٌة كانت تنوي 
ع لمشارٌع سٌاحٌة عقارٌة ال تخدم بالضرورة االقتصاد الٌمنً أو الجٌبوتً، إال أن ما ٌهمنا هنا هو استؽبلل هذا المشرو

الجدوى االقتصادٌة واإلمكانٌة الهندسٌة لتنفٌذ مثل هذا الجسر، ألنه ال ٌختلؾ عاقبلن على أهمٌة الربط البري بٌن آسٌا 
األفرٌقً فً جٌبوتً وأثٌوبٌا وكٌنٌا بدأت باالنطبلق بفضل التعاون وأفرٌقٌا، خاصة وأن عملٌة النمو االقتصادي فً الجانب 

 مع الصٌن ودول البرٌكس فً مد طرٌق الحرٌر الجدٌد وفوابده إلى أفرٌقٌا.

 

 



 

   
76 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 مثال مضٌق جبل طارق

تتشابه الظروؾ الجٌولوجٌة والطبٌعٌة فً مضٌق باب المندب إلى حد بعٌد مع مضٌق جبل طارق حٌث تنوي إسبانٌا 
ؽرب بناء نفق تحت قاعه لربط مدٌنة الجزٌرة الخضراء االسبانٌة مع طنجة المؽربٌة. ورد اقتراح بناء رابط عبر مضٌق والم

، ومنذ ذلك الحٌن تم التفكٌر فً عدة خٌارات، ومن ضمنها بناء جسر ثابت )وقد تم 1930جبل طارق ألول مرة فً عام 
متر(، وبناء جسر عابم )الؽٌت هذه الفكرة  300ز الداعمة للجسر على عمق استبعاد ذلك فٌما بعد بسبب استحالة بناء الركاب

أٌضا بسبب التٌارات المابٌة القوٌة فً المضٌق(، وكذلك بناء نفق إنبوبً مثبت على قاع البحر )ؼٌر قابل للتنفٌذ لسببٌن: 
التٌارات القوٌة وعدم استقرار أرضٌة البحر فً تلك 

 المنطقة(.

على دراسة فكرة  2003نٌا فً عام وافقت المؽرب وإسبا
قامت  2006بناء نفق ثابت تحت قاع البحر، وفً عام 

الشركتان الحكومٌتان "الشركة اإلسبانٌة لدراسة الربط القاري 
( و "الشركة SECEGSAعبر مضٌق جبل طارق" )

( SNEDالمؽربٌة الوطنٌة لدراسة مضٌق جبل طارق" )
المعروفة لومباردي  بتكلٌؾ شركة هندسة األنفاق السوٌسرٌة

(Lombardi بوضع مسودة تصمٌم للمشروع. وتم فً عام )
تقدٌم مقترح شركة لومباردي للمشروع أمام اإلتحاد  2009

األوربً ـ ولكن بعد ذلك لم ٌتم فعل أي شًء على اإلطبلق 
لٌس ألسباب فنٌة أو عملٌة، وإنما ألن كل منطقة الٌورو 

 باإلنهٌار.والمنظومة المالٌة العالمٌة بدأت 

كلم(  ولكن بسبب كون قاع البحر فً  14بدأت شركة لومباردي بتصور خٌار بناء جسر عند أضٌق نقطة بٌن القارتٌن )
متر، تم اعتبار ذلك الخٌار ؼٌر قابل للتطبٌق. لذلك ٌؤخذ النفق المقترح مسارا ٌبعد أكثر إلى  900تلك المنطقة ٌهبط إلى عمق 
متر فقط ـ مما سٌجعل هذا  300ة طرٌفة وإلى مدٌنة طنجة وهو مسار ٌكون عمق المٌاه فٌه الؽرب من المضٌق عند مدٌن

كلم.  27كلم، والجزء الواقع تحت قاع البحر  40النفق أعمق نفق تحت قاع البحر فً العالم. سٌكون الطول اإلجمالً للنفق 
رٌن وأخرى لشحن البضابع، وٌتوسطهما أنبوب سٌتكون النفق من أنبوبٌن مخصصٌن لسكك القطارات فابقة السرعة للمساف

 للخدمات والطوارئ.

سنة، نظرا للصعوبات الهندسٌة التً ٌجب حلها ـ ومن ضمن ذلك التعامل  15قدرت شركة لومباردي مدة بناء المشروع بـ 
لحفر )أثناء قٌامهم مع مشكلة مرور النفق فً منطقة زلزالٌة نشٌطة. فً الواقع، إضطر المهندسون إلى اختراع طرق جدٌدة ل

بالحفر االستكشافً لدراسة المشروع( نظرا لنوعٌة الصخور وسرعة التٌارات المابٌة العاتٌة فً أعماق البحر. لكن كل هذه 
 توفرت اإلرادة والفكر االقتصادي الصحٌح.  متى مااألمور الفنٌة لها حلول، 

بالنسبة للٌمن وبانتظار دراسة مثل هذا النفق أو الجسر، ٌمكن بناء خط عبارات سرٌعة بٌن الجانب الٌمنً وجٌبوتً. 
( catamaranولتحقٌق هذا المشروع ٌجب تؤسٌس شركة خدمات شحن بحرٌة عالٌة السرعة من نوع سفن الكاتامران )

ترالٌا أرقاما قٌاسٌة عدٌدة من ناحٌة السرعة. وقد طورت كلتا السرٌعة، حٌث حققت سفن شركتً "إنكات" و "أوستال" فً أس
الشركتان سفن كاتامران لنقل المسافرٌن والبضابع وحولتها إلى سفن سرٌعة لنقل الحاوٌات بتقنٌة دخول وخروج المركبات 

 والحاوٌات إلى السفن ومنها بدون استخدام رافعات عبر فتحات فً مقدمة ومإخرة السفٌنة. 

