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وصف البرنامج:

نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج   – يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج تدريبــي 

متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء مــن مختلــف 

الــدول العربيــة، ويتضمــن جلســات تدريــب وإشــراف يتمخــض عنهــا أوراق سياســات فــي قضايــا مختلفــة.

البرنامــج التدريبــي يســعى إلــى دعــم كتابــة أوراق السياســات باالســتعانة بدليــل إعــداد أوراق السياســات، وكذلــك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل أنشــطة 

التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

 1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء فــي املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات 

– نــواة.

 2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة المراجعة:
 1.  د. فوزي بن دريدي -الجزائر -

     2.  د. إيمان نصري داود -مصر-

    3.  د. رياض بشير –تونس-

4.  د. وفاء نعيم –مصر-

5.  د. بالل عوض سالمة -فلسطين-
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لقــد وصــل الصــراع باليمــن درجــة تهــدد بتقســيمه لعــدة دول غيــر مســتقرة 

. مــا بيــن نزاعــات مذهبيــة وعرقيــة 
ً
، ومتصارعــة فيمــا بينهــا مســتقبال

ً
داخليــا

وجغرافيــة وسياســية؛ حيــث كان هنــاك العديــد مــن املؤثــرات التــي أســهمت 

 أن أحدها كان له دور جوهري في توسعها وتطورها إلى 
ّ
في ذلك التوسع، إال

ه  صراعات مسلحة، وال يتجرأ الكثير من الباحثين دراسته والخوض فيه. إنَّ

الفساد متعدد الجنسيات. يعتقد الكثيرون أن تأثير الفساد على الشعوب 

والــدول هــو تأثيــر اقتصــادي بدرجــة رئيســية، وتأثيــرات سياســية ثانويــة! وال 

، وأنــه يمكــن 
ً
 خطيــرا

ً
 مجتمعيــا

ً
يدركــون أن الفســاد يمكــن أن يكــون لــه تأثيــرا

 الســتقرار املجتمــع وللتعايــش الســلمي بيــن فئاتــه املختلفــة.
ً
أن يشــكل تهديــدا

تكمــن أهميــة الدراســة فــي الكشــف عــن تــورط جميــع أطــراف الصــراع 

والحــركات الشــعبية فــي اليمــن بوحــل الفســاد متعــدد الجنســيات، وبالتالــي 

ســعيها للتســتر علــى هــذا النــوع مــن الفســاد، والسياســات التــي اتبعهــا النظــام 

فــي اليمــن والتــي أدت لتأجيــج الصراعــات والفتــن، نتيجــة تف�شــي هــذا النــوع 

من الفســاد. ولكون الدراســة تطرح الفســاد من زاوية واقعية؛ بين ما توااله 

مــن قضايــا وأحــداث باألمــس القريــب ومــا هــو كائــن اليــوم، ارتئينــا اعتمــاد 

املنهــج التاريخــي كمنهــج علمــي لإلجابــة عــن إشــكالية هــذه الورقــة، وذلــك 

األولــى هــي تقنيــة املقابلــة وتعزيزهــا بلقــاءات  باعتمــاد تقنيتيــن رئيســيتين، 

ســابقة مــع شــخصيات رســمية وأكاديميــة واجتماعيــة معنيــة بشــكل مباشــر 

بموضــوع الدراســة، ثــم تقنيــة املالحظــة وتحليــل كافــة املعلومــات املتوفــرة، 

مــع االســتعانة بتجربتنــا الخاصــة وخبرتنــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد.

فإلــى أي حــد يمكــن اعتبــار الفســاد متعــدد الجنســيات والفســاد عابــر 

 في إثارة النزعات وإشعال التوتر باليمن؟ ثم ما الخطورة 
ً
 قويا

ً
الحدود العبا

 علــى تالحــم املجتمــع، واســتقرار اليمــن 
ً
التــي يمكــن أن يشــكلها مســتقبال

واملنطقة ككل، وما السبيل للحد من هذه الظاهرة؟ هذا ما سنستشفه 

من خالل هذه الورقة. 

 ملخص تنفيذي:
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تناولت هذه الورقة أربعة محاور أساسية ويتعلق اXYمر بــ :

0 يؤثر فيها. a=ماهية الفساد متعدد الجنسيات وعابر الحدود، والتصدعات باليمن ال :ًYأو 

ــات  ــر والfاع ــعال التوت 0 إش <i ــا دور 0 كان له a=ــ ــيات، وال ــدد الجنس ــاد متع ــا الفس ــم قضاي ــاً: أه ثاني
ــن. باليم

  ثالثاً: المساعي والجهود المحلية والدولية للحد من الفساد متعدد الجنسيات.

0 تقدمها الدراسة. a=رابعاً: النتائج والتوصيات ال 

الفســاد متعــدد الجنســيات، جرائــم الفســاد، خطــوط التصــدع فــي اليمــن،    

مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي.  
الكلمات المفاتيح:
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 تقديم عام:

 أصــدر األمريكــي جــون بيركنــز JOHN PERKINS ســنة 2014 مذكراتــه الشــخصية فــي كتــاٍب أحــدث ضجــة فــي العالــم 

وترجــم إلــى ثالثيــن لغــة وبيــع منــه مالييــن النســخ1، الكتــاب الــذي حمــل اســم »االغتيــال االقتصــادي لألمــم – اعترافــات 

 Economic قاتل اقتصادي« يصف فيه وظيفته في شركة مين األمريكية عابرة القارات كقاتل اقتصادي أو باإلنجليزية

Hit Man ومهمتهــم تتلخــص فــي نهــب ثــروات دول العالــم الثالــث لصالــح كبــار الشــركات األمريكيــة الكوربقراطيــة 2والبنــك 

الدولي باستخدام أدوات الفساد املتعددة كالرشاوي والتقارير املالية املحتالة واالبتزازز3، وإحدى أهم أدواتهم إشعال 

الصراعــات وخلــق التوتــر فــي الــدول املســتهدفة كمــا حصــل فــي إيــران عندمــا قــام ضابــط االســتخبارات األمريكيــة كيرمــت 

 محمــد مصــدق مــن 
ً
روزفلــت Kermit Roosevelt عــام 1951 بالقضــاء علــى رئيــس الــوزراء اإليرانــي املنتخــب ديمقراطيــا

 مســتبدا علــى 
ً
خــالل إثــارة ودعــم الفو�شــى واملظاهــرات وأعمــال الشــغب، وتنصيــب الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، إمبراطــورا

 حــدا لنهبــه مــن قبــل اإلمبريالييــن الغربييــن، ولــم تســلم املنطقــة 
ً
إيــران، لســبب واحــد: أن مصــدق أّمــم نفــط إيــران، واضعــا

العربيــة مــن مخططــات القتلــة االقتصادييــن كالســعودية والعــراق حســب مــا ورد باملذكــرات2.

لقد كشف الكتاب بوضوح الدور الذي يلعبه الفساد املتعدد الجنسيات في رسم خطوط التصدع وخلق بؤر التوتر 

والصراعــات بالــدول الناميــة، والسياســات التــي تديرهــا الــدول العظمــى خلــف الكواليــس لنهــب ثــروات الــدول الناميــة مــع 

زرع الفتــن املتعــددة إلغراقهــا بالحــروب األهليــة، وهــو مــا يســهل لهــا اســتمرار نهــب مــوارد الــدول الفقيــرة دون أي معارضــة 

أو محاســبة.

لــم تكــن الواليــات املتحــدة وحدهــا مــن انتهــج هــذه السياســة، فالكثيــر مــن الــدول متورطــة فــي هــذا الوحــل، ولعــل شــركة 

توتــال TOTAL الفرنســية مثــال أخــر، فالنزاعــات التــي تســببت بهــا فــي نيجيريــا كان لتوتــال يــد طــوال فــي تأجيجهــا وتمويلهــا، 

4. وخالل العقود الثالثة املاضية شهدت اليمن دخول الكثير من 
ً
وهنا في اليمن محل الدراسة فقد عاثت توتال فسادا

الشــركات األجنبية واملنظمات الدولية إلى اليمن، مارســت خاللها أنشــطة اقتصادية وتنموية مشــبوهة، وحققت أرباح 

مهولة من خالل إبرام عقود يشــوبها الفســاد.

ســنحاول خالل هذه الورقة اإلجابة على مجموعة من األســئلة املحورية: ماهية الفســاد متعدد الجنســيات؟ وما هي 

أهــم خطــوط التصــدع وأهــم قضايــا الفســاد املتورطــة فــي خلــق بــؤر التوتــر وصناعــة الصــراع باليمــن؟ وكيــف تعامــل نظام 

الحكــم باليمــن مــع هذه القضايا؟

، مقابلة تلفزيونية، ج https://www.youtube.com/watch?v=mDRuoc6MSZA ،1، تاريخ الولوج: 8 أغسطس 2017 م. < ك|> افات القاتل اYقتصادي جون ب|0 a|0 الذاكرة، اع <i 1- قناة روسيا اليوم، الرشد، خالد، (15/3/2013)، رحلة
0 القرارات اYقتصادية والسياسية. <i ى كات الك|1 2- الكوربوقراطية: مجتمع تتحكم فيه مصالح ال��

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=22382– 2017 5 أغسطس – < ك|> افات قاتل اقتصادي للكاتب اXYمري�0 جون ب|0 a|0 كتاب: اع <i 2- قراءة
0 اليمن– مدونة الشهيد محمد عبده العب�0 – 10 أغسطس 2017 <i أك|1 وأنجح قطاع نفطي Cمدونة محمد العب�0 –ّ�ي للغاية: سباق توتال والحوثيون للسيطرة ع : 4-ل�ط�ع أك|�

http://mohamedalabsi.blogspot.fr/2014/12/blog-post_19.html?m=1   
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أواًل: ماهية الفساد متعدد الجنسيات وعابر الحدود، 
والتصدعات باليمن التي يؤثر فيها

 ملرتكبيها والهدف منها، إال أن الفساد متعدد الجنسيات 
ً
للفساد أنواع متعددة ولكن تأثيرها في املجتمع يختلف وفقا

خطره على االستقرار الداخلي في املجتمعات هو األقوى، فاستقرار املجتمع وقيام أنظمة حكم رشيدة وشفافة يشكل 

 لألطراف األجنبية املتورطة في جرائم الفساد، لن يهمها مصلحة املجتمعات املحلية النامية ونموها وازدهارها، 
ً
تهديدا

، فهــي تنتهــج سياســات اإلفســاد العــام، والتالــي تســعى بكافــة الطــرق إلفســاد الســلطات واملؤسســات 
ً
بــل العكــس تمامــا

