
بممارسة مزيد من اإلجراءات والضغوط االقتصادية على الشعب اليمني: 

مليشيا املرتزقة تنهب إيرادات النفط مليشيا املرتزقة تنهب إيرادات النفط 
والغاز وتوردها إإىل حسابات خاصةىل حسابات خاصة

مارب
ــرادة“ املعني من الفار  ــلطان الع حيث بدأ س
ــاً ملحافظة  ــادق محافظ ــة الفن ــادي وحكوم ه
مارب“ بتأسيس مرصف خاص به يف  املحافظة 
ــي لحزب  ــادي وتنتم ــوايل حكومة ه ــي ت والت
اإلصالح  املتهم بدعم اإلرهاب يف اليمن لفصل 
ــدن وعدم  ــك املركزي يف ع ــن البن ــا  ع عائداته

توريدها  اليه.
ــلطان العرادة  ــادر  محلية إن س وقالت مص
ــد أكرث  ــوم بتوري ــالح يق ــزب اإلص ــي لح املنتم
ــاً من إيرادات النفط  ــن 700 مليون ريال يومي م
ــارب إىل مرصف  ــة بمحافظة م ــاز الخاص والغ
ــك املركزي  ــام بتعطيل البن ــد أن ق ــاص  ، بع خ
ــز للبنك  ــم التجهي ــه، فيما يت ــارب وإغالق يف م
ــتعان بفريق فني  الخاص به كما  أن العرادة اس
ــر 2017م لفك  ــتدعاه من الهند نهاية أكتوب اس
ــه أكرث من 100  ــك الذي يحتجز في ارتباط البن

مليار ريال عن صنعاء.
ــيطر عىل  ــون إن العرادة س ــال اقتصادي وق
ــط يف محافظة مارب  ــاز والنف ــرادات الغ كل إي
ــف دوالر ويوردها،  ــاوز يومياً 950 أل التي تتج

باإلضافة إىل مصادرة إيرادات منفذ الوديعة.
ــات حكومة  ــد رفض توجيه ــرادة ق وكان الع
ــرادات إىل بنك عدن، وكان  ــن دغر بتوريد اإلي ب
ــب  ــارب لكنه أصبح يوردها حس ــا إىل م يورده
إىل  ــالح  اإلص ــزب  ح يف  ــادات  قي ــات  توجيه

مرصف خاص بمارب.
و كان العرادة قد رفض توجيهات عديدة منذ 
ــد ايرادات النفط والغاز إىل  العام 2016م لتوري
ــؤولون ما  ــك املركزي يف عدن، ووصف مس البن
يقوم به العرادة بتوجيهات من حزب اإلصالح 
ــس  ــرارات الرئي ــىل ق ــتوري ع ــرد الدس بالتم
املستقيل هادي حيث قام سابقاً باإلعالن عن 
ــوال اىل البنك  ــادي بتوريد األم رفضه لقرار ه

املركزي بعدن بعد نقله من صنعاء.
ويف 23 أكتوبر 2016م أكدت ترصيحات أدىل 
ــن ينفذ قرار  ــلطان العرادة انه ل ــا املدعو س به

ــن مارب  بعد نقل  ــة بتوريد العائدات م الرئاس
البنك املركزي إىل عدن.

ــم  ــرادة بدع ــلطان الع ــو س ــى املدع ويحظ
ــالح والجرنال  ــادات حزب اإلص ــق من قي مطل
ــا يعتربون  ــر، كم ــن األحم ــن عيل محس الخائ
ــيطرتهم  ــة تحت س ــق الواقع ــارب يف املناط م
ــم متحكمني  ــة باإلصالح تجعله ــة خاص ملكي
ــة بن دغر  ــة بعيداً عن حكوم ــوارد املحافظ بم

