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ملخص تنفيذي

أدى التهديد احلويث لمأرب الذي دام طوال عام 2021 إىل إحداث تحول يف اسرتاتيجية المملكة العربية السعودية اليت 
أعادت الدور الطليعي إىل اإلمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية الموالية لها. وجاءت نقطة التحول يف يناير/ كانون 
أجرب  احلوثيني من شبوة ودخلت جنوب مأرب، مما  اإلمارات قوات  المدعومة من  العمالقة  ألوية  الثاين عندما طردت 
احلوثيني عىل تحويل الموارد بعيًدا عن حملتهم ضد مدينة مأرب. وكان للنفوذ اإلمارايت أثره يف تحفزي الهجمات احلوثية 
بالصواريخ والطائرات المسرّّية عىل أبو ظيب، األمر الذي أسفر عن تصعيد مكثف ومستمر من الغارات اجلوية للتحالف 

الذي تقوده السعودية عىل صنعاء وأجزاء أخرى من شمايل اليمن الذي يسيطر عليه احلوثيون.

المناهض  التحالف  داخل  التحوالت  كانت  احلوثيني،  أيدي  يف  وشبوة  مأرب  سقوط  خطر  فيه  خف  الذي  الوقت  ويف 
اليقني الذي خلقه ذلك بسبب نقص  المعركة تعلن بداية مرحلة جديدة من احلرب. تفاقم عدم  للحوثيني ويف ساحة 
الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية واحتمال أن تؤدي احلرب الروسية عىل أوكرانيا إىل خفض المساعدات اإلنسانية 

لليمن.



 التطورات على الساحة السياسية - تقرير اليمن، يناير وفبراير 2022

6

قصر املعاشيق الرئاسي يف عدن، اليمن، 21 فبراير/ شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

التطورات على الساحة السياسية

كيسي كومبس

اجلهات الفاعلة احمللية واإلقليمية والدولية تنجرف أكثر إلى احلرب
يف 17 يناير/كانون الثاين، أطلق احلوثيون سياًًل من الطائرات المسرّّية والصواريخ عىل منشأة نفطية وعىل مطار أبو ظيب، 
ما أدى إىل مقتل ثاًلثة مدنيني. جاءت احلملة يف غمار هجوم بري مدعوم من اإلمارات بقيادة ألوية العمالقة اجلنوبية اليت 
طردت قوات احلوثيني من شبوة وأجزاء من محافظة مأرب. كانت المرة األوىل اليت يستهدف فيها احلوثيون اإلمارات منذ 
عام 2018، ليساهم يف تصعيد المواجهات بني األطراف اليمنية المتحاربة وداعميها اإلقليميني والدوليني. يف يوم شن 
الهجمات، التقى الناطق باسم احلوثيني محمد عبدالساًلم بالرئيس اإليراين إبراهيم رئييس، وقبل انتهاء اليوم، طلب وزير 
اخلارجية اإلمارايت عبدالله بن زايد من الواليات المتحدة، خاًلل اتصال هاتفي مع نظرّيه األمرييك أنتوين بلينكن، إعادة 

تصنيف احلوثيني كمنظمة إرهابية أجنبية.

استمر احلوثيون يف استهداف االمارات بشن هجمات أخرى بالطائرات المسرّّية والصواريخ يف 24 يناير/كانون الثاين و31 
يناير/كانون الثاين، حيث وقع الهجوم األخرّي خاًلل الزيارة االستهاًللية اليت قام بها الرئيس اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ 
إىل أبو ظيب. أدت الهجمات إىل تفعيل الدفاعات اجلوية اإلماراتية واألمريكية وأجربت أفراد القوات األمريكية يف قاعدة 
الظفرة اجلوية خارج أبو ظيب عىل االحتماء لفرتة وجزية. ورد البنتاغون بنرش مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كول 
الدفاعات  كما تعهد بالمساعدة عىل تجديد  اجلوية.  القاعدة  F-22 يف  طراز  من  مقاتلة  طائرات  جانب  إىل  اإلمارات،  يف 

الصاروخية اإلماراتية، اليت تشمل منظوميت ثاد وباتريوت األمريكيتنّي الصنع.

يف 19 يناير/كانون الثاين، أي يف أعقاب اجلولة األوىل من هجمات احلوثيني، رصّح الرئيس جو بايدن للصحفيني بأن مسألة 
إعادة تصنيف اجلماعة كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد النظر”. ذكر موقع أكسيوس يف وقت الحق أنه خاًلل اجتماع مشرتك 
بني الوكاالت احلكومية حول هذا الموضوع يف البيت األبيض، كان مجلس األمن القومي أكرث انفتاًحا عىل إعادة تصنيف 
احلوثيني كجماعة إرهابية، يف حني أيدت وزارة اخلارجية العقوبات المستهدفة، كتلك اليت أعلنتها وزارة اخلزانة األمريكية 

يف األسبوع األخرّي من فرباير/ شباط.

يف 22 يناير/كانون الثاين، هتف عرشات المتظاهرين يف قطاع غزة بقيادة حركة اجلهاد اإلساًلمي الفلسطينية الموالية 
جاءت  احلويث.  عبدالملك  الله(  )أنصار  المسلحة  احلوثيني  جماعة  لزعيم  الفتات  ورفعوا  سعود”  آلل  “الموت  إليران 
المظاهرات يف أعقاب تصاعد حدة الغارات اجلوية للتحالف الذي تقوده السعودية يف جميع أنحاء اليمن، وتسببت يف 
انقطاع خدمة اإلنرتنت يف عموم الباًلد وأسفرت عن مقتل عرشات األشخاص، من بينهم 91 شخًصا عىل األقل يف مركز 
احتجاز يديره احلوثيون يف مدينة صعدة، ويضم محتجزين عىل ذمة المحاكمة ومهاجرين أفارقة )انظر: “غارات التحالف 

https://sanaacenter.org/ar/member/casey-coombs
https://www.axios.com/emiratis-seek-terrorist-designation-blinken-6ca0bed0-3e17-4f73-ac4c-9d24371e82bd.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_content=world-uae
https://english.almayadeen.net/news/politics/raisi-meets-head-of-sanaas-negotiation-delegation
https://www.wam.ae/en/details/1395303016547
https://www.wam.ae/en/details/1395303016547
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/us-f-22-squadron-arrives-help-uae-ward-houthi-attacks
https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-us-help-uae-replenish-missile-defense-interceptors-after-houthi-2022-02-10/
https://www.axios.com/white-house-weighs-redesignating-houthis-terrorist-2699152c-3edf-4d40-b5e8-9d135867bb21.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0603
https://apnews.com/article/middle-east-iran-saudi-arabia-yemen-civil-wars-8f4423a0a757b369cca982edbc15588d
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110842
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110842
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17276
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اجلوية تتسبب يف انقطاع اإلنرتنت وتستهدف مركز احتجاز“(. يف اليوم التايل اللحتجاجات، تصدر هاشتاق “الفلسطيين 
يؤيد احلويث” عىل مواقع التواصل االجتماعي، يف الوقت الذي حاولت فيه حركة حماس الفلسطينية النأي بنفسها عن 
االحتجاجات، وعادة هي اليت تسمح بالتجمعات العامة يف قطاع غزة. حاولت حماس موازنة العاًلقات مع إيران من جهة 
وجرّيانها العرب من جهة أخرى، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن هتافات الفلسطينيني ضد دول اخلليج “ال تعرّب عن موقف 

احلركة وسياستها المعروفة والثابتة يف عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول”.

العربية جلسة طارئة أصدرت  الدول  اإلمارات، عقدت جامعة  الهجمات ضد  الثاين، وكرد فعل عىل  يناير/كانون   23 يف 
خاًلله قرارًا يدعو إىل تصنيف احلوثيني كـ”منظمة إرهابية”. يف اليوم نفسه، أطلقت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
المدعومة من إيران حملة جلمع التربعات لمساعدة احلوثيني يف اقتناء المزيد من الطائرات المسرّّية. جاء أكرب تربع معلن 

من أبو عيل العسكري، مسؤول يف كتائب حزب الله، الذي تعّهد بالتربع بمبلغ 685,000 دوالر أمرييك.

إطاًلق  الله، مسؤوليتها عن  حزب  لكتائب  موالية  عراقية  جماعة  وهي  احلق”،  الوعد  “ألوية  أعلنت  فرباير/شباط،   2 يف 
أربع طائرات مسرّّية استهدفت منشآت حيوية يف أبو ظيب. وقالت اجلماعة يف بيان إن الهجمات ستستمر حىت تتوقف 
اإلمارات عن التدخل يف شؤون الدول المجاورة مثل اليمن والعراق. ويف يناير/ كانون الثاين 2021، أعلنت اجلماعة نفسها 
مسؤوليتها عن شن غارة بطائرة مسرّّية عىل السعودية ونرشت صورًا تهدد من خاًللها باستهداف برج خليفة يف ديب 

بطائرة مسرّّية.

التطورات يف مناطق سيطرة احلكومة اليمنية

تصاعد التوتر يف املهرة يف أعقاب هجمات احلوثيني ضد اإلمارات
يف 15 يناير/كانون الثاين، دعت السلطات المحلية يف محافظة المهرة، بقيادة المحافظ محمد عيل يارس، إىل عقد اجتماع 
تشاوري لبحث الوضع األمين يف المحافظة. رفض فرع المجلس االنتقايل اجلنويب يف المهرة المشاركة يف االجتماع ما 
كما  اإلمارات.  ضد  المسرّّية  والطائرات  بالصواريخ  احلوثيون  شنها  اليت  األخرّية  الهجمات  المحلية  السلطات  تدين  لم 
قاطع عبدالله بن عيىس آل عفرار، السيايس الموايل للمجلس االنتقايل اجلنويب ونجل آخر ساًلطني المهرة وسقطرى، 
االجتماع وانتقد يارس عىل تويرت لعدم إدانته هجمات احلوثيني. من جانبه، قال يارس يف خطاب ألقاه خاًلل اجتماع 19 

يناير/كانون الثاين بأنه ينظر إىل اليمن كبلد ُموّحد من صعدة إىل حوف، وليس كدولة مقّسمة بني الشمال واجلنوب.

يف األشهر األخرّية، حذر المجلس االنتقايل اجلنويب من توسع رقعة نفوذ احلوثيني يف المهرة، واتهم عيل احلريزي، القيادي 
البارز المناهض للسعودية، بتسهيل أنشطة احلوثيني يف المحافظة. يف 2 يناير/كانون الثاين، دعا آل عفرار إىل تشكيل قوة 
عسكرية قوامها 5000 جندي من المهرة لطرد “القوات الشمالية”، يف إشارة إىل احلوثيني والقوات التابعة حلزب اإلصاًلح 
اإلساًلمي، الذي يتهمه آل عفرار والمجلس االنتقايل اجلنويب بتسهيل تهريب األسلحة للحوثيني من إيران. سعى المجلس 

االنتقايل إىل بسط نفوذه يف المهرة منذ تأّسسه يف عام 2017، إاّل أنه لم يحقق نجاًحا يذكر.

التحالف بقيادة السعودية يشكل ألوية عمالقة مبحور سبأ يف مأرب
يف 29 كانون الثاين/يناير، عنّي التحالف الذي تقوده السعودية عبدالهادي عبداللطيف القبيل قائًدا للواء األول عمالقة 
بمحور سبأ المشكل حديثًا. القبيل هو ابن شيخ قبيل بارز مناهض للحوثيني من قبيلة مراد بمأرب، وسبق أن استُهدف 
أكرث من عرشة  2021، ما أسفر عن مقتل  األول  أكتوبر/ترشين  أواخر  باليسيت حويث  اجلوبة بصاروخ  مزنله يف مديرية 
أشخاص. ُعنّي القبيل لقيادة اللواء اجلديد بعد انسحاب ألوية العمالقة اجلنوبية من مديرية حريب بمأرب أواخر يناير/ 
إقليم سبأ  العمالقة بمحور سبأ عىل اسم  ألوية  َّف بمحاربة قوات احلوثيني يف جنوب مأرب. ُسميت  الثاين، وكُل كانون 
)الذي يضم المحافظات الشمالية: مأرب واجلوف والبيضاء(، وهو واحد من ستة أقاليم أُعلن عنها يف التقسيم الفيدرايل 

الذي اُقرتح يف فرباير/ شباط 2014 يف أعقاب مؤتمر احلوار الوطين.

