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 سبأفون الحوثية

 

ي سبتمبر  
كة سبأفون وعطل   مليشيا   عناص م، اقتحمت  2014ف  ي شر

    تالحوث 
ً
عددا

وفرض البث،  أجهزة  و   ت من  كة،  الشر عل  وإدارية  مالية  تها   إدار   استبدلترقابة 

ي بأخرى مؤقتة  
 ات المرصفيةحساب ال صول و ال مهمتها استالم الموارد والترصف ف 

ي الداخل والخارج،
ي صالح مسفر   قبل ان تضعها تحت  ف 

ترصف الحارس القضاث 

يعد الشاعر   العامة   الذي  والممتلكات  الحقوق  ونهب  لمصادرة  الحوثييى   أداة 

 والخاصة. 

العام   ي 
    2017وف 

ً
رئيسا الشاعر  مسفر  عبد هللا  شقيقه  ي 

القضاث  الحارس  عيى  

كة، والذي قام بدوره بتعييى  إدارة تنفيذية بسجالت جديدة  لمجلس إدارة الشر

ي استصدارها وتزويرها بوزارات ومؤسسات الدولة المختطفة ال   استعانت
مليشيا ف 

ي اصدار السجالت  بيد
ها ابرزها وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المختصة ف 

 . التجارية

ي سبتمبر  
ي ما أسمته باجتماع للجمعية العمومية    مليشيا م، نظمت  2019وف 

الحوث 

عنة عملية نهب  كة سبأفون لشر ي شر
كة  للمساهميى  ف   . الشر

كة سبأفون االنتقال إىل عدن، وبدء النشاط من   بعدها أقر ما تبقى من مساهمي شر

كتيى  باسم واحد الول  جديد بسجالت جديدة، ليؤسس لمرحلة جديدة فيها شر

لدى   عبدهللا   مليشيا مختطف  ي 
الحوث  القيادي  إدارتها  مجلس  ويرأس  ي 

الحوث 

ي عدن ويرأسها همدان
 الحمر.   مسفر الشاعر، والثانية ف 
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كة واي  ي لشر
 التأميم الحوث 

مزاولة  ترخيص  عل  النقال  الهاتف  لخدمات  "واي"  اليمنية  االتصاالت  كة  شر حصلت 

ي   GSMم، لتكون ثالث مشغل لخدمات الهاتف النقال بنظام  2007النشاط مطلع العام  
ف 

نح بفعل خالفات بيى  كبار المساهميى  إىل أن استول
ي وضع مبى

  ت مليشيا اليمن، وظلت ف 

ال بقوة  صنعاء  العاصمة  عل  ي 
و الحوث  والقطاع ة  سيطر السالح،  الدولة  مؤسسات  عل 

ي العام  
ي ف 
ي تعرضت للسطو الحوث 

كة 2014الخاص وكان من بيى  تلك المؤسسات اليى م، شر

 واي. 

ي أعلنت
ي مارس    مليشيا   وبعد سنوات من وضعها تحت الحارس القضاث 

ي ف 
م، 2020الحوث 

كة إفالس  عنة عملي (7)وايشر  ة النهب. ، بهدف استكمال االستيالء عليها وشر

ي و
كيى ي ضوء رفع شر

دعوى ضد "واي"   "لينك ان تايم المحدودة" و"مينا فاز المحدودة"  ف 

ت ، نشر ي صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثييى 
 المحكمة   أمام  المحكمة التجارية االبتدائية ف 

 
ً
التجارية    إعالنا ديونها  بمزاعم عجزها عن سداد  "واي"،   كة  إفالس شر ي مشحية  عن 

ف 

كتيى  السابقتيى  تتبع مناوئيى  للحوثيى  لتسهيل  عم كة واي حيث ان الشر لية  مصادرة شر

ي العام 
 .   2014وتم نهبها من قبل الحوثييى  ف 

 
ً
تيب واستكمال اجراءات اإلفالس وتحريز   مليشيا عينت  وفورا ي لبى

ي محاسب قانوث 
الحوث 

كة، وهو ما  أصول الشر

تم بعدها من سيطرة  

كة  الحوثييى  عل الشر

واستمرار عملها، قبل  

أن تقوم مطلع العام 

 اسمها م، بتغيبى 2022

كة هدهد  إىل شر

ي تم  لإلتصاالت 
واليى

نقل ملكيتها اىل  

شخصيات حوثية  

 نافذة. 
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  MTNصفقة االستحواذ عىل 

كة واي صنعاء عن    مليشيا بعد ان بسطت   كة سبأفون وشر ي يدها عل شر
الحوث 

)شبام  العقاري  والتطوير  لالستثمار  القابضة  العامة  المؤسسة  (  القابضة  طريق 

كة  مسفر  ممثله بإدارة/ عبدهللا   الشاعر، باإلضافة اىلي سيطرتها السابقة عل شر

قامت   موبايل،  باالست  مليشيا يمن  ي 
كة    يالءالحوث  شر عمليات    MTNعل  بعد 

كة    لبى فرض  و تضييق واسعة عل عمل الشر
ً
ة جدا ي    اخيصمبالغ كببى

الجيل الثاث 

الرابع ورسوم   يبيةوالجيل  انها    بإجماىلي مبالغ   ص  التقارير  اىل   تقول    500  تصل 

 . (9)ليون دوالر م

ال  القابضة  عبر   الحوثية  مليشيا قامت  ي    شبام 
الحوث  قبل  من  عليها  المسيطر 

كة  با   ( 01) السويديمحسن علي الدولية وتم تكليف ابراهيم    MTNلضغط عل شر

ي )ابراهيم النجار( 
كة    واسمه الحقيقى كة شبام للضغط عل شر   MTNممثل من شر

كة والتخلي عنها مساومتهم عل بيع ا و المبلغ المطلوب بدفع  
 . لشر

كة   قامت شر الضغوطات  زيادة  المالية الستثمارها    MTNومع  الدراسات  بعمل 

ي  قيمة التصاري    ح    الجيل الرابع باإلضافة اىل   ةلتوسع
ي فرضتها مليشيا الحوث 

مع  اليى

الجدوى   عدم ب   قرار  عمل المخاطر السياسية والمخاطر المالية وتم التوصل اىل 

 
ً
كة قرارا وع لتتخذ الشر كة  تم  وبناء عليه  بالخروج من اليمن،    من المشر تكليف شر

