
05 تقاريرتقارير

استهداف موارد الموازنة العامة 
كمظهر الستهداف المرتبات 

ــب دورا حيويا  ــوم أن املالية العامة تلع ــن املعل م
ــن  ــة يف اليم ــة واالجتماعي ــة االقتصادي يف التنمي
ــل  ــؤدي إىل ش ــر ي ــكل أو بآخ ــتهدافها بش وأن اس
ــة املأمولة وهو ما  ــا التنموية واالجتماعي وظيفته
ــة املوازية للعدوان  ــزت عليه الحرب االقتصادي رك
ــائل عدة  ــكري عىل اليمن (1) من خالل وس العس
ــة للدولة يف  ــوارد املوازنة العام ــادر م ــت مص وضع
ــف تصدير النفط  ــكل توقي ــتهداف فش دائرة االس
ــاز وفرض الحصار عىل موانئ اليمن البحرية  والغ
ــرب االقتصادية  ــوى أدوات الح ــد أق والجوية أح
ــة  ــي الدول ــات موظف ــارشا ملرتب ــدا مب ــل تهدي ومث

املرتبط توفرها باإليرادات العامة للبلد .. ,,, 
ــياق يذكر أن ما فقدته املوازنة العامة  يف هذا الس
ــام والغاز  يعادل  ــبب توقف تصدير النفط الخ بس
ــة   ــة العام ــاب األول يف املوازن ــات الب ــم نفق حج
«املرتبات واألجور» وهو بالتايل ما يؤكد استهداف 
ــة ويف املرحلة األوىل  ــات جميع موظفي الدول مرتب

من العدوان عىل اليمن (2) 
ــعة شهور األوىل من عمر  يف املقابل وخالل التس
ــتطاعت اللجنة الثورية  ــام 2015م ، اس العدوان ع
ــارصة  ــات مح ــف املؤسس ــود مختل ــا وبجه العلي
ــادر  ــم مص ــىل أه ــدوان ع ــتيالء الع ــات اس تداعي
ــم  ــار فل ــه الحص ــة وفرض ــرادات العام ــوارد اإلي م
ــة ونجحت الثورية  ــل من مرتبات موظفي الدول ين
ــي  ــات موظف ــرصف مرتب ــتمرار ب ــا يف االس العلي
ــد البنك  ــه عىل تحيي ــا مع حرص ــة خصوص الدول
ــرصاع وتوفري املناخ  ــزي اليمني عن مجمل ال املرك
ــهادة  ــة دوره بمهنية عالية ووفق ش املالئم ملواصل

مؤسسات دولية ..

حملة ضغوط مباشرة 
لقطع صرف المرتبات ..

ــق كل  ــدوان يف تحقي ــوى الع ــاق ق ــب إخف عق
األهداف التي راهنت أن تحرزها عن طريق  الضغط 
االقتصادي وتجفيف أهم موارد الدولة ومنها وقف 
ــادت عرب حكومة  ــات موظفي الدولة ق رصف مرتب
ــتهدفت موظفي  ــدة اس ــة ضغوط ع ــة حمل الخون
الدولة يف رواتبهم وبشكل مبارش و منذ مطلع العام 
2016م كما كشف قبل أيام وألول مرة نائب محافظ 
ــياني   ــك املركزي حني ذاك الدكتور محمد الس البن
ــاك ضغط عىل  ــه حرفيا  «كان هن ــذا نص حديث وه
البنك املركزي إليقاف رصف املرتبات وبشكل عام 
ــيولة النقدية  ــرصف وتوفر الس ــل إمكانية ال ويف ظ
الالزمة « ويتابع السياني ولكن يف معرض إيضاحه 
ــزي « يف املقابل  ــادة البنك املرك ــردة الفعل من قي ل
البنك املركزي امتنع عن االلتزام بتنفيذ توجيهات 
حكومة هادي ووزير املالية منرص القعيطي حينها 
ــاء اليمن «  ــكل أبن ــات حق ل ــك أن املرتب ــد البن وأك
ــي قادها  ــوط الت ــة الضغ ــتمرت حمل ــع ذلك اس م
ــام  تكررت  ــارس من ذات الع ــة ويف م ــور الخون طاب
ــات ولكن مع  ــد دفع املرتب ــوط باتجاه تجمي الضغ
ــس إدارة البنك  ــد تهديدات عدة يف وجه مجل حش
ــدت مع حكومة  ــات التي عق ــزي يف االجتماع املرك
ــتهداف  الخونة يف األردن بهدف الحيلولة دون اس
ــظ البنك آنذاك  ــذا حديث نائب محاف الرواتب وه
ــس اإلدارة يف  ــاء بمجل ــم اللق ــارس 2016 ت « ويف م
ــول بتصعيد  ــدم الدخ ــت الحكومة ع ــان وعلق عم
يشمل تغيري العملة الوطنية بوقف رصف مرتبات 
الجيش يف الحد األدنى ، مع ذلك وألن ثمة إمكانية 
يف االستمرار بدفع املرتبات وألنها مستحقات لكل 