اختطاف موظفني أمميني يف أبني
يف 11 فرباير/شباط، اختُطف خمسة من موظفي األمم المتحدة يف محافظة أبني من َقبل مسلحني يشتبه يف أنهم من 
تنظيم القاعدة. كان موظفو إدارة األمم المتحدة لشؤون األمن والساًلمة، وهم أربعة مواطنني يمنيني وأجنيب واحد، قد 
اختُطفوا يف طريق عودتهم إىل عدن بعد رحلة ميدانية. وقال زعماء القبائل المنخرطني يف مفاوضات إللفراج عنهم إن 
المتشددين طالبوا بفدية واإلفراج عن بعض عنارصهم المعتقلني لدى احلكومة اليمنية المعرتف بها دوليًا. يف 6 مارس/
آذار، أفادت وكالة رويرتز أن جماعة مسلحة يف محافظة حرضموت اختطفت اثنني من العاملني يف منظمة أطباء باًل 
حدود، أحدهما ألماين واآلخر مكسييك. ورصّح مصدر أمين لرويرتز أن مسلحني يُعتقد أنهم عىل صلة بتنظيم القاعدة يف 

شبه اجلزيرة العربية اقتادوا موظفي منظمة أطباء باًل حدود من سيارتهم.

https://hamas.ps/ar/post/14414/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://hamas.ps/ar/post/14414/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/kataib-hezbollah-behind-grassroots-iraqi-fundraising-yemen
https://twitter.com/HamdiAMalik/status/1488908963068272642?s=20&t=eW8GVXTdqM04Nf_A93W_Xw
https://twitter.com/yemenagency1/status/1483840187042041857?s=20
https://twitter.com/abdullah_afrar/status/1482796621561831426
https://twitter.com/South24E/status/1485552667317448705?s=20&t=_LUVE4WcEOh5HcAaPYw3Lg
https://www.south24.net/news/newse.php?nid=2409
https://twitter.com/Alsakaniali/status/1487540312453042179?s=20&t=eW8GVXTdqM04Nf_A93W_Xw
https://twitter.com/Alsakaniali/status/1487540312453042179?s=20&t=eW8GVXTdqM04Nf_A93W_Xw
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemensource-six-regions-approved-for-federal-transition/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemensource-six-regions-approved-for-federal-transition/
https://www.dw.com/en/yemen-5-un-staff-abducted-by-suspected-militants/a-60759786
https://www.dw.com/en/yemen-5-un-staff-abducted-by-suspected-militants/a-60759786
https://www.swissinfo.ch/eng/doctors-without-borders-workers-kidnapped-in-yemen--sources/47406636
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التطورات يف مناطق سيطرة احلوثيني

قوات احلوثيني تستولي على سفينة إماراتية قبالة ساحل البحر األحمر يف اليمن
قبالة  “الروايب”  اسم  وتحمل  اإلمارايت  العلم  ترفع  احلوثيني عىل سفينة شحن  يناير/كانون الثاين، استولت قوات   2 يف 
ساحل البحر األحمر يف اليمن، بدعوى أنها كانت تحمل إمدادات عسكرية. وبعد أن نرش احلوثيون لقطات لزوارق مطاطية 
عسكرية النمط وشاحنات وبنادق، أصدر التحالف الذي تقوده السعودية بيانًا اتهم فيه احلوثيني بـ”القرصنة المسلحة” 
اليمنية. كما زعم  السفينة كانت تحمل معدات طبية من مستشفى سعودي ميداين يف محافظة سقطرى  أن  وادعى 
التلفزيون السعودي الرسمي أن احلوثيني نقلوا البنادق إىل السفينة. احتُجزت السفينة يف الذكرى السنوية الثانية للغارة 
الثوري  للحرس  التابع  القدس  فيلق  قائد  قاسم سليماين،  مقتل  عن  وأسفرت  دون طيار  أمريكية  طائرات  اليت شنتها 

اإليراين الذي سعى إىل دعم احلوثيني خاًلل معظم فرتة احلرب.

يف 13 يناير/كانون الثاين، قالت بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة إن فريقها رصد سفينة الروايب من مسافة بعيدة 
وتحدث مع أفراد طاقمها. بعد ذلك بيوم، أدان مجلس األمن الدويل احتجاز السفينة، مشرّيًا إىل “تزايد عدد احلوادث قبالة 
ساحل اليمن، بما يف ذلك الهجمات عىل السفن المدنية والتجارية، واليت تشكل خطرًا كبرّيًا عىل األمن البحري للسفن 
يف خليج عدن والبحر األحمر”. وال تزال سفينة الروايب وطاقمها المؤلف من 11 شخًصا رهن االحتجاز لدى احلوثيني يف 

ميناء رأس عيىس.

غارات التحالف اجلوية تتسبب يف انقطاع اإلنترنت وتستهدف مركز احتجاز
يف 20 يناير/كانون الثاين، أسفرت غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية عىل مبىن تيليمن يف مدينة احلديدة عن 
أيام.  ألربعة  دام  الباًلد  عموم  اإلنرتنت يف  خدمة  يف انقطاع  وتسببت  أطفال،  بينهم  األقل،  عىل  أشخاص  أربعة  مقتل 
الغارات  أكرث  مدينة صعدة، يف  احلوثيون يف  يديره  احتجاز  مركز  التحالف  غارات  استهدفت  الثاين،  يناير/كانون   21 ويف 
اجلوية دموية منذ تدخل التحالف يف 2015. بلغت حصيلة الضحايا ما ال يقل عن 91 قتياًًل و236 جريًحا، حيث نجمت 
معظم الوفيات بسبب انهيار الطابق العلوي للمركز، حيث كان يُحتجز حوايل 1,300 شخص عىل ذمة المحاكمة و700 
مهاجر أفريقي. بعض من أُصيبوا يف المركز كان نتيجة الذخرّية احلية اليت أطلقتها عليهم قوات احلوثيني، وفًقا لما ذكرته 
منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان. يف اليوم التايل للغارات اجلوية، زعمت السعودية أنه لم يجرِ إباًلغ األمم المتحدة واللجنة 
يف  المسألة.  يف  تحقق  عسكري، وأنها  غرّي  موقًعا  مؤخرًا باعتباره  المُشيّد  االحتجاز  مركز  عن  األحمر  للصليب  الدولية 
تقوده  الذي  التحالف  اإلنسان”  حلقوق  السامية  المتحدة  األمم  “مفوضية  باسم  متحدث  حث  الثاين،  يناير/كانون   28
لمركز االحتجاز عقب  المفوضية  زيارة  أثناء  إنه  قائاًًل  باحليادية والشفافية،  أن يتسم تحقيقهم  السعودية عىل ضمان 
الهجمات، “لم نرصد أي عاًلمات تشرّي إىل أن هذا الموقع، الذي كان يف السابق ثكنة، ما يزال يضطلع بمهام عسكرية”. تُعد 
الغارات اجلوية عىل احلديدة وصعدة جزًءا من تصعيد كبرّي يف الغارات اجلوية للتحالف الذي تقوده السعودية خاًلل شهر 

يناير/كانون الثاين، واليت ُشنت رًدا عىل الهجمات احلوثية بالصواريخ والطائرات المسرّّية ضد اإلمارات.

محكمة احلوثيني تغلق مكتبة شهيرة يف صنعاء
يف 6 فرباير/شباط، أمرت محكمة يديرها احلوثيون يف صنعاء بإغاًلق مكتبة أبو ذر الغفاري، الموجودة يف العاصمة منذ 
ما يقرب من 40 عاًما. اشتهرت المكتبة بمجموعة كتبها الفلسفية والفكرية والسياسية، وُصنف إغاًلقها جزًءا من حملة 

واسعة النطاق لتقييد اآلراء اليت تتحدى سلطة احلوثيني. كما أُغلقت أيًضا العديد من الصحف المستقلة والمعارضة.

احلوثيون يغلقون ست إذاعات محلية يف صنعاء

اليمنيني إغاًلق سلطات احلوثيني يف صنعاء ست إذاعات محلية يف  الثاين، أعلنت نقابة الصحفيني  29 يناير/كانون  يف 
العاصمة بزعم بثها دون تصاريح وعدم دفعها رسوًما. وقال مجيل الصمدي، مدير إذاعة صوت اليمن، إحدى المحطات 
واألغلبية  أحًدا  نوايل  “ال  مضيًفا  حاليًا،  العمل  عن  عاطلني  باتوا  صحفيني   10 إن  فيسبوك،  عىل  أُغلقت،  اليت  الست 
السلطات  إن  صنعاء  من  متصل، قال صحفيون  سياق  يف  سياسيني”.  لسنا  واستقاًللنا..  مهنيتنا  ويعرفون  يعرفوننا.. 

أرادت من المحطات اإلذاعية بث أغاين حربية حوثية، لرتفض بعضها القيام بذلك.

وثقت نقابة الصحفيني اليمنيني يف تقريرها السنوي الـ104 انتهاكات بحق الصحفيني يف اليمن خاًلل عام 2021. ُحددت 
والمجلس   )26( دوليًا  بها  المعرتف  واحلكومة   )46( احلوثيون  كالتايل:  االنتهاكات  لهذه  المرتكبة  الرئيسية  األطراف 

االنتقايل اجلنويب )18(.

https://apnews.com/article/middle-east-united-arab-emirates-united-nations-yemen-red-sea-3bf7d395903410cd03a39e1fb5127a67
https://www.un.org/press/en/2022/sc14765.doc.htm
https://netblocks.org/reports/internet-connectivity-knocked-out-in-yemen-after-airstrike-PAYbNoBe
https://netblocks.org/reports/internet-connectivity-knocked-out-in-yemen-after-airstrike-PAYbNoBe
https://news.un.org/en/story/2022/01/1110842
https://mailchi.mp/1c6fc3f8ddfc/february2022-yemen-data-project-update-13435265?e=bc89c02fac
https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-sanaa-dubai-cfad87600e2c93ab9af22dc80ba27875?utm_source=Twitter&utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow
https://twitter.com/VleckieHond/status/1486087724255920132
https://twitter.com/VleckieHond/status/1486087724255920132
https://mailchi.mp/1c6fc3f8ddfc/february2022-yemen-data-project-update-13435265?e=bc89c02fac
https://mailchi.mp/1c6fc3f8ddfc/february2022-yemen-data-project-update-13435265?e=bc89c02fac
https://republicanyemen.net/archives/30222
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2140360712782568&id=542893015862687&m_entstream_source=timeline
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=466659925202651&id=100055759414157&m_entstream_source=timeline
https://thearabweekly.com/yemens-houthis-shut-sanaa-radios-refusing-air-war-propaganda
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2124227027729270&id=542893015862687
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احلوثيون يعتقلون موظًفا مينًيا آخر للسفارة األمريكية
يف منتصف فرباير/شباط، اعتقلت قوات احلوثيني مواطنًا يمنيًا كان يعمل سابًقا كمسؤول إعاًلمي يف السفارة األمريكية 
المغلقة حاليًا يف صنعاء، لينضم إىل 10 من زماًلئه اليمنيني الذين اعتقلوا خاًلل األسابيع اليت استوىل فيها احلوثيون عىل 
مقر السفارة يف أكتوبر/ترشين األول. كما احتجز احلوثيون اثنني من موظفي األمم المتحدة منذ أوائل نوفمرب/ترشين 

الثاين.

قيادي حوثي يؤيد املزاعم الروسية يف أوكرانيا
يف 23 فرباير/شباط، غرّد القيادي البارز يف جماعة احلوثيني محمد عيل احلويث عىل تويرت مؤيًدا اعرتاف روسيا بمنطقتني 
منفصلتني يف أوكرانيا كجمهوريتني مستقلتني. وبذلك يكون احلويث، وهو عضو يف المجلس السيايس األعىل، قد انضم 
إىل عدد قليل من قادة العالم يف دعم اخلطوة الروسية، اليت سبقت الغزو العسكري ألوكرانيا. وقال احلويث يف التغريدة 
“نؤيد االعرتاف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتني مستقلتني”، مضيًفا “ندعو إىل ضبط النفس وعدم االنزالق يف حرب 

يُراد لها استزناف القدرات الروسية”.

التطورات على الساحة الدولية

مجلس األمن يصف احلوثيني بـ”اجلماعة اإلرهابية” يف قرار جتديد نظام العقوبات
اإلرهابية” ويوّسع  بـ”اجلماعة  المتحدة قرارًا يصف فيه احلوثيني  التابع أللمم  28 فرباير/شباط، أصدر مجلس األمن  يف 
نطاق حظر األسلحة احلايل الذي استهدف سبعة من قادة احلوثيني ليُخضع اجلماعة ككيان تحت حظر الساًلح. لم تتضح 
اآلثار الفعلية المرتتبة عىل تسمية احلوثيني جماعة إرهابية، عىل الرغم من أن اخلرباء وصفوها بـ”التطور الكبرّي”، بالنظر 
إىل أن مجلس األمن لم يستخدم هذه التسمية إال لعدد قليل من اجلماعات، بما يف ذلك حركة الشباب وتنظيم الدولة 
اإلساًلمية. وأشار القرار إىل أهمية توفرّي المساعدات اإلنسانية والواردات التجارية وسمح باالستثناءات االلزمة لتيسرّي 
تطبيق تجميد  ذلك  بما يف  أكرث رصامة،  قرار  أجل صياغة  ضغوًطا من  قد مارست  اإلمارات  كانت  اإلنسانية.  األنشطة 

األصول وحظر السفر وتوسيع نطاق صاًلحيات احلظر البحري، إال أن ذلك لم يتحقق يف النص النهايئ.

حظي القرار، الذي جّدد ووّسع نطاق عقوبات مجلس األمن عىل األطراف اليمنية الفاعلة لمدة عام واحد، بتأييد 11 دولة 
)بما يف ذلك روسيا( فيما امتنعت أربع دول عن التصويت )الربازيل والمكسيك والرنويج وأيرلندا( من بني أعضاء مجلس 
األمن الـ 15. أعربت الدول األربعة عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف متفق عليه للجماعة اإلرهابية واألثر المحتمل الذي 

قد ينشأ عن هذه التسمية عىل اجلهود السياسية والوضع اإلنساين.