محمد    االولمن الحوثييى     يى  مقرب  يى  ( التابعة لشخصيمنتسم )مور    ةمحاسبي

عبدالوارث   العطنة  علي  هشام  ي 
والثاث  تخلي    (11)هاشم  عقود     MTNلعمل 

ي اليمن. 
 العالمية عن حصتها ف 

ا    مليشيا  السويدي  كلفت  ابراهيم  ي 
للحوث  كة )النجار(  الشر مع  العقود  توقيع 

،  اليمن    MTNالمالكة لحصة   العقد(  ة من  )مرفق  الفبى ي 
ف  السويدي  وتم سفر 

عل عقود حيى تم التوقيع  العالمية   MTNمع  م والتفاوض  2020منتصف مارس  

ي 
 م.  2020مايو   13  البيع ف 
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كة  المالك الجدد ) تم توزي    ع الحصص بيى     Regain Yemenصادر  وبحسب م  شر

% للسويدي  11بنسبه تصل    (الزببى والزمرد العمانية والسويدي ممثل الحوثييى  

 . كة الزببى ي لشر
 والبافى

كة   شر بعدها      MTNأعلنت 
ً
عنرسميا الدولية   تنازل  الزمرد  كة  لشر حصتها 

كة عمانية)لالستثمار   كة. % من مجموع أسهم ال 97.8بنسبة تصل اىل  (شر  شر

كة الزببى ، لتكون ال كة    واجههاختيار الحوثييى  لشر جاء لكب  من سبب،    MTNلشر

 بحكم انها مالك
ً
كة  ل   سابق  أوال ي شر

يمن من قبل، وبحكم عالقات    MTNسهم ف 

ي 
 . داخلية فيما بيى  قيادات حوثية مع المالك العماث 

كة بعد توقيع العقود وانجاز الصفقة أصبح الشغل الشاغل للمالكيى  ال جدد للشر

ها اىل اليمن.   هو كيفية دخول معدات االتصاالت من انتينات وميكرويف وغبى

فقد تمكن المشغلون الجدد من    REGAINYEMENبحسب معلومات ومصادر  

   . ال المعدات بطرق مختلفة من المحافظات المحررةخاد

كة االستقالة وكلفوا ادارة جدي دة  وبمجرد التملك طلب الحوثيون من ادارة الشر

تكون   وبذلك  السابق،  الخدمات  مدير  هاشم  زكريا  ي 
الحوث  قيادة  مليشيا  تحت 

ي قد سيطرت عل  
كثالث  الحوث   بتغيبى  الخاصةتصاالت  اال   اتشر

ً
، وقامت الحقا

كة   . YOU Telecomاسمها اىل شر

ن المالك الحقيقيى    إف   Regain Yemenالخاصة ب   وبحسب الوثائق والمصادر  

كه    ،  YOUلشر
ً
 سابق  MTNحاليا

ً
كة الزببى العمانية     ا % يملكها  30% )82هم شر

ي  
  محمد   هم)االسم االول  محمد احمد % قيادات حوثية و 52رجل االعمال البلوشر

ي  و )   ( جحاف  هولقب
ي صالح الجملاالسم الثاث 

(  ( 12) محمد صالح واسمه الحقيقى

% البراهيم  11( ، و   للحوثيى  مقابل نسبه  عملاضافة اىل )علي دباش( وهو تاجر ي

كة 4% لهائل عبدالحق و3السويدي و كة فرعية تابعة لشر كة الزمرد وهي شر % لشر

ي ، وهناك اتفاق عل ان يتم تنازل 
ي البلوشر

الزببى استحدثت التابعة للتاجر العماث 

ي وقت الحق. 
ي بكامل حصته للقيادة الحوثية ف 

 عبدالعزيز البلوشر
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كة تدقيق واستشارات   ي أي ( وهي شر ي جر كة تدىع ) جر كة الزمرد تتعامل مع شر وشر

ي وليد  
ي العاصمة صنعاء  شارع الجزائر يمتلكها المحاسب القانوث 

مالية  مقرها ف 

 الحرازي. 

قيمة    لمواأتحويل واستالم    فقد تم    Regain Yemenوبحسب معلومات   -

كة سويد للرصاف   الصفقة ي احد البنوك    (12)   ةوارسالها عبر حساب تابع لشر
ف 

 . العمانية

تدىع  ا  كم - يمنية  االكوع   اسماعيلقامت شخصية  ي   )محمد عبدهللا 
ف  فار 

ي  المانيا ومطلوب  
 Regain( كما رصدت مصادر  قضايا  اختالس دولية  ف 

Yemen     السويدي إبراهيم  عبر  تمت  للحوثييى   مالية     اىل   تحويالت 

ي اختالسات دولية  
ي مطلوب ف 

ي الماث 
اسماعيل محمد عبدهللا االكوع فار ف 

الصفقة وعبر   عبر    لصالح  البنك     صافيى   اسم    : التاىلي  البنكي  الحساب 

Sparkasse kolnBonn    

 ( 13)1902621117رقم الحساب :  

 .  مرفق عقد الصفقة
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وع التشارك ي  مشر
ي االيراث 

   الحوث 
 

اكة مع   اء ايرانييى  ومن حزب هللا  بالشر ف عليه خبر ي يشر
وع استثماري استخباراثى هو مشر

ي كلفت من طرفها عدد من الكوادر والشخصيات ابرزهم
ي اليى

  : مليشيا الحوث 
ي مؤسس المليشيا والذي يشغل منصب  

ي نجل حسيى  الحوث 
محمد حسيى  بدر الدين الحوث 

ي 
ي االيراث 

ف العام عل برنامج التشارك الحوث    مدير دائرة االتصاالت العسكرية المشر
ي محمد ناص 

