تصعيد النزاع يف
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الهدف أهداف التقرير
الغرض من بناء السيناريو هو فهم مجموعة النتائج املستقبليه املحتمله و التي قد تؤدي إىل اوضاع خاصه ذات نتائج إنسانية مختلفة بالعاده .وعليه
فأن األهداف من هذا السيناريو هي:
•دعم التخطيط االسرتاتيجي للمنظامت االمميه واملنظامت غري الحكومية
•تحديد االفرتاضات الكامنة وراء االحتياجات املتوقعة والتدخالت ذات العالقه
•تعزيز القدرة عىل التكيف وتصميم التقييامت التفصيلية
•التأثري عىل أنظمة املراقبة والتفتيش

تقرير السيناريو

•مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز يف مأرب واملناطق األخرى التابعه للحكومه املعرتف بها دوليًا  -وتعطيل دفع رواتب املوظفني العموميني  ،ستبدأ
العديد من األرس بفقدان قدرتها  -الرشائية.
•ستشهد بعض األرس يف املناطق الحكومية املعرتف بها دول ًيا انخفاضً ا يف التحويالت بسبب فقدان دخل أفراد األرسة الذين كانوا يعملون يف مأرب
 ،مام يزيد من تفاقم حالة االقتصاد الجزيئ ويدفع الناس إىل تبني اسرتاتيجيات التكيف السلبية.
•يف حني أنه من غري املتوقع أن يتدهور الريال يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون  ،فمن املرجح أن ترتفع أسعار السلع املنقولة من الجنوب
إىل مناطق الحوثيني نتيجة انخفاض قيمة الريال يف املناطق الحكومية املعرتف بها دوليًا.

 .1ملاذا مأرب مناسبة؟

•خلق الوعي  ،وتوفري نظم األنذار مبكر  ،وتعزيز أنشطة االستعداد بني الجهات املعنيه املختلفه.

املوارد واإليرادات

يركز هذا التقرير عىل السيناريو (غري املحتمل ولكنه ممكن) الذي يسيطر فيه الحوثيون بشكل كامل عىل مدينة ومحافظة مأرب .ويتضمن تقديرات
النزوح الناتجه عن زياده الرصاع يف مأرب وتأثري خسارة اإليرادات من موارد مأرب عىل اقتصاد الحكومة املعرتف بها دوليًا (.)IRG

تاريخيا محافظة هادئة مع عاصمة صغرية  ،مأرب مهمة ألسباب جيواقتصاديه وجيوسياسية .مأرب هي موطن ألكرب حقول النفط يف اليمن  ،وهي
املحافظة الوحيدة املنتجة للغاز الطبيعي .ميتد خط أنابيب الغاز الطبيعي من مأرب إىل ميناء بلحاف الجنويب  ،وميتد خط أنابيب النفط الذي مير عرب
مأرب إىل ميناء رأس عيىس بالقرب من الحديدة يف الغرب (عىل الرغم من أن األخري ليس قيد االستخدام حاليًا بسبب الرصاع) .تضم مأرب أيضً ا أكرب
محطة كهرباء يف البالد .تشكل اإليرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام املنتج يف مأرب  25%من إجاميل الناتج املحيل لليمن .كام تقع مأرب عىل
حدود محافظتي شبوة وحرضموت الغنيتني بالنفط.

املنهجية
يعتمد هذا السيناريو عىل تحليل البيانات  ،وصور األقامر الصناعية  ،ومقابالت مصادر املعلومات الرئيسيني  ،واملدخالت من ورشة عمل بناء السيناريو
الذي عقدته أكابس ( - )ACAPSيف بداية أذار  .2021تم تطوير الخرائط الواردة يف التقرير بواسطة تطبيقات األقامر الصناعية كتابولت باستخدام
صور األقامر الصناعية امللتقطه يف  11 -أبريل  2021جن ًبا إىل جنب مع بيانات املنظمة الدولية للهجرة عىل مواقع النازحني  ، -باإلضافة إىل بيانات
اوبن سرتيت ماب ( )OpenStreetMapلتحديد املستشفيات واملدارس والبنية التحتية الرئيسية األخرى يف مدينة مأرب .تستند تقديرات النزوح
إىل تحليل االمناط السابقة مقرتنة باالفرتاضات من هذا السيناريو .تم أيضً ا دمج وجهات نظر الخرباء وارائهم يف هذا التقرير للتوسع يف قضايا محدده
التي أثريت خالل ورشة العمل او اثناء مراجعة البيانات الثانوية.
ملزيد من املعلومات حول كيفية بناء السيناريوهات  ،يرجى االطالع عىل املوجز التقني ألكابس حول تطوير السيناريو يف قسم املنهجية يف موقع أكابس
اإللكرتوين.

األهداف ألرئيسية
ميكن أن تؤدي معركة مأرب إىل قلب التوازن بني قوات الحكومة الرشعية و الحوثيني .مأرب هي مصدر رئييس للدخل االقتصادي بفضل مواردها الطبيعية .إن السيطرة
عىل املدينة ومنشآت النفط والغاز ستوفر دخالً إضافيًا كب ًريا للحوثيني بينام تفقد الحكومة املعرتف بها دوليًا  -موطئ قدمها األخري يف الشامل  ،كام سينتج عنه
احتياجات إنسانية إضافية.

•ميكن أن ان تؤدي لنزوح ما يقدر بنحو  500,000شخص إذا استوىل الحوثيون عىل مدينة مأرب ومأرب الوادي .قد يؤدي الرصاع والنزوح
إىل منع الوصول إىل مقومات العيش او الحصول عىل االحتياجات من النقد والغذاء واملأوى واملياه والرصف الصحي و سبل الحامية -املجتمعيه.
•من خالل السيطرة عىل منشآت النفط والغاز  ،سيحقق الحوثيون عائدات تقدر بني  1.3و  5.5مليون دوالر يوم ًيا  ،وهو  -من املرجح أن
يغري ميزان القوى يف البالد .ستخرس الحكومة املعرتف بها دوليًا ما ال يقل عن  19.5مليون دوالر شهريًا من نتيجه خساره صادرات النفط الخام.

الرمزية السياسية
مأرب رمز سيايس ومعقل دفاعي :آخر محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة املعرتف بها دول ًيا يف الشامل  ،وتستضيف ثالثة من املقرات العسكرية
اإلقليمية للحكومة ومكتب وزير الدفاع .ظلت القبائل يف مأرب إىل حد كبري موالية للحكومة املعرتف بها دوليًا  ،وال تزال تقاتل الحوثيني ؛ أي تغيري
يف الوالء سيزيد من إضعاف الحكومة املعرتف بها دوليًا.
مركز تجاري
عىل الرغم من الرصاع  ،شهدت مأرب استقرا ًرا نسب ًيا .ازدهر االقتصاد املحيل يف الغالب بفضل عائدات بيع الغاز واملنتجات النفطية املكررة  ،والتي
تم استخدامها دميومه تقديم الخدمات .كام ساهم تدفق النازحني من املناطق الشاملية  ،والذين استقر معظمهم يف مدينة مأرب  ،كام انه ساهم يف
التوسع البنياين والتنويع االقتصادي  ،باألضافه الزدهار األعامل التجارية الجديدة التي تقدم السلع والخدمات األساسية .تحتل مأرب موق ًعا اسرتاتيج ًيا
يربط بني العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون واملحافظات الجنوبية املعرتف بها دوليًا والتي تسيطر عليها الحكومة واململكة العربية السعودية
يف الشامل.
النازحني داخلياً
من منظور إنساين  ،كانت مأرب مالذًا آم ًنا ملئات اآلالف من األشخاص الذين يخشون العيش تحت سيطرة الحوثيني يف املناطق الشاملية  -ليس فقط
ألسباب أمنية ولكن أيضً ا ألسباب أيديولوجية .باعتبارها املدينة الوحيدة املستقرة واملزدهرة نسب ًيا يف البالد عىل مدار السنوات الخمس املاضية ،
شهدت مأرب أيضً ا هجرة داخلية كبرية .يقيم حال ًيا حوايل  5.1مليون نازح يف مأرب  ،يعيش  70%منهم يف مدينة مأرب ومأرب الوادي .حدث أكرب
نزوح باتجاه مأرب كان يف عام  ، 2015لكن النزوح الداخيل مستمر نتيجة لألعامل العدائية املتكررة .بينام يعيش العديد من النازحني يف مساكن
مستأجرة يف املجتمعات املضيفة  ،يعيش حوايل مليون شخص يف مساكن مؤقتة يف املخيامت الرسمية وغري الرسمية حيث يكون الوصول إىل املياه
والرصف الصحي واالحتياجات األساسية األخرى محدودًا.