أشار مراقبون إىل أن التصويت الرويس جرى تأمينه مقابل امتناع اإلمارات عن التصويت عىل قرارات مجلس األمن اليت 
تدين غزو أوكرانيا أو المطالبات الموجهة إىل اجلمعية العامة بالتعامل مع الوضع هناك. كما تضمن القرار صياغة لغوية 
عن احلاجة إىل “عملية سياسية تشمل وتليب التطلعات المرشوعة جلميع األطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة”. حرصت 
القرارات السابقة أطراف الزناع يف احلوثيني واحلكومة المعرتف بها دوليًا. وقيل إن هذه األخرّية مارست ضغوًطا ضد صياغة 
لغوية أكرث شمواًل. كما تضمن القرار صياغة لغوية أقوى بشأن مشاركة المرأة، مطالبا بـ”المشاركة الكاملة والمتساوية 
والهادفة للمرأة يف عملية الساًلم”، ُمذكرًا باحلد األدىن المستهدف لنسبة مشاركة النساء الذي حدده مؤتمر احلوار الوطين 

اليمين والبالغ 30 %.

كييس كومبس باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية. يعمل كومبس أيًضا كصحفي مستقل حيث يقدم تقارير معّمقة عن اليمن، مقر 

إقامته بني عامي 2012 و 2015.

https://apnews.com/article/middle-east-iran-arrests-yemen-sanaa-527acad34ee94ec1bd5aaf9ed9fc0df1
https://www.voanews.com/a/un-says-2-staffers-detained-by-yemen-s-houthis/6317397.html
https://www.voanews.com/a/un-says-2-staffers-detained-by-yemen-s-houthis/6317397.html
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1495847102580203524
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1495847102580203524
http://twitdoc.com/upload/unmedialiaison/res-2624-2022-e-.pdf
http://twitdoc.com/upload/unmedialiaison/res-2624-2022-e-.pdf
https://twitter.com/delaneysimon/status/1498357472989491211
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/02/yemen-sanctions-resolution.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/02/yemen-sanctions-resolution.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/02/yemen-sanctions-resolution.php
http://twitdoc.com/upload/unmedialiaison/res-2624-2022-e-.pdf
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يبدو أن المواجهة بني جماعة احلوثيني المسلحة والقوات المصطفة ضدها وصلت إىل نقطة تحول يف كانون الثاين/يناير، 
مع إحراز ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا تقدًما جديًدا يف شبوة ومأرب. كانت المحافظات محور الرصاع خاًلل العام 
المايض، عىل ضوء تقدم قوات احلوثيني صوب مدينة مأرب ومنشآت النفط والغاز االسرتاتيجية يف المحافظة. أعقب 
التقدم المحرز من ألوية العمالقة شن رضبات حوثية ضد اإلمارات، ما أدى إىل حملة مكثفة من الغارات اجلوية االنتقامية 
من جانب التحالف الذي تقوده السعودية. تحّول القتال بعدها صوب مدينة حرض احلدودية يف محافظة حجة، حيث 
سعت قوة جديدة منظمة من قبل السعودية -مدعومة بغارات التحالف اجلوية -جاهدة لطرد قوات احلوثيني. تولت هذه 

القوة ذات التوجه السلفي، ألوية اليمن السعيد، مهمة ألوية العمالقة يف جنوب مأرب.

ارتفع إجمايل اخلسائر المبلّغ عنها يف صفوف المدنيني نتيجة الغارات اجلوية، ليصل إىل 426 قتياًًل يف شهر يناير/كانون 
الثاين، وفًقا لمرشوع بيانات اليمن. تُعد هذه الغارات اجلوية للتحالف األعنف منذ أكتوبر/ترشين األول، مع شن 401 غارة 
جوية فردية يف يناير/كانون الثاين و716 غارة جوية يف فرباير/شباط، لتصبح الفرتة من أكتوبر/ترشين األول إىل فرباير/
الغارات اجلوية األكرث عنًفا   2022 الثاين  2018. شهد شهر يناير/كانون  شباط أطول فرتة من القصف العنيف منذ عام 
للتحالف منذ أكرث من خمس سنوات، حيث لقي 139 مدنيًا حتفهم، ليصل عدد الضحايا إىل أكرث من 19,000 مدين بني 
قتيل وجريح منذ بدء حملة القصف يف مارس/آذار 2015. وثق تقرير أممي صدر يف 29 يناير/كانون الثاين مقتل ما يقرب 

من 2000 طفل جندهم احلوثيون، خاًلل المعارك القتالية بني يناير/كانون الثاين 2020 ومايو/أيار 2021.

ألوية العمالقة تطرد قوات احلوثيني من شبوة
لم يتضح بعد إىل أي مدى بلغ استعداد أو قدرة ألوية العمالقة عىل التقدم باتجاه مأرب بعد المكاسب اليت حققتها يف 
يناير/كانون الثاين يف شبوة. حققت القوات المدعومة من اإلمارات ومن المجلس االنتقايل اجلنويب انتصارًا رسيًعا يف 
األسبوع األول من العام اجلديد، طاردة احلوثيني من ثاًلث مديريات يف شمال شبوة بعد إعادة انتشارها من الساحل 
الغريب. واألهم من ذلك أنها تقدمت أيًضا باتجاه مأرب، حيث كان تطويق احلوثيني لمدينة مأرب يُنذر بسقوط آخر معقل 

تسيطر عليه احلكومة يف الشمال.

بدا أن العملية المباغتة يف شبوة قلبت مزيان القوى العسكري ووضعت حًدا للتنبؤات باستساًلم مأرب وحقولها النفطية 
لتقدم احلوثيني ال محالة. يف الوقت نفسه، ظهرت خاًلفات بني القوات المناهضة للحوثيني بشأن كيفية الُميض قدًما 
يف العملية، حيث قال محافظ شبوة المعنّي حديثًا والمدعوم من اإلمارات “عوض بن الوزير العولقي” إن ألوية العمالقة 
ستواصل القتال يف محافظات أخرى، إال أن رئيس المجلس االنتقايل اجلنويب، عيدروس الزُبيدي، بدا وكأنه اختار كلماته 
بعناية يف مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية اليت تتخذ من اإلمارات مقرًا لها يف 10 يناير/كانون الثاين عندما قال 
إن الهدف من العملية هو تأمني المحافظات اجلنوبية ضد احلوثيني، مع مزيد من العبارات التلميحية بنقل احلرب إىل 
صنعاء. ويبدو أن تعليقاته تشرّي إىل أن القيادة اجلنوبية أللوية العمالقة كانت غرّي مهتمة بتوزيع قوات يف مأرب أو يف 

جبهات شمالية أخرى.

قوات اجليش اليمني تقاتل قوات احلوثيني بالقرب من معسكر أم ريش يف مديرية اجلوبة مبأرب، 14 يناير/كانون الثاني 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عبد املجيد اخلادمي

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81%22-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81%22-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81
https://mailchi.mp/1c6fc3f8ddfc/february2022-yemen-data-project-update-13435265?e=7ca8630d54
https://mailchi.mp/1c6fc3f8ddfc/february2022-yemen-data-project-update-13435265?e=7ca8630d54
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/30/2000-children-recruited-by-yemens-houthis-died-fighting-un
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/30/2000-children-recruited-by-yemens-houthis-died-fighting-un
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1492615-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1492615-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
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استمرت عمليات ألوية العمالقة بادئ األمر يف مديرييت اجلوبة وحريب جنوب مأرب، بهدف تعزيز السيطرة عىل المناطق 
24 يناير/كانون  ونعمان يف محافظة البيضاء. سقطت مديرية حريب يف  ناطع  احلدودية يف شبوة، فضاًًل عن مديرييت 

الثاين وما تزال خارج سيطرة احلوثيني بينما ما تزال اجلوبة محل نزاع.

ألوية العمالقة
ُشكلت ألوية العمالقة، المعروفة أيًضا باسم ألوية العمالقة اجلنوبية، بدعم من اإلمارات عام 2016 الستعادة السيطرة 
عىل ساحل البحر األحمر يف اليمن صوب مضيق باب المندب ومدينة المخا. تتألف ألوية العمالقة حاليًا من 13 لواًء عىل 
األقل، يرتاوح قوام كل منها بني ما يقدر بنحو 800 مقاتل إىل أكرث من 3000 مقاتل. هذه األلوية ال تُعد رسميًا جزًءا من 
القوات التابعة للحكومة المعرتف بها دوليًا، ويتلقى عنارصها رواتبهم وغرّيها من أشكال الدعم مبارشة من التحالف 

الذي تقوده السعودية.

يف عام 2018، انضمت ألوية العمالقة إىل القوات األخرى المدعومة من اإلمارات يف حملة عسكرية تهدف إىل طرد قوات 
احلوثيني من مدينة احلديدة الساحلية. أُجهضت احلملة أواخر عام 2018 مع توقيع اتفاق ستوكهولم، إال أن ألوية العمالقة 
بقيت يف معسكرات عىل مشارف مدينة احلديدة. ظلت يف أغلب األحيان محايدة يف الرصاعات بني احلكومة والمجلس 
وقوات  احلكومية  القوات  بني  للفصل   2019 عام  أواخر  أبني  يف  وحداتها  بعض  نرُشت  السبب،  لهذا  اجلنويب.  االنتقايل 

المجلس االنتقايل.

يف الفرتة من 9 إىل 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021، انسحبت ألوية العمالقة وغرّيها من القوات المدعومة إماراتيًا من 
انترشت  بينما  المخا،  مدينة  يف  بعضها  احتشدت  احلديدة.  مدينة  من  بالقرب  المواجهة  خطوط  عىل  مواقعها  معظم 
ألوية أخرى عىل اخلطوط األمامية القريبة يف جنوب احلديدة ومديرية مقبنة غرب تعز. أواخر ديسمرب/كانون األول، أُعيد 
نرش عدة وحدات من “ألوية العمالقة” يف محافظة شبوة الستعادة السيطرة عىل ثاًلث مديريات شمالية كانت قوات 
احلوثيني قد استولت عليها يف سبتمرب/أيلول. ولتحقيق هذه المهمة، ساعدت ألوية العمالقة يف طرد قوات احلوثيني من 
مديرية حريب يف محافظة مأرب المجاورة. أواخر كانون الثاين/يناير 2022، شكل التحالف الذي تقوده السعودية ألوية 

العمالقة بمحور سبأ يف محافظة مأرب، عقب انسحاب ألوية العمالقة اجلنوبية.

معظم قادة ألوية العمالقة هم شخصيات سلفية محافظة مثل أبو زرعة المحرمي، خريج معهد دار احلديث السلفي يف 
دماج بصعدة. ُطرد أبو زرعة وغرّيه من السلفيني من دماج وغرّيها من المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون بني عامي 
2014 و2015. ُجند مقاتلو ألوية العمالقة بشكل عام من المقاومة اجلنوبية اليت تشكلت لطرد قوات احلوثيني من عدن 
عام 2015. معظم أولئك المجندين األوائل هم من مناطق قبلية جنوبية يف محافظات عدن وأبني وحلج والضالع، ولهذا 
السبب يُطلق عليهم يف كثرّي من األحيان اسم العمالقة اجلنوبيني. ُجند آخرون من اجلماعات السلفية، يف حني ينتمي عدد 
قليل من مقاتيل ألوية العمالقة إىل محافظات شمالية مثل احلديدة وريمة والمحويت. ظلت هذه العنارص متحدة يف 

مناهضتها للحوثيني.

هجمات احلوثيني ضد اإلمارات
يبدو أن هجمات احلوثيني المتاًلحقة بالطائرات المسرّّية والصواريخ ضد اإلمارات، واليت ربطتها اجلماعة رصاحة بعملية 
شبوة، تلعب دورًا يف احلسابات المركزة عىل إبقاء ألوية العمالقة محصورة غالبًا يف شبوة. استهدف الهجوم احلويث األول، 
يف 17 يناير/كانون الثاين، منشأة لتخزين النفط بالقرب من مطار أبو ظيب -أسفر عن مقتل ثاًلثة أشخاص -فضاًًل عن 
أعمال إنشائية داخل موقع المطار متسببًا يف اندالع حريق. أُحبط هجوم ثان يف 24 يناير/كانون الثاين، استهدف عىل ما 

يبدو قاعدة الظفرة العسكرية اليت تضم جنوًدا أمريكيني، بصواريخ باتريوت األمريكية.