العامة وإشغال املجتمعات النامية بالنزاعات الداخلية والحروب األهلية من خالل تأجيجها ودعمها وتمويل األطراف 

املتصارعــة، فهــي بذلــك تمســك خيــوط اللعبــة فــي يدهــا بمــا يحقــق لهــا الحمايــة واالســتمرار فــي نشــاطها بأمــان، ويســاعدها 

فــي ذلــك األطــراف املحليــة املتورطــة معهــا فــي جرائــم الفســاد والذيــن بدورهــم يخافــون مــن تفــّرغ الشــعوب لفضحهــم 

ومحاكمتهــم، فيســهلون لشــركائهم األجانــب مهمــة خلــق بــؤر التصــدع والنزاعــات فــي شــعوبهم.  يتســاءل الكثيــر عــن ماهيــة 

الفســاد متعــدد الجنســيات وعابــر الحــدود، فعنــد الحديــث عــن جرائــم الفســاد متعــدد الجنســيات، فإننــا نخــص بالذكــر 

مختلف جرائم الفســاد التي ترتكب من أشــخاص أو من أطراف عدة من أكثر من جنســية واحدة يكون في العادة طرف 

واحــد علــى األقــل مــن نفــس مواطنــي البلــد الــذي ترتكــب فيــه تلــك الجرائــم. فــي هــذه الدراســة ســنركز علــى ثالثــة أشــكال مــن 

جرائــم الفســاد متعــدد الجنســيات وعابــر الحــدود أهمهــا:

اXYول، يتمثــل فــي جرائــم فســاد لشــركات أجنبيــة تعمــل فــي اليمــن وتمــارس فســادها إمــا مــع شــركاء يمنييــن أو عبــر 
الرشــاوى واإلتــاوات الدوريــة التــي تدفعهــا ملتنفذيــن وقيــادات حكوميــة يمنيــة.

، يتمثل في جرائم فســاد تمارســها أنظمة ودولة أجنبية ومنظمات دولية في شــكل رشــاوي ومرتبات دورية  0  الثا2>
ومنح موجهة.

 الثالــث متعلــق باألمــوال اليمنيــة املنهوبــة واملهربــة للخــارج واســتخدامها فــي تمويــل ودعــم الصراعــات وتأجيــج 
خطــوط التصــدع والتوتــر باملجتمــع اليمنــي.
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سياســة نظــام الحكــم فــي اليمــن فــي التعامــل مــع قضايــا الفســاد متعــدد الجنســيات 
ومــع التصدعــات المجتمعيــة:

ل« بمعنى  ِ
ّ
ل وأك

ُ
ترعرع الفساد متعدد الجنسيات خالل فترة حكم الرئيس السابق علي صالح والذي انتهج شعار »ك

 وأشــرك األخريــن معــك فــي الفســاد، ولذلــك فــإن الرئيــس الســابق علــي صالــح متهــم أو لــه عالقــة مباشــرة فــي 
ً
كــن فاســدا

غالبيــة جرائــم الفســاد متعــدد الجنســيات، ومتواطــئ مــع بعضهــا. وقــد ســعى طــوال فتــرة حكمــه لتأســيس شــبكة واســعة 

مــن الفاســدين فــي كافــة مؤسســات الدولــة والتوزيــع اإلداري والجغرافــي لليمــن، وإفســاد قــادة كل األحــزاب واألطــراف فــي 

لهــا إلــى أدوات تعمــل لصالحــه،  اليمــن، وبنــى منظومــة واهيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد وصفــت ب »الصوريــة«، وحوَّ

وللضغــط علــى خصومــه وابتــزاز األخريــن.

 على شبكة الفساد التي أسسها لتقف معه 
ً
، حيث كان معتمدا

ً
وقد دفع الرئيس السابق علي صالح ثمن ذلك غاليا

فــي صراعــه مــع جماعــة الحوثييــن، كمــا وقفــت معــه فــي مواجهــة ثــورة الشــباب الســلمية العــام 2011، إال أنهــم خذلــوه فــي 

 يواجــه مقاتلــي الحوثييــن املأدلجــون 
ً
النهايــة وفضلــوا الحفــاظ علــى حياتهــم وممتلكاتهــم مقابــل التخلــي عنــه وتركــه وحيــدا

 إلــى هزيمتــه ومقتلــه خــالل ثالثــة أيــام فقــط.
ً
؛ وصــوال

ً
عقائديــا

انتهــج نظــام صالــح سياســة تقنيــن الفســاد وحمايتــه، وذلــك مــن خــالل نــص مجموعــة مــن التشــريعات والقوانيــن 

القاصرة، بل والحامية للفساد أحيانا كالقانون بالقرار الجمهوري رقم )6( لعام 1995 »بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة 

شــاغلي وظائــف الســلطة التنفيذيــة العليــا«. ووصــل األمــر لفرضــه بنــود فــي املبــادرة الخليجيــة لحــل األزمــة باليمــن العــام 

2012 تمنحــه وأقاربــه وقرابــة 500 شــخص مــن أتباعــه والقيــادات فــي نظامــه الحصانــة والحمايــة القانونيــة مــن املالحقــة 

عــت خــالل فتــرة حكمــه. ِ
ّ
 كافــة االتفاقيــات التــي ُوق

ً
القضائيــة، وتحمــي أيضــا

ومن جهة أخرى فقد عرفت فترة حكمه بكثرة الصراعات والحروب والنزاعات القبلية املمتدة إلى اآلن. وكان للنظام 

الحاكــم عالقــة مباشــرة فيهــا مــن خــالل انتهــاج سياســة »فــّرِق تســد«، فعلــى ســبيل املثــال قــام بدعــم جماعــة اإلخــوان 

املســلمين باليمن ملواجهة الحزب االشــتراكي بعد إعالن الوحدة العام 1990 وأوصلهم للســلطة، قبل أن يختلف معهم 

ألســباب تتعلــق حقيقتهــا بخالفــات فــي تقاســم الحصــص واألربــاح فــي اســتثمارات بقطاعــي االتصــاالت والنفــط بيــن صالــح 

 في إشــعال ودعم الحروب 
ً
والقيادي بحزب اإلصالح الشــيخ حميد األحمر أساســها قضايا فســاد5. وقد كان لصالح دورا

بيــن القبائــل فــي مــأرب والجــوف؛ إلشــغالهم عــن الفســاد فــي اســتخراج النفــط. ومــن زاويــة أخــرى قــام بتفكيــك الحــزب 

الناصــري ألربعــة أحــزاب، وحــزب البعــث إلــى حزبيــن، وانقســامات فــي أحــزاب الحــق والقــوى الشــعبية.
ل الشيخ عبد الله اXYحمر، صنعاء، العام 5102 بحضور المهندس يوسف الحشار. < لمان – م|> 5-  مقابلة شخصية مفتوحة مع الشيخ حم|0 اXYحمر – اXYخ غ|0 الشقيق للشيخ حم|0 اXYحمر، نائب رئيس ال|1
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ومــن زاويــة أخــرى: قــام بدعــم الحوثييــن ذوي املذهــب الزيــدي فــي صعــدة؛ ملواجهــة جماعــة الســلفيين فــي دمــاج ذوي 

املذهــب الســني. ثــم دعــم الحوثييــن للصــراع مــع حــزب اإلصــالح واجتيــاح العاصمــة. واتهمــه الحوثيــون بإثــارة الشــارع 

ضدهم قبل أن تتزايد اتهاماتهم له في األحداث األخيرة بداية ديسمبر 2017 إلى اتهامه بالخيانة والتنسيق مع الشرعية 

 بالسعودية، وما نتج عنها من اشتباكات بين الطرفين أدت 
ً
اليمنية ممثلة في الرئيس هادي ومع التحالف العربي ممثال

إلــى مقتلــه. وفــي اتجــاه آخــر تــم اتهامــه مــن قبــل الســلطات الحاليــة فــي عــدن وحضرمــوت ومــأرب بدعــم تنظيمــي القاعــدة 

وداعــش اإلرهابييــن.

0 اليمن: <i أهم خطوط التصدع
يتميــز املجتمــع اليمنــي كغيــره مــن الشــعوب بالتنــوع والتعــدد الثقافــي والجغرافــي والعقائــدي والعرقــي، هــذا التنــوع لــه 

طابــع إيجابــي يمثــل التعايــش الســلمي بيــن فئاتــه املختلفــة. إال أن املتغيــرات واألحــداث التاريخيــة، والعديــد مــن العوامــل 

األخــرى؛ تحــّول بعــض أنــواع ذلــك التنــوع اإليجابــي إلــى تصــدع ســلبي، يتطــور إلــى صراعــات ونزاعــات مســلحة، يســتمر 

بعضهــا لفتــرة زمنيــة ثــم يــذوب مــع التطــورات الالحقــة، وبعضهــا يســتمر لقــرون مــن الزمــن.

 ومن بين أهم تقسيمات التنوع في املجتمع اليمني وخطوط التصدع التي نتجت عنها:

( < > والقحطاني�0 1. العنfية العرقية (السود والبيض، العدناني�0

البيــض: يتمثــل أكبــر تصــدع بيــن البيــض والذيــن ينقســمون إلــى القحطانييــن وهــم القبائــل -اليمنيــة األصيلــة مــن قبــل 

اإلســالم-وغير القحطانييــن وهــم الذيــن قدمــوا لليمــن إمــا قبــل اإلســالم وهــم الفــرس أو بعــد اإلســالم، وترجــع غالبيتهــم 

للهاشــميين الذيــن لجــأوا إلــى اليمــن واندمجــوا مــع بقايــا الفــرس. وكان هــذا التصــدع قــد ذاب بعــد ثــورة 1962 إال أنــه ظهــر 

للسطح من جديد بعد دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر 2014 م. أما السود فهم بقايا الغزو الحب�شي وينقسمون إلى 

طبقتــي العبيــد واألخــدام، وقــد انتهــى بعــد القضــاء علــى الدولــة النجاحيــة بالقــرون الوســطى.

: 0 2. التعدد المذه=1

 إلــى فئتيــن رئيســيتين همــا: الزيــود والشــوافع إضافــة لبعــض األقليــات كاإلســماعيليين 
ً
 ينقســم املجتمــع اليمنــي مذهبيــا

 
ً
والصوفيين والبهائيين. وقد عاشوا لقرون في تناغم كبير. إال أن الحروب املتقطعة للدولة الزيدية كانت تخلق تصدعا

 بين الزيود والشوافع، وقد ظهرت بصورة طفيفة خالل السنتين املاضيتين في تعز ومأرب؛ نتيجة حروب 
ً
 ضيقا

ً
مذهبيا

الحوثيين األخيرة.