•إن فقدان عائدات تصدير النفط الخام والحاجة إىل استرياد املزيد من الوقود والغاز لتغطية الطلب املحيل (إذا قام الحوثيون بتحويل ذلك إىل
مناطق أخرى تحت سيطرتهم) من شأنه أن يضغط عىل احتياطيات العمالت األجنبية الحكومية املعرتف بها دوليًا  ،مام يؤدي إىل زيادة انخفاض قيمة
الريال اليمني ( )YERوزيادة أسعار املواد الغذائية يف جميع أنحاء البالد.
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 .2الوضع الحايل يف حزيران
2.1

2021

القوى املحركه للرصاع

وشهد القتال يف مأرب تصاعدًا يف الرصاع يف حزيران ومتوز  .2020وسيطر الحوثيون خالل عام  2020عىل بعض األجزاء الغربية من املحافظة ،
لكنهم ظلوا خارج مدينة مأرب وبعيدًا عن حقول النفط والغاز  ،لكنهم استولوا عىل مناطق قريبة من السد يف الحدود الجنوبية الغربية للمحافظة.
بدأ الهجوم األخري يف بداية شباط  2021مع اشتداد االشتباكات عىل الجبهات الرئيسية غرب مدينة مأرب يف مديرية رصواح  ،وحول سد مأرب جنويب
املحافظة  ،وعىل طول الحدود بني مأرب والجوف .حيث أعاد الحوثيون تنشيط جهودهم للتوغل بأتجاه مأرب .كامن كان هناك اخبار عن غارات
جوية مكثفة عىل الخطوط األمامية  ،باإلضافة إىل زيادة يف الهجامت عرب الحدود من قبل الحوثيني عىل اململكة العربية السعودية.كام زادت  -حوادث
النزاع املوججه ضد املدنيني يف مأرب بشكل كبري يف أذار  ، 2021ويرجع ذلك يف الغالب إىل الغارات الجوية (نرشة كيمب االخبارية  .)2021/03/16جعلت
األعامل العدائية من الصعب تحديد عدد الضحايا املدنيني  ،لكن خسائر املقاتلني عالية يف كال الجانبني .ال تزال مدينة مأرب ومأرب الوادي تحت
سيطرة الحكومه املعرتف بها دوليا  ،إىل جانب مناطق العبديه والجبه وحارب وجبل مراد .تخضع حقول النفط والغاز يف الجزء الرشقي من مأرب
أيضً ا لسيطرة الحكومية معرتف بها دوليًا.
من املحتمل أن مأرب تستضيف حوايل مليوين شخص  ،مبا يف ذلك  1.5مليون نازح داخيل و  500,000نسمة هم السكان املحليني .يف حني أن
التقديرات الرسمية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تشري إىل أن عدد السكان يبلغ  1.1مليون فقط  ،فإن هذا الرقم يشمل أقل من  300,000من
السكان املحليني  ،وهو ما يزيد قليالً عن رقم تعداد عام ( 2004تم الوصول إىل رئيس ضباط األمن يف 2021/05/03؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .)2021/02/23
يعتقد معظم الخرباء أن عدد السكان قد تضاعف عىل األقل يف السنوات  17املاضية نتيجة للنمو الطبيعي للسكان .أفاد مكتب اإلحصاء باملحافظة أن
ما يصل إىل ثالثة ماليني شخص ميكن أن يعيشوا يف مأرب  ،مبا يف ذلك  2.5مليون نازح (موئل األمم املتحدة .)2021/04/08

 2.2التأثري عىل النواحي االنسانيه:
لقد أدى استمرا القتال بشكل خاص إىل خسائر فادحة يف صفوف النازحني مام اجربهم عىل النزوح مرة أخرى .وفرض مزيدًا من الضغط عىل
املجتمعات املضيفة  ،حيث ان املوارد كانت باالصل مستنزفه.
• عموما  ،بني كانون الثاين  2020كانون الثاين  ،2021نزح ما يقدر بـ  105,000شخص إىل املحافظة وداخلها  ،وانتقل معظمهم إىل مدينة
مأرب ومأرب الوادي  ،اللتني توفران املزيد من فرص كسب العيش واملساعدات اإلنسانية.
•منذ هجوم شباط  ،2021نزح أكرث من  20,000شخص داخل املحافظة – (الغالبية العظمى من او يف داخل منطقة رصواح (املنظمة الدولية
للهجرة .)2021/05/24

•اوقف مركزان صحيان يف رصواح أنشطتهام بعد تصاعد الرصاع  ،وتم إخالء أربعة مخيامت عىل األقل بالكامل يف الجزء الشاميل من املديرية.
يوجد حال ًيا  115موقع نزوح يف مأرب تستضيف  150,000شخص ( .)2021/06/15 CCCMغالبية النازحني يقيمون يف مساكن مؤقتة يف مواقع
النزوح أو املخيامت غري الرسمية ؛  60%منهم بحاجة إىل دعم املأوى (املنظمة الدولية للهجرة  .)2021/05/24تقع مواقع النازحني غري الرسمية عىل
ٍ
أراض خاصة بدون اتفاق رسمي عىل األرايض بني السلطات ومالك األرايض  ،مام يعرض النازحني داخل ًيا لخطر اإلخالء املستمر.

تقرير السيناريو

 2.3االستجابه اإلنسانية
منذ تصاعد األعامل العدائية يف شباط  ، 2021حاول عامل االغاثه األنسانيه توسيع نطاق استجابتهم .تم إنشاء فريق تنسيق إقليمي ملنطقه مأرب
يف أذار (ليحل محل فريق العمل للتنسيق يف مأرب) لتسهيل تنسيق االستجابة يف جميع أنحاء املحافظة  ،مبا يتامىش مع خطة عمليات مأرب .وفقًا
للخطة  ،سيقدم عامل االغاثه املساعدة األنسانيه العاجلة للنازحني حديثًا عىل مدى  90يو ًما من وصولهم إىل مواقع النزوح يف مأرب (مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية .)2021/03/12
وفقًا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،هناك حوايل  25منظمة إنسانية يف مأرب  ،مبا يف ذلك سبع وكاالت تابعة لألمم املتحدة  ،وست منظامت دولية
غري حكومية  ،و  12منظمة غري حكومية وطنية .يف كانون األول  ، 2020سجلت مديريات مأرب ومأرب الوادي ورصواح أعىل تواجد للمنظامت
اإلنسانية يف املحافظة  ،تليها مناطق رغوان ومدغال والجوبة والرحابة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .)2021/02/18تأثرت منطقة رصواح بشكل كبري
باالعامل العدائيه األخري  ،ورمبا انخفضت األستجابه اإلنسانيه .من بني  150,000نازح يف  115موقع نزوح يف املحافظة  21%،فقط من املواقع و
 56%من األفراد مشمولني مبجموعة تنسيق وإدارة املخيامت  ،مام يشري إىل أن مستوى االحتياجات التي مل يتم تلبيتها قد ارتفع .-
 ان معظم شبكات التنسيق االنسانيه  -يف مأرب مفعله  ،واملنظمة الدولية للهجرة هي وكالة األمم املتحدة الرائدة التي تقود جهود التنسق -يفاملحافظة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .)2021/02/18يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان تقديم املساعدة الفورية للنازحني حديثًا يف مأرب من خالل
تفعيل آلية االستجابة الرسيعة (صندوق األمم املتحدة للسكان .)2021/04/28

 2.4قيود وصول عامل األغاثه األنسانيه
يؤدي انعدام األمن عىل طول الجبهات بشكل متزايد إىل إعاقة إيصال املساعدات إىل مأرب .ال يزال وصول املساعدات اإلنسانية إىل بعض املجتمعات
األكرث ضعفًا بالقرب من نقاط الرصاع مقيدًا  ،مام يجعل من الصعب فهم احتياجات هذه الفئات األكرث ضعفًا .إن مبادرات االستجابة موجودة بالرغم
من أنها محدودة واألعداد التي تصل تفوق قدرة االستيعاب الحالية .زيادة تدفق النازحني إىل املواقع املكتظة يعمل عىل استنزاف القدرة عىل
االستجابة  ،والوصول إىل األشخاص النازحني يف املناطق النائية محدود .يف الظروف العادية ،ميكن الوصول إىل مدينة مأرب ومأرب الوادي عرب أربعة
طرق .من الصعب اآلن الوصول إىل ثالثة منها بسبب تزايد حدة القتال ،ومل يتبق سوى طريق واحد إىل الرشق – من مدينة مأرب إىل مأرب الوادي
وإىل العرب ومحافظة حرضموت.
الطرق الثالثة مع تحديات الوصول هي:
•الطريق املؤدي إىل الشامل الغريب من مدينة مأرب إىل منطقة الحزم بالجوف
•الطريق من غرب مدينة مأرب إىل محافظتي رصواح وصنعاء ومدينة صنعاء
•الطريق الرئييس املؤدي جنوبا من مدينة مأرب إىل منطقتي الجبة وجبل مراد ونزوال إىل مديرية حارب املحاذية ملحافظة شبوة .تقع اشتباكات
مفاجئة عىل طول هذا الطريق  ،وقد يؤدي تزايد القتال إىل عدم إمكانية الوصول إليها.

•يعيش حوايل  6,000مهاجر أفريقي يف مدينة مأرب .معظمهم تقطعت بهم السبل ألكرث من سبعة أشهر بسبب القيود املفروضة عىل الحركة
املتعلقة بكوفيد 19-والنزاع ( .)2021/03/11 MSFكام وردت تقارير عن تجنيد الحوثيني قرسا ً ملهاجرين يف املناطق الشاملية من البالد للقتال يف
الخطوط األمامية.
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 2.5البنية التحتية الرئيسية ملدينة مأرب
تم تحديد البنية التحتية الرئيسية يف مأرب من خالل تطبيقات األقامر الصناعية ( كتابولت) من خالل صور األقامر الصناعية التي تم التقاطها يف 11
نيسان  .2021يف مدينة مأرب  ،ترتكز عىل الجانب الرشقي وتتوسع رشقًا خارج املنطقة  ،حيث من املرجع ان يبدأ الناس بالتوجه بأتجاهها (رشقا)
النه الحوثيني يتقدمون من الغرب.

