
السفارات األجنبية

- الــواليــات المتحدة 
األميركية 

- المملكة المتحدة 
البريطانية

- جمهورية فرنسا 
- جمهورية ألمانيا 

االتحادية  
- جمهورية إيطاليا 

- مملكة أسبانيا 
- مملكة هولندا 

ـــة  ـــراطـــوري ـــب - اإلم
اليابانية  

- جمهورية تركيا.. 
ـــا  ـــت كـــوري ـــن - أعـــل
الجنوبية انها تدرس 
اغــــالق ســفــارتــهــا في 

صنعاء .

السفارات العربية

علن تعليق أعمال مغادرة 
ُ
 أ

موظفي سفارات:
- الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية 
- اإلمارات العربية المتحدة  

- دولة قطر

ـــة االتـــــحـــــاد  ـــعـــث - ب
األوروبي

- وكالة التنمية الدولية 
األميركية

- وكالة التنمية الدولية 
البريطانية

- بنك االعمار األلماني
- بــرنــامــج المساعدة 

الهولندي
ـــج  ـــرام ـــب ـــعـــض ال - ب

الفرنسية

منظمات دولية
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- شركة كنديان نكسن البترولية وتخليها عن 
امتيازها في الحقل ٥١ .

- شركة الديار القطرية والتي اعلنت تجميد 
استثماراتها إلى أجل غير مسمى.

ويرصد المراقبون جملة من اآلثار السلبية لهذه 
التداعيات الخارجية على االوضــاع في اليمن .. 
ونورد منها حسب تقارير متفاوتة أبرزها ما نشرته 

فضائية «اليمن اليوم»:

في خطوات غير مسبوقة، لم تحدث حتى في اخطر منعطفات األزمة السياسية عام ٢٠١١م واستهداف مؤسسات الدولة والمعسكرات  
ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية االســبق الزعيم علي عبدالله صالح وقيادات الدولة باالعتداء االرهابي الذي تعرضوا له في مســجد دار 

الرئاسة ٢٠١١م..
فما تشــهده العاصمة صنعاء منذ مطلع الشــهر الجاري من  تداعيات خطيرة قد تجر البالد والعباد إلى كارثة فظيعة، ومؤشــرات ذلك تتمثل 
باســتمرار الدول الشــقيقة والصديقة بإغالق سفاراتها والبعثات والوكاالت والشــركات األجنبية، في خطوة تكشف عن اصرار خارجي على فرض 

عزلة دولية على اليمن ستكون لها آثار سلبية مباشرة،آنية وبعيدة المدى على الوطن والشعب اليمني المنهك.
لقــد جــاءت هذه المواقف الخارجية كردود أفعال متســارعة وغير متوقعة على خلفية االزمة السياســية األخيرة، واعالن انصار الله لما يســمى 
باالعالن الدســتوري، حيث اغلقت إلى اليوم ســفارات ١٣ دولة صديقة وشــقيقة، وانســحاب ٦ بعثات ووكاالت خارجية من أصل ١٢ بعثة ووكالة 

أجنبية، اضافة الى مغادرة شركتين استثماريتين كبريتين اليمن..

اآلثار المترتبة على قرار إغالق السفارات:

سياسيًا:

- اإليــحــاء بانهيار الــدولــة 
وانفجار الوضع.

- خــلــق حــالــة مـــن الــهــلــع 
والخوف محليًا.

- عدم االعتراف بالسلطة 
الحاكمة.

- تـــجـــمـــيـــد اتــــفــــاقــــات 
ونشاطات التعاون.

ـــيـــق الـــتـــمـــثـــيـــل  - تـــعـــل
الدبلوماسي المتبادل.

أمنيا :مجتمعيا :

- وقف برامج التبادل 
والمنح التعليمية.

- إنــهــاء فــرص العمل 
وترحيل العمالة.

- إغـــالق بـــاب السفر 
للعالج والسياحة.

- توقف التعاون األمني 
والعسكري.

- تجميد الدعم األمني 
اللوجيستي.

ــر  ــصــدي - تــجــمــيــد ت
األسلحة والمعدات.

- فــــرض عــقــوبــات أو 
تدخل عسكري.

- وقف المنح والمساعدات المالية.
- تجميد الــقــروض المالية 

التنموية.
- تعثر التبادل التجاري للسلع.

ــــف  ــــوق - انـــــســـــحـــــاب وت
االستثمارات البينية.

- تــوقــف ضــخ المغتربين 
العملة الصعبة.

- سحب الودائع واألموال من 
البنوك.

ــات اقــتــصــاديــة  ــوب - فــــرض عــق
محتملة على اليمن.

اقتصاديا :

بعضها تعرض لخسائر وأخرى لنهب وتخريب

االستثمار السعودي ينسحب من اليمن

قـــال مــســتــثــمــرون إن هــنــاك انــســحــابــًا تدريجيًا 
لالستثمارات السعودية من السوق اليمنية، جراء 
األوضاع السياسية السيئة عقب سيطرة الحوثيين 

على السلطة والعاصمة صنعاء.
ونقًال عن «العربية نت» أكد المحلل االقتصادي 
محمود جمجوم، أن الوضع السياسي في اليمن انعكس 
على االستثمارات السعودية، وعلى المستثمرين 
السعوديين هناك، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد 
ــا نتيجة تــوقــف أنشطتهم أو  خسائر واضــحــة، إم

تعرضها ألعمال تخريب ونهب.
وقال: "المستثمرون السعوديون هناك يشعرون 
بالخوف، ويخشون أن تسوء األمــور أكثر، خصوصًا 
في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو 

الخروج من السوق- بحسب صحيفة «االقتصادية».