3. التعددية الحزبية:
ينقســم املجتمــع اليمنــي إلــى قســمين رئيســيين همــا: حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام وشــركاؤه وحــزب اإلصــالح وحلفــاءه، 
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.  وقد تحول إلى تصدع قوي عقب قيام الثورة الشبابية 
ً
إضافة لألحزاب الصغيرة والناشئة يقارب عددها ثالثين حزبا

فــي 2011 م.

4. اYنقسامات المناطقية (الجغرافية):

 فــي نفــس الوقــت وبشــكل عــام ينقســم املجتمــع اليمنــي إلــى قســمين يتفــرع منهــا العديــد مــن 
ً
 وتصدعــا

ً
وهــي األكثــر تنوعــا

التقســيمات:

»الدحابشــة  الجنوبييــن ب  ويلقبهــم   
ً
اليمنيــة ســابقا العربيــة  الجمهوريــة  وهــم ســكان   : < الشــمالي�0  ·

»وينقســمون إلــى: أبنــاء شــمال الشــمال، ومواطنــي الهضبــة، ومواطنــي املناطــق الوســطى والتعزييــن ويلقبهــم 

ســكان الهضبــة ب »البراغلــة«، وبــدو الصحــراء وهــم ســكان الصحــراء بمحافظتــي مــأرب والجــوف، والتهامييــن 

وهــم أبنــاء الســاحل الغربــي بمحافظــات حجــة والحديــدة وتعــز.

 
ً
مــا عــرف ســابقا وهــم مواطنــي  و«الحراكيــش«  »الحرافيــش«  الشــماليون ب  ويلقبهــم   : < الجنوبيــ�0  ·
بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، والنزاعــات املناطقيــة بينهــم هــي األشــد واألكثــر دمويــة وينقســمون 

و»املهرييــن«  و»الحضارمــة«  و»اليافعييــن«  أبيــن«  و»بــدو  و»الضوالــع«  و«العدنييــن«  »اللحجييــن«  إلــى 

و»الســوقطريين«.

اعات القبلية: < 5. ال|>

ترجــع أصــول قبائــل اليمــن إلــى القبائــل القحطانيــة وتنقســم إلــى الكهالنيــة وهــي قبائــل حاشــد وبكيــل ومذحــج، 

وتتشــكل فــي تحالفــات قبليــة ثالثــة، إضافــة إلــى قبائــل حميــر، وقبائــل كنــدة والتــي تتميــز بتحالفيــن رئيســيين. وقــد ذاب 

هــذا التصــدع خــالل القــرن املا�شــي؛ وتحديــدا فــي حــروب ثورتــي ســبتمبر 1962 فــي الشــمال وأكتوبــر 1963 فــي الجنــوب

: 0 > المه=> 6. التمي|0

 إلى: السادة أو األشراف )الهاشميين 
ً
ويتركز هذا التنوع بدرجة قوية في مناطق املذهب الزيدي، ويقسم املجتمع تنازليا

ويشغلون املناصب القيادية واملالية في النظام اإلمامي قبل ثورة 1962 م(، والقضاة، والفقهاء، والقبائل، واملزاينة أو 

 أن هذا التنوع هو تنوع سلبي عنصري وليس إيجابي ويتنافى 
َّ
السوقيين، والقرويين، والدواشنة، والعبيد، واألخدام. إال

مع الدين واملساواة اإلنسانية، وقد بدء في الذوبان منذ قيام ثورة سبتمبر 1962 والتي كان أحد أهم أهدافها هو إلغاء 

التمييز العنصري. 6

، صنعاء، مركز العودي للدراسات (مركز دال)، 22 أكتوبر 2017 0 6 - مقابلة شخصية مفتوحة مع بروفسور حمود العودي، رئيس قسم علم اYجتماع بجامعة صنعاء والخب|0 بالتنوع والتصدعات بالمجتمع اليم=>
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ثانيا : أهم قضايا الفساد متعدد الجنسية المتورطة في خلق بؤر التوتر وصناعة 
الصراعات بالمجتمع اليمني:

سنستعرض باختصار أكبر جرائم فساد متعدد الجنسيات وعابر للحدود تتعلق بالدراسة كالتالي:

 < ــ�0 ــدع ب 0 والتص ــو12 ــراك الجن ــور الح 0 ظه <i ــا ــة ودوره ــات الجنوبي ــة بالمحافظ وات النفطي ــ|� ــب ال ــا نه 1. قضاي
ــوب: ــمال والجن الش

فــي صيــف 1994 نشــبت الحــرب بيــن الجيــش الشــمالي والجيــش الجنوبــي، وأعلــن نائــب الرئيــس اليمنــي الســابق »علــي 

ســالم البيــض« فــك االرتبــاط بيــن الشــمال والجنــوب والعــودة ملــا قبــل إعــالن الوحــدة اليمنيــة. مشــروع االنفصــال الــذي 

 
ً
، ورغــم تفــوق الجيــش الجنوبــي علــى الجيــش الشــمالي تســليحا

ً
 ذريعــا

ً
تبنــاه »علــي ســالم البيــض« ســنة 1994 فشــل فشــال

، إال أن روح الوحدة الوطنية كانت ال تزال حاضرة وبقوة لدى الجنوبيين، أكثر منها عند الشماليين، ما دفعهم 
ً
وتأهيال

ملساندة الجيش الشمالي )أو ما سميت بقوات الشرعية(، والذي بدوره استغل الثارات الجنوبية القديمة الناتجة عن 

الحــرب األهليــة فــي 1986 لتوظيفهــا لصالحــه فــي هــذه الحــرب.

 فــي جنــوب اليمــن، فقــد أصبــح املطلــب الشــعبي الغالــب هــو االنفصــال، بــل وصــل ألخطــر مــن ذلــك 
ً
الوضــع اآلن تغيــر كليــا

 
ً
وهــو إنــكار الهويــة اليمنيــة األصيلــة والعــداء الشــعبي الجنوبــي للشــماليين بشــكل عــام دون اســتثناء. أصبــح الجنــوب حاليــا

شبه خال من الشماليين7، فقد تعرض الشماليين في املحافظات الجنوبية خالل العشر السنوات األخيرة للمضايقات 

واالنتهاكات وصلت للقتل والنهب واالعتقال والتعذيب والطرد ملجرد أنه ينحدر من الشمال فقط8.

كانــت هنــاك الكثيــر مــن األحــداث والعوامــل شــاركت فــي صناعــة هــذا التغييــر الجــذري باملحافظــات الجنوبيــة، منهــا 

املمارســات اإلداريــة التعســفية املتخــذة مــن النظــام املركــزي فــي صنعــاء ضــد بقايــا الجيــش الجنوبــي، وعمليــات االســتيالء 

علــى أرا�شــي وممتلــكات عامــة فــي الجنــوب مــن قبــل نافذيــن شــماليين، واألهــم مــن كل ذلــك هــو الفســاد متعــدد الجنســيات 

فــي اســتخراج النفــط مــن املحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل العديــد مــن الشــركات النفطيــة األجنبيــة مثــل كنديــان نكســن، 

 MOL،  GALO OIL،MIDAS،  BURREN،OIL SEARCH،JOECO،  OMV،وســترند ريلنــج ســتيت،  توتــال،  كالفالــي، 

Hent وغيرهــا مــن   ،OCCIDENTAN  ،GAS &OIL،انديــان ، كويــت انرجــي، ميدكــو،   KNOC،  SINOPEC  ،YEMEN

الشــركات النفطيــة األجنبيــة، التــي قدمــت إلــى اليمــن لالســتثمار فــي التنقيــب واســتخراج النفــط الخــام فــي محافظــات 

حضرمــوت وشــبوة الجنوبيتيــن، ووقعــت اتفاقيــات مجحفــة مــع الحكومــة املركزيــة فــي صنعــاء، إضافــة للكثيــر من شــركات 

، يمن نيوزhttps://www.youtube.com/watch?v=FhDcRHWhCZI، 2 ،2016 نوفم|1 2017 0 7-  بن دغر للزبيدي وبن بريك عمليه التهج|Y 0 يجوز للمواطن اليم=>
خباري، http://www.yemenat.net/2016/06/255357، 3 نوفم|1 2017. �Yبعدن، 2016 موقع يمنات ا < > الشمالي�0 8- ”التهج|0 بالهوية“ رافقتها انتهاكات وممارسات قمعية بحق المواطن�0
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الخدمــات النفطيــة البالــغ عددهــا 111 شــركة غالبيتهــا مقراتهــا فــي صنعــاء ويمتلكهــا نافــذون ومشــايخ قبليــون شــماليون9.

 في الرؤية املقدمة من الحراك الجنوبي املشارك بمؤتمر الحوار الوطني إلى فريق القضية الجنوبية، 
ً
يتضح ذلك جليا

حيــث كانــت قضيــة نهــب ثــروات الجنــوب النفطيــة أحــد املحــاور الســتة الرئيســية للرؤيــة وأخــذت الحيــز األكبــر منهــا، 

مســتعرضة باألرقــام واألســماء والتفاصيــل حجــم التالعــب والنهــب فــي الثــروات النفطيــة املســتخرجة مــن املحافظــات 

الجنوبيــة وانعكــس ذلــك فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي10.

طرحــت الرؤيــة أهــم جرائــم الفســاد فــي القطــاع النفطــي باليمــن عامــة والجنــوب خاصــة، وباختصــار فــإن النفــط يظــل 

املرتــع الخصــب األول لفســاد الســلطة ومراكــز النفــوذ بمســتوياتها العليــا،11 ومــن أهمهــا:

9 عدم العدالة في توزيع الثروة بين الشمال والجنوب.

9 املبالغة في نفط الكلفة ويفســره االقتصاديين واملختصين وتقارير الجهاز املركزي للرقابة واملحاســبة 

بالفســاد الكبيــر فــي نفقــات ومصروفــات الشــركات األجنبيــة باليمــن واملبالــغ فيهــا، وإلــى الرشــاوي الكبيــرة التــي 

تدفعهــا تلــك الشــركات بشــكل منتظــم ملشــايخ وقــادة عســكريين ونافذيــن محلييــن مقابــل الحمايــة والتغا�شــي 

عن فســادها.

