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في مؤ رررررران التنمية ال شررررررية  امتأخر   احتل مركز  ييا، وإفريقفي منطقة الشررررررس اوومررررر  و رررررمال  احد أقل الدول نمو  أاليمن  د  ع  ي  

لتقرير التنمية ال شرية العالمي  ادولة وفق   188من بين  168حتل المركز يالتنمية و من قائمة الدول منخفضةف ضصن  ي  العالمية، و

لمتومرررررر  الدول تان التنمية  0.497مقارنة بحوالي  0.482حيث بلغت قيمة دليل التنمية ال شرررررررية في اليمن حوالي  ؛2016

 . (1)للدول العربية 0.687ال شرية المنخفضة وحوالي 

 

إت وقع ضررررحية الصرررررالان المسررررلحة والعنف  ؛نه من تحقيق أهدافه التنموية المنشررررود امررررتقرار ةويلة تم    فتران اليمن شرررر د يلم 

( 2010-2004وحروب صررعد  السررت ) 1994الحرب اوهلية لام  المت رر بين النخب السرريامررية والحركان المسررلحة أبر ها

للى صرررور  اليمن  مرررل  ا رنخالل العقود الماضرررية والتي أث  إلى جانب اونشرررطة اارهابية التي  ررر دها اليمن مع جمالة الحوثي، 

 اودولي   اإلى الحرب الحالية بين الح ومة الشررررلية المعتره ب ا إقليمي   وغير مسرررتقر، وصرررو    وأبر ته ك لد غير آمن اودولي   اإقليمي  

  مسنود  بالتحالف العربي وبين جمالة الحوثيين وحلفائ م من ألضاء المؤتمر الشع ي العام. 

 

ومع أن اومررر اب اليةرية للصررررالان المختلفة في اليمن متعدد  ومتنولة، إ  أن أهم ا كان انعدام العدالة والمشررراركة السررريامرررية 

وما نتج لن ا ، والتنمية المتسرراوية والمسررتدامة ل للخدمان ا جتماليةصررعوبة الوصرروالحقيقية والحرية الحقيقية وغياب المواةنة و

ية للموارد من قضرررررررايا متعلقة بالعدالة في تو يع الموارد واللروان للى المناةق والمحافمان اليمنية وباوخط المناةق المنت  

 واللروان.

 

، خرجت المماهران الشرررع ية )اللور  و رررمال إفريقيا الشررررس اوومررر منطقة أخرى في  للى وقع احتياجان  ررراملة اجتاحت دو   

بح ومة أكلر مشررررولية وامرررتيابة للمواةنين تحقيق العدالة وللمطال ة ب ،2011  ررر اة/في ف راير ،الشررر ابية الشرررع ية( في اليمن

والتي كان من أهم  ،2011 تشرررررررين اللاني/نوفم ر 23في  ،انت ت بتوقيع الم ادر  الخلييية وآليت ا التنفيةية في الرياض والتي

ل كل فرقاء إلى رئيس توافقي وتشرر يل ح ومة توافق وةنية تمل    ،للي ل د هللا صررال  ،مخرجات ا تسررليم السررلطة من الرئيس السررابق

ل نقلة نولية في مسررررررار والةي مل   ،2013مارس/آتار  18الةي انطلق في  ،العمل السرررررريامرررررري وانعقاد مؤتمر الحوار الوةني

ولة ل ل ا ختال ن وم امن ؤحيث امرررت ده المؤتمر إجراء مراجعة لميقة و رررفافة ومسررر ؛ية الشررراملة في اليمنالمصرررالحة الوةن

 مباٍن مدمرة في عدن، وأضرار واسعة في رأس المال المادي/القطاع الخدماتي مثل الكهرباء والمياه والطرقات )األوروبية(
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الضررعف في هياكل الدولة والممارمرران السررل ية التي أفضررت لمشرر الن مرريامررية واجتمالية واقتصررادية وضررعت اليمن ضررمن قائمة 

 .(2)الدول الفا لة والم دد  با ن يار

 

بميمولة من الرؤى السرريامررية وا قتصررادية وا جتمالية التي كان يم ن أن ت ون أرضررية منامرر ة حوار الوةني لقد خرج مؤتمر ال

وأهم ا: صررررررياغة دمررررررتور جديد لليمن وتحوله من دولة بسرررررريطة )مركزية( إلى دولة مرك ة  ،ل ناء السررررررالم المسررررررتدام في اليمن

