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تعليق الصورة الخاصة بالنسخة العربية :امرأة تحمل أسطوانة غاز طهي يف الضباب،
غرب مدينة تعز 3 ،فرباير/شباط ( // .2021صورة خاصة بمركز صنعاء تم التقاطها
بعدسة أحمد الباشا  3 ،فرباير /شباط )2021

مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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مقدمة
أدى الــراع المســتمر يف اليمــن إىل أزمــات طويلــة األمــد يف توفــر اخلدمــات العامــة لقطاعــات متعــددة يف جميــع
أنحــاء البــاد .يف محافظــة تعــز ،وســط اليمــن ،تســببت احلــرب بنقــص حــاد يف مــادة الغــاز ،ال ســيما يف مدينــة تعــز،
مركــز المحافظــة الــي تحمــل ذات االســم.
تخضــع مدينــة تعــز إمــا حلصــار كامــل أو جــزيئ مــن قِبــل جماعــة احلوثيــن المســلحة منــذ أغســطس /آب ،2015
وهــو وضــع وصفــه فريــق اخلــراء الدوليــن واإلقليميــن البارزيــن المعــي باليمــن والتابــع لمجلــس حقــوق اإلنســان
باألمــم المتحــدة ،بأنــه شــكل مــن أشــكال العقــاب اجلماعــي وانتهــاك للقانــون اإلنســاين الــدويلُ [[[.قـ ِّدر عــدد ســكان
المدينــة بـــ  372,845نســمة عــام  [[[،2019لكــن الــزاع وحركــة األشــخاص النازحــن داخليًــا جعــا من الصعــب التأكد
مــن األعــداد احلقيقيــة .تســبب احلصــار يف نقــص الغــذاء والميــاه واألدويــة ،وتراجــع اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة
يف المدينــة [[[.كمــا ســاهم يف نشــوء أزمــة غــاز الطهــي.

[[[

بعــد ســنوات مــن احلصــار الكامــل واجلــزيئ المفــروض مــن قِبــل قــوات احلوثيــن واإلهمــال مــن الرشكــة اليمنيــة للغــاز
والســلطات المحليــة ،تلــي إمــدادات الغــاز النفطــي المســال ،يف بعــض األحيــان ،أقــل مــن نصــف الطلــب .وظهــرت
ســوق ســوداء مزدهــرة ،يغذيهــا التحويــل غــر القانــوين لوجهــة اإلمــدادات؛ مــا أدى لزيــادة األســعار الــي تصــل
يف بعــض األحيــان -إىل ضعــف مــا يتقاضــاه موزعــو الغــاز الرســميون .ال توجــد يف محافظــة تعــز محطــة مركزيــةللتعبئــة وال مســتودع اســراتييج للغــاز .ورغــم أن الســلطات المحليــة واجلهــات احلكوميــة األخــرى بذلــت محــاوالت
للتخفيــف مــن حــدة المشــكلة ،إال أن جميعهــا بــاءت بالفشــل .كان ألزمــة الغــاز المســتمرة آثــار سياســية واجتماعيــة
واقتصاديــة وصحيــة وبيئيــة وأمنيــة كبــرة عــى جميــع رشائــح مجتمــع تعــز ،وال ســيما عــى الفئــات األشــد فق ـرًا
وضع ًفــا .وبالتــايل ،يتحتــم معاجلــة هــذه األزمــة عــى وجــه الرسعــة.
تســتعرض ورقــة السياســات هــذه أســباب وتأثــرات أزمــة الغــاز يف تعــز ،وتحــدد األطــراف المعنيــة ،كمــا تقــدم
توصيــات للتخفيــف مــن حــدة األزمــة ومعاجلتهــا يف نهايــة المطــاف.
“ )1حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ  ”،2014مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة أللمــم المتحــدة،
 3ســبتمرب/أيلول  ،2019صhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PF ،69-90 .
“ )2حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ  ”،2014مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة أللمــم المتحــدة3 ،
ســبتمرب/أيلول  ،2019صhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF ،69-90 .
“ )3ملــف التنميــط احلــري :مدينــة تعــز” ،برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف اليمــن (موئــل األمــم المتحــدة)https://unhabitat.org/ ،2020 ،
sites/default/files/2020/11/taiz_city_profile.pdf
“ )4جريمــة حــرب :تقريــر اخلــراء يعــرض مــآيس تســبب بهــا حصــار تعــز ويقــول إنــه عقــاب جماعــي وانتهــاك للقوانــن الدوليــة” ،المصــدر أوناليــن 25 ،ســبتمرب/
أيلول https://almasdaronline.com/articles/171942 ،2019
و”حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ  ،”2014مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة أللمــم المتحــدة3 ،
ســبتمرب/أيلول  ،2019صhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF ،69-90 .
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المنهجية
تســتند هــذه الورقــة إىل  25مقابلــة شــبه منظمــة أُجريــت مــا بــن أبريل/نيســان ويونيو/حزيــران  20 .2021مقابلــة
أُجريــت مــع مواطنــن يمنيــن ،يقطــن نصفهــم يف مدينــة تعــز ،وتحدي ـدًا يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة
اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًــا ،أمــا الباقــون فيقطنــون خــارج مدينــة تعــز ،وتحديــدًا يف المناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة احلكومــة اليمنيــة ،أو جماعــة احلوثيــن المســلحة ،أو قــوات المقاومــة الوطنيــة بقيــادة طــارق صــاحل .يــأيت
هــؤالء األشــخاص ال ُم َقابلــون مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة ،وهــم مواطنــون عاديــون وصحفيــون
ونشــطاء ،إضافــة إىل موظفــن مــن مكتــب الرشكــة اليمنيــة للغــاز يف تعــزُ ،ســئلوا جميعهــم عــن كيفيــة حصولهــم
عــى غــاز الطهــي ،وكيــف تأثــروا بنقــص الغــاز ،وآرائهــم حــول اجلهــات الــي تعمــل عــى حــل المشــكلة.
أُجريــت ثــاث مقابــات هاتفيــة أو شــخصية مــع مســؤولني مــن اجلهــات المعنيــة بحـ ّل مشــكلة نقــص الغــاز ،وهــم:
أحمــد عبدالعزيــز الصــري ،نائــب مديــر إدارة المنشــآت يف الرشكــة اليمنيــة للغــاز يف صافــر ،ولبيــب المقرمــي نائــب
مديــر مكتــب الرشكــة اليمنيــة للغــاز بمحافظــة تعــز ،وناظــم العقــاين ،رئيــس جلنــة الرقابــة التابعــة لمكتــب الرشكــة
اليمنيــة للغــاز يف تعــز .وطلــب شــخصان آخــران ممــن أُجريــت معهــم مقابــات ،أحدهمــا عضــو يف مكتــب الصناعــة
والتجــارة يف تعــز واآلخــر مســؤول يف الرشكــة اليمنيــة للغــاز مقيــم يف تعــز ،عــدم ذكــر اســميهما .تحــدث المســؤولون
عــن أســباب نقــص الغــاز والعقبــات الــي تحــول دون حــل األزمــة .كمــا شــاركوا البيانــات والتقاريــر والدراســات
وأوراق السياســات الــي أمــدت الباحــث بالمعلومــات عنــد كتابــة هــذه الورقــة.
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حصار الحوثيين على مدينة تعز
رغــم اإلبــاغ عــن نقــص المنتجــات البرتوليــة يف تعــز منتصــف عــام  ،2015إ ّال أن الوضــع تفاقــم شــهر ســبتمرب /أيلــول
مــن العــام نفســه حــن فرضــت قــوات احلوثيــن والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق عــي عبداللــه صــاحل حصــا ًرا تا ًمــا
عــى مدينــة تعــز -معقــل المقاومــة الشــعبية المناهضــة للحوثيــن [[[.وإىل جانــب الوقــود ،أُبلــغ عــن نقــص حــاد يف
[[[
الغــذاء والــدواء.
خــال المرحلــة األوىل مــن احلصــار الشــامل [[[،أي مــن منتصــف ســبتمرب/أيلول  2015وحــى منتصــف أبريل/نيســان
 ،2016نصبــت قــوات احلوثيــن نقــاط تفتيــش وأغلقــت الشــوارع بشــكل تعســفي .تعــرض الســكان يف كثــر مــن
األحيــان إلليقــاف لعــدة ســاعات والتفتيــش ،ومصــادرة بضائعهــم (بمــا يف ذلــك المــواد الغذائيــة) مــن قِبــل قــوات
[[[
احلوثيــن [[[.واشــتهرت نقطــة التفتيــش عنــد معــر الــديح ،وهــو منفــذ الدخــول الرئيــي إىل وســط مدينــة تعــز،
[[[1
بالمعاملــة القاســية الــي تعــرض لهــا المدنيــون.
قبــل احلــرب ،لــم يتجــاوز قــط ســعر اســطوانة الغــاز حــدود  1,500ريــال يمــي [[1[،ولكــن بحلــول أواخــر عــام 2015
ارتفعــت أســعار المشــتقات النفطيــة بشــكل ملحــوظ لتســجل مســتويات قياســية .بحلــول ديســمرب /كانــون األول
 ،2015بلــغ ســعر أســطوانة الغــاز يف تعــز  10آالف ريــال يمــي ،أي مــا يعــادل نحــو  40دوال ًرا أمريكيًــا حينهــا .قــال
الصحفــي وجــدي الســالمي ،الــذي كان يعيــش آنــذاك يف مدينــة تعــز ،إن العثــور عــى أســطوانة غــاز بذلــك الســعر يف
الســوق الســوداء اســتغرق منــه أيا ًمــا.
يف أغســطس/آب  [[1[،2016شــنت القــوات احلكوميــة هجو ًمــا نجــح يف كــر احلصــار جزئيًــا ،وفتــح الطريــق مــن تعــز
إىل عــدن عــر منطقــة احلجريــة [[1[.ومــع ذلــك ،تواصــل قــوات احلوثيــن ســد الرشايــن الرئيســية المؤديــة إىل المدينــة
مــن الشــمال والــرق والغــرب.
 )5مقابالت أجراها الباحث مع مواطنني كانوا يف تعز خالل األشهر األوىل من احلرب ،أبريل /نيسان -يونيو /حزيران .2021
 )6وســام محمــد“ ،كيــف تــروي تعــز المنقســمة مأســاة اليمــن؟” الســفري العــريب 15 ،آذار/مــارس /www.assafirarabi.com/ar/36659/2021/03/15 ،2021
كيف-تروي-تعز-المنقسمة-مأس��اة-اليمن؟/
 )7اســتمرت الفــرة األوليــة للحصــار مــن ســبتمرب/أيلول  2015إىل مــارس/آذار  -أبريل/نيســان  ،2016حيــث تمكنــت المقاومــة الشــعبية واجليــش مــن هزيمــة
قــوات احلوثيــن يف ممــر الــديح ويح بــر باشــا وفتــح طريــق الضبــاب (معــر تعــز اجلنــويب) .بعــد فــرة وجــزة ،تمكنــت قــوات احلوثيــن مــن إعــادة فــرض
احلصــار عــى هــذه المنطقــة حــى أغســطس/آب  ،2016عندمــا نجــح اجليــش والمقاومــة يف اخــراق هــذا المحــور مــرة أخــرى.
 )8جريمــة حــرب :تقريــر اخلــراء يعــرض مــآيس تســبب بهــا حصــار تعــز ويقــول إنــه عقــاب جماعــي وانتهــاك للقوانــن الدوليــة” ،المصــدر أوناليــن 25 ،ســبتمرب/
أيلول https://almasdaronline.com/articles/171942 ،2019
 )9يقــع ممــر الــديح عــى اجلانــب اجلنــويب الغــريب مــن تعــز .وهــو أحــد مســارين يربطــان وســط المدينــة بأطرافهــا الغربيــة ،وهمــا ســوق بــر باشــا وجامعــة تعــز
بحبيــل ســلمان ،والمدخــل اجلنــويب لتعــز يف الضبــاب.
“ )10جريمــة حــرب :تقريــر اخلــراء يعــرض مــآيس تســبب بهــا حصــار تعــز ويقــول إنــه عقــاب جماعــي وانتهــاك للقوانــن الدوليــة” ،المصــدر أوناليــن 25 ،ســبتمرب/
أيلول https://almasdaronline.com/articles/171942 ،2019
و”حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ  ،”2014مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة أللمــم المتحــدة3 ،
ســبتمرب/أيلول  ،2019صhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF ،69-90 .