9 اإلنتــاج الحقيقــي واملخــزون النفطــي، حيــث تشــكك الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث فــي صحــة األرقــام 

الــواردة بتقاريــر الحكومــة اليمنيــة عــن إنتاجهــا مــن النفــط، لدرجــة أن الــدول واملنظمــات األجنبيــة املانحــة 

 علــى الحكومــة اليمنيــة إلصــدار قانــون حــق الحصــول علــى املعلومــات وللمصادقــة علــى 
ً
مارســت ضغوطــا

املبادرة العاملية للشفافية في الصناعات االستخراجية TITE، والتي علقت عضوية اليمن فيها أكثر من مرة 

 ملعاييــر االتفاقيــة.12
ً
لتقاعســها فــي إعــداد التقاريــر الخاصــة باالتفاقيــة وتملصهــا مــن التزاماتهــا بالشــفافية وفقــا

طرحــت الرؤيــة أهــم جرائــم الفســاد فــي القطــاع النفطــي فــي اليمــن عامــة والجنــوب خاصــة. وباختصــار فــإن النفــط يظــل 

املرتــع الخصــب األول لفســاد الســلطة ومراكــز النفــوذ بمســتوياتها العليــا13. فجميــع فصائــل وقيــادات الحــراك الجنوبــي 

 للشــارع الجنوبــي، والتــي حققــت مــا عجــزت عنــه حــرب 
ً
 علــى هــذا الوتــر، وهــي النقطــة األكثــر إثــارة

ً
املتعــددة عزفــت كثيــرا

94 فــي إقنــاع املواطــن الجنوبــي باالنفصــال14. وكان لقياداتــه الهاربــة خــارج اليمــن والتــي تعيــش فــي رفاهيــة مــن العيــش، وفــي 

 فــي اســتغالل هــذا امللــف؛ ليــس إلقنــاع الشــارع الجنوبــي باالنفصــال فقــط، وإنمــا 
ً
 كبيــرا

ً
مقدمتهــم علــي ســالم البيــض دورا

 طائلة لتوسيع التصدع بين اليمنيين في الشمال والجنوب، 
ً
 أمواال

ً
لزراعة الكراهية والعداء لكل ما هو شمالي. مسخرا

9- صحيفة القضية – عدن – العدد 331 – الجمعة 31 يناير 2014 – تحقيق صحفي.
10-  محتوى القضية الجنوبية – رؤية مقدمة من الحراك الجنو012 السلمي إ� فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوط=>0 – صنعاء – 25 مايو 2013

 ، فاق للطباعة والن�� XYنسان، صنعاء: ا �Yو�، المرصد اليم=>0 لحقوق ا XY0 اليمن»، الطبعة ا<i 0 اليمن»، «خارطة الفساد<i 0 القطاع النفطي<i 11-  للمزيد: د. محسن، يح=0 صالح. (2010)، «الفصل الثالث: الفساد
ص159/202

فاق للطباعة والن�� 2010- – اليمن – ص159/202 XY0 اليمن – ا<i نسان -خارطة الفساد �Y12-  للمزيد: د. يح=0 صالح محسن – المرصد اليم=>0 لحقوق ا
، ص159/202 - والن��

، 19 أغسطس2017   14-  مقابلة شخصية مغلقة مع: نور باعباد، رئيسة قطاع المجتمع المد2>0 بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، صنعاء، من أبناء المحافظات الجنوبية، فدق تاج سبأ، بحضور بينون القطرا2>0
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 مــن 
ً
 سياســة خلــق هويــة جديــدة للجنــوب ال ترتبــط بالهويــة اليمنيــة الجامعــة، وبالتالــي اعتبــار الجنــوب محتــال

ً
منتهجــا

الشمال. تلك األموال كان مصادرها فساد متعدد الجنسيات من زاوية أخرى؛ فمنها أموال منهوبة ومهربة خارج اليمن، 

وأموال أخرى تلقتها تلك القيادات من دول خليجية ثم من إيران لدعم مشــروع االنفصال، وتقســيم اليمن من جديد 

وإثــارة االضطرابــات بجنــوب اليمــن، كمــا ورد بتقريــر مجلــس األمــن ولجنــة العقوبــات الدوليــة ملعرقلــي العمليــة السياســية 

باليمن15.

0 مأرب: <i 0 الحرب الحالية <i ه >اف نفط صافر وتأث|0 كة هنت اXYمريكية واست|> ��  .2

بينــت معلومــات، مــن مصــدر خــاص، أن إنتــاج قطــاع صافــر لــم يتعــدى فقــط 800 ألــف برميــل فــي اليــوم، فــي حيــن 

أن التقاريــر الرســمية تشــير إلــى متوســط إنتــاج بالعشــرين الســنة ملاضيــة ال تتعــدى 150 ألــف فقــط، إال أن فضيحــة 

شــركة هنــت األمريكيــة تؤكــد صحــة املعلومــات عــن إنتــاج 800 ألــف، ففــي عــام 2005 اســتلمت شــركة صافــر اليمنيــة 

القطاع خلفا لشركة هنت األمريكية بموجب حكم محكمة دولية ضدها بعد أن ثبت أنها كانت تخالف اتفاقية اإلنتاج 

وكانــت تســتخرج فــي اليــوم أربعــة أضعــاف املتفــق عليــه والــذي كان يقــارب مائتــي ألــف برميــل، ويعتقــد غالبيــة اليمنييــن أن 

الحكومــة اليمنيــة اســتمرت فــي اإلنتــاج بنفــس الكميــات بعــد تســلمها للقطــاع وأنهــا تخفــي ذلــك متعمــدة، وال يعلــم أحــد 

أين تذهب فوارق اإليرادات16، كان لذلك الفساد ردة فعل لدى أبناء محافظة مأرب بالذات والذين وقف غالبيهم مع 

 في 
ً
الشــرعية اليمنية الحالية ضد االنقالب الحوثي، وأوقفوا توريد مبيعات النفط والغاز إلى ســلطات صنعاء، متســببا

فتــح واحــدة مــن أقــوى جبهــات االقتتــال دمويــة واســتمرارية منــذ ثــالث ســنوات إلــى يومنــا هــذا17.

: 0 0 اليمن للتوسع ون�� الفكر المذه=1 <i < 3. إيران ودعم جماعة الحوثي�0

منــذ العــام 2004 خاضــت الحكومــة ســتة حــروب مــع الحوثييــن فــي صعــده، قبــل اقتحــام الحوثييــن العاصمــة صنعــاء 

سبتمبر 2014، خالل تلك الفترة وجهت السلطات اليمنية مئات االتهامات إلى النظام اإليراني بدعم جماعة الحوثيين 

إلشــعال الفتــن والحــروب األهليــة ونشــر الفكــر املذهبــي بالقــوة، كمــا تــم إلقــاء القبــض علــى العديــد مــن شــحنات األســلحة 

واألمــوال القادمــة مــن إيــران إلــى اليمــن لدعــم الحوثييــن، وهــي قضيــة يعرفهــا الجميــع وال يتســع املجــال هنــا الســتعراضها.

0 والدعم القطري:  4. ثورات الربيع العر12

ال يخفــى علــى أحــد الدعــم املالــي والسيا�شــي واإلعالمــي الــذي قدمتــه دولــة قطــر لثــورات الربيــع العربــي، إال أن ذلــك 

، حزب التجمع اليمني لإلصالح 
ً
الدعم كان موجه بشــكل مباشــر لجماعة اإلخوان املســلمين بدول الربيع العربي.  فمثال

 مــن قطــر، وتــم تســخيره لتجييــر الثــورة الشــبابية 
ً
 كبيــرا

ً
 ماليــا

ً
فــي اليمــن هــو فــرع جماعــة اإلخــوان املســلمين وقــد تلقــى دعمــا

مم المتحدة، صالح، ع0C عبدالله، https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306، 7 أغسطس 2017 XYمم المتحدة، (2014)، قرار عقوبات ا XY15-  ا
اء تشغيل القطاع النفطي i>0 مأرب عن منصبه وحولته ا� عامل نجاره– تحقيق صحفي – صحيفة المستقلة اليمنية – العدد 181 – 1 ديسم|1 2012. 16-  المعلومات الخط|0ة ال=0a اقصت كب|0 خ|1

https://www.youtube.com/watch?v=NNngSuRfzvQ 201717-  شيوخ قبائل مأرب يهددون بقطع الكهرباء والنفط– 10 أغسطس
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 بيــن 
ً
 كبيــرا

ً
باليمــن وتسييســها لصالــح حــزب اإلصــالح وحلفائــه بهــدف الوصــول إلــى الســلطة، وهــو مــا أحــدث انشــقاقا

مكونات الثورة الشبابية املتعددة ووصل لصدامات واحتجاجات قوبلت بالقمع واالعتقاالت داخل الساحات، وكنت 

أحــد قيــادات الشــباب املســتقلين املشــاركين بالثــورة وعايشــنا تلــك األحــداث، لعــل أبــرز مــا ترتــب علــى ذلــك هــو بدايــة 

تفــكك تكتــل أحــزاب اللقــاء املشــترك املعــارض، وانــدالع شــرارة الخــالف بيــن اإلصالحييــن والحوثييــن املشــاركين بالثــورة، 

والذي تطور إلى عداء عقائدي وتنظيمي وإعالمي نتج عنه حروب أهلية مسلحة في »الجوف« و«دماج« و«كشر حجه« 

 القتحــام صنعــاء والهجــوم علــى جامعــة اإليمــان، وقناتــي ســهيل ويمــن شــباب التابعــات 
ً
و«حاشــد« و«عمــران« وصــوال

لحــزب اإلصــالح ومقــر الفرقــة األولــى مــدرع املواليــة للحــزب وجميــع مقــرات الحــزب ومراكــزه التعليميــة ومنــازل قياداتــه 

وممتلكاتهــم ومطــاردة أعضائــه.

5. السعودية ونفط تهامة ونفط الجوف:

في 18 يناير 2014 تقدم وزير النفط اليمني والشيخ القبلي الكبير والسيا�شي البارز املهندس أحمد دارس باستقالته 

 فيها الجهود التي بذلها لحل أهم القضايا العالقة بالنفط والغاز، وأهمها قضية تعديل 
ً
إلى رئيس الجمهورية مستعرضا

أســعار مبيعــات الغــاز املســال مــع شــركات »كوجــاز« الكوريــة و«توتــال« الفرنســية و«ســويز« األمريكيــة، وقضيــة التنقيــب 

عن النفط بمحافظة »الجوف« التي نشر تقرير بقناة سكاي نيوز األمريكية بأنها تحوي أكبر مخزون نفطي في العالم، برر 

الوزير استقالته بالضغوط على الرئيس هادي من أصحاب املصالح الشخصية الضيقة، والتي تشكل حائط صد كبير 

ألي إنجــازات تقــدم عليهــا الــوزارة.... الــخ18 كل أنظــار الشــعب اليمنــي كانــت متجهــة إلــى قضيتيــن: األولــى أســعار الغــاز املســال 

مــع شــركة توتــال، والقضيــة األخــرى التنقيــب عــن النفــط بمحافظــة الجــوف وإتهــام الحكومــة الســعودية بعرقلتهــا19، إال 

أن الوزير املستقيل اختفى بعدها عن األنظار وتجنب أي تصريح حول االستقالة وقتها. إال أن السر الحقيقي الستقالة 

 وغير معروف هو النفط في تهامة20. كان الوزير قد قام باســتقطاب 
ً
الوزير والذي لم يذكره باســتقالته ولم يكن متوقعا

 املنطقة الواقعة في محافظتي حجة والحديدة، ورغم 
ً
شركات صينية وروسية للتنقيب عن النفط في تهامة، وتحديدا

أن أول نقطة للتنقيب تبعد أكثر من 60 كم عن الحدود السعودية وهو ما ال يتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات 

الحــدود بيــن البلديــن والتــي تحــدد مســافة 10 كــم كمناطــق تنقيــب مشــتركة، إال أن الســلطات الســعودية تدخلــت بقــوة 

 قوية على الرئيس هادي وعلى وزير النفط أحمد دارس21. وفي 
ً
إليقاف أعمال التنقيب قبل انطالقها، ممارسة ضغوطا

حالــة االســتمرار بالتنقيــب عــن النفــط فــي« تهامــة« ســتقوم الســعودية بإشــعال هــذه املنطقــة بالصــراع والحــروب األهليــة. 

