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ملخص تنفيذي
شكلت االستقالة المفاجئة للرئيس عبدربه منصور هادي بعد فرتة طويلة عىل رأس السلطة وتعيني مجلس القيادة
الرئايس اجلديد إيذانًا بشهر حافل بالتطورات السياسية واالقتصادية يف اليمن ،بالزتامن مع صمود الهدنة الرمضانية
اليت توسطت فيها األمم المتحدة والزتمت بها جميع األطراف إىل حد كبري يف عموم البالد .تنازل هادي عن صالحياته
لمجلس مك ّون من شخصيات عسكرية بارزة بقيادة وزير الداخلية األسبق رشاد العليمي ،يف إطار محادثات جرت
بالرياض ورعاها شكليًا مجلس التعاون اخللييج .تولت كل من السعودية واإلمارات تنظيم عملية تسليم السلطة بعد
مشاورات محدودة أو معدومة مع الشخصيات السياسية اليمنية .أدى المجلس اليمني الدستورية يف العاصمة المؤقتة
عدن خالل اجتماع نادر للربلمان ،يف حني سارع كل من مجلس األمن الدويل والواليات المتحدة إىل اإلعراب عن تأييدهما
للمجلس اجلديد .وصفت جماعة احلوثيني المسلحة المجلس اجلديد بغري الرشعي والمشكّل عىل يد قوى أجنبية ،موجهة
انتقادات مماثلة إلدارة هادي .من جانب آخر ،تعهد السعوديون واإلماراتيون بتقديم  3مليارات دوالر أمرييك كتمويل
جديد للحكومة ،مخصصة لمشاريع التنمية وكدعم للبنك المركزي يف عدن .وعىل وقع هذه األخبار ،شهدت قيمة الريال
اليمين تحسنًا يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة.
ورغم استمرار أعمال العنف المتفرقة ،صمدت الهدنة العسكرية اليت توسط فيها المبعوث اخلاص أللمم المتحدة هانس
غروندبرغ خالل شهر أبريل/نيسان .استمرت المماطلة يف استئناف الرحالت اجلوية من مطار صنعاء الدويل ،وهو عنرص
آخر من عنارص االتفاق ،لكن استئناف واردات النفط والغاز عرب ميناء احلديدة ساعد يف التخفيف من أزمة نقص الوقود يف
عموم البالد .هناك مخاوف من أن يستغل احلوثيون فرتة توقف أعمال العنف لتعزيز قواتهم وإعادة تنظيم صفوفهم قبل
البدء بهجوم آخر عىل محافظة مأرب الغنية بالنفط .ويف حني قوبل صعود مجلس القيادة الرئايس إىل السلطة بتأييد
حذر باعتباره خطوة إصالحية مقارنة بفرتة رئاسة هادي ،توجد شواغل بشأن قدرة المجلس عىل العمل بروح الفريق
للتعامل مع الكم الهائل من األزمات اليت تعصف باليمن.

5

مجلس رئاسي يحل محل هادي  -تقرير اليمن لشهر أبريل /نيسان 2022

صورة لرشاد العليمي ،الرئيس املعني حديثا ملجلس القيادة الرئاسي ،وتظهر بتاريخ  19أبريل/نيسان  2022معروضة على واجهة املبنى السابق لشركة النفط اليمنية  ،الذي
يستخدم حالي ًا كمقر للسلطة احمللية يف مدينة تعز //صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

مجلس رئاسي يحل محل هادي
كيسي كومبس

يف الساعات األوىل من يوم  7أبريل/نيسان ،سلّم الرئيس هادي صالحياته إىل مجلس القيادة الرئايس ،يف خطوة سبقها
إعفاء نائبه عيل محسن األحمر .جرى اإلعالن عن نقل السلطة من هادي إىل مجلس مك ّون من ثمانية أعضاء من الرياض،
حيث اجتمعت األطراف اليمنية إلجراء مشاورات برعاية مجلس التعاون اخللييج.
ضم المجلس الرئايس فصائل مختلفة داخل التحالف المناهض للحوثيني ،ويرأسه رشاد العليمي ،وزير الداخلية
األسبق ،وعضوية سبعة آخرين هم :محافظ مأرب سلطان العرادة ،ورئيس المجلس االنتقايل اجلنويب عيدروس الزُ بيدي،
وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صاحل ،ومدير مكتب رئاسة اجلمهورية عبدالله العليمي ،ومحافظ حرضموت فرج
البحسين ،وقائد ألوية العمالقة عبدالرحمن المحرمي (الملقب ً
أيضا بـ”أبو زرعة”) ،وعضو مجلس النواب عثمان مجيل.
يف  13أبريل/نيسان ،أصدر مجلس األمن الدويل بيانًا رحب فيه باالنتقال السلمي للسلطة من هادي إىل مجلس القيادة
الرئايس .من جانبه ،غرّد عضو المكتب السيايس جلماعة احلوثيني وعضو الوفد التفاويض للجماعة عبدالملك العجري،
ربا عن موقفه الرافض لبيان مجلس األمن الدويل ً
قائاًل:
الذي يتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرًا له ،عىل تويرت ،مع ً
“الرشعية بنظرهم [مجلس األمن] منذ  2011أمر يقرره اخلارج ،والسعودية تحديدًا بصفتها الويص الرشعي ،وال عالقة
لها بإرادة اليمنيني”.
يف أعقاب نقل السلطة ،بقي المجلس الرئايس المشكل حديثًا يف الرياض لمدة أسبوع ونصف تقريبًا حيث عقد
اجتماعات قبل العودة إىل العاصمة المؤقتة عدن .أدى المجلس اليمني الدستورية يف  19أبريل/نيسان ،يف حفل نُظم
يف فندق كورال بمديرية خور مكرس ،حرضه مسؤولون حكوميون من الربلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء األعىل،
واللجنة العليا اللنتخابات ،وجلنة الشؤون العسكرية ،إضافة إىل عدد من اجلهات الفاعلة الدولية بما يف ذلك سفراء دول
مجلس التعاون اخللييج ،واالتحاد األورويب ،وسفراء الدول اخلمس دائمة العضوية يف مجلس األمن الدويل ،والمبعوث
األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ ،إىل جانب المبعوث األمرييك إىل اليمن تيم ليندركينغ .يف الكلمة اليت ألقاها ،حدد
العليمي أولويات مجلس القيادة الرئايسً ،
قائاًل إن المجلس سيعمل بروح الفريق الواحد “لمواجهة كافة التحديات
السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ،وعىل رأسها إنهاء االنقالب واحلرب واستعادة الدولة والسالم
واالستقرار ومعاجلة الوضع االقتصادي والمعييش ،وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها يف العاصمة المؤقتة عدن وعىل
امتداد الرتاب الوطين كله”.
يف  20أبريل/نيسان ،أصدر مجلس القيادة الرئايس أول قرار جمهوري له ،بتعيني محافظ عدن ،أحمد لملس ،وزير للدولة
عضو يف مجلس الوزراء ،تماشيًا مع الممارسة القائمة منذ عقود المتمثلة يف تعيني محافظ المدينة اليت تتُخذ كعاصمة
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للدولة عضو يف مجلس الوزراء دون حقيبة .يف اليوم التايل ،عقد المجلس اجتماعه األول مع هيئة التشاور والمصاحلة
المشكلة لدعمه من خالل رأب الصدع بني الفصائل السياسية يف التحالف المناهض للحوثيني عىل طاولة المفاوضات.
تضم الهيئة المؤلفة من  50عض ًوا :رئيس الهيئة محمد الغييث ،رئيس دائرة الشؤون اخلارجية بالمجلس االنتقايل
اجلنويب؛ ونائب رئيس الهيئة عبدالملك المخاليف ،مستشار الرئيس السابق هادي؛ وعضو الربلمان الموايل حلزب اإلصالح
صخر الوجيه؛ وجميلة عيل رجاء ،وهي مستشارة للحكومات األجنبية والمنظمات الدولية وخبرية يف جهود بناء السالم
والوساطة؛ والقايض أكرم العامري( .مالحظة :جميلة رجاء هي عضو يف الهيئة االستشارية لمركز صنعاء).
يف  22أبريل/نيسان ،منح الربلمان الثقة حلكومة معني عبدالملك ،اليت تشكلت تماشيًا مع اتفاق الرياض يف  19ديسمرب/
كانون األول  ،2020واليت تضم  24مقعدًا وزار يًا.
يف  23أبريل/نيسان ،غادر رئيس مجلس النواب سلطان الربكاين ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وعدد من
السياسيني اليمنيني مطار عدن الدويل .قوبلت مغادرتهم ،اليت جاءت بعد أقل من  48ساعة من أداء مجلس القيادة
الرئايس اليمني الدستورية والموافقة عىل برنامج عمل رئيس احلكومة ،بانتقادات من اليمنيني عىل وسائل التواصل
االجتماعي الذين دعوا القادة لممارسة احلكم من داخل البالد .عاد الرجالن إىل عدن يف  1مايو/أيار.
يف اليوم نفسه ،أي  1مايو/أيار ،وصل أعضاء المجلس الرئايس إىل العاصمة المؤقتة عدن ،أواخر شهر رمضان قبل عطلة
عيد الفطر ،عقب زيارات إىل السعودية واإلمارات .اجتمع المجلس مع العاهل السعودي الملك سلمان وويل عهده
محمد بن سلمان يف  28أبريل/نيسان قبل السفر إىل أبو ظيب ،حيث أجرى أعضاؤه محادثات مع ويل عهد اإلمارايت محمد
بن زايد يف  30أبريل/نيسان.
لمزيد من التحليالت عن مجلس القيادة الرئايس ،انظر «خروج هادي من المعادلة ومجلس رئايس يتوىل السلطة»،
«ماذا الذي يعنيه المجلس الرئايس اجلديد بالنسبة للجنوب»« ،صنع يف السعودية :مخاطر فرض مجلس رئايس» و
«تعز عىل رأس السلطة».

التطورات يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني
رفض جماعة احلوثيني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
ربا عن موقفه الرافض،
فور إعالن مجلس القيادة الرئايس ،غرّد القيادي احلويث البارز محمد عيل احلويث عرب تويرت مع ً
ً
قائاًل“ :انتهت صالحيات عبدربه منصور هادي ،وبالتايل ليس لديه صالحيات ينقلها آللخرين” ،يف إشارة إىل واقع تجاوز
سلطة هادي مدة السنتني اليت عُني لتوليها يف فرباير /شباط  2012كخلف للرئيس األسبق عيل عبدالله صاحل .حذف
احلويث التغريدة يف وقت الحق .كما علق محمد عبدالسالم ،المتحدث باسم اجلماعة ،والذي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
له ،عىل تشكيل المجلس ،وكتب عىل تويرت ،وقال إن الشعب اليمين ليس معنيًا بإجراءات غري رشعية صادرة خارج حدود
وطنه عن جهة غري رشعية.

قيادي حوثي يقترح استبدال املناهج الدراسية بالقرآن الكرمي
يف  6أبريل/نيسان ،دعا محمد عيل احلويث حكومة األمر الواقع التابعة للجماعة (غري معرتف بها) إىل إجراء إصالحات يف
المناهج التعليمية يُدرس فيها األطفال من الصف األول إىل الرابع القرآن فقط .أدخل احلوثيون عد ًدا من التغيريات عىل
النظام التعليمي اخلاضع لسيطرتهم يف شمال اليمن بغرض تلقني الشباب أيديولوجيتهم .تشمل التغيريات إدخال منهج
جد صعود احلوثيني إىل السلطة ويصورهم كحماة اليمن ،كما يصور
درايس يتناول تاريخ األئمة الزيديني يف اليمن ،ويُم ّ
التحالف الذي تقوده السعودية عىل أنه مدعوم من “التحالف األمرييك الصهيوين” .استخدمت اجلماعة كذلك الربامج
االلصفية لتلقني أيديولوجيتها أللطفال كوسيلة لتجنيد المقاتلني.

املبعوث األممي يقوم بأول زيارة إلى صنعاء
يف  13أبريل/نيسان ،اختتم هانس غروندبرغ ،المبعوث اخلاص أللمم المتحدة ،زيارة استغرقت ثالثة أيام إىل صنعاء ،هي
األوىل له منذ تعيينه يف يوليو/تموز  .2021التقى غروندبرغ قيادات يف جماعة احلوثيني ومسؤولني من بينهم رئيس
المجلس السيايس األعىل مهدي المشاط ،ورئيس حكومة احلوثيني عبدالعزيز بن حبتور ،ووزير اخلارجية هشام رشف.
إال أن لقاءاته لم تشمل أيًا من كبار المسؤولني العسكريني أو األمنيني المقربني من عبدالملك احلويث ،الذين يتمتعون
بنفوذ كبري.
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منظمة حقوقية تفيد باختطاف احلوثيني لصحفية مينية
يف  14أبريل/نيسان ،أفادت “المنظمة الوطنية إللعالميني اليمنيني -صدى” ،باختطاف الصحفية نادية مقبل من أحد
شوارع صنعاء عىل أيدي سلطات احلوثيني يف  28مارس/آذار .قالت المنظمة إنها تلقت معلومات تفيد بأن مُقبل ،اليت
تعمل لصاحل شبكة المليص اإلخبارية ،اختفت بعد إعدادها تقرير يتناول االرتفاع المطرد يف أسعار المواد الغذائية خالل
الفرتة اليت سبقت شهر رمضان .ذكرت المنظمة أن أرسة الصحفية عرثت عليها الح ًقا محتجزة يف قسم رشطة حزيز،
حيث أوضحت السلطات أنه تم التحفظ عليها حىت اكتمال التحقيقات.