أبناء الشعب مدنيا وعسكريا تم رفض ذلك « 
ــزي ممثلة  ــك املرك ــادة البن ــني أن قي ــذا يتب وهك
ــة  ــة االقتصادي ــها القام ــس اإلدارة ورئيس بمجل
ــال  ــد نجحت يف إفش ــن همام ق ــد ب ــة محم املرموق
مخطط استهداف مرتبات موظفي الدولة و استمر 
رصف املرتبات و لم تفلح حملة الضغوط ويف نهاية 

ــفري  مفاوضات الكويت الثانية مايو 2016 هدد الس
ــعب اليمني أهم  األمريكي بتصعيد جديد ضد الش
ــاد وكان ذلك يف  ــرب االقتص ــد ح ــلحته تصعي أس
ــفراء الدول ال18 عرش و الوفد الوطني  ــة لس جلس
كما أوضح ذلك يف وقت سابق  رئيس الوفد الوطني 
ــول « يف نهاية  ــالم  بالق ــد الس ــد عب ــتاذ محم األس
مفاوضات الكويت آخر الجلسات كانت مع السفري 
ــرش وقال  ــة ع ــدول الثماني ــفراء ال ــي وس األمريك
ــا وإما الحصار  ــة إما أن توقعوه ــم اآلن صفق أمامك
ــرادات  ــع اإلي ــك ونمن ــننقل البن ــادي، س االقتص

ونغلق مطار صنعاء» 
ــدوان وبالتحديد  ــوى الع ــد وضعت ق ــذا فق وهك
أمريكا مرتبات موظفي الدولة يف دائرة االستهداف 
ــى باإلقدام عىل  ــية تتباه ــكل مبارش وبوحش وبش
ــون موظف  ــن ملي ــرث م ــري ألك ــن األخ رضب الحص
ــة اضعافهم من الشعب اليمني ، و يف  يعيلون خمس
الشهرين اللذين اعقبا تهديدات السفري االمريكي 
ــيولة  ــحب الس ــون عىل س ــزاة يعمل كان أدوات الغ
ــة ومحارصة البنك عن  ــة من العملة الوطني النقدي
ــي الدولة وحني  ــتمرار برصف مرتبات موظف االس
ــبل  ــد س ــك املركزي اليمني لذلك وحش ــه البن تنب
ــاه إىل طباعة أوراق نقدية  ــا ومنها االتج مواجهته
ــة ذلك  ــة إىل عرقل ــة الخون ــعت حكوم ــدة س جدي
ــطس 2016  يف العمل عىل تجميد  ــت يف اغس ورشع
ــزي يف البنوك  ــة للبنك املرك ــات النقدي االحتياطي
ــتيالء عىل عائدات  ــة، بالتوازي مع االس الخارجي
الغاز املحيل وايرادات الرضائب والجمارك و غريها 
ــؤرشات انقطاع  ــة والحت م ــات املحتل يف املحافظ
ــا  ــح يف رصفه ــزي نج ــك املرك ــن البن ــات ، لك املرتب

وحتى أغسطس ....، 

نقل البنك و ردود الفعل 
الذابلة دوليا ..

ــابقة  ــاه حكومة الخونة للخطوات الس مع اتج
ــن همام  ــزي محمد ب ــك املرك ــظ البن ــرج محاف خ
ــوقت  ــع التي س ــد الذرائ ــوىل تفني ــه وت ــن صمت ع
استهداف البنك املركزي وتجميد احتياطاته من 
العملة الصعبة وأكد يف مذكرة له و وجهت للخائن 
ــادي أن البنك منذ بدء الحرب عىل اليمن يعمل  ه
بحيادية مطلقة وأعلن استعداده ملحاسبة دولية 

ــات البنك الداخلية و الخارجية  لفحص كل عملي
ــف بن همام ويف مقابلة مع رويرتز أن  ، والحقا كش
ــع املرتبات أوال  ــك املركزي يض ــتهداف للبن االس
ــر حكومة الخونة  ــذرا من تداعيات ذلك وذك ، مح
ــاء اليمن ونفى  ــكل أبن ــتحقات ل ــات مس أن املرتب
التهم املختلفة املوجهة للبنك سواء تلك املتعلقة 
ــحب احتياطيات  ــل املجهود الحربي أو س بتموي
ــوات  ــت األص ــة وتعال ــة الصعب ــن العمل ــد م البل
ــتهداف البنك وكلها كانت تعرب عن  املعارضة الس
ــع رصف مرتبات موظفي الدولة  مخاوفها من قط
ــيلحقه ذلك من آثار رهيبة عىل فئة واسعة  وما س