• 5مدارس ( 2خارج املدينة مبارشة) ال تظهر أي أرضار واضحة مع القليل من حركة السيارات حولها.
• 4مستشفيات داخل مدينة مأرب و  2خارجها مبارشة ؛ مل تشاهد اي سيارات بالقرب من املستشفيات الواقعه يف املناطق الريفيه .لوحظ نشاط
ملحوظ حول مجمع الغرير الطبي ومستشفى مأرب العام.
• 6نقاط تفتيش داخل املدينة و  2خارجها مبارشة عىل جميع الطرق الرئيسية ؛ ال يشء عىل طريق مأرب -حرضموت.
•حاجزان (قد يكون أحدهام مؤقتًا).
• 6آبار مياه كلها خارج مركز املدينة و  1برج مياه داخل املدينة.
• 4أسواق رئيسية داخل املدينة و  3أسواق خارجية أخرى.
• 14محطة وقود نصفها باملدينة والباقي يف الرشق.
•مطار واحد (غري جاهز للعمل ؛ تم تعليق البناء يف .)2018
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كامل ملدينة مأرب من قبل الحوثيني  ،و ()3
تشمل التغيريات املحتملة يف السيطرة عىل مأرب ( )1استيالء الحوثيني عىل مدينة مأرب  )2( ،حصا ًرا ً

اتفاق سالم محيل وتقاسم املوارد عن طريق التفاوض .يتناول هذا التقرير سيناريو سيطرة الحوثيني عىل مدينة مأرب والبنى التحتية للنفط والغاز.
يف هذا السيناريو  ،من املمكن وجود مجموعة متنوعة من التأثريات اعتامدًا عىل وسائل الرصاع وقدرة الحوثيني عىل االستفادة من موارد مأرب.

 3.1السيناريو :الحوثيون يسيطرون عىل مدينة مأرب ومنشآت النفط والغاز يف املحافظة
يستمر الرصاع داخل مدينة مأرب لعدة أيام بعد شن الحوثيني هجو ًما شامالً عىل املدينة  ،حيث تقاتل قوات اإلصالح وقوات الحكومه املعرتف بها
دوليا لالحتفاظ بسيطرتها عىل املدينه  .بينام تواصل اململكة العربية السعودية غاراتها الجوية عىل مقاتيل الحوثيني الذين يتقدمون عىل املدينة  ،ان
املدينة نفسها ليست مستهدفة خوفًا من وقوع إصابات يف صفوف املدنيني (انظر الصفحة  10اطراف الرصاع يف نزاع مأرب) .يشن الحوثيون هجوماً
ناجحاً عىل حقول النفط والغاز رشق مدينة مأرب و ويسيطرون عىل الطرق املتجهه رشقاً عرب الصحراء وجنوباً.
سيكون الرصاع قصري األمد نسب ًيا  ،لكن مع سيطرة الحوثيني عىل املدينة  ،فان التأثري سيكون كب ًريا .يفر العديد من املوالني لهادي واملسؤولني
الحكوميني البارزين للحكومه املعرتف بهم دول ًيا من املدينة مع بعض السكان املحليني .سيفرض الحوثيون سيطرة شديدة عىل من يبقى  ،وقد يقوم
ببعض األعامل األنتقاميه ضد  -البعض .يتصاعد الرصاع يف مناطق أخرى من اليمن  -معظمها يف الجنوب حيث يستغل املجلس االنتقايل الجنويب
( )STCضعف الحكومة املعرتف بها دوليًا  -بينام ترتاجع آفاق السالم برسعة .كام أن الرصاع يف جنوب مأرب يهدد بإلحاق الرضر بسد مأرب  ،الذي
يستخدم لتخزين املياه لري السهول .ميكن أن تتسبب األرضار الهيكلية يف السد يف حدوث فيضانات تؤثر عىل مخيامت النازحني وكذلك املخيامت
الغري رسميه يف املناطق املحيطة وتعوق الوصول إىل اسباب العيش.
يعود قرار الحوثيني مبحاولة السيطرة عىل املدينة إىل عدد من العوامل  ،من بينها:
•االعتقاد بأن السيطرة عىل مدينة مأرب ستزيد من نفوذها التفاويض إذا سعت الواليات املتحدة إىل تجديد جهود السالم يف اليمن
•آفاق زيادة اإليرادات وضامن إمداد صنعاء بالغاز
•توقع دخل إضايف من السيطرة عىل مثل هذا املركز االقتصادي املهم
•ضعف ملحوظ للحكومة املعرتف بها دوليًا حيث أن اململكة العربية السعودية والتحالف العريب يقلالن من دعمهم وكام ان هناك تزايد يف
االحتجاجات املناهضة للحكومة الرشعيه يف املناطق أخرى من البالد
•تشجيع ايراين والتي ترى يف الرصاع املتزايد يف اليمن وسيلة للضغط عىل اإلدارة األمريكية الستعادة عالقاتها مع إيران.
•زيادة الدعم لبعض القبائل الذين يغريون الوالء مستشعرين أن الحكومة املعرتف بها دوليًا آخذة يف الضعف.

 1يف أبريل  ، 2021بدأت خدمات النقل الجوي التابعة لألمم املتحدة تشغيل الرحالت الجوية بني عدن ومأرب مرة واحدة يف األسبوع عرب مهبط طائ رات امن (.)SAFER
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 3.2التأثري اإلنساين:
 3.2.1النزوح املحتملة
ان هجوم شامل عىل مدينة مأرب من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من النزوح ويعرض السكان للمخاطر  ،كام انه سيؤدي إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية.
ان التصعيد يف النزاع سيؤدي اىل نزوح أكرث من  500,000شخص  ،معظمهم من مديريه إىل أخرى داخل املحافظة بحثًا عن األمان وباتجاه محافظات
الجوف وحرضموت وصنعاء وشبوة .سيفضل معظم املعارضني لجامعه الحويث يف مأرب الفرار عىل العيش تحت حكم الحوثيني .ومع ذلك  ،سيتم
تهجري غالبية الناس مع انتشار القتال يف جميع أنحاء املدينة وانقطاع الخدمات العامة .بينام البعض االخر من السكان  ، -الذين مل يجدوا إىل الوسائل
أو مل يستطيعوا الخروج من املدينه يف الوقت املناسب  ،سيصبحون محارصين يف املدينة حيث سيسيطر الحوثيون عىل نقاط الدخول  /الخروج
ويقيدون الحركة بشدة.

تقرير السيناريو

مدينة مأرب والتحرك رشقًا  ،يبدأ املزيد من الناس يف التحرك نحو حرضموت .بسبب الطبيعية الصحراوية الشاسعة يف حرضموت  ،من املرجح أن
يعتمد األشخاص الذين يفرون إىل املحافظة بشكل كبري عىل املساعدات اإلنسانية  ،خاصة أثناء الرحلة النزوح .بالرغم ان معظم النزوح السابق  -من
مأرب كان إىل محافظة صنعاء ومدينة صنعاء خصوصا بني عامي  2014و  ، 2021فانه لن يتمكن سوى عدد قليل من األشخاص من عبور جبهات
القتال والتحرك غربًا نحو صنعاء يف حالة حدوث هجوم واسع النطاق عىل مدينة مأرب.
الرصاع الذي طال أمده
إذا طال أمد الرصاع داخل مدينة مأرب وأصبح أكرث عنفًا  ،مبا يف ذلك الرضبات الجوية عىل املناطق املأهولة بالسكان  ،فمن املرجح أن
يكون النزوح باتجاه املحافظات األخرى اكرث  .ستزداد االحتياجات اإلنسانية ألن معظم الناس سيفقدون سبل  -العيش والخدمات
األساسية .سيتم تقييد وصول املساعدات اإلنسانية بشدة  ،حيث يتعني عىل املنظامت اما تعليق أنشطتها اعاده متوضعها .سيشهد الرصاع
يف مناطق أخرى – تصعيدا ّ كبريا حيث سيحاول كال من الحوثيون والحكومة املعرتف بها دول ًيا الدفع بقوات الطرف اآلخر بعيدًا عن مأرب.

كم عدد األشخاص الذين ميكنهم مغادرة مأرب بالسيارة؟

100,000

يف نيسان  ، 2021تم إحصاء  13,000سيارة يف أكرث املناطق اكتظاظًا بالسكان داخل
مدينة مأرب .ميكن لحوايل  100,000شخص (ستة أشخاص لكل مركبة) الفرار بالسيارة
 ،لكن العائق الرئييس سيكون حالة الطرق واعاقه الحركه بواسطه نقاط التفتيش وعدم
قدرة املركبات عىل مواصله الحركه.