قمع املصلني من ِقبل مسلحني حوثيني خالل شهر رمضان
يف  14أبريل/نيسان ،ظهرت مقاطع فيديو عىل وسائل التواصل االجتماعي تظهر مسلحني حوثيني يمنعون المصلني
يف مسجد اإليمان بصنعاء من أداء صالة الرتاويح .تم اإلبالغ عن ثالث حوادث مشابهة عىل األقل يف مساجد صنعاء
منذ بداية شهر رمضان يف  2أبريل/نيسان .أسفرت إحدى احلوادث اليت وقعت يف يح الوايتات بالقرب من مطار صنعاء
الدويل ،عن مقتل مصليني اثنني وإصابة سبعة آخرين ،وفقا لموقع المصدر أونالين .كما ورد أن احلوثيني حولوا عد ًدا
من المساجد األخرى اليت تُؤدى فيها صالة الرتاويح إىل أماكن تجمع ألعضائها يجري فيها مضغ القات وإلقاء محارضات
طائفية واالستماع إىل محارضات يومية لعبدالملك احلويث ،من الساعة  8إىل  11مسا ًء ،بالزتامن مع أوقات صالة الرتاويح.
تستمر صالة الرتاويح ،اليت يؤديها المسلمون السنة خالل شهر رمضان عقب صالة العشاء ،لمدة ساعتني تقريبًا ،يتلو
خاللها اإلمام أجزا ًء من القرآن .تجدر اإلشارة إىل أن السلطات احلوثية نفذت حمالت قمع عنيفة مماثلة عىل مقيمي صالة
الرتاويح العام المايض.

سياسة حوثية تق ّيد حرية تنقل املرأة
يف  15أبريل/نيسان ،نرش نشطاء يمنيون وثيقة عىل اإلنرتنت تتضمن سياسة جديدة جلماعة احلوثيني تهدف إىل تقييد
حرية المرأة بالتنقل يف المناطق اخلاضعة لسيطرتهم .وف ًقا لنموذج طلبت السلطات احلوثية من وكاالت تأجري السيارات
تعبئته ،ال يُسمح للنساء بالسفر خارج محافظتهن األصلية دون موافقة ويل األمر .وبحسب ناشط حقويق تحدث إىل
مركز صنعاء رشيطة عدم الكشف عن هويته فإن اللوائح طالت ً
أيضا النساء اللوايت يتنقلن يف سيارات خاصة وسيارات
األجرة ،وكذلك النساء العامالت يف المنظمات غري احلكومية اللوايت غالبًا ما يتنقلن للعمل .تناولت منظمة سام للحقوق
واحلريات هذا اإلجراء يف تقرير جديد يوثق القيود المفروضة عىل حقوق المرأة يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني.
وتشمل القيود منع أي شخص باستثناء اآلباء أو األمهات من حضور احلفالت المدرسية اخلاصة بالفتيات ،ومنع النساء
من العمل يف المطاعم ،ومنع ارتداء أنواع معينة من العباءات ،وتقييد استخدام مستحرضات التجميل.

وفد عماني يزور صنعاء ويغادر برفقة مقاتلني جرحى
يف  22أبريل/نيسان ،وصل وفد عماين برفقة مفاوضني سياسيني حوثيني إىل صنعاء .وصف موقع قناة “المسرية”
اإلخبارية التابعة للحوثيني الزيارة بأنها تأيت يف إطار دور سلطنة عمان يف متابعة الهدنة اليت ترعاها األمم المتحدة واليت
دخلت حزي التنفيذ يف  2أبريل/نيسان .وذكر موقع “يمن فيوترش” أن الطائرة حطّ ت وعىل متنها أكرث من  20شخصية
ً
حا إىل خارج البالد .تظل مسقط بمثابة مقر الوفد المفاوض للحوثيني طوال
يمنية ،وأقلت الحقا 83
مقاتاًل حوثيًا جري ً
فرتة احلرب .ففي حزيران/يونيو المايض ،زار صنعاء مسؤولون عمانيون برفقة شخصيات حوثية رفيعة المستوى تتخذ
من مسقط مقرًا لها ،يف محاولة لتيسري محادثات السالم .غادر الوفد بعد أسبوع دون اإلعالن عن إحراز تقدم.

إلغاء استئناف الرحالت التجارية من صنعاء يف ظل خالف حول جوازات السفر
أعلنت احلكومة اليمنية المعرتف بها دوليًا ،يف  23أبريل/نيسان ،إلغاء أول رحلة تجارية كان من المقرر إقالعها من صنعاء
اخلاضعة لسيطرة احلوثيني منذ حوايل ست سنوات .كانت الرحلة المتوجهة إىل العاصمة األردنية “ع ّمان” يف  24أبريل/
نيسان ،األوىل ضمن جزئية االتفاق الذي تم التوصل إليه يف إطار الهدنة الممتدة لشهرين بني احلكومة واحلوثيني اليت
دخلت حزي التنفيذ يف  2أبريل/نيسان ،حيث تنص عىل استئناف رحلتني أسبوعيتني من وإىل العاصمة .اتهم احلوثيون
التحالف بقيادة السعودية بعدم إصدار التصاريح االلزمة للرحلة ،يف حني رصح وزير اإلعالم يف احلكومة اليمنية معمر
اإلرياين ،أن احلوثيني لم يلزتموا باالتفاق إثر إرصارهم بفرض أكرث من  60راكبًا عىل منت الرحلة يحملون جوازات سفر
غري موثوقة عىل حد تعبريه .اتهم اإلرياين جماعة احلوثيني بمحاولة استخدام جوازات سفر مز ّورة لتهريب العرشات من
ً
فضاًل عن عنارص من احلرس الثوري اإليراين وحزب الله اللبناين ،عىل منت الطائرة.
قياداتها،
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وكان فريق خرباء األمم المتحدة أعرب عن قلقه -يف تقريره السنوي المنشور يف يناير/كانون الثاين - 2021إزاء احتمال
ريا إىل أن أحد مهريب األسلحة احلوثيني اعرتف بأنه تظاهر يف
استغالل “رحالت الرحمة” اإلنسانية اليت تغادر صنعاء ،مش ً
إحدى الرحالت اجلوية المغادرة صنعاء كرفيق لشخص مصاب لتسهيل سفره هو وغريه من المهربني إىل إيران لتلقي
التدريب البحري .وبعد تدرّ به يف ميناء بندر عباس اإليراين ،عاد الح ًقا إىل صنعاء يف إحدى “رحالت الرحمة” وانخرط يف
عمليات تهريب بني اليمن وإيران.

ً
جوا إلى ُعمان عقب إفراج احلوثيني عنهم
نقل 14
معتقاًل أجنب ًيا ً
يف  24أبريل/نيسان ،أجلت طائرة عمانية  14محتجزًا أجنبيًا ،من صنعاء إىل مسقط ،بعد أن أفرج عنهم احلوثيون .من
بينهم رجل بريطاين وزوجته وطفله وسبعة هنود وإثيويب وفلبيين وإندونييس وبورمي ،وف ًقا لبيان صادر عن وزارة
اخلارجية العمانية .ذكرت وزيرة اخلارجية الربيطانية لزي تروس يف بيان لها إن المواطن الربيطاين لوك سيمونز اعتُقل دون
توجيه تهمة له أو محاكمته منذ عام  ،2017مضيفة أنه “تعرض لسوء المعاملة يف احلبس االنفرادي ،ولم يُسمح لعائلته
بزيارته” .يُذكر أن األجانب األحد عرش الباقني هم طاقم سفينة الشحن اإلماراتية “روايب” اليت استوىل عليها احلوثيون
قبالة ساحل البحر األحمر يف  3يناير/كانون الثاين.

احلوثيون يوقعون على خطة األمم املتحدة متعهدين بوضع حد لتجنيد األطفال يف احلرب
أعلنت األمم المتحدة ،يف  25أبريل/نيسان ،توقيعها مع قيادي حويث عن ما وصفته بـ”خطة عمل إلنهاء ومنع تجنيد أو
استخدام األطفال يف الزناعات المسلحة ،وقتل األطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات” ،وف ًقا لوكالة
أسوشيتد برس .قال المتحدث باسم األمني العام أللمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المسؤول احلويث عبد اإلله حجر
تعهد بتحديد عدد األطفال المنخرطني يف صفوفهم وترسيحهم يف غضون ستة أشهر.

التطورات على الساحة الدولية
احلكومة املعترف بها دول ًيا تستنأف العالقات الدبلوماسية مع بيروت
يف  8أبريل/نيسان ،أعلنت احلكومة اليمنية المعرتف بها دوليًا عودة سفريها إىل لبنان ،بعد غياب دام أكرث من خمسة
أشهر بسبب التداعيات الدبلوماسية لترصيحات وزير اإلعالم اللبناين السابق جورج قردايح حول التحالف الذي تقوده
السعودية يف اليمن .أواخر أكتوبر/ترشين األول  ،2021ظهرت لقطات من مقابلة أجراها قردايح يف  5أغسطس/آب -أي
قبل شهر من توليه منصب وزير اإلعالم -قال فيها إن احلوثيني يدافعون عن أنفسهم ضد ما أسماه “العدوان اخلاريج”.
وردت السعودية بطرد السفري اللبناين لدى المملكة وحظر جميع الواردات من لبنان .انضم حلفاء آخرون إىل السعودية،
بما يف ذلك احلكومة اليمنية يف المقاطعة الدبلوماسية .استقال قردايح يف وقت الحق .من جانبه ،حث محمد عيل احلويث
عىل تويرت احلكومة اللبنانية عىل عدم قبول السفري اليمين العائد.

شكوك احلوثيني إزاء اتفاق خزان صافر فيما تسعى األمم املتحدة حلشد التمويل
يف  8أبريل/نيسان ،قال الممثل المقيم أللمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية ديفيد غريسيل إن حل أزمة ناقلة
النفط “صافر” سيكلف حوايل  80مليون دوالر أمرييك ،باستئجار ناقلة نفط خام لتخزين  1.1مليون برميل من النفط،
وتأمني طاقم وتوفري أعمال الصيانة لمدة  18شهرًا .يأيت هذا اإلعالن بعد نحو شهر من توقيع األمم المتحدة اتفاق
مبديئ مع سلطات احلوثيني لتفريغ حمولة ناقلة النفط المبنية قبل  45عا ًما والراسية قبالة ميناء احلديدة اخلاضع
لسيطرة احلوثيني .تشكل السفينة المتهالكة تهديدًا بيئيًا غري مسبوق للنظام البييئ للبحر األحمر .يف منتصف أبريل/
نيسان ،زار غريسيل عواصم دول منطقة اخلليج حلشد الدعم والتمويل لعملية تفريغ احلمولة ،اليت من المتوقع أن تبدأ
أوائل حزيران/يونيو.
يف  9أبريل/نيسان ،رصّح إبراهيم الرسايج ،القيادي احلويث المكلّف بالتفاوض عىل االتفاق ،إن األمم المتحدة فشلت يف
تقديم خطة تشغيلية لتنفيذه ،مضي ًفا أن هذا قد يشري إىل عدم الزتام األمم المتحدة .يف السنوات األخرية ،انسحب
احلوثيون مرا ًرا من المفاوضات مع األمم المتحدة لتفتيش وصيانة وإصالح خزان صافر ،المملوك لرشكة النفط الوطنية
اليمنية “رشكة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج”.
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ممثل احلوثيني يف العراق يحتفي بإحدى امليليشيات املدعومة من إيران
يف  20أبريل/نيسان ،أظهر مقطع فيديو عىل وسائل التواصل االجتماعي حضور القيادي احلويث محمد القبيل احتفال
يف العراق بمناسبة الذكرى الـ  41لتأسيس منظمة “بدر” المدعومة من إيران .ظهر القيادي احلويث -وهو زعيم قبيل من
محافظة البيضاء مثّل اجلماعة يف العراق طوال فرتة احلرب -خلف السفري اإليراين يف بغداد .حرض احلفل رئيس الوزراء
العرايق ورئيس الربلمان وعدد من قادة الميليشيات العراقية المدعومة من احلرس الثوري اإليراين ،اجلهة الداعمة ً
أيضا
جلماعة احلوثيني يف اليمن .فيما مىض ،تم تصوير “القبيل” وهو يجتمع مع قيادات ميليشيات عراقية أخرى مدعومة من
إيران ،بمن فيهم أبو مهدي المهندس ،الذي ُقتل إىل جانب قائد “فيلق القدس” باحلرس الثوري اإليراين قاسم سليماين
بغارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار يف يناير /كانون الثاين .2020
كييس كومبس باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .يعمل كومبس ً
أيضا كصحفي مستقل حيث يقدم تقارير مع ّمقة عن اليمن ،مقر
إقامته بني عامي  2012و .2015
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قوات اجليش اليمني بالقرب من معسكر أم ريش يف مديرية اجلوبة مبحافظة مأرب ،تاريخ  14يناير /كانون الثاني  // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة عبداملجيد اخلدمي

استمرار صمود هدنة رمضان على نطاق واسع
استمرار صمود هدنة رمضان على نطاق واسع

شهد اليمن فيما مىض هدن عديدة بشىت األشكال ،ناد ًرا ما صمدت أو الزتمت بها أطراف الرصاع ،بل ويف أحيان ُخرقت حىت
قبل بدء رسيانها .إال أن الشعور السائد هذه المرة كان مختل ًفا مع دخول هدنة الشهرين حزي التنفيذ يف  2أبريل/نيسان
تمام الساعة الـ  7مساء بالتوقيت المحيل ،اليت أعلن عنها مبعوث األمم المتحدة إىل اليمن هانس غروندبرغ ،مع وجود
بوادر عىل استعداد من جميع األطراف لوقف القتال ،حىت ولو مؤقتًا.
حا .فقد مرّ األسبوع األول من أبريل/نيسان دون تسجيل غارات جوية ،يف سابقة تعد
من ناحية ،قد يكون ذلك صحي ً
األوىل من نوعها منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية عسكر يًا باليمن يف مارس/آذار  .2015استمر األمر ذاته خالل
األسبوعني الثاين والثالث .ورغم اتهام احلوثيني السعودية بخرق الهدنة عرب شن عمليات قصف عرب احلدود وهجمات
المسرّية والمروحيات ،إال أنه لم يتم التحقق من تلك احلوادث بشكل مستقل ،مما يويح أنها كانت محدودة
بالطائرات
ّ
نسبيًا وأسفرت عن سقوط عدد قليل من الضحايا [[[.وبدا كما لو أن القوات اجلوية السعودية تلزتم بالهدنة.

