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تقرير

نيويورك ”األمناء” خاص:

لصحيفة  خاصــة  مصــادر  أفادت 
“األمناء”، وذلك بعــد حصول الصحيفة 
عىل مراســات رسية بني مندوب اليمن 
الدائم لــدى مجلس األمن الســفري عبد 
الله عيل فضل الســعدي، ومنسق فريق 
لجنــة الخــراء املعني باليمــن، وذلك 
مبوجب قرار املجلس رقم )2624( لسنة 
مبوجب  واليته  شــددت  والذي  2022م، 
الفقــرة )15( من قــرار مجلس األمن، 
التي وجهت  الرسية  املذكرة  أشارت  حيث 
إىل وزير الخارجية وشؤون املغرتبني د. 
أحمد عــوض بن مبارك بتأريخ 13 / 6 / 
2022م، والتي تم إرفاقها مبلحق يتضمن 
التي  والتســاؤالت  املتطلبات  مــن  عدد 
قدمتها لجنة الخراء بهدف الحصول عىل 
وإدارة  اليمنية  الحكومة  قبل  إجابات من 
البنك املركزي الحالية وذلك قبل تاريخ 30 

/ 7 / 2022م.
وتتضمــن الوثائق الرسيــة  تحديد 
األمن  أو  الســام  تهدد  التــي  الكيانات 
تؤثر  التي  والعوامل  باليمن،  واالستقرار 
سلبًا عىل االستقرار االقتصادي وبالتايل 

عىل السام باليمن.
وبحســب تفاصيل املذكرة وما ورد 
فيها من تفاصيل يتوجب عىل الحكومة 

اإلجابة عنها.

أوال - حالة االقتصاد:
وذلك فيام يتعلق بتأثري الرصاع عىل 
الحالة االقتصاديــة يف اليمن، مبا فيها 

)الداخلية  األجنبــي  النقدي  االحتياطي 
التحويــات والحواالت  الخارجيــة(،   –
الخارجيــة،  واملســاعدات  الداخليــة، 
والصــادرات وغريها مــن الجوانب ذات 
الصلة بالوضع االقتصــادي والتي ظلت 
قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب طيلة 
الســنوات الســابقة بعيدة كل البعد عن 
امللــف االقتصــادي يف ظل حالة  إدارة 
االســتفراد التي مارستها قيادة اإلخوان 
املســلمني خــال الفرتة الســابقة يف 
اختيارها إلدارة البنــك املركزي منذ اليوم 
األول لنقل البنك إىل عدن واســتفرادها 
بإدارة موارد محافظات الجنوب املحررة، 
وخاصة محافظتي شــبوة وحرضموت 

النفطيتان.
التقارير  مــن  العديد  أظهرت   حيث 
خال الفرتة الســابقة بأن قيمة عائدات 
مبيعــات النفط خال األربع الســنوات 
املاضيــة التي تم إيداعها يف حســابات 
الخــارج مبا يزيد عن  املركزي يف  البنك 
)5.4( مليــار دوالر، تــم العبث بها من 
قبل ســلطة اإلخوان املسلمني وقيادتها 
الســنوية  نفقاتها  بلغت  حيث  الهاربة، 
اســتنزفت  وبذلك  دوالر،  مليون   )475(
ما يقارب )9.1( مليــار دوالر خال تلك 
الفــرتة من عائدات تصديــر النفط، يف 
حني أن حصة املحافظات املحررة )شبوة 
– حرضموت( مــن مبيعات النفط والتي 
حــددت )20 %( منهــا لصالح صندوق 
تنمية حرضموت وشبوة وبقيمة إجاملية 
)900( مليون دوالر خال الفرتة نفسها، 
يف مقابل ذلــك قامت قيــادة اإلخوان 
بتخصيص املبلغ املتبقي من تلك العائدات 
واملتبقيــة من عائدات بيــع النفط مبلغ 

)7.1( مليار دوالر وبشكل سنوي لصالح 
النفطية  املشــتقات  تجار  من  مجموعة 
والتي بلغ متوســطها الســنوي )425( 
مليون دوالر لصالح هوامري مســتوردي 
لها وذلك تحت علم  التابعني  املشــتقات 

وبرص حكومة معني عبدامللك السابقة.