50,000
250,000

 3.2.2وصول األشخاص املحتاجني إىل الخدمات األساسية واملساعدات

75,000

25,000

من املتوقع أن يبقى نصف النازحني عىل األقل (حوايل  250ألف شخص) داخل املحافظة  ،مع نزوح الناس نحو مناطق أكرث أمانًا مع اقرتاب الحوثيني
من الغرب - .تعتمد هذه التوقعات يف الغالب عىل تحليل اتجاهات النزوح بني  ، 2021-2014والذي أظهر أن  80%من  -حاالت النزوح يف مأرب
كانت داخل املحافظة .علامّ ان مستوى العنف وطول النزاع سيؤثرعىل أمناط النزوح.
واملحافظة الثانية التي يُقدر أنها تستقبل أعدادا ً كبرية من النازحني داخلياً من مأرب هي الجوف ( 100،000نسمة)  ،متاشياً مع االتجاهات السابقة.
ويفرتض هذا أيضً ا أن الحوثيني سيتقدمون يف الغالب من الغرب نحو مدينة مأرب .سيتم تهجري السكان املتبقني إىل شبوة ( )75,000وحرضموت
( )50,000وصنعاء ( .)25,000زاد النزوح من مأرب إىل شبوة بشكل كبري منذ عام  2020ومن املرجح أن يستمر .عىل الرغم من أن االتجاهات
التاريخية ال تظهر أي نزوح إىل حرضموت بني  ، 2019-2014فقد انتقل عدد قليل من األرس إىل املحافظة يف  .2021-2020مع اقرتاب الرصاع من

سينخفض الوصول إىل السلع والخدمات األساسية للنازحني حديثًا  ،والذين بقوا يف املدينة  ،وأولئك الذين يعتمدون عىل ازدهار املدينة .حتى نزاع
قصري نسب ًيا ومكثف داخل مدينة مأرب أو يف محيطها املبارش سيؤثر سل ًبا عىل النشاط االقتصادي يف جميع أنحاء املحافظة.ان كال من الرصاع يف
املناطق املأهوله  ،الذي قد يصل برسعة إىل املنطقة التجارية (حيث أن مأرب مدينة صغرية)  ،وكذلك التغيري الحاكميه سيعطل بشكل كبري الوصول
إىل األسواق واألنشطة التجارية األخرى .ومع زيادة تعطيل يف الخدمات العامة  ،ستظل االحتياجات األساسية غري متوفره بشكل متزايد.
يف حني أن الوصول إىل السلع والخدمات األساسية يكون أكرث تقييدًا أثناء العمليات العدائيه النشطه  ،فإن التحديات  -ستتجاوزمجرد وقف األعامل
العدائية .من املتوقع ان األعامل العدائيه لن يتسبب  -يف إلحاق أرضار كبريه بالبنية التحتية  ،خاصة مع انخفاض الغارات الجوية والقصف املتبادل.
ونظ ًرا إلمكانية إصابة العديد من األشخاص يف تبادل إطالق النار  ،فمن املحتمل أن تتعرض املستشفيات لالكتظاظ برسعة .ومن املتوقع أن تنترش
األمراض  -وخاصة كوفيد - 19-بشكل رسيع وتصبح خارج السيطره  ،وقد تتفاقم بسبب النزوح وعدم القدره عىل الوصول إىل خدمات الرعاية
الصحية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ؛ ومع ذلك  ،فإن األرقام الدقيقة لن تكون متاحة بسبب نقص االختبارات .سيتأثر تزويد الطاقه
الكهربائيه ؛ يف األجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون من املدينة  ،ميكن االستيالء عىل الوقود .من املتوقع أن تزداد مستويات انعدام األمن الغذايئ
يف مأرب نتيجة الرتفاع أسعار السلع األساسية بسبب سيطرة الحوثيني عىل طرق اإلمداد  ،وارتفاع تكلفة الحصول عىل املؤن يف مناطق العمليات
العسكريه  ،ونقاط التفتيش الكرثه و التي ستفرض رسوم عبور .من املرجح أن تكون مستويات انعدام األمن الغذايئ أعىل بني النازحني الذين ال
يستطيعون الوصول إىل سبل العيش ويصبحون أكرث اعتامدًا عىل املساعدة اإلنسانية.
املياه واألرايض هي باألصل سبب رئييس للتوتر وميكن أن تزداد أكرث مع حركات النزوح الكبرية .من املتوقع أن تكون العالقات  -املتبادله أقل
اشكاال بني النازحني واملجتمعات املضيفة يف شبوة وحرضموت وذلك بفضل كرم ضيافة السكان يف تلك املناطق.
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 3.2.3وصول املستجيبني اإلنسانيني إىل املحتاجني

 3.3.2إنتاج الغاز البرتويل املسال يف مأرب

وبينام تزداد االحتياجات  ،فإن انخفاض الوصول للمساعدات اإلنسانية الناتج عن تزايد العنف  ،و املقرتن مبحدوديه التمويل  ،والذي سيؤثر بشكل
كبري عىل تقديم املساعدات اإلنسانية .قد تؤدي حاجة املنظامت اإلنسانية إىل االنتقال إىل مناطق أكرث أمانًا إىل جذب نزوح األشخاص نحو األماكن
التي تتوفر فيها املساعدة .إذا أدى النزاع إىل تعطيل الوصول إىل الخدمات لفرتة طويلة  ،فان الحاجه لدرجه معينه من العون و املساعده لدى عدد
متزايد من األشخاص ستبداء باألزدياد .

تعترب منشأة إنتاج غاز البرتول املسال التي تقوم بتشغيلها رشكه صافر يف مأرب املصدر الرئييس للغاز  -املسال (غاز الطهي) يف جميع أنحاء اليمن.
إذا قلل الحوثيون إمدادات الغاز إىل األسواق الحكومه املعرتف بها دول ًيا  ،فسيتعني عىل الحكومة استرياد الغاز لتلبية االحتياجات املحلية  ،مام يزيد
من الضغط عىل قيمة العملة.

ستتطلب التغيريات الرسيعة يف خطوط السيطره بني الفرقاء من املنظامت غري الحكومية الدولية إعادة التفاوض بشأن الوصول .فإذا كانت مدينة
مأرب تحت سيطرة الحوثيني  ،فسيتعني عىل املنظامت إعادة التفاوض بشأن الوصول مع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون
الدويل الذي يديره الحوثيون  ،وسيتعني الوصول إىل مدينة مأرب من صنعاء بدالً من عدن و الجنوب .قد تتسبب العقبات البريوقراطية يف تأخري
الحصول عىل تصاريح العمل وتسليم املساعدات.
ستواجه القدرة عىل تقديم املساعدة اإلنسانية تحديات بسبب العنف والقيود املفروضه عىل ارض الواقع عىل الوصول ،فضالً عن انخفاض التمويل
ونقص الوقود .ميثل البعد الجغرايف للجزء الرشقي من املحافظة واملناطق املجاورة  ،كونها صحراوية بشكل عام ،تحديًا إضاف ًيا لالستجابة.

 3.3اآلثار االقتصادية
 3.3.1التأثري حسب مناطق السيطرة
يف مأرب
إذا قام الحوثيون بتحويل ما يتم إنتاجه يف مأرب إىل مناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم  ،فمن املرجح أن يؤدي فقدان اإليرادات إىل تدهور الخدمات
العامة يف املحافظة .من املرجح ايظا أن يتم تخفيض رواتب املوظفني العموميني  ،حيث ستفتقر الحكومة املعرتف بها دول ًيا إىل املوارد بشكل متزايد.
من املتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار املشتقات النفطية وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية إىل استنزاف ميزانيات األرس .يف حني أن سبل العيش يف مأرب
ستتعطل مؤقتًا بسبب النزاع ،ان معظم من سيبقوا يف املدينة تحت سيطرة الحوثيني سيكونون قادرين عىل استئناف عملهم  ،وعليه ليس من املتوقع
 أن ينخفض دخل أرسهم بشكل كبري .إن فرض رضائب أكرب عىل السلع القادمة من املناطق الحكومية املعرتف بها دوليًا اىل مأرب من شأنه أن يدردخالً أعىل للحوثيني ،لكنه سيزيد األسعار بالنسبه للسكان.
يف املناطق الحكومية املعرتف بها دوليا
قد تؤثر خسارة اإليرادات من إنتاج النفط والغاز يف مأرب عىل قدرة الحكومة املعرتف بها دول ًيا عىل متويل الواردات .وهذا من شأنه أن يؤدي
إىل انخفاض قيمة الريال وزيادة أسعار الغذاء والوقود يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة املعرتف بها دوليًا .من شأن القوة الرشائية لألرس التي
تعيش يف املناطق الحكومية املعرتف بها دوليًا أن تنخفض  ،مام يدفع املزيد من األرس إىل أتخاذ وسائل تأقلم مرضه .ستفقد الحكومة املعرتف بها
دوليًا أيضً ا املوارد الالزمة لتمويل الرواتب العامة يف مأرب  -والتي يتم دفعها حتى اآلن عىل أساس شهري عىل عكس املناطق األخرى  -مام يزيد من
الضغط عىل قدرة األرس عىل تحمل االحتياجات األساسية .قد تشهد بعض املناطق ارتفا ًعا إضافيًا يف األسعار نتيجة لزيادة الطلب الناتج عن تدفق
املزيد من  -النازحني.
يف مناطق الحوثيني
ال يتوقع انخفاض قيمة العملة يف مناطق سيطرة الحوثيني .بالرغم أنهم قد ال يتمكنون من تصدير النفط الخام  ،فإن بيع وتوزيع منتجات الوقود
مهم إليرادات الحوثيني ، -انه من املرجح أن ترتفع أسعار نقل السلع من الجنوب إىل مناطق الحوثيني
املكرر وتوزيع الغاز ميكن أن يكون مصد ًرا ً
كنتيجة النخفاض قيمة الريال يف املناطق الحكومية املعرتف بها دوليًا .سينخفض دخل األرس بالنسبة للكثريين  ،وخاصة النازحني  ،الذين فقدو العمل
يف مأرب.