 )11الصحفي وجدي السالمي ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث ،يونيو/حزيران .2015
“ )12ملــف التنميــط احلــري :مدينــة تعــز” ،برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف اليمــن (موئــل األمــم المتحــدة)https://yemenportal. ،2018 ،
unhabitat.org/wp-content/uploads/2021/01/01-Taiz-City-Profile_02.pdf
 )13مصطفى نايج“ ،مدينة تعز يف اليمن :شهيدة ومنسية” ،أوريان  14 ،21مايو/أيار https://orientxxi.info/magazine/article3095 ،2019
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فراغ مؤسسي
بعــد وصــول القتــال إىل تعــز مطلــع أبريل/نيســان  [[1[،2015شــهدت مســتويات مختلفــة مــن الســلطة المحليــة
انهيــا ًرا مؤسس ـيًا .تأثــرت بشــدة قــدرة المجالــس المحليــة عــى توفــر اخلدمــات األساســية يف مدينــة تعــز طــوال
فــرة الــزاع[ [[1وســاهم ذلــك يف نشــوء أزمــة الغــاز يف المدينــة.
ســارت المحــاوالت الراميــة إىل اســتعادة المؤسســات احلكوميــة ببــطء .اســتقال محافــظ تعــز شــويق هائــل ســعيد
عــام  [[1[،2015وعينــت احلكومــة اليمنيــة منــذ ذلــك احلــن ثالثــة محافظــن جــدد :النائــب عــي المعمــري يف ينايــر/
كانــون الثــاين [[1[ 2016وأمــن محمــود يف ديســمرب/كانون األول  [[1[ 2017ونبيــل شمســان يف يناير/كانــون الثــاين
 [[1[.2019أدى انعــدام االســتمرارية هــذا إىل إضعــاف القــدرة المؤسســية .ومنــذ انســحاب قــوات احلوثيــن مــن مركــز
المدينــة [[2[،شــهدت تعــز اشــتباكات داخليــة بــن الفصائــل المناهضــة للحوثيــن ،مــا زاد مــن تــرذم قــدرات الدولــة.
تفاقمــت آثــار هــذا التــرذم بســبب االفتقــار النســي إىل األولويــة الممنوحــة لمحافظــة تعــز عــى صعيــد البنيــة
التحتيــة للغــاز وحصــص الغــاز ،عــى الرغــم مــن عــدد ســكانها الكبــر .لــم يكــن هنــاك فــرع للرشكــة اليمنيــة للغــاز
يف تعــز حــى أكتوبــر /ترشيــن األول  ،2017حــن أُنــئ مكتــب يمثــل رشكــة الغــاز يف المدينــة [[2[.يف الســابق ،كانــت
[[[2
رشكــة النفــط اليمنيــة تضطلــع اســميًا بمســؤوليات رشكــة الغــاز .ال تملــك المحافظــة محطــة تعبئــة مركزيــة،
واسـتُنفد المســتودع الوحيــد المتوفــر بعــد قصــف قــوات احلوثيــن منشــآت الغــاز يف منطقــة الضبــاب جنــوب غــريب
[[[2
تعــز يف يوليو/تمــوز  ،2015مــا أســفر عــن انفجــار  65ألــف أســطوانة مــن غــاز الطهــي.
 )14اندلــع القتــال يف تعــز يف  7أبريل/نيســان  ،2015بحســب القائــد الســابق للّــواء  35مــدرع .انظــر :عدنــان احلمــادي “العميــد عدنــان احلمــادي :شــويق هائــل طلــب
أساســا يف بوابــة االشــرايك ،وأُعيــد
مــي عــدم الذهــاب للــواء  35بتعــز ،وهــذه أرسار ســقوط المعســكر” مقابلــة مــع راشــد محمــد ورشــاء عبــد الــكايف .نُــر
ً
نرشه بواســطة الموقع بوســت 18 ،ســبتمرب/أيلول https://almawqeapost.net/news/2128 ،2015
“ )15ملــف التنميــط احلــري :مدينــة تعــز” ،برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف اليمــن (موئــل األمــم المتحــدة)https://yemenportal. ،2018 ،
unhabitat.org/wp-content/uploads/2021/01/01-Taiz-City-Profile_02.pdf
ً
محافظــا لمحافظــة تعــز ،الموقــع بوســت 17 ،يناير/كانــون الثــاين https://almawqeapost.net/ ،2016
 )16مــن هــو الربلمــاين عــي المعمــري الــذي ُعـ ّـن
news/4473
ً
محافظــا لمحافظــة تعــز ،الموقــع بوســت 17 ،يناير/كانــون الثــاين https://almawqeapost.net/ ،2016
 )17مــن هــو الربلمــاين عــي المعمــري الــذي ُعـ ّـن
news/4473
" )18من هو محافظ تعز اجلديد" ،احلرف  24 ،28ديسمرب/كانون األول https://alharf28.com/p-1394 ،2017
“ )19قــرارات جمهوريــة بتعيــن محافــظ جديــد لتعــز وقائــد لمحــور تعــز العســكري” ،المصــدر أوناليــن 1 ،يناير/كانــون الثــاين https://almasdaronline. ،2019
com/articles/162681
“ )20حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ  ،”2014مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة أللمــم المتحــدة3 ،
سبتمرب/أيلول  ،2019صhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.PDF ،69-90 .
 )21ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
 )22المهنــدس أحمــد عبدالعزيــز الصــري ،نائــب مديــر إدارة المنشــآت يف الرشكــة اليمنيــة للغــاز يف صافــر ،مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث ،تعــز ،اليمــن ،مايــو/
أيــار  .2021قــال الصــري إن هنــاك ســبع محطــات مركزيــة يف اليمــن تابعــة للرشكــة اليمنيــة للغــاز موزعــة عــى عــدد المحافظــات .إ ّال أن تعــز ،حــى قبــل
احلــرب ،كانــت تعتمــد عــى المحطــات التجاريــة .لهــذا الســبب لــم يتــم إنشــاء محطــة مركزيــة يف تعــز.
“ )23اليمــن :انفجــار  65ألــف أســطوانة غــاز يف قصــف للحوثيــن بتعــز” ،مــر العربيــة 19 ،يوليو/تمــوز /https://masralarabia.net ،2015العـ�رب-
والعالم666385-/اليمن-انفجار-65-ألف-اس��طوانة-غاز-يف-قصف-للحوثيني-بتعز
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عــاوة عــى ذلــك ،ال تتناســب حصــة الغــاز الــي خصصتهــا الرشكــة اليمنيــة للغــاز لتعــز مــع عــدد ســكان المحافظــة،
خاصــة بعــد عــودة الســكان النازحــن إىل مدينــة تعــز يف  [[2[.2020-2021تــرر رشكــة الغــاز نســب احلصــص هــذه إىل
الرتاجــع الكبــر يف إنتــاج الغــاز خــال ســنوات احلــرب وأعمــال الصيانــة الدوريــة يف منشــأة صافــر بمــأرب ،حيــث توجــد
[[[2
معظــم مــوارد اليمــن مــن الغــاز والمقــر الرئيــي للرشكــة اليمنيــة للغــاز.