“ 1اليمن :استشهاد مواطنني يمنيني بنريان اجليش السعودي يف صعدة” ،موقع الميادين 27 ،أبريل  /نيسان https://bit.ly/3OCXYTY ،2022
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ال يمكن قول اليشء ذاته عن تحركات أطراف الزناع عىل األرض ،ال سيما قوات احلوثيني .تبادل احلوثيون والقوات احلكومية
مسرّية واستهداف
اليمنية االتهامات بمئات اخلروقات يف عموم اليمن ،بما يف ذلك عمليات قصف وهجمات بطائرات
ّ
المدنيني .يف حني أن بعض التقارير جاءت عىل األرجح نتيجة احلرص عىل إثبات خرق الطرف اآلخر للهدنة ،أو إللفادة عن
عمليات محدودة أحادية اجلانب ،يبدو أن األحداث يف مأرب تشري إىل أن احلوثيني يحاولون االستفادة من عدم وجود
غارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية إلحراز مكاسب يف ساحة المعركة ،وتنظيم صفوفهم ألي استئناف محتمل
للمعارك القتالية بمجرد انتهاء الهدنة أو فشلها.
خط المواجهة الرئييس يف مأرب الذي شهد عمليات قتالية خالل شهر أبريل/نيسان كان سلسلة جبال البلق الرشقية،
عىل المشارف اجلنوبية لمدينة مأرب ،حيث يستمر القتال منذ العام المايض .أفادت تقارير عن عدة خروقات يف المنطقة،
حيث تمثل مواقع القوات احلكومية آخر حاجز دفاعي رئييس أمام احلوثيني خارج مدينة مأرب .أسفرت االشتباكات اليت
وقعت يف  4و 11أبريل/نيسان[[[ ،عن سقوط العديد من مقاتيل كال اجلانبني ،وف ًقا لتقارير وسائل اإلعالم المحلية .كما
شهدت خطوط المواجهة يف مديرية رصواح غرب مدينة مأرب ،واجلوبة جنوب مدينة مأرب ،معارك قتالية ،وورد أن
[[[
احلوثيني استهدفوا مدينة مأرب بالصواريخ يف  9و 13أبريل/نيسان.

لم تؤ ِد أي من هذه احلوادث إىل تغيريات يف خطوط المواجهة ،إال أن منتقدي جماعة احلوثيني أشاروا إىل أنها[[[ استغلت
يف المايض الهدن أو المبادرات الهادفة للحد من أعمال العنف إلعادة تنظيم صفوفها .ويشري وجود تعزيزات جديدة يف
مواقع بمأرب مثل الطلعة احلمراء وضنة والزور -جميعها واقعة غرب مدينة مأرب -وكذلك العمود جنوب مدينة مأرب،
والعلم يف محافظة اجلوف شمال مأرب[[[ ،إىل احتمال حدوث ذلك مرة أخرى.
من ناحيتها ،اتهمت القوات احلكومية جماعة احلوثيني بارتكاب خروقات متعددة للهدنة يف تعز ،حيث تعرضت مناطق
سكنية مثل يح بري باشا يف مدينة تعز للقصف .يف  13أبريل/نيسان ،لقيت امرأة حتفها برصاص قناص حويث يف يح
عصيفرة بالمدينة ،وفقا لتقارير محلية [[[.من جانبهم ،اتهم احلوثيون السعودية بشن عمليات قصف عرب احلدود[[[ أسفرت
مسرّية ومروحيات.
عن سقوط مدنيني يف صعدة ،إىل جانب هجمات بطائرات
ّ
“ 2مقتل  30عنرصا ً حوثيا ً بينهم قيادات يف مأرب” ،موقع األيام 11 ،أبريل /نيسان https://bit.ly/3rZlMI6 ،2022
“ 3احلوثيون يواصلون هجومهم بمأرب ويستهدفون مخيما ً بصاروخ باليسيت” ،موقع العربية 9 ،أبريل /نيسان https://bit.ly/3OJ3moy،2022؛ “إطالق صاروخ حويث عىل يح
سكين بمأرب” موقع المشهد العريب 13 ،أبريل /نيسان https://almashhadalaraby.com/news/342931 ،2022
“4احتدام القتال يف مأرب رغم الهدنة األممىي المتحدة” ،موقع اجلزيرة 18 ،أبريل /نيسان https://www.aljazeera.com/news/2022/4/18/fighting-rages-in-mar� ،2022
ib-despite-un-truce
“ 5تعزيزات حوثية تحيط بمأرب من ثالث جهات” ،موقع المنتصف 5 ،أبريل /نيسان https://bit.ly/3knAdRW ،2022
“ 6قناص حويث يستهدف امرأة يف عصيفرة تعز” موقع اليمن اليوم 13 ،أبريل /نيسان https://yementdy.tv/news20781.html ،2022
“ 7اليمن :شهداء وجرىح جراء قصف التحالف مديرية رازح يف محافظة صعدة” ،موقع الميادين 9 ،أبريل /نيسان https://bit.ly/3MUPvtV ،2022
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الطرف الذي لم يشارك يف الهدنة بأي شكل هو تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية .يف  12نيسان/أبريل ،أفادت تقارير
عن انتشار عنارص التنظيم يف مناطق مختلفة من محافظيت شبوة وأبني ،بما يف ذلك خورة ومرخة السفىل والمحفد
[[[
والوضيع ومودية .وأُفيد بأن المتشددين استحدثوا نقاط تفتيش واستولوا عىل شاحنة صغرية تابعة أللوية العمالقة.
يف  14أبريل/نيسان ،فرّ عرشة سجناء من عنارص تنظيم القاعدة من سجن األمن المركزي يف سيئون بوادي حرضموت[[[،
ريا داخل األجهزة األمنية احلكومية .زعم تقرير أن السجناء رتبوا مشاجرة للفت انتباه حراس
األمر الذي يُعد خر ًقا كب ً
السجن الذين تم التغلب عليهم الح ًقا .إال أن العدد الكبري للفارين المبلّغ عنهم يشري إىل احتمال وجود تنسيق بني أفراد
احلراسة وعنارص من التنظيم خارج أسوار السجن .يف  28أبريل/نيسان ،أعلن التنظيم مسؤوليته عن العملية مؤكدًا أنها
[[[1
نُفذت بعد أشهر من التخطيط.
يف  28أبريل/نيسان ،أعلن التحالف بقيادة السعودية عزمه اإلفراج عن  163سجينًا حوثيًا كجزء من مبادرة إنسانية
منسقة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر .وصف المتحدث باسم التحالف تريك الماليك هذه اخلطوة بأنها جزء من
جهود خفض التصعيد يف إطار الهدنة المستمرة وتهدف إىل “تهيئة أجواء احلوار بني األطراف اليمنية وتسهيل إنهاء ملف
األرسى والمحتجزين” [[1[.يف  24أبريل/نيسانّ ،رصح عبد القادر المرتىض ،رئيس جلنة شؤون األرسى التابعة للحوثيني،
أن اجلماعة عرضت عىل األمم المتحدة مبادرة طريف الزناع بإطالق رساح  200سجني نهاية شهر رمضان وقبيل عطلة
[[[1
عيد الفطر.

التطورات األخرى يف سطور:
•يف  13نيسان/أبريل :أعلنت البحرية األمريكية عزمها إنشاء قوة جديدة مع الدول المتحالفة للقيام بدوريات يف البحر األحمر .تأيت هذه
اخلطوة بعد استهداف احلوثيني عدد من السفن يف الممر المايئ عىل طول الساحل الغريب لليمن ،رغم رفض قائد أسطول البحرية األمريكية
الذي سيشارك يف الدوريات -تسمية اجلماعة كجهة مسؤولة[[1[.من جانبهم ،انتقد احلوثيون هذه اخلطوة حيث قال كبري مفاويض اجلماعة[[[1
محمد عبدالسالم إنها “رسخت العدوان واحلصار المفروض عىل اليمن”.
•يف  24أبريل/نيسان :دوى انفجار يف مديرية ميفعة بمحافظة شبوة جراء استهداف خط أنابيب يستخدم لنقل الغاز من مأرب إىل محطة
بلحاف للغاز الطبيعي المسال عىل ساحل بحر العرب [[1[.خط األنابيب كان خارج اخلدمة منذ إغالق المُنشأة من قِبل الرشكة اليمنية للغاز
الطبيعي المسال بعد تدخل التحالف الذي تقوده السعودية عام

“ 8تنظيم القاعدة بأبني يخطف شاحنة تابعة للعمالقة يف منطقة اخلديرة ويستحدث نقطة أمنية يف المعجلة بأبني” ،موقع اجلريدة بوست 13 ،أبريل  /نيسان https:// ،2022
/www.aljaridapost.com/site/2022/04/13/34-47
“ 9فرار عرشة من عنارص تنظيم القاعدة من سجن يف رشيق اليمن” ،موقع العريب اجلديد 15 ،أبريل  /نيسان https://english.alaraby.co.uk/news/ten-al-qaeda-pris� ،2022
oners-escape-jail-eastern-yemen
 10تغريدة د .إلزيابيث كيندال عىل تويرت#“ ،تنظيم القاعدة يف #اليمن يزعم تنفيذ عملية هروب من السجن …” 29 ،أبريل  /نيسان https://twitter.com/Dr_E_Kendall/ ،2022
status/1519657741962432515?s=20&t=lZGEV-7YeKvYo8rqJPDmmA
“ 11اليمن :السعودية تفرج عن  163سجينا ً حوثياً” ،موقع اجلزيرة 28 ،أبريل  /نيسان https://www.aljazeera.com/news/2022/4/28/yemen-saudi-arabia-to- ،2022
release-163-houthi-prisoners
“ 12احلوثيون يف اليمن يعرضون إطالق رساح  200سجني قبل عيد الفطر” ،موقع ميدل إيست مونيتور 25 ،أبريل /نيسان https://www.middleeastmonitor. ،2022
/com/20220425-yemens-houthis-offer-to-release-200-prisoners-before-muslims-eid-al-fitr
“ 13البحرية األمريكية تعلن تشكيل قوة مهام جديدة للقيام بدوريات يف البحر األحمر يف خضم حرب اليمن” ،أسوشيتد برس 13 ،أبريل /نيسان https://bit.ly/36XyJL7 ،2022
“ 14متمردو اليمن ينتقدون قوة المهام اجلديدة المشكلة بقيادة أمريكية يف البحر األحمر” ،أسوشيتد برس 16 ،أبريل /نيسان https://apnews.com/article/business- ،2022
middle-east-yemen-iran-red-sea-96db4ef5f3eb77eca03950832399b08f
“ 15مجهولون يستهدفون أنبوب نقل الغاز (صافر -بلحاف) يف مديرية ميفعة بمحافظة شبوة” ،المصدر أونالين 25 ،أبريل  /نيسان https://almasdaronline.com/ ،2022
articles/250548

14

الدعم املالي السعودي واإلماراتي يعزز قيمة الريال اليمني  -تقرير اليمن لشهر أبريل /نيسان 2022

رجل يشتري اخلمير ،نوع من اخلبز الشائع تناوله خالل شهر رمضان ،من سوق باب موسى يف مدينة تعز  ،تاريخ  9أبريل/نيسان  // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد
الباشا

الدعم املالي السعودي واإلماراتي يعزز قيمة
الريال اليمني
الوحدة االقتصادية مبركز صنعاء