 تران بطرٌق الحرٌر البحري. االق2

كلم. وٌتمتع بمزاٌا استراتٌجٌة واقتصادٌة عدٌدة بحكم وجوده على مضٌق باب  2500تمتد شواطًء الٌمن ألكثر من 
المندب، مما ٌعطً الٌمن فرصة لتعزٌز مركزه فً مجال النقل البحري وحركة السفن وإعادة الشحن )الترانزٌت( للخلٌج 

دول المطلة على البحر األحمر. وسوؾ تزداد هذه األهمٌة بشكل كبٌر فً العقود القادمة بسبب النمو العربً وشرق أفرٌقٌا وال
االقتصادي والتجاري الكبٌرٌن الناتجٌن عن مشروع الحزام والطرٌق الصٌنً، حٌث ستزداد حركة نقل البضابع بٌن آسٌا وهذه 

ب المنافسة للموانا الٌمنٌة التً تتمتع باإلضافة إلى موقعها األقالٌم مما سٌرفع الضؽط على الموانا الموجودة وٌفتح با
الجؽرافً الممٌز لمزاٌا طبٌعٌة مثل الحماٌة من الرٌاح والعمق الكبٌر لمٌاهها. وٌعتبر مٌناء عدن من أهم الموانا فً منطقة 

رٌة من قناة الممر المبلحً ؼرب المحٌط الهندي بموقعه الجؽرافً وأٌضا كونه ٌقع على مسافة ال تتجاوز خمسة أمٌال بح
 الدولً أو طرٌق الحرٌر البحري.

إن توطٌد العبلقة مع الصٌن والعمل معها لتطوٌر مشروع طرٌق الحرٌر البحري الذي تعول علٌه الصٌن كثٌرا فً 
استراتٌجٌاتها المستقبلٌة، ٌنبؽً أن ٌكون من أولوٌات السٌاسة الٌمنٌة. لذلك ٌنبؽً التفاوض مع الصٌن من اآلن للعودة لتنفٌذ 

ة إلى تطوٌر ذلك التعاون لخلق منطقة صناعٌة وتجارٌة فً محٌط المٌناء. إن مشروع توسٌع محطة عدن للحاوٌات، باإلضاف
 هذا المشروع ٌعد نموذجا مثالٌا القتران الٌمن بمشروع طرٌق الحرٌر البحري. 
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ٌنص "عقد الهندسة والتورٌد والتشٌٌد لتوسعة محطة مٌناء عدن للحاوٌات"، على قٌام الشركة الصٌنٌة بتصمٌم وتشٌٌد 
متر فً عمق المٌاه لٌتمكن الرصٌؾ من استقبال  18متر وبعمق ال ٌقل عن  1000ٌؾ المناولة الحالً بطول توسعة رص

قدم طولً(. كما تقوم  20حاوٌة نمطٌة ـ  18000سفن حاوٌات عمبلقة بمقاسات الخط المبلحً العالمً )نوع مٌرسك، 
 250متر، وعرض القاع للقناة الخارجٌة  600ٌث ٌكون الشركة الصٌنٌة بتوسٌع القناة المبلحٌة وحوض استدارة السفن بح

متر. أما بالنسبة للقناة الداخلٌة فٌجب أن تكون  7400مترا من مدخل القناة المبلحٌة الحالٌة إلى حدود كاسر األمواج وبطول 
ت للمرحلة متر. كما ٌنص العقد على تورٌد وتركٌب التجهٌزات الخاصة بمناولة الحاوٌا 3800متر وبطول  230بعرض 

متر )وهو طول أكبر السفن العمبلقة( طبقا للمواصفات العالمٌة. ونوع العقد هو مشروع  400االولى لرصٌؾ واحد بطول 
"تسلٌم مفتاح" حٌث تقوم الشركة الصٌنٌة بتسلٌم كامل المشروع بعد انتهاء كامل أعمال التشٌٌد لمإسسة موانا خلٌج عدن لتبدأ 

عدد كبٌر من الفنٌٌن والعمال واإلدارٌٌن الٌمنٌٌن. كما أن من المٌزات المهمة بالنسبة للجانب الٌمنً بتشؽٌله. مما ٌعنً تشؽٌل 
 ملٌون دوالر.  506فً هذا المشروع هو أن التموٌل ٌتم عبر بنك التصدٌر واالستٌراد الصٌنً وفق آلٌة تموٌل ابتمانً بلؽت 

ابح التً قدمها الربٌس الصٌنً عبر مبادرة الحزام والطرٌق، حٌث إن هذا النوع من المشارٌع هو نموذج فكرة رابح ـ ر
تستفٌد الصٌن من تشؽٌٌل شركاتها االنشابٌة وتورٌد منتجاتها الصناعٌة من جهة، وٌستفٌد الٌمن من توفره على أحدث مٌناء 