 )24ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية مع الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
 )25أحمد عبدالعزيز الصربي ،نائب مدير إدارة المنشآت يف الرشكة اليمنية للغاز يف صافر ،مقابلة شخصية مع الباحث ،تعز ،اليمن ،مايو/أيار .2021
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االنقسام الجغرافي
إضافــة إىل االنهيــار المؤســي والتــرذم الــذي شــهدته المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة ،تــزداد أزمــة الغــاز
تعقي ـدًا بســبب انقســام المحافظــة إىل ثــاث مناطــق تســيطر عليهــا أطــراف الــراع المختلفــة.
تتألــف المنطقــة األوىل ،الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات احلكومــة اليمنيــة ،مــن  12مديريــة .وتشــمل هــذه المنطقــة:
مركــز مدينــة تعــز الــذي يتألــف مــن ثــاث مديريــات (المظفــر ،والقاهــرة ،وصالــة) ،والريــف اجلنــويب (مديريــة صــر
المــوادم ومنطقــة احلجريــة) وجــز ًءا مــن الريــف الغــريب (مديريــة جبــل حبــي) .هنــاك خمــس محطــات تعبئــة غــاز
تخــدم هــذه المناطــق ،إال أن ثــاث منهــا ُعلّقــت خدماتهــا بســبب خــاف حــول احلصــص المخصصــة لهــا مــن الغــاز
المتــاح وبســبب تدخــات المســؤولني المحليــن والقــادة العســكريني [[2[.تحصــل هــذه المحطــات عــى حــوايل
[[[2
 60%مــن حصــة الغــاز المخصصــة مــن الرشكــة اليمنيــة للغــاز لمحافظــة تعــز.
تُعــد محطــة الفرشــة بمحافظــة حلــج المجــاورة أكــر محطــة تعبئــة تــز ّود تعــز بالغــاز [[2[.لــي يصــل الوقــود إىل تعــز
مــن حلــج ،ينبغــي تحميلــه عــى ناقــات صغــرة قــادرة عــى المــرور عــر طريــق هيجــة العبــد الوعــر .ويف حــال إغــاق
هــذا الطريــق ،يُســتخدم طريــق الصىح-كربــة الــذي يمكــن فقــط للمركبــات ذات الدفــع الرباعــي اجتيــازه؛ األمــر الــذي
يضاعــف مــن تكلفــة النقــل .ال يــزال طريــق جديــد ،يُدعــى رشيــان تعــز ،قيــد اإلنشــاء .تزيــد تكاليــف النقــل اإلضافيــة
مــن ســعر أســطوانة الغــاز بحــوايل ألــف ريــال يمــي [[2[.بلــغ الســعر الرســمي ألســطوانة الغــاز يف المناطــق الــي
تســيطر عليهــا احلكومــة يف تعــز  5آالف ريــال يمــي يف أبريل /نيســان ومايو/أيــار  ،2021وارتفــع إىل  5,500ريــال
يمــي بحلــول نوفمــر /ترشيــن الثــاين  [[3[.2021أمــا ســعر األســطوانة يف الســوق الســوداء فبلــغ  8آالف ريــال يمــي
[[[3
أوائــل  2021يف حــن بلــغ ســعرها يف المحطــات المؤقتــة  10,800ريــال يمــي.
تتألــف المنطقــة الثانيــة مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة جماعــة احلوثيــن المســلحة .تغطــي هــذه المنطقــة ســبع
مديريــات ،تبــدأ مــن اجلهــة الرشقيــة لمدينــة تعــز (احلوبــان) وتمتــد ألجــزاء مــن مديريــة حيفــان جنوبًــا إىل مناطــق
يف مديريــة مقبنــة غر بًــا .هنــاك عــر محطــات وقــود تخــدم هــذه المديريــات حيــث ُخصــص لهــا نحــو  40٪مــن
[[[3
حصــة الغــاز لمحافظــة تعــز .يــأيت الغــاز لهــذه المحطــات مــن مــأرب مــرو ًرا بمحافظــات إب وذمــار وصنعــاء.
كان ســعر األســطوانة يف المنطقــة الواقعــة تحــت ســيطرة احلوثيــن يــراوح بــن  5آالف ريــال و 6،500ريــال يمــي
 )26أحمد عبدالعزيز الصربي ،نائب مدير إدارة المنشآت يف الرشكة اليمنية للغاز يف صافر ،مقابلة شخصية مع الباحث ،تعز ،اليمن ،مايو/أيار .2021
 )27أحمد عبدالعزيز الصربي ،نائب مدير إدارة المنشآت يف الرشكة اليمنية للغاز يف صافر ،مقابلة شخصية مع الباحث ،تعز ،اليمن ،مايو/أيار .2021
 )28موظف يف مكتب الرشكة اليمنية للغاز يف تعز ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث 29 ،أبريل/نيسان .2021
 )29موظف يف مكتب الرشكة اليمنية للغاز يف تعز ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث 29 ،أبريل/نيسان .2021
 )30لبيب المقرمي ،نائب مدير مكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث يف تعز بتاريخ  3مايو /أيار .2021
 )31مواطنون يقطنون يف مركز مدينة تعز ،مقابالت هاتفية أجراها الباحث 25-29 ،أبريل/نيسان .2021
 )32أحمد عبدالعزيز الصربي ،نائب مدير إدارة المنشآت يف الرشكة اليمنية للغاز يف صافر ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
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رغــم أن قيمــة الريــال اليمــي يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون أعــى بنســبة  40%عــن القيمــة المتداولــة
حــا أكــر مــن هــذه
يف المناطــق الــي تســيطر عليهــا احلكومــة اليمنيــة ،مــا يعــي أن ســلطات احلوثيــن حققــت أربا ً
المبيعــات .وحــن يكــون هنــاك نقــص ،يمكــن احلصــول عــى الغــاز مــن الســوق الســوداء يف المناطــق الــي يســيطر
[[[3
عليهــا احلوثيــون بأســعار تصــل إىل  14ألــف ريــال يمــي لــكل أســطوانة.
تتألــف المنطقــة الثالثــة مــن أربــع مديريــات عــى الســاحل الغــريب لمحافظــة تعــز وهــي المخــا و ُذبــاب ومــوزع
والوازعيــة ،وتســيطر عليهــا قــوات المقاومــة الوطنيــة التابعــة لطــارق صــاحل .هنــاك محطــة وقــود واحــدة تخــدم
هــذه المنطقــة ،وهــي محطــة النــور يف المخــا ،إال أنهــا توقفــت عــن العمــل يف بدايــة انــدالع المعــارك عــام  .2015حــى
جــه نحــو المحطــات الواقعــة ضمــن المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون.
وقــت قريــب كانــت حصتهــا مــن الغــاز تُو ّ
اســتأنفت المحطــة عملياتهــا يف أبريــل /نيســان  2021قبــل أن تُغلــق مــرة أخــرى بعــد شــهر واحــد بســبب تدخــل قــادة
عســكريني .دفــع ذلــك الرشكــة اليمنيــة للغــاز لعقــد اجتماعــات مــع المجتمعــات المحليــة يف المديريــات الســاحلية
[[[3
األربعــة لتقريــر مــا إذا كانــت حصــة المحطــة مــن الغــاز سـتُوجه إىل مديريــة اخلوخــة بمحافظــة احلديــدة.
يُنقــل الغــاز إىل المنطقــة الثالثــة مــن مــأرب عــر محافظــات عــدن وأبــن وشــبوة .تعتمــد المجتمعــات المحليــة يف
هــذه المنطقــة بشــكل رئيــي عــى مشــريات الغــاز مــن الســوق الســوداء ،حيــث يمكــن أن يصــل ســعر األســطوانة
إىل  8آالف ريــال يمــي ،أو مــن المحطــات التجاريــة مقابــل  10آالف ريــال يمــي .نــاد ًرا مــا يتوفــر الغــاز مــن وكالء
[[[3
البيــع بالتجزئــة بالســعر الرســمي ،وال يــزال ســعر الغــاز القــادم مــن عــدن والمحافظــات اجلنوبيــة متقلبًــا.
ال تخضــع بعــض المديريــات يف تعــز ،مثــل ســامع ،للســيطرة الفعليــة ألي طــرف ،بمعــى أنــه ال يوجــد فصيــل
يحتفــظ بوجــود عســكري هنــاك .عــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن المديريــات األخــرى ،مثــل مقبنــة وجبــل حبــي
وحيفــان ،هــي ســاحات للــزاع المســلح والســيطرة المتداخلــة .وبالتــايل فــإن المجتمعــات يف هــذه المناطــق هــي
األكــر تــر ًرا مــن أزمــة غــاز الطهــي.

