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العالم

العالم

اليمن
ّ
ُ
يؤشر توالي االنشقاقات ًعن القوات التابعة لهادي وأخــرى توالي
السعودية واإلمارات مباشرة ،إلى ّ
تصدع كبير في صفوف ميليشيات
العدوان ،خصوصًا في جبهات ّ
الحد الجنوبي والساحل الغربي ومأرب
والجوف .انشقاقات تكشف أيضًا هشاشة بنيان هذه الميليشيات التي
البينية إلى نقطة الالعودةّ ،
وصلت صراعاتها ّ
فقرر بعضها أن «يتوب»
عبر االنضمام إلى قوات صنعاء التي تركت باب العفو مفتوحًا

االنشقاقات تستنزف جبهات العدوان

صنعاء تحتضن
«التائبين»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
انـشــق عــدد مــن الـكـتــائــب العسكرية
ال ـتــاب ـعــة لـ ـق ـ ّـوات ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
وأعـ ـلـ ـن ــت والء هـ ـ ـ ــا ل ـ ـقـ ـ ّـوات ال ـج ـيــش
و«الـلـجــان الـشـعـبـيــة» .انـشـقــاق جــاء
في أعقاب إعالن املئات من املقاتلني
ّ
القبليني في جبهة العبدية جنوبي
ّ
م ـ ـ ـ ــأرب ،ت ـخ ــل ـي ـه ــم ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـتـ ــال فــي
صفوف قوات هادي ،وتسليم املواقع
العسكرية كافة في هذه الجبهة إلى
قــوات صنعاء ،فــي م ــوازاة استقبال
«املــركــز الــوطـنــي لـلـعــائــديــن» التابع
ل ــوزارة الــدفــاع فــي حـكــومــة اإلنـقــاذ،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،كـتـيـبــة عسكرية
م ــن املـيـلـيـشـيــات املــوال ـيــة ل ــإم ــارات
في الساحل الغربي .في هذا اإلطار،
ّ
أكــدت مصادر عسكرية وصول 150
جنديًا وضابطًا إلى مدينة الحديدة

بـ ـع ــد انـ ـشـ ـق ــاقـ ـه ــم ع ـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات
طــارق صــالــح ،نجل شقيق الرئيس
ال ـي ـم ـن ــي الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـلــه
ص ــال ــح .وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن
االنـشـقــاقــات العسكرية فــي صفوف
امليليشيات املــوالـيــة ألب ــو ظـبــي في
الساحل الغربي ،متواصلة من دون
ّ
ّ
تــوقــف ،إل أن انشقاق الكتيبة هذه
ُّ
ُيـعــد األكـبــر مـنــذ سـنــوات فــي جبهة
الساحل.
وك ـش ـفــت ص ـن ـعــاء ال ـت ــي أب ـق ــت بــاب
الـ ـعـ ـف ــو ال ـ ـعـ ــام مـ ـفـ ـت ــوح ــا ،ه ـشــاشــة
الـ ـبـ ـن ــاء ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـت ـل ــك ال ـ ـقـ ـ ّـوات
ّ
مـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ،ب ـع ــدم ــا ت ـم ــك ـن ــت مــن
اخ ـتــراق ـهــا اس ـت ـخ ـبــارات ـيــا ،وه ــو ما
أثــار رعــب قيادتها الـتــي غلب على
تعاملها مع القيادات امليدانية في
مختلف الجبهات املناهضة لقوات
ّ
الشك،
الجيش و«اللجان الشعبية»
وت ـس ـ ّـب ــب ف ــي أزمـ ــة ث ـقــة ب ــن ق ـيــادة

تـ ـل ــك امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ودول ت ـح ــال ــف
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان .واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت ال ـس ـل ـط ــة
امل ـح ـل ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـح ــدي ــدة،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،ق ــائ ــد الـكـتـيـبــة
ال ـســادســة فــي مـيـلـيـشـيــات «ح ـ ّـراس
الـجـمـهــوريــة» ،امل ـقـ ّـدم يحيى عــريــك،
ب ــرفـ ـق ــة م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى  150ف ـ ــردًا
بـكــامــل عـتــادهــم الـعـسـكــري .وخــال
ل ـقــائ ـهــم م ـحــافــظ ال ـح ــدي ــدة ،مـحـمــد
عـ ـي ــاش ق ـح ـي ــمّ ،
رح ـ ــب هـ ــذا األخ ـي ــر
ّ
«ب ـ ـصّـ ــف ضـ ـب ــاط وأف ـ ـ ـ ــراد ال ـك ـت ـي ـبــة
املنشقة من أبناء تهامة ،وعودتهم
إلـ ــى ص ــف الـ ــوطـ ــن» ،وأشـ ـ ــاد «ب ـكــل
األحـ ـ ــرار م ـ ّـم ــن ال ي ــزال ــون ف ــي صــف
ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،وي ـع ـم ـل ــون بـشـكــل
كامل مع الجيش واللجان الشعبية
في تسهيل عودة الكثير من املغرر
بـ ـه ــم وت ـس ـل ـي ــم امل ـ ــواق ـ ــع وال ـ ـسـ ــاح،
بعمليات مدروسة وتنسيق مسبق
ُ
مع شعب االستخبارات العسكرية