 وتشؽٌل للٌد العاملة الوطنٌة.  لمعاملة سفن شحن الحاوٌات العمبلقة مما سٌعطً الٌمن مكانة متقدمة وموارد اقتصادٌة كبٌرة

إن قدرة مٌناء عدن على التعامل مع السفن العمبلقة سوؾ ٌعطٌه قدم السبق لكً ٌصبح أكبر محطة إعادة شحن)ترانزٌت( 
فً ؼرب المحٌط الهندي بحٌث تعتمد علٌه الصٌن والدول المطلة على المحٌط الهندي فً شرق أفرٌقٌا إلعادة شحن البضابع 

لقادمة من الشرق والؽرب، لعدم توفرها على موانا قادرة على التعامل مع سفن الحاوٌات العمبلقة. سوؾ ٌترافق والمعدات ا
مع هذا النشاط خدمات مرافقة مثل خدمة صٌانة السفن والتً تتضمن بناء أحواض جافة، وتموٌن السفن بالمحروقات والمواد 

وتشجٌع حركة السٌاحة. سوؾ تحتاج عدن إلى خلق خدمات صناعٌة وفنٌة الؽذابٌة، هذا باإلضافة إلى رسو السفن السٌاحٌة 
لدعم هذه النشاطات مما سٌخلق عددا كبٌرا من الشركات الخاصة التً بدورها ستشكل موردا اقتصادٌا ومجاال لتشؽٌل الشباب 

السهل نقل هذه المعادن إلى  الٌمنً. كما أن بناء شبكة سكك الحدٌد الوطنٌة وربطها بمواقع انتاج المعادن سوؾ ٌجعل من
المناطق الصناعٌة التً سوؾ تبنى فً المنطقة الصناعٌة فً عدن وفً موانا أخرى مثل مٌناء الحدٌدة الذي سٌتحول بدوره 
إلى مركز تجاري وصناعً كبٌر. كما أن تؤسٌس مرافا ومخازن تحمٌل وحفظ وتعلٌب األسماك سوؾ ٌخلق صناعة متكاملة 

   ٌة الٌمنٌة وأٌضا للتصدٌر لؤلسواق العالمٌة. تخدم السوق الؽذاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

   
78 

 

 
السعٌدة تقرٌر المعجزة اإلقتصادٌة   

 خاتمة
 

سٌحدث معظم النمو السكانً العالمً فً منطقة جنوب ؼرب  2050تشٌر احصابٌات األمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 
ملٌار من البشر الذٌن سوؾ ٌضافون إلى سكان المعمورة بٌن عامً  2.4أسٌا )الشرق األوسط( وفً أفرٌقٌا. وأنه من بٌن 

، سوؾ تكون منطقة جنوب ؼرب آسٌا وقارة أفرٌقٌا قد 2030ام منهم فً أفرٌقٌا. بحلول ع 1.3سٌولد  2050و  2015
%( مقارنة ببقٌة أقالٌم العالم، مما ٌعنً أن عدد سكان هاتٌن المنطقتٌن سوؾ ٌبلػ 49ساهمت بؤكبر نسبة من نمو سكان العالم )

ر أن معظم السكان عام، وهو رقم مذهل باعتبا 23، وسوؾ ٌكون متوسط عمر هإالء 2030ملٌار انسان بحلول عام  1.9
إن هذه ثروة سوؾ ٌكونون من األطفال والشباب، بٌنما سٌكون معظم سكان المناطق األخرى فً متوسط العمر وكبار سن. 

 هابلة وسوق مذهلة لمن ٌفهم فً االقتصاد الفٌزٌابً، وٌستثمر فً هاذٌن اإلقلٌمٌن. 

فً المستقبل القرٌب أكبر عاملً نمو لبلقتصاد العالمً،  لٌس من قبٌل المبالؽة القول أن هاتٌن المنطقتٌن سوؾ تصبحان
لٌس بسبب وسابل االنتاج الموجودة فٌها اآلن، بل بسبب افتقارها إلى هذه الوسابل! إن الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة فً هاتٌن 

ة التً من شؤنها أن ترفع هذه المنطقتٌن وفٌرة، لكن ما مفقود هو الموارد الرأسمالٌة التً تستطٌع أن تبنً المنصة االقتصادٌ
الموارد إلى مستوٌات من االنتاجٌة مختلفة تماما عما هً علٌه الٌوم. وبخبلؾ االعتقاد السابد، ال تمثل الموارد الطبٌعٌة بحد 

هو  ذاتها ثروة. أنما الثروة هً إدخال  هذه الموارد فً عملٌات إبتكارٌة ومنتجة لخلق مجتمع ذي رفاهٌة ومجتمع متقدم. هذا
السبب الذي ٌدفعنا إلى القول أنه بٌنما تنظر الوالٌات المتحدة واوروبا إلى مبات المبلٌٌن من البشر الفقراء فً أفرٌقٌا 
باعتبارهم عببا ومشكلة، ترى الصٌن أفرٌقٌا باعتبارها فرصة عظٌمة. ما ٌدفع الصٌن إلى هذا االعتقاد هو تجربتها الذاتٌة فً 