 )33مواطن يعيش يف إحدى مناطق تعز اخلاضعة لسيطرة احلوثيني ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث 1 ،مايو/أيار .2021
 )34أحمد عبدالعزيز الصربي ،نائب مدير إدارة المنشآت يف الرشكة اليمنية للغاز يف صافر ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار
.2021
 )35مواطن من سكّان مديرية المخا ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث 30 ،نيسان/أبريل .2021
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السوق السوداء :تحويل اإلمدادات والسماسرة
أصبحــت الســوق الســوداء الكبــرة ســمة بــارزة لتوزيــع الغــاز المحــي يف تعــز .تلــي كميــة الغــاز الــي تصــل إىل
المحافظــة أقــل مــن  50%مــن الطلــب المحــي ،ويرجــع ذلــك جزئيًــا إىل زيــادة الطلــب الناتــج عــن ارتفــاع أســعار
أنــواع الوقــود األخــرى .يُق ـدّر عــدد أســطوانات غــاز الطهــي المتدفقــة إىل مدينــة تعــز يوميًــا مــا بــن  8آالف و10
آالف أســطوانة .لكــن غالبًــا مــا يكــون هنــاك انقطــاع يف هــذه اإلمــدادات .وحــن تصــل األســطوانات ،ال تُــوزع بشــكل
متــكائف؛ إذ يُخفــى جــزء كبــر منهــا ويُبــاع ألصحــاب المركبــات والمســتهلكني الكبــار مثــل المطاعــم والمصانــع
[[[3
ومــزارع الدواجــن.
وحــى لــو لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع يف اإلمــدادات ،ســتظل أزمــة الغــاز قائمــة طالمــا ال توجــد مخصصــات ثابتــة
للمركبــات وكبــار المســتهلكني .عــى أقــل تقديــر ،تحتــاج مدينــة تعــز إىل  15ألف أســطوانة يوميًا 10 :آالف اللســتهالك
[[[3
المــزيل و 5آالف أخــرى للتخفيــف مــن عــبء الطلــب اإلضــايف.
را ،رشع العديــد من أصحــاب المركبات
بعــد ارتفــاع أســعار البزنيــن فــوق الـــ  10آالف ريــال لــكل صفيحــة عبــوة  20ليـ ً
واحلافــات إىل إدخــال تعديــات عــى المحــركات لتعمــل عــى غــاز الطهــي ،فيمــا تحولــت بعــض المخابز إىل اســتخدام
الغــاز بســبب ارتفــاع ســعر الديــزل [[3[.مــن المقــدر ً
أيضــا أن قطــاع اخلدمــات ،الــذي ال يتلقــى مخصصــات رســمية مــن
[[3[.
الرشكــة اليمنيــة للغــاز ،يســتهلك أكــر مــن  2500أســطوانة غاز يوميًــا
أدى هــذا الطلــب المرتفــع بــدوره إىل ارتفــاع أســعار الغــاز ،ممــا حفــز تحويــل اإلمــدادات إىل قنــوات أخــرى وتســبب يف
حــدوث نقــص لــدى المســتهلكني المحليــن .يخــزن التجــار اجلــزء األكــر مــن احلصــة المخصصــة اللســتهالك المــزيل
مــن أجــل بيعهــا للســمارسة ،الذيــن يفرضــون فيمــا بعــد أســعا ًرا أعــى يف الســوق الســوداء [[4[.حــى الســمارسة الذيــن
يبيعــون ألصحــاب الســيارات يقفــون يف طوابــر لــراء أســطوانات الغــاز المخصصــة اللســتهالك المــزيل [[4[،ثــم
[[[4
تُبــاع ألصحــاب احلافــات مقابــل مبلــغ إضــايف قــدره ألــف إىل ألفــي ريــال يمــي لــكل أســطوانة.