الوزيــر أكــد بــأن املؤشــرات األوليــة تبشــر بمخــزون نفطــي كبيــر فــي تهامــة مــن املتوقــع أن يحــدث نقلــة نوعيــة فــي االقتصــاد 

والتنمية باليمن.

18- مذكرة استقالة الوزير إ� رئيس الجمهورية برقم و.ن.م (65) بتاريخ (18 يناير 2014)، مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية
https://www.youtube.com/watch?v=ik4mOCGEimA 2017 19- اليمن – نفط الجوف أك|� من نفط السعودية تقرير للجزيرة– 13 أغسطس

20- مقابلة تلفزيونية هاتفية مفتوحة مع الشيخ عبد الله بن صالح بن شطيف بن خالد، من كبار مشايخ قبائل همدان بمحافظة الجوف، عضو الجمعية العمومية لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد، صنعاء، السبت 
9ديسم|1 2017

ل أحمد دارس، صنعاء، 25 مارس 2017 21-مقابلة شخصية مفتوحة مع المهندس أحمد دارس، وزير النفط المستقيل من حكومة باسندوة ووزير النفط الحا�0 بحكومة بن حبتور، بحضور رمزي العلفي، م|>>
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الجديــر ذكــره أن التنقيــب عــن النفــط بتهامــة بــدء منتصــف الســبعينيات عندمــا اســتقدم الرئيــس اليمنــي الســابق 

إبراهيــم الحمــدي شــركة شــل األمريكيــة للتنقيــب، وبــدأت الشــركة حفــر آبــار استكشــافية جنــوب مدينــة حــرض فيمــا 

يســمى اليــوم ب »الكمــب« أو موقــع صيانــة الطــرق والجســور، إال أن الشــركة توقفــت فجــأة عــن العمــل وانســحبت مــن 

ــر العالقــة بيــن الرئيــس  اليمــن، ويتحــدث الشــارع اليمنــي أن شــركة شــل تلقــت عرضــا مــن الســعودية مقابــل ذلــك؛ ممــا وتَّ

الحمــدي والحكومــة الســعودية. وقــد كان لعرقلــة اســتخراج النفــط فــي »تهامــة«، إضافــة لعوامــل محليــة أخــرى: كنهــب 

األرا�شــي فــي الحديــدة؛ أن تأســس مــا ســمي بالحــراك التهامــي فــي العــام 2013، التــي تطــور إلــى حمــل الســالح محدثــا تصدعــا 

بيــن التهامييــن والجبلييــن -ســكان املحافظــات الجبليــة.

6.  مشايخ اليمن وقياداته واللجنة الخاصة السعودية:

كشــفت صحيفــة الشــارع املحليــة فــي تقريــر عــن اســتالم مــا يقــارب 2700 شــيخ وسيا�شــي وعســكري وصحفــي 56 مليــون 

ريــال ســعودي شــهريا مــن اللجنــة الخاصــة واملكتــب الخــاص بــوزارة الدفــاع الســعودية، بمــا فــي ذلــك رئيــس الجمهوريــة 

وكبار املشايخ22، الشيخ حميد األحمر وقبله أخيه األكبر صادق اعترفوا بأنهم ووالدهم وإخوتهم يتسلمون مبالغ شهرية 

 الرئيــس األســبق علــي صالــح وقيــادات ومشــايخ يمنييــن باســتالمهم أيضــا مرتبــات شــهرية23. 
ً
مــن الســعودية ومتهميــن أيضــا

ليســت الســعودية وحدهــا مــن تدفــع مبالــغ دوريــة ملشــايخ فــي اليمــن، فاإلمــارات وقطــر والرئيــس الليبــي األســبق معمــر 

 يصرفون مبالغ مالية كبيرة لشخصيات يمنية بارزة24. تلك املبالغ املالية ال تدفعها الدول األجنبية 
ً
القذافي كانوا أيضا

كمســاعدات إنســانية أو مــا شــابه، فهــي تصــرف بشــكل ســري وغيــر معلــن عنــه وبالتالــي يمكــن التشــكيك فيهــا باعتبارهــا 

 فيمــا يجــري مــن أحــداث فــي اليمــن، وكيــف تمكنــت 
ً
رشــاوي سياســية، والســؤال عــن املقابــل مــن تلــك األمــوال يتضــح جليــا

دول مــا تســمى بالتحالــف العربــي تحــت قيــادة الســعودية مــن اســتقطاب عــدد كبيــر مــن مشــايخ وقبائــل اليمــن ومكوناتــه 

السياسية واملجتمعية ملواجهة تحالف الحوثي وصالح وتأسيس جيش يمني جديد موازي للجيش اليمني املوالي للرئيس 

الســابق علــي صالــح.

0 العالمية: X د12 كة موا2> 7.  قضية تأج|0 ميناء عدن من ��

 ملــا تمتــاز بــه الســواحل واملوانــئ اليمنيــة مــن خصائــص جيولوجيــة وموقــع اســتراتيجي علــى خــط املالحــة الدوليــة 
ً
نظــرا

 ملوانــئ اإلمــارات بالــذات، مينــاء عــدن كان فــي الخمســينات 
ً
 قويــا

ً
 اقتصاديــا

ً
 قويــا فهــي تشــكل تهديــدا

ً
فهــي تشــكل تهديــدا

مــن أهــم املوانــئ البحريــة فــي العالــم للتــزود بالوقــود بعــد مينــاء نيويــورك، ولذلــك ســعت حكومــة دبــي للســيطرة علــى مينــاء 

عدن، فجأة ألغت اليمن اتفاقية التشغيل السابقة مع شركة السنغافورية، وتم توقيع اتفاقية بين الحكومة اليمنية 

22-  طابور اللجنة الخاصة – تقرير صحفي – صحيفة الشارع – العدد 237 – 3 يونيو 2012   
23-   مرجع سابق، مقابلة تلفونية مع الشيخ عبد الله بن صالح بن شطيف بن خالد 

ضافة إ� ع0C صالح، بوابة اليمن  �Yمن السعودية با Yًف ويقّر بأن والده كان يستلم أمواa|حمر يع XYمي، عارف، (19 يوليو 2017)، مقابلة تلفزيونية: حميد اf24- قناة مع�0> الفضائية، ال
خبارية، https://www.youtube.com/watch?v=YqmSDGL-Z0U، 13 أغسطس 2017 �Yا
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وشركة موانئ دبي، قوبلت بالرفض واملعارضة في البرملان اليمني، فتحايلت الحكومة اليمنية بتأسيس مؤسسة موانئ 

 فــي 1 نوفمبــر2008.
ً
خليــج عــدن وتــم توقيــع اتفاقيــة أكثــر إجحافــا

 مــن خفايــا الصفقــة التــي تفــوح منهــا روائــح 
ً
كشــفت الوثائــق الســرية األمريكيــة التــي نشــرها موقــع »ويكيليكــس« جــزءا

« شــركة موانــئ 
ً
فســاد، حيــث تنقــل إحــدى الوثائــق عــن الرئيــس الســابق علــى عبــد هللا صالــح قولــه إنــه »اختــار شــخصيا

دبــي لعقــد تأجيــر مينــاء عــدن. فــي الوقــت الــذي تــم فيــه تجاهــل عــروض شــركات أخــرى بشــروط وعائــدات أفضــل لليمــن25.

وخــالل ثــالث ســنوات تدهــور نشــاط مينــاء عــدن بشــكل كبيــر بســبب سياســة الهــدم املتعمــد للمينــاء مــن قبــل شــركة 

موانــئ دبــي ممــا أثــار غضــب اليمنييــن وتحــرك الشــارع واملجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم مطالبــة بإلغــاء االتفاقيــة وإنقــاذ 

املينــاء26.

وكانــت الهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد قــد أقــرت فــي اجتماعهــا بالـــ 19 يونيــو 2012 مخاطبــة مجلــس الــوزراء 

بشــأن فســخ العقــد مــع شــركة موانــئ دبــي العامليــة الخــاص بتشــغيل مينــاء عــدن27. وأكــدت الهيئــة أن قرارهــا جــاء بعــد 

اســتعراض أعمــال التحــري مــن قبــل لجــان مــن الخبــراء واملختصيــن فــي كافــة النواحــي الفنيــة واملاليــة والقانونيــة حــول 

االختــالالت فــي تنفيــذ االلتزامــات التعاقديــة مــن قبــل شــركة موانــئ دبــي لتشــغيل محطتــي عــدن واملعــال للحاويــات28. وبعــد 

املفاوضــات تــم إلغــاء االتفاقيــة فــي شــتنبر2012م29.

