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ــي  ــات ال ــط؛ فالتجاذب ــا النف ــراع، عنوانه ــر ال ــن عم ــدة م ــة جدي ــن مرحل ــل اليم تدخ
تلــت انســداد أفــق تجديــد الهدنــة األمميــة أخــذت منحــى متقدًمــا عــى غــر المعتــاد 
بوصــول الحــرب إىل مــوائن النفــط وتحــّول تحذيــرات جماعــة الحــويث إىل هجمــات 
بطائــرات مســّرة إليقــاف أي عمليــة تصديــر للنفــط مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة 
اليمنيــة، مــا يفتــح البــاب أمــام تكهنــات عــدة سياســًيا وعســكريًا واقتصاديًــا، ويثــر 
العديــد مــن االســتفهامات الــي قــد تكــون اإلجابــة عليهــا محــدودة أو مــا يمكــن 
اعتبارهــا محفوفــة بالحــذر الشــديد مــن الحكومــة وداعمهــا الرئيــس التحالــف العــريب 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات، فاالحتمــاالت ال تشــر إىل تحــركاٍت قــد تحــد مــن هجمات 
الحوثيــن، فهــؤالء – إىل اليــوم ¬- ال يســتجيبون للدعــوات الدوليــة الــي تطالبهــم 
بالكــف عــن اســتهداف قطــاع ســيادي حســاس، وال نيــة لهــم مــن تريحــات قيادييــن 

ــك. أنهــم ســيذهبون نحــو ذل

األثــر لــن يتوقــف عنــد حــد مناطــق الحكومــة نتيجــة التوقــف القــري لتصديــر النفــط، 
بــل سيشــمل البــاد برمتهــا، وهــو مــا نضعكــم فيــه هنــا مــن خــال هــذه النــرة الــي 
ــر النفــط، مــع اإلشــارة  ــات الوضــع الراهــن بالنســبة لتصدي ــاول تفاصيــل عــن مجري تتن
إىل موقــف قطاعــات إنتــاج النفــط، والكميــات الــي تنتجهــا اليمــن منــذ انــدالع الحــرب.

مســار مختلــف، يضــع البــاد عــى صفيــح ســاخن، يدفــع اليمنيــون ثمــن كل مــا يحــدث، 
دون أي أدىن اســتجابة مــن أطــراف الــراع بوضــع حــد للحــرب الــي شــملت كل نواحي 

الحيــاة اليمنيــة، وال مــؤرش لنهايتهــا!
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لــم يكتــب للهدنــة األمميــة أن تمــدد للمــرة الرابعــة بعــد أن توصلــت األطــراف اليمنيــة 
ــتة  ــتمر س ــد اس ــد تمدي ــر 2022، فبع ــن أول/ أكتوب ــن تري ــاين م ــدود يف الث ــق مس إىل طري
أشــهر، ابتــداًء مــن الثــاين مــن نيســان/ أبريــل، توقــع اليمنيــون أن تذهــب الحكومــة المعــرف 
ــا وجماعــة »أنصــار هللا« الحوثيــن إىل تمديــد كالمعتــاد، عــى الرغــم مــن حديــث  بهــا دولًي
المبعــوث األممــي إىل اليمــن هانــس غروندبــرغ عــن اتفــاق موســع يلــوح يف األفــق يشــمل 
دفــع الحكومــة لرواتــب موظفــي القطــاع المــدين وفًقــا لكشــوفات 2014، وفتــح طــرق 
رئيســية يف تعــز ومحافظــات أخــرى، وتســير رحــات جويــة مــن صنعــاء إىل وجهــاٍت جديــدة 

ــاء الحديــدة. مــع تدفــق مســتمر للمشــتقات النفطيــة عــر مين

ــر  ــن أول/ أكتوب ــه أمــام مجلــس األمــن يف 13 تري ــة، وخــال إحاطت ــد الهدن بعــد فشــل تمدي
2022، قــال المبعــوث األممــي )1(: »أثّمــن موقــف الحكومــة اليمنيــة للتعاطــي مــع مقرحــي 
بشــكل إيجــايب، ويؤســفين أن أنصــار هللا جــاءوا بمطالــب إضافيــة لــم يكن مــن الممكــن تلبيتها«.

مــن  حصتهــم  عــى  الحصــول  مطالبتهــم  يف  تمثلــت  للحوثيــن  الجديــدة  المطالــب 
عائــدات تصديــر النفــط، وشــمول دفــع الرواتــب لجميــع الموظفــن يف دوائرهــم الخدميــة 
ــك  ــى تل ــول ع ــراط الحص ــة إىل اش ــم، إضاف ــة له ــوات التابع ــك الق ــا يف ذل ــكرية، بم والعس
ــال الســعودي« مــن أجــل أن  ــدوالر والري ــال اليمــين كـــ »ال ــة غــر الري ــًدا وبعمل ــغ نق المبال
الفــوارق  العملــة الصعبــة، نتيجــة  فــوارق  يســلمونها بشــكل يــدوي، ولاســتفادة مــن 

الحاصلــة بــن الريــال اليمــين يف مناطــق ســيطرة كل طــرف.

تأكيــًدا للتصعيــد الحــويث والــروط الجديــدة المعقــدة، وخــال األربعــة األيــام األوىل مــن 
التابعــة للحوثيــن بيانــن  تريــن أول/ أكتوبــر 2022، أصــدرت اللجنــة االقتصاديــة العليــا 
منفصلــن، قالــت يف األول )2(: إنهــا تلقــت توجيًهــا مــن مهــدي المشــاط رئيــس مــا يعــرف 
ــات ذات  ــر مخاطبــات رســمية نهائيــة لــكل الــركات والكيان بالجلــس الســيايس األعــى بتحري
العاقــة بمــا وصفتــه »نهــب الــروات الســيادية اليمنيــة، للتوقــف الكامــل عــن عمليــات النهب«.

بينمــا جــاء البيــان الثــاين )3( للتأكيــد عــى تحريــر المخاطبــات النهائيــة وإرســالها لجميــع 
ــركات  ــة ل ــة، باإلضاف ــات النفطي ــة، ورشكات الخدم ــة واألجنبي ــة المحلي ــركات النفطي ال
ــة  ــال المرتبط ــع األعم ــوري لجمي ــف الف ــا الوق ــأن عليه ــا ب ــت إلزامه ــي تضمن ــة، وال الماح
ــي تلقــت  ــع الــركات ال ــر جمي ــة«، إضافــة لتحذي ــروة الســيادية اليمني ــات »نهــب ال بعملي
الــوزارات والجهــات المختصــة، مــن مغبــة عــدم االلــزام  تلــك المخاطبــات مــن قبــل 
بالقــرارات الــي تضمنتهــا المخاطبــات، حفاًظــا عــى مصالحهــا. مؤكــدًة أنهــا: ستســتمر 
برصــد ومتابعــة مــدى امتثــال الــركات بتلــك القــرارات، وســيتم الرفــع بــأي مخالفــة لذلــك 
إىل الجهــات المخولــة بالدفــاع عــن ثــروات الشــعب اليمــين، وفًقــا لمــا تضمنــه البيــان الصــادر 

يف الرابــع مــن تريــن أول/ أكتوبــر 2022.