ي والذي تلقى تدريبات عل يد الحرس الثوري االيراث 
اضافة اىل القيادي الحوث 

 عصام( احمد مساعد )ابو
 مدير دائرة االتصاالت الجهادية وهو قطاع )االتصاالت الخاصة بالمليشيا(

 

ي عبدالخالق احمد محمد حطبة نائب مدير دائرة االتصاالت العسكرية  
كما يعد القيادي الحوث 

ي قطاع االتصاالت وخاصة بيى   
 
ي ف

ي االيراث 
احد ابرز العناص المسؤولة عن التنسيق الحوث 

ة   القيادات المباشر
ي المهام  Regain Yemen سب وثائق ومصادروبح

ي تحتفظ بها فقد اوكلت مليشيا الحوث 
اليى

ي 
  التشاركية لعدد من الكوادر ابرزهم القيادي الحوث 

 محمد محسن حسيى  المتوكل
 الملقب ابو بدر المتوكل  وينتحل اسم اخر ) محمد محسن الشهاري (

وع التشارك استخباراتيا وامنيا ليكون حلقة الوصل الرئيسية   بيى  الحوثييى  و االي  ي مشر
رانييى  ف 

ي  
ولوجستيا كما اوكلت للقيادي عبدهللا مسفر الشاعر مهام  تمثيلها لدى الجانب االيراث 
كة فايبر فون  كة واي ومدير شر استثماريا  اضافة اىل القائم بأعمال المدير التنفيذي لشر

حسيى  عبدهللا الشهاري )ممثل   المدعو/ ابراهيم هاشم يحيى الشامي ، والمدعو/عبدهللا
ي الجانب 

ي اليمن  تنمية استثماراته واستغالله ف 
كة يويو( بهدف ادارة قطاع االتصاالت ف  لشر

ة وغبى   ي ، وقد عقدت بيى  الجانبيى  عدد من اللقاءات واالتصاالت المباشر
االستخباراثى
ة ي استحدثها الحوثيون بمثابة ال   المباشر

كة فايبر فون اليى كة الوسيطة المزودة ، و تعد شر شر
ي ار تل  كة ثر

كة الما االيرانية وشر ي شر
ي اليمن مع ممثل الجانب االيراث 

لخدمات االتصاالت ف 
ي واالستثماري   واللتان

ي االستخباراثى
تقومان بتقديم الخدمات االستشارية والدعم اللوجسيى

ي اضافة اىل االستشارات الفنية
 .لمليشيا الحوث 

 

وع التشارك الد ي يمثل مشر
ي لقطاع االتصاالت ف 

ينامو الرئيسي المحرك والمخطط اللوجسيى
 
ً
 وعسكريا

ً
اليمن والذي سخر له كل االمكانيات من اجل تحقيق اهداف المليشيا استثماريا

 
ً
  .واستخباراتيا

 

ي طالت صالح مسفر  
ي عل التحايل عل القرارات والعقوبات الدولية اليى

وعملت مليشيا الحوث 
ي الشاعر الحارس الق 

ي والذراع االيمن للموارد المالية لمليشيا الحوث 
والذي فرضت عليه    ضاث 

عقوبات دولية من خالل تمكيى  شقيقة عبدهللا مسفر الشاعر من قطاع االتصاالت  
 مجموعة من االستثمارات 

ً
ي تدير حاليا

كة شبام القابضة واليى واالستثمارات الخاصة به عبر شر

 .الحوثية من بينها قطاع االتصاالت 
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ي من قطاع االتصاالت : 
 موارد الحوث 

 

قطاع  من  ايراداتها  المليشيا  خدمخالل  من    االتصاالت   تتحصل   ات مبيعات 

العامة  االتصاالت  كات  شر عل  الرباح  ائب  وص  االتصاالت  وخدمات  نت  االنبى

كات الخاصة،   والرسوم الزكوية    ،  والخاصة اخيص الخاصة بالشر ورسوم تجديد البى

كات االتصاالت الخاصة مثل     MTNإضافة إىل السيطرة الفعلية عل إيرادات شر

 
ً
 وواي، واالستيالء عل أرصدتها وأصولها.  وسبأفون سابقا

وتتنوع ايرادات المليشيا الحوثية من قطاع االتصاالت من اموال تتحصل بشكل  

، واخرى تفرض عل شكل جبايات واتاوات أو تحويالت او من بنود تتحايل   مباشر

 المليشيا فيها لتوجيه االيرادات لصالحها. 
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 المصادر : 
 

 regain yemenوحدة تحليل البيانات المالية   

كات االتصاالت القطاع الخاص  2  : تقارير الحسابات الختامية لعدد من شر
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ي 
 يمن موبايل نموذجا للنهب الحوث 

 

كة يمن موبايل للعام الماىلي  
ي التقرير السنوي لشر

  م والذي حصلت  2021يظهر ف 

Regain Yemen   لل كة  الشر نشاط  خالصة  منه  نسخة  اىلي    2017عوام  عل 

ي المسيطرة علي    2021
كة لميليشيا الحوث  ي دفعتها الشر

إجماىلي قيمة االموال اليى

ي انشائها  
ائب و مصلحة الواجبات الزكوية ) الهيئة العامة للزكاة اليى مصلحة الرص 

 الحوثييى  بمخالفة الدستور و القوانيى  النافذة(.  