رًدا عىل ذلك، كثف التحالف من حملة القصف ورضب أهداًفا حول صنعاء واحلديدة عىل وجه اخلصوص. أسفرت الغارات 
اجلوية اليت ُشنت يف 17 يناير/كانون الثاين عن مقتل أكرث من 10 أشخاص يف صنعاء، بينهم عميد سابق لكلية الطرّيان 
والدفاع اجلوي. انقطعت خدمة اإلنرتنت وخدمات االتصاالت لمدة أربعة أيام عقب استهداف مبىن االتصاالت يف احلديدة 
بغارة جوية يف 21 يناير/كانون الثاين. كما لقي أكرث من 91 شخًصا حتفهم وُجرح 265 آخرين يف غارة جوية بتأريخ 21 
يناير/كانون الثاين عىل مركز احتجاز يف صعدة يؤوي مهاجرين. جاء ذلك يف أعقاب هجوم استهدف خزانات المياه يف 

صعدة، مما يهدد وصول 120 ألف شخص إىل المياه النظيفة، وفًقا لوكاالت اإلغاثة.

https://www.arabnews.com/node/2014536/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2014536/middle-east
https://www.reuters.com/world/middle-east/uaes-defense-ministry-destroyed-2-houthi-ballistic-missiles-wam-2022-01-24/
https://www.reuters.com/world/middle-east/uaes-defense-ministry-destroyed-2-houthi-ballistic-missiles-wam-2022-01-24/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-12-dead-saudi-led-coalition-strike-al-masirah-tv-reports-2022-01-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-12-dead-saudi-led-coalition-strike-al-masirah-tv-reports-2022-01-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-12-dead-saudi-led-coalition-strike-al-masirah-tv-reports-2022-01-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-houthis-say-12-dead-saudi-led-coalition-strike-al-masirah-tv-reports-2022-01-17/
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/yemens-internet-returns-after-airstrike-causes-4-day-blackout
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/yemens-internet-returns-after-airstrike-causes-4-day-blackout
https://www.reuters.com/world/middle-east/death-toll-rises-91-yemen-detention-centre-strike-houthi-minister-2022-01-25/
https://www.reuters.com/world/middle-east/death-toll-rises-91-yemen-detention-centre-strike-houthi-minister-2022-01-25/
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يف أعقاب هذه الهجمات، قاومت اإلدارة األمريكية الضغوط اإلماراتية إلعادة تصنيف جماعة احلوثيني كمنظمة إرهابية، 
عىل الرغم من أن مجلس األمن الدويل وافق يف 28 فرباير/شباط عىل توسيع نطاق حظر األسلحة الذي يستهدف العديد 
من قادة احلوثيني ليُخضع اجلماعة ككيان تحت حظر الساًلح، يف الوقت الذي وصف فيه نص القرار احلوثيني باجلماعة 
إرهابية. فاجأت اإلمارات، اليت اقرتحت القرار، المراقبني من خاًلل تأمني الدعم الرويس للتصويت، ربما يف مقابل امتناعها 

عن التصويت مرتني عىل قرارات لمجلس األمن تخص الوضع يف أوكرانيا.

يف 29 يناير/كانون الثاين، أعلنت ألوية العمالقة أنها ستوقف عملياتها بعد السيطرة عىل المنطقة احلدودية الفاصلة بني 
مأرب وشبوة. وأفادت وكالة رويرتز أن وحدة جديدة من القوات السلفية الشمالية تسمى “ألوية اليمن السعيد” انترشت 
بالقرب من مدينة مأرب بهدف تأمني الطريق إىل شبوة، مما يشرّي مرة أخرى إىل أن العمالقة -الذين يُنظر إليهم عىل أنهم 
أحد أكرث القوى احرتافية -لن يمضوا ُقدًما. ذكر تقرير آخر يف 13 فرباير/شباط أن سكان محافظة مأرب سيشكلون أيًضا 
قوتهم اخلاصة المنضوية تحت ألوية العمالقة. ورغم عملية إعادة احلسابات هذه، اعرُتضت رضبة صاروخية ثالثة أطلقها 
عىل  زيارة  أول  يف  هرتسوغ  إسحاق  اإلرسائييل  الرئيس  اإلمارات  استضافت  حني  الثاين/يناير  كانون   31 يف  احلوثيون 

اإلطاًلق لرئيس إرسائييل.

يف  ساعدت  قوة  وهي  الشبوانية،  النخبة  تنظيم  بإعادة  اإلمارات  رشعت  العمالقة،  ألوية  مع  مناوراتها  إىل  باإلضافة 
القوات  بها خاًلل اشتباكات مع  اليت حلقت  الهزيمة  تشكيلها يف وقت مبكر من الرصاع ألغراض مكافحة اإلرهاب. بعد 
العسكرية احلكومية عام 2019، تم حّل النخبة الشبوانية عىل نطاق واسع، مع تمركز فلول القوة يف قاعدتني للتحالف، 

منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال عىل الساحل اجلنويب لشبوة، ومعسكر العلم، شمال العاصمة عتق.

إاّل أنه بعد تعيني العولقي محافظ لشبوة، غرّيت النخبة الشبوانية موقع تمركزها إىل مطار عتق، تحت مسمى جديد 
“قوات دفاع شبوة”. انطوى إعادة دور النخبة الشبوانية عىل تجنيد حوايل 5000 فرد، وفًقا لمصدر يف منشأة بلحاف. 
وأشارت هذه اخلطوة إىل نشاط استبايق إمارايت جديد لضمان المصاحل السياسية واألمنية واالقتصادية يف شبوة، عىل 

حساب حزب اإلصاًلح اإلساًلمي.

يف وادي حرضموت، رشيقّ مأرب وشبوة، أعلن حسن اجلابري، الشيخ القبيل المحسوب عىل المجلس االنتقايل اجلنويب، 
بتاريخ 8 يناير/كانون الثاين إنشاء معسكرات تدريب. وذكر اجلابري أن المعسكرات ستكون حلماية المنطقة ودعم قوات 
الثانية  العسكرية  المنطقة  وقائد  البحسين، محافظ حرضموت  فرج  أن  إال  اإلمارات،  من  المدعومة  احلرضمية  النخبة 
عاًلقة  وتربطه  إماراتيًا،  المدعومة  احلرضمية  النخبة  قوات  قائد  أيًضا  هو  البحسين  اخلطة.  رفض  للحكومة،  التابعة 
ضعيفة مع المجلس االنتقايل اجلنويب المدعوم أيًضا من اإلمارات منذ عام 2019، وبرز كشخصية أكرث استقاًللية تحافظ 

عىل عاًلقات جيدة مع احلكومة والرئيس هادي.

استمرار االشتباكات الطفيفة على عدة جبهات
استمر الرصاع يف البيضاء وشبوة ومأرب أواخر شهر يناير/كانون الثاين ويف شهر فرباير/ شباط، وإن بدرجة أقل. ففي 
مأرب، شنت قوات احلوثيني هجوًما بطائرة مسرّّية عىل مدرسة يف حريب، خاًلل استهداف معسكر أم ريش ومواقع أخرى 
يف مديرية اجلوبة. وأسفر صاروخ حويث عن مقتل خمسة أشخاص يف مدينة مأرب يف 27 يناير/كانون الثاين، كما وردت 
20 فرباير/شباط. كما شنت قوات احلوثيني  آخرين جراء سقوط صواريخ أطلقها احلوثيون يف  مدنيني  تقارير عن مقتل 

هجمات جديدة عىل مواقع القوات احلكومية بالقرب من اجلوبة يف 7 مارس/آذار.

يف شبوة، أصابت قذيفة حوثية مسجًدا يف مديرية جردان حيث كان اجلنود الموالون للحكومة يتجمعون يف 19 فرباير/
شباط، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود. يف اليوم نفسه، لقي ثاًلثة جنود حتفهم وأصيب 14 آخرين جراء سقوط صاروخ 
حويث عىل مسجد بالقرب من قاعدة العلم العسكرية. بوجه عام، تراجعت حدة الغارات اجلوية للتحالف بأكرث من %60 
اليت شهدت  والبيضاء  بالنسبة لشبوة  احلال  52 يف فرباير/شباط، وكذلك  إىل  الثاين  يناير/كانون  145 يف  يف مأرب، من 
أيًضا انخفاًضا يف معدل الغارات. ويبدو أن هذا يعكس عدم وجود صد عسكري من ِقبل قوات احلوثيني عقب خسارتهم 
ألرايض يف شبوة، المحافظة اجلنوبية الواقعة خارج مرسح العمليات الرئيسية للحوثيني. كما بدا أن انسحاب احلوثيني 

من مواقع شمال جبل حبيش يف محافظة تعز هو السبب يف المكاسب اليت حققتها احلكومة هناك أوائل فرباير/شباط.

يف أبني، أحلقت قوات احلوثيني أرضارًا باجلسور والطرق يف منتصف يناير/كانون الثاين، خشية تقدم ألوية العمالقة المتمركزة 
اآلن يف عزان بشبوة المجاورة. يف 12 يناير/كانون الثاين، دمرت قوات احلوثيني الطريق الوحيد الذي يربط لودر عاصمة 
أبني بـ”مكرّياس”، وهي منطقة شمالية متاخمة للبيضاء. اندلعت معارك قتالية أيًضا بني قوات احلوثيني وألوية األماجد 

https://www.reuters.com/world/middle-east/un-security-council-imposes-arms-embargo-yemens-houthi-group-2022-02-28/
https://www.reuters.com/world/middle-east/un-security-council-imposes-arms-embargo-yemens-houthi-group-2022-02-28/
https://english.alaraby.co.uk/news/uae-trained-giants-brigades-pull-out-key-yemen-battleground
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-eases-yemens-marib-saudi-led-coalition-revamps-forces-2022-02-08/
https://www.reuters.com/world/middle-east/fighting-eases-yemens-marib-saudi-led-coalition-revamps-forces-2022-02-08/
https://www.almashhad-alyemeni.com/225773
https://www.almashhad-alyemeni.com/225773
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/3/timeline-uae-drone-missile-attacks-houthis-yemen
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/3/timeline-uae-drone-missile-attacks-houthis-yemen
https://www.almashhad-alyemeni.com/225773
https://www.almashhad-alyemeni.com/225773
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-marib-houthi-strike-kills
https://www.middleeasteye.net/news/yemen-marib-houthi-strike-kills
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
http://www.xinhuanet.com/english/20220220/f5603fc4b9f745468b8176d35cc2f080/c.html
http://www.xinhuanet.com/english/20220220/f5603fc4b9f745468b8176d35cc2f080/c.html
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2028236/middle-east
https://english.alaraby.co.uk/news/yemen-govt-makes-sustained-gains-houthis-taiz-spox
https://english.alaraby.co.uk/news/yemen-govt-makes-sustained-gains-houthis-taiz-spox
https://www.motabaat.com/2021/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83/
https://www.motabaat.com/2021/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83/
https://m.adnlng.info/news/186605/
https://m.adnlng.info/news/186605/
https://www.motabaat.com/2021/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83/
https://www.motabaat.com/2021/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8F-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83/
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المدعومة من السعودية يف 11 يناير/كانون الثاين يف منطقة جيشان، أعقبها تدمرّي احلوثيني جزًءا من الطريق الذي يربط 
المنطقة بـ “لودر”. يف 15 يناير/كانون الثاين، اشتبكت قوات احلوثيني مع قوات مقاومة ثرة المتحالفة مع احلكومة شمال 

غرب لودر.

يف غضون ذلك، تواصل الغارات اجلوية للتحالف الذي تقوده السعودية الرتكزي عىل قدرات احلوثيني المتمثلة يف الطائرات 
المسرّّية، مستهدفة وزارة االتصاالت يف صنعاء يف 14 فرباير/شباط -يف أعقاب هجوم بطائرة مسرّّية عىل مطار أبها أسفر 
عن إصابة 14 شخًصا -إىل جانب استهدافها لما زُعم أنها غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسرّّية غرب صنعاء يف 18 
فرباير/شباط. ُشنت 20 غارة جوية عىل صنعاء يف شهر فرباير/شباط، وهي المرة األوىل منذ عام 2016 اليت تشهد فيها 

المدينة ثاًلثة أشهر متتالية هذا العدد من الغارات.

معارك قتالية يف املناطق احلدودية الشمالية
يف المحافظات الشمالية، استمرت المعارك القتالية يف مديرية خب والشعف غرب اجلوف خاًلل شهر يناير/كانون الثاين، 
دون نتيجة محسومة، حيث حاولت قوات احلوثيني االستياًلء عىل آخر معسكر تسيطر عليه احلكومة يف طيبة االسم. 
مقتل  عن  أسفر  ما  المطمة،  يف  المياه  آلبار  حفر  أعمال  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  قصف  فرباير/شباط،   14 يف 
وإصابة ثاًلثة مدنيني عىل األقل. يف محافظة حجة، ُشن هجوم نظمته السعودية أوائل فرباير/شباط؛ بهدف االستياًلء 
عىل مدينة حرض -أكرب معرب حدودي بني اليمن والسعودية -باستخدام قوات ألوية اليمن السعيد المدعومة بغارات 
التحالف اجلوية. بعد تحقيق مكاسب أولية، بدا أن قوات احلوثيني اليت تسيطر عىل المدينة قد استعادت السيطرة عىل 
اجلبال المحيطة ومعسكر للجيش بحلول 12 فرباير/شباط. استمرت المعارك القتالية هناك ويف مديرية عبس المجاورة 
حىت أوائل مارس/آذار. ويف صعدة، استولت القوات احلكومية، بدعم من الغارات اجلوية للتحالف، عىل أراٍض يف مديرية 
الصفراء بتأريخ 20 يناير/كانون الثاين. زعمت احلكومة يف 17 فرباير/شباط أن قواتها تمركزت يف مواقع أخرى يف الصفراء. 
ووفًقا لمرشوع بيانات اليمن، شهدت حجة أعىل معدل شهري من الغارات اجلوية منذ مارس/ آذار 2018 بواقع 51 غارة، 

مما أسفر عن سقوط 15 مدنيًا.

اختطاف موظفني لألمم املتحدة ومنظمة أطباء بال حدود يف أبني وحضرموت
يف 11 فرباير/شباط، اختُطف خمسة من موظفي األمم المتحدة يف أبني، يف طريق عودتهم إىل عدن بعد رحلة ميدانية. 
ويف حرضموت، اُقتيد موظفون أجانب تابعون لمنظمة أطباء باًل حدود من سيارتهم يف رشق محافظة حرضموت يف 6 

مارس/آذار. هذا ويشتبه يف وقوف تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية وراء عملييت االختطاف.