تحذيرات مفتوحة االحتماالت

)1( إحاطة المبعوث األممي هانس غروندبرغ إىل اليمن، الموقع الرسمي للمبعوث األممي، 13 ترشين أول/ أكتوبر 2022.
)2( البيان األول للجنة االقتصادية العليا التابعة لجماعة الحويث، حساب اللجنة بفيسبوك، 1 ترشين أول/ أكتوبر 2022.
)3( البيان الثاين للجنة االقتصادية العليا التابعة لجماعة الحويث، حساب اللجنة بفيسبوك، 4 ترشين أول/ أكتوبر 2022.

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-0
https://www.facebook.com/SECYem/posts/420214243570286
https://www.facebook.com/SECYem/posts/422833279975049
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تحــّول الوضــع مــن بيانــات التحذيــر إىل دائــرة الفعــل، وكان مينــاء الضّبــة النفطــي بمديريــة 
الشــحر، يف محافظــة حرضمــوت، رشيق اليمــن، الهــدف األول )4( لهجومــن منفصلــن 
نفذتهمــا طائرتــان مســرتان تابعتــان لجماعــة الحــويث، بهــدف إثنــاء ســفينة »نيســوس كيــا 
VLCC » عــن البقــاء يف المينــاء، حيــث كانــت ســتحمل نحــو مليــوين برميــل مــن النفــط الخام، 
ــة  ــة والدولي ــال اإلقليمي ــواىل ردود األفع ــر 2022، لتت ــن أول/ أكتوب ــذا يف 21 تري ــدث ه ح
ــي اعترتهــا تقويًضــا لجهــود الســام الــي تقودهــا األمــم  ــة ال ــة والمنــددة بالعملي المدين

المتحــدة عــر مبعوثهــا إىل اليمــن.

الخطــوة التصعيديــة األوىل مــن نوعهــا منــذ انــدالع الــراع المســلح يف آذار/ مــارس 2015 
باســتهداف منشــأة نفطيــة اعترتهــا جماعــة الحــويث يف بيــان )5( لهــا:” بالرضبــة التحذيريــة 
كانــت تحــاول نهــب النفــط الخــام عــر مينــاء الضّبــة  البســيطة؛ لمنــع ســفينة نفطيــة 
بمحافظــة حرضمــوت، بعــد مخالفتهــا للقــرار الصــادر عــن الجهــات المختصــة بحظــر نقــل 

ــة«. ــيادية اليمني ــة الس ــتقات النفطي ــر المش وتصدي

وزارة النفــط التابعــة للحكومــة المعــرف بهــا دولًيــا أصــدرت باًغــا )7( قالــت فيــه: إن جماعــة 
الحــويث اســتهدفت مينــايئ الضّبــة بحرضمــوت والنشــيمة بشــبوة بطائــرات مســّرة، إضافــة 
إىل توجيــه تهديــدات لمالــك الباخــرة اليونانيــة Maran Canopu باســتهدافها يف حــال 
ــة مــع باخــرة أخــرى حــاول  ــد الرك ــا دفعــه للراجــع، لتتعاق ــة، م ــاء الضب ــه إىل مين وصول

الحوثيــون اســتهدافها بهجومــن منفصلــن.

سفينة »نيسوس كيا VLCC » تغّر مسارها بعد الحديث عن تعرضها لهجوم بطائرة مسّرة )6(

ميناء الضّبة لم يكِن المستهدف األول!

)4( ترصيح محافظ محافظة حرضموت عن هجومني بطائرتني مسريتني عىل ميناء الضّبة، تلفزيون حرضموت، 21 ترشين أول/ أكتوبر 2022.
)5( بيان جماعة الحويث عن الهجوم عىل ميناء الضّبة، وكالة سبأ التابعة للحوثيني، 21 ترشين أول/ أكتوبر 2022.

)6( موقع Fleetmon لتتبع حركة السفن يف البحار.
)7( بالغ وزارة النفط التابعة للحكومة المعرتف بها دولًيا، حساب الوزارة بفيسبوك، 21 ترشين أول/ أكتوبر 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=GKs2foNNqKs
https://www.saba.ye/ar/news3208019.htm
https://www.fleetmon.com/
https://www.facebook.com/0il.yemen/posts/426637266318545
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كان اســتهداف مينــايئ رضــوم والضّبــة تدشــيًنا لمرحلــة جديــدة مــن الــراع يف اليمــن، 
ووجهتــه هــذه المــرة مــوائن تصديــر واســتراد النفــط يف مناطــق ســيطرة الحكومــة، إذ 
تحــاول جماعــة الحــويث وفًقــا لتريحــات حكوميــة عرقلــة إنتــاج وتصديــر النفــط مــن أجــل 
الحصــول عــى مطالبهــا المروطــة للدخــول يف أي مفاوضــات جديــدة حــول تمديــد 

ــنوات. ــان س ــذ ثم ــتمرة من ــة المس ــامل لألزم ــل ش ــة ح ــة أو مناقش الهدن

تأخــذ هــذه الحالــة مســاًرا شــديد التعقيــد، فالحكومــة المعــرف بهــا دولًيــا ردت عــى 
هجــوم مينــايئ رضــوم والضّبــة، بتصنيــف جماعــة الحــويث منظمــة إرهابيــة )9(، بعــد اجتمــاع 
لمجلــس الدفــاع الوطــين رأســه رئيــس مجلــس القيــادة الرئــايس الدكتــور رشــاد العليمــي يف 
23 تريــن أول/ أكتوبــر 2022، ووجــه الحكومــة باتخــاذ التدابــر الازمــة لتنفيــذ اإلجــراءات 
المرتبــة عــى القــرار الــذي لــم يــِن الجماعــة عــن االســتمرار يف تهديداتهــا لــركات النفــط 

وهجماتهــا عــى المــوائن النفطيــة يف مناطــق ســيطرة الحكومــة.

عمليات االستهداف من قبل جماعة الحويث للموائن يف مناطق سيطرة الحكومة )8(

)8( وزارة النفط التابعة للحكومة اليمنية.
)9( تصنيف جماعة الحويث منظمة إرهابية، وكالة سبأ التابعة للحكومة، 23 ترشين أول/ أكتوبر 2022.

https://www.sabanew.net/story/ar/91308
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الــروط الــي تضعهــا جماعــة الحــويث لتمديــد الهدنــة أو الدخــول 
يف مفاوضــات التفــاق موســع ال تلــَق ترحيًبــا مــن الحكومــة المعــرف 
ــا، وهــو مــا يدفــع الحوثيــن لاســتمرار يف عمليــة الضغــط  بهــا دولًي
بعرقلــة صــادرات النفــط الــي تعتمــد عليهــا الحكومــة يف تغطيــة 
احتياجاتهــا الراهنــة، ممــا يعمــل عى إربــاك األداء النقــدي للحكومة، 
وضعــف تمويــل المشــاريع المعلــن عنهــا، إضافــة إىل رصف رواتــب 

موظفــي القطاعــن المــدين والعســكري يف مناطــق ســيطرتها.