عىل الرغم من أنه من غري املحتمل أن يتمكن الحوثيون من تكرار منوذج البحث عن الريع الذي أنشأوه لتوزيع وبيع غاز البرتول املسال يف مناطق
الحوثيني يف أماكن أخرى  ،إال أنهم قد يزيدون من مقدار الرسوم والرضائب املفروضة عىل رشكات نقل غاز البرتول املسال .من املفرتض أن تنتقل
تكاليف التشغيل املتزايدة إىل املستهلك  ،مام يؤدي إىل ارتفاع أسعار غاز البرتول املسال يف املناطق الخارجة حاليًا عن سيطرة الحوثيني.
تنتج صافر ما مجموعه  23,000برميل يوميًا من غاز البرتول املسال  ،أي ما يعادل  75-70شاحنة غاز البرتول املسال يوميًا .يُنقل ما يقدر بنحو
 70-60%من إجاميل اإلنتاج اليومي من غاز البرتول املسال بالشاحنات إىل املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون .إذا حصل الحوثيون عىل نسبة 30%
املتبقية من غاز البرتول املسال املخصص للمناطق الحكومية املعرتف بها دول ًيا  ،فيمكنهم السعي لتحقيق ربح يرتاوح بني  610آالف دوالر و 2.6
مليون دوالر يف اليوم .ومع ذلك  ،تجدر اإلشارة إىل أن إجاميل الربح يتم تقاسمه بني مختلف الرشكاء عىل طول سلسلة التوريد (مناقشات أكابس مع
الجهات الفاعلة التشغيلية) .انظر الجدول يف منهجية امللحق .1

باإلضافة إىل غاز البرتول املسال  ،تقوم صافر أيضً ا بإنتاج وبيع النوع الخاص بها من غاز السيارات  C5يف السوق املحلية C5 .هو عبارة عن مزيج من
غاز تلقايئ  C5نقي وبنزين عايل األوكتان .يف أبريل  ،2021تم إنتاج ما مجموعه مليون لرت ( 550,000لرت من  C5النقي املخلوط مع 450,000
ريال مينيًا للرت الواحد عند
لرت من البنزين عايل األوكتان) .تستخدم صافر حاليًا أرباح مبيعات  5Cلتغطية تكاليفها التشغيلية  ،حيث تتقاىض ً 450
نقطة اإلنتاج  ،بينام يبلغ سعر  C5يف محطات الوقود  500ريال ميني .قد يتطلع الحوثيون إىل زيادة سعر الغاز من نوع  C5الستخراج نسبة أعىل
من اإليرادات (مناقشات أكابس مع الجهات الفاعلة التنفيذية).

 3.3.3إنتاج الزيت الخام واستهالك الوقود املحيل
حاليًا  ،يتم إنتاج ما يقدر بنحو  18,500برميل يوميًا من النفط الخام يف املربع  18يف مأرب ؛ يتم إرسال  8500برميل يوميًا عرب خط أنابيب إىل
مصفاة مأرب  ،يف حني يتم تخصيص  10,000برميل يوميًا لتصدير النفط الخام الشهري عرب ميناء رودم  /النشميه يف شبوة .ستخرس الحكومة املعرتف
بها دوليًا حوايل  19.5مليون دوالر أمرييك شهريًا .يف حني أن الحوثيني لن يكونوا يف وضع يسمح لهم بتصدير النفط الخام  ،إال أنهم قد يستطيعون
الحصول عىل عائدات متزايدة من البيع املحيل للنفط الخام واملنتجات النفطية املكررة  -ما بني  600ألف دوالر و  1.4مليون دوالر يوميًا .من شأن
املزيد من الوصول املبارشلحقول النفط أن يساعد يف التخفيف من أعباء ضعفهم الحايل املتمثل باعتامدهم عىل الوقود الذي يدخل مناطق سيطرتهم
من مصادر خارجية  -إما املستورد عرب ميناء الحديدة أو بالشاحنات برا ً من مناطق سيطره الحكومه املعرتف بها.
يف حني يتم إنتاج كمية أكرب من النفط الخام يف حرضموت عىل أساس يومي (تقدر بنحو  33ألف برميل يف اليوم مقارنة بـ  18,500برميل يف اليوم
يف مأرب)  ،فإن النفط الخام املنتج يف مأرب يحمل قيمة أكرب من وجهة نظر االستهالك املحيل للوقود .ميكن استخدامه مبارشة يف مولدات الكهرباء
الكبرية واملركبات الثقيلة (مثل تلك التي تنتجها رشكة كاتربيلر) ومضخات املياه (مثل تلك املستخدمة يف زراعة القات) .يعترب النفط الخام الغني
بالكربيت املنتج يف حرضموت أقل قابلية لالستخدام بشكل مبارش  ،وهو ما يفرس جزئيًا سبب تصدير غالبية النفط الخام املنتج يف حرضموت (عىل
وجه التحديد املربع  )14إىل خارج اليمن.
تتلقى مصفاة مأرب باملتوسط ما مقداره  8500برميل يوميا من النفط الخام .يقدر اإلنتاج اليومي للمصفاة بـ 700,000 - 660,000لرت من
البنزين (ما يعادل  4400-4150برميل) وما بني  500,000 - 460,000لرت من الديزل (ما يعادل  3145 - 2890برميل) .تنتج مصفاة مأرب
برميل) يوميًا  ،لكن يتم تصدير زيت الوقود عرب شبوة وهو ليس لالستهالك املحيل .تغطي كمية البنزين
أيضً ا  150ألف لرت من زيت الوقود (ً 349
والديزل املنتجة يف املصفاة الطلب املحيل عىل الوقود  ،حيث تتطلب مدينة مأرب حوايل  600,000لرت من البنزين و  500,000لرت من الديزل
(مناقشات أكابس مع الجهات التنفيذية).
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جدول  1معدالت اإلنتاج اليومية ملصفاة مأرب
برميل

لرت
بنزين

660,000–700,000

4,150–4,400

ديزل

460,000–500,000

2,890–3,145

150000

943

1,270,000–1,350,000

7,983–8,500

زيت الوقود
املجموع

إذا متكن الحوثيون من فرض أسعار أعىل بكثري يف صنعاء أو يف السوق السوداء املوازية املتضخمة بشكل كبري و املفروضة يف كافه املناطق األخرى
التي تحت سيطرتهم  ،فيمكنهم بذلك زيادة القيمة اليومية لتجارة إنتاج مأرب ما بني  5.5-2.4مليون دوالر أمرييك يف اليوم .من املرجح أن
تؤثر أسعار املشتقات النفطية املتزايدة يف مأرب عىل القوة الرشائية لألرس  ،مام يدفع الناس إىل تبني اسرتاتيجيات مواجهة سيئه وزيادة مستويات
انعدام األمن الغذايئ.

جدول  3إجاميل اإليرادات اليومية املحتملة يف مأرب بناء عىل أسعار صنعاء الرسمية والسوق املوازية
لرت

برميل

املصدر :مناقشات أكابس مع الجهات الفاعلة التشغيلية

من  18,500برميل يوم ًيا من النفط الخام املنتج يف املربع  18يف مأرب  ،تم تخصيص  10,000برميل يوم ًيا لصادرات النفط الخام عرب ميناء رودم
 /النشميه يف شبوة .يف كل شهر  ،يتم تصدير ما مجموعه  600,000برميل من النفط الخام عرب رودوم  /النشميه؛  300,000( 50%برميل) يأيت  18من
مأرب  ،بينام تأيت الـ  50%األخرى من بعض املربعات املنتجة للنفط يف شبوة .يُنقل النفط الخام املنتج من املربع  18حال ًيا بالشاحنات إىل غرب أياد (قطعة )4
 ،حيث يتم نقله بعد ذلك عرب خط أنابيب إىل محطة تصدير رودوم  /النشميه عىل ساحل شبوة.

قد يتطلع الحوثيون إىل زيادة كمية الوقود التي يتم إرسالها إىل مصفاة مأرب .عىل الرغم من أن سعتها املعلنة تبلغ  10,000برميل يف اليوم  ،خالل
الرصاع  ،كانت هناك فرتات تجاوزت فيها كمية الوقود املرسل إىل املصفاة هذه السعة .نظ ًرا ألن جودة خام مأرب الخفيف تفسح املجال لالستخدام
املبارش يف اآلالت الثقيلة وميكن معالجتها بسهولة ألغراض االستهالك العام  ،ميكن للحوثيني استخدام  10,000برميل يوميًا املخصصة حاليًا للتصدير
داخل ًيا.

 3.3.4قيمه انتاج النفط و الغاز يف مأرب بالدوالر االمرييك
تبلغ القيمة التجارية إلجاميل عائدات مأرب من صادرات النفط واملنتجات املكررة والغاز البرتويل املسال  2مليون دوالر أمرييك يف اليوم بنا ًء عىل
أسعار مأرب للمنتجات النفطية كام ورد يف تقرير برنامج األغذية العاملي يف عام  2021والسعر الدويل البالغ  56دوال ًرا أمريكيًا للربميل الواحد املعد
للتصدير (تحليل الضعف ورسم الخرائط التابع لربنامج األغذية العاملي).