من اليمنيني .. 
كان محافظ البنك املركزي محمد بن همام عىل 
درجة عالية من الكفاءة ويقوم بعمله إىل حد كبري 
يف ظل ظروف بالغة التعقيد وكانت صيحته كافية 

لوقف هرولة طابور هادي لكن ذلك لم يحصل ..
ــزي  ــك املرك ــادة البن ــوخ قي ــدم رض ــع ع فم
ــاض  ــادق الري ــي كان بي ــارج الت ــالءات الخ الم
ــل وظائف  ــبتمرب عن نق ــن يف س ــا أعل يحملونه
ــري  ــني غ ــة موظف ــزي إىل مجموع ــك املرك البن
ــا تعهد هادي ومن مقر  ــني يف عدن و حينه رشعي
الجمعية العامة لألمم املتحدة باستمرار رصف 
ــك  ــات البن ــع التزام ــزام بجمي ــات وااللت املرتب
ــل البنك إىل  ــة وحتى ولو وص ــة والدولي الوطني
ــر كما قال الفار هادي يف حالة من التباهي  الصف
برضب الدور املهم والوظائف األكرث أهمية الذي 

يقوم به البنك املركزي اليمني ... 
ــردود فعل  ــوات الخطرية ب ــذه الخط ــت ه قوبل
ــد بتوظيف البنك ضمن  دولية غلب عليها التندي
آلة الرصاع وشكل التحذير من اآلثار املدمرة لنقل 
ــل االقتصاديني  ــة يف تحلي ــرة املركزي ــك الفك البن
ــاني وغريهم ، غري أنها  والعاملني يف املجال اإلنس
ــكل  ــىل أرض الواقع و أوقف بش ــيئا ع ــم تفعل ش ل
ــتة  متعمد رصف مرتبات الدولة التي انتظمت لس
ــك ويف مرحلة صعوبة  ــل نقل البن ــهرا قبي عرش ش
اقتصادية متصاعدة كما أكد صندوق النقد الدويل 
ــمي  ــان ناطقه الرس ــر 2016 عىل لس ــع اكتوب مطل
ــك املركزي  ــح أن البن ــن الواض ــريي رايس « م ج
ــتة  ــهر الس ــما خالل األش اليمني  لعب دورا حاس
ــهيل الحد األدنى من واردات  عرش املاضية يف تس
ــية وبالتايل تجنيب أزمة إنسانية  ــلع األساس الس
ــتقرار النظام املرصيف  ــاملة مع الحفاظ عىل اس ش
ــع « كان نظام الدفع أو رصف املرتبات  ونظام الدف

ــتمرار فيه صندوق  ــىل رضورة االس ــدد ع هو ما ش
النقد الدويل دون فائدة تذكر ... 