ســاهم ارتفــاع عوائــد صــادرات النفــط الخــام يف 
تحســن مــؤرشات الماليــة الحكوميــة حيــث تشــر 
بيانــات الموازنــة العامــة للدولــة خــال النصــف 
األول مــن عــام 2022 إىل وجــود فائــض نقــدي 
 7.0 نســبته  مــا  أو  ريــال،  مليــار   8.120 قيمتــه 
% مــن الناتــج المحــي اإلجمــايل مقابــل عجــز 
نقــدي قيمتــه 2.368 مليــار ريــال ونســبته 2,3 % 

ــا لتقريــر  يف نفــس الفــرة مــن العــام الســابق، وفًق
نصــف ســنوي صــادر عــن البنــك المركــزي يف عــدن )10(.

التقريــر توصــل إىل إن إيــرادات النفــط ســجلت خــال 
 187,6 بمقــدار  زيــادة  عــام 2022  األول مــن  النصــف 
ــادة بلغــت  34 %لتبلــغ 739,3  مليــون دوالر وبنســبة زي
دوالر  مليــون   551,7 بـــ  مقارنــة  أمريــي  دوالر  مليــون 
ــاع  ــود االرتف ــام 2021، ويع ــن الع ــرة م ــس الف ــال نف خ

ــة خــال النصــف األول  يف الصــادرات النفطي
مــن عــام 2022 إىل ارتفــاع أســعار النفــط 
يف الســوق العالميــة، كمــا ارتفعــت نســبة 
مســاهمتها يف إجمــايل اإليــرادات العامــة 
إىل 68,4 % يف النصــف األول مــن عــام 

2022 ، وشــكلت نســبتها إىل الناتـــج المحــي اإلجمــايل حــوايل 4,5 % 
يف النصــف األول مــن عــام 2022 )11(.

ــام  ــد صــادرات النفــط الخــام إجــراءات مهمــة ق ــاع عوائ رافــق ارتف
بهــا مجلــس اإلدارة الجديــد للبنــك المركــزي يف عــدن المعــن يف 
مطلــع ديســمر ٢٠٢١م لاســتفادة مــن تلــك العائــدات، فبمجــرد 

انعكاسات يدفع اليمنيون ثمنها

)10( تقرير التطورات االقتصادية والنقدية، النصف األول من عام 2022، البنك المركزي اليمين – عدن.
)11( التقرير نفسه.

E:\2022\SEMC\%D9%85%D9%84%D9%81 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7\%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A\%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 %D9%86%D8%B5%D9%81 %D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A - %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A.pdf
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وصــول المبالــغ الماليــة إىل حســاب البنــك المركــزي بالبنــك األهــي الســعودي تعكــس 
ــم اســتخدامها لســد بعــض االحتياجــات  ــة، ويت ــة بســعر رصف الســوق المحلي إىل الموازن
الوطنيــة، إضافــة إىل تمويــل المــزادات، ورصف مرتبــات البعثــات الدبلوماســية، وســداد 

قيمــة وقــود الكهربــاء، إضافــة إىل خدمــات ديــون هيئــة التنميــة الدوليــة. 

بينمــا كان الوضــع ســابًقا بمجــرد وصولهــا إىل حســاب البنــك المركــزي بالبنــك األهــي 
تــوزع مبــارشة كمرتبــات للخــارج والبعثــات الدبلوماســية والطــاب، بســعر رصف 400 ريــال 

ــر عــن ســعر الــرف الحقيقــي يف الســوق. ــدوالر الواحــد وهــو أقــل بكث لل

ــر النفــط يف اليمــن،  لكــن هــذه المــؤرشات مهــددة اآلن جــراء مــا تتعــرض لــه مــوائن تصدي
فالهجمــات الحوثيــة أدت إىل توقــف الصــادرات، وبــات لهــذا أثــر عكــي عــى مناطــق 
ــدى  ــام م ــد األرق ــي تؤك ــة ال ــة المحلي ــمل العمل ــدة ستش ــرات ع ــة، وتأث ــيطرة الحكوم س
اعتمــاد البنــك المركــزي والحكومــة عــى عائــدات النفــط للقيــام بعمليــة المــزادات، وتغطيــة 
ــث  ــن حي ــبتها إىل%90 م ــل نس ــي تص ــية ال ــلع األساس ــتراد الس ــة الس ــادات البنكي االعتم
ــي يقــوم بهــا  ــة ال ــة األجنبي ــع العمل االعتمــاد عــى الســوق الخارجــي. وتعــد المــزادات لبي
البنــك المركــزي احدأحــد أدوات السياســة النقديــة لتحقيــق اســتقرار العملــة المحليــة 

ــب. ــن العــرض والطل ــوازن ب ــق ت وتحقي

المســتجدات األخــرة ســتجعل الوضــع مختلًفــا بفعــل التأثــرات المرتبــة عــى توقــف 
صــادرات النفــط، فبعيــًدا عــن مرتبــات الخــارج والبعثــات الدبلوماســية وحــى الطــاب، فــإن 
قطــاع الكهربــاء سيشــهد تأثــًرا كبــًرا وقــد بــدأ ذلــك فعــًا، لــوال المنحــة الســعودية الطارئــة، 
ــة وتســارع  ــم فجــوة تضخــم العمل ــي يعــّول عليهــا يف تحجي بينمــا ســتتوقف المــزادات ال

انهيارهــا.

كمــا ستشــمل التأثــرات ارتفــاع أســعار الســلع واالحتياجــات األساســية مــا يعــين تأثــًرا 
ــايل ســيتأثر الموظفــون مــن تأخــر رصف  ــة المعيشــية للمواطنــن، وبالت ــارًشا عــى الحال مب

ــا. ــدات ذاته ــن العائ ــا م ــم تغطيته ــي يت ــب ال الروات
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منــذ اســتهداف مينــاء الضّبــة يف تريــن أول/ أكتوبــر المــايض، والريــال اليمين يشــهد تراجًعا 
ــال  ــاوز 1200ري ــه تج ــى أن ــن 1130 إىل 1150 و1165 إىل 1186 ح ــدوالر، فم ــام ال ــتمًرا أم مس
ــه عــى  ــة، ســيلقي بظال ــدوالر الواحــد، مــا يعــين أن عــدم الوصــول إىل تفاهمــات عاجل لل
المشــهد العــام وســيلقى اســتياًء شــعبًيا واســًعا يف ظــل محدوديــة الخيــارات االقتصاديــة 
الــي تملكهــا الحكومــة لمعالجــة االختــاالت الــي ســتحدث نتيجــة توقــف الصــادرات 

ــة. النفطي

لــن تســتثىن محافظــات مــأرب وحرضمــوت وشــبوة مــن اآلثــار المرتبــة جــراء هــذا التصعيد، 
فالمحافظــات الثــاث تحصــل عــى %20 كنســبة مــن عائــدات صــادرات النفــط الخاصــة بهــا 
تســتفيد منهــا يف مشــاريع تنمويــة وخدميــة لســكانها، وعــدم التصديــر يعــين تعــر العديــد 
مــن المشــاريع الــي مازالــت تحــت اإلنشــاء، إضافــة لتوّقــف مشــاريع أخــرى كانــت ضمــن 
خطــط المحافظــات الثــاث لتنفيذهــا خــال األشــهر القادمــة، وبالتأكيــد ســينعكس ســلًبا 
عــى مواطــين مــأرب وشــبوة وحرضمــوت خصوًصــا مــن هــم يف مديريــات بعيــدة عــن 

التجمعــات المدنيــة القريبــة مــن المرافــق الخدميــة.