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/saudi-arabia-intercepts-drone-attack-12-injured
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/saudi-arabia-intercepts-drone-attack-12-injured
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-asks-civilians-yemeni-ministries-sanaa-https:/www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-asks-civilians-yemeni-ministries-sanaa-evacuate-state-media-2022-02-13/evacuate-state-media-2022-02-13/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-asks-civilians-yemeni-ministries-sanaa-https:/www.reuters.com/world/middle-east/saudi-led-coalition-asks-civilians-yemeni-ministries-sanaa-evacuate-state-media-2022-02-13/evacuate-state-media-2022-02-13/
https://arabic.rt.com/middle_east/1325896-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/1325896-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://www.arabnews.com/node/2036676/middle-east
https://www.arabnews.com/node/2036676/middle-east
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/13/five-un-staff-abducted-in-southern-yemen-by-unknown-armed-men
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/13/five-un-staff-abducted-in-southern-yemen-by-unknown-armed-men
https://www.reuters.com/world/middle-east/doctors-without-borders-workers-kidnapped-yemen-sources-2022-03-06/
https://www.reuters.com/world/middle-east/doctors-without-borders-workers-kidnapped-yemen-sources-2022-03-06/
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رجال يقفون حتت لوحة إعالنية عن دقيق القمح يف عدن، اليمن، 21 فبراير/شباط 2022. يورد اليمن تقريبا كامل احتياجاته من القمح من اخلارج ومن املتوقع أن يؤدي 
ارتفاع تكاليف الواردات إلى تضخم أسعار اخلبز يف البالد // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

التطورات االقتصادية

الوحدة االقتصادية مبركز صنعاء

أزمة وقود خانقة يف كل أرجاء البالد
اليمن.  واحلكومة يف  احلوثيون  عليها  اليت يسيطر  المناطق  أزمة وقود يف  اندلعت  الثاين وفرباير/شباط،  يناير/كانون  يف 
ظهرت األزمة يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون، يف منتصف يناير/ كانون الثاين، واشتدت حدتها بعد ذلك واستمرت 
حىت وقت كتابة هذا التقرير. حيث تصطف آالف السيارات، أليام يف بعض األحيان، أمام عدد قليل من محطات الوقود 
التجارية اليت تبقى مفتوحة، عندما تكون يف السوق السوداء، حيث يتوفر الوقود بكرثة، ويتاًلعب البائعون باألسعار. 
وبحلول نهاية فرباير/ شباط، بلغ سعر خزان البزنين سعة 20 لرتًا 40,000 ريال يمين يف السوق السوداء، أي أكرث من 
أربعة أضعاف سعره يف محطات الوقود التجارية، المحدد بـ 9,500 ريال يمين. كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي سعة 
20 لرتًا إىل 20,000 ريال يمين يف السوق السوداء يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون، أي ما يقرب من أربعة أضعاف 
السعر الرسمي وضعفي متوسط سعر السوق السوداء يف عام 2021. ورًدا عىل ذلك، خرجت مظاهرات حاشدة، سمحت 
بها سلطات احلوثيني، يف صنعاء وغرّيها من المدن اليت يسيطرون عليها. انتقدت سلطات احلوثيني التحالف الذي تقوده 
السعودية بسبب أزمة نقص الوقود السائدة، وشجبت احلظر الذي منع شحنات الوقود من دخول ميناء احلديدة، وأدانت 

صمت المجتمع الدويل، وخاصة األمم المتحدة.

وعىل الرغم من أن احلكومة المعرتف بها دوليًا قد فرضت إجراءات تقييدية تنظم استرّياد الوقود من المناطق اليت يسيطر 
عليها احلوثيون، إال أن النقص يرجع جزئيًا إىل التاًلعب واالستغاًلل غرّي القانوين من ِقبل جماعة احلوثيني، بهدف زيادة 
الضغط الدويل عىل احلكومة والتحالف لرفع احلظر البحري واجلوي. رسبت مصادر إعاًلمية صورًا تظهر مئات شاحنات 
الوقود يف طوابرّي طويلة يف صحاري محافظة اجلوف، منعها احلوثيون من دخول العاصمة صنعاء. وعند إجراء مقاباًلت 
مع وسائل اإلعاًلم المحلية، ادعى المسؤولون احلوثيون أن تلك القوافل قادمة من األرايض اليت تسيطر عليها احلكومة 

وتحتوي عىل وقود رديء اجلودة وال يمتثل لمبادئ الساًلمة التوجيهية.

كما أن محطات الكهرباء يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون أدخلت زيادتني منفصلتني يف األسعار يف يناير/ كانون 
الثاين. فقد رفع تجار الكهرباء من القطاع اخلاص األسعار من 300 ريال إىل 350 ريااًل للكيلو واط، والحًقا إىل 460 ريااًل 

استجابة لنقص الوقود.

وتأيت األزمة يف خضم مرحلة جديدة من التصعيد بني األطراف المتحاربة بشأن إمدادات وبيع الوقود يف جميع أنحاء 
الباًلد. ففي أواخر ديسمرب/ كانون األول، أصدرت احلكومة المعرتف بها دوليًا القرار الوزاري رقم )30( لعام 2021، والذي 
يحرص توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية عىل رشكة النفط اليمنية اليت تديرها احلكومة )YPC(. وتنص المادة 

https://sanaacenter.org/ar/member/the-sanaa-center-economic-unit
https://ye-now.net/news14509264.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JKtfd5m8Ioc
http://yemenief.org/News-Details.aspx?n=2248
https://yemenshabab.net/economy/72359
https://yemenshabab.net/economy/72359
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الثانية من القرار عىل أن تقوم رشكة النفط اليمنية برشاء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من ِقبل 
الرشكات والتجار المؤهلني؛ وتضع المادة الثالثة آلية للتنفيذ، حيث تقوم رشكة النفط اليمنية بموجبها بالتنسيق مع 
البنك المركزي يف عدن، ورشكة مصايف عدن، والمكتب الفين للمجلس االقتصادي األعىل لدعم احتياطيات النقد األجنيب 

بغرض تأمني استرّياد مشتقات الوقود.

وعقب وضع اآللية اجلديدة، شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمدن األخرى اخلاضعة للسيطرة االسمية للحكومة نقًصا 
حاًدا يف الوقود وارتفاًعا يف األسعار. تُعزى األزمة جزئيًا إىل اإلرضاب المستمر يف نقابة رشكة مصايف عدن. يف 6 يناير/ 
كانون الثاين، أصدرت نقابة رشكة مصايف عدن بيانًا ونظمت إيقاًفا شاماًًل عن العمل يف عدن، احتجاًجا عىل القرار الذي 
يمنح رشكة النفط اليمنية التفويض الكامل لتنظيم الواردات والتوزيع، والسعي الستعادة دور المصايف كهيئة راسخة 
المالية المتأخرة وإلغاء قرار حكومي بتعيني مدير  البدالت  النقابة بدفع  لتنظيم استرّياد الوقود وتوزيعه. كما طالبت 

تنفيذي جديد.

ِّق اإلرضاب يف 27 يناير/ كانون الثاين قبل أن يُستأنف أوائل مارس/ آذار، مما تسبب يف إغاًلق شبه كامل لمحطات  ُعل
تلبية  يتم  حىت  عدن بتصعيد اإلرضاب  مصايف  رشكة  يف  العمال  هدد  األخرى.  اجلنوبية  والمحافظات  عدن  يف  الوقود 
عدن،  يف  السوداء  السوق  انترشت  المستنفد،  الوقود  احتياطيات  تجديد  عىل  احلكومة  قدرة  لعدم  ونتيجة  مطالبهم. 
ووصل سعر خزان البزنين سعة 20 لرتًا إىل 40,000 ريال يمين، أي ما يعادل حوايل 36 دوالرًا أمريكيًا. وبني يناير/ كانون 
ففي  النفطية.  المشتقات  أسعار  ترفع  اليت  التعميمات  من  عدًدا  عدن  النفط يف  أصدرت رشكة  وفرباير/ شباط،  الثاين 
منتصف يناير/ كانون الثاين، حددت سعر خزان بزنين سعة 20 لرتًا عند 17700 ريال يمين، بعد أن كان 13200 ريال يمين، 
معللة ذلك بزيادة أسعار الوقود العالمية وانخفاض قيمة الريال. وبعد شهر، رفعت الرشكة السعر إىل 18,960 ريااًل، أو 

948 ريااًل للرت الواحد.

الكيان  باعتبارها  عدن  مصايف  رشكة  حددت  2019، أن  لسنة   )49( رقم  الوزاري  خاًلل القرار  من  للحكومة،  سبق  وقد 
الوحيد المخّول باسترّياد وتوزيع المشتقات النفطية يف جميع أنحاء الباًلد. كانت رشكة مصايف عدن تعمل بالتعاون 
مع اللجنة االقتصادية التابعة للحكومة، واليت كانت تتعامل مع وثائق االسترّياد والتطبيق لضمان االمتثال. ويف ذلك 
الوقت، رفضت رشكة النفط القرار معتربة إياه انتهاكًا للقوانني اليت تنظم واليتها ووالية رشكة مصايف عدن، اليت تنص 

عىل أن األوىل مخولة بتسويق النفط، يف حني أن األخرّية مسؤولة عن تكرير واسترّياد المشتقات النفطية.

كان ألزمة الوقود تداعيات يف جميع أنحاء البلد، حيث تعطلت إمدادات الكهرباء، وتوقفت مضخات المياه، وتقطعت 
السبل بالناس ممن هم يف حاجة ماسة إىل الرعاية الطبية. وقد تأثر تقديم اخلدمات األساسية سلبًا ألن المستشفيات، 
اليت تعتمد اعتماًدا كبرّيًا عىل المولدات الكهربائية، ال تستطيع العمل بكامل طاقتها. كما أن األرس المعيشية أُرهقت ماليًا، 
ألن العديد منها يحصل عىل المياه عن طريق مضخات وشاحنات باهظة الثمن أصاًًل، وقد ارتفعت أسعارها اآلن. ولم 
تكن وسائل النقل العام متاحة إىل حد كبرّي وارتفعت تكلفتها بشكل كبرّي، ما أدى إىل ارتفاع أسعار اخلرضوات والمحاصيل 

المنتجة محليًا وجعل التنقل صعبًا للغاية، مما أعاق قدرة العديد من األرس عىل كسب الدخل.

الغزو الروسي ألوكرانيا يؤثر على اليمن: القمح والوقود واملساعدات
يف 24 فرباير/ شباط، غزت القوات الروسية أوكرانيا. وردت الدول الغربية بأكرث العقوبات االقتصادية شمواًل يف التاريخ 
احلديث ضد موسكو وحملة ضخمة متعددة األوجه لدعم كييف. وترتب عىل ذلك اضطرابات واسعة النطاق يف الشبكات 
المالية العالمية وساًلسل اإلمداد. يف اليمن، تتصل اآلثار المبارشة المحتملة لذلك بسعر القمح والوقود. ومن المرجح 

حدوث إعادة توجيه كبرّية للمساعدات الدولية بعيًدا عن اليمن.

الصادرات  من  و%8  التوايل، ويمثاًلن %17.6  عىل  العالم،  يف  القمح  مصدري  أكرب  وخامس  أكرب  وأوكرانيا  روسيا  تعد 
العالمية. ارتفعت أسعار القمح العالمية -اليت كانت قد ارتفعت أصاًًل بأكرث من 50% يف األشهر الستة اليت سبقت الغزو 

-بنسبة 34% تقريبًا بني 24 فرباير/ شباط و7 مارس/ آذار، قبل أن تنخفض قلياًًل يف األيام التالية.

يُعد القمح أكرب واردات اليمن الغذائية، حيث تمثل حبوب القمح والدقيق ما يقرب من 70% من إجمايل واردات الباًلد 
الغذائية. وكانت أوكرانيا أكرب مصّدر للقمح المستورد يف اليمن منذ أواخر ديسمرب/ كانون األول 2021 إىل نهاية فرباير/ 
شباط 2022، حيث شكلت حوايل 40%، أو ما يزيد قلياًًل عن 755000 طن مرتي، خاًلل تلك الفرتة. ويف حني أنه من 
المرجح أن يتمكن المستوردون اليمنيون من احلصول عىل القمح من موردين جدد برسعة نسبية، إال أن الزيادة الرسيعة 
يف التكلفة سيكون لها آثار كبرّية عىل مستويات المعيشة واحلالة اإلنسانية، خاصة يف ظل انخفاض قيمة الريال اليمين 

بشكل كبرّي.

https://www.adenvoice.net/news/8V6SJ26S-9QDTT2-55E8
https://cratersky.net/posts/96415
https://24.ae/article/692079/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%A9
https://yemenshabab.net/economy/72949
https://yemenshabab.net/economy/73709
https://m.facebook.com/Bazheeroilyemen/photos/a.2040304159341974/%202422337247805328/%D8%9F%20type%20=%203&source=48&__tn__=%20EH-R
https://m.facebook.com/Bazheeroilyemen/photos/a.2040304159341974/%202422337247805328/%D8%9F%20type%20=%203&source=48&__tn__=%20EH-R
https://debriefer.net/news-10914.html
https://www.worldstopexports.com/wheat-exports-country/
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اليمن.  أسعارها يف  السلع، مما سيؤثر عىل  نقل معظم  تكاليف  زيادة  إىل  العالمية  الوقود  أسعار  الطفرة يف  ستؤدي 
ارتفعت أسعار النفط بأكرث من 40%يف األشهر الستة اليت سبقت الغزو الرويس وقفزت ما يقرب من 30% بني 24 فرباير/ 
شباط و8 مارس/ آذار. ورغم أن احلكومة سوف تستفيد من ارتفاع أسعار صادراتها من النفط اخلام، إال أن أي مكاسب 
ستكون ضئيلة بسبب ارتفاع تكاليف الواردات من الوقود. فبحسب تقديرات البنك المركزي يف عدن يف سبتمرب/أيلول 
2021، بلغت واردات الوقود وصادرات النفط لعام 2021 2.69 مليار دوالر أمرييك و1.26 مليار دوالر أمرييك، عىل التوايل. 
الواردات إىل مزيد من الضغط الزنويل عىل قيمة  الدوالر األمرييك من أجل رشاء هذه  كما ستؤدي زيادة الطلب عىل 

الريال اليمين.