أبريل/نيسان ،أعلنت السعودية واإلمارات تقديم كل منهما مليار دوالر أمرييك كدعم مايل جديد للبنك المركزي اليمين
يف عدن .كما تعهدت الرياض بتقديم مليار دوالر آخر لدعم مشاريع التنمية وتمويل واردات الوقود يف المناطق اليت
تسيطر عليها احلكومة .جاء هذا اإلعالن ضمن مخرجات مشاورات الرياض ،وكان لوقعه رد فعل فوري ودراماتييك يف
قيمة العملة اليمنية.
شهدت عدن ،اليت يغلب فيها تداول “الطبعة اجلديدة” من الريال -اليت أصدرها البنك المركزي اليمين يف عدن عام 2017
تقلبات حادة يف سعر الرصف بعد اإلعالن .خالل اليوم األول ،استعادت العملة ما يصل إىل  %40من قيمتها مقابلالدوالر قبل أن تخرس الكثري من تلك المكاسب رسي ًعا .تشري المعلومات المتواترة إىل أن المضاربة يف سوق العمالت
أدت إىل تعزيز هذا التقلب ،حيث حددت العديد من رشكات الرصافة سعر بيع أعىل بكثري للنقد األجنيب من سعر الرشاء،
ً
انخفاضا لقيمة الريال مرة أخرى،
وغالبًا ما كانت ترفض بيعها تما ًما خالل هذه الفرتة؛ وهو مؤرش قوي عىل أنها تتوقع
ما يسمح لها باالستفادة من مراجحة أسعار الرصف .انحرست هذه التقلبات الشديدة إىل حد ما األيام التالية .يف عدن،
اقرتب معدل رصف الريال بداية شهر أبريل/نيسان من  1250مقابل الدوالر ،إال أنه ارتفع إىل ً 885
ريااًل بحلول  17أبريل/
نيسان ،قبل أن يفقد مكاسبه مرة أخرى ويغلق الشهر بقيمة تداولية تقارب  1000ريال للدوالر الواحد.
أما يف صنعاء ،حيث فرضت سلطات احلوثيني حظرًا صار ًما عىل تداول الطبعة اجلديدة من الريال اليمين ورقابة مشددة
عىل سعر رصف الطبعة القديمة من الريال ،كان تقلب العملة أقل حدة بكثري .ولذا فإن حدوث أي تغري يف سعر الرصف
كان له وقع ملحوظ ،حيث استمر تداول طبعة الريال القديمة عىل هامش تقلب محدود بحوايل  600ريال للدوالر منذ
نوفمرب /ترشين الثاين  .2019يف اليوم التايل إللعالن السعودي اإلمارايت ،ارتفعت قيمة الريال بنسبة تصل إىل  %16قبل
قلياًل ،وبحلول منتصف الشهر استقر سعر الرصف بني  560وً 565
أن ترتاجع ً
ريااًل للدوالر.
يف أثر مماثل ،أدى الدعم المايل السعودي للبنك المركزي اليمين يف عدن عام  ،2018والذي بلغ مجموعه أكرث من  2.2مليار
دوالر ،إىل انتعاش قيمة الريال واستقراره ،وكان له آثار واسعة النطاق يف كافة جوانب االقتصاد من حيث خفض أسعار
السلع األساسية ،لينعكس يف تحسن واسع النطاق عىل الوضع اإلنساين المرتدي يف اليمن .بحلول أوائل عام  ،2020كان
ً
انخفاضا مطر ًدا تخللته فرتات
البنك قد أنفق معظم هذا الدعم ،وشهدت بعدها قيمة الريال يف مناطق سيطرة احلكومة
من التقلبات الشديدة ،ما أثر سلبًا عىل الوضع اإلنساين واالستقرار السيايس واالجتماعي.
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يعكس ارتفاع قيمة الريال يف أبريل /نيسان توقعات المضاربني بالعمالت بأن البنك المركزي يف عدن سيستعيد قريبًا
قدرته عىل القيام بتدخالت كبرية يف سوق العمالت األجنبية ،مما يخفف الضغط الزنويل عىل قيمة الريال .ومع ذلك،
شهدت مزادات بيع العملة المحدودة نسبيًا اليت نظمها البنك المركزي للبنوك التجارية يف  5و 12و 18أبريل /نيسان،
باستخدام منصة  ،Refinitivأقل نسبة من المشاركني ،حيث باع البنك ما يقرب من  %21من أصل  60مليون دوالر
كانت معروضة للبيع .من المرجح أن يكون سبب تردد البنوك يف رشاء العمالت األجنبية خالل شهر أبريل /نيسان مرده
إىل التقلبات الشديدة يف أسعار الرصف .عىل سبيل المثال ،كان السعر المعلن للدوالر خالل المزادين األخريين ً 950
ريااًل،
وهو سعر قريب من السعر المتداول يف السوق الموازية أو أعىل منه.
ً
هائاًل يف التمويل خالل عام
نقصا
يأيت الدعم المايل السعودي واإلمارايت بينما تواجه جهود اإلغاثة الدولية يف اليمن ً
- 2022حيث بلغت نسبة تمويل جهود اإلغاثة أقل من  %40وقت اإلعالن -مما أدى إىل تراجع واسع النطاق يف عمليات
تسليم األغذية والمساعدات.

هدنة تخفف من أزمة إمدادات الوقود واألسعار املرتفعة
رشوطا تسمح لـ 18
تضمن إعالن المبعوث األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين يف  2أبريل/نيسان
ً
سفينة وقود بالرسو وتفريغ حمولتها يف ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون .كانت السلطات احلوثية قد ألقت
بااللئمة عىل سياسة احلكومة اليمنية المتمثلة يف إعادة توجيه شحنات الوقود عرب الموائن اليت تسيطر عليها األخرية
حا عىل نطاق واسع مرة أخرى
يف خلق أزمة وقود استمرت منذ يناير/كانون الثاين .يف أعقاب اإلعالن ،أصبح الوقود متا ً
يف محطات الوقود الرسمية ،حيث أكدت احلكومة اليمنية تفريغ حمولة سبع سفن وقود يف ميناء احلديدة خالل شهر
أبريل/نيسان.
رغم زيادة إمدادات الوقود ،رفعت سلطات احلوثيني يف صنعاء السعر الرسمي للبزنين يف  10أبريل/نيسان ،بنسبة %27.3
حيث ارتفعت قيمة اللرت الواحد من  495إىل ً 630
ريااًل ،يف حني كانت الكمية نفسها يف السوق السوداء تُباع مقابل 850
ً
ريااًل (جميع األسعار تجري بطبعة الريال القديم) .وبالمثل ،رفعت وزارة الكهرباء المُدارة من قِبل سلطة احلوثيني األسعار
ً
التجارية يف  9أبريل/نيسان ،بنسبة  %28تقريبًا ،حيث ارتفعت التعرفة من  300إىل  420ريااًل للكيلو واط/ساعة .برر
عمار األرضعي ،المدير العام التنفيذي لرشكة النفط اليمنية اليت يسيطر عليها احلوثيون يف صنعاء ،خالل مؤتمر صحفي
اإلعالن عن زيادة األسعار ،بأنها تعكس “التكلفة الفعلية” للوقود .لكن مع األخذ بعني االعتبار ارتفاع قيمة الريال بنسبة
 %7تقريبًا يف أبريل/نيسان ،كانت الزيادة الفعلية يف األسعار واإليرادات اليت حصلت عليها سلطات احلوثيني بالمقابل
أعىل ً
قلياًل.
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عىل النقيض من ذلك ،شهدت مناطق سيطرة احلكومة اليمنية تحركات من قِبل السلطات المعنية خلفض سعر البزنين
خالل شهر أبريل/نيسان .حيث أعلنت رشكة النفط اليمنية يف عدن خفض األسعار بنسبة  ،%16من  1,110إىل ً 930
ريااًل،
يف حني خفضت السلطات يف حرضموت األسعار بنسبة  %15.5تقريبًا ،من  1,278إىل  1,000ريال للرت (جميع األسعار
لتحسن سعر الرصف يف أبريل /نيسان،
بطبعة الريال اجلديد) .عللت كلتا اجلهتني هذه التحركات بأنها جاءت استجابة
ّ
رغم أن التغيريات يف األسعار لم تكن متوافقة تما ًما مع القيمة المتغرية للريال .عند حساب األسعار بالدوالر ،نجد أن
المستهلكني يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة دفعوا زيادة تقارب  %5يف نهاية أبريل /نيسان مقارنة بأسعار رشاء
البزنين بداية الشهر ذاته.

استمرار نقص الديزل وغاز الطهي يف مناطق سيطرة احلوثيني
رغم إعالن رشكة النفط اليمنية يف صنعاء انتهاء أزمة الوقود يف أبريل/نيسان ،استمر النقص يف الديزل وغاز الطهي يف
منافذ البيع الرسمية .ظل الديزل وغاز الطهي متوفرين بشكل عام يف السوق السوداء ،ولكن بفارق كبري يف سعر كل
منهما .السعر الرسمي للرت الواحد من الديزل بلغ ً 870
ريااًل يف أبريل/نيسان ،إال أن أولئك الذين اضطروا لرشائه فعليًا
دفعوا ما بني  1000و 1200ريال للرت الواحد يف السوق السوداء (جميع األسعار بطبعة الريال القديم) .يف الوقت ذاته،
انخفض سعر أسطوانة غاز الطهي يف السوق السوداء خالل شهر أبريل/نيسان إىل  13,000ريال بعد أن بلغ السعر
 20,000ريال أللسطوانة الواحدة يف شهر مارس/آذار.
بالمقابل خفضت السلطات يف كل من عدن وحرضموت السعر الرسمي بنسبة  %13تقريبًا ،من  1,150إىل  1,000ريال
للرت (األسعار بالريال اجلديد).

احلكومة اليمنية تعلن ميزانية جديدة
يف النصف األخري من شهر أبريل /نيسان ،أقرت احلكومة اليمنية الموازنة العامة لعام  .2022بلغ إجمايل اإلنفاق العام
التقديري يف الموازنة  3.65تريليون ريال يف حني بلغت اإليرادات التقديرية  3.24تريليون ريال ،بعجز تقديري يف الموازنة
بنحو  410مليارات ريال يمين .تجدر اإلشارة إىل أن تقديرات اإليرادات يف الموازنة قائمة عىل افرتاض أن احلكومة ستستأنف
صادرات النفط والغاز عىل نطاق واسع هذا العام ،وهو أمر غري مؤكد عىل اإلطالق.
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التطورات االقتصادية األخرى يف سطور:
• 7أبريل /نيسان :ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها سجلت يف مارس /آذار عدد  7,344مغرت بًا يمنيًا عائدًا من السعودية دون وثائق
سفر مقابل  263ممن يحملون تلك الوثائق .يف المجمل سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوايل  18,000يمين عائدًا من السعودية يف
األشهر الثالثة األوىل من عام .2022
• 19أبريل /نيسان :التقى محافظ البنك المركزي اليمين يف عدن أحمد غالب وكبار موظفي البنك بممثلني عن صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل .ووف ًقا لبيان صحفي صادر عن البنك ،شملت الموضوعات اليت نوقشت الوضع االقتصادي العام يف اليمن ،وتأثري احلرب الروسية
األوكرانية عىل أسعار السلع األساسية والوقود ،والدعم الفين للبنك لتحقيق االستفادة األمثل من الدعم المايل السعودي واإلمارايت
المقدم مؤخرًا وتبين إصالحات هيكلية وخطوات لتحقيق االستقرار المايل وضمان استدامته.
• 19أبريل /نيسان :أكد رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي الزتام المجلس بمعاجلة القضايا االقتصادية الرئيسية ،مثل دفع
رواتب موظفي الدولة ،وتحقيق االستقرار يف العملة الوطنية ،وتحسني تحصيل اإليرادات العامة.
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أحد عناصر مقاومة تهامة يزيل ألغاما أرضية زرعتها قوات احلوثيني يف منطقة زراعية بالدنني يف مديرية اخلوخة جنوب محافظة احلديدة ،تاريخ  17أبريل/نيسان // 2022
صورة ملركز صنعاء بعدسة أنور الشريف

موت من باطن األرض :األلغام يف احلديدة
سام علي

يف ليلة يوم أحد ،قبل أكرث من ثالث سنوات ،وجدت روان ( 15عا ًما) نفسها محشورة يف دراجة نارية برفقة شقيقتها
وشقيقيها بينما كان والدهم “عبد الباري يحىي فارع” يُرسع بهم بعيدًا عن القتال الدائر قرب مزنلهم الواقع يف محيط
مطار احلديدة .اصطدمت الدراجة النارية بلغم أريض أسفر انفجاره عن مقتل والد روان وشقيقيها ،البالغني من العمر 3
و 8سنوات ،عىل الفور .أصيبت روان بجروح طفيفة وحاولت جر شقيقتها حنان ( 10أعوام) المصابة بجروح خطرية إىل
مكان آمن نسبيًا .أمضت روان الساعات الـ  12التالية عىل الهاتف مع عمال اإلغاثة التابعني أللمم المتحدة ،الذين قدموا
لها إرشادات اإلسعافات األولية حىت نفدت بطارية هاتفها .ظلت حنان تزنف الدماء ،حىت تمكن المسؤولون األمميون ،يف
نهاية المطاف ،من تأمني سيارة إسعاف لنقل الفتاتني عقب اتصاالت مكثفة مع سلطات احلوثيني يف صنعاء والتحالف
الذي تقوده السعودية يف الرياض.
توفيت حنان يف المستشفى ،وتعيش روان حاليًا تحت كنف جدها وجدتها .أشار عمها ،الذي رسد أحداث يونيو/حزيران
 ،2018إىل أن األرسة تبذل كل ما يف وسعها لمساعدة روان عىل عيش حياتهاً ،
قائاًل“ :كانت تجربة مؤلمة للغاية بالنسبة
لها .فقدان المرء لوالده وجميع إخوته وأخواته دفعة واحدة وبهذه الطريقة أمر ال يمكن تحمله أو تجاوزه”.
تح ّولت خطوط المواجهة بعيدًا عن مدينة احلديدة المطلة عىل البحر األحمر أواخر العام المايض ،لكن ال يزال سكان
الضوايح الرشقية واجلنوبية المرتامية األطراف بالمدينة محاطني بآالف األلغام األرضية المزروعة منذ منتصف عام
شخصا عىل األقل منذ ذلك احلني ،وف ًقا لمعلومات مرشوع بيانات مواقع الزناع
 ،2017واليت أسفرت عن مقتل 832
ً
المسلح وأحداثها ( .)ACLEDخالل معظم تلك الفرتة ،كان هناك طريق واحد فقط مفتوح للخروج من المدينة البالغ
عدد سكانها حوايل  700,000نسمة ،لكن بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2021انترشت
قوات احلوثيني وأعادت فتح الطرق يف المناطق اليت ُهجرت إىل حد كبري بعد اندالع احلرب .أعقب ذلك مزيد من االنفجارات
المأساوية.
من ضمن احلوادث المبلّغ عنها هذا العام ،تسبب لغم أريض يف مقتل شقيقني “عبده وعيل ديدو” يف يناير/كانون الثاين،
عقب ذهابهما لتفقد منشأة لتخزين الغاز تابعة لرشكة النفط اليمنية عىل ب ُعد  10كيلومرتات رشق مدينة احلديدة،
اليت أُغلقت خالل اندالع المعارك القتالية عام  .2018لدى وصولهما ،داس أحد الشقيقني عىل لغم ،ما تسبب يف مقتل
كليهما وإصابة عامل ثالث بجروح خطرية .يف مارس/آذار ،لقي خمسة أقارب حتفهم حني اصطدمت شاحنة صغرية كانوا
يستقلونها بلغم أريض يف نفس المنطقة ،وبعد أربعة أيام -أي يف  20مارس/آذار –أُصيب زوجان شابان وابنتهما البالغة
من العمر  4سنوات بجروح إثر انفجار لغم يف منطقة الكداح بمديرية اخلوخة .يف  11أبريل/نيسان ،عاد محمد عقالن ،وهو
أحد أفراد رشطة المرور باحلديدة ،لتفقد مزنله يف الضوايح الشمالية للمدينة بعد سنوات من الزنوح ،ليدوس عىل لغم
تسبب يف برت ساقه وكرس الساق األخرى اليت ترضرت بصورة كبرية.
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حفر وزراعة األلغام
يف يونيو /حزيران  ،2018سعت قوات احلوثيني إىل تحصني مواقعها الدفاعية يف الضوايح اجلنوبية للحديدة إثر تقدم
القوات المدعومة من التحالف بقيادة السعودية نحو المدينة الستعادة السيطرة عليها .حينها ،حزمت آالف األرس
أمتعتها وغادرت المدينة بحثًا عن األمان يف مكان آخر .أُغلقت الشوارع مع زيادة عدد اخلنادق واحلواجز عىل جوانب
الطريق؛ وعمدت الرشكات إىل إغالق أبوابها وعُلقت معظم األنشطة الرتفيهية .سعت القوات المشرتكة -وهي القوات
احلكومية والمقاومة المحلية والقوات المدعومة من اإلمارات والسعودية -إىل استعادة السيطرة عىل المدينة الساحلية
الرئيسية اليت تعد واحدة من أكرث منافذ اليمن ازدحا ًما لدخول الواردات التجارية والمساعدات اإلنسانية.
بحلول الوقت الذي وصلت فيه القوات المشرتكة مشارف مدينة احلديدة ،كان القتال قد امتد بالفعل ليس فقط إىل
رتا جنوب مدينة احلديدة ،بل إىل المديريات اجلنوبية للحديدة بما يف ذلك
منطقة التحيتا ،عىل بعد حوايل  120كيلوم ً
الدريهمي واخلوخة وحيس .يف  13ديسمرب /كانون األول  ،2018وقعت األطراف المتحاربة عىل اتفاق ستوكهولم الذي
ً
فضاًل عن خطط
رعته األمم المتحدة ،والذي تضمن اتفاق وقف إطالق النار يف مدينة احلديدة وموانئها البحرية الثالثة،
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لزنع السالح يف المدينة عرب إعادة تموضع وانسحاب األطراف المتحاربة ،واخلطوة األخرية لم تتحقق بالكامل قط .يف
جنوب احلديدة ،أجرب القتال المستمر العديد من األرس عىل الفرار ،وأحيانًا لعدة مرات ،مع تغري مواقع خطوط المواجهة.
حاليًا ،ما تزال مساحات شاسعة من األرايض مليئة باأللغام والقذائف غري المنفجرة المرتوكة .تنشط ف َِرق إزالة األلغام يف
جنوب احلديدة ،حيث تقوم ببطء بتحديد مواقع األلغام المدفونة يف مناطق خطوط المواجهة السابقة ونزعها وجمعها.
رغم أن األرقام اإلجمالية تظل مجهولة ،سواء يف محافظة احلديدة أو عىل المستوى الوطين ،نُزع أكرث من 334,000
لغم وعبوة ناسفة يف جميع أنحاء اليمن منذ منتصف  ،2018وفقا لمرشوع مسام ،وهو مرشوع لزنع األلغام ممول من
السعودية .منذ ذلك احلني ،أبلغ المرشوع ،بالتعاون مع المركز التنفيذي اليمين أللعمال المتعلقة باأللغام (،)YEMAC
عن إزالة  4,960لغ ًما مضا ًدا أللفراد ،و 123,355لغ ًما مضا ًدا للدبابات ،و 7,345عبوة ناسفة ،و 198,400قطعة من
الذخائر غري المنفجرة.