 )36ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار 2021
 )37تم جمع هذه التقديرات من الباحث.
 )38وئــام الصــويف“ ،تعــز  ..أزمــة الغــاز المــزيل تتفاقــم وانتعــاش أللســواق الســوداء” ،الموقــع بوســت 17 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://al� ،2018
mawqeapost.net/reports/35807
 )39ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
 )40ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
 )41وئــام الصــويف“ ،تعــز  ..أزمــة الغــاز المــزيل تتفاقــم وانتعــاش أللســواق الســوداء” ،الموقــع بوســت 17 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://al� ،2018
mawqeapost.net/reports/35807
 )42سامي نعمان ،صحفي ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث ،حزيران/يونيو .2021
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محطات السوق السوداء
مــا يزيــد مــن هــذا التعقيــد يف الســوق الســوداء هــو شــبكة محطــات الوقــود المؤقتــة أو «التجاريــة» .مــن المفــرض
أن توفــر هــذه المحطــات الوقــود للمركبــات فقــط .ولكــن يف مثــل هــذه المحطــات ،تبــاع األســطوانة بضعــف الســعر
را،
المعــروض مــن قِبــل وكالء بيــع الغــاز .يدفــع ارتفــاع أســعار األســطوانات ،الــي تــراوح ســعتها بــن  18إىل  20ليـ ً
مالــي الســيارات وكبــار المســتهلكني إىل رشاء اإلمــدادات المخصصــة اللســتهالك المــزيل ،األمــر الــذي يســهم يف
حــدوث نقــص واســع النطــاق .ويضطــر المواطنــون الذيــن نفــد منهــم الغــاز للجــوء إىل المحطــات المؤقتــة رغــم
أســعارها المتضخمــة.
ويف حــن تُعــرف هــذه المحطــات المؤقتــة باســم محطــات الوقــود «التجارية»-وهــو مصطلــح لــم يكــن موجــو ًدا
مــن قبــل -لكــن احلقيقــة هــي أنهــا محطــات للســوق الســوداء .إذ أنهــا تحصــل عــى الغــاز بشــكل غــر قانــوين وال
[[[4
تخضــع لســلطة مكتــب الرشكــة اليمنيــة للغــاز حيــث ال توفــر األخــرة الغــاز لهــا.
وف ًقــا لنائــب مديــر مكتــب الرشكــة اليمنيــة للغــاز يف تعــز ،فــإن الغــاز المتوفــر يف هــذه المحطــات ال يــأيت مــن
المخصصــات الرســمية لتعــز ،بــل تُهــرب مــن محافظــات أخــرى [[4[.وكــرر العضــو يف مكتــب التجــارة والصناعــة بتعــز
را مــن الغــاز المتوفــر يف الســوق الســوداء يــأيت إىل تعــز مــن المحافظــات
را إىل أن جــز ًءا كب ـ ً
هــذه النقطــة ،مش ـ ً
[[[4
اجلنوبيــة.
بينمــا يســاهم انتشــار المحطــات المؤقتــة يف أزمــة غــاز الطهــي ،كان مــن الممكــن أن يســاعد وجودهــا ً
أيضــا يف
التخفيــف مــن حدتهــا .ولــو أُجــرت هــذه المحطــات عــى وضــع ســقف محــدد أللســعار بنســبة  20%عــى الســعر
المعــروض مــن الــوكالء الرســميني ،لســاعد ذلــك يف منــع المضاربــة عــى األســعار الــي أعقبــت ذلــك .غــر أن هــذه
المحطــات تعمــل عــى مــا يبــدو خــارج نطــاق أي ســلطة .أُنشــئت هــذه المحطــات بشــكل عشــوايئ ،عــى مقربــة مــن
الشــوارع واألحيــاء المزدحمــة ،وليــس هنــاك أي إرشاف عــى طريقــة عملهــا حيــث فشــلت محــاوالت تنظيمهــا حــى
اآلن.
يف منتصــف ديســمرب/كانون األول  ،2019أُطلقــت حملــة إلغــاق محطــات الوقــود المؤقتــة الــي تفتقــر إىل احلــد
األدىن مــن معايــر الســامة وتشــكل مخاطــر حلــدوث حرائــق [[4[.أُبلــغ بعــد ذلــك عــن نقــص يف الغــاز ،رغــم اســتمرار
وصــول شــحنات الغــاز اليوميــة إىل المدينــة [[4[.حــدث هــذا النقــص بســبب إخفــاء موزعــي غــاز الطهــي الغــاز
اإلضــايف الــذي أتاحــه هــذا اإلغــاق مــن أجــل بيعــه بســعر أعــى ألصحــاب احلافــات الذيــن ز ُ ِودوا عــادة بالغــاز مــن
 )43ناظــم العقــاين ،رئيــس جلنــة الرقابــة التابعــة لمكتــب الرشكــة اليمنيــة للغــاز بمحافظــة تعــز ،مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث ،تعــز ،اليمــن ،مايو/أيــار
.2021
 )44لبيب المقرمي ،نائب مدير مكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية للباحث 3 ،مايو/أيار .2021

 )45عضو يف مكتب التجارة والصناعة بتعز ،مقابلة هاتفية أجراها الباحث ،مايو/أيار .2021
“ )46حملــة إلزالــة محطــات الوقــود العشــوائية يف مدينــة تعــز ”،يمــن بــرس 17 ،ديســمرب/كانون األول https://www.yemeress.com/yemen� ،2019
press/108795
 )47أخبــار تعــز“ ،تعــز :مــن المســتفيد مــن أزمــة الغــاز ...؟” فيســبوك 22 ،ديســمرب/كانون األول https://www.facebook.com/Akhbartaiz1/ ،2019
/posts/492546541383329
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قِبــل المحطــات المؤقتــة .تقاعــس المســؤولني المحليــن دفــع الســكان إىل اتهــام أفــراد مــن الســلطات المحليــة
والرشكــة اليمنيــة للغــاز باســتغالل األزمــة .ووردت مزاعــم مفادهــا أن بعــض هــؤالء المســؤولني قــد يمتلكــون هــذه
المحطــات المؤقتــة المعنيــة [[4[،الــي رسعــان مــا اســتأنفت عملهــا مــرة أخــرى .يف اآلونــة األخــرة ،اتُهــم أحــد وكالء
توزيــع الغــاز يف مدينــة تعــز بتحويــل أســطوانات إىل الســوق الســوداء خــال النقــص احلــاد يف الغــاز الــذي ُشــهد يف
أكتوبر/ترشيــن األول ونوفمرب/ترشيــن الثــاين  [[4[،2021عندمــا بلــغ ســعر األســطوانة يف الســوق الســوداء  30ألــف
ريــال يمــي.