ردود األفعــال اإلقليميــة والدوليــة تمحــورت حــول التنديــد ومطالبــة جماعــة الحــويث 
ــة  ــودة إىل الهدن ــى رضورة الع ــديد ع ــوى إىل التش ــك س ــاوز ذل ــم تتج ــا، ول ــاف عملياته إيق
اإلنســانية وفتــح نافــذة لتفاهمــات ُيبــىن عليهــا الوصــول إىل حــل ســيايس شــامل ينهــي 

معانــاة اليمنيــن.

يــرز ملــف النفــط اليمــين ومــا يحيــط بــه يف ظــل أزمــة الطاقــة العالميــة وقــرار أوبــك بلــس 
تخفيــض إنتاجهــا بســبب التوتــر بــن روســيا والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوريب 
عــى خلفيــة الحــرب الروســية األوكرانيــة ذات األبعــاد الدوليــة الحساســة عــى ملفــات عــدة 

أبرزهــا الطاقــة.



إنتاج متذبذب
خالل فرتة الحرب
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تجــاوزت اليمــن فــرة االنقطــاع عــن إنتــاج وتصديــر النفــط منــذ انــدالع الحــرب نتيجــة توّقــف 
الــركات األجنبيــة عــن العمــل ومغــادرة غالبيــة الطواقــم العاملــة لديهــا، إضافــة إىل 
تفاقــم ســوء األوضــاع األمنيــة، واقــراب المواجهــات العســكرية مــن مناطــق امتيــاز نفطيــة 
ــة  ــط يف الحكوم ــر النف ــن وزي ــا أعل ــرة يف 2016، عندم ــأرب، ألول م ــبوة وم ــي ش يف محافظ
المعــرف بهــا دولًيــا عــن اســتئناف اإلنتــاج مــن قطــاع المســيلة بمحافظــة حرضمــوت، رشيق 

اليمــن.

يف آب/ أغســطس 2016 اســتأنف اليمــن إنتــاج وتصديــر النفــط الخــام مــن حــوض المســيلة 
ــراء  ــهر ج ــتة أش ــنة وس ــن س ــر م ــاع دام أك ــد انقط ــن، بع ــوت رشق اليم ــع يف حرضم الواق
ــب حقــول النفــط ومغــادرة عــدد مــن  ــاج يف أغل ــة اإلنت ــي تســببت يف شــل عملي الحــرب ال

ــة اليمــن )12(.  ــركات النفطي ال

كالعــادة كان مينــاء الضّبــة النفطــي بمديريــة الشــحر يف محافظــة حرضمــوت منطلًقــا 
ــن  ــط م ــيلة فق ــول المس ــار إن حق ــى اعتب ــن؛ ع ــن اليم ــام م ــط الخ ــحنات النف ــر ش لتصدي
أعيــدت فيهــا عمليــة اإلنتــاج حــى ذلــك الحــن باإلضافــة إىل مــا تنتجــه رشكــة صافــر 
والغــاز  النفــط  مــن  مــأرب  محافظــة  يف  الوطنيــة  النفــط  وإنتــاج  استشــكاف  لعمليــات 

المحــي. لاســتهاك  المخصــص 

ــاح أول  ــة نج ــة اليمني ــادن يف الحكوم ــط والمع ــت وزارة النف ــو 2018 أعلن ــوز/ يولي يف 31 تم
عمليــة تصديــر للنفــط الخــام عــر مينــاء رضــوم النفطــي » يف شــبوة المســتحدث«، يف 
ــة يف  ــة العقل ــاع S2 بمنطق ــن قط ــاج م ــادة اإلنت ــد إع ــه، بع ــام ذات ــن الع ــو م ــوز/ يولي 28 تم

محافظــة شــبوة رشيق البــاد منــذ مطلــع نيســان/ أبريــل 2018 )13(.

الكميــة المعلــن عــن تصديرهــا كانــت 500 ألــف برميــل مــن النفــط الخــام بعــد التســويق لهــا 
ــا مــن قبــل 35 رشكــة عالميــة يف المناقصــة الدوليــة الــي تــم اإلعــان عنهــا، وفــازت  عالمًي
بالشــحنة الركــة الصينيــة )كايت بروليــم(، بحســب أعــى ســعر مقــدم وفًقــا لبورصــة برنــت 

النفطيــة )14(.

الــي  والمجريــات  األحــداث  ورهــن  متقطًعــا،  للنفــط  اليمــين  اإلنتــاج  كان  المجمــل  يف 
تشــهدها المحافظــات النفطيــة »شــبوة، مــأرب، حرضمــوت«، قبــل أن يشــهد انتظاًمــا منــذ 

عــام 2019.

إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة eia توثــق إنتاًجــا منتظًمــا للنفــط يف اليمــن خــال فــرة 
الحــرب مــع تبايــن األرقــام مــن عــام إىل آخــر، وحــى عــى مســتوى األشــهر يف العــام ذاتــه.

ــاٍت  ــي وفــرت بيان ــة Trading Economics ال ــات االقتصادي ــات البيان ــك رشكــة تحلي كذل

إنتاج متذبذب خالل فرتة الحرب

)12( وزير النقل يعلن استئناف اليمن إنتاج وتصدير النفط، وكالة سبأ التابعة للحكومة، 11 آب/ أغسطس 2016.
)13( وزارة النفط تعلن نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عرب ميناء رضوم، المصدر السابق، 31 تموز/ يوليو 2018.

)14( المصدر السابق.

https://www.sabanew.net/story/ar/7982
https://www.sabanew.net/story/ar/36638
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مفصلــة عــن كميــة اإلنتــاج مــن النفــط اليمــين منــذ ربــع قــرن، لكننــا فضلنــا االكتفــاء 
بالخمــس الســنوات األخــرة، كمــؤرش مرحــي، مــع وضــع مقارنــات بــن أعــوام اإلنتــاج 
منــذ عــام 2013 وحــى منتصــف عــام 2022، إضافــة إىل المقارنــة الشــهرية لإلنتــاج خــال 

النصــف األول مــن عــام 2022.

ــة يف  ــا للنفــط اليمــين عــر مينــايئ الضّب ــًرا يومًي فالخمــس الســنوات األخــرة شــهدت تصدي
الشــحر بمحافظــة حرضمــوت، ومينــاء رضــوم بمحافظــة شــبوة، الــذي تصــدر عــره كميــات 

إنتــاج حقــل صافــر بمحافظــة مــأرب، وحقــول اإلنتــاج بمحافظــة شــبوة.