A member of the Tihama Resistance forces disables an anti-tank mine April 17, 2022, in an agricultural area of AlDenien, Al-Khawkhah district, in southern Hudaydah governorate. //Sana’a Center photo by Anwar Al-Shareef

األلغام األرضية خطر يهدد األحياء السكنية
ذكر العديد من سكان مدينة احلديدة -بما يف ذلك قاطنو الضوايح الرشقية واجلنوبية الملغومة بكثافة حيث أُغلقت
العديد من المنشآت الصناعية والمزارع المملوكة أللرس ومزارع احليوانات أو نقلت مقارها أثناء المعارك القتالية -أن
جماعة احلوثيني زرعت األلغام يف أحيائهم أو بالقرب منها خالل السنوات األخرية .قال أحد سكان يح الربصة الواقع يف
الطرف الرشيق من المدينة ( 37عا ًما) ،إنه “ال توجد عالمات تحذيرية” ولم يُطلب من السكان سوى تجنب مناطق معينة.
عىل الطرف اجلنويب من مدينة احلديدة ،لغمت قوات احلوثيني حواجز عىل جوانب الطرق“ .هل ترى حاويات الشحن
رتا)؟ كانت مليئة بالرمال واأللغام” ،قال أحد السكان الذي طلب عدم الكشف عن هويته،
الكبرية تلك ( 40قد ًما 12 /م ً
خشية استهدافه“ .قيل لنا ببساطة أال نقرتب من أي منها” .يف اآلونة االخرية أُزيلت عدد من احلاويات عىل طول الضوايح
الرشقية واجلنوبية للمدينة.
حىت محيط المدينة الشمايل ،حيث توجد نقطة الدخول واخلروج الوحيدة للمدينة ،ظل يغص باأللغام تحسبًا ألي نشاط
من القوات المشرتكة .وُضعت أسالك شائكة يف حواجز عىل جانب الطريق هناك ،حيث انفجرت ألغام أرضية خلفها.
خارج المدينة الساحلية ،زرعت قوات احلوثيني ألغا ًما أرضية يف جنوب احلديدة ،ال سيما يف األرايض اليت سيطرت عليها
بالقرب من خطوط المواجهة خارج مديرية الدريهمي مبارشة ويف عدة أجزاء من مديريات التحيتا واخلوخة وحيس.
أكد السكان المحليون أن القوات المشرتكة الموالية للحكومة زرعت ألغا ًما ،معظمها يف المناطق الواقعة بني مديرييت
التحيتا واخلوخة .ومع ذلك ،فإن األعداد الهائلة من األلغام اليت زرعتها قوات احلوثيني يف المحافظة تثري تساؤالت ملحة
حول مصدرها .يف سبتمرب/أيلول  ،2018أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “كار” ألبحاث التسلح يف الزناعات أن احلوثيني
صنعوا “الغالبية العظمى” من األلغام األرضية المزروعة يف جنوب احلديدة محليًا ،كما أنهم صادروا ألغا ًما مضادة
للدبابات وأدخلوا تعديالت عليها لتنفجر بمجرد تعرضها لقوة ضغط ال تتجاوز  10كيلوغرامات فقط ً
بداًل من 100
كيلوغرام .حساسية هذه األلغام يعين إمكانية تفجرها بمجرد تعرضها لوزن طفل صغري.
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حركة املدنيني يف املناطق امللغومة
من يناير/كانون الثاين  2021وحىت أوائل أبريل/نيسان  ،2022تسببت األلغام األرضية اليت زرعتها قوات احلوثيني -إىل
جانب الذخائر غري المنفجرة -بمقتل أو إصابة  363مدنيًا يف عدد من المحافظات ،وف ًقا للمرصد اليمين ألللغام المعين
بجمع معلومات عن ضحايا األلغام األرضية والذخائر غري المنفجرة يف البالد .وقعت معظم هذه احلوادث ،اليت قال
شخصا وتسببت يف إصابة  187آخرين معظمهم من األطفال ،يف المديريات الساحلية
المرصد إنها حصدت أرواح 176
ً
اجلنوبية من احلديدة .شملت مجموعة احلوادث اليت وقعت يف الفرتة من سبتمرب /أيلول إىل أكتوبر /ترشين األول 2021
ما ييل:
شخصا ،بينهم ً 11
طفاًل ،معظمهم ينتمون ألرسة واحدة من مديرية اخلوخة.
•يف منتصف سبتمرب/أيلول :انفجرت حافلة صغرية تقل 15
ً
أُصيب جميع من كانوا عىل متنها ،أغلبهم بجروح خطرية.
•يف مطلع أكتوبر/ترشين األول :داست امرأة حامل عىل لغم زرعه احلوثيون يف الضوايح الرشقية لمدينة احلديدة ،بالقرب من مطاحن
البحر األحمر .فقدت الفتاة البالغة من العمر  35عا ًما طفلها وساقيها.
•يف وقت الحق من أكتوبر/ترشين األول :أُصيب أحد أعضاء فريق إزالة األلغام بجروح خطرية أثناء نزع األلغام األرضية يف المنطقة نفسها،
حيث فقد إحدى ساقيه.
•بعد أسبوع واحد يف الدريهمي ،اصطدمت دراجة نارية تقل طفلني يبلغان من العمر  12و 17عا ًما ،ورجل يبلغ من العمر  60عا ًما ،بلغم أسفر
عن مقتل الثالثة .وقال أحد أقارب الضحية البالغ من العمر  12عا ًما ،حمود جابر عياش ،إن خيارات السكان باتت تقترص عىل الموت بسبب
األلغام األرضية أو الزنوح ،مضي ًفا أن “العيش كنازح بالقرب من المناطق اليت تغص باأللغام هو حكم باإلعدام يف حد ذاته”.

مهّد االنسحاب غري المتوقع للقوات المشرتكة من محيط مدينة احلديدة ،يف  12نوفمرب/ترشين الثاين ،الطريق أمام
احلوثيني الجتياح هذه المناطق .كما أدى إىل موجة نزوح جديدة ،مع السماح للسكان المحليني بالتنقل بحرية أكرب يف
معظم أنحاء محافظة احلديدة .فتحت قوات احلوثيني جميع الطرق المؤدية إىل مدينة احلديدة ،بما فيها الموجودة يف
المناطق اليت تغص باأللغام يف محيط المدينة الرشيق واجلنويب .ورغم اجلهود اجلارية لزنعها ،تقبع آالف األلغام يف باطن
األرض.
رتا جنوب احلديدة ،واليت كانت مركز المعارك يف المحافظة ،معزولة
تظل مديرية الدريهمي ،الواقعة عىل بعد  23كيلوم ً
إىل حد كبري ،حيث لم يُسمح سوى لعدد قليل من األرس بتفقد منازلهم رسي ًعا .ذكر بعض سكان الدريهمي ،ممن نزحوا
إىل المناطق المجاورة ،بأن األلغام األرضية ال تزال منترشة يف المنطقة.
“سمح يل بتفقد مزنيل بعد تحديث مع عدد من المرشفني الميدانيني التابعني للحوثيني .بمجرد
جاء عىل لسان أحدهمُ :
فتيح إحدى الغرف ،رأيت أنها مكدسة باأللغام األرضية .أغلقت الباب فحسب وغادرت المكان”.
سام عيل هو صحفي مستقل مقيم يف اليمن يكتب تحت اسم مستعار ألسباب أمنية.
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علم املجلس االنتقالي اجلنوبي عند نقطة تفتيش عسكرية يف عدن -اليمن ،تاريخ  21فبراير/شباط  //2022صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