وهادي.
تبديد

ــر إعالمية  ــارت تقاري ــياق أش ــذا الس ويف ه
ــعودي واإلماراتي  ــدوان الس ــوات الع إىل أّن ق
ــن  اليم ــوارد  ــروات وم ــد ث ــاهمت يف تبدي س
ــلطة املحلية  ــة وأكدت التقارير أن الس النفطي
ــارب  ــظ م ــادة محاف ــارب بقي ــة م يف محافظ
ــرادة أبرز  ــلطان الع ــادي س ــني من قبل ه املع
ــالح تنهب 500 مليون  القيادات يف حزب اإلص
ــعودي يومياً وهي عبارة عن إيرادات  ريال س
ــذه األموال ال يتم  ــط والغاز، كما أّن ه ــع النف بي
ــزي يف مدينة  ــك املرك ــى إىل البن ــا حت توريده
ــلطان العرادة  عدن، حيث أّن محافظ مارب س
وّجه بإنشاء نظام محاسبة خارج إطار نظام 
البنك املركزي وإن النظام املحاسبي الحايل ال 

يتبع البنك املركزي.
سيطرة

وكثرياً ما سعت حكومات العدوان عىل اليمن 
ــات الجنوبية يف  ــيطرة عىل املحافظ نحو الس
ــتحواذ عىل  اليمن وذلك حتى تتمكن من االس
موارد النفط والغاز اليمنية واملوارد الطبيعية 
ــات وقد  ــذه املحافظ ــودة يف ه ــرى املوج األخ
ــة بعمليات  ــرتة طويل ــارات ومنذ ف ــدأت اإلم ب
ــبوة  ــة ملحافظتي حرضموت وش ــب منّظم نه
وأُعطيت غنائم عمليات نهب محافظة املهرة 
ــر أن الرياض  ــر التقاري ــعودية، وتظه إىل الس
ــع إىل بناء خط أنابيب من منطقة رشورة  تتطل

إىل سواحل املهرة.
ــأن  بالش ــون  ومهتم ــة  اقتصادي ــادر  مص
ــدوا وجود تنافس بني  االقتصادي يف اليمن أك

ــة آبار  ــك بهدف رسق ــي والرياض وذل ــو ظب أب
ــوت واملهرة  ــبوة وحرضم ــط يف مناطق ش النف
ــري معلن  ــود اتفاق غ ــك املصادر وج ــرى تل وت
ــما مناطق  ــعودية لتتقاس ــني اإلمارات والس ب
ــة، حيث تقومان برسقة وبيع نفط اليمن  نفطي
ــني الدولية.ما  ــح للقوان ــك يف تجاهل واض وذل
ــعودية واإلمارات الغتصاب  ــعي الس يؤكد س
ــاء وذلك بذريعة  ــل الفقراء واألبري اليمن وقت
ــث إنهما ما  ــمى بالرشعية حي ــا تس ــة م حماي
ــتغالل  ــن طرق جديدة الس ــا تبحثان ع برحت

الرثوة الطبيعية لليمن بطرق مختلفة.
ــارات قامت  ــاً أّن اإلم ــر أيض ــد التقاري وتؤك
بترسيع إنتاج  من حقل النفط يف منطقة شبوة 
بعد أربعة أشهر فقط من السيطرة عىل املوارد 
ــّدر حجم إنتاج  ــة يف املنطقة، حيث ُيق النفطي
ــم عملية  ــف برميل وتت ــام بـ 17 أل ــط الخ النف
ــاوية ُتدعى  ــل رشكة نمس ــطو هذه من قب الس
ــط  ــتخراج النف ــوم باس ــث تق ”أو أم وي“، حي
ــو ثاني أكرب حقل  ــن حقل العقلة النفطي وه م

نفطي يف اليمن.
ــاز“ األمريكية  ــة ”أوربون غ ــا قامت رشك كم
ــاً وقامت ببناء  ــل العقيلة أيض ــل يف حق بالعم
ــن املنطقة إىل  ــل النفط م ــوط أنابيب لنق خط
ميناء النشمية بطول 13 كيلومرتاً وتعمل هذه 
الرشكة برعاية القوات اإلماراتية لنهب موارد 