 )48أخبــار تعــز“ ،تعــز :مــن المســتفيد مــن أزمــة الغــاز ...؟” فيســبوك 22 ،ديســمرب/كانون األول https://www.facebook.com/Akhbartaiz1/ ،2019
/posts/492546541383329
“ )49تعــز :وكيــل غــاز حــارة الهــدى يبيــع كامــل حصــة احلــارة بالســوق الســوداء”  ،موقــع احلــرف  29 ،28نوفمــر /ترشيــن الثــاين https://alharf28. ،2021
com/p-70371
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سوء التنظيم
تفاقــم انتشــار الســوق الســوداء يف تعــز بســبب ســوء تنظيــم الســلطات المحليــة يف توزيــع الغــاز ،وفشــلها يف
بنــاء آليــة موحــدة لزتويــد المســتهلكني بــه .تواجــه الســلطات المحليــة والرشكــة اليمنيــة للغــاز صعوبــة يف تنظيــم
عمليــة توزيــع غــاز الطهــي ال ســيما يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلوثيــن .يعتمــد النظــام احلــايل عــى إرســال
حصــص يوميــة ثابتــة مــن غــاز الطهــي إىل الموزعــن ،إال أن هــذه احلصــص لــم تعــد تتوافــق يف كثــر مــن األحيــان
مــع عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف منطقــة مــا .يف بعــض احلــاالت ،يحصــل الموزعــون يف المناطــق المكتظــة
بالســكان عــى حصــص صغــرة نســبيًا مــن الغــاز مــا يتســبب يف حــدوث نقــص ،بينمــا يحصــل الموزعــون يف المناطــق
ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة عــى حصــص كبــرة ،مــع توجيــه الفائض إىل الســوق الســوداء .يف أســوأ احلاالت،
يُخصــص الغــاز للموزعــن الذيــن توقفــوا عــن البيــع لعامــة النــاس والذيــن يبيعــون حصصهــم الكاملــة للســوق
[[[5
الســوداء.
بالنســبة للمواطــن العــادي يف تعــز ،يعــد احلصــول عــى أســطوانات الغــاز مــن خــال شــبكات التوزيــع الرســمية أمـرًا
صعبًــا ومتقلبًــاً .
أول ،يجــب عــى المــرء التســجيل مــن خــال (عقــال احلــارات) ،الذيــن يرشفــون عــى توزيــع الغــاز يف
أحيائهــم باعتبارهــم ممثلــن لهــا .يمكنهــم بعــد ذلــك تســليم أســطوانة الغــاز الفارغــة إىل المــوزع ،مــع عــدم الســماح
بتســليم أكــر مــن أســطوانة واحــدة يف كل زيــارة .يجــب عــى المــرء أن ينتظــر مــا بــن أســبوع و 20يو ًمــا -وأحيانًــا
حــى شــهر -حــى يمــأ المــوزع األســطوانة .ويف حــن يــوزع بعــض التجــار أســطوانات الغــاز عــى المســتهلكني مــن
[[[5
خــال عقــال احلــارات ،يســجل البعــض اآلخــر كل مــن يــأيت بأســطوانة غــاز فارغــة ،حــى لــو كان من ســكان يح آخــر.
اســتنا ًدا إىل المقابــات الــي أجراهــا الباحــث مــع ســكان مدينــة تعــز ،يجــري التســجيل والتســليم يف مواعيــد مختلفة
حــا والســابعة
اعتمــا ًدا عــى الوكيــل .هنــاك البعــض ممــن يجــرون التســجيل والتســليم بــن الســاعة السادســة صبا ً
حــا ،والبعــض اآلخــر يجريهــا يف منتصــف النهــار أو حــى يف الليــل .يحــدث هــذا غالبًــا مرتــن يف األســبوع دون
صبا ً
إعــان مســبق ،ممــا يجــر المســتهلكني عــى مراقبــة الوضــع باســتمرار .يف حــال أخفــق المســتهلك يف التســجيل أو
[[[5
التســليم ،عليــه االنتظــار أســبو ًعا آخــر للتســجيل مــرة أخــرى أو للحصــول عــى أســطوانة غــاز مُعــاد تعبئتهــا.
وحــى إن وصلــوا إىل المــوزع يف الوقــت المناســب ،غالبًــا مــا يضطــر المســتهلكون إىل االنتظــار يف طوابــر طويلــة
لســاعات ،ويف بعــض األحيــان يضطــرون إىل أخــذ إجــازة مــن العمــل للقيــام بذلــك .كمــا أن الطبيعــة غــر المنظمــة
والمرهقــة لتوزيــع الغــاز تعــي ً
أيضــا أن طوابــر الغــاز أصبحــت موق ًعــا شــائ ًعا لنشــوب اخلالفــات ،حيــث تتصاعــد
[[5[.
اجلــداالت أحيانًــا إىل أعمــال عنــف مميتــة
 )50وئــام الصــويف“ ،تعــز  ..أزمــة الغــاز المــزيل تتفاقــم وانتعــاش أللســواق الســوداء” ،الموقــع بوســت 17 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://al� ،2018
mawqeapost.net/reports/35807
 )51مواطن مقيم يف تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث 26 ،أبريل/نيسان .2021
 )52مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
ُ )53قتــل مواطــن أمــام محــل لبيــع الغــاز المــزيل يف يح الضبوعــة ،وســط مدينــة تعــز يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين  .2018قــال شــهود عيــان إن ذلــك حــدث بســبب
خــاف بــن مواطنــن عــى أســطوانة غــاز مــزيل نتيجــة نقــص الكميــة وتزاحــم الطوابــر ،تطــور إىل إطــاق نــار“ .تعــز  ..مقتــل مواطــن بســبب أســطوانة
غــاز” ،موقــع المغــرد بــرس 11 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين /https://mogared.net/press ،2018تعز-مقتل-مواطن-بسبب-اس��طوانة-غاز/
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األطراف المسؤولة
الرشكة اليمنية للغاز
أكــر جهــة مســؤولة عــن اســتمرار أزمــة غــاز الطهــي يف تعــز هــي الرشكــة اليمنيــة للغــاز ومقرهــا صافــر بمحافظــة
مــأرب.
تشــمل المهــام الرئيســية للرشكــة اليمنيــة للغــاز اســتالم ومعاجلــة وتصفيــة وتعبئــة وتخزيــن ونقــل وتســويق الغاز،
إمــا بشــكل منفــرد أو بالرشاكــة مــع جهــات أخــرى ،لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحــي والقطــاع الصناعــي مــن
الغــاز .كمــا أن الرشكــة مســؤولة عــن مراقبــة أســعار وأوزان أســطوانات الغــاز والتحكــم فيهــا بالتنســيق مــع اجلهــات
ذات الصلــة ،وتطويــر أنظمــة األمــن الصناعــي والســامة المهنيــة ،وتنفيــذ برامــج التفتيــش الموقعــي لمنشــآت الغــاز
[[[5
المختلفــة ،وتنفيــذ لوائــح حمايــة البيئــة.
ال يتــم الوفــاء بــأي مــن هــذه الواجبــات يف تعــز .ال تُلــى احتياجــات المجتمــع المحــي مــن غــاز الطهــي بســبب عــدم
كفايــة حصــص الغــاز [[5[،وال تُراقــب األســعار واألوزان؛ كمــا ال تُطبــق أنظمــة حمايــة البيئــة [[5[.وكلمــا كان هنــاك
نقــص حــاد يف أســطوانات غــاز الطهــي ،يضطــر المســتهلكون إىل اســتخدام احلطــب كبديــل [[5[،ممــا يتســبب يف أرضار
بيئيــة ويشــكل مخاطــر صحيــة مبــارشة عــى األرس .كمــا أن فشــل الرشكــة يف إجــراء الصيانــة الدوريــة ألســطوانات
الغــاز يهــدد ســامة المســتهلك.
تمتلــك الرشكــة اليمنيــة للغــاز مكاتــب مجهــزة بالتجهــزات المناســبة يف العديــد مــن المحافظــات ،لكنهــا لــم تنــئ
مكتبًــا لهــا يف تعــز إال أواخــر  .2017ال يشــمل المكتــب أي منشــآت للتعبئــة المركزيــة وال معــارض وال احتياطيــات
[[[5
اســراتيجية خلدمــة الســكان ،األمــر الــذي يدفــع المقيمــن اللعتمــاد عــى وكالء مــن القطــاع اخلــاص.