 ملٌون صٌنً من ربقة الفقر وذلك باستخدام التنمٌة العلمٌة والصناعٌة. 700فٌها وأخرجت  مكافحة الفقر التً نجحت

قرٌبا قد تتحول الصورة النمطٌة الراسخة فً أذهان الناس فً أرجاء العالم لمنطقة جنوب ؼرب آسٌا وأفرٌقٌا باعتبارهما 
بالتنمٌة والرفاهٌة، ومصدرا لبلستقرار فً العالم. مرتبطان بالفقر والحروب، لتصبح خبلل عمر جٌل من اآلن صورة مرتبطة 

سٌحدث هذا األمر إذا استمرت عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الجارٌة اآلن وانتشرت، وهً العملٌة النابعة من جهود ومبادرات دول 
 البرٌكس والصٌن على وجه الخصوص. 

شاركة جمٌع األمم فً بناء مصٌر ومستقبل مشترك إن التوجه الجدٌد فً العالم والذي تقوده دول البرٌكس مبنً على م
للجنس البشري كله، وتبادل أفضل وآخر ما انتجته كل أمة لرفع المستوى المعٌشً واالجتماعً والثقافً واالنتاجً لكل 

لصناعة الشعوب. لقد برزت الصٌن لتصبح أكبر قوة اقتصادٌة فً العالم بفضل عشرٌن عام من االستثمار فً البنٌة التحتٌة وا
والتعلٌم الحدٌث والبحث العلمً والتطوٌر. وهً الٌوم تعرض انجازاتها على بقٌة األمم النامٌة والفقٌرة، وترٌد مشاركتهم فٌها، 
مثل القدرات التً طورتها فً بناء سكك الحدٌد والسدود والموانا والجسور واالنفاق ومحطات الطاقة والصناعات والتقنٌات 

 توفر لهذه الدول االبتمانات واالستثمارات المطلوبة لبناء هذه المشارٌع عبر مإسساتها المالٌة والمصرفٌة. الزراعٌة. كما أنها 

ال تخل بالسٌادة الوطنٌة للدول التً  وٌؤتً هذا معاكسا للتوجه البالً للنظام األطلسً، ألن ممارسات الصٌن ودول البرٌكس
تعمل معها وتستثمر فٌها، وال تفرض علٌها شروطا لتؽٌٌر انظمتها السٌاسٌة أو الثقافٌة مقابل منحها االستثمارات والتكنولوجٌا، 

 وإذا رفضت فإن الحصار والعدوان العسكري ٌكون نصٌبها.

تبه واألفراد والجهات المتعاونة معه فً جمع المعلومات وتحلٌلها فً ضوء ما سبق ذكره، وفً ختام هذا التقرٌر، ٌتمنى كا
أن ٌفكر صناع القرار فً الٌمن ملٌا فً دروس الماضً والحاضر المطروحة فٌه، وفً االفكار واالقتراحات الواردة فٌه، حتى 

أفرٌقٌا وجنوب ؼرب آسٌا، ٌستطٌع الٌمن أن ٌكون جزءا فعاال ومإثرا فً النهضة التً سوؾ تنطلق من الشرق وتستقر فً 
 ، وٌعود سعٌدا من جدٌد. الجدٌد وحتى ٌصبح الٌمن لإلإة براقة فً عقد طرٌق الحرٌر
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 التىصيات
أْ ٠ؼٍٓ سة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز ث١ّٕ١ٌز دج١ٌٕجدز، أٚ ِٓ ٠ٕٛح ػٕٗ، فٟ ٚعجةً ثإلػالَ أْ ٘زث ثٌذشٔجِؼ : ع١جع١ج ●

ثٌؾذ٠ذ ٘ٛ ؽضء ِٓ ثعضشثص١ؾ١ز فىِٛز ثٌؾّٙٛس٠ز ث١ّٕ١ٌز،  إلػجدر ثإلػّجس ٚثاللضشثْ دقضثَ ٚطش٠ك ثٌقش٠ش

 .ٚثػضّجدٖ وّقٛس أعجعٟ فٟ أ٠ز ِقجدعجس عالَ

ثٌضفجٚع إلٌغجء د٠ْٛ . إلطذثس ثالةضّجٔجس ثإلٔضجؽ١ز" دٕه إػجدر ثإلػّجس ٚثٌض١ّٕز ث١ٌّٕٟ"صؤع١ظ : ِج١ٌج ●

 .  ث١ٌّٓ، ٚدفغ صؼ٠ٛضجس ثٌؼذٚثْ

 .صؤع١ظ ١٘تز أٚ ٚفذر ٚصثس٠ز ٌٍضٕغ١ك ِغ دٚي ثٌذش٠ىظ ٚثاللضشثْ دطش٠ك ثٌقش٠ش ثٌؾذ٠ذ ●