اليمن من النفط والغاز.
صفقات فساد

ــن نوعها،  ــاد م ــرب وأحدث صفقة فس ويف أك
ــت بها حكومة  «احمد عبيد بن دغر» تؤكد  قام
مدى  العبث بمقدرات اليمن وتسجيل مشاريع 
ــا مبالغ تلك  ــرب اإلعالم فقط. فيم وانجازات ع
ــار اللصوص  ــدين وكب ــاريع تذهب للفاس املش
ــلطة املحلية بعدن وغريها من  بالحكومة والس

املحافظات الواقعة تحت سلطة االحتالل .
ــاد  باعتماد  ــل هذه الصفقة  من الفس وتتمث
ــادة بناء بوابة  ــون ريال» إلع ــغ « 223 ملي مبل
ــي كان اعتمد لها محافظ عدن  الرصيف، والت
ــس املجلس  ــدروس الزبيدي رئي ــابق  عي الس
ــغ «68 مليون  ــا مبل ــي حالي ــايل الجنوب االنتق

ريال »  
ــول 25 مرتاً  ــى بط ــارة عن مبن ــرشوع عب امل
ــم أحجار  ــأن معظ ــار . علما ب ــرض 10أمت وع
ــقف املبنى عبارة  املبنى ما زالت موجودة وس
ــكل هرمي يوضع عليه  ــبي بش عن هيكل خش
ــل الرصيف  ــر، إضافة إىل عم ــد األحم القرمي
ــن جديد، حيث  ــادة الرصف م ــة وإع اىل البواب
ــرت وقيمة املرت  ــاحة الرصيف 3000 م تبلغ مس
12000ريال رصف بالحجارة، أي أن اإلجمايل 

«36 مليون ريال».
ــيطة يتضح وبشكل  ــابية بس وبعملية حس

ــغ  ــايل املبل ــك، ان إجم ــل للش ــري قاب ــيل وغ ج
لألعمال املضافة هو «41مليوناً»، وإذا أضفنا 
ــف يكون  ــة الرصي ــة بواب ــغ إىل تكلف ــذا املبل ه
ــا يعني ان  ــني ريال ». بم ــايل «109 مالي اإلجم
ــغ الذي  ــال» هو املبل ــون ري ــارق «114ملي الف
ــلطة املحلية  ــاد والس ــتجنيه حكومة الفس س

ممثلة بمحافظها املفلحي.
ــرشات  ــن ع ــدة م ــي واح ــة ه ــذه الصفق وه
ــن دغر لم يكن آخرها  الصفقات التي عقدها ب
ــي  الت ــرتاة  املش ــة  الطاق ــة  صفق ــا  أكربه وال 
ــون دوالر » كإيجار  ــن « 130 ملي ــت أكرث م بلغ
ــهر، فيما  ــتة أش ــدة س ــاوات» ومل لـ«100ميج
يمكن بمثل هذا املبلغ رشاء أكرث من «100ميجا 

وات » وتصبح ملكا للدولة وللشعب اليمني .
ــدن متدهورة  ــزال كهرباء ع ــك، ال ت ومع ذل
وازدادت ساعات االنطفاءات اكرث من السابق، 
ــف زيف ما تدعيه حكومة بن دغر،  وهو ما كش
ــي اصبحت  ــة الت ــذه الحكوم ــل ه ــر فش واظه
ــاة أبناء عدن  ــش وتقتات عىل أنات ومعان تعي
ــلطة  ــات الجنوبية الواقعة تحت س واملحافظ

االحتالل.
أموال جديدة

ــام حكومة  ــادر مطلعة عن قي ــفت مص وكش
هادي بإنفاق األموال التي دخلت عدن مؤخرا 
ــطني املثقفني الذين يعملون لصالح  عىل الناش