ثانيا - اإليرادات الحكومية:
معلومات عن اإليرادات التي جمعتها 
السابقة  السبع  السنوات  الحكومة خال 
اىل جانب مصادر واتجاهات تلك اإليرادات 
والرضائب  الجمركية  الرســوم  فيها  مبا 
عىل مستوى املحافظات وطرق تقاسمها 

بني الحكومة املركزية واملحافظات.

ثالثا - اإليــرادات الحكومية 
املفقودة:

حيث تضمن هذا البند وبشكل رصيح 
بالســيطرة  االنتقايل  للمجلس  اتهامات 
عىل إيرادات الدولة خال السبع السنوات 
الحويث،  جامعــة  جانب  اىل  املاضيــة 
إضافــة إىل مختلــف الجامعــات يف 
الساحل الغريب مل يسمها، وذلك باعتبار 
املركزي  بنكهــا  خال  ومــن  الحكومة 
يف عدن قد ســاعد يف تسهيل عمليات 
االســتياء عىل تلك اإليــرادات من تلك 
الجامعات بحســب تفاصيل املذكرة، غري 
أن الواقع يؤكد عكس ذلك، فاالنتقايل مل 
يسيطر عىل إيرادات الدولة باملطلق، وكان 
حزب اإلصاح )ذراع اإلخوان باليمن( هو 

املسيطر عىل كل إيرادات الدولة.

رابعــا - الطلبات غــر القانونية عىل 
القطاع املرصيف اتهاما:

ترصيحات  أيضــا  تضمنــت  حيث 

للحوثيني واملجلس االنتقايل وغريها من 
بالطلب والتوجيهات  الكيانات مل يسمها 
واألوامــر املفروضــة عــىل إدارة البنك 
املركزي املتعاقبة خال الســبع السنوات 
الســابقة أو ألي بنــوك أو مؤسســات 
مالية أو لرشكات رصافة إليداع الرســوم 
الجمركية، والرضائب أو قيامهم بتحويلها 
ألطراف وأســامء مختلفة وذلك ألغراض 
غري مســموح بهــا مبا يف ذلك ســداد 

املرتبات وما شابه.
يف ظــل امتنــاع محافظــة مأرب 
اليمنية النفطية اإلفصــاح عن إيراداتها 
وامتناعها عن توريدها إىل البنك املركزي 
الســبع  طيلة  عدن  الجنوبية  بالعاصمة 
التي  االستفراد  وحالة  املاضية،  السنوات 
تفرضها مليشــيا الحويث االنقابية عىل 
موارد املحافظات الخاضعة لســيطرتها، 
نجد أن هناك استهداًفا ممنهًجا ومنظاًم 
لدى لويب اإلخوان املسلمني يف الحكومة 
الحالية وأجهزتهــا املختلفة، إضافة إىل 
قيادة البنك املركزي يف عدن والتي أخفت 
تفاصيــل املوضوع عن قيــادة املجلس 
الرئايس والتي فيــام يبدو بأن مضمون 
كل تلك التســاؤالت الــواردة يف مذكرة 
لجنة الخراء التابعة للجنة العقوبات يف 
مجلس االمن والتي تســعى إىل توجيه 
االنتقايل  للمجلــس  اتهامــات مبارشة 
االنهيار  بحالــة  بالتســبب  الجنــويب 
االقتصادي يف محافظات الجنوب وعىل 
رأســها االحتياطيات من النقد األجنبي، 
الرصف،  ســعر  وانهيــار  والتضخــم، 
والصادرات،  الخارجيــة،  واملســاعدات 
ورســوم التأمني عىل الواردات، وغريها 
من املخاطر اإلضافية واألعباء املفروضة 
عىل حركة التجارة والتي بدورها تنعكس 

عىل أسعار املواد الغذائية باعتباره الجهة 
املســيطرة عىل األرض، يف حني تناىس 
االنتقايل  املجلــس  قيادة  بــأن  التقرير 
الجنويب وحتــى هذا اليــوم بعيده عن 
إدارة امللــف االقتصــادي وخاصة فيام 
يخص إدارة موارد مبيعات النفط والدعم 
الخارجي املقدم للبنك املركزي خال الفرتة 
الســابقة وما رافقه من فســاد إخواين 
الســعودية  الوديعة  أدى إىل اســتنفاد 
مببلــغ )2( مليار دوالر خــال فرتة مل 
تجاهل  وبالتايل  والنصف،  السنة  تتعدى 
العقوبات  لجنــة  من  الصــادر  التقرير 
دور ومســؤولية قيادة االخوان السابقة 
البنك  وادارت  عبدامللــك  معني  وحكومة 
املركزي السابقة بالعبث مبوارد الدولة من 
النقد األجنبي سواء عىل مستوى نفقات 
الحكومة أو قيادات البنك املركزي السابقة 
والحالية يف ظل حالة من العبث واإلنفاق 
املهول لصالح مرتباتها وسفرياتها خال 