جدول  2إجاميل اإليرادات اليومية املحتملة ملأرب بنا ًء عىل األسعار الرسمية

تقرير السيناريو

السعر الرسمي الحد األدىن لإلي رادات عىل
أساس سعر صنعاء
يف صنعاء
(بالدوالر األمرييك)
(دوالر)

1,580,000

10,000

بنزين

700,000

4,400

0,85

ديزل

500,000

3,150

0,85

زيت
الوقود

150000

برتول خام

غاز

1,890,000

950
165500

أسطوانة

املجموع

سعر السوق السوداء الحد األقىص لإلي رادات
اليومية (بالدوالر األمرييك)
يف صنعاء (دوالر)
( 0,50لكل لرت)

790,000

595,000

1,07

749,000

425,000

1,07

535,000

0,85

130000

7,5

1,260,000

2,410,000

1,07
20
لكل اسطوانة

160,000

3,316,000

5,550,000

املصدر :مناقشات أكابس مع الجهات الفاعلة التشغيلية
إذا متكن الحوثيون من السيطرة أو عطلوا صادرات النفط الخام يف مأرب  ،فإن الحكومة املعرتف بها دوليًا ستخرس  19.5مليون دوالر شهريًا (300
ألف برميل مرضوبًا يف  65دوال ًرا أمريكيًا  ،القيمة الحالية للربميل الواحد يف سوق الوقود العاملي) .و هذا ميثل حوايل  22.5%من إجاميل اإليرادات
الحكومية املعرتف بها دوليًا (مع األخذ باألعتبار ان إجاميل إيرادات الحكومة املعرتف بها دوليًا والتي تقدر  1.6مليار دوالر أمرييك يف عام .)2019
تم تعديل هذا التقدير بنا ًء عىل سعر الرصف الحايل يف عدن بحوايل  890ريال ميني لكل  1دوالر أمرييك  ،أي ما يعادل مليار دوالر أمرييك  ..ستؤثر

لرت

برميل

األسعار الرسمية يف مأرب (الدوالر األمرييك)

إجاميل اإلي رادات اليومية (بالدوالر األمرييك)

1,580,000

10,000

( 65سعر النفط الدويل)

650,000

خسارة صادرات النفط الخام عىل قدرة الحكومة املعرتف بها دوليًا عىل متويل الواردات وستؤثركذلك عىل سعر رصف الريال يف أراضيها.

بنزين

700,000

4,400

( 0,21لكل لرت)

144,118

ديزل

500,000

3,150

( 0,71لكل لرت)

352,941

 3.3.5مساهمة موارد مأرب يف إجاميل إيرادات الحكومة املعرتف بها دول ًيا

زيت الوقود

150000

950

( 0,71لكل لرت)

105,882

1,890,000

165,500
أسطوانة

( 4,12لكل أسطوانة)

681,471

برتول خام

غاز
املجموع

املصدر :مناقشات أكابس مع الجهات الفاعلة التشغيلية

1,934,412

جاءت ثالثة أرباع اإليرادات املالية العامة للحكومة املعرتف بها دول ًيا والبالغة  923مليار ريال ميني يف عام  2019من قطاع النفط والغاز .شكلت
مساهمة مأرب اإلجاملية يف تصدير النفط والبيع املحيل للوقود املكرر وغاز الطهي حوايل ربع إجاميل اإليرادات العامة وأكرث من ثلث إجاميل إيرادات
النفط والغاز التي تحصلت عليها الحكومة الرشعية يف عام  ،2019أي ما يعادل  623مليار ريال ميني ( 1.1مليار دوالر).
من املهم اإلشارة إىل أن صادرات النفط الخام يف املربع  81مل تبدأ حتى الربع األخري من عام  ،2019وكذلك من أواخر عام  2015حتى حزيران ،2019
وعليه مل تتمكن الحكومة املعرتف بها دوليًا من الوصول إىل عائدات غاز البرتول املسال املتولدة يف مأرب .مع وضع هذا يف االعتبار ،فانه من املحتمل
أن تكون أهمية عائدات النفط والغاز يف مأرب أكرب من تلك املوضحة يف الرسم البياين التايل  -وكذلك الخسارة التي ستتكبدها الحكومة املعرتف بها
دول ًيا إذا سيطر الحوثيون عىل مأرب.
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 3.3.8محطة كهرباء
كام سرياقب الحوثيون محطة مأرب للكهرباء التي تعمل بالغاز والتي تبلغ قوتها  340ميغاواط والتي كانت تزود الشبكة الوطنية قبل األزمه .متر
الشبكة الوطنية عرب املناطق التالية :مأرب  -صنعاء  -الحديدة  -تعز  -إب (يريم)  -عدن  -الضالع  -لحج  -أبني (جعار) .بعد فرتة وجيزة من تصاعد
الرصاع يف أذار  ، 2015انقطعت الشبكة الوطنية عن العمل بسبب انقطاع يف الدائرة بني مأرب وصنعاء  ،مام ترك املحافظات الشاملية والشاملية
الغربية التي يسيطر عليها الحوثيون بدون مصدر رئييس للكهرباء .ستكون املناطق التي تسيطر عليها الحكومة املعرتف بها دول ًيا عرضة إلدارة الحوثيني
ملحطة الطاقة  ،وسيحتاج الحوثيون إىل إصالح الدائرة بني مأرب وصنعاء من أجل االستفادة من محطة الطاقة.

 3.4التأثريات السياسية
األحداث يف مأرب لديها إمكانية كبرية للتأثري عىل الوضع يف أماكن أخرى من اليمن .من املرجح أن يؤدي سقوط مأرب يف أيدي الحوثيني إىل انهيار
جهود السالم التي ترعاها األمم املتحدة  ،وفتح فصل جديد من العنف يف البالد .نظ ًرا ألنه من غري املرجح أن يكون الحوثيون سباقني يف السعي لتحقيق
السالم  ،فإن مشهد الرصاع سيتم تحديده إىل حد كبري من خالل إجراءات الحكومة املعرتف بها دول ًيا واملجلس االنتقايل الجنويب.

املصدر :جدول املوازنة الحكومية املعرتف بها دوليًا  ،2019أكابس

 3.3.6تدمري وتعطيل املنشئات النفطية

يف حالة حدوث قتال بالقرب من حقول النفط والغاز  ،فأن هكذا أضطربات يف املنشآت من املمكن ان تؤثر عىل اإلنتاج .سيعتمد اإلطار الزمني
لإلصالحات عىل مدى الرضر .قد تستغرق التقييامت والربوتوكوالت األمنية ما يصل إىل ستة أشهر  ،ولكن نظ ًرا ألهمية مأرب الستهالك الوقود املحيل
 ،فمن املرجح أن يتم ترسيع العملية .قد يكلف التأخرييف األصالح ملدة ستة أشهر ما يصل إىل  360مليون دوالر أمرييك يف اإليرادات املفقودة ( ما
عدا تكاليف اإلصالح) .هذا هو الحد األقىص للتقدير  ،بنا ًء عىل القيمة اليومية الحالية لإلنتاج وبافرتاض توقف كل اإلنتاج ملدة ستة أشهر .لكن يف حال
ان االرضار ام تطال جميع خطوط األنابيب أو املرافق  ،فسيكون هذا الرقم أصغر بكثري.
يدرك الحوثيون التأثري السلبي النخفاض الوصول إىل عائدات النفط والغاز عىل الحكومة املعرتف بها دوليًا وقدرتها عىل تسهيل متويل الواردات ومنع
املزيد من االنخفاض الكبري يف قيمة الريال يف املناطق خارج سيطرة الحوثيني .وعليه فأنهم إذا مل يكونوا يف وضع يسمح لهم باالستيالء عىل منشآت
صافر للنفط والغاز متا ًما  ،فقد يتطلع الحوثيون إىل تعطيل خط تصدير النفط الخام  -وتحديدا ً نقل الوقود بالشاحنات من املربع  81إىل غرب أياد
يف شبوة.

 3.3.7آفاق تصدير النفط الخام قبل الحوثيني
إذا سيطر الحوثيون عىل مأرب ومنشآت صافر للنفط والغاز  ،فمن غري املرجح أن يتمكنوا من تصدير النفط الخام بعد ذلك بوقت قصري .تشمل
الخيارات املتاحه حاليا خط أنابيب مأرب  -رأس عيىس (الذي مل يتم تشغيله منذ عام  )2015وسيتطلب أيضً ا حل معضله وحدة التخزين والتفريغ
العامئة ( - )FSOاستخراج  1.14مليون برميل من النفط الخام املوجودة حاليًا عىل منت الناقلهوكذلك تأمينها  .يطالب الحوثيون بإعادة تأهيل
وتفريغ املخزن العائم صافر للقيام بدوره قبل األزمه كمحطة تصدير رئيسية  ،عىل الرغم من أن هذا غري مرجح نظ ًرا لعمره وحالته .تشمل البدائل
األخرى تركيب ناقله بديلة  ،لكن هذا سيتطلب وقتًا إضافيًا لتحويل ناقلة وقود إىل سفينة عامئة وتخزين وتفريغ منها .سيكون الخيار األكرث قابلية
للتطبيق هو أن يواصل الحوثيون تقدمهم العسكري يف شبوة والسيطرة عىل مرافق التصدير الرئيسية عىل طول ساحل شبوة  ،مبا يف ذلك محطة رودوم
 /النشميه حيث تقوم الحكومه املعرتف بها دوليا حال ًيا بتصدير النفط الخام منه.