، إ  أن التطوران اللرو  والسلطة وللحفاظ للى اومن والسلم ا جتماليين ت ده إلى ضمان الشراكة العادلة في)فيدرالية/اتحادية( 

العسرر رية المتزامنة مع الحوار والتالية له وفشررل الم ونان اليمنية والدول الرالية لعملية ا نتقال السرريامرري في التوصررل إلى تسرروية 

أم م في العود  وبقو  نحو الصراع والحرب من جديد بين ميامية متفق للي ا وباوخط فيما يتعلق بموضوع اوقاليم ولددها، قد 

الحال بالنسرر ة ل ل من السررعودية  يأةراه الصررراع، بل وانخراة العديد من دول ااقليم في هةا الصررراع بصررور  م ا ررر  كما ه

  ا في المنطقة. ئوااماران أو غير م ا ر  بالنس ة ايران وحلفا

 

 ؛اقتصادية واجتمالية وإنسانية ك ير  للى اليمن واليمنيين ان ضغوة  وحتى اآل 2015لقد أفر ن الحرب اوهلية منة مارس/آتار 

اوداء ا قتصادي وتدهوره بصور  حاد  نتيية لتراجع النشاة ا قتصادي العام والخاص  راجعفي ت -وبصور  ك ير -حيث أم مت 

اومر الةي انع س في  ؛ لد، وتدمير الممتل ان العامة والخاصة وبالةان ال نى التحتية والمؤمسيةوحالة الحصار المفروضة للى ال

إلى جانب تدهور اليانب ا جتمالي . تدني مستوى الدخل وتزايد معد ن ال طالة وامتشراء الفساد وموء تو يع الموارد واللروان

يد حا ن مرررروء التغةية وتفشرررري اومراض الوبائية وما اليوء والتشررررريد وتزواانسرررراني المتملل في تزايد حا ن النزول والقتل وال

للى دول التحالف وباوخط كل من السررعودية  اضررغوة   اكما أفر ن هةه الحرب أيضرر   .صرراحب تلم من انت اكان لحقوس اانسرران

 ،لعديد من الخسائر ال شرية والماليةوااماران مواء للى المستوى ا قتصادي أو للى المستوى الحقوقي والدبلومامي ولحق ب ا ا

   .وهو ما تحاول هةه الورقة رصده وتحليله ومعرفة آثاره وتدالياته للى حاضر اليمن ومستق له

 

 2018-2015على اليمن  التكلفة االقتصادية واإلنسانية .1

بالغة للى  اباليمن واليمنيين أضرار  لحقت أقد  ،والتي دخلت لام ا الرابع ،من المؤكد أن الحرب اوهلية اليارية في اليمن

اوضرار الم ا ر  للحرب والمتمللة في  :المستوى ا قتصادي واانساني، ويم ن تقسيم تلم اوضرار إلى قسمين: اوول

التي  ت لفة الفرصة ال ديلةفي يتملل  :القيمة المالية لألصول ا قتصادية وا جتمالية المدمر  مواء العامة أو الخاصة، واللاني

اء الحرب وغياب مقومان كلي لن العمل واانتاج جر  /خسرت ا القطالان اانتاجية والخدمية والتي توقفت بش ل جزئي

لن الت لفة اانسانية المتمللة في تزايد حا ن القتل  السالمة اانتاجية أو لعدم وجود موارد الطاقة الال مة لإلنتاج، فضال  

 لقسري من المدن والمحافمان المختلفة.وااصابة والنزول والت يير ا

 

اء الحرب المستمر  والتدمير للى الرغم من لدم وجود تقييم وحصر دقيق لحيم الضرر الةي لحق با قتصاد اليمني جر  

 مة المستمر لل نى التحتية والمنشآن العامة والخاصة اانتاجية والخدمية ولدم قيام الي ان المعنية بعمل المسوحان الفنية الال

لتحديد حيم هةه اوضرار، إ  أن هناك بعض التقارير والدرامان التي حاولت أن تعطي تقديران أولية لحيم هةه الخسائر، 

 والتي يم ن امتعراض ا في التالي:

 

 التكلفة اإلنسانية للحرب . 1.1

، (3) اانسانيةون ؤتشير تقديران ا حتياجان اانسانية الصادر  لن م تب اومم المتحد  للش ،ففي جانب الخسائر ال شرية