فـ ــي الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـغـ ــربـ ــي» .وان ـ ـضـ ـ ّـم
إل ــى ه ــؤالء  140ف ــردًا ع ـس ـكـ ّ
ـريــا من
َ
محوري «آزال» و«حــرس الحدود»،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــوا انـ ـشـ ـق ــاقـ ـه ــم ،ي ـ ـ ــوم أم ـ ــس،
ع ــن ق ـ ـ ّـوات ه ـ ــادي ،وت ـ ّ
ـوج ـه ـه ــم إلــى
صنعاء.
وقـ ـ ـ ـ ّـدرت ّمـ ـص ــادر ع ـس ـك ــري ــة أع ـ ــداد
املـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات هـ ـ ـ ـ ــادي
وامليليشيات التابعة لدول العدوان
بشكل مباشر ،في األشهر املاضية،
ب ـ ـ  10آالف ج ـن ــدي وضـ ــابـ ــط .لـكــن
ً
م ـ ـ ـصـ ـ ــدرًا عـ ـسـ ـك ــري ــا مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال ف ــي
ّ
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاءّ ،أك ـ ـ ـ ــد ،ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،أن
أعداد املنشقني الذين تواصلوا مع
«املركز الوطني للعائدين» تتجاوز
ال ـ ـ ـ ـ  6آالف ،مـ ـشـ ـي ــرًا إل ـ ـ ــى «ع ـ ـ ــودة
اآلالف بطرق غير رسمية ،إذ يعود
ال ـك ـث ـيــر م ــن ه ـ ــؤالء إلـ ــى مـنــاطـقـهــم
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مـ ـ ــع ش ـخ ـص ـي ــات
اجتماعية في نطاق القرى والعزل،
وبضمانات زعماء القبائل».
ويـ ـع ـ ُّـد ال ـت ـعــامــل ال ــدون ــي وال ـف ـســاد
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــري وان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام ال ـ ـث ـ ـقـ ــة فــي
ص ـفــوف ال ـق ــوات املــوال ـيــة للتحالف
ً
ال ـس ـع ــودي  -اإلمـ ــاراتـ ــي ،ف ـضــا عن
ت ـصــاعــد ال ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة في
مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ــه ،واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـت ــي
ّ
يتعرض لها املقاتلون في صفوفه،
مــن أبــرز دواف ــع االسـتـنــزاف فــي تلك
الجبهات .فحالة الـصــراع احتدمت
فـ ـ ــي أوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن لـ ـ ــإمـ ـ ــارات
فـ ــي الـ ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،خ ـصــوصــا
ب ــن مـيـلـيـشـيــات ط ـ ــارق ص ــال ــح مــن
جـ ـ ـه ـ ــة ،ومـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات مـ ـ ــا ي ـس ـ ّـم ــى
بـ «املقاومة التهامية» وميليشيات
«الـ ـعـ ـم ــالـ ـق ــة» ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـ ــن جـهــة
ثــانـيــة ،ووص ـلــت إل ــى ح ـ ّـد املــواجـهــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة
وت ـبــادل االخـتـطــافــات واالغ ـت ـيــاالت.