أن انخفضت  بعد  أوكرانيا،  لدعم  الهائلة  الغربية  اجلهود  ظل  يف  أكرث  لليمن  المساعدات  تنخفض  أن  المتوقع  من 
المتعلقة  المالية  الضغوط  لمعاجلة  الموارد  توجيه  المانحة  الدول  أعادت  حني   19- كوفيد  جائحة  كبرّي خاًلل  بشكل 
باجلائحة. تعكف جهات مانحة مختلفة بالفعل عىل إعادة رسم مزيانيات معوناتها. ُمولت خطة االستجابة اإلنسانية يف 
اليمن بنسبة 58% فقط عام 2021. ويف خطاب ألقاه أمام مجلس األمن التابع أللمم المتحدة يف 15 فرباير/شباط، قال 
وكيل األمني العام أللمم المتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث إن الماًليني يواجهون “عقوبة اإلعدام” إذا لم يتم 
استعادة مستويات التمويل. وأشار إىل أن ما يقرب من ثليث برامج األمم المتحدة قد تم تقليصها بشكل كبرّي أو إغاًلقها، 

وأضاف: “لم نفكر من قبل يف عدم إعطاء الماًليني من اجلياع أي طعام عىل اإلطاًلق.”

األمم املتحدة تقول إن احلكومة واحلوثيني، “اتفقوا من حيث املبدأ” على حل أزمة 
خزان صافر العائم

يف 5 فرباير/ شباط أعلن منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية، ديفيد غريسيل أنه بعد “اجتماعات 
بناءة” مع كبار المسؤولني يف احلكومة وسلطات احلوثيني، اتفق الطرفان “من حيث المبدأ” عىل كيفية معاجلة التهديد 
عىل  مر  اليت  الهيكل،  أحادية  المتهالكة  النفط  ناقلة  تتلَق  ولم  العائم.  النفطي  صافر  خزان  يشكله  الذي  الكاريث  البييئ 
أي  النفط  برميل من  أكرث من مليون  45 عاًما، والراسية قبالة سواحل محافظة احلديدة وتحمل عىل متنها  تصنيعها 
صيانة تقريبًا منذ أكرث من سبع سنوات. دون نظام تهوية فّعال، ظلت الغازات المتفجرة ترتاكم يف الصهاريج. وسيشهد 
االقرتاح الذي تنسقه األمم المتحدة نقل النفط إىل سفينة أخرى. ومع ذلك، فقد اتبع احلوثيون نمًطا عىل مدى السنوات 
عن  يرتاجعون  ثم  السفينة،  لمعاجلة  المتحدة  األمم  المبدأ عىل خطط  حيث  من  الموافقة  يتمثل يف  الماضية  القليلة 
النوايا احلسنة اليت يبديها جميع المتحاورين إىل أفعال يف أقرب  الزتامهم. وبحسب غريسيل، “هناك حاجة إىل ترجمة 

وقت ممكن”.

نادي باريس يعلق مدفوعات الدين اليمني
يف منتصف يناير/ كانون الثاين، أعلن نادي باريس للبلدان الدائنة أنه مدد تعليقه لديون اليمن، مما يعين أن الباًلد لن تكون 
مسؤولة عن مدفوعات خدمة الديون اليت كانت مستحقة يف نهاية عام 2021. بحلول عام 2020، كان اليمن مدينًا بمبلغ 
1.68 مليار دوالر أمرييك ألعضاء نادي باريس. وذكر اإلعاًلن أن احلكومة اليمنية “الزتمت بتكريس الموارد المحررة من 
هذه المبادرة لزيادة اإلنفاق من أجل التخفيف من التأثرّي الصيح واالقتصادي واالجتماعي ألزمة كوفيد″19-، والسعي 

إىل تخفيف الديون من الدائنني الدوليني اآلخرين.

إنتاج النفط يف حضرموت: احملافظ يوقف الصادرات والشركة الكندية توقف 
العمليات

يف 25 يناير/كانون الثاين، هدد محافظ حرضموت فرج البحسين بوقف صادرات النفط من المحافظة. تضمنت مذكرة 
البحسين المكّونة من صفحتني والموجهة إىل رئيس احلكومة، معني عبدالملك سعيد، عدًدا من المطالب الشعبية، بما يف 
ذلك رفع حصة حرضموت من مبيعات النفط من 20% إىل 30%؛ والتنفيذ الفوري لمرشوع محطة توليد الطاقة البالغة 
100 ميجا؛ واستكمال صيانة محطة الريان للطاقة؛ والموافقة عىل تجنيد ودفع المخصصات المالية لـ10 آالف جندي 
إضايف إىل المنطقة العسكرية الثانية، إضافة إىل دفع رواتبهم المتأخرة. لطالما استخدم البحسين مرارًا وتكرارًا أسلوب 

الضغط خاًلل نزاعه الذي استمر سنوات طويلة مع احلكومة حول توزيع عائدات النفط.

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WDSP.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202020205%20RC%20HC%20Press%20Release%20on%20progress%20on%20SFO%20Safer%20-%20Eng%20FINAL.pdf
https://www.newyorker.com/magazine/2021/10/11/The-ship-that-became-a-bomb
https://clubdeparis.org/en/communications/press-release/the-republic-of-yemen-benefits-from-the-extension-of-the-dssi-13-01
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1250261708&Country=Yemen&topic=Economy&subtopic=For_5
https://www.facebook.com/FaragSalmenALbahsani/posts/484679839695636
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ويف 30 يناير/كانون الثاين، أفادت وكالة رويرتز أن رشكة كالفايل النفطية الكندية أوقفت عملياتها يف محافظة حرضموت 
بسبب تدهور األوضاع األمنية. وأخطرت كالفايل الموظفني والمتعاقدين يف 17 يناير/ كانون الثاين بتعليق العمليات يف 
الرشكة  بوابة  خارج  التفتيش  نقاط  من  األول  كانون  ديسمرب/   14 منذ  والنقل  اإلنتاج  تعطل  إىل  “مشرّية   ،9 القطاع 
يناير/  أوائل  المتظاهرون يف حرضموت بسبب تدهور األوضاع االقتصادية. ويف  الطرق”. ولعدة أشهر، احتج  وحواجز 
كانون الثاين، يف محافظة شبوة المجاورة، ظهرت تقارير عن انفجارات متعددة عىل طول خط األنابيب المؤدية إىل ميناء 

النشيمة لتصدير النفط.

مزيد من انخفاض قيمة الريال اليمني يف املناطق التي تسيطر عليها احلكومة
ثليث  يقرب من  2021، حيث خرست ما  تاريخيًا خاًلل عام  انخفاًضا  اليمين  الريال  اجلديدة من  النقدية  األوراق  شهدت 
قيمتها وانخفضت إىل 1726 ريااًل للدوالر الواحد. وجاء رد الرئيس هادي أواخر ديسمرب/كانون األول متمثاًًل يف تغيرّي 
مجلس المحافظني يف البنك المركزي اليمين بعدن، يف محاولة الستعادة ثقة المؤيدين األجانب ووقف االنخفاض يف 
قيمة الريال. اتُهمت إدارة البنك المركزي السابقة من ِقبل فريق اخلرباء الدوليني التابع أللمم المتحدة بالتواطؤ الختاًلس 
ما يقرب من نصف مليار دوالر من الوديعة السعودية. بدأ الريال يف التعايف يف الشهر األخرّي من عام 2021، وانتعش إىل 

781 ريااًل للدوالر بحلول 27 ديسمرب/ كانون األول.

إال أن االنتعاش يف قيمة الريال أواخر العام كان مؤقتًا. بحلول 2 يناير/ كانون الثاين، بلغت قيمته المتداولة نحو 1210 
رياالت للدوالر يف سوق الرصف الموازية. ورًدا عىل ذلك، يواصل البنك المركزي اليمين يف عدن التدخل من خاًلل تداول 
العماًلت األجنبية بالمزاد، ولكن التأثرّي حىت اآلن كان ضئياًًل. وانخفضت قيمة الريال بشكل مطرد، إىل أن وصل إىل 1200 
ريال يمين للدوالر الواحد يف 27 فرباير/ شباط، بعد ارتفاع طفيف يف أواخر يناير/ كانون الثاين وأوائل فرباير/ شباط. وعىل 
النقيض من ذلك، حافظت األوراق النقدية اليمنية القديمة عىل قيمتها يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون، حيث تم 

تداولها بني 604 – 600 ريال يمين للدوالر خاًلل شهري يناير/ كانون الثاين وفرباير/ شباط.

المصدر: الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء

https://www.reuters.com/business/energy/canadas-calvalley-says-it-suspended-oil-operations-yemens-hadramout-2022-01-30/
https://t.me/BoqashEcon/18148
https://sanaacenter.org/publications/analysis/13577
https://cby-ye.com/news/244
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17277
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جندي من القوات التابعة للمجلس االنتقالي اجلنوبي يؤدي صالة العشاء من مكان مطل على عدن، اليمن، 22 فبراير/ شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

مقال مصّور: احلياة يف عدن

عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المدعومة دوليًا، ال تقدم سوى أدىن مظاهر القبول لسلطة الرئيس عبدربه 
منصور هادي. فالمكاتب احلكومية المحلية تعلّق صورة الرئيس بكل تفاٍن، إال أن العلم القديم جلنوب اليمن هو الذي يُرفع 
فوق األبواب الرئيسية وجميع أنحاء المدينة، ويُرسم عىل اجلدران ويُخاط عىل زي القوات المسلحة اليت تؤّمن المدينة. 
تخضع عدن حاليًا لسلطة المجلس االنتقايل اجلنويب االنفصايل وعىل الرغم من أن المجلس جزء من حكومة هادي، إال 

أنه غالبًا ما يترصف كحزب معارض ساخط، ومسلح جيًدا ينتظر اآلخرين ليك يعيدوا تشغيل المدينة مرة أخرى.

ترضرت مدينة عدن بشدة عام 2015 عىل يد احلوثيني، الذين حاولوا السيطرة عىل المدينة بالقوة، باإلضافة إىل الغارات 
كما شهدت  نحو صنعاء.  التقهقر  إىل  احلوثيني  قوات  أجل دفع  السعودية من  تقوده  الذي  التحالف  اليت شنها  اجلوية 
السيطرة عىل  إماراتيًا  المدعوم  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  انزتع  عندما   ،2019 عام  العنيف  القتال  من  المزيد  المدينة 
المدينة من حكومة هادي، حلفائهم االسميني يف احلرب ضد احلوثيني. ويف األشهر األخرّية، اندلعت اشتباكات مسلحة يف 
المدينة نتيجة نزاعات بني المجلس االنتقايل وأمراء احلرب المحليني. ولم يُصلح سوى القليل من األرضار اليت تكبدتها 

المدينة خاًلل السنوات السبع الماضية.

أن  الرغم من  أمنية عامة. وعىل  وارتفاًعا يف األسعار ومخاوف  الكهرباء  نقًصا حاًدا يف  اليوم  يواجه سكان عدن  حيث 
المجلس االنتقايل وحكومة هادي قد امتنعا إىل حد كبرّي عن احلرب المفتوحة يف األشهر األخرّية، إال أن العاًلقة العدائية 
بينهما ما تزال مستمرة. هذه التحديات احلالية، اليت تُركت دون رادع، يمكن أن تستزنف صرب اجلمهور الضعيف مع ميل 

المجلس االنتقايل اجلنويب إىل اإللقاء باللوم عن المشاكل اليت تعاين منها المدينة عىل رشكائه احلاكمني.