 :ٚضغ دشٔجِؼ ٚثضـ ِٚقذد دفضشثس ص١ِٕز إلػجدر ثإلػّجس ػٍٝ عالعز ِشثفً: ثلضظجد٠ج ●

 .خطز ثٌطٛثسا إلػجدر صؤ١ً٘ ِج دِشٖ ثٌؼذٚثْ ٚإغجعز ثٌغىجْ ٚصشغ١ً ثٌشذجح .1

 . ء ِٕظز ثلضظجد٠ز ؽذ٠ذر ِٓ ثٌذ١ٕز ثٌضقض١زثٌضؼجلذ ِغ ثٌذٚي ثٌظذ٠مز ٌذٕج .2

 .ثإللضشثْ دجٌقضثَ ثٌذشٞ ٚثٌذقشٞ ٌطش٠ك ثٌقش٠ش ثٌؾذ٠ذ .3

 ثٌّشجس٠غ ثٌؾذ٠ذر ثٌّمضشفز رثس ثال٠ٌٛٚز ●

 :ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثألعجع١ز

، ٚصفشػجصٙج ٔقٛ ِٛثٔب عجفً ثٌذقش ثٌّضٛعظ ٚثٌغًٙ ثٌششلٟ (ـ ػذْ ؼذرط)خظ عىز ثٌقذ٠ذ ثٌّقٛس٠ز  -

دٕجء خظ ػذجسثس عش٠ؼز إٌٝ ؽ١ذٛصٟ، ِغ دسثعز . عٍطٕز ػّجْ ِٚض١ك ٘شِض ٌاللضشثْ دآع١ج دش٠جدجصؾجٖ 

 . ثِىج١ٔز دٕجء ٔفك أٚ ؽغش ػذش ِض١ك دجح ثٌّٕذح ٌاللضشثْ دؤفش٠م١ج دش٠ج

 . صط٠ٛش ٚصٛع١غ ِٛثٔب ثٌقج٠ٚجس فٟ ثٌقذ٠ذر ٚػذْ -

١ِؾجٚثط خالي  010111ص١ٌٛذ ثٌىٙشدجء إٌٝ  دٕجء ِقطجس ص١ٌٛذ طجلز دجعضخذثَ ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ، ٚسفغ ِغضٜٛ -

إػجدر . دجإلضجفز إٌٝ صط٠ٛش صؼذ٠ٓ ثٌفقُ ثٌقؾشٞ ٚدٕجء ِقطجس طجلز ػجٍِز دجٌفقُ. ثٌخّظ ع١ٕٓ ثألٌٚٝ

 . دٕجء ثٌذشٔجِؼ ثٌٕٛٚٞ ثٌغٍّٟ ٌض١ٌٛذ ثٌطجلز ٚصق١ٍز ث١ٌّجٖ، ٚثالعضفجدر ِٕٗ فٟ ثٌضطذ١مجس ثٌطذ١ز ٚثٌضسثػز

ٓ ثٌغذٚد ٚشذىز ٚط١ٕز إلدثسر ٚصٛص٠غ ث١ٌّجٖ، ٚدضّٕٙج ِقطجس صق١ٍز ١ِجٖ فٟ دٕجء ِٕظِٛز فذ٠غز ِ -

ثٌّٕجطك ثٌغجف١ٍز، دجإلضجفز إٌٝ ثعضىشجف ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ثٌؼ١ّمز فٟ ثٌّٕجطك ثٌغجف١ٍز ٚثٌظقشث٠ٚز، ٚرٌه 

 . دجعضخذثَ صم١ٕجس ثٌفضجء ِغً ثٌضقغظ ػٓ دؼذ

 :ثٌظٕجػجس

ث١ٌّٕجة١ز ٚدجٌمشح ِٓ ثٌّذْ ثٌىذشٜ، ٌغذ ثفض١جؽجس ثٌغٛق ثٌّق١ٍز أٚال دٕجء ِشثوض طٕجػ١ز فٟ ثٌّذْ  -

 .  ٚثٌضظذ٠ش عج١ٔج، ِغ صطذ١ك ع١جعجس فّج٠ز ٌالٔضجػ ثٌٛطٕٟ

صط٠ٛش ثٔضجػ ثٌٕفظ ٚثٌغجص ٚدٕجء لطجع ثٌذضشٚو١ّ١ج٠ٚجس ِٚظجفٟ ثٌٕفظ ػٍٝ ٔطجق ٚثعغ ٌخذِز ثٌغٛق  -

رثس ل١ّز ِضجفز ػج١ٌز ( و١ّ١ج٠ٚجس ٚأعّذر ٚدالعض١ه)ٔفط١ز ثٌّق١ٍز ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌٕفط١ز ٚصغ٠ٛك ِٕضؾجس 

 . دذال ِٓ صظذ٠ش ثٌٕفظ ٚثٌغجص ثٌخجَ

ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌضؼ١ٍُ ثٌّٕٟٙ ٚسدظ دشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍُ ث١ٌّٕٟ دؼ١ٍّز إػجدر ثإلػّجس، ٌخٍك ث١ٌذ ثٌؼجٍِز ثٌّج٘شر  -

 .ٚثٌىفجءثس ثٌؼ١ٍّز ثٌالصِز ٌؼ١ٍّز ثٌض١ّٕز

ثد ثٌذٕجء، خجطز ثٌقذ٠ذ ٚثٌظٍخ ٚٔقجط ٚثألعّٕش ثٌّطٍٛدز ٌّشفٍز إػجدر صط٠ٛش لطجع ثٌّؼجدْ ِٚٛ -