ه  آ 9.2ألف  خط من م  62إلى وصول لدد ضحايا الحرب في اليمن إلى حوالي  ،2018لاني الفي يناير/كانون 
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تشير تلم التقارير إلى وجود حوالي  ه ةفل ما بين قتيل وجري . كما آ 3.3ألف جري ، من م قرابة  52.8قتيل وحوالي 

مليون  خط  11.3إجمالي لدد الس ان، من م % من 75لون يش     مليون  خط يحتاجون إلى مسالدان إنسانية 22.2

ن  خط يعانون من انعدام اومن الغةائي ويواج ون خطر ييمال 8.4ة و ديد  للمسالدان اانسانية من م في حاجة مام  

حوالي لشر  آ ه يمني ممن يحتاجون للعالج خارج ال الد،  ا لن وف ن نا ل في الداخل. فضال  ييمال 3في م  نالميالة بم

 بس ب إغالس مطار صنعاء من ق ل قوان التحالف.

 

   التدمير الممنهج للبنى التحتية. 2.1

والةي كان في اوماس   يفي باحتياجان الس ان من  ،ض رأس المال المادي الةي تراكم خالل العقود الخمسة الماضيةتعر  

اء ا مت داه إلى أضرار وامعة النطاس جر   ،الخدمان اومامية وبالةان خدمان ال  رباء والمياه والطرقان واام ان

ي دمرن غال ية ل ر الغاران اليوية الت ،التحالف العربي امن ق ل أةراه الصراع كافة بما في  ،الم ا ر والممن ج ل ةه ال نى

خرها امت داه منشآن امتخراج وتو يع المياه في مدينة الحديد  خالل   ر آتلم المرافق بصور  كلية أو جزئية كان 

  .2018يوليو/تمو  

 

 متمرار الحرب وبالتالي امتمرار التدمير ل قية ال نى التحتية من كافة أةراه الصراع فإنه من الصعوبة بم ان  اونمر  

التوصل إلى تقييم  امل لألضرار وبالتالي فإن ما منةكره في هةا اليانب ما هو إ  تقديران أولية صادر  لن بعض الي ان 

إلى  (4)، تشير بعض التقارير الحقوقية غير الرممية2018ى يوليو/تمو  تان العالقة، ففي جانب الخسائر المادية وحت

، اوجسر   اةريق   2512ميناء،  14، امطار   15حيث تشير إلى تضرر  ؛اء الحربتضرر ال نية التحتية بش ل ك ير جر  

مستشفى  318و، امدرمة ومع د   882و ،   ة اتصا ن 421ومحطة ومولد ك رباء،  185وو   ة مياه،  اخزان   727

 295و، امصنع   316وناقلة وقود،  265ووقود مياران،  ةمحط 360و ،منشأ  ح ومية 1797و، اصحي   اومركز  

 منشأ  رياضية.  112و ،مياحية أ ومنش اأثري   اموقع   490و، مزرلة دواجن ومواش  

 

 التكلفة االقتصادية للحرب )تكلفة الفرصة الضائعة(. 3.1

بانخفاض  ،ق يل اند ع الحرب اوهلية اوخير  والتدخل ااقليمي ،ا قتصادي العام في اليمن للى الرغم من اتسام الوضع

معدل النمو ا قتصادي الحقيقي مقارنة با حتياجان التنموية للى مستوى الفرد وتحسن مستوى الدخل أو للى مستوى ال لد 

 امن إةار الدول اوقل نمو   وما تتطل ه العملية التنموية من موارد وإم انيان   مة لتحقيق أهداه التنمية المتعلقة بنقل اليمن

لمي إلى مستوى الدول متومطة الدخل، إ  أن هةه الحرب قد لملت للى تيريف تلم اوداء المتواضع للى المستوى العا

من ال ؤس  اوتحويله إلى خسائر اقتصادية متراكمة منة بعد أخرى تنع س وبصور  م ا ر  للى حيا  اليمنيين لتيرل م مزيد  

    والفقر واليوع.