ومــع تطــور األحــداث باليمــن وقيــام التحالــف العربــي، ركــزت اإلمــارات كل اهتمامهــا نحــو املنطقــة الســاحلية، وفــي عــدن 

أسســت اإلمــارات مــا أســمي ب«لــواء الحــزام األمنــي«، وقــوات النخبــة الحضرميــة فــي حضرمــوت، مارســت هــذه القــوات 

بتوجيهــات إماراتيــة أعمــال تعســفية وعنصريــة ضــد الشــماليين املتواجديــن بالجنــوب، وأعضــاء حــزب اإلصــالح، وعرقلــة 

أداء الرئاسة والحكومة الشرعية وتسببت في توتر األوضاع في عدن أدت إلغالق مطار وميناء عدن، وشاركت اإلمارات 

بقــوة فــي معــارك تحريــر املخــا وبــاب املنــدب، و قامــت ببنــاء قاعــدة عســكرية لهــا فــي جزيــرة ميــون االســتراتيجية ببــاب املنــدب 

ومــد نفوذهــا وتواجدهــا بقــوة بجزيــرة »ســوقطرة« باملحيــط الهنــدي ومارســت الكثيــر مــن التدخــالت بالشــئون السياســية 

واألمنيــة واالقتصاديــة، وهــو مــا أثــار غضــب غالبيــة الشــعب اليمنــي30. التحليــل الرئي�شــي مــن تصرفــات اإلمــارات تلــك بأنهــا 

خــط رجعــة وانتقــام مــن إلغــاء اتفاقيــة تأجيــر مينــاء عــدن.

http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=20184- 2017 ستعادة ميناء عدن بعد سنوات من التدهور– 15 أغسطسY 25- القصة الكاملة
http://mot.gov.ye/view.php?news_ ،ًشكال وديا �Y0 الميناء ولجنة وزارية لحل ا<i د012 أدت ا� إضعاف النشاط X<2اكة مع موا : اتفاقية ال�� 26- اليمن، وزارة النقل، (14/7/201)، قرير برلما2>0

no=489 ،13/12/2017.2017
كة مواX<2 د012 بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن ونائب رئيس الهيئة حاليا، مقر  ، كب|0 المحقق�0> بقضية تأج|0 ميناء د012 من �� 27- مقابلة شخصية مفتوحة مع: القا¦>0 نبيل العّزا2>0

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، صنعاء، 12 أغسطس 2017 + مقابلة هاتفية تكميلية، 20 أغسطس 2017  
. ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -اليمن، قطاع التحري والتحقيقات، (2012)، مقدمة من القا¦>0 نبيل العزا2>0 كة مواX<2 د012 28- خ�صة تقرير لجنة التحقيق بقضية تأج|0 ميناء عدن من ��

/http://mot.gov.ye/view.php?news_no=489، 13/12 ،د012 العالمية X<229-اليمن، وزارة النقل، (2012)، هيئة مكافحة الفساد تقر فسخ العقد مع موا
https://www.facebook.com/AJA.ST- 2017      ثن�0> 21 أغسطس �Y10:05 بتوقيت جرينتش -اPM 0<i 30- الوصاية – فيلم وثائقي – برنامج للقصة بقية – قناة الجزيرة – مبا�� تم بثه

F/?ref=ts&fref=ts
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> عC العاصمة صنعاء 0 استي�ء الحوثي�0 <i مارات تحديداً ودورها �Y8. أموال صالح ونظامه المنهوبة والمهربة إ� الخارج ودولة ا

كان أكبر خطأ باملبادرة الخليجية لحل األزمة اليمنية هو منح الحصانة القانونية من املالحقة واملحاكمة على جرائم 

الفساد التي ارتكبها الرئيس السابق علي صالح وأفراد أسرته وأكثر من خمسمائة قيادي في حزب املؤتمر وشركائه، بما 

في ذلك األموال املنهوبة واملهربة خارج اليمن والتي جمعها صالح ومن شملتهم الحصانات طوال ثالثة عقود - كما ذكرنا 

 - وهــو مــا أســتغله صالــح لتدشــين مرحلــة جديــدة مــن الصــراع: تلــك األمــوال املنهوبــة واملهربــة اســتخدمها الرئيــس 
ً
ســابقا

الســابق »علــي صالــح » لتمويــل وإثــارة الفتــن والصراعــات وتهديــد األمــن واالســتقرار، إضافــة إلــى تدميــر االقتصــاد الوطنــي 

وإيقاف عجلة التنمية وإشعال الحروب األهلية باليمن بهدف إفشال الرئيس الجديد وحكومة الوفاق الوطني تمهيدا 

للعــودة للحكــم مرة أخرى31.

فــي7 نونبــر 2014 أصــدر مجلــس األمــن قــرار بفــرض عقوبــات علــى الرئيــس األســبق علــي صالــح ونجلــه أحمــد واثنيــن مــن 

قيادات الحوثيين، وفي 26 يوليو2017 تم إضافة خالد– نجل صالح– لقائمة العقوبات، وذلك لتورطهم« في  أعمال 

تهــدد الســالم واألمــن واالســتقرار فــي اليمــن32، مثــل األعمــال التــي تعرقــل التنفيــذ مــن اتفــاق 23 تشــرين الثانــي / نونبــر 

2011 بيــن حكومــة اليمــن واملعارضــة لهــا، والــذي ينــص علــى انتقــال ســلمي للســلطة فــي اليمــن، واألعمــال التــي تعرقــل 

العمليــة السياســية فــي اليمــن، كان صالــح يزعــزع اســتقرار اليمــن باســتخدام اآلخريــن لتقويــض الحكومــة املركزيــة وخلــق 

 لتقرير صدر عن فريق خبراء األمم املتحدة في اليمن في أيلول/
ً
ما يكفي من عدم االستقرار لتهديد االنقالب، وذلك وفقا

: »زعــم املحــاورون أن صالــح يدعــم أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا بعــض اليمنييــن مــن 
ً
شــتنبر332014، والــذي ذكــر أيضــا

 عن ضمان استمرار أعضاء املؤتمر في املساهمة في زعزعة االستقرار 
ً
خالل تزويدهم باألموال والدعم السيا�شي، فضال

فــي اليمــن مــن خــالل وســائل مختلــف.«34 وقــرر مجلــس األمــن تجميــد أمــوال وأصــول علــي صالــح ونجليــه أحمــد وخالــد 

ومنعهــم مــن الســفر.

تقريــر فريــق الخبــراء املعنــي باليمــن املقــدم لرئيــس مجلــس األمــن بتاريــخ 20 شــباط/فبراير2015 ذكــر أن »علــي صالــح 

جمــع ثــروة تصــل إلــى 61 مليــار دوالر مــن نهبــه لثــروات اليمــن، وأن علــي صالــح هــرَّب أغلــب تلــك الثــروة خــارج اليمــن فــي أكثــر 

مــن عشــرين دولــة، ويمــارس فيهــا غســيل وتبييــض لألمــوال املنهوبــة وتســتخدم عائداتهــا لتمويــل أعمــال العنــف وزعزعــة 

االســتقرار باليمــن وتمويــل اإلرهــاب« حســب تقريــر اللجنــة35، أهــم تلــك الــدول دولــة اإلمــارات التــي عّيــن فيهــا نجلــه أحمــد 

 لليمن، وال يزال في ضيافتهم حتى األن حيث يدير ثروة أبيه من هناك، اإلمارات تهربت عن تقديم تقريرها للجنة 
ً
سفيرا

العقوبــات الدوليــة حــول اإلجــراءات املتخــذة ضــد ثــروة علــي صالــح حتــى األن فيمــا قدمــت باقــي الــدول املســتهدفة وعددهــا 

23 دولــة تقاريرهــا للجنــة36.
من بتاريخ 20/2/2015 – فقرات من 72 إ� 81 XYاء المع=>0 باليمن المقدم إ� مجلس ا 31- تقرير فريق الخ|1

مم المتحدة، 2015) «  XY32- حسب ما ورد بالقرار (ا
  https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/resolutions، 14/8/2017 ،من بشأن اليمن XYمم المتحدة، (2015)، قرارات لجنة مجلس ا XYجميع القرارات: ا Cط�ع عY33- للمزيد من ا

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/resolutions 14/8/2017 من بشأن اليمن XYجميع القرارات: قرارات لجنة مجلس ا C34- ل�ط�ع ع
من بتاريخ 20/2/2015 – الفقرات من 182 إ� 196 XYاء المع=>0 باليمن المقدم إ� مجلس ا 35- تقرير فريق الخ|1

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/implementation-reports 14/8/2017 36-  للتحقق من ذلك زيارة: تقارير الدول عن التداب|0 المتخذة
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ثالثًا: المساعي والجهود المحلية والدولية 
للحد من الفساد متعدد الجنسيات:

- تأسيس مبادرة ستار من قبل الدول الثمان واXYمم المتحدة:
مــع قيــام ثــورات الربيــع العربــي العــام 2011، بــادرت مجموعــة الثمــان إليجــاد حلــول عاجلــة تضمــن مصالحها من جهة 

وتمتص غضب الشــارع العربي من جهة أخرى فأسســت ما يســمى ب »مبادرة ســتار« الســترداد املوجودات، وهي مبادرة 

تهــدف وفــق مــا أعلــن عنــه ملالحقــة واســترداد أمــوال الشــعوب الناميــة املنهوبــة واملهربــة. العديــد مــن دول املنطقــة العربيــة 

وأوروبا انضمت للمبادرة وهي تخطط للحفاظ على مصالحها في دول الربيع العربي والتي كسبتها خالل العقود املاضية 

مستغلة فساد األنظمة الحاكمة فيها. ومنذ تأسيس »مبادرة أستار« عقدت العديد من املؤتمرات والورش واملداوالت 

 مــن أمــوال تلــك الــدول إلــى 
ً
وشــكلت العديــد مــن اللجــان ومشــاريع التشــريعات، إال أنــه وحتــى األن لــم يســترد ســنتا واحــدا

خزائنهــا مــرة أخــرى، بــل إن الــدول املتهمــة باســتقبال األمــوال املنهوبــة وتبييضهــا أصبحــت املســيطرة علــى ملفــات الــدول 

املنهوبة منها كما هو حال امللف اليمني »بمبادرة ستار« الذي وضع تحت إدارة دولة اإلمارات املتهمة باستقبال وتشغيل 

أموال الرئيس الســابق علي صالح وأفراد أســرته وأتباعه.

وفي مسار أخر عمدت العديد من الدول ذات املصالح االقتصادية والسياسية إلفشال تلك الثورات ونشر الفو�شى 

 مــن قيــام أنظمــة حكــم جديــدة مســتقرة وشــفافة، يمكــن أن تفتــح ملفــات الفســاد املتورطــة فيهــا حكومــات الــدول 
ً
خوفــا

األجنبية وشــركاتها عابرة القارات.