ما الذي يعنيه اجمللس الرئاسي اجلديد بالنسبة
للجنوب
حسام ردمان

انخرط قادة المجلس االنتقايل اجلنويب يف مشاورات السالم اليمنية بالرياض الشهر المايض بروح من التفاؤل واالستعداد
إلحداث تغيري هيكيل يف مؤسسة الرئاسة اليمنية ،وصلوا بمقرتح لتعيني نائبني للرئيس عبدربه منصور هادي ،أحدهما
من شمال اليمن والثاين من اجلنوب ،وذلك بغرض تحقيق هدف ذي شقني .فتعيني رئيسه عيدروس الزُ بيدي كواحد من
نائيب الرئيس ،يضمن للمجلس تعزيزًا لنفوذه السيايس وسيحصل عىل اعرتاف ضمين بمكانته كممثل رئييس للجنوب.
أما الشق الثاين ،فإن إقالة عيل محسن األحمر من منصب نائب الرئيس وتعيني شخصية أقل عدائية للمجلس االنتقايل
سيق ّوض من قوة خصم المجلس المتمثل يف حزب اإلصالح اإلسالمي.
لكن نتائج مشاورات الرياض جاءت مفاجأة حىت للمجلس االنتقايل اجلنويب نفسه ،حيث فاقت آماله من نواح مهمة ،غري
أنها خلقت تحديات يف الوقت نفسه .أُزيح هادي -المنحدر من اجلنوب -تما ًما ليحل محله رشاد العليمي -وهو شخصية
تنحدر من الشمال -كرئيس لمجلس القيادة الرئايس المك ّون من ثمانية أعضاء .مُنح أشخاص جنوبيون أربعة مقاعد
يف المجلس ،اثنان منهما يُصنفان كخصوم للمجلس االنتقايل اجلنويب؛ إذ ساد التوتر عالقة محافظ حرضموت فرج
البحسين مع الزُ بيدي مؤخرًا ،بسبب دعم األول للنظام الفيدرايل ومعارضته للتكتيكات التصعيدية للمجلس االنتقايل
اجلنويب خالل العامني الماضيني ،مثل إعالن احلكم الذايت عام  .2020أما اخلصم اآلخر للمجلس االنتقايل فهو عبدالله
العليمي ،مدير مكتب رئاسة اجلمهورية يف عهد هادي وعضو حزب اإلصالح ،الذي سيحاول تقديم نفسه كخليفة لهادي
يف حاضنة الدعم التقليدية للرئيس السابق يف ك ٍل من محافظيت أبني وشبوة .عالوة عىل ذلك ،فإن تعيني قائد “ألوية
العمالقة” عبدالرحمن المحرمي (المعروف باسم “أبو زرعة”) ،وهو جنويب ً
أيضا ،يعيد تعريف األلوية المدعومة من
اإلمارات كقوة سياسية وإدارية مستقلة عن المجلس االنتقايل ،عىل النقيض من الرواية اليت تبناها المجلس خالل
العمليات العسكرية الناجحة اليت خاضتها ألوية العمالقة أواخر ديسمرب /كانون األول وأوائل يناير /كانون الثاين يف
شبوة ،اليت انتهت بطرد قوات احلوثيني.
بيد أن المجلس االنتقايل حقق العديد من المكاسب المهمة يف هذا التشكيل احلكومي اجلديدً .
أواًل ،مُنحت القضية
اجلنوبية االعرتاف بأنها جزء ال يتجزأ من األزمة اليمنية ،وبأهمية طرحها عىل الطاولة يف المحادثات المستقبلية ،عىل
عكس المفاوضات السابقة اليت أجلت مناقشتها إىل حني التوصل التفاق عىل مرحلة انتقالية وحوار سيايس شامل.
ثانيًا ،أُريس مبدأ التكافؤ بني الشمال واجلنوب يف الرئاسة ،حيث مُنح الزُ بيدي مقعدًا عىل الطاولة وسيكون له رأي ليس
ريا ،أدت إزاحة هادي إىل ترجيح كفة مزيان القوى يف اجلنوب
يف القضايا المتعلقة باجلنوب فحسب ،بل بالبالد بأرسها .وأخ ً
لصاحل المجلس االنتقايل ،وحدّت من مساحة المناورة السياسية أمام منافسيه مثل مؤتمر حرضموت اجلامع واالئتالف
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الوطين اجلنويب وبعض الفصائل وقادة احلراك اجلنويب ،الذين تمكنوا -ساب ًقا -من كبح جماح المجلس من خالل قدرتهم
عىل تجاوز الزُ بيدي عرب مناشدة الرئيس هادي كشخصية تنحدر من اجلنوب .ومع خروج األخري من المعادلة ،أصبح
المجلس االنتقايل بقيادة الزُ بيدي يف وضع أقوى.
كانت الثمرة األوىل اليت جناها المجلس االنتقايل يف الرياض هي انفتاح القادة اجلنوبيني الفاعلني عىل االنخراط يف حوار
دعا إليه عام  .2019غري أن هذا النفوذ يرتتب عليه مخاطر؛ فمع دمج المجلس يف هياكل السلطة ،سيضطر إىل اتباع
سلوك معتدل وتخفيف لغة التعبئة الرامية إىل انفصال جنوب اليمن عن شماله .إنشاء المجلس الرئايس اجلديد يعين
كذلك عودة احلكومة إىل عدن ،األمر الذي سيتطلب من المجلس تقديم تنازالت مثل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق
الرياض ،وإخضاع فصائله المسلحة لسيطرة احلكومة ،وتقاسم السلطة السياسية اليت كان يتمتع بها داخل معقله يف
عدن ،والتخيل بشكل أسايس عن سياسة األمر الواقع اليت كان ينتهجها منذ عام .2019
من شأن مثل هذا الرتويض للمجلس االنتقايل أن يمنح منافسيه داخل احلراك اجلنويب ،مثل حركة االنفصايل البارز حسن
باعوم ،الفرصة للعب الدور الراديكايل المطالب باالنفصال اليت سبق أن دعا إليها المجلس ،وقد تحذو فصائل احلراك
األخرى حذو باعوم يف حال فشل احلوار مع المجلس االنتقايل يف تحقيق نتائج .ويف حني بات لدى الفصائل اجلنوبية
مصلحة اآلن يف تأمني عالقات لنفسها يف مواجهة المجلس االنتقايل األقوى حاليًا ،نظرًا لقدرة المجلس الفريدة عىل
تمثيل اجلنوب يف المفاوضات المستقبلية عىل المستوى الوطين ،يمكن توقع أن يميل المجلس نحو ما يعتربه رشكاؤه
الشماليون يف المجلس الرئايس اجلديد موق ًفا أكرث واقعية يف المحادثات المستقبلية بشأن النظام الفيدرايل؛ األمر الذي
يمكن أن يثري معارضة يف أوساط قاعدة شعبية للمجلس تتوق إىل االنفصال .ومع ذلك ،سيعترب المجلس االنتقايل هذا
ً
مقبواًل للجائزة اليت حظي بها :وجود فعّال عىل طاولة المفاوضات وفرصة لتحسني الظروف المعيشية وإحياء
ثمنًا
مؤسسات الدولة يف المحافظات اجلنوبية.
عىل المجلس االنتقايل اجلنويب أن يكون أكرث حذ ًرا يف الوقت احلايل بشأن الكيفية اليت تنظر بها الرياض لتحركاته .سيجازف
مجازفة كبرية يف حال استغل هذه المكاسب السياسية المفاجئة وغري المتوقعة التباع سياسته التقليدية المتمثلة يف
التصعيد عىل الميدان واالستحواذ عىل السلطة العسكرية يف المحافظات اجلنوبية .وبالنظر إىل الدعم اإلمارايت احلايل
له ،فإن هذا من شأنه أن يهدد التفاهم الثنايئ بني الرياض وأبو ظيب حول كيفية إدارة األزمة اليمنية .السعودية تدرك أن
مجلس القيادة الرئايس اجلديد يمنح مكاسب كبرية إللمارات وحلفائها ،لكنها قبلت بذلك كعاقبة يمكن تحملها يف سبيل
ل األزمة اليمنية .لكن الرياض قادرة يف الوقت نفسه عىل جمع اخلصوم
التخلص من هادي ودائرته والمُيض ُقد ًما يف ح ّ
اجلنوبيني للمجلس االنتقايل وبإمكانها تعزيز قدراتهم ،إذا لزم األمر ،للحد من نفوذ المجلس.
يف ضوء هذه الديناميكيات ،من المرجح أن يتصاعد التنافس المناطقي بني المحافظات اجلنوبية الرشقية واجلنوبية
الغربية .نظرًا الفتقارها حاليًا إىل قاعدة سياسية قوية ،من المتوقع أن يلجأ فرج البحسين يف حرضموت وعبدالله
العليمي يف شبوة إىل التعبئة الميدانية لكسب النفوذ .عالوة عىل ذلك ،ستنتهز مختلف الرشائح المجتمعية يف حرضموت
والمهرة ،يف أقىص رشق اليمن ،الفرصة القتناص تنازالت من المجلس الرئايس اجلديد والمجلس االنتقايل اجلنويب بشأن
الهوية اإلقليمية واحلكم الذايت خالل احلوارات القادمة الرامية للتوصل إىل حل سيايس للرصاع الدائر.
حسام ردمان هو زميل باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .ترتكز أبحاثه عىل احلراك اجلنويب واجلماعات اإلسالمية المسلحة يف اليمن،
مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ،وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،والفصائل السلفية المسلحة .وهو أيضا ً مراسل لقناة ديب التلفزيونية،
وعمل سابقا ً لصاحل صحيفيت الشارع اليمنية واألهرام المرصية.
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العاهل السعودي امللك سلمان يصافح رشاد العليمي ،رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ،تاريخ  28أبريل /نيسان  //2022مصدر الصورة :وكالة االنباء السعودية

صنع يف السعودية :مخاطر فرض مجلس رئاسي
اسامة الروحاني

منذ تنيح الرئيس عبدربه منصور هادي عن السلطة أوائل أبريل /نيسان ،تنفس األغلبية الساحقة من اليمنيني الصعداء
عىل اعتبار ذلك “فكّة من مكة” .ما ال شك فيه ،أن استبدال هادي بمجلس رئايس كان أفضل طريقة للمُيض ُقد ًما ،إال أن
الشيطان يكمن يف التفاصيل حني يتعلق األمر باألنظمة السياسية ،وال يختلف األمر بالنسبة لمجلس القيادة الرئايس
المشكل حديثًا يف اليمن .ستظهر هذه التفاصيل حني يحدد المجلس آلية عمله ويقرر أعضاؤه المختارون عىل عجل
إحباطا هو أن المجلس ُشكل من قِبل جهات
إىل أي مدى هم عىل استعداد للثقة ببعضهم .مع ذلك ،األمر األبرز واألكرث
ً
أجنبية دون مساهمة يمنية جوهرية .وباعتبار أنه لم يتشكل عىل أيدي أطراف يمنية تمثل اليمنيني ،ال يدين أعضاؤه
وجميعهم تقريبًا قادة عسكريون صنعتهم السعودية واإلمارات -بمناصبهم يف المجلس أو بالسلطة المخولة بنيأيديهم إلرادة الشعب اليمين.
شكلت السعودية واإلمارات -تحت مظلة مجلس التعاون اخللييج -المجلس الرئايس أوائل أبريل /نيسان ،ليحل محل
هادي .أعادت اخلطوة إىل األذهان المراحل األخرية لثورة الربيع العريب يف اليمن ،عندما دفعت السعودية دول مجلس
التعاون اخللييج لتكون األداة االسمية إلقناع رئيس اليمن آنذاك عيل عبدالله صاحل بالتنازل عن السلطة .بعد مرور أكرث
حا .كانت عالقة هادي باإلمارات متوترة
من عق ٍد من الزمن ،بات التوتر بني هادي وكبار المسؤولني السعوديني واض ً
ويشوبها التعقيد ،خاصة فيما يتعلق بدور حزب اإلصالح (حليف هادي وخصم اإلمارات) .ورغم أن الرياض قررت متأخرًا
سحب دعمها لهادي ،سادت خيبة األمل بني اليمنيني منذ فرتة جراء قيادته البالد غيابيًا من الرياض؛ وظهوره معظم
الوقت مهت ًما أكرث بحماية مصاحله اخلاصة ومصاحل أرسته .يف ضوء ذلك ،يعد تشكيل السعودية واإلمارات للمجلس
الرئايس مواصلة حلرمان اليمنيني من حقهم السيادي يف إدارة شؤون بالدهم اخلاصة ويجازف بحدوث تعقيدات خطرية
ً
مستقباًل.
لم يُبلّغ معظم اليمنيني الذين ُدعوا إىل مشاورات الرياض بخطة إعادة صياغة السلطة التنفيذية مسب ًقا؛ عىل األرجح
لتجنب أي اعرتاض ضد المجلس الرئايس اجلديد .حىت الشخصيات السياسية البارزة لم تكن عىل علم بشأن تشكيل
المجلس ،وليس هناك ثمة دليل عىل تخطيط جاد إلجراء مشاورات شاملة وفعّالة ،حيث لم تكن هناك جلنة تحضريية
يمنية لصياغة جدول األعمال لضمان التوصل إىل النتائج اليت يرجوها اليمنيون .يف بعض األحيان ،وجد االلعبون
السياسيون الرئيسيون أنفسهم مجرد هيئات استشارية ،وهيئات مصاحلة جديدة ،وجلان قانونية واقتصادية ،مما أدى
إىل انسحاب بعضهم بالفعل.
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كان الغرض من المشاورات هو إضفاء مظاهر الرشعية ،من خالل وجود احلارضين ،لتنفيذ نقل مقرر للسلطة سل ًفا.
سعت السعودية جاهدة لضمان وجود جميع األصوات البارزة من بني أكرث من  800مشارك يف الرياض ،حيث من غري
المرجح أن يبدوا أن هناك اعرتاضات ملموسة .كما عُهد إىل جلنة استخباراتية سعودية باإلرشاف عىل الغالبية العظمى
من المشاركني ،ما يعين عدم قدرتهم عىل مغادرة البالد دون إذن من المسؤولني السعوديني .بقي العديد منهم يف
المملكة بعد انتهاء المشاورات لبضعة أسابيع ،بفضل تأشريات اإلقامة اخلاصة اليت منحها لهم السعوديون ،ولم تتمخض
المشاورات نفسها إال عن القليل من المخرجات اليت تفوق ما كانت تنشده السعودية واإلمارات.
عُزل قادة األحزاب السياسية الرئيسية اليمنية يف غرف منفصلة ،وقِيل لهم يف نهاية المطاف إنه ال توجد خيارات أخرى.
ّ
رسا
فضل أولئك اللذين لم يرغبوا يف التوقيع علنًا عىل ترتيب نقل السلطة البقاء صامتني ،إال أن البعض منهم أعربوا ً
عن الشعور بأنه جرى التالعب بهم لقبول النتيجة .كما عرب بعضهم يف أحاديث خاصة عن صدمتهم إزاء ما اعتربوه إجرا ًء
ً
مفروضا وخاد ًعا من جانب السعودية واإلمارات وبتواطؤ من دول مجلس التعاون اخللييج .كان من المتوقع عىل أقل
تقدير أن يُشكل مثل هذا المجلس بموافقة مختلف القوى السياسية والعسكرية ،لكن ذلك لم يحدث.

التغاضي عن انعدام الثقة واملصالح املتضاربة بني أعضاء املجلس
أحد اجلوانب المثرية للقلق بشأن مجلس القيادة الرئايس هو فشله يف معاجلة حالة الترشذم اليت تعاين منها احلكومة
المعرتف بها دوليًا .هناك افتقار للثقة بني أعضاء المجلس ،ولم تجرِ أي مفاوضات مسبقة فيما بينهم أو أي اتفاق عىل
العمل بروح الفريق تحت مظلة هذا المجلس .أي جهود لتخفيف حدة التوترات وصياغة جدول أعمال موحد ستُبذل بعد
تشكيل المجلس ،وهي مسألة أكرث تعقيدًا .ال يدين أعضاؤه بااللزتام سوى للسعودية واإلمارات اللتني تجاهلتا وجود
أجندات محلية متضاربة بينهم.
بدا المجلس االنتقايل اجلنويب ،عىل سبيل المثال ،مشتتًا بني فرصة أن يصبح جز ًءا من المجلس الرئايس ومساعي تحقيق
أهدافه االنفصالية ،حيث ال يوجد سبيل إىل التوفيق بينهما .خالل مراسم أداء اليمني الدستورية أمام الربلمان ،حذف
رئيسه عيدروس الزُ بيدي ،وهو عضو مجلس القيادة الرئايس ،عمدًا وبوضوح عنرصين رئيسيني من عنارص القسم :وهما
حماية النظام اجلمهوري واحلفاظ عىل الوحدة .تم التغايض عن ذلك ،لكنه يشري إىل عدم تشارك أعضاء المجلس الرئايس
ريا للقلق.
نفس األهداف ،وبالنظر إىل عمق األزمة اليمنية ،يُعد هذا األمر مث ً
تشري اخلطوة اليت أقدم عليها الزُ بيدي بكل وضوح إىل أن هيكل السلطة اجلديد ال يتماىش بالرضورة مع تطلعات المجلس
االنتقايل يف اجلنوب .حدوث مثل هذا الترصف المخالف خالل أوىل اخلطوات نحو تحقيق الرشعية يشري إىل وجود مزيد
من اخلالفات ،فالزُ بيدي هو اآلن واحد من بني ثمانية رجال يحكمون الدولة وواحد من بني أربعة رجال يمثلون اجلنوب،
إال أنه ليس هناك ما يشري إىل أنه قد عدل عن تطلعاته إىل جنوب مستقل .يشكل كبح جماح هذه التطلعات ،أو إعادة
توجيهها نحو خدمة مصلحة الوحدة الوطنية ،تحديًا يصعب التغلب عليه .من المرجح أن استمرار الزُ بيدي يف مجلس
القيادة الرئايس يعتمد عىل دور اإلمارات ،اليت عاودت التدخل يف اليمن ،وانترصت يف رصاعها عىل السلطة ضد هادي
وحزب اإلصالح.
رغم أن حزب اإلصالح ممثل بشكل غري مبارش يف المجلس الرئايس ،إال أن هذا ال يعين موافقته عىل تشكيلة المجلس
قبل اإلعالن عنه .عارض احلزب المبادرة خالل مناقشات سياسية مغلقة يف الرياض ،لكنه أقرّ ،نهاية المطاف ،بالرتاجع
الهائل يف نفوذه السيايس .وإىل جانب االستبعاد الكامل للقوى السياسية التقليدية األخرى من المجلس ،بما يف ذلك
احلزب االشرتايك والتنظيم النارصي وحزب الرشاد ،تُرك المجلس الرئايس تحت سيطرة قيادات عسكرية وميليشياوية.
وهي خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية بكل معىن الكلمة.