لقد أمىض المصّور سام تارلينغ أسبوًعا يف عدن يف فرباير/ شباط، حيث التقط صورًا لمدينة بعيدة عن اخلطوط األمامية، 
لكنها ما تزال تعاين من وياًلت احلرب ومن رصاع احلكومة المنقسمة عىل احلكم.
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جندي من القوات التابعة للمجلس االنتقالي اجلنوبي يقف على دبابة متضررة يف عدن، اليمن، 22 فبراير/ شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

طفل يركب دراجته أمام مبنى دمرته احلرب يف عدن ، 22 فبراير/شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

كتابات على اجلدران والقمامة واحلطام تطغى على مبنى يف حي كريتر يف عدن. تضرر احلي بشدة يف عام 2015 بسبب غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أثناء 
احتالل احلوثيني للمدينة. لم يتم ترميم سوى جزء قليل جدا من األضرار التي حلقت باحلي يف السنوات التي تلت ذلك. 4 فبراير/شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء 

بعدسة سام تارلينغ
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امرأة متشي أمام جدارية باهتة لعلم اليمن اجلنوبي يف عدن، 22 فبراير/ شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

التونة وهي توضع على الثلج يف سوق السمك يف عدن. باتت األسماك، التي لطاملا كانت عنصرا غذائيًا أساسيا يف متناول العديد من اليمنيني، باهظة الثمن بشكل متزايد 
نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. 24 فبراير/شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

مريض ُيعالج يف وحدة العناية املركزة مبستشفى اجلمهورية يف عدن. املستشفى الذي كان يعتبر حديثا يف السابق هو اآلن متهالك ومتداعي إلى حد كبير، ويستقبل فئة 
من سكان عدن ممن ال يستطيعون حتمل تكاليف العالج يف مكان آخر. تستولي امليليشيات احمللية على طابقني لعالج مقاتليها. 23 فبراير/ شباط 2022 // صورة ملركز 

صنعاء بعدسة سام تارلينغ
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بيزاويت تيدروس أبريرا، 20 عاما، أثيوبية األصل، جتلس أمام الكشك الذي تعيش فيه داخل مخيم مؤقت يف عدن على بعد أقل من 100 متر أسفل الشاطئ الذي يضم 
منتجع يطل على واجهة بحرية. جاءت أبريرا إلى اليمن قبل 17 عاما مع والدتها، واعتقلت يف صنعاء العام املاضي بعد احتجاجها على اندالع حريق مروع يف مارس/ آذار 
2021 يف احدى مخيمات احتجاز املهاجرين. اعتقلت سلطات احلوثيني احملتجني، معظمهم من املهاجرين، وأرسلتهم يف شاحنات إلى الطرف اجلنوبي من األراضي التي 

يسيطرون عليها. كان أبريرا ضمن مجموعة سارت ليومني مشيًا على االقدام حتى عدن. تاريخ الصورة 25 فبراير/شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة سام تارلينغ

جندي من القوات التابعة للمجلس االنتقالي اجلنوبي يتناول البوظة على ظهر مركبة مزودة مبدفع رشاش يف عدن، اليمن. 24 فبراير/شباط 2022 // صورة ملركز صنعاء 
بعدسة سام تارلينغ
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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يف القمة التاسعة والعشرين جلامعة الدول العربية يف الظهران، اململكة العربية السعودية، 15 أبريل 2018 . مصدر الصورة: واس

مأزق اختيار رئيس ليس مقدًرا له الزعامة

ميساء شجاع الدين

مضت عرش سنوات عىل انتقال السلطة من الرئيس السابق عيل عبدالله صاحل، بعد 33 عاًما من ُحكمه، إىل نائبه عبدربه 
منصور هادي الذي ظل متواريًا يف الظل لمدة 18 عاًما كنائب لصاحل. يُعد صعود هادي الضعيف سياسيًا واألقل جاذبية 
عىل  قدرته  ظل  يف  األضعف  لبقاء  واضًحا  نموذًجا  الربوتوكولية،  بالمهام  سوى  يُكلف  يكن  لم  والذي  صاحل،  من  بكثرّي 

الصمود.

النتائج المحسومة  2012، إثر استفتاء كان فيه المرشح الوحيد. ورغم  12 فرباير/ شباط  توىل هادي زمام السلطة يف 
سلًفا، كان اإلقبال عىل التصويت مرتفًعا نسبيًا حيث أدىل 65 يف المائة من الناخبني المسجلني بأصواتهم. التصويت 

الشعيب بحد ذاته لم يكن لصاحل هادي كمرشح، بل كان محاولة إليجاد حل للوضع المزري الذي تعيشه الباًلد.

كان يُفرتض أن تدوم رئاسة هادي لفرتة قصرّية وانتقالية، يف محاولة إلنهاء األزمة السياسية اخلانقة اليت انعكست عىل 
سبل العيش وتوفر اخلدمات المتدهورة خاًلل انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس صاحل آنذاك. تعرض المزاج الشعيب إللحباط 

فيما بعد بسبب األداء الفوضوي للرئيس وحكومته، إال أن هادي تمكن من الصمود.

الهروب األول
كان هادي نائبًا لرئيس أركان القوات المسلحة يف جنوب اليمن حني اندلعت احلرب األهلية عام 1986، حيث كان مواليًا 
لرئيس جنوب اليمن آنذاك، عيل نارص محمد. بعد هزيمتهم يف المعارك القتالية الرضوس، فرّ محمد نارص إىل صنعاء مع 

اآلالف من الموالني له، بمن فيهم هادي.

بقي هادي يف صنعاء دون االضطاًلع بدور فاعل حىت قيام الوحدة عام 1990، حني طلب رئيس جنوب اليمن، عيل سالم 
واجلنود  العسكريني  الضباط  أن  إال  نُفذ.  الذي  المطلب  بمغادرة صنعاء، وهو  نارص محمد  إجبار عيل  البيض، من صاحل 

الموالني له بقوا.

رسعان ما أعقب الوحدة نشوب أزمة سياسية بني الفصائل الشمالية واجلنوبية، تفاقمت إىل حرب أهلية يف مايو/أيار 
1994. خاًلل فرتة الرصاع، عّول صاحل عىل دعم القوات العسكرية اجلنوبية والقادة الذين ُهزموا يف حرب 1986، بمن فيهم 
هادي. خاًلل احلرب القصرّية، اليت انترص فيها صاحل واحلكومة يف صنعاء يف 7 يوليو/ تموز 1994، ُعنيِّ هادي وزيرًا للدفاع. 

وما لبث أن ُعنيِّ نائبًا للرئيس صاحل يف أكتوبر/ ترشين األول 1994.

https://sanaacenter.org/ar/member/maysaa-shuja-aldeen
https://www.electionguide.org/countries/id/237/
https://www.electionguide.org/countries/id/237/
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صعود هادي إىل منصب نائب الرئيس كان تعبرّيًا عن أمرين: أواًل، قضت الرصاعات الدموية يف اجلنوب، وخاصة احلرب 
إحكام  تعقيًدا  األمر  زاد  وما  اجلنوب.  المؤثرين يف  والعسكريني  السياسيني  القادة  1986، عىل معظم  عام  األهلية يف 
احلزب االشرتايك احلاكم يف جنوب اليمن قبضته السلطوية، واليت لم تسمح بظهور شخصيات سياسية جديدة. وهكذا، 
مثّل هادي الفلول الضعيفة من النخب اجلنوبية، وهو ما عاد بالنفع عىل القيادة يف الشمال اليت كانت تسعى إىل تمثيل 
“الوحدة الوطنية”. ثانيًا، كان الُعرف السائد بني اجلمهوريات العربية هو تعيني نواب رؤساء ال يشكلون تهديًدا للسلطة 

المطلقة للرئيس. بالتايل كان هادي الرجل المناسب لهذا المنصب.

البحث عن رئيس ضعيف
لم يكن هادي شخصية معروفة كثرّيًا لدى الشعب ولم يكن منخرًطا بشكل بارز يف القرارات اجلوهرية كنائب للرئيس. إال 
أنه كان مقربًا من عيل محسن األحمر، القائد العسكري القوي ونائب الرئيس احلايل يف حكومة هادي. خاًلل االنتفاضة 
الشعبية عام 2011، وجدت النخب السياسية نفسها يف مأزق البحث عن حلول وبدائل حلُكم صاحل. كان هؤالء الزعماء 
يف  أنفسهم  ووجدوا  العرشين،  القرن  سبعينيات  نهاية  منذ  اليمن  عىل  يسيطرون  والقبليون  والعسكريون  احلزبيون 
مواجهة صعود تيارات مختلفة: تمرد يف الشمال؛ وحركة انفصالية سلمية يف اجلنوب؛ وانتفاضة شعبية سلمية متنامية 
عام 2011. أفىض انخراط الشباب إىل أن تصبح هذه احلركات أكرث تطرًفا يف مطالبها بالتغيرّي والطموحات اليت تبنتها، سواء 
كانت دينية أو مدنية. كانت هذه احلركات يف مواجهة مجموعة من النخب المسنة اليت حاولت يائسة إيجاد حلول من 

صندوق حيلها السياسية الذي عفا عليه الزمن.

اختارت هذه النخبة حلولها المعتادة يف أوقات األزمات: التحالفات الهشة، وموازنة القوى، والتوصل إىل تسويات. أدى 
ذلك إىل صياغة مبادرة مجلس التعاون اخللييج، اليت عكست طموحهم السيايس المحدود، ورغبتهم النمطية يف التحايل 
عىل األسباب اجلذرية اللضطرابات، وعدم تبين فهم حقيقي للتهديد اخلطرّي الذي تتعرض له الباًلد. يف نهاية المطاف، كُلف 
الرئيس هادي البالغ من العمر 68 عاًما ورئيس الوزراء محمد باسندوة البالغ من العمر 77 عاًما بإنقاذ الباًلد واستكمال 

ثورة الشباب.

وقع االختيار عىل هادي كمرشح بتوافق اآلراء، جزئيًا بُحكم كونه الرجل الثاين دستوريًا يف ترتيب تويل منصب الرئاسة. 
المشهد؛ ورئيس  الموالني له من غرّي المؤثرين عىل  بـ”عيل مجور“؛ أحد  الواقع، كان صاحل يميل إىل استبدال هادي  يف 
وزرائه آنذاك. أرص هادي، إىل جانب تكتل أحزاب اللقاء المشرتك المعارض، عىل إدراجه يف االتفاق كبديل لصاحل، خشية 
أن يستبدله صاحل يف أي حلظة كنائب للرئيس. العامل الثاين الذي صّب يف مصلحة هادي هو ضعفه السيايس الذي جذب 

االنتهازيني.

كان من بني مؤيدي هادي شخصيات سياسية من ضمنها عيل محسن وحميد األحمر، الشيخ القبيل البارز الموايل حلزب 
اإلصاًلح. كان عيل محسن، الذي انشق عن النظام وأعلن دعمه النتفاضة 2011، أيًضا حليًفا قويًا حلزب اإلصاًلح اإلساًلمي، 
المعارضة  أحزاب  من  أعضاء  كان  بالمثل،  اإلعاًلم.  وسائل  عىل  حضورًا  واألكرث  االحتجاجات  يف  تنظيًما  األكرث  التكتل 
ينظرون إىل باسندوة -الذي اضطر إىل اإلنكار علنًا بأنه مدين بالفضل أللحمر -كشخصية ضعيفة يسهل التحكم بها، ما 
جعله خيارًا جذابًا لتبوء منصب رئيس وزراء المرحلة االنتقالية. يف خضم هذه المناورات، عاشت الدولة اليمنية أخطر 

مراحلها بقيادة شخصيات غرّي ُملهمة، بينما حال الفساد والسلطوية دون ظهور قيادات جديدة فاعلة.

على خطى صالح
لم يُخِف المقربون من هادي بتاتًا حقيقة أنه كان أحد أكرب المعجبني بصاحل. فقد أثر تقييم صاحل أللشخاص من حوله 
عىل هادي بشكل كبرّي. الحًقا، كانت تعيينات هادي تقترص عادة عىل أعضاء من الدائرة المقربة من صاحل. حاول هادي 
أن يحذو حذو صاحل بطرق أخرى، من أجل البقاء يف السلطة ألطول فرتة ممكنة واحتكار احلُكم. لكن يف حني كان صاحل 
شخصية نشطة للغاية، كان يُعرف عن هادي الذي يعاين من مشاكل صحية عديدة، بأنه أقل نشاًطا. كان صاحل يتمتع 
بشبكة واسعة من العاًلقات بسبب مهاراته االجتماعية، يف حني تفتقر طبيعة هادي االنطوائية إىل مثل هذه الكاريزما 
واحلضور. أسس صاحل نظام ُحكم مناسب له يضم مخلصني له عىل مدى عقود من الزمن، يف حني أصبح هادي رئيًسا 

لبلد يعاين من االستقطاب، وورث نظاًما محفوًفا بالمخاطر وهًشا بسبب الفساد والمحسوبية والمظالم المرتاكمة.

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/gcc_initiative_yemen_english.pdf
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-04-22-1.1425291
https://www.shabwahalhadath.info/news/7923
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يف نهاية المطاف، قرر قادة األحزاب إعادة صياغة الفرتة االنتقالية لتنطوي عىل مجموعة من المهام اليت تتطلب اإلنجاز، 
عوًضا عن كونها فرتة زمنية معينة. فتح ذلك المجال أمام تمديد فرتة الرئاسة االنتقالية لمدة عامني، ما أعاد أللذهان 
ُخطى سلف هادي، الذي مدد فرتة واليته مرة تلو األخرى. يف وقت الحق، نأى هادي بنفسه عن رشيكيه يف السلطة، حزب 
اإلصاًلح وعيل محسن. كان المستشارون المحيطون به إما متعاطفني مع جماعة احلوثيني أو ال يتمتعون ببُعد نظر، ويف 
فرتة كانت فيها القوى اإلقليمية شديدة العداء تجاه جماعة اإلخوان المسلمني اليت يرتبط بها حزب اإلصاًلح، غض هادي 
الموالية  اجليش  2014، عن دعم وحدات  عام  اليمنية  اجلوية  تقاعست القوات  احلوثيني.  العسكري  التوسع  الطرف عن 
لعيل محسن اليت كانت تقاتل احلوثيني يف محافظة عمران، المتاخمة للعاصمة صنعاء. ثم رفض هادي دعوات القادة 
المطاف بعد مقاومة  نهاية  اليت سقطت يف  أوامره لمواجهة احلوثيني وصّد تقدمهم نحو صنعاء،  بإصدار  العسكريني 

عسكرية ال تذكر.