السلطات المحلية
الســلطات المحليــة يف تعــز ً
أيضــا مســؤولة عــن أزمــة الغــاز .يف الســنوات األخــرة ،لــم تس ـ َع الســلطات إىل زيــادة
حصــة تعــز مــن غــاز الطهــي المخصصــة مــن الرشكــة اليمنيــة للغــاز ،ولــم تحــاول توفــر وســائل عادلــة ومنصفــة
لتوزيــع الغــاز .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن اإلجــراءات المتواضعــة الــي حاولــت الســلطات المحليــة القيــام بهــا اتســمت
بعــدم احلــزم وبــاءت بالفشــل.
“ )54بيان مهام الرشكة اليمنية للغاز” ،الرشكة اليمنية للغازhttp://www.yemengasco.com/content.php?id=11 ،
 )55إيناس احلمريي“ ،أزمة الغاز المزنيل يف تعز ،”..المصدر أونالين 30 ،مايو/أيار https://almasdaronline.com/articles/226072 ،2021
 )56إيناس احلمريي“ ،أزمة الغاز المزنيل يف تعز ،”..المصدر أونالين 30 ،مايو/أيار https://almasdaronline.com/articles/226072 ،2021
 )57مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
 )58ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
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ـخصا) حملــوا الســلطات
غالبيــة المواطنــن الذيــن تمــت مقابلتهــم لغــرض إعــداد هــذا التقريــر ( 15مــن أصــل  20شـ ً
المحليــة يف تعــز المســؤولية عــن أزمــة غــاز الطهــي .وأشــاروا إىل افتقــار الســلطات للرقابــة عــى قطــاع الغــاز
وتهاونهــا يف التعامــل مــع التجــار وفشــلها يف إيجــاد حلــول للتخفيــف مــن األزمــة .ونــ ّوه البعــض إىل أن بعــض
[[[5
المســؤولني قــد يكونــون متواطئــن يف صفقــات الســوق الســوداء.
عــاوة عــى ذلــك ،فشــلت الســلطات المحليــة حــى اآلن يف إنشــاء آليــة توزيــع عادلــة لغــاز الطهــي ،أو الســيطرة عــى
المســألة مــن خــال المجالــس المحليــة .تُعــد هــذه المجالــس غــر فعّالــة [[6[،وبــات اللجــوء حاليًــا إىل عقــال احلــارات
واآلليــات المخصصــة األخــرى هــو احلــل .يف الواقــع ،جميــع القــرارات واإلجــراءات المتخــذة حاليًــا لتنظيــم توزيــع
الغــاز كانــت مرحليــة ومؤقتــة ،تركــز فقــط عــى جوانــب معينــة مــن المشــكلة -مــا أفــى إىل فشــل منهــي متكــرر.
يف حــال عزمــت الســلطات المحليــة بالتصــدي لظاهــرة الرتبــح يف الســوق الســوداء ،هنــاك عــدد مــن األحــكام
القانونيــة تحــت ترصفهــا .تُلــزم الفقــرة  2مــن المــادة  8مــن القانــون رقــم  46/2008بشــأن حمايــة المســتهلك
مــزودي اخلدمــات «بعــدم االمتنــاع عــن بيــع أي ســلعة أو إخفائهــا بقصــد التحكــم يف ســعر الســوق» ،وتحظــر رصاحــة
ظاهــرة التالعــب باألســعار الــي يمارســها أبــرز تجــار الغــاز يف الســوق الســوداء .وتتابــع المــادة  34مــن نفــس القانــون
«مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد ،يُعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون أو االلئحــة باحلبــس مــدة ال تقــل
عــن ســنة ،ويف حالــة تكــرار المخالفــة تُضاعــف العقوبــة» [[6[.قــد يكــون التطبيــق التــام لهــذا القانــون كافيًــا لــردع
المتالعبــن .ووف ًقــا للمادتــن  43و 44مــن القانــون نفســه ،فــإن حــق المســتهلكني يف رفــع دعــاوى للحصــول عــى
تعويضــات ال يســقط بالتقــادم .كمــا تُصنــف القضايــا المتعلقــة بحقــوق المســتهلك مســتعجلة مــن قِبــل الســلطة
القضائيــة وف ًقــا لقواعــد وإجــراءات القضــاء المســتعجل المنصــوص عليهــا يف قانــون المرافعــات.
ومــع ذلــك ،يف ظــل الظــروف احلاليــة ،مــن المســتبعد ج ـدًا أن يلجــأ األفــراد إىل المحكمــة لطلــب التعويــض عــن
التالعــب يف األســعار المُمــارس مــن قِبــل تجــار الغــاز يف الســوق الســوداء .وبالتــايل ،تتطلــب مســألة التعامــل مــع
الســوق الســوداء اســراتيجية شــاملة ،بمــا يف ذلــك تســهيل الوصــول إىل العدالــة بالتنســيق بــن الســلطات المحلية
والرشكــة اليمنيــة للغــاز وأصحــاب المصلحــة المحليــن اآلخريــن.

 )59مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
 )60ناظم العقالين ،رئيس جلنة الرقابة التابعة لمكتب الرشكة اليمنية للغاز بمحافظة تعز ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،تعز ،مايو/أيار .2021
 )61قانــون رقــم  46لســنة  2008بشــأن
m e n t s /2 0 1 9 /10/10 1 4 2 0 1 9 6 2 7 3 04 6 8 . p d f

حمايــة

المســتهلك،
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التداعيات والمخاطر
التداعيات االقتصادية واالجتماعية
تســبب الفشــل المســتمر للســلطات يف حــل أزمــة الغــاز بفقــدان الثقــة يف اإلدارات المحليــة .أثّــر نقــص أســطوانات
أساســا صعوبــات
غــاز الطهــي وارتفــاع أســعارها والنقــص عــى الرشائــح األكــر فق ـرًا يف المجتمــع ،الــي تواجــه
ً
اقتصاديــة كبــرة بســبب تعطّ ــل األنشــطة التجاريــة وانخفــاض قيمــة الريــال اليمــي .ارتفــاع أســعار غــاز الطهــي
وصعوبــة احلصــول عليــه والوقــت المُهــدر يف تأمينــه جعــل الكثرييــن يعتقــدون أن هنــاك سياســة عقابيــة متعمــدة
[[[6
ضدهــم تهــدف إىل حبســهم يف حلقــة مفرغــة مــن البحــث عــن رضوريــات احليــاة األساســية.
أزمــة غــاز الطهــي يف تعــز أثّــرت عــى كل أرسة ،لكــن هــذا التأثــر يتفــاوت باختــاف الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي
للســكان .تتمتــع األرس المقتــدرة ماديًــا بإمكانيــة احلصــول عــى غــاز الطهــي مــن المحطــات التجاريــة والســوق
[[[6
الســوداء [[6[،يف حــن ليــس لــدى األرس الفقــرة خيــار ســوى البحــث عــن موزعــن واالنتظــار يف طوابــر طويلــة.
خــال ســنوات احلــرب ،شــهد اليمــن تحـ ً
ـول يف طبيعــة األدوار االجتماعيــة الــي تلعبهــا المــرأة [[6[.أصبــح الكثــر منهــن
معيــات ألرسهــن ،بـ ً
ـدل مــن الرجــال الذيــن انضمــوا إىل جبهــات القتــال .كان عــى النســاء لعــب جميــع األدوار الــي
كانــت حــى وقــت قريــب ضمــن اختصــاص الذكــور مــن أفــراد األرسة .عــى ســبيل المثــال ،بــات مــن الشــائع رؤيــة
تجمعــات كبــرة مــن الرجــال والنســاء أمــام وكاالت بيــع الغــاز ،يف انتظــار تســجيل وتســليم أســطوانات الغــاز
الفارغــة ،أو اســتالم األســطوانات المعبــأة ،يف حــن أن هــذه المهــام كانــت تُــؤدى عــادة مــن الرجــال فقــط قبــل
[[[6
احلــرب.

 )62مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
ً
 )63مقابــات شــخصية أجراهــا الباحــث مــع مواطنــن يتمتعــون بوضــع اقتصــادي جيــد أو مزتوجــن حديثــا ويســتهلكون أســطوانة غــاز واحــدة شــهر يًا،
أبريل/نيســان  -مايو/أيــار .2021
 )64مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
 )65ســميحة أحمــد“ ،أثــر انهيــار الريــال اليمــي عــى المــرأة والطفــل” ،ورقــة سياســات صــادرة عــن مؤسســة شــباب ســبأ للتنميــة ،أغســطس/آب http:// ،2019
/www.shebayouth.org/wp-content/uploads/2020/10اثر _سعر _الرصف_عىل_المرأة_pdf.
 )66مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت شخصية وهاتفية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان ومايو/أيار .2021
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المخاطر الصحية والبيئية
عرّضــت أزمــة غــاز الطهــي ســكان تعــز لمخاطــر صحيــة وبيئيــة ،ال ســيما النســاء واألطفــال .تضطــر األرس الفقــرة إىل
اســتخدام احلطــب والكرتــون ،أو حــى احلاويــات البالســتيكية لطهــي الطعــام حــن يُصعــب عليهــا احلصــول عــى غــاز
الطهــي [[6[.يرتتــب عــى اســتخدام هــذه البدائــل العديــد مــن المخاطــر الصحيــة ،بمــا يف ذلــك خطــر التســمم بأحــادي
أكســيد الكربــون أو األبخــرة الســامة األخــرى [[6[.أظهــرت الدراســات احلديثــة أن تلــوث الهــواء الناجــم عــن الطهــي عــى
[[[6
الفحــم واحلطــب أثنــاء احلمــل ضــار بنمــو اجلنــن ،وثبــت أن استنشــاق الهــواء الســام يؤثــر عــى نمــو دمــاغ الطفــل.
مــن الناحيــة البيئيــة ،أدى اســتخدام احلطــب كبديــل لغــاز الطهــي إىل اقتــاع األشــجار يف المناطــق الريفيــة واحلرضية
عــى حــد ســواء .حــى بعــض المخابــز تح ّولــت إىل اســتخدام احلطــب بـ ً
ـدل مــن الغــاز أو الكريوســن [[7[.وحــذرت
الهيئــة العامــة حلمايــة البيئــة اليمنيــة مــن أرضار طويلــة األمــد ناجمــة عــن قطــع األشــجار بشــكل غــر قانــوين نتيجــة
[[[7
أزمــة الوقــود.