رسم بياين إلنتاج اليمن من النفط الخام خال آخر خمس سنوات )2018 – 2022( )15(.

.Trading Economics ،15( إنتاج النفط الخام يف اليمن(

يشــر المخطــط أن مطلــع عــام 2022 مثــل ذروة اإلنتــاج خــال األعــوام الخمســة بوصــول 
ــل يف  ــف برمي ــل أن تنخفــض إىل 51 أل ــا يف آذار/ مــارس، قب ــل يومًي ــف برمي ــة إىل 75 أل الكمي

تمــوز/ يوليــو.

 8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2204آب/ أغسطس  00مة، إلنقل يعلن إستئنإف إليمن ؤنتإج وتصدير إلنفط، وكإلة سبأ إلتإبعة للحكو  وزير  (02)
 .2206تموز/ يوليو  10إلنفط تعلن نجإح أول عملية تصدير للنفط إلخإم عي  مينإء رضوم، إلمصدر إلسإبق،  وزإرة (01)
 إلمصدر إلسإبق.  (02)

 

 

ي ؤلنتإج إليمن من إلنفط إلخإم خالل آخر خمس سنوإت )
 .(03) (2222 – 2206رسم بيإن 

 53مثل ذروة إؤلنتإج خالل إألعوإم إلخمسة بوصول إلكمية ؤىل  2222يشير إلمخطط أن مطلع عإم 
ي آذإر/ مإرس، قبل أن تنخفض ؤىل  يومًيإبرميل ألف 

ي  30ف 
 .يوليو/ تموزألف برميل ف 

  إنتاج النفط 
اليمن  الخام ف 

 2022عام  خالل
 كمية إؤلنتإج الشهر
  55000 يناير
اير   55000 فبر
  55000 مارس
  55000 أبريل
  55000 مايو
  55000 يونيو
  55000 يوليو

 .(04) (2222 يوليو -)ينإير ؤنتإج إليمن من إلنفط إلخإم  جدول يبيرّ  

، فؤن إلقطإع إلذي تستند عليه موإزنة إلبلد بنحو وبإلمقإرنة إلسنوية بير  إؤلنتإج إلنفطي  ي % 52إليمت 
ي عإشهإ منذ إندإلع مت فيه إألحدإث إلسيإسية وإلعسكرية إلت 

ّ
 شهد تذبذًبإ شديًدإ، وتفإوًتإ تحك

ي فإتورة بإهظة إلثمن، 2200إإلحتجإجإت إلشعبية عإم  ، ومإ تبعتهإ من تنإقضإت دفع إإلقتصإد إليمت 
ي أيلول/ سبتمي  تضإعفت مع سيطرة جمإ

، 2202عة "أنصإر هللا" إلحوثيير  عىل إلعإصمة صنعإء ف 
ي مإزإلت رإحهإ دإئرة حت   2203وبلغ إإلنهيإر ذروته مع إإلنقسإم إلذي عززته حرب آذإر/ مإرس  إلت 

نطإقهإ حد إلتأثير عىل أهم قطإع يغطي إليوم، مع تنّوع وإختالف أحدإثهإ ذإت إألبعإد إلمتعددة ليصل 
. إحتيإ  ي

 ج إلبالد إلمإىلي وإلغذإنئ
 

https://ar.tradingeconomics.com/yemen/crude-oil-production
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.eia 16( إحصائيات إدارة معلومات الطاقة األمريكية(
.eia 17( إحصائيات إدارة معلومات الطاقة األمريكية(

وبالمقارنــة الســنوية بــن اإلنتــاج النفطــي اليمــين، فــإن القطــاع الــذي تســتند عليــه موازنــة 
السياســية  األحــداث  فيــه  تحّكمــت  وتفاوتًــا  تذبذبًــا شــديًدا،  بنحــو %70 شــهد  البلــد 
والعســكرية الــي عاشــها منــذ انــدالع االحتجاجــات الشــعبية عــام 2011، ومــا تبعتهــا مــن 
ــة  ــيطرة جماع ــع س ــت م ــن، تضاعف ــة الثم ــورة باهظ ــين فات ــاد اليم ــع االقتص ــات دف تناقض
»أنصــار هللا« الحوثيــن عــى العاصمــة صنعــاء يف أيلــول/ ســبتمر 2014، وبلــغ االنهيــار 
ذروتــه مــع االنقســام الــذي عززتــه حــرب آذار/ مــارس 2015 الــي مازالــت راحهــا دائــرة حــى 
اليــوم، مــع تنــّوع واختــاف أحداثهــا ذات األبعــاد المتعــددة ليصــل نطاقهــا حــد التأثــر عــى 

ــاج البــاد المــايل والغــذايئ. أهــم قطــاع يغطــي احتي

أنفوجرافيك يبّن إنتاج اليمن من النفط الخام )يناير - يوليو 2022( )16(.

وضعنا هنا، مقارنة سنوية إلنتاج النفط اليمين منذ عام 2013 وحى منتصف عام 2022، 
.)eia )17 وفًقا إلحصائيات إدارة معلومات الطاقة األمريكية

https://www.eia.gov/international/data/country/YEM/petroleum-and-other-liquids/monthly-petroleum-and-other-liquids-production?pd=5&p=0000000000000000000000000000000000vg&u=0&f=M&v=mapbubble&a=-&i=none&vo=value&vb=170&t=C&g=none&l=249--251&s=94694400000&e=1656633600000&ev=false
https://www.eia.gov/international/data/country/YEM/petroleum-and-other-liquids/monthly-petroleum-and-other-liquids-production?pd=5&p=0000000000000000000000000000000000vg&u=0&f=M&v=mapbubble&a=-&i=none&vo=value&vb=170&t=C&g=none&l=249--251&s=94694400000&e=1656633600000&ev=false
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تظهر إحصائيات إلدارة معلومات الطاقة األمريكية eia حصلت عليها من مجلة النفط 
والغاز اليمنية، إن اليمن لديه احتياطيات مؤكدة من الهيدروكربونات تقدر بنحو 3 مليارات 

برميل من النفط الخام، و17 تريليون قدم مكعب من الغاز منذ عام 2014 )18(.

أنفوجرافيك يبّن إنتاج اليمن من النفط الخام )2013 - 2022( )17(.