التقرير  وتظهر   ي خالصة 
ف  الزكاة  و  ائب  الرص  بينما    مرصوفات   . منفصلة  بنود 

ي اجماىلي نفقات التشغيل .  
يبة المبيعات تظهر ف   مصاريف ص 
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 يوضح ذلك :    1والجدول 

 

 

ي المئة من ايرادات  
يبة المبيعات يتم احتساب نسبة خمسة ف  والحتساب قيمة ص 

البالغة   كة  المبيعات     ريال   186,679,050,000الشر يبة  ص  قيمة  لتصبح 

ي .    9,333,952,950
 ريال يمي 

ل كة يمن موبايل بدفع رسوم ترخيص سنوية  ي   سلطاتكما قامت شر
المليشيا ف 

ريال رسوم ترخيص بحسب قائمة    9,954,145.000صنعاء حيث سلمت مبلغ 

كة  ي جداول الحساب الختامي و القوائم المالية للشر
مصاريف التشغيل المرفقة ف 

ي العام الماىلي  
 .  2021ف 

28 



 

 

 

   2حسب الجدول  
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ي اجماىلي ما تحصلته سبق يتضح ان  ومن خالل ما  
للعام   اموالمن  مليشيا الحوث 

الواجبات    ٢٠٢١الماىلي   مصلحة  و  ائب  الرص  مصلحة  عبر  قانونية  بنصوص  م 

ي     52,385,889,950مبلغ   الزكوية
 ريال يمي 

يبة ارباح تجارية وصناعية،   27موزعه كما يلي : ستة مليارات زكاة ، و   مليار  ريال ص 

يبة مبيعات، و   مليارات رسوم ترخيص لوزارة المالية.  9تسعة مليارات ص 

  

ي فيما ت
كة يمن موبايل عل موارد ضخمة من خالل   تحصل مليشيا الحوث  من شر

ي تتحصلها المليشيا الحوثية وبتوجيهات خاصة من مجلس  
تضخيم النفقات اليى

كة وكما يلي 
كة المعيى  من مليشيا الشر  :   ادارة الشر

 مصاريف خدمات مالية ومرصفية 14,807,045,000

 اسعار صف العمالت االجنبية  مصاريف فوارق  16,742,055,000

 ريال االجماىلي   31,549,100,000

ادنا الجدول  جهات    هومن خالل  عبر  عليها  واالستيالء  النفقات  تضخيم  يتبيى  

 مرصفية و صافيى  . 

 

   3مرفق الجدول  
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 مخالفات مالية

ي جرانت ثورنتو:   -  أوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجر

كة يمن موبايل اعتمدت من    - سياسة اسعار السوق للتعامل    2021يناير    1ان شر

وفقا   االجنبية  بموجبه    3رقم    لإليضاحبالعمالت  حساب  تم  والذي  تصفبى 

ي نها
كة ف  ي القوائم المالية للشر

ية  مرصوف فوارق اسعار صف العمالت االجنبية ف 

ي 
   2020/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف 

ي حساب مرصوف فوارق اسعار صف العمالت    16.74ظهور مبلغ    -
مليار ريال ف 

كة يمن موبايل الحوثية عل  اموال   االجنبية يوضح كيف تستوىلي قيادة مجلس شر

كة والمساهميى  فيها .    الشر

ل سهم خالل السنوات  ريال لك   175ثبات عائد السهم الموزع للمساهميى  مبلغ     -

ة  المالية   كة للضعف خالل م  2022  –  2018من الفبى ، رغم ارتفاع ايرادات الشر

ة ذاتها ال  .   فبى

للعام   موبايل  يمن  كة  لشر المالية  القوائم  تحليل  ان  2021ومن خالل  يظهر  م، 

ي الحساب الختامي و القوائم  
ي والموثق ف 

اجماىلي ما تحصلت عليه مليشيا الحوث 

ي  83,934,989,950غ  المالية مبل
 موزعة كالتاىلي :  ريال يمي 

 ريال الزكاة    6,027,685,000

يبة ارباح تجارية وصناعية   27,070,107,000  ريال ص 

يبة مبيعات ) القيمة المضافة (   9,333,952,950  ريال ص 

 ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية   9,954,145,000

 مصاريف خدمات مالية ومرصفية 14,807,045,000

  مصاريف فوارق اسعار صف العمالت االجنبية 16,742,055,000
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 المؤسسة العامة لالتصاالت 

إيرادات   الحوثييى   العامة لمؤسسة  ال تتجاوز  الخاضعة لسيطرة    122التصاالت 

 
ً
ي سنويا

االيرادات    ،  مليار ريال يمي  الخاصة وكل هذه  المالية  التقارير  ي 
التظهر ف 

المليشيا،  لحكومة  العامة  انية  بالمبى  الخاصة  الختامية  الحسابات  او  بالمؤسسة 

غبى   بشكل  اإليرادات  توجيه  أجل  من  الحسابات  بهذه  المليشيا  تتالعب  حيث 

ي لدعم قيادات المليشيا والهيئات التابعة ل
 ها. قانوث 

ي توضح عدد المليشيا ا ذفت  ح
اليى لحوثية جميع التقارير واإلحصاءات السابقة 

ي تحصل عليها، كما أنها لم  لخدمات االتصاالت    المستخدميى  
وحجم الرباح اليى

 . ةقعها الرسميا تنشر ذلك عل مو 

عائدات   من  خيالية  مبالغ  ي 
تجي  المليشيا  سلطة  فإن  اعالمية،  تقارير  وحسب 

من كات  شر عدة  عل  تحتوي  ي 
اليى وشبكات  المؤسسة  تيليمن،  موبايل،  )يمن  ها 

عل   واالحتيال  أجندتها،  لتنفيذ  تستغلها  كما   ،) والالسلكي الثابت  الهاتف 

 .  المستخدميى 

المليشيا   فان  والخاصة  الحكومية  كات  الشر من  المحصلة  االيرادات  إىل  إضافة 

ي الخارج، منذ انقالبها  
تسىع للحصول عل إيرادات قطاع االتصاالت المحتجزة ف 

 . (14)مليون دوالر 300، والبالغة 2014ر أواخ

كات االتصاالت حيث قامت بمصادرة  ي بالجبايات المفروضة عل شر
كما لم تكتق 

كات سبافون   تيالءأرصدتها وأصولها قبل االس  عليها بشكل كامل كما حصل مع شر

 وواي .  MTNو

اليقيى  لدى  ة لبث حالة عدم  ات قصبى
اخيص لفبى البى الحوثيون اصدار    ويتعمد 

و   سبأفون  ي 
كيى شر تراخيص  تجديد  ايرادات  مجموع  وصلت  حيث  كات"،  الشر

MTN    (15) مليون دوالر  22م إىل 2020خالل العام . 
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ي 
ي خدمة الحوث 