 .  ثإلػّجس ٚثٌض١ّٕز ثٌّغضمذ١ٍز أ٠ضج

 : ثٌضسثػز

صط٠ٛش وجًِ ثٌمطجع ثٌضسثػٟ ػٓ طش٠ك إدخجي ثٌطشق ثٌقذ٠غز فٟ ثٌشٞ ٚثٌضسثػز، ٚأٔٛثع ثٌذزٚس  -

 .فٟ ثٌّٕجطك ثٌش٠ف١زثٌّقغٕز، ٚثٌّىجةٓ ٚإسشجد ثٌفالف١ٓ، ٚصٛف١ش ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز 

 .   ثعضظالؿ أسثضٟ ؽذ٠ذر فٟ ثٌّٕجطك ثٌغجف١ٍز ٚثٌغٙٛي ٌضسثػز ثٌقذٛح، ٌضقم١ك ثألِٓ ثٌغزثةٟ -

دٕجء ِشثوض فذ٠غز ٌٍظ١ذ ثٌذقشٞ ِٚٛثٔب صٕض٠ً ثألعّجن ٚثٌضؼذتز ٚثٌضغ٠ٛك، دجإلضجفز إٌٝ ثٌضؼجلذ ِغ ثٌذٚي  -

ٚدجعضٙالن ثٌغّه ٌضٛس٠ذ أعطٛي ط١ذ فذ٠ظ ١ٌٍّٓ ِمجدً د١غ ثألعّجن ثٌّؼشٚفز دمذسصٙج فٟ ثٌظ١ذ ثٌذقشٞ 

 . ٌٙزٖ ثٌذٚي دؤعؼجس صفض١ٍ١ز
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 الهٌئة العامة لالستثمارات                                    
م 2022-2012جطويس البييت الخحخيت ألاطاطيت خالل الفترة   مً أجللإلطدثماز جدول ًبن جلدًساث احخياجاث اليمً 

م حظب جوفس الخمويل واكخمال الدزاطاث2030بعد جوكف العدوان، وكد جصل إلى    
 الخكلفت إلاجماليت الظعس/ دوالز الوحدة/ العدد املجال/ اللطاع م

    : الخعليم 1

 ملياز دوالز 2.2 مليون  100 جامعت 22 الخعليم الجامعي (1)

 ملياز دوالز 1.1 مليون  50 معهد 22 الخعليم املنهي (2)

 ملياز دوالز 4.2 الف 210 مدزطت 20000 املدازض (3)

    : الصحت 2

مدن طبيت حظب املىاطم )شماليت، جىوبيت، شماليت،  (1)

 (..شسكيت، وطط
 ملياز دوالز 5 ملياز 1 مدن طبيت 5

 ملياز دوالز 1 ملياز 1 - بييت جحخيت وصىاعت دوائيت (2)

 ملياز دوالز 10 مليون  1 ميجاواث 10000 الطاكت الكهسبائيت 3

    : الصزاعت 4

 ملياز دوالز 1 ملياز 1 - مظخلصماث (1)

 ملياز دوالز 1 ملياز 1 - بييت جحخيت (2)

 ملياز دوالز 1 ملياز 1 - خدماث لوجظديت (3)

     : املياه 5

، حسض د،بىاء طدود وكىواث كبيرة ) وادي موز، طسد (1)

 ب (..العت، دوعً، ثمود، الجوف، الضبا ، حظان،ابى
 ملياز دوالز 10 ملياز 10

مياه الشسب واملجازي )شبكاث ومحطاث املعالجت(  (2)

 لعواصم املحافظاث
 ملياز دوالز 4.4 مليون  200 محطت 22

    : الىلل 6

الىلل البحسي: جطويس مواوئ )ميىاء الحدًدة، عدن،  (1)

املكال، الغيضت، الصليف، زأض عيع، املخاء، ذباب، 

 (..الخوخت، ميدي، كمسان، طلطسى 

 ملياز دوالز 2.4 مليون  200 ميىاء 12

 :الىلل البري  (2)

 كم 2200طكت حدًد طاحلي  -أ
 ملياز دوالز 2.5 ملياز 2.5 كم2500

 ملياز دوالز 2.5 ملياز 2.5 كم 1000  داخليتطكت حدًد  -ب

 ملياز دوالز 3.5 ألف 350 كم 10000  طسق طسيعت -ج

 الىلل الجوي: جطويس مطازاث دوليت )صىعاء، عدن، (3)

حعص، املكال، صعدة، طيئون، الغيظت،   ،الحدًدة

 (.. ذماز، طلطسى 

 ملياز دوالز 2 مليون  200 مطازاث 10

    :الىفط والغاش 7

 ملياز دوالز 25 ملياز 5 مصافي 5 مصافي جكسيس (1)

 ملياز دوالز 5 ملياز 1 خطوط 5 .خطوط أهابيب ضمً الشبكت الوطىيت (2)

جطويس حلول حاليت ومظخلبليت )حضسموث، مأزب،  (3)

 (..الجوف، شبوة، الحدًدة
 ملياز دوالز 5 ملياز 1 كطاعاث 5

صىاعيت" زأض عيس ى، مجمعاث بتروكيماويت : مدن  (4)