وت ـع ـيــش ج ـب ـهــات الـ ـح ـ ّـد الـجـنــوبــي
للمملكة حالة تصادم بني مقاتلني
من املرتزقة اليمنيني وبني الجانب
الـسـعــودي ال ــذي يـتـهـ ّـرب مــن صــرف
أج ــور تـلـ َـك املـيـلـيـشـيــات مـنــذ أشـهــر.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة تـ ـص ــاع ــد االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ف ــي أوس ـ ـ ــاط م ـع ـس ـك ــرات امل ـج ـنــديــن
ّ
املغرر بهم ،ارتفعت أعداد
اليمنيني
َ
املعتقلني من ِقبل القوات السعودية،
ما ّأدى إلى عــودة املئات لالنضمام
إل ــى ص ـفــوف ق ــوات ص ـن ـعــاء .كــذلــك،
ّأدى صـ ـ ـ ــراع ال ـ ـن ـ ـفـ ــود والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
امل ـح ـت ـ ِـدم وس ــط أروق ـ ــة وزارة دف ــاع
هادي بني املوالني لإلمارات وآخرين
م ــوال ــن ل ـ ـ ـ «اإلص ـ ــاح» ،إل ــى ت ـصـ ّـدع
تلك الـقــوات وانـشـقــاق املـئــات عنها.
ّ
وتفيد مصادر مط ّلعة في صنعاء،
ب ـ ــأن أع ـ ـ ــداد امل ـن ـش ــق ــن ف ــي ج ـب ـهــات
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ّ
«االنتقالي» يلوح بالتطبيع
ًّ
ـزيــة للتطبيع مع
«املجلس االنتقالي الجنوبي» جــاهـ
على خطى راعيته اإلمــاراتـيــة ،يبدي َ َّ
حقق انفصال الجنوب ،كما يأمل .هذا ما ّ
عبر عنه
إسرائيل متى سنحت الفرصة ،أي متى ت
رئيسه ،عيدروس الزبيدي ،الذي ّ
تحدث عن ّنية إقامة عالقات كاملة مع ّ
العدو« ،في حال
استعادة دولة جنوب اليمن» ،واستعداده الفتتاح سفارة إلسرائيل في «العاصمة» عدن،
واصفًا تطبيع أبو ظبي واملنامة والخرطوم والرباط مع تل أبيب ،بـ«العمل املثالي» لتحقيق
.السالم في املنطقة
ـوار مع قناة «روسيا الـيــوم» ،قبل أيــام ،أنــه ال توجد اتصاالت مع
ـ
ح
في
وأوضــح الزبيدي،
ّ
ولكنه أشــار إلــى ٍ مباركته تطبيع بعض الــدول عالقاتها مع تل أبيبّ ،
مبينًا أنه
إسرائيل،
ّ
فمن حقهم أن يعرضوا
إذا أصبحت له ولجماعته «دولــة ذات سيادة عاصمتها عــدن»ِ ّ ،
ّ
قضية الجنوب هي مفتاح الحل لألزمة اليمنية .وقال
التطبيع .واعتبر ،في هذا اإلطار ،أن
إن «اتفاق الرياض» كان ضروريًا ،وإن «االنتقالي» شارك في «حكومة املناصفة» للخروج
ّ
مؤكدًا أنه من الضروري
من األزمة ،ومن أجل أن يكون له وفد تفاوضي في إطار الحكومة،
ّ
بناء ّ مؤسسات فــي الجنوب .وفــي شــأن الـشــق العسكري فــي «اتـفــاق الــريــاض» ،ذكــر ّأنه
يتطلب التفاهم أكثر مع الرئيس املنتهية واليته ،عبد ربــه منصور هــادي ،في ما يتعلق
َ
بالقيادات العسكرية واألمنية على مستوى وزارتــي الدفاع والداخلية الستيعاب الوحدات
التابعة للمجلس ،الفتًا إلى أنه سيحافظ على قواته ،وسيبقى في حالة توافق مع «الحكومة
».الشرعية
)األخبار(