.eia 18( إحصائيات إدارة معلومات الطاقة األمريكية(

https://www.eia.gov/international/data/country/YEM/petroleum-and-other-liquids/monthly-petroleum-and-other-liquids-production?pd=5&p=0000000000000000000000000000000000vg&u=0&f=M&v=mapbubble&a=-&i=none&vo=value&vb=170&t=C&g=none&l=249--251&s=94694400000&e=1656633600000&ev=false


القطاعات النفطية..
ليست كلها يف نطاق الخدمة!
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منهــا  مــأرب، حرضمــوت«  »شــبوة،  يف محافظــات  عــدة  نفطيــة  قطاعــات  اليمــن  تملــك 
مــا أصبحــت تحــت اإلنتــاج وتســتند عليهــا البــاد يف رفــد مزيانيتهــا العامــة، وأخــرى تحــت 
ــرت  ــي أث ــاد، وال ــي تشــهدها الب ــة األخــرة متوقفــة نتيجــة الحــرب ال االستكشــاف، والعملي
ســلًبا عــى القطاعــات النفطيــة، وعرقلــة إنتــاج اليمــن مــن النفــط مــراٍت كثــرة، آخرهــا تصعيــد 
جماعــة الحــويث وتوجههــم نحــو اســتهداف عمليــة التصديــر عــر المــوائن النفطيــة، بعــد 
اشــراطاتهم المتســببة يف عــدم تمديــد الهدنــة اإلنســانية الــي رعتهــا األمــم المتحــدة خــال 

الســتة األشــهر الممتــدة مــن 2 نيســان/ أبريــل وحــى 2 تريــن أول/ أكتوبــر 2022.

ــًدا عــام 1938،  ــات القــرن المــايض تحدي ــة استكشــاف النفــط يف ثاثيني ــدأت عملي ــا ب تاريخًي
عندمــا بــدأت رشكــة نفــط العــراق بتنفيــذ بعــض األعمــال الجيولوجيــة والجيوفزييائيــة، ويف 
فــرات متقطعــة حــى نهايــة الخمســينيات وبدايــة الســتينيات يف محافظــي حرضمــوت 

ــاد )19(. ــرة، رشيق الب والمه

كمــا قامــت رشكــة بــراكا وديلمــان مــن ألمانيــا الغربيــة بتنفيــذ بعــض األعمــال االستكشــافية 
يف محافظــة الحديــدة، غــريب اليمــن منــذ 1952 ولمــدة عامــن، ولــم تحقــق تلــك األعمــال 
النتائــج المطلوبــة، ومنــذ 1938 إىل 1980حفــر 31 بــًرا استكشــافًيا، دون أي اكتشــاف تجــاري 

للنفــط )20(.

يف عــام 1981م تمــت المفاوضــات والتوقيــع مــع رشكــة هنــت األمريكيــة عــى اتفاقيــة 
المشــاركة يف اإلنتــاج يف منطقــة مــأرب / الجــوف، وعــى ذلــك بــدأ نشــاط حفــر اآلبــار يف 
منطقــة )ألــف( عــام 1984، ليتــم عــى أثــر ذلــك اكتشــاف النفــط ألول مــرة يف تاريــخ اليمــن، 
ــة  ــط يف محافظ ــاف النف ــن اكتش ــن ع ــايل أعل ــام الت ــام 1986، يف الع ــاج ع ــة اإلنت ــدء عملي وب
ــان أوكــي  ــه تقدمــت رشكــة كندي ــوا كســبورت، ويف العــام ذات شــبوة مــن قبــل رشكــة تكن
ــق اكتشــاف  ــم تحقي ــاز يف منطقــة المســيلة قطــاع  ليت ــب امتي ــاً( بطل ــان نكســن حالي )كندي
تجــاري عــام 1991، وتوالــت بعدهــا عمليــات االستكشــاف حــى عــام 2006، بينمــا اســتمرت 

ــذا )21(.  ــا ه ــى يومن ــة ح ــات النفطي ــة بالمحافظ ــات المنتج ــن القطاع ــاج م ــة اإلنت عملي

مرحلة االستكشاف

القطاعات النفطية..
ليست كلها يف نطاق الخدمة!

)19( نبذة تاريخية عن استكشاف النفط يف اليمن، وزارة النفط والمعادن اليمنية.
)20( المصدر السابق.
)21( المصدر السابق.

https://mom-ye.com/site-ar/%d9%86%d8%a8%d9%80%d8%b0%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%80%d9%8a%d8%a9/
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يرتكــز اإلنتــاج اليمــين مــن النفــط عــى ثاثــة قطاعــات رئيســة تتمثــل يف قطــاع المســيلة بمحافظة 
حرضمــوت الــذي يــأيت أواًل بــن القطاعــات النفطيــة حيــث بلغــت طاقتــه اإلنتاجيــة الســنوية عــام 
2006م حــوايل 51.7 مليــون برميــل تمثــل %39 مــن إجمــايل اإلنتــاج النفطــي، بينمــا يــأيت قطــاع 
ــبة  ــل وبنس ــون برمي ــوايل 25.1 ملي ــام 2006م ح ــل ع ــنوي وص ــاج س ــا، بإنت ــوف ثانًي ــأرب الج م
%19 مــن إجمــايل اإلنتــاج، وحــل قطــاع جنــة بمحافظــة شــبوة ثالًثــا بنســبة إنتــاج %12، لتمثــل 
القطاعــات الثاثــة %70 مــن إجمــايل اإلنتــاج النفطــي اليمــين، وتغطــي قطاعــات أخــرى النســبة 
المتبقيــة، كمــا أن هنــاك ســتة قطاعــات استكشــافية أصبحــت منتجــة خــال الســنوات القليلــة 
الصيانــة  أعمــال  وبــدأت  الحــرب،  بســبب  توقفــت  االســتثمارية  أعمالهــا  إن  الماضيــة، غــر 

والتأهيــل الســتئناف العمــل )22( .

تمثــل القطاعــات االستكشــافية اليــوم 26 قطاًعــا استكشــافًيا مــن قبــل )13( رشكــة نفطيــة 
عالميــة، بينمــا يبلــغ عــدد اتفاقيــات المشــاركة يف اإلنتــاج الــي تــم توقيعهــا منــذ بدايــة 
االستكشــاف النفطــي يف اليمــن حــى اآلن 83 اتفاقيــة، و1851 بــًرا محفــوًرا، 1422 منهــا بــًرا 
تطويريًــا، و429 بــًرا استكشــافيا، ومنــذ بدايــة استكشــاف النفــط يف اليمــن قامــت 55 رشكــة 

ــا )23(. ــافية يف 39 قطاًع ــاطات استكش ــذ نش ــة بتنفي ــة عالمي نفطي

أنفوجرافيك يبّن عدد القطاعات النفطية االستكشافية )24(

القطاعات اإلنتاجية

القطاعات االستكشافية

)22( القطاعات اإلنتاجية، وزارة النفط والمعادن اليمنية.
)23( القطاعات االستكشافية، وزارة النفط والمعادن اليمنية.

)24( المصدر السابق.

https://mom-ye.com/site-ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/
https://mom-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9/
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وفًقــا إلحصائيــات وزاريــة، يبلــغ مخــزون النفــط 9.10 مليــارات برميــل، ومخــزون الغــاز2.18 
تريليــون قــدم مكعبــة، وينظــر لذلــك كركــزية مهمــة؛ حيــث اعتمــدت اليمــن يف الســنوات 
الماضيــة بشــكل رئيــي عــى عائــدات النفــط الخــام الــي تغطــي نحو %70 مــن مــوارد الموازنة 

ــج المحــي اإلجمــايل. ــاد، و%30 مــن النات ــة و%63 مــن إجمــايل صــادرات الب العامــة للدول

  وثيقة عن القطاعات 
االستكشافية واإلنتاجية خال 

فرة الحرب )25(

)25( القطاعات اإلنتاجية، وزارة النفط اليمنية.