تهميش الشخصيات السياسية يض ّر بالشرعية املزعومة
ريا ،حيث تمكّن من جمع هذه القوى العسكرية م ًعا،
يمكن القول إن تشكيل المجلس بأعضائه احلاليني يمثل إنجاز ًا كب ً
وح ّد من اخلالفات يف أوساط التحالف المناهض للحوثيني ،ونظم جبهة موحدة ،لكن مثل هذه اآلفاق الوردية مرهونة
بوجود الثقة بني أعضاء المجلس ،اليت ال وجود لها بعد .عالوة عىل ذلك ،يدين معظم هؤالء القادة العسكريني بالفضل
للتحالف الذي تقوده السعودية عىل وجودهم حيث ُدعِموا و ُم ِولوا بالكامل من قِبل اإلمارات و/أو السعودية؛ فما كانوا
ليوجدوا أو ليستمروا لوال دعم التحالف .إضافة لذلك ،ثالثة نواب لرئيس المجلس الرئايس هم قادة عسكريون رفضوا
يف السابق العمل تحت إمرة احلكومة المعرتف بها دوليًا ،وكانوا يتلقون األوامر مبارشة من مموليهم يف أبو ظيب .أصبح
المجلس الرئايس اليوم مدين بكامل الفضل للقوى اإلقليمية ،بمختلف وكالئها العسكريني ومصاحلها المتباينة .وأي
خالف جديد قد ينشب بني السعودية واإلمارات يهدد بالترشذم عىل أعىل مستويات الدولة.
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كان حري بمجلس القيادة الرئايس أن يضم أحزابًا تعكس هويات سياسية ،وبالتايل يوجه أعضاؤه القادة العسكريني،
لكن أبرز قادة األحزاب والقيادات المستقلة ،الذين كان بإمكانهم إضفاء الرشعية السياسية والطابع المدين للمجلس
الرئايس ،استُبعدوا من دائرة صنع القرار المبارش ،ليصبحوا جز ًءا من هيئة استشارية مكونة من  50عض ًوا ،هنا فقط
يجد المرء ممثيل احلزب االشرتايك والتنظيم النارصي واألحزاب السياسية األخرى .ال وجود للمرأة يف المجلس الرئايس،
ُعنّي سوى عدد قليل من النساء يف الهيئات االستشارية .من الواضح أن اليمن ،الذي يكافح جاهدًا لتقديم اخلدمات
ولم ي ّ
األساسية ،يحتاج إىل وجود رجال ونساء محنكني يتمتعون بخربة اقتصادية وسياسية يف أعىل سلطة تنفيذية يف البالد.
ليس من السهل أو حىت من الممكن تمثيل جميع اليمنيني ،ومع ذلك فشل المجلس الرئايس حىت يف استيفاء متطلبات
التمثيل السيايس أو االقتصادي أو االجتماعي األساسية اليت من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المواطنني.
ال يمكن للحكومات أن تعمل إال عىل أساس تبادل الثقة ،ويجب خلق هذه الثقة خارج حدود عالقات أعضاء المجلس
الرئايس مع رُعاتهم إذا كان مقد ًرا لهذا المجلس الرئايس القيام بأعماله المتوخاة ،أو حىت االستمرار .عزز التحالف قبضته
عىل مفاصل السلطة يف اليمن ،عرب بسط نفوذ مبارش أكرث من أي وقت مىض؛ وضعت كل من السعودية واإلمارات،
يف هذه المرحلة ،ثقتهما يف حلفائهما واألعضاء المعينني يف المجلس الرئايس ،بينما احتشد مجلس التعاون اخللييج
والمجتمع الدويل خلفهما ،بيد أن هناك القليل من الثقة بني أعضاء المجلس أنفسهم ،وليس هناك سبب يدعو اليمنيني
اليوم للنظر إىل المجلس بصفته هيئة تنفيذية تمثيلية حريصة عىل خدمة مصاحلهم .وبغض النظر عما إذا كان توسيع
نطاق السلطة التنفيذية سيساهم يف أي تحسينات ملموسة عىل المديني القصري أو المتوسط ،فإن فرض المجلس من
قِبل دولة أجنبية يق ّوض قدرته عىل توفري االستقرار عىل المدى الطويل أو منع ترشذم الدولة اليمنية .تخلص اليمن
من هادي لكنه ال يزال يفتقر إىل التحكم بمستقبله ،ويواصل القادة السياسيون اليمنيون ،بشكل مخزي ،السماح بارتهان
السيادة اليمنية للتدخالت اخلارجية.
أسامة الروحاين هو نائب المدير التنفيذي يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .وهو خبري يف مجال السِ لم وحل الزناعات ،وعمل عىل
المساهمة يف التنمية المجتمعية والمشاركة المدنية يف اليمن من خالل العديد من المبادرات والربامج ومنظمات المجتمع المدين.
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سيارة تستعرض صورة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على شارع حي املسبح مبدينة تعز  ،تاريخ  19أبريل  // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

تعز على رأس السلطة
ميساء شجاع الدين

ألول مرة يف تاريخ اليمن احلديث ،يرأس السلطتني التنفيذية والترشيعية يف احلكومة شخصيات تنحدر من محافظة
رئيسا لمجلس القيادة الرئايس اجلديد أوائل أبريل/نيسان ،لينضم بذلكتعز .فقد عُني رشاد العليمي -المنحدر من تعز
ً
إىل رئيس الوزراء معني عبدالملك ورئيس مجلس النواب سلطان الربكاين ،المنحدرين ً
أيضا من نفس المحافظة.
هذا احلضور القوي لتعز عىل الصعيد الوطين ويف هذه المرحلة له دالالت مهمة بالنظر إىل المكانة الفريدة اليت حظيت
بها المحافظة عرب تاريخ اليمن .ففي حني تُعد المحافظة سياسيًا جز ًءا من اليمن الشمايل ،لكنها جغرافيًا وتاريخيًا
لطالما كانت جز ًءا من اجلنوب .كانت تعز عاصمة اليمن خالل إحدى أزهى عصور الدولة يف التاريخ الوسيط ،أثناء حكم
الدولة الرسولية (1229-1454م) ،وكانت العاصمة البديلة عندما يصل احلكام يف صنعاء مرحلة اليأس من بناء تحالفات
مستقرة مع القبائل الزيدية المحيطة بصنعاء ،تما ًما كما حدث خالل مرحلة احلكم العثماين الثاين من عام  1872إىل
عام .1918
اُختريت تعز كمقر للحكم يف عهد اإلمام أحمد بعد إفشاله انقالب عام  1948الذي أودى بحياة والده ،خشية تمرد القبائل
مجد ًدا ،وظلت كذلك حىت اندالع الثورة اجلمهورية عام  ،1962وحينها عادت السلطة السياسية إىل صنعاء ،لكنها ظلت
مقر اإلقامة المفضل للرئيس القايض عبدالرحمن اإلرياين ،ثاين رؤساء اجلمهورية (1967-1974م) .خالل تلك الفرتة،
شهدت مدينة تعز حراكًا سياسيًا وثقافيًا يف الوقت الذي كانت البالد تخوض حر بًا أهلية مركزها صنعاء.
تعمقت عالقات تعز باجلنوب خالل احلكم االستعماري الربيطاين؛ فغالبية سكان عدن ينحدرون يف األصل من مناطق تعز،
رابطا مه ًما بني المدينتني .كما لعبت الثقافة السياسية يف عدن دو ًرا حاس ًما يف نرش
وخاصة منطقة احلجرية ،مما خلق ً
التعليم احلديث بتعز ،حيث أنتجت سياسيني ومفكرين محليني مثل أحمد النعمان وعبدالله عبدالوهاب النعمان ومحمد
ً
فضاًل عن تكنوقراط بارزين من أمثال محمد أنعم غالب وعبدالعزيز عبدالغين ومحمد سعيد العطار وأحمد
قايد سيف،
عبده سعيد .ونشأت أرس تجارية خالل تلك الفرتة ،مثل أرسة هايل سعيد أنعم وأرسة مطهر.
اعترب البعض من أبناء تعز مقتل القائد العسكري التعزي عبدالرقيب عبدالوهاب خالل الرصاع بني اجلمهوريني عام 1968
يعنّي شخصيات
رشا عىل إقصائهم .فحىت حني صعد الرئيس السابق عيل عبدالله صاحل إىل السلطة ،يف وقت الحق ،لم ّ
مؤ ً
من أبناء تعز يف مناصب عسكرية أو مناصب صنع القرار المهمة ،رغم أنه كان قائدًا لمحور تعز العسكري قبل توليه رئاسة
البالد .لم يعدو أشخاص مثل عبدالعزيز عبدالغين ،الذي شغل منصب رئيس الوزراء عدة مرات ،كونهم شخصيات رمزية
يف احلكومة ،حيث بقيت السلطة السياسية والعسكرية احلقيقية يف أيا ٍد أخرى .كان محور أول محاولة إنقالبية فاشلة
ضد صاحل يف أكتوبر  1978قادة عسكريني ومدنيني تعزيني من التنظيم النارصي.
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أما يف جنوب اليمن ،شغلت شخصيات من تعز بعض المناصب المهمة يف الدولة ،وخاصة عىل اجلانب التكنوقراطي،
بيد أن معظم المناصب العسكرية يف القوى اجلنوبية المسلحة تقلدها أفراد من محافظات الضالع وحلج وشبوة وأبني.
استوىل عبدالفتاح إسماعيل ،الذي ينحدر من تعز ،وتوىل قيادة احلزب االشرتايك يف اجلنوب ،عىل رأس السلطة لفرتة
وجزية عام  ،1979قبل استقالته بعد أقل من عام.
حافظت تعز عىل لعب أدوار سياسية بارزة بعد الوحدة .ففي ديسمرب/كانون األول  ،1992اندلعت احتجاجات عىل
تدهور األوضاع المعيشية يف المحافظة امتدت إىل محافظات أخرى مثل صنعاء واحلديدة .ويف عام  ،2011كانت هي
بداية انطالق رشارة االحتجاجات اليت أطاحت بالرئيس صاحل نهاية المطاف ،وأصبحت من نواح عديدة القلب النابض
للثورة الشعبية .خالل المراحل األوىل من احلرب احلالية ،قاوم أهايل تعز محاوالت قوات احلوثيني للسيطرة عىل المدينة،
وواجهوها بالمظاهرات .ويف أعقاب تدخل التحالف الذي تقوده السعودية يف مارس/آذار  ،2015أصبحت تعز ساحة
رئيسية للمعارك ،حيث حاول التحالف قطع خطوط إمداد احلوثيني من الشمال اليت تمر عرب المحافظة.
تتقاسم القوى السياسية والميليشيات المتنافسة حاليًا محافظة تعز .فقد أ ّمن حزب اإلصالح لنفسه موطئ قدم قوي
فيها بعد دحره منافسه القوات السلفية يف مدينة تعز ،يف حني سقط الساحل تحت سيطرة قوات طارق صاحل .وال تزال
المناطق الشمالية ،بما يف ذلك منطقة احلوبان الصناعية ،تحت سيطرة قوات احلوثيني.
يف ظل هذا الوضع السيايس والعسكري المترشذم يف المحافظة ،ماذا يعين تعيني رشاد العليمي بالنسبة لتعز؟ يحمل
كل من العليمي ورئيس الوزراء معني عبدالملك درجة الدكتوراه وهما من خرييج اجلامعات المرصية .تقلد العليمي عدة
مناصب أكاديمية وأمنية خالل مسريته المهنية ،كان أهمها منصب وزير الداخلية يف بداية العقد األول من القرن احلادي
والعرشين ،وهو عضو يف حزب المؤتمر الشعيب العام الذي كان يزتعمه صاحل .أما معني عبدالملك فهو شخصية مستقلة
برزت ضمن فئة الشباب الذين صعدوا بعد ثورة  ،2011ومن خالل عالقته الشخصية القوية مع وزير اخلارجية احلايل
أحمد عوض بن مبارك .من ناحية أخرى ،كان سلطان الربكاين أحد الوجاهات االجتماعية اليت خلقها الرئيس السابق عيل
عبدالله صاحل ،وأصبح يف نهاية المطاف من قيادات حزب المؤتمر.
إضافة إىل أصولهما المشرتكة ،يتشابه العليمي ومعني يف عدم امتالكهما لقوة مسلحة تقف وراءهما ،كما أنهما ال يتكئان
عىل عصبية مناطقية مسلحة ،رغم االنقسامات العسكرية احلالية اليت تعاين منها المحافظة .فقد أُنئش مجلس رئايس
يمثل أعضاؤه مختلف القوى المسلحة ،فيما عدا رئيسه.
جلأ اليمنيون يف السابق إىل مثل هذا الرتتيب حني برزت احلاجة إىل قيادة محايدة وسلمية من شأنها أن تضع حدًا -ولو
بشكل مؤقت -للمواجهات المسلحة بني مختلف القوى .كان هذا الرتتيب قائ ًما إبان تنامي النفوذ السيايس حلرضموت
يف جنوب اليمن بعد حرب عام  ،1986رغم أن المحافظة لم تكن مركزًا للعصبية المناطقية المسلحة .عىل النقيض من
ذلك ،كان النفوذ احلرضمي رضور يًا لتحقيق التوازن وفض االشتباك بني المحورين المسلحني المتنافسني يف كل من
حلج-الضالع وشبوة-أبني ،ما أدى إىل صعود عيل سالم البيض وحيدر أبوبكر العطاس إىل السلطة يف اجلنوب.
إن صعود تعز احلايل مشابه للوضع احلرضمي ،لكونها تمثل قوة مناطقية حرضية غري مسلحة وال تشكل تهديدًا ألحد،
وتسهم يف تأجيل الرصاع عىل السلطة بني القوى األخرى .ولكن هل سيؤدي هذا التنامي يف النفوذ يف نهاية المطاف إىل
بروز المدينة كقوة مسلحة متماسكة يف حد ذاتها؟
سيتأثر مستقبل تعز بما يرسمه لها أبناؤها الذين يشغلون مناصب يف السلطة هذه الفرتة ،وخاصة رئيس المجلس
الرئايس اجلديد؛ فإما أن تسهم أفعالهم يف تخفيف حدة االنقسام والمعاناة يف المدينة ،أو تزيد من حدته .تظل أسوأ
اخليارات اليت يمكن أن تتخذها هذه الشخصيات ،وخاصة رشاد العليمي ،هو اللجوء إىل إنشاء شبكات محسوبية يف
تعز -عىل غرار ما فعله الرئيسان السابقان صاحل وهادي يف منطقتيهما يف سنحان وأبني ،عىل التوايل -يف محاولة حلماية
مصاحلهما .هذا المسار يخاطر بخلق ديناميكيات مدمرة جديدة يف مدينة مرشذمة تتمتع فيها العديد من القوى اليمنية
بنفوذ عىل األرض .لكن ،يشري تاريخ المدينة وثقافتها إىل أنه سيكون من الصعب عىل أي طرف خلق عصبية مناطقية
صلبة عىل غرار ما يوجد يف مناطق أخرى من اليمن.
ميساء شجاع الدين هي باحثة أوىل يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .نرشت كتاباتها وتحليالتها يف العديد من وسائل اإلعالم ،مثل موقع
جدلية ،والسفري العريب ،وصحيفة العريب اجلديد ،وموقع المونيتور.
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امرأة تبيع الفطير ،نوع من اخلبز الشائع تناوله خالل شهر رمضان واملستخدم يف إعداد الطبق الشعبي "الفته" ،يف سوق الباب الكبير مبدينة تعز  ،تاريخ  7أبريل /نيسان
 // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