ال ـ ـحـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،اح ـت ـل ــت امل ــرت ـب ــة
األولى من إجمالي املنشقني ،يليهم
امل ـن ـش ـق ــون عـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات طـ ــارق
صــالــح فــي جبهة الـســاحــل الـغــربــي،
ّ
فـيـمــا يـحـتــل املـنـشـقــون عــن جبهات
مأرب والجوف املركز الثالث.
وخ ــال األس ـبــوعــن املــاض ـيــن ،عــاد

ّ
مصادر عسكرية
قدرت
ّ
أعداد المنشقين عن قوات
هادي وميليشيات العدوان
بـ  10آالف جندي وضابط

ّ
يمثل انعدام
الثقة
في ّ
القوات
صفوف
الموالية للتحالف
أبرز دوافع
االستنزاف في
جبهاته (أ ف ب)

املـ ـئ ــات م ــن امل ـج ـن ــدي ــن ف ــي ص ـفــوف
ق ـ ـ ــوات ه ـ ـ ــادي مـ ــن جـ ـبـ ـه ــات مـ ـ ــأرب،
وأعـلـنــوا انشقاقهم عــن تلك القوات
وانـضـمــامـهــم إل ــى صـنـعــاء .فــي هــذا
ّ
الـسـيــاق ،أك ــدت م ـصــادر محلية في
مـ ـ ــأرب انـ ـشـ ـق ــاق ق ـ ـيـ ــادات ع ـس ـكــريــة
رفيعة مــن الـلــواء  159مـشــاة املـمـ ّـول
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة بـ ـعـ ـش ــرات امل ــاي ــن
من الــريــاالت في جبهة مــراد .ووفق
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ـقـ ــد انـ ـ ـش ـ ــق ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي

العسكري في قوات هادي في جبهة
الـ ـعـ ـب ــدي ــة جـ ـن ــوب ــي م ــديـ ـن ــة مـ ـ ــأرب،
ال ـع ـم ـي ــد ب ــوج ــخ الـ ـحـ ـج ــوري ،قــائــد
م ــا ي ـس ـ ّـم ــى ب ـ ـ «م ـق ــاوم ــة ح ـج ــر» فــي
ه ــذه الـجـبـهــة ،وأع ـلــن انـضـمــامــه مع
العشرات من قواته إلى صنعاء بعد
تسليمه املواقع العسكرية كافة التي
كان يسيطر عليها ،وما بحوزته من
عتاد وسالح .وتزامن ذلك مع إعالن
جـمـيــع أب ـن ــاء قـبـيـلــة «آل ث ــاب ــت» في
ج ـب ـهــات ج ـنــوبــي مـ ــأرب انـشـقــاقـهــم
عــن ق ــوات هـ ــادي .ه ــذه االنـشـقــاقــات
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة
لـتـحــالــف الـ ـع ــدوان ،شـمـلــت ق ـيــادات
عسكرية رفيعة املستوى واملئات من
املجندين من جبهات الجوف أيضًا.
ووف ـقــا مل ـصــادر فــي ه ــذه املـحــافـظــة،
فــإن ع ــددًا مــن الـكـتــائــب انـسـحــب من
مواقعه في جبهة برفا الواقعة في
نطاق مديرية خب والشعب القريبة
مــن الـحــدود السعودية .ويــأتــي هذا
االنـشـقــاق الـكـبـيــر فــي ال ـجــوف عقب
ان ـش ـق ــاق ل ـ ــواء ال ـع ــز ال ـع ـس ـك ــري فــي
هذه الجبهة بكامل أفــراده وعتاده،
وان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إل ـ ـ ــى صـ ـ ـف ـ ــوف قـ ـ ــوات
الجيش و«اللجان الشعبية».

ّ
َ
ّ
األمم المتحدة تبرئ هادي و«التحالف» :لم نر فسادًا!
صنعاء ــ رشيد الحداد

ّ
يتهم التقرير حكومة صنعاء بتحصيل قرابة  1,8مليار دوالر سنويًا ،كإيرادات ضريبية وجمركية (أ ف ب)

أث ــار تـقــريــر فــريــق ال ـخ ـبــراء التابعني
ً
لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة جـ ـ ـ ــدال واسـ ـ ـع ـ ــا فــي
َ
األوس ــاط اليمنية ،فيما عكس الــدور
الـهــش للمنظمة األمـمـيــة وتعاطيها
السطحي مع القضية .فريق الخبراء
ّ
الدوليني ،الذي لم يكلف نفسه زيارة
صـ ـنـ ـع ــاء أو عـ ـ ــدن خـ ـ ــال ُ الـ ـسـ ـن ــوات
املــاضـيــة ،اكتفى بنقل مــا أمـلــي عليه
ّ
مــن مـعـلــومــات مضللة مــن الجانبني
ال ـس ـع ــودي واإلمـ ــاراتـ ــي .ك ـمــا تـعــامــل
مع اليمن كجزيرة خلفية للسعودية،
فــأسـقــط الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـقــا ّئــق ،فيما
س ـ ّـوق لـهــذه األخ ـيــرة على أنـهــا دولــة
ّ
منقذة لليمن ،متناسيًا كــل الـكــوارث
االق ـت ـص ــادي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـنــاتـجــة
عــن عــدوانـهــا عليه .مــن هــذا املنطلق،
اقتصر حديثه عن االقتصاد اليمني
بتالعب بنك عــدن بعمليات السحب
م ـ ــن الـ ــودي ـ ـعـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة املـ ـ ـق ـ ـ ّـدرة