 

إلى ان ماش الناتج المحلي ااجمالي اليمني  (5)ا قتصادية عض التقديران ففي جانب اوداء ا قتصادي ال لي، تشير ب

رن الخسار  في الناتج المحلي ااجمالي د   حيث ق   ؛اء الحرب والصراعجر   2018–2015بصور  ك ير  خالل السنوان 

 50الل منوان الحرب اوربع قد خسر ما يقارب خبمعنى أن الناتج المحلي ااجمالي الحقيقي  ،%47.1الحقيقي بحوالي 

% فق  15-6تراول ما بين يأن متوم  خسائر الحرب في دول أخرى في منطقة الشرس اووم  بمليار دو ر، مع العلم 

 %. وترجع الزياد  في خسائر الناتج المحلي ااجمالي في اليمن مقارنة9-4من الناتج المحلي وللى المستوى العالمي ما بين 

 ل قوان التحالف بالدول اوخرى إلى ترافق الحرب مع حالة من الحصار ال ري وال حري واليوي المفروض للى اليمن من ق
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ومن ناحية ثانية امتخدام أةراه النزاع في الداخل موارد الطاقة الال مة للعملية اانتاجية كأدوان في ، العربي من ناحية

 لن انقسام مؤمسان الدولة ا قتصادية بين ةرفي النزاع.   لنفطية، فضال  نزال ا وبالةان ال  رباء والمشتقان ا

 

% خالل العام 50تشير تقارير و ار  المالية إلى تراجع اايرادان العامة للدولة بحوالي  ،في جانب الموا نة العامة للدولة

 2014لاير يمني في لام ليون يتر 2.2حيث تراجعت اايرادان العامة من حوالي  ؛2016% خالل لام 60و 2015

)وصل معر الصره للريال اليمني  2016مليار لاير فق  في لام  900ثم إلى  2015ليون في لام يتر 1.1إلى حوالي 

ويعود تلم بصفة أمامية إلى توقف إنتاج وتصدير النف   .دو ر(/ريا    550إلى حوالي  2018 آب/في بداية أغسطس

لن تعليق المسالدان الخارجية للموا نة العامة. ونتيية  من إجمالي اايرادان، فضال   %50الـ ملل لوائده قرابة والةي ت  

، مع 2014مقارنة بعام  2016% لام 36لتراجع اايرادان فقد ان مشت النفقان العامة هي اوخرى وبنس ة تصل إلى 

 2017ا نة العامة للدولة خالل العامين أن انقسام ال نم المركزي اليمني بين صنعاء ولدن قد لمل للى تعطيل الموبالعلم 

لتواجه بةلم الموا نة العامة أ مة ميولة أم مت في توقف دفع رواتب نس ة ك ير  من الموظفين والمتقالدين  2018و

 وبالةان في المحافمان الخاضعة لسيطر  الحوثيين ولقرابة العامين. 

 

لمل ال نم المركزي  ،اء توقف اانتاج والتصديرخزينة الدولة جر  ومع توقف تدفق إيرادان الصادران النفطية والغا ية إلى 

 4.2حيث تراجع ا حتياةي النقدي الخارجي من  ؛للى محب ا حتياةيان الخارجية لتغطية واردان السلع اومامية

هور قيمة العملة اومر الةي أم م في تد ؛2016مليون دو ر فق  ن اية العام  485إلى  2014دو ر ن اية العام  انمليار

 550إلى حوالي  -كما م ق القول- 2018 آب/المحلية بصور  ك ير  ليصل معر الصره للريال اليمني في بداية أغسطس

 لن ارتفاع معدل التضخم وبصور  ك ير .  ، فضال  2015 آتار/دو ر في مارس/ريا    215دو ر مقارنة بحوالي /ريا   

 

 خسائر القطاع الخاص. 4.1

ا لل دور ا قتصادي ال  ير الةي يلع ه القطاع الخاص في اليمن بالت اره القطاع الم يمن للى ميمل اونشطة ا قتصادية نمر 

بامتلناء قطاع النف  والغا ، فقد كانت وةأ  الحرب والخسائر الناتية لن ا ك ير  للى القطاع الخاص، وبالةان في قطالان 

 ومن خالللتمويل والتأمين والعقاران، والتخزين وا تصا ن وال ناء والتشييد واتيار  اليملة والمطالم والفنادس والنقل 

مقاربان حسابية مستند  إلى مساهمة القطاع الخاص في تركيب الناتج المحلي ااجمالي خالل السنوان السابقة للحرب 

النشاة ا قتصادي له بصور  كلية أو اء توقف فإن الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص جر   (6)%56والمقدر  بحوالي 

مليار دو ر، وإتا ما تم إضافة الخسائر الناتية لن تدمير المنا ل الخاصة  27-25جزئية في منشآته تتراول ما بين 

والمنشآن الصنالية والتيارية والزرالية وومائل النقل الخاصة فإن إجمالي خسائر القطاع الخاص متتضالف بالتأكيد.