إذا أدى رصاع مأرب إىل تعزيز املشاعر املعادية للحوثيني يف جميع أنحاء الجنوب  ،وتوحيد الفصائل املوالية لهادي والعديد من القبائل يف تحالف
غري رسمي مناهض للحوثيني مع الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب  ،فقد يدفع الرصاع إىل دورة أخرى من التصعيد  ،و اعامل
ودعم كب ًريا  ،فسيكون
عدائيه واسعة النطاق ودفع أي فرص للسالم بعيدا .عىل العكس من ذلك  ،إذا فقدت الحكومة املعرتف بها دوليًا مصداقية
ً
هناك رصاع عىل السلطة يف الجنوب .قد يسمح هذا للحوثيني مبواصله زحفهم إىل شبوة وإثارة مزيد من الرصاع .باملقابل  ،فمن شأن وقف إطالق
النار املحيل واالتفاق عىل مشاركة املوارد مع املجلس االنتقايل الجنويب القوي أن يوفر األمل يف عملية سالم أوسع  -وهي عملية يحتاج فيها الرشكاء
الدوليون إىل أن يكونوا أكرث استعدادًا لالنخراط مبارشة مع جميع األطراف .مع األخذ باالعتبار حرص الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية
عىل إنهاء الرصاع يف اليمن  ،فإن أي عالمة عىل إحراز تقدم ستزيد الضغط عىل املجتمع الدويل لالعرتاف بالحوثيني كسلطة رشعية يف الحكم اليمني.

 .4نظره عامه
 4.1اطراف النزاع يف مأرب
تضم السلطات املحلية مزي ًجا من زعامء القبائل واملوظفني املعينني رسميًا املرتبطني مع الحكومة املعرتف بها دوليًا  ،حيث يعمل الحاكم  -الشيخ
سلطان العرادة  -كقوة وازنه .خالل الرصاع  ،برزت مأرب كمثال عىل الحكم املحيل الفعال  ،معززة باألمن النسبي والتامسك االجتامعي واملوارد
االقتصادية (أكابس .)2021/02/19
عامل ها ًما يف تنظيم املجتمع يف ظل غياب الدولة .هناك سبع تجمعات قبلية رئيسية يف املحافظة .تعترب
يتمتع سكان مأرب بهوية قبلية قوية وكانت ً
قبائل مراد وعبيدة األكرب واألكرث نفوذا ً .العديد من زعامء قبيلة مراد موالون لحزب املؤمتر الشعبي العام ولديهم أكرب حضور يف هياكل الدولة يف مأرب.
تتواجد قبيلة عبيدة يف الغالب يف منطقة مأرب الوادي التي تغطي النصف الرشقي من املحافظة وتشمل حقول النفط والغاز .تعترب قبيلة عبيدة من
املوالني لحزب اإلصالح (من مؤمتر الشعب العام) بعد بدء األزمه اليمنيه وتحالف الرئيس السابق عيل عبد الله صالح مع الحوثيني (مركز صنعاء للدراسات
االسرتاتيجية  22/01/2020؛ أكابس .)14/08/2020
ال تزال الهوية القبلية مهيمنة عىل االنتامء السيايس .يف منتصف كانون الثاين  ، 2015أعلن الحزبان السياسيان املتنافسان دعمهام لقبائل مأرب يف
القتال ضد الحوثيني وذلك ملنعهم من دخول املحافظة (مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية  .)22/10/2020لقد كان لقدرة هذه القبائل املحلية عىل التعبئة
الدور يف تشكيل جبهة موحدة ضد الحوثيني ومقاومة تقدمهم بشكل فعال حتى اآلن  .ومع ذلك  ،فانه غال ًبا ما تتبنى هذه القبائل نه ًجا براغامت ًيا ،
فأذا شعرت أن الحوثيني عىل وشك االستيالء عىل مأرب  ،فمن املحتمل أن يعقدوا صفقة معهم.
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ال تزال الحكومة املعرتف بها دوليًا حارضة يف مأرب  ،ووجودها جزء ال يتجزأ ليس فقط من رشعيتها اإلقليمية والدولية  ،ولكن أيضً ا لتبديد الخطاب
حول مناعة الحوثيني .إن القوات الحكومية املعرتف بها دوليًا  ،املدعومة بقوة من القبائل املحلية  ،هي التي صمدت أمام تقدم الحوثيني يف عام
 - 2021عىل الرغم من الخسائر الفادحة يف كال الجانبني .يدعم التحالف الذي تقوده السعودية الحكومة املعرتف بها دول ًيا يف مأرب .ان الحفاظ عىل
السيطرة عىل مأرب جزء ال يتجزأ من بقاء الحكومة املعرتف بها دول ًيا .الساحة السياسية يف اليمن متقلبة  ،مع تغيريات متكررة يف التحالفات فيام بني
اطراف الرصاع وحتى إنشاء كيانات سياسية جديدة مثل املقاومة الوطنية اليمنية التي  ،من بني جميع األطراف  ،سوف تستفيد برسعة إذا فقدت
الحكومة املعرتف بها دوليًا السيطرة عىل مأرب.

 .5محدادات التقرير
تختلف بيانات التعدادا السكاين يف مأرب اختالفًا كب ًريا .مل يتم نرش البيانات من آخر إحصاء رسمي تم إجراؤه يف عام  ، 2014لذلك تم استخدام أرقام
عام  2004بدالً من ذلك ألغراض املقارنه .تقديرات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام  2021أعىل بقليل من تعداد عام  ،2004مام يعني أن
النمو السكاين الطبيعي مل يؤخذ يف االعتبار.
يف حني أن البيانات املصنفة متاحة لتقديرات السكان  ،فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة ألرقام النازحني .قد يكون التصنيف مفيدًا لفهم املجموعات
األكرث ضعفًا واآلثار املختلفة للنزاع عىل السكان بشكل أفضل.
استخدمت أكابس بيانات  2019ألحجام إنتاج النفط والغاز وإجاميل اإليرادات الحكومية املعرتف بها دوليًا  ،حيث إن هذه هي أحدث التقديرات
تفصيل إلنتاج النفط حسب املوقع وألن عائدات تصدير النفط يف عام  2020تأثرت إىل حد كبري بوباء كوفيد.19-
ً
التي توفر

 .7املالحق :التقديرات االقتصادية
امللحق  .1كم سيستفيد الحوثيون من إنتاج الغاز يف مأرب؟
تعترب منشأة صافر يف مأرب املصدر الرئييس لغاز البرتول املسال يف جميع أنحاء اليمن  ،وتنتج ما مجموعه  23,000برميل يف اليوم  ،أي ما يعادل
 1,811طن مرتي ( 1طن مرتي =  12.7برميل ؛  1,811 = 12.7×23,000طن مرتي) .تتمثل الطريقة األسهل لحساب إجاميل اإلنتاج يف التحقق
من العدد اإلجاميل لشاحنات غاز البرتول املسال التي تغادر من مرافق صافر كل يوم وعدد أسطوانات الغاز املوجودة عىل متنها .يغادر ما مجموعه
 75شاحنة غاز البرتول املسال من صافر عىل أساس يومي  ،تحمل كل منها  2,200اسطوانة غاز  ،ليصبح املجموع الكيل  165,000اسطوانة .يتم
نقل ما يصل إىل  70%من إجاميل اإلنتاج اليومي لغاز البرتول املسال ( 115,500اسطوانة غاز) بالشاحنات إىل املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
 ،بينام يتم إرسال  49,500( 30%أسطوانة غاز) إىل املناطق غري التابعة للحوثيني.
للتأكد من املبالغ األضايف الذي ميكن أن يدره الحوثيون من حيث عائدات غاز البرتول املسال بعد االستيالء عىل مأرب ومصنع صافر إلنتاج غاز
البرتول املسال  ،إلاتها تعتمد الصيغة املستخدمة يف أسعار الغاز الطبيعي املسال الرسمية واملوازية املطبقة يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
السعر الرسمي  4,560ريال ميني لكل أسطوانة  ،بينام سعر السوق املوازي هو  12,000ريال ميني لكل أسطوانة .ان تكلفة اإلنتاج الحالية التي
تفرضها رشكة الغاز اليمنية ( )YGCعىل محطات غاز البرتول املسال  /مرافق التعبئة املحلية هي  2,350وعىل مستوى البالد  ،لذلك ميكن التمييز
بني إجاميل اإليرادات وإجاميل األرباح املتولدة  ،حيث يذهب ما يقدر بنحو  )165,000 x 2,350( 387,750,000إىل رشكة الغاز اليمنية لتغطية
تكاليف اإلنتاج اليومية.

استخدم برنامج أكابس تحليل اتجاهات النزوح السابقة إىل مأرب سواء منها اوداخلها لتقدير مواقع النزوح املحتملة ونسبة األشخاص النازحني إىل كل
محافظة  ،جن ًبا إىل جنب مع القيود ذات العالقه بواقع الحال و التي قد تؤثر عىل االتجاهات.