 "عدن، ذباب، بلحاف، بسوم
 ملياز دوالز 50 ملياز 10 مدن صىاعيت 5

الحدًد، الىحاض، الرهب، الفضت،  " :الخعدًً الثليل 8

 (..الصهك ألاملوهيوم

 ينكعو م2× معادن  6

 ينإهخاجي
 ملياز دوالز 12 ملياز 1

 الحدًدة، عدن، املكال، صعدة، ) :جطويس املدن الاكخصادًت 9

 (..املهسة
 ملياز دوالز 1 مليون  200 مدن 5

 ملياز دوالز 60 ألف 30 مليون وحدة طكىيت 2 الظكً 10

ـــــي ـــــ ـــــ ـــــالـ ـــــ  مليار دوالر  211.8  إلاجمــــ

 
www.investinyemen.gov.ye 
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 حسٌن العسكري

Hussein Askary 

 1968المولد: بؽداد، العراق 

 وسوٌدٌةالجنسٌة: عراقٌة 

 

دسط ثٌضشؽّز فٟ لغُ ثٌضشؽّز فٟ : ثٌّغضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ●

ثٌؾجِؼز ثٌّغضٕظش٠ز فٟ دغذثد، ثخضظجص ٌغز ثٔؾ١ٍض٠ز 

(0891-0880.) 

ف١ظ ثٌضقك فٟ ػجَ  0881٘جؽش إٌٝ ثٌٕش٠ٚؼ فٟ ػجَ  ●

ٚفشوز السٚػ ( ِٚمشٖ أٌّج١ٔج)دّؼٙذ ش١ٍٍش ثٌذٌٟٚ  0881

 . 0881ثٔضمً إٌٝ ثٌغ٠ٛذ فٟ ػجَ . ثٌؼج١ٌّز

ػًّ ِغؤٚال فٟ لغُ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ ِٕٚطمز ؽٕٛح غشح  ●

آع١ج فٟ ثٌّؼٙذ، ِٚقٍال ثعضشثص١ؾ١ج ٚثلضظجد٠ج فٟ ِؾٍز 

 Executive Intelligence" )إوضوضف إٔضٍؾٕظ س٠ف١ٛ"

Review ) ثٌّشصذطز دقشوز السٚػ ثٌّؼجسضز ٚثٌظجدسر

 www.larouchepub.com. فٟ ٚثشٕطٓ

 

ػجٌّٟ ػٓ طش٠ك ثٌقش٠ش  شجسن فٟ وضجدز أٚي صمش٠ش ●

طش٠ك  –ثٌؾغش ثٌذشٞ ثألٚسثع١ٛٞ "ثٌؾذ٠ذ دؼٕٛثْ 

، ػٕذِج صذٕش ثٌقىِٛز ثٌظ١ٕ١ز ٘زث 0881فٟ ػجَ ( طفقز 181" )لجطشر ثٌض١ّٕز ثاللضظجد٠ز ثٌؼج١ٌّز: ثٌقش٠ش ثٌؾذ٠ذ

 . ثٌّششٚع وّششٚع ثعضشثص١ؾٟ ٌٙج

 0881فٟ ػجَ " ذ أْ صؼشف وً شٟء ػٓ ػٍُ ثاللضظجدً٘ صش٠"صشؽُ وضجح ػجٌُ ثاللضظجد ثألِش٠ىٟ ١ٌٕذْٚ السٚػ  ●

إٌٝ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚثٌزٞ ٠ؼضذش أٚي دسثعز فٟ ثٌضجس٠خ ٌؼٍُ ثاللضظجد ثٌف١ض٠جةٟ ٚػٍُ ثاللضظجد دجػضذجسٖ فشػج ِٓ فشٚع 

 .ػٍُ ثٌف١ض٠جء

ّضؼٍمز دجٌؼجٌُ فشس ثٌّٛلغ ثٌؼشدٟ ٌقشوز السٚػ ٚوضخ ٚصشؽُ ثٌّتجس ِٓ ثٌّمجالس ٚثٌذسثعجس ثالعضشثص١ؾ١ز ثٌ ●

 (www.arabic.larouchepub.com)إٌٝ ث٢ْ  1110ثٌؼشدٟ ٚثٌغ١جعجس ثألِش٠ى١ز ٚثألٚسد١ز ِٓ ػجَ 

ٚصشؽّٗ إٌٝ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز فٟ ػجَ " ِٓ طش٠ك ثٌقش٠ش ثٌؾذ٠ذ إٌٝ ثٌؾغش ثٌذشٞ ثٌؼجٌّٟ"شجسن فٟ صؤ١ٌف صمش٠ش  ●

ثس ثٌؼجٌُ ٚصٛع١غ ِذجدسر ثٌقضثَ ٚثٌطش٠ك ثٌظ١ٕٟ ٠ٚؼضذش أوذش دسثعز ػ١ٍّز ٚثلضظجد٠ز شجٍِز ٌشدظ لجس. 1101

 .ٌضشًّ وً أؽضثء ثٌىشر ثألسض١ز

دجٌٍغز ثالٔؾ١ٍض٠ز ِغ ص١ٍِٗ فٟ ِؼٙذ ش١ٍٍش " ِذ طش٠ك ثٌقش٠ش ثٌؾذ٠ذ إٌٝ غشح آع١ج ٚأفش٠م١ج"أٌف ثٌضمش٠ش ثٌخجص  ●