بـ ـمـ ـلـ ـي ــاري دوالر ،وال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا
ّ
الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،م ـط ـل ــع عـ ـ ــام  .2018ل ـك ــن
اتـ ـه ــام ــات ف ــري ــق الـ ـخـ ـب ــراء ال ــدول ـي ــن
لبنك عدن بالتحايل في عملية صرف
الــودي ـعــة واس ـت ـخــدام ط ــرق مشبوهة
تـنــدرج فــي إط ــار جــرائــم غسل أم ــوال،
ن ـفــاهــا ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـق ـ ّـرب
ّ
من البنك ،وحيد الفودعي ،الــذي أكد
ّ
لـ ــ»األخـ ـب ــار أن «ال ـف ــري ــق اس ـت ـنــد إلــى
ّ
ف ــارق سعر صــرف ال ــدوالر املـقــدم من
ّ
للتجار بأقل من سعر
البنك املركزي
صرف الــدوالر في السوق املــوازي في
السياسة تنفيذًا
اليمن» ،معتبرًا تلك
ّ
لـشــروط مـقـ ّـدم الــوديـعــة .لكنة تحدث
ع ــن مـخــالـفــات أخـ ــرى ل ــم يـ ِـشــر إلـيـهــا
ّ
التقرير تتعلق بسياسة دعم الواردات
غـ ـي ــر امل ـ ـجـ ــديـ ــة ،وب ـم ـص ـي ــر إي ـ ـ ـ ــرادات
الوديعة السعودية بالريال اليمني،
والتي ُصرفت من دون أن يكون للبنك
املركزي في عدن أي عالقة.
املغالطات التي حملها تقرير الخبراء

ال ــدول ـي ــن املـ ـق ـ ّـدم إل ــى مـجـلــس األم ــن
الـ ــدولـ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أثـ ــارت
َ
ح ــرب َب ـيــانــات ب ــن م ـحــافــظــي الـبـنــك
ال ـســابــقــن ،مـحـمــد زمـ ــام الـ ــذي شغل
مهام املحافظ حتى أواخر عام ،2019
وحافظ معياد الذي أطيح في حزيران
ّ
 /يونيو املاضي .لكن شبهة الفساد
ـاحـ ــق ج ـم ـيــع امل ـحــاف ـظــن
ال ت ـ ــزال تـ ـ ّ ِ
ال ــذي ــن تـ ـق ــل ــدوا إدارة ال ـب ـن ــك ،خ ــال
الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة؛ فالخبراء
ّ
الدوليون سبق أن اتهموا قيادة بنك
عــدن بالضلوع في جريمة املضاربة
بالعملة بهدف الكسب غير املشروع،
خ ــال ع ــام  ،2018وطــال ـبــوا بتشكيل
لجنة للتحقيق حــول شبهات فساد.
ُ
ولكن في التقرير األخير ،جرى تجاهل
الحديث عن جرائم العدوان وحكومة
هـ ـ ـ ـ ــادي ب ـ ـحـ ــق االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ال ـي ـم ـن ــي
واليمنيني؛ فالوديعة السعودية التي
ّ
رك ــز الـفــريــق الــدولــي اهتمامه عليها
ال تتجاوز قيمتها  %30من إجمالي

مــا يـجــري نهبه مــن إي ـ ــرادات وطنية
بالعملتني املحلية واألجنبية سنويًا.
ّ ّ
ّ
اليمن
ورغ ــم أن ه ــذا الـتـقــريــر أك ــد أن ّ ّ
يواجه أزمة اقتصادية خانقة ،إل أنه
أغـفــل الحديث عــن أسبابها الناتجة
عــن نهب الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات أكثر
مـ ــن  1,5م ـل ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا ،مــن
إيـ ــرادات الـنـفــط اليمني ال ــذي يجري
تـصــديــر أكـثــر مــن  2,7مـلـيــون برميل
منه بصورة علنية ،إضافة إلى قرابة
مـلـيــون بــرمـيــل شـهــريــا يـتـ ّـم تهريبها
عبر سفن أجنبية تــرســو فــي موانئ
ب ــدائـ ـي ــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة شـ ـب ــوة ش ــرق
البالد.
ول ــم يـتـحـ ّـدث عــن قــرابــة مـلـيــار دوالر
كـ ــإيـ ــرادات س ـنــويــة ي ـص ــادره ــا حــزب
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن حـ ـق ــول ال ـن ـف ــط فــي
م ـحــاف ـظــة م ـ ــأرب ،ك ـم ــا أس ـق ــط وض ــع
ميناء بلحاف االستراتيجي الــواقــع
تحت سيطرة قــوات إماراتية ،والــذي
ّ
يعد ثاني أكبر ميناء في املنطقة للغاز