وبــيــن جمجوم أن هــنــاك عــدد مــن المستثمرين 
السعوديين بدأوا في تقليص استثماراتهم ورؤوس 

أموالهم المدارة داخل االقتصاد اليمني".
من جهته قال الدكتور فــؤاد بن محفوظ- عضو 
مجلس إدارة غرفة مكة: إن االستثمارات السعودية 
في اليمن تنقسم إلى قسمين، أصول واستثمارات 
ثابتة، سواء أكانت أراضي أو مباني ومصانع تم إنشاؤها 
بتكاليف رخيصة، وتحقق عوائد جيدة، إال أنه ال يمكن 
بيعها أو التخلص منها خصوصًا في ظل الظروف 
الراهنة، حيث يتوقف الطلب، ولن يشتري احد هناك 
تلك االستثمارات إال نوعية من التجار يطلق عليهم 
صائدو المواقف أو الفرص وهم يغامرون ويشترون 
عقارات في مثل هذا الوضع بأقل من سعر تكلفتها 
كما حصل في لبنان عام ٨٥م حين كانت الـ٢٥ ليرة 

بريال، ولكن ما حدث بعد انتهاء الحرب األهلية في 
ذلك العام تراجعت أسعار العقار عما كانت عليه".

وكشف بن محفوظ ان مالك المصانع يعمدون إلى 
إخراج المواد األولية من المستودعات وإعادتها إلى 
السعودية ومن ثم بيعها إلى أي دولة أخرى، ولكن كما 
يقال رأس المال جبان في الدخول في المشاريع، لكن 
خروجه لن يكون سريعًا خاصة أن ٨٠ في المائة من 
استثمارات السعوديين مشاريع عقارية واستصالح 

أراٍض وبنايات ومراكز تجارية وفلل.
ويؤكد بن محفوظ أنه لن ينصلح وضع االقتصاد 
اليمني، إال إذا حصلت مستجدات غيرت الوضع األمني 
والسياسي وبالتالي سيتبعه الوضع االقتصادي لكنه لن 
يتحسن ويتحول لألفضل إال بوجود االستقرار واألمن 

السياسي في الدولة.

األردن يوقف 
رحالته إلى اليمن

علقت الملكية األردنية رحالتها الجوية 
ــدءًا من الثالثاء وحتى  إلــى اليمن  مؤقتًا ب

إشعار آخر.
وقـــال المساعد التنفيذي لمدير عام 
الملكية األردنية لإلعالم واالتصال باسل 
كيالني لوكالة "عمون" إن التعليق تم للتأكد 
من سالمة عمليات اإلقــالع والهبوط في 

المطار.
وكان مطار صنعاء الدولي والهيئة العامة 
للطيران المدني قد وصلها إخطار من شركة 
الخطوط الجوية الملكية األردنية بتعليق 
رحالتها إلى صنعاء وعدن اعتبارًا من الثالثاء 

وألجل غير مسمى.
وأرجعت الشركة بحسب (ا ش ا) سبب 

القرار إلى تدهور الوضع األمني في البالد.
وجــــاء الـــقـــرار بــشــكــل مــفــاجــئ حــتــى أن 
المسافرين على الرحلة المتجهة إلى عمان 
ذهبوا إلى المطار وانتظروا الطائرة حتى 
أبلغتهم سلطات مطار صنعاء أنها لم تقلع 

من العاصمة.

الفلبين تأمر 
مواطنيها بالمغادرة

ذكر موقع «Rappler» الفلبيني، أن 
حكومة الفلبين أمرت مواطنيها بمغادرة 
اليمن، بسبب األحـــداث المؤسفة التي 
ــبــالد، والــخــطــر الـــذي يهدد  تعيشها ال

حياتهم.
ـــوزارة الخارجية في  ونــقــًال عــن بيان ل
مانيال، أن الحكومة الفلبينية رفعت درجة 
خطورة الوضع لليمن إلى الدرجة الرابعة.

ــــصــــراع الـــداخـــلـــي  ــب تـــفـــاقـــم ال ــســب ب
والهجمات.. اإلرهابية فقررت  تحت هذا 
المستوى من الهجوم، قررت الحكومة في 
مانيال اتخاذ تدابير الحذر الالزمة، لحماية 

مواطنيها".
وكانت الفلبين قد رفعت مستوى الخطر 
ــى الــدرجــة الثالثة،  فــي عــام ٢٠١٣م إل
عندما قتل مجموعة من اإلرهابيين، ٧ 

فلبينيين، وأصابوا ١١ آخرين هناك.
وبحسب تقديرات الحكومة الفلبينية، 
هناك أكثر من ٢١٩٠ مواطنًا فلبينيًا، 

يعيشون في اليمن.

فرض عزلة 
دولية على اليمن 

ستكون لها 
آثار سلبية على 

الشعب