 
  أموال االتصاالت ف

 
ي العام  

اء الممي ف  عن وصاية تفرضها   2017كشف تقرير أعده فريق الخبر
كات االتصاالت اليمنية الرب  ع، وتحويلها إىل مصدر من  مليشيا  ي عل شر

الحوث 
 .2015مصادر التمويل لحروب  ها منذ العام 

 
ي من عائدات  

ي جمعتها مليشيا الحوث 
وة اليى وتقدر تقارير اقتصادية حجم الب 

دوالر، منها ما  اتمليار   7خالل السنوات الماضية بلغت نحو   ت التصاال قطاع ا
كات تجارية حلت محل القطاع  ي الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشر

يستثمر ف 
 .الخاص التقليدي

ي قائمة من التوجيهات الصارمة، بشأن  
وبيى  الفينة والخرى تصدر مليشيا الحوث 

كات  تجديد تراخيص نشاط  ة الجنبية )الدوالر(،  ودفع الرسوم بالعمل الشر
ي ومدير مكتب الرئاسة أحمد   ت من  إضافة إىل تحويال 

مكتب عبدالملك الحوث 
كات اإلتصاالت لصالح التحشيد والتسليح والتموين   ة للرصف من شر حامد مباشر

اء الوالءات، ورعاية أش قتالها  .وإعداد الدورات وتجهبى  المخيمات وشر
 

ي 
 يمارسها الحوثيون من خالل هذا القطاع وتتعدد صور االستغالل والنهب اليى

  بها للحصول عل أكبر قدر من  
لتشمل أساليب عدة برعت المليشيا بالتفي 

عل وثيقة تتضمن آخر التوجيهات    Regain Yemen  الموال، حيث حصلت
كات اإلتصاالت  بتخصيص نسبة من فواتبى االتصاالت اليمنية عل  الحوثية لشر

ي أحدث استغالل لقطاع 
كات، لتمويل صندوق أش مقاتليها، ف  كافة الشر

ي تمويل أنشطة الجماعة
 .اإلتصاالت وتبديد مواردها ف 

 
ي حكومة   2022يونيو   4وأظهرت وثيقة بتاري    خ  

 من وزير االتصاالت ف 
ً
توجيها

ف بها  كات االتصاالت، بتوريد   المليشيا غبى المعبى ، إىل مديري شر
ً
% من  1دوليا

نت( إىل صندوق ما -دوىلي -جوال-كل فاتورة اتصاالت بجميع أنواعها )ثابت إنبى
 .يسم ب  أش الشهداء
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از والتسول   رسائل االبت  

اإلتصاالت   مليشيا حولت   كات  شر ي 
العنف   الحوث  لدعوات  وممول  راع  إىل 

 SMSوالتحشيد للجبهات، عبر خدمة الرسائل )
ً
ي باتت روتينا

يوميا يتلقى   (، واليى

ها مئات الرسائل لمئات  و المواطن ي تدعوهم للحشد  لن عبر
لخدمات الحوثية اليى

الطائرات   صناعة  ودعم  ي  الحرثر والمجهود  للجبهات  ع  والتبر الخصوم  ومقاتلة 

ة.   المسبى

كات مزودي خدمة االتصاالت بهدف  كما فرضت ا   خيالية عل شر
ً
لمليشيا رسوما

ة لسلطاتها ومصادرتها عل القطاع الخاص،  حيث    احتكار خدمة الرسائل القصبى

ي رسالة جماعية عبر الرقم    مليشيا   وزعت
كي خدمات    2121الحوث 

لجميع مشبى

 ( إىل حساب رقم  الصاروخية  للقوة  ع  للتبر فيها  تدعوهم  النقال  (  1126الهاتف 

يد.   بجميع مكاتب البر

تكتف  و  ي    مليشيا لم 
لها عبر  بالحوث  المستمر  الدعم  ي طلب 

الرسائل الرصيحة ف 

كات االتصاالت بإرسال رسائل نصية مختلفة    SMSرسائل ال    إذ تقوم من خالل شر

كيى  تجمع من خاللها الموال
 عم الرسائل دإرسال ، ودعوة المواطنيى  اىل  للمشبى

ً
  ا

ي  لما أسمته التبر  أرفقت أرقام  و لتعبئة العامة عبر حساباتها ) واع للمجهود الشعير

و   ، الزراىعي التعاون  التسليف  بنك  ي 
ف  لحساباتها(  ي 

اليمي  والتعمبى البنك    إلنشاء 

 . بالرسائل النصية المرسلة

كات   شر خالل  من  ة  القصبى الرسائل  عبر  الحوثية  الدعوات  تلك  تتوقف  ولم 

الموا  إىل دعوة  إذ وصلت  ي دعم االتصاالت، 
ف  لإلسهام  الرسائل  طنيى  عبر هذه 

أرقام   إىل  نصية  بإرسال رسائل  المركزي  ورقم    100ب    2530البنك    2535ريال، 

 ريال.  1000ب   2540ريال، ورقم  500ب 

 

 

 

40 



 

 

الطائفية   مليشيا واستغلت   وأفكارها  أهدافها  لتمرير  االتصاالت  كات  شر ي 
الحوث 

للشعب، إذ أرسلت طوال سنوات الحرب مئات اآلالف من الرسائل المشحونة 

 بأفكارها ومعتقداتها، وأيضا توجهاتها العسكرية العدائية

 

 خدمات الرسائل الحوثية لنهب المواطنيى   
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 تهريب المكالمات الدوليةالمخابرات و 
 
 

ي اليمن مرتبطة مع كل دول العالم وعند ورود 
كة تيليمن لإلتصاالت الدولية ف  شر

كة تيليمن ثم تقوم تيليمن بتوزي    ع تلك   المكالمات الدولية إىل اليمن تمر عبر شر
ي اليمن، بحيث يتم 

كات الهاتف العاملة ف  ي مختلف شر
المكالمات عل وجهتها ف 

كات الهاتف بعد أن تأخذ تيليمن  تو  زي    ع أرباح تلك المكالمات لمختلف شر
 حصتها من تلك الرباح. 