القوى الوطنية ومبادرات الحل
ــتوى املحيل خرج السيد عبد امللك يف  عىل املس
21 سبتمرب 2016 و أكد أن استهداف البنك املركزي 
ــام األول يعني اختطاف لقمة  عيش اآلالف  يف املق
ــك  ــن موظفي الدولة ويهدف إىل زعزعة التماس م
ــتطرد قائد الثورة يف بيان الصورة  املجتمعي واس
ــطو عىل  ــل نقله والس ــك عليها قب ــي كان البن الت
وظائفه مع أن البنك عمل يف حالة من الحياد التام 
ــي غلبت املصلحة  ــوى الثورية الت ــم من الق وبدع
ــل لدرجة انه  ــة العم ــك حري ــت للبن ــة وترك العام
ــادي  ــرم ه ــور املج ــات طاب ــع مرتب ــتمر يف دف اس
ــه و املجرم العجوز عيل محسن  العريض وحراس
وحراسه فضال عن غريهم ، ودعا حينها إىل حملة 
ــيولة  ــزي ترفده بالس ــك املرك ــعة للبن ــم واس دع
ــتمرار انقطاع رصف  ــع اس ــري ذلك وم ــة ، غ الالزم
ــابقة  ــادة البنك املركزي الس ــادرت قي ــات ب املرتب
ــادي يذرها  ــور ه ــي كان طاب ــع الت ــي الذرائ إىل ط
ــدداً من  ــرأي العام وقدمت ع ــىل عيون ال ــادا ع رم
ــادرات الهامة بغرض الدفع بالطرف اآلخر إىل  املب
استئناف رصف املرتبات وتضمنت أوىل املبادرات 
ــة املختلفة ورصف مرتبات  جمع اإليرادات العام
موظفي الدولة وفقا لكشوفات العام 2015  مدنيني 
ــا كما أكد  ــكريني ولكن الطرف اآلخر رفضه وعس
ــور محمد  ــزي الدكت ــك املرك ــظ البن ــب محاف نائ
ــادة البنك  ــا إىل أن قي ــار أيض ــذي أش ــياني ال الس
ــادرة ثانية عرضت  ــزي يف صنعاء  قدمت مب املرك
ــتئناف رصف املرتبات وفقا  عىل الطرف االخر اس
ــني املدنيني فقط وكان  ــوفات 2015  و للموظف لكش
ــض أيضا من فريق هادي واإلصالح  مصريها الرف
ــزي وقدم  ــود البنك املرك ــتمرت جه ــك اس مع ذل
ــتمرار رصف الرواتب  ــت اس ــة عرض ــادرة ثالث مب
ــكريني  ــني والعس ــوفات 2014 للمدني ــا لكش وفق
ولكنها رفضت من حكومة الخونة  فقدمت مبادرة 
رابعة نصت عىل دفع مرتبات موظفي الدولة وفقا 
ــوفات 2014 ولكن املدنيني فقط وهكذا يتضح  لكش
أن الرفض املتوايل لهذه املبادرات واالقتصار عىل 
ــق الواقعة  ــض املوظفني يف املناط ــع مرتبات بع دف
ــياق  ــالل وأدواته يأتي يف س ــيطرة االحت تحت س
ــكاني وظنا  الدفع القرسي نحو تغيري التوزع الس

ــتدفع ضحايا انقطاع  ــزاة أن التحديات س من الع
ــش  ــال للعي ــم واالنتق ــزم امتعته ــب إىل ح الروات
ــيطرة املرتزقة كما  ــة تحت س ــن املدن الواقع ضم
ــىل إحداث  ــن املراهنة ع ــال ع ــض ، فض ــرأ البع يق
ــوى املناهضة للعدوان  ــوىض اجتماعية ضد الق ف
ــر أن  ــياق يذك ــذا الس ــه ، يف ه ــاريعه وادوات ومش
ــمه نقل  ــظ عن ذكر اس ــايس أوروبي نتحف دبلوم
ــار الله أن  ــادات من أنص ــي مع قي ــاع ثنائ يف اجتم
ــتمرار يف  قطع مرتبات  فريق هادي يتخذ من االس
موظفي الدولة سالحا لدفع الجماهري إىل الشارع 
ــتثمار ذلك  ضد أنصار الله ورشكائهم وبالتايل اس
ــذا الرهان  ــف بمختلف الطرق وه من قبل التحال
ــقط بفعل الوعي الشعبي العايل الذي  والهدف س
ــادر تمويل  ــيطرة عىل مص ــط الس يعرف من يبس
املوازنة العامة للدولة ومن الطرف الذي استهدف 

حياد البنك املركزي وعطل وظائفه ... ،

المفاوضات ومساعي تثبيت 
آلية عملية لصرف الرواتب 

ــث عن  ــن البح ــة ع ــوى الوطني ــف الق ــم تتوق ل
ــور إىل اتفاق  ــن خاللها العب ــاد نوافذ يمكن م إيج
ــة يف املقابل  ــن رصف مرتبات موظفي الدول يضم
كان العدوان يعمل عىل احتالل محافظة الحديدة 
ــوارد التي  ــف امل ــا تجفي ــدة منه ــع ع ــر ذرائ ويج
يستفاد منها يف الدفاع عن البلد و التي تحصل من 
ــعى لها  ــئ املحافظة وألن األهداف التي يس موان
املعتدون غري ذلك وليس املقام لذكرها هنا رحبت 
ــي ورقابي لألمم املتحدة  ــوى الوطنية بدور فن الق
ــت آلية عملية  ــاء الحديدة يف مقابل تثبي عىل مين
ــا كان ذلك يف  ــتئناف رصفه ــري املرتبات واس لتوف
ــن تحالف العدوان  ــت هذه املبادرة م 2017 ، رفض
ــكري بالتزامن مع  ــد عس ــالت تصعي ونفذت حم
ــي  ــاد الوطن ــتهداف االقتص ــاليب اس ــع أس تنوي
ــات القوى  ــىل مقارب ــرد الدائم ع ــك ال ــكل  ذل وش
الوطنية التي حرصت عىل تغليب مصالح الشعب 
ــق همومه ومعاناته  ــكل مطل وراعت كثريا بل وبش
ــيايس األعىل يحرص عىل دفع  وكان املجلس الس
ــنحت الفرصة وبجهود كبرية  نصف راتب كلما س