املسال ،بعدما تجاوزت كلفة إنشائه
وبسبب
 6مليارات دوالر عــام .2006
َ
السيطرة اإلماراتية على امليناء ،فقد
ملياري دوالر
االقتصاد اليمني قرابة ُ
سنويًا من مبيعات الغاز املسال .ولم
ي ـت ـطـ ّـرق ال ـت ـقــريــر إل ــى صـفـقــة تــأجـيــر
ص ـف ــاة عـ ــدن ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـت ــي كــانــت
مـ ّ
تغذي السوق اليمني بأكثر من %40
من احتياجاته النفطية قبل الحرب.
ورغم أهمية املصفاة التي ّ
تعد ركيزة
أســاسـيــة فــي دع ــم االقـتـصــاد اليمني
بمليارات الرياالت شهريًاّ ،
تم تعطيل
نفط كبير
نشاطها وتسليمها لتاجر ٍ
م ـقـ ّـرب مــن الــرئـيــس املنتهية واليـتــه،
عبد ربه منصور هــادي ،في الرياض
مقابل  12مليون دوالر سنويًا.
ّ
من جهة أخــرى ،اتهم التقرير الدولي
ح ـك ــوم ــة ص ـن ـع ــاء ب ـت ـح ـص ـيــل ق ــراب ــة
 1,8مـلـيــار دوالر س ـنــويــا ،ك ــإي ــرادات
ّ
ضــري ـب ـيــة وج ـم ــرك ـي ــة ،وق ـ ــال إن تلك
اإليـ ـ ــرادات بــإمـكــانـهــا أن ت ـسـ ّـد حاجة

ّ
حكومة هادي لصرف رواتب موظفي
ً
الدولة ،متجاهال الحديث عن مصير
اإليـ ــرادات الحكومية فــي املحافظات
ال ـخــارجــة عــن ص ـن ـعــاء ،وال ـتــي كانت
ّ
ت ـغ ــط ــي  %70م ــن إج ـم ــال ــي امل ــوازن ــة
ّ
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة ف ــي ص ـن ـعــاء ،امل ـق ــدرة

لم ّ
يحمل التقرير حكومة
هادي مسؤولية حرمان أكثر
من  800ألف موظف رواتبهم
بـ ــ 14مـلـيــار دوالر وف ــق آخ ــر مــوازنــة
عام  .2014ولم ّ
يحمل التقرير حكومة
هادي مسؤولية حرمان أكثر من 800
ألف موظف يمني رواتبهم األساسية،
ك ـم ــا ل ــم ي ـف ـتــح م ـل ــف م ـص ـيــر الـعـمـلــة
ّ
ُ
املحلية التي طبعت من قبل حكومة
هادي ،خالل السنوات املاضية ،والتي
وصلت أواخر عام  2019إلى أكثر من

 1,7تــريـلـيــون ري ــال .وتـشـيــر مـصــادر
ُ
ّ
مصرفية إلى أن ما طبع ،خالل العام
ذات ــه ،وصــل إلــى أكـثــر مــن  800مليار
ريال يمني.
ّ
ورغـ ــم ال ــوف ــرة املــال ـيــة ال ـتــي حققتها
ّ
ّحـكــومــة ه ــادي ،خ ــال ع ــام  ،2019إل
أن ـهــا لــم تنعكس إيـجــابــا عـلــى حياة
اليمنيني ولم تسهم في استقرار سعر
ص ــرف الـ ــدوالر أم ــام العملة املحلية.
ّ
وتفيد التقارير املحلية بأن معظم تلك
ُ
الكتلة النقدية الكبيرة استخدمت من
قبل قـيــادات عسكرية وسياسية في
سحب العمالت األجنبية من األسواق
ال ـي ـم ـن ـيــة وت ـهــري ـب ـهــا ل ـل ـخ ــارج .وفــي
ظل محدودية تغذية السوق اليمني
بالعمالت األجنبية ،وســط استمرار
ال ـح ــرب وال ـح ـص ــار ،تـسـحــب حكومة
هـ ــادي شـهــريــا  90مـلـيــون دوالر من
الـســوق اليمني لتغطية روات ــب كبار
ّ
بمعدل سنوي
موظفيها في الخارج،
يصل إلى  1,1مليار دوالر.