 
ي فإن تهريب المكالمات الدولية دون المرور بتيليمن

تعتبر  وفقا للقانون اليمي 
جريمة يعاقب عليها القانون وعليه فإن المقصود بتهريب المكالمات الدولية  

 هو: 
كات الهاتف   ي مختلف شر

ي ف 
ورود المكالمات الدولية إىل اليمن والمستهلك اليمي 

كة تيليمن ما  نت ومن ثم يتم تمريرها كمكالمة محلية دون المرور بشر عبر اإلنبى
ي حرمان تيليمن من نصيبها من  

 أرباح تلك المكالمات. يعي 
 

 طرق تهريب المكالمات الدولية 
 

نت باستخدام   هناك طرق عدة لتهريب المكالمات الدولية عن طريق اإلنبى
ي اليمن كثبى من هذه القنوات، تصل إىل   E1linkقنوات صوتية  

، ويوجد ف 
ي أماكن عدة،    1200

نت ف  قناة صوتية مربوطة بشكل مباشر من خالل اإلنبى
، ومن الجهزة المستخدمة  بينها، إحدى ي

مقرات جهاز المن والمخابرات الحوث 
ي تهريب المكالمات الدولية جهاز يسم 

 SIMBOXف 
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ي اليمن؟ 

 من يقوم بتهريب المكالمات الدولية ف 
 

ي   كة تيليمن للمجهود الحرثر
ي تسخر كل أرباح شر

بالرغم من أن مليشيات الحوث 
نت إال أن جهاز كما هو حال بقية إيرادات مؤسس ات قطاع االتصاالت واإلنبى

ي  
ي عمليات تهريب المكالمات الدولية، وجي 

ي ضالع ف 
المن والمخابرات الحوث 

اء حوثيون يقودهم محمد   ، حيث يقوم خبر
ً
مبالغ تقدر بمالييى  الدوالرات سنويا

اف عل  قناة اتصاالت تابعة للجهاز   630أحمد العزي المكي  أبونجم باالشر
ي م
 ن أجل تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة. الحوث 

ألف   600عن تهريب أكب  من  Regain yemenكشفت وثائق حصلت عليها  
 بسعر 

ً
سنتات أمريكية بمتوسط دخل يصل   8دقيقة مكالمة دولية لليمن يوميا

.  1.6إىل 
ً
 مليون دوالر شهريا

ي للربط الب
ي جهاز المن والمخابرات الحوث 

ي بيى  الجهاز  يستغل النافذون ف 
يي 

كات االتصاالت لجل التنصت ويقومون عبر ذلك الربط بتمرير مکالمات   وشر
 عن تيليمن وتقاسم تلك الموال فيما بينهم مع المتواطئيى  

ً
دولية مهربة بعيدا
ي تيليمن 

 معهم ف 
ي مؤسسات  

كة وبافى عملية التهريب تؤكد استخدام المليشيات الحوثية للشر
ي والقيام باعمال 

القطاع العام لصالح اثراء شخصي لنافذي وقيادات الحوث 
 مشبوهة. 

 
ات:   مؤشر

ي من السعودية العتبارات  90. 1
% من المكالمات الدولية الواردة إىل اليمن تأثى

ة منها تواجد عدد كببى من المغبى  ي السعودية مقارنة ببقية كثبى
بيى  اليمنييى  ف 

ي تجعلهم قادرين  
بيى  واليى

دول العالم ونظرا للمالءة المالية لدى أولئك المغبى
 عل إجراء تلك المكالمات الدولية بشكل كببى ودائم. 

. حجب الحوثيون تطبيقات التواصل بالصوت والفيديو المجانية 2

ها لكي يضطر ا ي المهجر لالتصال ك "الواتساب" و"إيمو" وغبى
ي ف 
 لمواطن اليمي 
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من خالل خط الهاتف الخلوي مدفوع الثمن وبالتاىلي يعود عليهم بمبالغ خيالية 

ى.   من العملة الصعبة كما سب 
مليون دقيقة مكالمة دولية ترد يوميا عبر تيليمن إىل اليمن   4. أكب  من 3

ي رمضان والمناسبات الدينية ال 
 خرى. ويتضاعف الرقم ف 

سنت أمريكي يتم تهريبها   8ألف دقيقة مكالمة دولية بسعر    600. أكب  من 4
ي رمضان والعياد. 

 يوميا، وتتضاعف هذه الرقام ف 
ي البنوك 5

كات صافة دون أن تودع ف  . يتم تحصيل تلك المبالغ عن طريق شر

ي يمكن أن تخضع للرقابة. 
 واليى
طريق دولة ثالثة يرجح أن تكون إيران أو  . تهرب المكالمات الدولية الواردة عن  6

ي وعن طريقها يتم تحصيل أرباح تلك  
عصابات تابعة لحزب هللا اللبناث 

 المكالمات وتحويلها لليمن. 
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 المالحقة األمنية والتجسس 

 

نوفمبر  ي 
فيوتشر ٢٠٢١ف  "ريكورد  كة  شر كشفت  ي    م؛ 

ف  المختصة  الدولية" 

نت   ونية؛ عن قيام الحوثييى  باستخدام شبكة اإلنبى
استخبارات التهديدات اإللكبى

ما   العنكبوتية، وحجب  الشبكة  والتجسس عل مستخدمي  للمراقبة  "لصالحها 

  
ً
 يخالفها"، حيث أعدت المليشيا قانونا

ً
يمكنها بموجبه مصادرة أرقام    غبى دستوريا

اليمن المواطنيى   أن  هواتف  ينص عل  لها، حيث   
ً
ملكا الشخصية، وتحويلها  ييى  

اء   ي ملك للدولة، وما يدفعه المواطن عند شر
"رقم الهاتف الشخصي مورد وطي 

رقم الهاتف الجوال، رسوم الرقم وليس ملكية الرقم، ويحق للدولة مصادرة الرقم  

 وإيقافه بأي وقت". 