ــاء  ــيات وإنه ــدد الجنس ــاد متع ــم الفس ــول لجرائ ــه للحل 0 وطرح ــ=> ــوار الوط ــر الح مؤتم
الfاعــات والخ�فــات:

، ناقــش خاللــه 560 شــخصا يمثلــون غالبيــة األحــزاب والقــوى 
ً
 كامــال

ً
اســتمر مؤتمــر الحــوار الوطنــي مــا يقــارب عامــا

املحليــة وفئــات املجتمــع املختلفــة أهــم قضايــا اليمــن ومشــاكله، والبحــث عــن حلــول لهــا، وقــد أخــذت جوانــب الصــراع 

والتوتــر وخطــوط التصــدع الجــزء األكبــر مــن هــذا الحــوار. وقــد خــرج املؤتمــر بوثيقــة شــاملة توافــق عليهــا الجميــع، إال أنهــا 

 ملطامــع ومشــاريع بعــض األطــراف املشــاركة، وهــو مــا حــذا بهــا للســعي للســيطرة علــى الســلطة بالقــوة 
ً
كانــت تمثــل عائقــا

وإيقاف مراحل تطبيق مخرجات الحوار الوطني وخاصة إقرار الدستور الجديد وطرحه لالستفتاء. وقد اشتملت وثيقة 

مخرجــات املؤتمــر علــى مئــات القــرارات والتوصيــات ووثيقــة ضمانــات37 وبرنامــج زمنــي، ولعــل أهــم مــا تضمنتــه مخرجــات 

مانة العامة لمؤتمر الحوار الوط=>0 الشامل – اليمن، مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.  XY(2013/2014)، ا ، 37- وثيقة مخرجات الحوار الوط=>0
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الحــوار فيمــا يخــص هــذه الدراســة هــي:

� إيقــاف جميــع املناقصــات الجديــدة املتعلقــة بالقطاعــات النفطيــة فــي الجنــوب ومــأرب، وإلغــاء كافــة 

العقــود االحتكاريــة املرتبطــة بهــا وبخدماتهــا، ومراجعــة جميــع اتفاقيــات الحــدود واتفاقيــات التنقيــب والبيــع 

للمــوارد الطبيعيــة والنفطيــة والغازيــة، وااللتــزام بالشــفافية حيالهــا.

التحــول نحــو نظــام األقاليــم ومنــح األقاليــم صالحيــات واســعة فــي اإلدارة واإلشــراف علــى الثــروات   �

الطبيعيــة مــع التأكيــد علــى العدالــة فــي توزيــع الثــروات لجميــع الشــعب اليمنــي.

� مراجعة وتقييم جميع التشريعات املتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على املال العام،

� وضــع دســتور جديــد يق�شــي بصراحــة يجــرم الحصــول علــى األمــوال مــن جهــات خارجيــة تحــت أي 

مســمى واعتبــار ذلــك خيانــة عظمــى، ويمنــع ويجــرم التدخــالت الخارجيــة فــي شــئون اليمــن ودعــم الجماعــات 

واألشــخاص، ويضمــن عــدم فــرض أي فكــر أو مذهــب أو منعهــا بالقــوة، وينــص صراحــة إال علــى حصانــة 

لشــاغلي الوظائــف العليــا، وتجريــم العبــث بالثــروات الطبيعيــة وتطبيــق الشــفافية.

� إصدار قانون للعدالة االنتقالية واملصالحة املجتمعية.

� إلــزام الدولــة باســترداد جميــع األمــوال واألرا�شــي املنهوبــة العامــة والخاصــة بالداخــل والخــارج ومســاءلة 

ومحاســبة الناهبيــن والتأكيــد علــى أنهــا قضايــا ال تســقط بالتقــادم.

 
ً
�مســاءلة ومحاســبة جميــع املتورطيــن باالســتيالء علــى ثــروات الجنــوب وجميــع أنحــاء اليمــن وتحديــدا

النفــط واســتعادة الثــروة التــي تــم نهبهــا مــن الجنــوب.

� رد االعتبــار ملدينــة عــدن ومينائهــا ومطارهــا وملكانتهــا االقتصاديــة العامليــة واســتعادة موقعهــا الســيادي 

والدولــي. 

> والfاعات  a0 تأجيــج الفــ� <i الــدور الــذي ســاهمت بــه جرائــم الفســاد متعــددة الجنســيات
: ليمن با

من خالل استعراضنا السابق ألكبر جرائم الفساد متعدد الجنسيات يتضح لنا اآلتي:

� كان لجرائــم الفســاد فــي قطــاع النفــط باملحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل الشــركات األجنبيــة ونافذيــن 

ومشــايخ ورجــال أعمــال غالبيهــم شــماليين الــدور األبــرز فــي اندفــاع الشــارع الجنوبــي نحــو مطالــب االنفصــال 

وغــرز ثقافــة العــداء والكراهيــة للشــماليين.
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� الفساد املستمر في استخراج النفط والغاز من محافظة مأرب كان له دور ال يمكن تجاهله في إشعال 

أقوى جبهات الحرب األهلية الحالية باليمن.

 
ً
� ســتظل الثــروات النفطيــة اليمنيــة مصــدر خــراب وإثــارة للقالقــل أكثــر ممــا هــي مصــدر للتنميــة مســتقبال

 أمــام التدخــالت الخارجيــة ومطامــع الشــركات األجنبيــة وضعفــاء النفــوس مــن 
ُ
إذا اســتمر املجــال مفتوحــا

اليمنييــن.

�األمــوال املقدمــة مــن دول أجنبيــة متعــددة إلــى أطــراف وقــوى ونافذيــن محلييــن باليمــن خلقــت خطــوط 

تصــدع مذهبيــة وحزبيــة ومناطقيــة وصعــدت مــن حــدة التوتــر إلــى االشــتباكات املســلحة واالنقــالب علــى النظــام.

�منــح الحصانــة مــن املالحقــة القضائيــة فــي املبــادرة الخليجيــة جعــل األمــوال الوطنيــة املنهوبــة واملهربــة 

خــارج اليمــن أكبــر داعــم للصــراع وإلعاقــة الســالم باليمــن.

نتائج الدراسة:

ــم  ــه جرائ ــاهمت ب ــذي س ــدور ال ــا ال ــح لن ــن يتض ــيات =>; اليم ــدد الجنس ــاد متع ــتعراضنا للفس ــHل اس ــن خ م
: ;Jــا ــن كالت ــات باليم > والMاع NOــ ــج الف ــاد =>; تأجي الفس

- كان لجرائــم الفســاد فــي قطــاع النفــط باملحافظــات الجنوبيــة مــن قبــل الشــركات األجنبيــة ونافذيــن 
ومشــايخ ورجــال أعمــال غالبيهــم شــماليين الــدور األبــرز فــي اندفــاع الشــارع الجنوبــي نحــو مطالــب االنفصــال، 

وزرع ثقافــة العــداء والكراهيــة للشــماليين، وعــزز ذلــك التصــدع مطامــع شــركات ودول أجنبيــة فــي الســيطرة 

علــى املوانــئ واملنافــذ البحريــة اليمنيــة.

- الفســاد املســتمر في اســتخراج النفط والغاز من محافظة مأرب كان له دور ال يمكن تجاهله في إشــعال 
أقوى جبهات الحرب األهلية الحالية باليمن.

- ســتظل الثــروات النفطيــة والغازيــة واملعدنيــة اليمنيــة مصــدر خــراب وإثــارة للقالقــل أكثــر ممــا هي مصدر 
أمــام التدخــالت الخارجيــة ومطامــع الشــركات األجنبيــة   

ً
إذا اســتمر املجــال مفتوحــا ؛ 

ً
للتنميــة مســتقبال

 للمزيــد مــن الحــركات االنفصاليــة املســلحة والتصــدع املناطقــي فــي 
ً
وضعفــاء النفــوس مــن اليمنييــن، وتهديــدا

.
ً
تهامــة والجــوف وغيرهــا مســتقبال

- األمــوال املقدمــة مــن دول أجنبيــة متعــددة إلــى أطــراف وقــوى ونافذيــن محلييــن باليمــن خلقــت خطــوط 
ــدت مــن حــدة التوتــر إلــى االشــتباكات املســلحة واالنقــالب علــى النظــام. تصــدع مذهبيــة وحزبيــة ومناطقيــة وصعَّ



20

- منــح الحصانــة مــن املالحقــة القضائيــة فــي املبــادرة الخليجيــة جعــل األمــوال الوطنيــة املنهوبــة واملهربــة 
خــارج اليمــن أكبــر داعــم للصــراع وإلعاقــة الســالم باليمــن.

 فــي خلــق بــؤر التصــدع 
ً
 رئيســيا

ً
مــن خــالل نتائــج هــذه الدراســة، يتضــح جليــا أن الفســاد متعــدد الجنســيات لعــب دورا

وإشــعال الصراعــات باليمــن. ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه النتائــج علــى النحــو التالــي:

 باملســتقبل إن لــم يتــم التصــدي لجرائــم 
ً
- خطــوط التصــدع والحــروب األهليــة باليمــن ســتزداد اتســاعا

الفســاد متعــدد الجنســيات والحــد منــه.

-  ضعف الوعي الجماهيري تجاه الخطر الذي يمثله الفساد متعدد الجنسيات على استقراره وازدهاره، 
والتقصير من الجهات الرسمية ووسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني والباحثين في هذا الجانب شكل 

عوامل قوية ساهمت في تزايد حدة ذلك الخطر.

-  اشــتملت مخرجــات الحــوار الوطنــي علــى قــرارات ومعالجــات وخطــط ناجعــة وشــاملة للتصــدي لجرائــم 
الفســاد متعــدد الجنســيات ومعالجــة أثارهــا وإنهــاء الخالفــات والنزاعــات باملجتمــع اليمنــي.

-  القــرارات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن بشــأن اليمــن ستســهم بقــوة فــي الحــد مــن املشــكلة 
محــل الدراســة إن تــم تطبيــق البنــود املتعلقــة بجرائــم الفســاد كاملــة.

� أي اتفاقيــات أو حلــول سياســية إليقــاف الحــرب وإنهــاء األزمــة الحاليــة باليمــن لــن تنجــح فــي تحقيــق 

السالم واالستقرار الدائم إن لم تنص صراحة على إلغاء الحصانات عن جرائم الفساد ومرتكبيها وضرورة 

التطبيــق الكامــل ملخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي.

-  عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن استغلت بشكل سيئ من دول مشاركة فيه كشفت 
 الرتــكاب جرائــم فســاد متعــدد الجنســيات يخــدم 

ً
عــن ســوء نواياهــا باالســتمرار فــي زراعــة الكراهيــة تمهيــدا

مصالحهــا علــى حســاب املصالــح القوميــة للشــعب اليمنــي.

التوصيات:
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· العمــل علــى إيقــاف الحــرب األهليــة وعمليــات التحالــف والرجــوع لطاولــة الحــوار بيــن 

األطــراف املتصارعــة دون تدخــل أجنبــي؛ يعــد خطــوة رئيســية للحــد مــن جرائــم الفســاد 

متعــدد الجنســيات ودورهــا فــي تأجيــج الصــراع والتصــدع باملجتمــع اليمنــي.