 .6األعتامديه

Major

RELIABILITY

Significant

Moderate

Low

Very low

تقرير السيناريو

 70%من إجاميل اإلي رادات
(األرايض التي يسيطر عليها الحوثيون)

 30%من إجاميل اإلي رادات
(األرايض املعرتف بها دول ًي ا والتي تسيطر عليها الحكومة)

اإلي رادات اليومية الناتجة عن البيع بالسعر
الرسمي  4,560ريال ميني

 526,680,000ريال ميني
( 882,211دوالر أمرييك)

 225,720,000ريال ميني
( 378,091دوالر أمرييك)

اإلي رادات اليومية الناتجه عن البيع بسعر
السوق املوازي بقيمة  12,000ريال ميني

 1,386,000,000ريال ميني
( 2,321,608دوالر أمرييك)

 594,000,000ريال ميني
( 994,975دوالر أمرييك)

إجاميل إيرادات غاز البرتول املسال يف اليوم (سعر الرصف 1 :دوالر أمرييك =  597ريال ميني)

متتلك أكابس مستوى عايل من الثقة يف البيانات األولية الواردة املتعلقة بإنتاج النفط والغاز وثقة متوسطه يف تقديرات األنتاج  ،كام هو موضح
يف مالحق املنهجية .فيام يتعلق بالنزوح  ،فأن تقدير األعتامديه يعترب معتدلً نظ ًرا لعدم متكن أكابس من إجراء املقابالت أو الوصول إىل املعلومات
املتعلقة بنوايا النازحني  ،حيت من املمكن أن تؤثر عوامل متعددة عىل قرار الناس باالنتقال إىل محافظة أو أخرى.
تقييم أكابس األعتامديه بنا ًء عىل منهجية جمع البيانات  ،وتوقيت البيانات  ،واملصادر األنحياز  ،وثغرات املعلومات.

تكلفة إنتاج رشكة الغاز اليمنية ( 387,750,000 = )165,000 x 2,350ريال ميني ( 650,000دوالر أمرييك)
إجاميل اإليرادات اليومية باستخدام السعر الرسمي  4,560ريال ميني( 75 :شاحنة) ×( 2,200اسطوانة) ×  4,560ريال ميني = 752,400, 000
ريال ميني ( 1,200,000دوالر أمرييك)

إجاميل الربح اليومي باستخدام السعر الرسمي 752,400,000:ريال ميني ( -تكلفة اإلنتاج) =  364,650,000ريال ميني ( 610,000دوالر
أمرييك)
إجاميل اإليرادات اليومية باستخدام سعر السوق املوازي املقدر بـ  12,000ريال ميني( 75 :شاحنة) ( 2,200 xاسطوانة)  12,000 xريال ميني =
 1,980,000،000ريال ميني ( 3,300,000دوالر أمرييك)

إجاميل األرباح اليوميه باستخدام سعر السوق السوداء( - 1,980,000،000 :تكلفة اإلنتاج) =  1,592,250,000ريال ميني ( 2,600,000دوالر
أمرييك)
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امللحق  .2ما هي قيمة موارد مأرب بالدوالر األمرييك؟
تم حساب إجاميل القيمة النقدية إلنتاج النفط والغاز يف مأرب لعام  2021بنا ًء عىل مجموعات مختلفة من األسعار .يعتمد حجم إنتاج النفط الخام
املخصص للتصدير وتفاصيل مشتقاته سواء كان البنزين والديزل وزيت الوقود املكرر يف مأرب إىل املعلومات التي متت مشاركتها مع أكابس من قبل
مصدر موثوق داخل اليمن .لقد تضاعفت هذه األسعار سواء األسعار الرسمية يف مأرب وكذالك أسعار السوق الرسمية واملوازية يف صنعاء كام هو
مبني يف تحليل الضعف ورسم الخرائط التابع لربنامج األغذية العاملي (تحليل الضعف ورسم الخرائط) يف مارس  2021العاملني املحليني مع اكابس
من خالل مجموعات تلجرام.

 .1استنادًا إىل أسعار مأرب (كام ورد يف تقرير برنامج الغذاء العاملي لتحليل الضعف ورسم الخرائط يف مارس  ، )2012فإن القيمة
اإلجاملية اليومية ملوارد مأرب ستصل إىل  1.9مليون دوالر أمرييك.
•صادرات النفط الخام 10,000 :برميل يوم ًيا من مأرب ×  65دوال ًرا أمريك ًيا للربميل (السعر الدويل للنفط) =  650,000دوالر أمرييك يوم ًيا
•بنزين من مصفاة مأرب 700,000 :لرت يوميًا ×  0.21دوال ًرا أمريكيًا للرت =  144,000دوالر أمرييك يوميًا
•الديزل وزيت الوقود من مصفاة مأرب 650,000 :لرت يوميًا ×  0.71دوال ًرا أمريكيًا للرت =  459,000دوالر أمرييك يوميًا

تقرير السيناريو

امللحق  .3خسارة اإليرادات الحكومية املعرتف بها دوليًا
تم احتساب خسارة اإليرادات الحكومية املعرتف بها دول ًيا عىل أساس صادرات النفط املتوقفة فقط .ميثل النفط الخام املنتج يف مأرب 50%
( 300,000برميل) من إجاميل النفط الخام املصدّر عرب رودم  /النشميه .تم استخدام سعر العاملي قدره  65دوال ًرا أمريك ًيا لربميل النفط لتقدير
إجاميل الخسارة البالغة  19.5مليون دوالر أمرييك شهريًا ( 300,000برميل ×  65دوال ًرا أمريك ًيا =  19,500,000دوالر أمرييك) .بسبب القيود
املتعلقة بتكاليف إنتاج املشتقات النفطية يف مصفاة مأرب  ،وبالنظر إىل أن معدالت اإلنتاج اليومية كافية فقط لتغطية الطلب املحيل ملأرب  ،فمن
املقدر أن الحكومة املعرتف بها دوليًا ال تتلقى حاليًا مبالغ كبرية من اإليرادات من بيع البنزين والديزل يف مأرب .ستجري أكابس مزيدًا من العمل
لتقييم مساهمة غاز مأرب يف اإليرادات الحكومية املعرتف بها دوليًا.

شكرا لكم
تود أكابس أن تشكر جميع املنظامت التي ساهمت بتقديم مدخالت لتقرير السيناريوهات هذا  -سواء تلك التي حرضت ورش العمل عرب التصاالت
املرئيه وتلك التي ساهمت من خالل االجتامعات الثنائية .للحصول عىل معلومات إضافية أو االقرتاحات ،يرجى التواصل عن طريق الربيد إلكرتوين
مع .YAHinfo@acaps.org

•غاز البرتول املسال من حقول مأرب 165,500 :اسطوانة يوم ًيا ×  4,12دوال ًرا أمريك ًيا =  681,000اسطوانة يوم ًيا
ال تأخذ هذه التقديرات يف االعتبار تكاليف اإلنتاج  ،لذلك ال ميكن تقدير الربح.

 .2باستخدام أسعار السوق الرسمية واملوازية من صنعاء  ،ستزيد القيمة اإلجاملية ملوارد مأرب بشكل كبري  ،لتصل إىل  2.4-5.5مليون
دوالر أمرييك.
األسعار الرسمية يف صنعاء
•البنزين والديزل وزيت الوقود املباع بالسعر الرسمي البالغ  0.85دوال ًرا أمريك ًيا للرت (السعر املعلن لربنامج األغذية العاملي يف صنعاء) سيولد ما
مجموعه  1.1مليون دوالر أمرييك ( 1,350,000لرت ×  0.85دوالر أمرييك =  1,147,500دوالر أمرييك)
•بيع أسطوانات الغاز بسعر  7.5دوالر أمرييك لكل أسطوانة ستولد ما يصل إىل  1.3مليون دوالر أمرييك ( 165,500أسطوانة ×  7.5دوالر
أمرييك =  1,260,000دوالر أمرييك).

•النفط الخام :نظ ًرا ألن النفط الخام املنتج يف مأرب ميكن استخدامه أيضً ا دون الكثري من املعالجة  ،فقد يحاول الحوثيون بيعه بسعر مخفض يقدر
بـ  0,50دوال ًرا أمريك ًيا للرت الواحد  ،مام سيولد  790ألف دوالر أمرييك إضافية يوم ًيا.
أسعار السوق املوازية يف صنعاء
عىل الرغم من أنه من غري املحتمل أن يتمكن الحوثيون من تطبيق منوذجهم الريعي يف مأرب  ،فقد قدرت أكابس إجاميل اإليرادات القصوى التي ميكن
أن يولدها هذا إذا متكنوا من تطبيق أسعار السوق السوداء عىل جميع منتجات املشتقات النفطية وعىل أسطوانات الغاز.
•البنزين والديزل وزيت الوقود املباع بسعر السوق السوداء البالغ  1.07دوال ًرا أمريكيًا للرت الواحد سيولد ما مجموعه  1.4مليون دوالر أمرييك

( 1,350,000لرت ×  1دوالر أمرييك  1,444,500 = 0.07دوالر أمرييك)

•ستنتج أسطوانات الغاز املباعة بسعر  20دوال ًرا أمريك ًيا لكل أسطوانة ما يصل إىل  3.3مليون دوالر أمرييك ( 165,500أسطوانة ×  20دوال ًرا
أمريكيًا =  3,316,000دوالر أمرييك).
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