بفعل شحة املوارد .. 
ــام 2018 توجت القوى الوطنية موقفها  و يف الع
ــعب اليمني بربط  ــي والوطني تجاه الش األخالق
ــع  ــن الوض ــة تحس ــراءات فوري ــات بإج املفاوض
ــاد ، أعطى  ــتهداف االقتص ــاني وتوقف اس اإلنس
ــادي أولوية كبرية  ــف االقتص ــي املل ــد الوطن الوف
ــات  ــة الرؤى والدراس ــة لناحي ــع جهوزية كامل م
ــتئناف رصف  ــاملة  التي تضمن اس والحلول الش
ــا  ــف معه ــة و يتوق ــي الدول ــكل موظف ــب ل الروات
ــايف العملة  ــاد الوطني و تتع ــور االقتص وبها تده
ــد  ــزي ويج ــك املرك ــد البن ــم تحيي ــة ويت الوطني
ــة الالزمة من  ــرصيف والتجاري الحماي ــاع امل القط
ــا يؤدي إىل تدفق  ــفات أدوات االحتالل ، وبم تعس
ــكل طبيعي  ــة بش ــة والنفطي ــدادات التجاري اإلم
ــق إدارة الهياكل املالية لكن وفد  ــل آلية تنس ويف ظ
ــي قدمها الوفد  ــفاء الت الرياض رفض وصفة الش
الوطني لحلحلة ملف االقتصاد بشكل كامل وتم 
ــل إيرادات  ــىل آلية تضمن تحصي التوافق فقط ع
ــرع البنك املركزي يف الحديدة  الحديدة من قبل ف
مقابل التزام حكومة الخونة بدفع رواتب موظفي 
ــات الجمهورية وهو مالم  الحديدة وبقية محافظ
ــة وهكذا يتضح يف املحصلة  تلتزم به حتى اللحظ
ــي الدولة كان هدفا  ــع رصف مرتبات موظف أن قط
اسرتاتيجيا لقوى العدوان وأدواتهم ولم يكن البتة 
نتاجاً أو أثراً عن نقل استهداف البنك املركزي بل 
ــز عن امليض يف تنفيذ املهام  هدف قائم بذاته وعج
ــك التي ربطت به  ــكل كيل أو تل ــي ربطت به بش الت
ــض املصدر األول  ــكل جزئي ... ونجح يف تقوي بش
إلعالة عرشات اآلالف من اليمنيني ، ويمكن القول 
أن أرس أكرث من مليون ومائتي ألف موظف تتعرض 

إىل مجزرة دائمة تأكلها دون توقف ..

إعداد / عبد الحميد الغرباني

ــي الدولة خطأ ارتكبه دعاة الرشعية عن جهل أو عجلة بل لم  ــن قطع مرتبات موظف يك
ــادي تحقيقه  ــرتاتيجي حاول طابور ه ــبق تخطيط وهدف اس ــة متعمدة بس جريم
ــاباتها تغيري قناعات الشعب  ــتعمار الكبرية التي تضع يف حس ــري ضمن مشاريع االس للس
وخارطة توزعه السكاني والحد من ثقل الكتلة الضخمة يف املحافظات الحرة التي يصعب 
اخرتاقها ، وإفراز غضب شعبي تجاه القوى الوطنية املواجهة للعدوان واستثماره يف زعزعة 
ــل وظائف البنك املركزي قبيل  ــتكمال ش الصمود وتفكيك الجبهة الداخلية وغري ذلك اس
ــة النقدية للدولة  ــتهدافه والحد من قدرة البنك يف إدارة السياس نقل وظائفه ومضاعفة اس
ــلع األساسية من النقد  ــعر العملة الوطنية وتغطية فاتورة الس ــتوى س والحفاظ عىل مس
األجنبي ، و هذا التقرير يستعرض بيشء من التحليل واملقارنة ،مظاهر استهداف مرتبات 
ــل حمالت  ــة وردود الفعل تجاه ذلك ثم التطورات الخطرية التي أعقبت فش ــي الدول موظف
ــابق محمد بن  ــه بدءاً من محافظ البنك الس ــتهداف للبنك املركزي وقيادت ــط واالس الضغ

همام اىل آخر عضو يف مجلس اإلدارة فيه .... 
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