  

 

الةي ألدته وكالة تنمية المنشآن الصغير  واوصغر  (7)الخاص أ ار مس  تأثير او مة اليمنية للى القطاع  ،ثانيةمن ناحية 

ا من النزاع وبنس ة بالتعاون مع ال رنامج اانمائي لألمم المتحد  إلى أن الشركان الصغير  والمتومطة كانت اوكلر تضرر  

من الشركان ال  ير . كما أن الشركان العاملة في ميال  %17والي من إجمالي الشركان مقارنة بح %34تصل إلى 

  % من ا لن العمل مقارنة ب قية الشركان العاملة في القطالان اوخرى.35ا حيث توقف حوالي الخدمان كانت اوكلر تضرر  

منشآن القطاع الخاص % من 95حوالي ي ين التقرير أن  ،للى منشآن القطاع الخاص اومن حيث المناةق اوكلر ضرر  

كانت اوضرار التي لحقت بالشركان في صعد   ،في كل من لدن وتعز قد تضررن بصور  جزئية أو كلية. وفي المقابل
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تشير نتائج المس  إلى أن الغال ية  ،اوضرار. من ناحية ثانيةمن إجمالي الت لفة التقديرية لمتوم   %43أكلر كلافة وبنس ة 

من الشركان  %14ليس لدي ا إم انية الحصول للى التمويل منة اند ع الحرب وفق   (73%)العممى من الشركان 

 حصلت قرض. 

 

 2018-2015التكلفة االقتصادية والبشرية على دول التحالف . 2

مع دخول الحرب في اليمن لام ا الرابع دون أفق واض  لتحقيق السالم مواء ل ر المساران السيامية أو الحسم العس ري، 

تستمر الخسائر ال شرية وا قتصادية الم ا ر  وغير الم ا ر  لدول التحالف العربي وبالةان الممل ة العربية السعودية ودولة 

ن بصور  م ا ر  بالحرب في هةا ال لد بما لةلم من انع امان مل ية ين المتورةتيااماران العربية المتحد  بالت ارهما الدولت

 ل ما للى المستوى السيامي أو ا قتصادي.ك ير  للى الصور  العامة 

 

وللى الرغم من ت تم دول التحالف للى خسائرها ا قتصادية وال شرية في حرب ا للى اليمن خالل السنوان الماضية، إ  

فإن الخسائر  ،بومت وا نطنلصحيفة ال اأن هناك العديد من التقديران التي تنشرها مراكز اوبحاث المتخصصة، فوفق  

ضاب  صف ومن الرتب العليا.  60جندي، و 2500 للممل ة العربية السعودية في المناةق الينوبية تقدر بنحو ال شرية

مليون  200بنحو  رن ميلة التايمز ال ريطانية ت لفة الحربفاس المالي للى الحرب قد  نومن حيث مستوى اا

مصادر أخرى الت لفة بم لغ  مليار دو ر خالل منوان الحرب، فيما تقدر 252و امليار دو ر منوي   72أي  ا،مي  يو دو ر

لتقديران فورين بوليسي فقد بلغت ت لفة الحرب التي ت  دت ا السعودية في او  ر الستة اوولى فق   اأك ر ب لير، فوفق  

 .(8)دو ر ر مليا 725والمتعلقة بالصفقان العس رية حوالي 

 

 تداعيات الحرب على االقتصاد السعودي. 1.2

وبدون الخوض في التفاصيل الدقيقة للخسائر ا قتصادية التي تحملت ا السعودية في حرب ا للى اليمن خالل السنوان الماضية، 

والتي قد تعطي  (9) السعوديةيم ن التطرس إلى ميمولة من المؤ ران ا قتصادية المنشور  ضمن التقارير ا قتصادية 

 صور  أولية لحيم الخسائر المالية وا قتصادية السعودية في حرب ا للى اليمن خالل الفتر ، وتلم للى النحو اآلتي:

مليار دو ر( في العام  42.7مليار لاير ) 160حيث تزايدن من  ؛تزايد نفقان الدفاع )اانفاس العس ري( بصور  منوية -