بأ  إنه تلقى معلومات تفيد  اء قد قال  كة "تيليمن" بصنعاء  وكان فريق الخبر ن شر

ددي") البى النطاق  إدارة  "نظام   
ً
مؤخرا ت   Bandwidth Managementاشبى

System  وهو نظام يسمح بمراقبة كل البيانات والرسائل والنصوص والصوت )

ددي  والفيديو عبر النطاق البى

ي لدوات  
اء، "أن السيطرة عل هذا النطاق غبى القانوث  وأوضح فريق  لجنة الخبر

حركة  االت ومنع   ، المستخدميى  مراقبة  عل  القدرة  للمليشيا  يوفر  صاالت، 

نت، وحرص   االتصاالت والرقابة عل المحتوى، وتنفيذ عمليات اإلغالق عل اإلنبى

االتصاالت   ومراقبة  الشخصية،  المراسلة  ، وخدمات  االجتماىعي التواصل  مواقع 

ي جميع أنحاء البالد". 
، وحجب النطاق ف   الخاصة للمعارضيى 

ي يشكل   و 
ي تقريرها الخبى إىل "أن قطاع االتصاالت اليمي 

اء ف  توصلت لجنة الخبر

ي الخصوصية وحرية الحصول 
أداة خطرة لمراقبة اليمنييى  وانتهاك حق الشعب ف 

 عل المعلومة".  
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اء  و ي رسالة وجهتها لفريق الخبر
ي مراقبة المستخدميى  أقرت تيليمن  ف 

بضلوعها ف 

ي اليمن متذرعة بنصوص قانونية تخول لها القيام بذلك لشبكة  
نت ف  حيث    اإلنبى

كة تسمح للحوثييى  بالتجسس عل  قالت   ي ردها بشأن إذا ما كانت الشر
"تيليمن" ف 

ي  
نت ف  ي من مقدمي خدمات اإلنبى

اليمن تقتص  نت، "إن قوانيى   اإلنبى مستخدمي 

ة "أنها تستخدم هذا  البالد فرز محتويات تتعارض مع القانون والعقيدة"، مضيف

 الفرز لحماية الطفال من أي محتوى غبى الئق". 

عية  وكان الحوثيون عملوا عل حجب كل المواقع الحكومية التابعة للحكومة الشر

 . ي
 والمواقع اإلخبارية والقنوات وكل وسائل اإلعالم المحلية المناهضة للحوث 

نت للتحكم  الحوثية وزارة االتصاالت ويمن نت ك  مليشيا وتستخدم ال  مزود لإلنبى

ي تدفق المعلومات من وإىل مناطق سيطرتها لحجب المعلومة عن المواطنيى   
ف 

هم وتوجيه الرأي العام، حيث قامت لكب  من مرة بحجب   ما يسهل عليها تسيبى

نت، والتجسس عليها.   مواقع التواصل االجتماىعي وتطبيقات االتصال عبر االنبى
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 االتصاالت أداة حوثية عسكرية  
 

ي إطار الحرب الدائرة بينها وبيى    مليشيا مثلت االتصاالت ل
 
ي بنك معلومات مهم للغاية، ف

الحوث 

القيادات والقوات العسكرية وسبى العمليات  تتبع تحركات  الحكومية، إذ تمكنت من  القوات 

عية. ولم يقف المر عند هذا الحد  ، بل عملت عل تعقب شبكات والحالة المعنوية لقوات الشر

كات   من أرقام الهواتف لشخاص مقربيى  أو عل ارتباط بالقادة العسكرييى  وزعماء القبائل عبر شر

 االتصاالت تلك. 
 

ي الجوانب العسكرية والمنية المختلفة ابتداء 
 
كات االتصاالت ف ي شر

تستخدم مليشيات الحوث 

وحيى   ازهم  واببى  السياسييى   معارضيها  مراقبة  ي  من 
 
ف المختلفة  االتصاالت  تقنيات  استخدام 

ي المياه االقليمية 
 
عملياتها العسكرية، كالتحكم عن بعد بالمتفجرات وتفجبى الزوارق المفخخة ف

ي البحر الحمر. 
 الدولية ف 

تقنية   ي    4Gوتعتبر 
ف  والمنية  العسكرية  قدراتهم  تعزيز  من  الحوثييى   مكنت  متطورة  وسيلة 

 مختلف الجوانب. 

م سخرت  والتعبئة  كما  التحشيد  ي 
ف  مكوناته  بمختلف  االتصاالت  قطاع  ي 

الحوث  ليشيات 

تنفذها  ي 
واليى المضافة  االتصاالت  خدمات  طريق  عن  الطفال،  تجنيد  وحمالت  العسكرية 

كات لصالح وزارة الدفاع الحوثية.   شر

عل وثائق مختلفة أظهرت توجيهات من وزارة االتصاالت وتقنية   Regain Yemenوحصلت  

ي بناء عل مذكرة وطلب من وزارة الدفاع التابعة للمليشيات 
المعلومات التابعة لمليشيات الحوث 

كة سمارت ميكروسيستمز     2626عل رقم    IVRالتجنيد عبر    بتفويض تشغيل خدمة عبر شر

 .   78- 46، رقم 2017بتاري    خ 

االتصاالت    كما أظهرت المقدمة لخدمات  كات  الشر ي 
الحوثية تتحكم ف  الميلشيات  أن  الوثائق 

المضافة، وتسخرها لصالح حمالت الدعائية لنشر أفكارها وخططها التعبوية العسكرية، ومن 

العمل  الحوثية بسحب تراخيصها وايقافها عن  ، تقوم وزارة االتصاالت  ي
الحوث  يخالف الخط 

ي تؤكد التقارير  وسحب االرقام المخصصة له
كات تابعة لعناص المليشيات واليى ا، واستبدالها بشر

 أنها باإلضافة إىل دورها التعبوي فإنها تحقق أرباح هائلة. 
 