المخاطر األمنية
هنــاك العديــد مــن المخاطــر األمنيــة المرتبطــة بأزمــة الغــاز ،بمــا يف ذلــك حــوادث إطــاق النــار الــي تندلــع يف
الطوابــر غــر المنظمــة أمــام مراكــز توزيــع الغــاز والتهديــدات ضــد المالكــن والموزعــن [[7[.يشــكل االنتشــار الواســع
را حلــدوث
ألســطوانات الغــاز المعطوبــة مــن محطــات الوقــود المؤقتــة غــر اخلاضعــة للتنظيــم الرقــايب خط ـرًا كب ـ ً
انفجــار وحريــق .وف ًقــا لتقديــرات الرشكــة اليمنيــة للغــاز ،يوجــد حــوايل  12مليــون أســطوانة غــاز للطهــي غــر صاحلــة
اللســتخدام [[7[.وأُبلــغ عــن العديــد مــن االنفجــارات يف محطــات وقــود مؤقتــة خــال الســنوات األخــرة .عــى ســبيل
[[[7
المثــال ،أســفر انفجــار وقــع يف مدينــة تعــز أوائــل مايو/أيــار  2021عــن مقتــل شــخصني وإصابــة آخريــن.
 )67مواطنون مقيمون يف تعز ،مقابالت هاتفية وشخصية أجراها الباحث ،أبريل/نيسان و مايو/أيار .2021
 )68كريســتال النــوار“ ،هــل تتصــورون أن إشــعال احلطــب يمكــن أن يســبب التســمم؟!” ،موقــع صحــي 11 ،ديســمرب/كانون األول www.sohati.com/ ،2020
/Articleأخبار-الصحة-والطب/هل-تتص ّورون-أ ّن-اشعال-احلطب-يمكن-أن-يسبّب-التس�� ّمم
“ )69تلــوث الهــواء مــن الطهــي عــى الفحــم واخلشــب يــر عقــول المواليــد” ،العربيــة 6 ،ديســمرب/كانون األول www.alarabiya.net/medi� ،2019
/cine-and-health/2019/12/06تلوث-الهواء-من-الطهي-عىل-الفحم-واخلشــب-يؤثر-عىل-األطفال
)70عادل الدغبيش“ ،اليمن :االحتطاب يستزنف الغطاء النبايت ”،مركز حلم أخرض اللعالم 15 ،مايو/أيار /https://holmakhdar.org/reports/455 ،2019
وخالــد عبــد اللــه“ ،وســط نــدرة الوقــود ..غابــات اليمــن ضحيــة جديــدة للحــرب” ،رويــرز 11 ،أغســطس/آب https://www.reuters.com/business/ ،2021
/environment/wider-image-with-fuel-scarce-yemens-forests-are-next-casualty-war-2021-08-11
و “تلـ�وث الهـ�واء مـ�ن الطهـ�ي عـلى الفحـ�م واخلشـ�ب يـضر عقـ�ول المواليـ�د” ،العربيـ�ة  6 ،ديســمرب/كانون األول www.alarabiya.net/medi� ،2019
/cine-and-health/2019/12/06تلوث-الهواء-من-الطهي-عىل-الفحم-واخلش��ب-يؤثر-عىل-األطفال
 )71عــادل الدغبــي“ ،االحتطــاب يســتزنف الغطــاء النبــايت يف اليمــن” موقــع ( ، )SciDev.Netبتاريــخ  22أبريــل /نيســان https://www.scidev.net/ ،2019
/mena/news/excessive-logging-depletes-vegetation-yemen
“ )72مقتــل مواطــن إثــر إطــاق نــار أمــام محــل لبيــع الغــاز المــزيل يف تعــز” ،موقــع احلــرف  11 ،28نوفمــر /ترشيــن الثــاين https://alharf28. ،2018
com/p-14092
 )73معــن النجــري“ ،أســطوانات الغــاز 12 ..مليــون قنبلــة موقوتــة يف بيــوت اليمنيــن” ،العــريب اجلديــد 10 ،يوليــو /تمــوز /https://www.alaraby.co.uk ،2016
أسطوانات-الغاز-12-مليون-قنبلة-موقوتة-يف-بيوت-اليمنيني
“ )74قتيالن وعدد من اجلرىح نتيجة انفجار محطة للغاز المزنيل بتعز” ،إعجاز برس 5 ،مايو/أيار https://ejazpress.com/news1358.html ،2021
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أزمة غاز الطهي في تعز :الحرب ،سوء اإلدارة واالستغالل

التوصيات
للحكومة اليمنية المعرتف بها دول ًيا وللرشكة اليمنية للغاز:
•إنشــاء فــرع للرشكــة اليمنيــة للغــاز يف محافظــة تعــز ودعمــه بكافــة الوســائل االلزمــة لتمكينــه مــن إعــادة بنــاء
مخــزون غــاز الطهــي يف المحافظــة ،وإنشــاء محطــة مركزيــة إلعــادة تعبئــة األســطوانات بالمحافظــة.
•إعادة تقييم مخصصات محافظة تعز من غاز الطهي ،بهدف زيادته إذا لزم األمر.
•تخصيص حصة غاز ثابتة للحافالت وكبار المستهلكني وقطاعات اخلدمات.
•إعادة النظر يف تخصيص حصص أللحياء والمناطق عىل أساس الكثافة السكانية.
•وضع آلية موحدة لتوصيل الغاز إىل المستهلكني.
•اتخــاذ تدابــر إلخضــاع محطــات الوقــود غــر الرســمية العاملــة يف الســوق الســوداء للتنظيــم الرقــايب وتحديــد
المحطــات الكبــرة الــي تمدهــا بالغــاز.
•معاجلة مشكلة المحطات غري العاملة بالتعاون مع السلطات المحلية.
•إبداء المرونة الكافية يف إعادة توزيع حصص الغاز عىل المناطق اليت تجري فيها األعمال العسكرية.
•صيانة أو استبدال أسطوانات الغاز التالفة.

للسلطات المحلية يف تعز:
•تأمني المسارات اليت تمر عربها ناقالت الغاز ،وتنويع الطرق المستخدمة.
•توحيد اإلجراءات والقرارات المتعلقة بأزمة الغاز بالتنسيق مع مختلف اجلهات المعنية.
•إخضــاع محطــات الوقــود التجاريــة يف الســوق الســوداء للتنظيــم الرقــايب ،ربمــا مــن خــال اعتمــاد ســقف
أللســعار ال يتجــاوز ألــف ريــال يمــي عــن الســعر الرســمي ألســطوانة الغــاز لمنــع المضاربــة والمرابحــة.
•فرض معايري السالمة عىل محطات الوقود المؤقتة.
•تفعيل دور المجالس المحلية وتكليفها بمراقبة توزيع الغاز بالتنسيق مع مكتب الرشكة اليمنية للغاز.
•إعادة حساب تكاليف النقل واعتماد معدالت ثابتة ،وتثبيت أسعار أسطوانات الغاز.
•إنفاذ القوانني المتعلقة باالتجار بغاز الطهي وبيعه يف السوق السوداء.

لوكاالت األمم المتحدة:
االستمرار يف الضغط عىل جماعة احلوثيني لفتح الطرق والسماح بتدفق السلع األساسية إىل مدينة تعز.
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عـــن الكـــاتب
وســام محمــد هــو صحفــي وباحــث يف مجــال السياســات العامــة.
يعمــل يف مجــال الصحافــة منــذ عــام  ،2011حيــث يكتــب مقــاالت
يف صحــف ومواقــع إخباريــة محليــة وعربيــة .صــدر لــه كتــاب رسدي
بعنــوان «تفاصيــل مبكــرة» يف ديســمرب /كانــون األول .2019

أُعــد هــذا التقريــر كجــزء مــن منتــدى ســام اليمــن ،وهــو مبــادرة مــن
مركــز صنعــاء تســعى إىل تمكــن اجليــل القــادم مــن الشــباب اليمــي
ونشــطاء المجتمــع المــدين مــن المشــاركة يف القضايــا الوطنيــة
الملحــة.

مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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