٠ك ٌٕشش ثٌض١ّٕز ثٌظٕجػ١ز ٠ٚؼضذش أُ٘ دسثعز شجٍِز ٌى١ف١ز ثعضغالي ِششٚع ثٌقضثَ ثٌطش. 1101ؽ١غْٛ سٚط ػجَ 

 .فٟ غشح آع١ج ٚأفش٠م١ج

www.newparadigm.schillerinstitute.com 

فجضش فٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّؤصّشثس ٚثٌٕذٚثس ثٌؼج١ٌّز فٟ أٚسٚدج ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ٚث١ٌجدجْ ٚثٌغٛدثْ ٚإ٠شثْ  ●

 .ٚثإلِجسثس ثٌؼشد١ز ثٌّضقذر ِٚظش

 . ٚثالٔؾ١ٍض٠ز ٚثٌغ٠ٛذ٠ز ٚثٌٕش٠ٚؾ١ز ٚش١تج ِٓ ثٌفجسع١ز ٠ؾ١ذ ثٌٍغجس ثٌؼشد١ز ٚثٌىشد٠ز ثٌغٛسث١ٔز ●
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 ملحق

 مذكرة طرٌقة العمل

السعٌدة قتصادٌةلتقرٌر المعجزة اإل  

جرٌجر آلبٌرجالمهندس السوٌدي/    
 

Supplement of Operation Felix Yemen    2018-04-26 GA         1 (3) 

By Greger Ahlberg, Ahlberg Arkitektur Samhällsstrateg - ahlberg.greger@gmail.com 

 

YEMEN CIVIL STRATEGY APPROACH 
A Swedish Operative Support for Regeneration and Reconstruction 

 

The combined strata of Yemen showed here will shape a modelling civil strategy of unifying 

totality for a transparent and democratic knowledge base on, 

Actualising and Activating the Yemeni Real Resources and Potentials 

Recreating and ReBuilding an AllIncluding and Longterm Secure Democratic and Welfare state 

for Futural Yemen 

Cooperation of Civil Society and Commercial Economy for Intermodal Transport Logistics by 

land-air-maritime and Urbanisation for Innovation-Production-Distribution-Consumption. 

InterRelating and InterSupporting for the InterMutal best by InterSciences, InterEducation and 

AllArts Developments, in the Global Arabian youth context of Diaspora Yeminis, Womens 

activities, Love for all, Drama and Working operatives  

PostWar Primarities for Reconciliation and Trauma Treatments creating Human Respect and 

Dignity and opening for and sustaining Universal Life Qualites for Private, Public and Combined 

Investments and Futurals 

 

Strategic Yemen Matrix Model 

This model is a three dimensional work interacting structure. Simultaneously parallel work stages 

elaborate a cooperative solidity, a future based fact structure for Yemeni family living of all kinds, 

developing civil society, commercialising for growth in all senses and hopefull love with the 

surrounding world. With history, actuality and future interacting. And as we all today are, both 

patriots and world citizens, for the good and best of mankind. 

 

TIME EPOCHS  T1. Yemen History. A short summation overview of the  

       resources of historical events from time 

       immemorial, the African diaspora-

nomad  

    T2. Yemen Today A short todays overview of problems 

and  

       needs in short and long terms 

    T3. Yemen Future Prospects and future expectations 

 

 

mailto:ahlberg.greger@gmail.com
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MODALITIES  M1. Physical-Technological Infrastructure realities            

2(3) 

M2. Economical structure 

M3. Cultural structure 

M4. Political structure (statistics) 

 

 

LIVING SPACES  L1. Individual (demography etc) 

    L2. Social/Local 

    L3. National 

    L4. Regional 

    L5. Continental 

    L6. Global 

 

 

 

This strategic Yemen approach of knowledge and education for the world can make 

participations and cooperations possible from all well meaning actors for our global 

future. 

 

And, this strategic Yemen approach also linked to Operation Felix Yemen as a part of 

the global renaissance of The New Silk Road/Land and Maritime. The Yemeni linkedge 

to this global initiative is of special interest by the two connections of Africa-Arabia-

Asia in bridge/tunnels at Bab al-Mandab and The Hormos Strait. They will definitely 

put Yemen on a new global map of development, the south of Arabia as the Arabian 

Angel/Angle. 

 

The cultural capital and richness of esthetics in all senses will together with water 

management, reforestation, education and well-fare building bring great prosperity for a 

new Yemen spirit and a new Yemen renaissance. 
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By Greger Ahlberg - Civil Strategist/Senior Architect MSA, AllArts Cultures, 

ahlberg.greger@gmail.com 

Member of Honour of The Schiller Institute, Sweden 1984 

 

   

 
2016 SURIYA AR Part 1: Aleppo-Halab Area 

 

   ALEPPO LOGIN DESIGN 

 

   PHOENIX PROJECT SYRIA 

   Reconstruction Program 

 

2015   Re Creating Syria- Damaskus, Aleppo and all  

   PROJECT  PROJECT SYRIA 

 

1998 DR CONGO The Crisis in DR Congo 

 

1996 GLOBALLY Global Network of Combined Transport and Urbanisation 

 

 SWEDEN LOGISTIKPARK SÖDERTÄLJE 

 

1994 BOSNIA- SARAJEVO. Now!   

-HERCEG. 

 

1979 AFRICA The Industrialisation of AFRICA 
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