كات   ي لشر
وتؤكد هذه الوثائق ما ذهبت إليه تقارير ومعلومات حول استخدام مليشيات الحوث 

 .االتصاالت كأداة حرب الخدمة 

 

52 



 

 

 

53 



 

 

54 



 

 

 التوصيات 

التابع   - االتصاالت  قطاع  عل  عقوبات  بفرض  الدوىلي  المجتمع  نوصي 

ي عل قطاع االتصاالت بتمويل حربه ضد  
للحوثييى  لتقليص قدرات الحوث 

  .  اليمنييى 

ابرزه - الذي  والفاعلة  الواضحة  المشاركة  خالل  الجانب    من  بيى   التقرير 

فإننا نوصي  الحوثية  والمليشيا  ي 
االيراث  الثوري  الحرس  بيى   الممثل  ي 

االيراث 

ي قائمة المتورطيى   
ي بتبي  عية واالمم المتحدة والتحالف العرثر الحكومة الشر

السوداء(   )القائمة  الحرب  تمويل  ي 
ف  االتصاالت  قطاع  باستغالل 

 للقرار 
ً
كات المتورطة وفقا  ات الدولية ذات العالقة. للشخصيات والشر

نت واالتصاالت الدولية  - نوصي الحكومة اليمنية بالعمل عل نقل بوابة االنبى

نت اىل مناطق سيطرتها.   والكابل البحري لالنبى

نوصي الحكومة اليمنية بالعمل عل تحصيل كافة اموال ايرادات االتصاالت   -

الحكو  ي حسابات 
عية وقيدها ف  الشر الحكومة  البنك  الدولية لصالح  ي 

مة ف 

ي عدن. 
 المركزي ف 

ي للهيئات والمؤسسات التابعة   -
عية بنقل حقيقى نوصي الحكومة اليمنية الشر

يد كة    –المؤسسة العامة لالتصاالت    -لوزارة االتصاالت )الهيئة العامة للبر شر

اىل    – تيليمن   وااليرادات  السيطرة  نقل  عل  والعمل  موبايل(  يمن  كة  شر

عية.   مناطق سيطرة الشر

معدات  نوصي   - اد  واستبى وتزويد  توريد  ومنع  بحظر  عية  الشر الحكومة 

ية والبحرية والجوية    االتصاالت عبر جميع المنافذ البر

ائبها   - ص  وتسديد  االتصاالت  كات  شر بالزام كافة  عية  الشر الحكومة  نوصي 

ي  
ف  عية  الشر الحكومة  حسابات  اىل  الحكومية  والرسوم  اخيص  البى ورسوم 

 عدن. 

-  
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عية بالتحقيق ومحاسبة   - نوصي الحكومة والجهات القضائية واالمنية الشر

ي تسهيل سيطرة الحوثييى  عل قطاع االتصاالت. 
 كافة المتورطيى  ف 

 

بانشاء - للحكومة  بالتوجية  الرئيسي  القيادة  مجلس  وطنية   نوصي  هيئة 

االتصال   كات  شر أداء  عل  مباشر  بشكل  ف  تشر االتصاالت  عل  للرقابة 

كات    شر تمارسة  قد  الذي  االحتيال  من  المواطنيى   وحماية  المختلفة 

اخيص الفنية والرقابة  عل   االتصاالت المختلفة كما تقوم الهيئة بإصدار البى

والتأ  المعدات  اد  واستبى البراج  وتركيب  الرقام  موافقتها  اصدار  من  كد 

 باالمن القومي للوطن . 
 للمواصفات بما ال يرص 

 

مع   - بالتعاون  الدولية  المنظمات  عن   Regain Yemenنوصي    للكشف 

ي إطالة امد الحرب 
ي عل قطاع االتصاالت ومخاطره ف 

مخاطر سيطرة الحوث 

 وتمويلها. 

 

ي تعزيز صف مرتبات   -
نوصي المم المتحدة باستخدام عائدات االتصاالت ف 

 .  الموظفيى  المحروميى 

 

من     Regain Yemenتوصي   - الشديد  الحذر  بالداخل  المواطنيى   كافة 

خصوصيا عل  الحوثية  المليشيات  قطاع  انتهاك  عل  ورقابتهم  تهم 

 االتصاالت. 
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 والمرفقات  الهوامش

 

 (1جدول مساهمي يمن موبايل وثيقة رقم )(1 ❖

 ( وثيقة سجل تجاري باسم عبدهللا مسفر الشاعر 3وثيقة رقم ) (2 ❖

ي وأداة الحوثييى  للنهب وسبق أن أضافته   (3 ❖
صالح مسفر الشاعر الحارس القضاث 

 االمريكية للقائمة السوداء وأضافه مجلس المن لقائمة العقوباتالخزانة 

كة باالسم الجديد )هدهد( 4 ❖  ( مرفق صورة إعالن للشر

 تقرير صادر عن وزارة  (5 ❖

ي  6 ❖
ي تم فصله من المؤسسة العامة لإلتصاالت ف 

( عصام الحملي قيادي حوث 

 م. 2005العام 

كة مينا فاز المحدودة للدعوى ضد   (7 ❖ كة وايوثيقة اعالن شر  شر

 Regain yemenتقارير مختلفة رصدتها  ( 8 ❖

ي عدد من المحاكم الدولية عل ذمة قضايا   (9 ❖
ابراهيم السويدي مطلوب ف 

 اختالس

كة  –نجل علي عبدالوارث  (10 ❖  MTNالمدير العام السابق لشر

ي   (11 ❖
ي المفاوضات االقتصادية اليى

 
هشام العطنة أحد أعضاء وفد الحوثييى  ف

ي الردن عقدت برعاية ال 
 مم المتحدة ف 

صالح الجمل تم ادراجه عل قائمة العقوبات والالئحة السوداء لوزارة   (12 ❖

 الخزانة المريكية. 

ي غسل  (13 ❖
ي ف 
كات المتعاونة مع جماعة الحوث  كة سويد للرصافة إحدى الشر شر

 , الموال وتم ادارجها من قبل وزارة الخزانة االمريكية ضمن الئحة العقوبات

❖ https://www.sparkasse-koelnbonn.de/de/home.html 

 Regain yemenمصادر  (14 ❖

 وتقارير مختلفة  Regain yemenمصادر  (15 ❖

 Regain yemenمصادر خاصة ب   (16 ❖
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 جداول مرفقة



 

 

 ثائق مرفقة و 
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