 12 

 

 

تريليون قدم  2.06ومخزون إلغإز ،مليإرإت برميل 7.02مخزون إلنفط وفًقإ ؤلحصإئيإت وزإرية، يبلغ 
ة مهمة؛ حيث مكعبة ي إلسنوإت إلمإضية بشكل رئيسي عىل ، وينظر لذلك كركير 

إعتمدت إليمن ف 
ي تغطي نحو  % من ؤجمإىلي 41إلعإمة للدولة و % من موإرد إلموإزنة52عإئدإت إلنفط إلخإم إلت 

 .% من إلنإتج إلمحىلي إؤلجمإىلي 12صإدرإت إلبالد، و

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة إلحرب )إإلستكشإفية و وثيقة عن إلقطإعإت     (23إؤلنتإجية خالل في 

ئ تصدير النفط  موان 

ي محإفظة 
ئ رئيسية، مينإء رأس عيس بمنطقة إلصليف ف  ي تصدير إلنفط عىل ثالثة موإن 

إعتمد إليمن ف 
ي عىل إلبحر إألحمر  إلحديدة

 محإفظة شبوة، وهو متوقف منذ إندإلع إلحرب، ؤضإفة لمينإء بلحإف ف 
ي  ي منشأة بلحإف ، وهو إآلخر متوقف عىل إلبحر إلعرن 

نتيجة إلرصإع إلحإصل، وتوقف ؤنتإج إلغإز ف 
موت ي مينإء إلضّبة بمحإفظة حرص 

ي  إلمحإذية له، بينمإ بف  قيد إلتشغيل مع إستئنإف  عىل إلبحر إلعرن 
وإستحدث مينإء ، (24) بعد توقف دإم أكي  من سنة 2204إليمن تصدير إلنفط للمرة إألوىل عإم 

ي محإفظة شبوة لتصدير إلنفط منذ عإم 
، مع تصدير إلشحنة إألوىل 2206إلنشيمة بمديرية رضوم ف 

ي وصلت ؤىل  ي تموز/ يوليو من إلعإم ذإته  322منه وإلت 
 .(25)ألف برميل ف 

 

ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ـــ

 إؤلنتإجية، وزإرة إلنفط إليمنية.  إلقطإعإت (23)
ي إليمن، وزإرة إلنفط وإلمعإدن إليمنية. تإريخية عن إ نبذة (24)

 ستكشإف إلنفط ف 
 .2206تموز/ يوليو  10إلنفط تعلن نجإح أول عملية تصدير للنفط إلخإم عي  مينإء رضوم، إلمصدر إلسإبق،  وزإرة (25)

 

https://mom-ye.com/site-ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9/
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اعتمــد اليمــن يف تصديــر النفــط عــى ثاثة موائن رئيســية، مينــاء رأس عيــى بمنطقة الصليف 
يف محافظــة الحديــدة عــى البحــر األحمــر، وهــو متوقــف منــذ انــدالع الحــرب، إضافــة لمينــاء 
بلحــاف يف محافظــة شــبوة عــى البحــر العــريب، وهــو اآلخــر متوقــف نتيجــة الــراع الحاصــل، 
ــة  ــة بمحافظ ــاء الضّب ــي مين ــا بق ــه، بينم ــة ل ــاف المحاذي ــأة بلح ــاز يف منش ــاج الغ ــف إنت وتوق
حرضمــوت عــى البحــر العــريب قيــد التشــغيل مــع اســتئناف اليمــن تصديــر النفــط للمــرة األوىل 
عــام 2016 بعــد توقــف دام أكــر مــن ســنة )26(، واســتحدث مينــاء النشــيمة بمديريــة رضــوم 
يف محافظــة شــبوة لتصديــر النفــط منــذ عــام 2018، مــع تصديــر الشــحنة األوىل منــه والــي 

وصلــت إىل 500 ألــف برميــل يف تمــوز/ يوليــو مــن العــام ذاتــه )27(.

موائن تصدير النفط

)26( نبذة تاريخية عن استكشاف النفط يف اليمن، وزارة النفط والمعادن اليمنية.
)27( وزارة النفط تعلن نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عرب ميناء رضوم، المصدر السابق، 31 تموز/ يوليو 2018.
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ماذا بعد؟
اســتمرار هجمــات الحوثيــن بالطائــرات المســّرة عــى مــوائن تصديــر النفــط يف البــاد، 
وإعاقــة عمليــة التصديــر، وصــواًل إىل اإلعــان النهــايئ عــن توقــف الصــادرات، كان قــد قابلــه 
إجــراء مــن مجلــس الدفــاع الوطــين يف أكتوبــر/ تريــن األول 2022 بتصنيــف جماعــة 
الحــويث جماعــة إرهابيــة، وتوجيــه الحكومــة باتخــاذ اإلجــراءات والتدابــر التنفيذيــة الــي 

ــرار. ــذ الق ــب يف تنفي تص

ــة لــدى جماعــة الحــويث الــي اســتمرت  ــة أي أهمي ــم يمثــل القــرار وردود األفعــال الدولي ل
ــًدا  ــين تعقي ــع اليم ــد الوض ــهد يزي ــا يف مش ــط رشًق ــول النف ــاه حق ــد باتج ــة التصعي يف عملي
رغــم حالــة الــا حــرب والــا ســلم الــي دخلتهــا البــاد منــذ عــدم تمديــد الهدنــة األمميــة 
مطلــع أكتوبــر/ تريــن األول 2022، ليدشــن الطرفــان مرحلــة مــن اإلجــراءات المتبادلــة 

ــة. ــا بالحــرب االقتصادي فيمــا يمكــن وصفه

ــف النفــط يف نطــاق مفاوضــات للحصــول عــى حصتهــم  ــون عــى إدخــال مل ــر الحوثي ي
مــن الــروة الســيادية الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة المعــرف بهــا دولًيــا، واتخــذوا هــذه 
الخطــوة للضغــط نحــو تحقيــق مطلبهــم الرئيــس مــن بــن حزمــة مطالــب يمكــن اعتبارهــا 

بالتعجزييــة نظــًرا للصعوبــة الــي تحيــط بالملــف اليمــين خــال هــذه الفــرة.

ــاع  ــس الدف ــف مجل ــع تصني ــية م ــة المتماش ــراءات الحكومي ــن اإلج ــن ب ــك، وم ــى ذل رًدا ع
للحوثيــن جماعــة إرهابيــة، أصــدر البنــك المركــزي اليمــين يف عــدن تعميًمــا وجهــه إىل كافــة 
ــة  ــا المالي ــة وحظــر معاماته ــة تجاري ــد حســابات 12 رشك رشكات ومنشــآت الرافــة بتجمي
والتجاريــة معهــا وإدراج هــذه الــركات يف القائمــة الســوداء، وبالنظر إىل القائمــة الي تضمنها 
التعميــم الصــادر يف الســادس مــن ديســمر/ كانــون األول 2022 فــإن جميــع الــركات الــي 
صــدر التعميــم بشــأنها تنشــط يف مناطــق جماعــة الحــويث وغالبيتهــا رشكات اســتراد نفطيــة.