مليار دو ر(  56مليار لاير ) 210وإلى حوالي  2017مليار دو ر( في لام  50.7) مليار لاير 190إلى  2015

ا من النفقان العس ر اأن جزء  ب%، مع العلم 9.5وبمعدل نمو منوي متوم  يصل إلى  ،2018في موا نة العام  ة يك ير 

 ضمنه الموا نة.ونفقان الحرب اوخرى يتم إدراج ا ضمن بنود أخرى في الموا نة العامة وبعض ا   تت

 

اء تزايد ليز الموا نة العامة خالل السنوان اللالث الماضية للى الرغم من  ياد  اايرادان العامة بصور  ك ير  جر   -

ارتفاع أمعار النف  في السوس العالمية و ياد  العوائد المالية لتصدير النف  السعودي، فضال  لن  ياد  اايرادان الناتية لن 

ورموم جديد  للى المواةنين والمقيمين في الممل ة وخفض الدلم الموجه للمشتقان النفطية والخدمان فرض ضرائب 

 2015% لام 15.8إلى  2014% من الناتج المحلي ااجمالي لام 3.5حيث ارتفع ليز الموا نة العامة من  ؛اومامية

% من الناتج المحلي 9.3% و12.9 ليصل إلى 2017، 2016ق ل أن يتراجع العيز بصور  محدود  في العامين 

 ااجمالي.

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
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ليأن السعودية إلى السحب من أصول ا الخارجية، بحيث  ،لمواج ة اانفاس العس ري ال  ير ولتغطية ليز الموا نة العامة -

ثم إلى  2015مليار دو ر لام  616.3إلى  2014مليار دو ر في لام  732.3تراجعت قيمة اوصول الخارجية من 

للى التوالي وبمعدل تراجع منوي بمتوم   2017و 2016مليار دو ر في العامين  496.5مليار دو ر، و 535.7

 %.12.1حوالي 

 

ن العام لتغطية نفقات ا العس رية وتمويل ليز الموا نة العامة بشقية المحلي والخارجي، حيث ارتفع ي  ليوء الممل ة إلى الد   -

مليار لاير  142.2إلى  2014% من الناتج المحلي ااجمالي لام 1.6ا نس ته مليار لاير وبم 44.3الدين العام من 

بصور  ك ير ، حيث بلغ  2017و 2016، ليواصل ا رتفاع في العامين 2015% من الناتج المحلي لام 5.8وبنس ة 

% 17.2س ة مليار لاير وبن 443.3% من الناتج المحلي وحوالي 13.1مليار لاير وبنس ة  316.6حوالي  2016لام 

 %.128ا متومط ا خالل فتر  الحرب بلغ  ، وبةلم فإن الدين العام للمل ة قد حقق نمو  2017لام 

 

 تداعيات الحرب على االقتصاد اإلماراتي. 2.2

لصغر حيم مشاركت ا في الحرب للى اليمن مقارنة بالمشاركة السعودية  انمر  ف ،وبالنس ة لدولة ااماران العربية المتحد 

كلية للى القوان اليمنية الموالية ل ا  هلقوان ال رية والتمادها بصور    مواء  من حيث لدد الطائران المقاتلة أو من حيث ا

ألف  35ة من اليمن والمقدر  بحوالي مم اوحزمة اومنية أو النخب المناةقية التي أنشأت ا في المحافمان الينوبياتحت 

حيث تشير بعض  ؛من خسائرها ال شرية والمالية في هةه الحرب مقارنة بالخسائر السعوديةهةا اومر  حد   فقد ؛ميند

، وفي اليانب افرد   111بلغت حوالي  2015إلى أن الخسائر ال شرية لإلماران في حرب اليمن منة لام  (10)المصادر

وبما يساوي  امليار دو ر للى تدخل ا في اليمن   ري   1.3بعض التقديران إلى أن ااماران تنفق قرابة  ا قتصادي تشير

 مليار دو ر خالل منوان الحرب. 55وحوالي  امليار دو ر منوي   16

  

والدرامان أن خسائر ااماران أك ر ب لير مما ورد ألاله مستند  في تلم إلى  (11)ترى بعض المصادر أخرى،من ناحية 

وللى رأم ا: قيام السلطان  ،لدد من المؤ ران في جانب السيامان ا قتصادية التي تم اتخاتها في السنوان الماضية