ــمى بـ"الرشعية" بغرض إقامة لقاءات   ما يس
ــودة اىل عدن  ــئ لها الع ــة وتهي ــم الحكوم تدع

والبقاء فيها.
ــة  ــمى بالرشعي ــا يس ــيا م ــت مليش ومارس
ــة منذ  ــات الجنوبي ــاد يف املحافظ ــواع الفس أن
ــيايس،  ــرب والفراغ الس ــتغلة الح 2015م مس
ــة  ــة اليمني ــور العمل ــبببت يف تده ــث تس حي
نتيجة الطباعة املستمرة لألموال التي تنفقها 
لإلعالم من اجل تلميعها بينما يظل املوظفون 
بال رواتب واملواطنون بال خدمات حيث دخلت 
ــال يمني بما  ــرا  قرابة 800مليار ري عدن مؤخ
فيها 600مليار عملة جديدة فئات صغرية 200 
ــاًال  وقبلها 200 مليار فئات كبرية 500  و250 ري

و1000.
ــد اتضح أن  ــة فق ــادر جنوبي ــب مص وبحس
ــت مؤخرا لعدن، والتي  تلك ألموال التي دخل
يتحمل التحالف مسؤولية إدخالها وتسليمها 
للرسق واللصوص، ترصف من داخل معاشيق 
ــخاص ووالءات  ــل العيد لصالح أش منذ ما قب

وجماعات محدودة…
ــن  ــد م ــك اىل مزي ــال ش ــر أدى ب ــذا األم وه
ــعار للمواد والسلع والخدمات  ارتفاع يف األس
ــة  الجمهوري ــات  محافظ كل  يف  ــية  األساس
ــعار  ــوب منتفظاً ورافعا ش ــك خرج الجن ولذل

(ال تحالف بعد اليوووم).
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ــعودي ما  ــالل اإلماراتي الس ــلطة االحت ــات الواقعة تحت س ــي المحافظ ــري ف يج
ــرادات النفط والغاز  ــب للثروات وإي ــي مارب وغيرها من نه ــيا المرتزقة ف ومليش
ــلة العميلة التي باعت األرض والوطن والعرض حتى  ــاد وانحطاط هذه الش يعكس فس
تستمر في سيطرتها واستحواذها على ثروات وموارد البلد دون ان تأبه لمعاناة الشعب 
ــن اإلجراءات  ــا على اتخاذ مزيد م ــكل قوتها وإمكاناته ــي بل وتعمل ب ــن اليمن والمواط
ــي في كل  ــعب اليمن ــق وتجوع الش ــى اليمن وتخن ــدم العدوان عل ــي تخ ــرارات الت والق
ــون تحت سلطتها في المحافظات  محافظات الجمهورية حتى المواطنين الذين يعيش
ــل عن دفع  ــوى الخارجية وتتنص ــلوبة أصال من الق ــلطاتها المس ــي نطاق س ــة ف الواقع
ــا بعد قرار نقل البنك  ــن التي التزمت أمام األمم المتحدة بدفعه ــى مرتبات الموظفي حت

المركزي الى عدن.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:

العرادة سيطر على 
إيرادات مارب التي 

تصل إىل مليون دوالر 
يوميا 

حكومة هادي توزع األموال 
المطبوعة حديثا على اللصوص 

والمطبلني لشراء الوالءات 
وتحرم الموظفني من المرتبات

حكومة بن دغر تقوم 
بعمليات فساد مفضوحة 
وتحرم أبناء الجنوب من 

الخدمات الضرورية

عمليات سطو ممنهجة 
لرثوات البالد من 

قبل شركات أمريكية 
وغربية

السعودية واإلمارات 
تساهمان بشكل 

رئيسي يف تبديد ثروات 
اليمن

المرتزقة بمارب يقومون 
بتوريد ٧٠٠ مليون ريال 
يوميا من الغاز والنفط 

اىل مصارف خاصة
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