احلرب االقتصادية تتجه للتصعيد يف أعقاب
مشاورات الرياض
الوحدة االقتصادية مبركز صنعاء

شابت المخرجات االقتصادية الرسمية للمشاورات بني اليمنيني يف الرياض خالل شهر أبريل /نيسان بعض مكامن اخللل،
حيث اعتُربت غري مكتملة وذات جدوى مشكوك بأمرها من وجهة نظر سياساتية أو إدارية .ومع ذلك ،تمثلت فائدتها يف
رشا لقياس نوايا احلكومة اليمنية المعرتف بها دوليًا للمُيض ُقد ًما ،ويف التعبري عن رغبة احلكومة يف مزيد من
كونها مؤ ً
التصعيدً ،
عوضا عن هدنة ،يف احلرب االقتصادية اليت رافقت فرتة الزناع المسلح مع جماعة احلوثيني.
يف  7أبريل/نيسان ،اختتم مئات المشاركني من مختلف أطياف المجتمع اليمين -بمن فيهم سياسيون واقتصاديون
ونشطاء وغريهم ،رغم رفض ممثلني حوثيني احلضور -حوا ًرا استمر أسبو ًعا يف العاصمة السعودية لمناقشة التحديات
اليت يواجهها اليمن ورسم خارطة طريق إلحالل السالم واالستقرار يف البلد الذي مزقته احلرب .وبتنسيق وتنظيم من
مجلس التعاون اخللييج ،كانت إحدى أكرث النتائج الدراماتيكية لتلك المشاورات هي قرار الرئيس عبدربه منصور هادي
بنقل سلطاته التنفيذية إىل مجلس القيادة الرئايس المشكّل حديثًا بقيادة رشاد العليمي ،الذي يتوىل حاليًا إدارة
الشؤون السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية يف الدولة .كما أفضت المشاورات إىل تعهد كل من السعودية
واإلمارات تقديم ملياري دوالر أمرييك كمساعدات مالية للبنك المركزي اليمين يف عدن ،وتعهد السعودية بتقديم مليار
دوالر آخر كمساعدات لمشاريع التنمية ودعم إمدادات الوقود.
ريا اقتصاديًا ورجال أعمال يمنيني بارزين،
جاء يف المادة الرابعة من قرار هادي تشكيل فريق اقتصادي ،مكون من  14خب ً
ُ
لتقديم المشورة للمجلس الرئايس بشأن القضايا االقتصادية والمالية للدولة .كلف الفريق االقتصادي رسميًا بتقديم
الدعم والمشورة للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمين بعدن يف أربع مجاالت رئيسية :القضايا المالية والنقدية،
وتعزيز الكفاءة والشفافية والزناهة داخل األجهزة احلكومية ،والتنمية المستدامة والنمو االقتصادي ،والعمل عىل زيادة
تحصيل اإليرادات العامة وتنويع القاعدة االقتصادية.
بيد أن هناك ً
رشا يف تشكيلة الفريق االقتصادي ،يتمثل يف عدم استشارة أي من أعضائه قبل اإلعالن عن تعيينهم.
خلاًل مبا ً
أي مشاركة نشطة يف كيان أنشأه أحد األطراف من شأنه أن يؤدي إىل تضارب حاد يف المصاحل بالنسبة للكثريين ،مثل
أولئك الذين لديهم مصاحل تجارية عىل الصعيد الوطين ،وأولئك المنتسبني إىل مؤسسات دولية ،إضافة إىل الباحثني
المستقلني ،الذين يُعد حيادهم العام يف فرتة احلرب أمرًا جوهر يًا لمسريتهم المهنية؛ وبعد إعالن تشكيل الفريق ،استقال
ثمانية من أعضائه الـ  14عىل الفور.
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أظهر احلادث افتقا ًرا م ً
ُخجاًل للتشاور والتنسيق الداخليني ،إال أنه لم يشكل يف حد ذاته رضبة قاضية للفريق االقتصادي
ألن المادة اليت تدعو إىل إنشائه تحتوي عىل بند يسمح باستبدال أولئك الذين يستقيلون من قِبل رئيس المجلس
الرئايس .المشكلة األساسية هي أن هدف الفريق مؤطر بلغة فضفاضة ترتك مسألة تفويضه وصالحياته دون إجابة.
عمليًا ،يُفرتض أن تُحدد هذه المسائل من قِبل اللجنة القانونية ،اليت تشكلت بالمثل بموجب قرار الرئيس السابق هادي
يف أبريل /نيسان ،واستقال رئيسها ً
أيضا بعد فرتة وجزية من تعيينه .وفيما تحاول احلكومة اليمنية تعزيز مؤسساتها
القائمة ورفدها بالكفاءات ،مثل استبدال محافظ البنك المركزي اليمين يف عدن ومعظم كبار موظفيه يف ديسمرب /كانون
األول  ،2021يبدو من غري المجدي االنتقاص من سلطة هذه المؤسسات بخلق تضارب مؤسيس عىل الصالحيات من
خالل إنشاء هيئة حكومية أخرى ذات اختصاص يشمل نفس القضايا.
بحلول نهاية مشاورات الرياض ،كان المشاركون قد صاغوا كذلك وثيقة تحدد مجموعة واسعة من التحديات االجتماعية
واالقتصادية اليت تواجه اليمنيني وقدموا توصيات لمعاجلتها .بالنسبة ألولئك األشخاص المطلعني عىل الشأن اليمين،
تُعد هذه التحديات اليت تم تحديدها مألوفة ،بما يف ذلك انهيار العملة والتضخم ،والبطالة ،ونقص اإليرادات العامة
واإلنفاق العام ،وضعف خدمات الكهرباء واإلنرتنت .شملت األسباب اجلذرية لهذه القضايا “االنقسام واالزدواجية” يف
الوكاالت احلكومية اليت تؤدي إىل “جهود متناقضة” لمعاجلتها ،والسياسة النقدية التوسعية للحكومة لتغطية النفقات،
ونقص احتياطيات العمالت األجنبية ،واالفتقار إىل البيانات ،وتعطل شبكات النقل ،واالعتماد عىل الواردات ،وانعدام
األمن الغذايئ .كما أن احللول المقرتحة كانت واسعة النطاق بشكل عام ،وشملت :استخدام الدعم المايل السعودي
واإلمارايت لتحقيق االستقرار يف العملة المحلية والتوقف عن طباعة األوراق النقدية اجلديدة للريال ،وإعادة جميع
الوكاالت احلكومية من اخلارج إىل اليمن ،وتفعيل آليات الرقابة ،وإيجاد حلول اللنقسام يف بعض المؤسسات ،وإنشاء
رشكة اتصاالت جديدة ،وغري ذلك.
وثيقة المخرجات االقتصادية لم تعرتف إال بشكل عريض بالوجود الفعيل لهيكلني مرصفيني مركزيني ،وعملتني
مزدوجتني ونظامني مرصفيني مزدوجني ،وبصفة عامة التقسيمات االقتصادية المناطقيةُ .طرحت احلرب االقتصادية
والنقدية بني احلكومة اليمنية وسلطات احلوثيني عىل أنها سبب عريض ،وليس سببًا جوهر يًا اللنهيار االقتصادي يف البالد
عىل مدى سنني احلرب ،وهذا تحريف متعمد للحقائق؛ فسلطات احلوثيني تتمتع بنفوذ هائل عىل جزء كبري من اقتصاد
البالد .ومن أجل معاجلة أهم التحديات االقتصادية يف البالد ،ينبغي بالرضورة عقد مفاوضات بني احلكومة واحلوثيني
وترتيب تنسيق متبادل للسياسات االقتصادية عىل مستوى البالد إىل حني التوصل لتسوية سياسية للرصاع .إال أن
التوصيات االقتصادية اليت تمت صياغتها يف المشاورات ركزت بشكل محدود عىل معاجلة التحديات االقتصادية يف
المناطق اخلاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئايس المشكل حديثًا مع إغفال أي رؤية شاملة عىل المستوى الوطين
إلنهاء االنقسام يف المؤسسات االقتصادية الرئيسية -مثل البنك المركزي -أو معاجلة العقبات االقتصادية بشكل شامل
عىل الصعيد الوطين .وال يمكن اعتبار ذلك سه ًوا غري مقصود.
بحسب مسؤول حكومي رفيع ،فإن التوصيات أُخذت بالكامل تقريبًا من عرض تقديمي قدمه موظفو البنك المركزي اليمين
يف عدن خالل مشاورات الرياض .وأوضح المسؤول أنه نظرًا لعدم وجود رغبة يف الوقت احلايل لدى القادة السياسيني
عىل اجلانب احلكومي للسماح بالمُيض ُقد ًما يف أي مفاوضات مع احلوثيني بشأن القضايا االقتصادية ،فإن المطلوب يف
الوقت احلايل هو “إصالح أنفسنا” وتعزيز موقف احلكومة اقتصاديًا يف مواجهة احلوثيني لتكون يف وضع أفضل عند إجراء
المفاوضات .وبالتايل ،يمكننا القول إن تصعيد احلرب االقتصادية بات وشيكًا ،فمن المؤكد أن السلطات احلوثية سرتد عىل
أي خطوة أحادية اجلانب تتخذها احلكومة لتعزيز موقفها ،وكما هو احلال يف حاالت التصعيد يف احلرب ،فإن أول الضحايا
بال شك سيكون ماليني اليمنيني من المواطنني العاديني الذين أصبحت قدرتهم عىل الوصول إىل أساسيات احلياة هشة.
لكن حىت يف إطار هذا الهدف المتهور الذي يخدم مصاحله الذاتية والتناول المحدود للتحديات االقتصادية اجلاثمة عىل
صدر البالد وللحلول الممكنة ،هناك شح يف التفاصيل حول الطريقة اليت يمكن بها لمجلس القيادة الرئايس تنفيذ
التوصيات المنبثقة عن مشاورات الرياض .كما يقال فإن الشيطان يكمن يف التفاصيل ،ودون خطط شاملة وواقعية
للتنفيذ ،فإن هذه التوصيات تجازف بجعل القيادة احلكومية اليمنية اجلديدة يف موقف المحرض عىل جولة جديدة من
المواجهات االقتصادية اليت ال تعرف كيف تخرج منها منترصة.

31

شارك يف إعداد هذا اإلصدار من تقرير اليمن (حسب الرتتيب األبجدي باللغة اإلنجلزيية) :رايان
بييل ،كييس كومبس ،عيل الديلمي ،ميساء شجاع الدين ،توفيق اجلند ،أندرو هاموند ،خديجة
هاشم ،عبد الغين اإلرياين ،ماجد المذحيج ،فارع المسلمي ،إلهام عمر ،سبنرس أوسربغ ،غيداء
الرشيدي ،سوزان سيفريد ،نيد وايل ،إىل جانب الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء.
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