كمــا أصــدر البنــك المركــزي اليمــين يف عــدن توجيهــات للبنــوك اليمنيــة بااللــزام بالربــط 
الشــبي وتبــادل المعلومــات مــا يســمى “ســويفت اســكوب” ومنحهــا فرصــة إىل نهايــة 
ــة يف االســتجابة لهــذه المطالــب نظــًرا  العــام يف حــن تجــد معظــم البنــوك اليمنيــة صعوب
للتهديــدات الــي تتلقاهــا مــن قبــل ســلطات جماعــة الحــويث يف صنعــاء الســيما وأن مقراتهــا 

الرئيســية وأصولهــا وأمــوال مودعيهــا تحــت رحمــة الجماعــة.

وتؤكــد البنــوك أنهــا ال تمانــع مــن تبــادل المعلومــات لكنهــا تشــر إىل أن الخطــوات الــي 
اتخــذت مؤخــًرا تــأيت يف إطــار تصاعــد حــدة الــراع بــن البنــك المركــزي اليمــين المعــرف بــه 

ــا والبنــك المركــزي يف صنعــاء وســتكون ضحيتــه البنــوك اليمنيــة.  دولًي

ويف هــذا الســياق فــإن البنــوك اليمنيــة تلقــت إشــعاًرا بأنهــا لــن تتمكــن مــن اســتقبال 
تحويــات المغربــن مــا لــم تســتجب الشــراطات مركــزي عــدن وهــو األمــر الــذي يضيــف 

بعــًدا إقليمًيــا للــراع االقتصــادي ويعقــد األوضــاع بصــورة أكــر.
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ــة والعمــل يف عــدن يف الـــ 17 مــن  ــد وجهــت وزارة الشــئون االجتماعي وعــى نفــس الصعي
ــدين  ــع الم ــات المجتم ــزام منظم ــات بإل ــا يف المحافظ ــاين 2022، مكاتبه ــن ث ــر/ تري نوفم
ــه  ــات وتخضــع لرقابت ــك المركــزي أنهــا ملزمــة بالبيان ــاد البن ــوك أف ــة بن بالتعامــل مــع ثماني

ــوك غــر معتمــدة إليهــا. ــة فيهــا ونقــل أي أرصــدة موجــودة يف بن ــح حســابات بنكي وفت

بنــك صنعــاء، وأصــدر  المركــزي يف عــدن، منعهــا  البنــك  أجازهــا  الــي  البنــوك  الثمانيــة 
المجلــس األعــى إلدارة وتنســيق الشــؤون اإلنســانية والتعــاون الــدويل التابــع لجماعــة 
الحــويث تعميًمــا حــول هــذه البنــوك الــي اعترهــا غــر مــرح لهــا بالتعامــل مــع المنظمــات، 
وهــي البنــك األهــي اليمــين، والتضامــن والقطيــي والكريمــي، وبنــك ســبأ اإلســامي، وبنــك 
التســليف التعــاوين الزراعــي بعــدن، والبنــك العــريب، وبنــك عــدن، التعميــم الصــادر يف 29 
نوفمــر/ تريــن الثــاين 2022، يلــزم المنظمــات بالعمــل والتقيــد بــه ابتــداًء مــن ينايــر/ كانــون 

ــاين 2023. ث

هــذه اإلجــراءات المتبادلــة كمناوشــات غــر معلنــة لحــرب اقتصاديــة يتحّمــل المواطنــون 
تكاليفهــا الباهظــة نتيجــة التبعــات المتوقعــة بدرجــة كبــرة يف مناطــق الحكومــة الــي تعتمــد 
مزيانيتهــا بشــكل شــبه كي عــى عائــدات النفــط، إذ ال خيــار أمامهــا ســوى اســتمرار حصولهــا 
عــى الدعــم والمنــح الماليــة، وهــذا لــم يعــد مثالًيــا بالنظــر إىل التطــورات الدوليــة والحــرب 
الروســية األوكرانيــة الــي وصلــت أبعادهــا مؤخــًرا إىل النطــاق اإلقليمــي، بينمــا يتمثــل الخيــار 
الثــاين يف طباعــة أوراق جديــدة مــن العملــة لتغطيــة العجــز والقــدرة عــى رصف رواتــب 
ــاع  ــث ارتف ــة عــى االقتصــاد الوطــين مــن حي ــاره كارثي ــإن آث الموظفــن، وهــذا إن حــدث ف
نســبة التضخــم، وانهيــار ســعر الريــال، وارتفــاع األســعار إىل مســتويات قياســية، تماًمــا كمــا 

حــدث أواخــر عــام 2018.

وهكــذا تبــدو الصــورة قاتمــة يف ظــل ســيناريو التصعيــد المتبــادل حيــث أصبــح االقتصــاد 
ــه وفــق هــذا  ــه. ومــن الواضــح أن ــة مؤقت هــو مــرح الحــرب الــي اتخــذت مدافعهــا هدن
ــة عــى  ــًدا مــن االنقســام المــايل والمــريف ســتكون نتائجــه كارثي الســيناريو سنشــهد مزي

ــايل عــى المواطــن اليمــين البســيط.  االقتصــاد الوطــين وبالت

ــة بملــف  ــة المعني ــه القــوى الدولي ــة مســاًرا آخــر تتدخــل في وقــد تأخــذ الحــرب االقتصادي
ــدات النفطيــة والغــاز بــن الحكومــة اليمنيــة  اليمــن لوضــع صيغــة لتقاســم حصــص العائ
ــا وجماعــة الحــويث المســيطرة عــى أجــزاء واســعة مــن شــمال اليمــن  المعــرف بهــا دولًي
ــرف  ــم بال ــم التحك ــدات يت ــك العائ ــدوق لتل ــاء صن ــر. أو إنش ــكانية األك ــة الس ذات الكثاف

ــه إىل فــرة مــا بعــد الحــرب. ــإرشاف دويل أو تأجيل ــه ب من

ــمعون  ــون يس ــد اليمني ــم يع ــارعة، وإن ل ــداث المتس ــمها األح ــة ترس ــيناريوهات غامض س
ــَم ال  ــك بمراحــل، لِ ــخ فــإن مــا يجــري أخطــر مــن ذل ــف والصواري أصــوات انفجــارات القذائ
ــاة إىل مــا هــم فيــه مــن أزمــات وأوبئــة  وهــو يهددهــم يف قوتهــم اليومــي، ويزيدهــم معان
وآالم، وإذا كان الرصــاص قــد قتــل عــرات اآلالف مــن اليمنيــن فــإن الجــوع ســيقتل 

ــة. ــدارك الكارث ــم ت ــم يت الماييــن إذا ل
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