يمين وإ الة الدلم لن بعض السلع ا تحادية برفع معدل الضرائب والرموم للى الخدمان في ااماران للى المواةنين والمق

والخدمان التي تقدم ا الح ومة وأهم ا المشتقان النفطية، إلى جانب ليوء ااماران إلى الصندوس السيادي للدولة لتغطية 

، كما أن ا 2015مليار دو ر ن اية لام  30ليز الموا نة بحيث تراجعت أصول الصندوس قرابة  نفقات ا في اليمن ومد   

  .2017مليار دو ر فق  منتصف لام  66مليار دو ر إلى  200ا ت ا من مندان الخزانة اوميركية من خفضت حي

 

هتزا  اتتحمل خسائر أخرى تتملل في فإن ا وإلى جانب الخسائر ال شرية وا قتصادية التي تت  دها ااماران في اليمن، 

حيث أدن التصرفان الفردية ااماراتية الرامية  ؛ن الحوثيينصورت ا لدى غال ية اليمنيين وباوخط في المناةق المحرر  م

من خالل بناء تش يالن لس رية مسلحة غير خاضعة لمؤمسان  اإلى إضعاه الح ومة الشرلية اليمنية المعتره ب ا دولي  

 رول ا في  الشرلية وتعمل للى لرقلت ا في لدن والمحافمان الينوبية وتعز من خالل نشر الفوضى اومنية، إلى جانب

ل نمر  بناء قوالد لس رية في بعض اليزر اليمنية بدون أي تنسيق مع الح ومة اليمنية أو حتى للم ا، كل تلم قد حو  

اليمنيين تياه ااماران من دولة مشاركة في حرب إلاد  الشرلية اليمنية إلى دولة احتالل ل ا مطامع اقتصادية وميامية في 

 لح ومة اليمنية وم وت ا تياه التصرفان ااماراتية في غالب اوحيان.اليمن بغض النمر لن موقف ا
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 خاتمة 

إن الحرب اوهلية في اليمن وما صاح  ا من تدخل إقليمي من ق ل كل من الممل ة العربية  :يم ن القول ،من خالل ما م ق

قد أدن إلى أضرار وخسائر بشرية  ،اليمنمم التحالف العربي لدلم الشرلية في االسعودية وااماران العربية المتحد  تحت 

وإنسانية واقتصادية ك ير  وفادحة تحمل اليمن اليزء اوك ر من ا. فإلى جانب الخسائر ال شرية اليسيمة والمش لة اانسانية 

مة إنسانية أن ا أك ر أ إلى  -ون اانسانيةؤوفق تصري  لمسالد اومين العام لألمم المتحد  للش-فت ا الحرب لتصل التي خل  

الـ قديرات ا اوولية وحتى اليوم يش دها العالم من صنع ال شر، فقد لحقت با قتصاد اليمني خسائر اقتصادية جسيمة تفوس في ت

 مليار دو ر و  يم ن لليمن واليمنيين تعويض ا بس ولة في المرحلة القادمة إتا ما تحقق السالم في هةا ال لد. 100

 

وإن كانت محدود   ،لحقت باليمن، فقد نالت كل من السعودية وااماران نصي  ا من الخسائر ال شرية وإلى جانب الخسائر التي

مقارنة بخسائر اليمنيين، إ  أن ا ت  دن خسائر اقتصادية ك ير  ربما تفوس قيمت ا حيم الضرر والخسائر التي لحقت باليمن، 

 ب السعودية.أن اليزء اوك ر من هةه الخسائر كان من نصيبمع العلم 

 

وإلى جانب الخسائر ا قتصادية التي لحقت بدول التحالف هناك خسائر ميامية وأخالقية وحقوقية ل ةه الدول خالل حرب ا 

لن الخسائر المحتملة لفقدان ثقة  في اليمن، وباام ان أن تزيد خسائرها للى مستوى ثقة المستلمرين وخلق الوظائف، فضال  

من  اك ير  ا ان الخاةئة التي ترت   ا في حق  عوب ا وفي حق المنطقة ومعي ا لتحميل المواةن جزء  اء السياممواةني ا جر  

 ت اليف مغامرات ا في الخارج من خالل  ياد  الضرائب ورفع الدلم المقدم للسلع والخدمان اومامية.

 

 .باحث اقتصادي يمني -منصور علي البشيري*
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