يتوجــب علــى قواعــد األحــزاب السياســية والقــوى املحليــة اليمنيــة تغييــر قياداتهــا   ·

التقليديــة وتصعيــد قيــادات جديــدة شــابه ومعتدلــة وكفــؤة وغيــر متورطــة فــي وحــل 

الفســاد متعــدد الجنســيات.

· تفعيــل دور املجتمــع املدنــي والناشــطين ووســائل اإلعــالم للتصــدي لجرائــم الفســاد 

وتوعيــة املجتمــع بــدوره فــي إثــارة الصراعــات وتأجيــج التوتــر  متعــدد الجنســيات، 

والتصــدع باملجتمــع مــن خــالل التحقيقــات االســتقصائية حولهــا، والترويــج اإلعالمــي 

لنتائــج التحقيقــات والترافــع أمــام القضــاء املحلــي والدولــي.

· ضــرورة تكثيــف الدراســات واألبحــاث املتخصصــة فــي هــذا املجــال، والتعمــق فيــه بمــا 

يمكــن مــن وضــع خطــط واســتراتيجيات فاعلــة وقابلــة للتطبيــق للقضــاء علــى املشــكلة 

أو الحــد منهــا قــدر اإلمــكان.

خلــق حــراك جماهيــري متنــوع وواســع للضغــط علــى األطــراف املتصارعــة واألمــم   ·

والتشــديد علــى  الحصانــات.  للتمســك بمخرجــات الحــوار الوطنــي وإلغــاء  املتحــدة؛ 

التنفيــذ الكامــل للبنــود املتعلقــة بقضايــا الفســاد ومرتكبيهــا بقــرارات مجلــس األمــن 

واألمــم املتحــدة فــي أي مبــادرات أو اتفاقيــات للســالم بالشــأن اليمنــي. وذلــك مــن خــالل 

إطــالق حمــالت ومبــادرات توعويــة وحمــالت التوقيعــات فــي مواقــع اإلنترنــت ومواقــع 

التواصل االجتماعي، وتشجيع ومساندة الوقفات االحتجاجية واملظاهرات السلمية 

وغيرهــا مــن أدوات الحــراك الشــعبي الهادفــة.

· الضغــط إلعــادة نشــاط كافــة اللجــان والفــرق املنبثقــة عــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي وفــي 

مقدمتهــا لجنــة دراســة وتقييــم التشــريعات املتعلقــة بمكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى 

املــال العــام. وذلــك بعــدة طــرق أكثرهــا جــدوى هــي التنســيق مــع املنظمــات الدوليــة ذات 

التوصيات:
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العالقــة والجهــات املانحــة مثــل مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة املخــدرات والجريمــة 

ومنظمــة الشــفافية الدوليــة واملانحيــن. وإقناعهــم بالضغــط علــى الســلطات املحليــة 

القائمــة باليمــن إلعــادة تفعيــل تلــك اللجــان، وإقنــاع املانحيــن بتوفيــر الدعــم الــالزم 

لتغطيــة أنشــطتها.

· بلــورة كافــة التوصيــات الســابقة فــي اســتراتيجية سياســية عامــة، تحقــق الجديــة فــي 

الشــفافية والعدالــة والشــراكة الواســعة فــي مواجهــة الفســاد متعــدد الجنســيات، 

وأثــاره علــى التصدعــات والصراعــات املحليــة باليمــن.

إن اســتمرار الصــراع والحــرب األهليــة الحاليــة فــي اليمــن واســتمرار تدخــل التحالــف 

العربــي فــي الصــراع سيســتمر خطــر الفســاد متعــدد الجنســيات فــي تأجيــج التصدعــات 

الحاليــة وانتقالهــا لألجيــال القادمــة. ولعــل الحــل األفضــل يكمــن فــي العــودة للحــوار 

وإيقــاف الحــرب وفــق مرجعيــات مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل والقــرارات 

األمميــة خاصــة فيمــا يتعلــق باألمــوال املنهوبــة واملهربــة ومحاكمــة املتورطيــن فيهــا، 

ويتوجب على الســلطات اليمنية رســم سياســة جديدة ترتكز على الشــفافية والجدية 

فــي محاربــة الفســاد وتحقيــق العدالــة االنتقاليــة. 

والقــوى  اإلعــالم  ووســائل  واألبحــاث  الدراســات  ومراكــز  املدنــي  املجتمــع  علــى 

والشــخصيات اليمنيــة املحايــدة غيــر املتورطــة فــي الصــراع الحالــي الســعي للكشــف عــن 

خطــر الفســاد املتعــدد الجنســيات وتوعيــة أطــراف النــزاع والشــارع اليمنــي بشــكل عــام 

بالتصــدي لــه وعــدم التــورط فيــه والعمــل للحــد مــن انتشــاره ومواجهــة آثــاره التخريبية 

فــي وحــدة وتالحــم املجتمــع وأمــن الوطــن واســتقراره. 

خاتمة:
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- قناة الجزيرة، )21 أغسطس 2017(، الوصاية، برنامج للقصة بقية،
 https://www.facebook.com/AJA.STF/?ref=ts&fref=ts   مشاهدة مباشر 21 أغسطس 2017.

- قنــاة الجزيــرة، البــكاري، حمــدي، تاريــخ النشــر 19 ينايــر 2015، تقريــر إعالمــي، شــيوخ قبائــل مــأرب يهــددون بقطــع الكهربــاء 
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أغســطس2017.  https://www.youtube.com/watch?v=NNngSuRfzvQ، 10 والنفــط، 

- قنــاة روســيا اليــوم، الرشــد، خالــد، )15/3/2013(، رحلــة فــي الذاكــرة، اعترافــات القاتــل االقتصــادي جــون بيركنــز، مقابلــة 
م.  2017 أغســطس   8 تاريــخ الولــوج:   ،https://www.youtube.com/watch?v=mDRuoc6MSZA ،1 ج  تلفزيونيــة، 

- قنــاة معيــن الفضائيــة، الصرمــي، عــارف، )19 يوليــو 2017(، مقابلــة تلفزيونيــة: حميــد األحمــر يعتــرف ويقــّر بــأن والــده كان 
https://www.youtube.com/ ،بوابــة اليمــن اإلخباريــة مــن الســعودية باإلضافــة إلــى علــي صالــح،   

ً
يســتلم أمــواال

.2017 أغســطس   watch?v=YqmSDGL-Z0U، 13

- كيف يتم نهب النفط من الجنوب، تحقيق صحفي، صحيفة القضية، عدن، الجمعة 31 يناير 2014، العدد 331. 
- مذكرة استقالة الوزير إلى رئيس الجمهورية برقم و.ن.م)65( بتاريخ )18 يناير 2014(، مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية.

- املعلومــات الخطيــرة التــي اقصــت كبيــر خبــراء تشــغيل القطــاع النفطــي فــي مــأرب عــن منصبــه وحولتــه الــى عامــل نجــاره، صحيفــة 
املســتقلة، صنعــاء ،1 ديســمبر 2012م، العــدد 181.

- مقابلــة تلفزيونيــة هاتفيــة مفتوحــة مــع الشــيخ عبــد هللا بــن صالــح بــن شــطيف بــن خالــد، مــن كبــار مشــايخ قبائــل همــدان 
.2017 9ديســمبر  الســبت  بمحافظــة الجــوف، عضــو الجمعيــة العموميــة ملنظمــة أوتــاد ملكافحــة الفســاد، صنعــاء، 

- مقابلــة شــخصية مغلقــة مــع: نــور باعبــاد، رئيســة قطــاع املجتمــع املدنــي بالهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد، صنعــاء، مــن 
أبنــاء املحافظــات الجنوبيــة، فــدق تــاج ســبأ، بحضــور بينــون القطرانــي، 19 أغســطس2017.

- مقابلــة شــخصية مفتوحــة مــع: القا�شــي نبيــل العّزانــي، كبيــر املحققيــن بقضيــة تأجيــر مينــاء دبــي مــن شــركة موانــئ دبــي بالهيئــة 
الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد باليمــن ونائــب رئيــس الهيئــة حاليــا، مقــر الهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد، 

صنعــاء، 12 أغســطس 2017 + مقابلــة هاتفيــة تكميليــة، 20 أغســطس 2017  

- مقابلــة شــخصية مفتوحــة مــع الشــيخ حميــر األحمــر – األخ غيــر الشــقيق للشــيخ حميــر األحمــر، نائــب رئيــس البرملــان – منــزل 
الشــيخ عبــد هللا األحمــر، صنعــاء، العــام 2015 بحضــور املهنــدس يوســف الحشــار.

- مقابلــة شــخصية مفتوحــة مــع املهنــدس أحمــد دارس، وزيــر النفــط املســتقيل مــن حكومــة باســندوة ووزيــر النفــط الحالــي فــي 
حكومــة بــن حبتــور، بحضــور رمــزي العلفــي، منــزل أحمــد دارس، صنعــاء، 25 مــارس 2017

والخبيــر بالتنــوع  رئيــس قســم علــم االجتمــاع بجامعــة صنعــاء  مقابلــة شــخصية مفتوحــة مــع بروفســور حمــود العــودي،   -
.2017 أكتوبــر   22 )مركــز دال(،  مركــز العــودي للدراســات  صنعــاء،  والتصدعــات باملجتمــع اليمنــي، 

- مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، )2013(، محتــوى القضيــة الجنوبيــة، رؤيــة مقدمــة مــن الحــراك الجنوبــي الســلمي إلــى فريــق 
القضيــة الجنوبيــة بمؤتمــر الحــوار الوطنــي، صنعــاء.

- الهاتــف، طاهــر محمــد، )2013(. حمايــة املــوارد االقتصاديــة وتحديــات التنميــة املســتدامة – اتفاقيــة بيــع الغــاز اليمنــي املســال 
حالة دراسية. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر تدشين حملة الضغط املجتمعي بشأن اتفاقيات بيع الغاز اليمني املسال، 

مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات املستقبل، صنعاء، 17 سبتمبر، 2013م.

- وثيقــة مخرجــات الحــوار الوطنــي، )2013/2014(، األمانــة العامــة ملؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل – اليمــن، مكتــب رئاســة 
2017م. أغســطس   16 الجمهوريــة اليمنيــة، 

- اليمن، وزارة النقل، )2012(، هيئة مكافحة الفساد تقر فسخ العقد مع موانئ دبي العاملية،
 http://mot.gov.ye/view.php?news_no=489   ، 13/12/2017

- اليمــن، وزارة النقــل، )14/7/201(، قريــر برملانــي: اتفاقيــة الشــراكة مــع موانــئ دبــي أدت الــى إضعــاف النشــاط فــي املينــاء ولجنــة 
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