السنوات السابقة.
حيث إشــارت اىل طلبات مجموعة 
الخراء التابعة لفريق العقوبات باإلجابة 
عن التســاؤالت التي تضمنتهــا املذكرة 
مجلس  لدى  اليمــن  مندوب  من  املرفقة 
االمن بهدف توضيح كل الجوانب املتعلقة 
بالحالة االقتصادية وانهيار سعر الرصف 

والتضخم يف املحافظات اليمنية.
املركزي  البنــك  إدارة  قامــت  حيث 
الحاليــة ممثلة مبحافــظ البنك املركزي 
بتشكيل لجنة يرأسها نائب محافظ البنك 
املركزي يف عدن أ.د. محمد عمر باناجة، 
املركزي  البنك  اىل وكاء قطاعات  إضافة 
ومدراء العموم بالتجهيــز للرد عىل تلك 
االستفســارات بشــكل عاجل رغم عدم 
الحاصل  بالفســاد  املحافظ  نائب  عاقة 

يف املرحلــة الســابقة، باإلضافة إىل أن 
ترشيحه كان مبوجب توصية من رئاسة 
املجلس االنتقــايل الجنويب وذلك بهدف 
اســتكامل الســيناريو الذي يهدف إىل 
تحميل قيادة املجلس االنتقايل مسؤولية 
الفشــل املرتاكم للبنك املركــزي وإدارته 
امللف  إدارة  يف  الحكومة  وفشل  السابقة 
املحررة  الجنوب  االقتصادي ملحافظــات 
ووضعه مبوضع املتهم الرئييس إزاء هذا 
الوضع الكاريث الذي يعيشــه املواطنون 

منذ انتقال البنك املركزي إىل عدن.
حيث أفادت املصادر ذاتها لـ«األمناء” 
بأن محافظ البنك املركزي الحايل األستاذ 
أحمد بــن أحمد غالــب املعبقي قد أوكل 
مهمة التفاوض مع قيادات البنك املركزي 
يف صنعاء والتي ســتنعقد اجتامعاتها 
يف أكتوبــر الحايل إىل نائــب املحافظ 
أ.د. محمد عمــر باناجة والذي غادر اىل 
العاصمــة األردنية عــامن برفقة وكيل 
يف  الخارجية،  املرصفية  العمليات  قطاع 
البنك خلســة ومعه  حني غادر محافظ 
وكيــل قطــاع الرقابة عــىل البنوك إىل 

العاصمة املرصية القاهرة.
وأفادت تلــك املصادر بأن الهدف من 
إيكال مهمة التفاوض إىل نائب املحافظ 
مخرجات  قبول  تبعــات  تحميله  الحايل 
املفاوضات الحالية يف العاصمة األردنية 
عامن ولقائــه بوفد البنــك املركزي يف 
صنعاء وإبعاد نفسه عن أي التزامات قد 
يصل إليها الوفدان وتحميل مخرجاتها يف 
حالة قبول اشرتاطات وفد الحوثيني إىل 
البنك ممثلة بنائب املحافظ ووكيل  قيادة 
الخارجية  املرصفيــة  العمليــات  قطاع 

باعتبارهام من محافظات الجنوب.

”األمناء” تنشر وثائق ومراسالت سرية بني مندوب اليمن الدائم مبجلس األمن وفريق جلنة العقوبات

مندوب اليمن الدائم مبجل�س الأمن ي�ستعر�س متطلبات فريق جلنة اخلرباء بعد جل�سة جمل�س الأمن

 •  كم وصلت قيمة عائدات مبيعات النفط في األربع السنوات الماضية؟ وأين تم إيداعها؟ ولحساب من؟

 • تفاصيل تكشف الجهة المتسببة باالنهيار االقتصادي في الجنوب
 •  لماذا تجاهلت لجنة العقوبات دور قيادة اإلخوان وحكومة معين وإدارة البنك المركزي السابقة بالعبث بموارد الدولة؟