الهروب الثاني
ُسلمت صنعاء للحوثيني كجزء من مقامرة كبرّية من َقبل صاحل وهادي. يف صباح 21 سبتمرب/ أيلول 2014، أي يوم سقوط 
العاصمة، توجه قادة األحزاب السياسية إىل القرص الرئايس لتوقيع اتفاق مع احلوثيني. سلموا هواتفهم المحمولة عند 

البوابة، دون أن يدركوا أنهم سيبقون هناك يوًما كاماًًل، معزولون عن العالم اخلاريج.

يف المساء، ذهب احلوثيون إىل القرص وفاجأوا من ُعزلوا داخل دار الرئاسة بخرب سيطرتهم عىل المدينة. وقعوا عىل اتفاق 
السلم والرشاكة الوطنية، وهي خطة وضعها هادي مع احلوثيني يف محاولة لتجنب توسع نطاق احلرب. كان المشهد 

مهينًا، وكشف بوضوح هشاشة النخب اليمنية، اليت وقعت عىل اتفاق يرُشعن سقوط العاصمة بيد ميليشيا.

كان من السذاجة تصّور أن احلوثيني سيلزتمون باتفاق سيايس تم توقيعه بعد تحييد اجليش اليمين. كانت اجلماعة تفتقر 
إىل قاعدة دعم شعبية أو خربة سياسية تسمح لها بالمشاركة يف االنتخابات. عوًضا عن ذلك، واصل احلوثيون فرض 
وجودهم بالقوة، وهي ممارسات قوبلت بمزيد من التنازالت. لم يلزتموا بالملحق األمين اللتفاق، الذي تضمن بنوًدا تنص 
عىل انسحاب قواتهم من صنعاء وبقية المدن بعد تشكيل حكومة تكنوقراط. استمر تعنتهم وتوسعهم بقوة الساًلح حىت 
انفجرت أزمة سياسية مرة أخرى يف يناير/ كانون الثاين 2015، عندما اختطف احلوثيون مدير مكتب الرئيس هادي، أحمد 
عوض بن مبارك )وزير خارجية احلكومة اليمنية حاليًا(، بحجة محاولة لمنع تقسيم اليمن ضمن نظام فيدرايل جديد عىل 

النحو المنصوص عليه يف مسودة الدستور اجلديد. أُطلق رساحه نهاية المطاف عرب وساطة قبلية.

نائب رئيس  اليت تضمنت تعيني  الثاين/يناير، فرض احلوثيون رشوطهم  22 كانون  بتأريخ  اجتماع عاصف مع هادي  يف 
موال لهم. عوًضا عن قبول مثل هذا اإلذالل، استقال هادي وخالد بحاح )الذي خلف باسندوة كرئيس للوزراء عام 2014( 

ليضعهما احلوثيون الحًقا تحت اإلقامة اجلربية.

المجلس  رئيس  الرئيس وتعيني  االجتماع إلقرار استقالة  النواب  ينبغي عىل مجلس  الدستورية، كان  وفًقا إللجراءات 
آنذاك، يحىي الراعي، خلًفا له. كان هذا هو المسار الذي سعى إليه الرئيس السابق صاحل، حيث كان حزبه “المؤتمر الشعيب 
العام” يتمتع بأغلبية يف المجلس. إاّل أن احلوثيني رفضوا هذا المسار، معلنني يف 6 فرباير/شباط 2015 أنهم سيحكمون 

الباًلد تحت سلطة اللجنة الثورية العليا بقيادة زعيم اجلماعة عبدالملك احلويث.

 ،2015 21 فرباير/شباط  إاّل أن هادي فرّ بعدها إىل عدن يف  بدا يف تلك اللحظة أن قصة هادي قد شارفت عىل نهايتها. 
وتراجع عن استقالته اليت لم يُقرها الربلمان قط، وأعلن بطاًلنها، وفًقا للدستور.

الهروب األخير
تصاعدت حدة الوضع العسكري يف عدن، وبلغ ذروته حني استخدم احلوثيون القوات اجلوية اليمنية لشن غارات جوية 
الزحف  -الذي تحالفت قواته مع احلوثيني يف  السابق صاحل  2015. دعا الرئيس  19 مارس/آذار  المعاشيق يف  عىل قرص 
جنوبًا نحو عدن -هادي إىل الفرار عرب جيبويت، يف إشارة إىل أسلوب فرار االنفصاليني اجلنوبيني خاًلل احلرب األهلية عام 

.1994

https://www.noonpost.com/content/1916
https://www.al-monitor.com/originals/2014/07/fall-of-amran-yemen-and-the-repercussions.html
https://www.al-monitor.com/originals/2014/07/fall-of-amran-yemen-and-the-repercussions.html
https://www.al-monitor.com/originals/2014/07/fall-of-amran-yemen-and-the-repercussions.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/darp/dv/darp20141204_05_/darp20141204_05_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/darp/dv/darp20141204_05_/darp20141204_05_en.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30862528
https://www.france24.com/ar/20150122-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-02-23-1.2318415
https://m.al-sharq.com/article/19/03/2015/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://almasdaronline.com/article/69159
https://m.al-sharq.com/article/19/03/2015/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86
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قرر هادي الهروب للمرة الثالثة واألخرّية، مغادرًا اليمن. سافر عرب محافظة المهرة إىل سلطنة ُعمان يف 25 مارس/آذار 
المطاف يف  به  انتهى  األمر،  بادئ  تردد هادي  رغم  استضافته.  السعوديني أرصوا عىل  أن  الُعمانيون  أبلغه  2015 حيث 
الرياض. بدأ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات بعد يوم واحد، أي بتاريخ 26 مارس/آذار 2015. ذكر هادي 
إىل  الذين جلأوا  والمسؤولني  السياسية  النخب  اليمن عودة  نادرًا ما شهدت  بدأ دون علمه.  التدخل  أن  يف وقت الحق 
السعودية، بما يف ذلك األرسة المالكة يف الشمال يف ستينيات القرن المايض، وقادة احلزب االشرتايك الذين غادروا بعد 

احلرب األهلية عام 1994. لم يعد هادي إىل اليمن باستثناء زيارات قصرّية إىل عدن، كانت آخرها عام 2017.

متالزمة هادي واحلرب
بعد 10 سنوات عىل توليه الرئاسة، قىض هادي سبعة منها خارج اليمن، تكُمن قيمة هادي كرئيس فقط يف توفرّي العباءة 
بداية احلرب، والذي يربط  القرار يف  السعودية استصدار  2216. ضمنت  الدويل رقم  تنفيذ قرار مجلس األمن  لمواصلة 
رشعية احلكومة اليمنية بهادي ويربر التدخل السعودي باعتباره يهدف إىل استعادة السلطة الرشعية يف صنعاء. بالنسبة 
لهادي، يعتمد بقاؤه كرئيس عىل استمرار احلرب اليت استفاد منها أبناؤه حيث يُزعم أنهم يرتأسون شبكة فساد واسعة 

النطاق.

النُخب السياسية المسؤولة عن صعود هادي هي ذات النخب اليت تتصدر المشهد السيايس اآلن، وال يبدو أنها تعلمت 
من أخطائها. عمدت هذه النخب عىل تمكني بعض الشخصيات اليت ُولدت من رحم احلركة الشبابية، إال أنها شخصيات 
تتسم بنفس االنتهازية وتشاطرهم طموحهم السيايس المحدود. بدون وخز الضمرّي أو وجود رغبة يف وضع مصاحل الباًلد 

يف المقام األول، يظل أجيال من اليمنيني يعانون من لعنة إرث هذه النخبة السياسة اليمنية.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=UhDZCoMstKA
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/10306
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املشهد من صنعاء: قصف مكثف وأزمات مركبة

سالم احلربي

مالحظة من المحرر: ُمنح المؤلف وجميع األشخاص المذكورين يف هذه المقالة أسماء مستعارة حلمايتهم عرب إبقاء هوياتهم طي الكتمان.

يف 25 يناير/كانون الثاين، استيقظت سلمى )٧ أعوام( عىل وقع انفجار هائل حني قصفت طائرات التحالف معسكر احلفا، 
رشيق صنعاء. سقطت سلمى من رسيرها تسبح يف ظاًلم الغرفة، ومألت رصخاتها المذعورة أرجاء المزنل وهي تركض 
بحثًا عن والديها يف الغرفة المجاورة، اللذين اصطدمت أجسادهما وسقطا عىل األرض أثناء تسابقهما للوصول إليها، 

قبل أن يصل والدها إىل مفتاح اإلضاءة.

أعادت الغارات اجلوية المكثفة واحلثيثة يف يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط، اليت تعد األعنف خاًلل السنوات األخرّية، إىل 
األذهان ما شهدته صنعاء وسكانها خاًلل األيام األوىل من تدخل التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن. هذه المرة، 
جاء قصف طائرات التحالف رًدا عىل الهجمات اليت شنتها جماعة احلوثيني بالطائرات المسرّّية والصواريخ ضد اإلمارات. 
المجاورة شمايل صنعاء،  الديلمي اجلوية  2015: مطار صنعاء، وقاعدة  المعتادة منذ عام  مرة أخرى، ُقصفت األهداف 
الغرب -حيث يضم األخرّيان مخازن أسلحة -ومعسكر احلفا  النهدين إىل اجلنوب، وجبل عطان إىل  الرئاسة وجبل  ودار 
الواقع عىل بُعد كيلومرت واحد تقريبًا من مزنل سلمى، إضافة إىل معسكر الصيانة، ومقر الفرقة العسكرية األوىل سابًقا، 
وكلية الطرّيان، والقيادة العامة للجيش يف قلب المدينة. كما امتدت حملة القصف األخرّية لتشمل المؤسسات المدنية 

واألحياء السكنية.

المؤسسة  مبىن  قصف  أدى  للتحالف،  اجلديدة  األهداف  ضمن  وصنعاء  احلديدة  يف  االتصاالت  مؤسسة  مقرات  كانت 
وأدى قصف مقر  اليمن.  أنحاء  أيام يف مختلف  اإلنرتنت ألربعة  انقطاع خدمة  إىل  الثاين  كانون  يناير/   20 باحلديدة يف 
المؤسسة بصنعاء، يف 14 فرباير/شباط، إىل قطع االتصاالت الهاتفية الدولية عن اليمن. كما استهُدفت أبراج اللتصاالت 

يف محافظيت ذمار وتعز أواخر كانون الثاين/يناير وأوائل شباط/فرباير.

يف ليلة 18 يناير/كانون الثاين، قصف التحالف مزناًل سكنيًا يف المدينة الليبية بصنعاء، وُقتل 14 شخًصا، بينهم العميد 
عبدالله اجلنيد. زعم التحالف أن اجلنيد كان مسؤواًل عن برنامج الطائرات المسرّّية للحوثيني، محاواًل تربير قصفه منطقة 
مدنية يف ممارسة يجرمها القانون الدويل. تسبب القصف بتدمرّي عدة منازل مجاورة. كان التحالف قد عِمد استهداف 
منازل سكنية خاًلل السنوات األوىل من احلرب، ويف عام 2016، قصف مزنل القايض يحىي الرفيد الذي كلفته سلطات 
احلوثيني بتويل ملف محاكمة الرئيس عبدربه منصور هادي. كان مزنل الرفيد يقع عىل بعد أقل من كيلومرتين من مزنل 

اجلنيد، شمايل صنعاء.

أدت تحذيرات التحالف باالبتعاد عن المنشآت العسكرية إىل تفاقم المخاوف بني السكان، مما زاد من االرتباك والقلق 

مدينة صنعاء القدمية، 24 يوليو/متوز 2019. الصورة ملركز صنعاء. التقطها عاصم البوسي

https://sanaacenter.org/ar/authors/salam-al-harbi
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بسبب الطبيعة غرّي المحددة لهذه التحذيرات. لم يتمكن سكان صنعاء من تحديد المواقع اليت يجب عليهم تجنبها، كما 
أن استهداف المنازل السكنية زاد من صعوبة مثل هذه التقديرات.

أثبتت األيام األربعة من انقطاع اإلنرتنت بأنها األكرث رعبًا وعزلة للعديد من سكان صنعاء. لم يكن باإلمكان تحديد مواقع 
األصدقاء  عىل  االطمئنان  تعذر  كما  االجتماعي.  التواصل  وسائل  خاًلل  من  عادة  معرفتها  يسهل  كان  واليت  القصف، 

والمعارف إال بعد تحديد موقع القصف. تمكن السكان من الصمود خاًلل الغارات المتواصلة بطرق متنوعة.

يف 26 يناير/كانون الثاين، كان نبيل عىل سطح مزنله القريب من جبل النهدين المجاور للقرص الرئايس، يعيد ضبط طبق 
استقبال األقمار الصناعية اخلاص به لمتابعة القنوات اإلخبارية بعد انقطاع اإلنرتنت. فجأة، شعر بقوة اهزتاز شديدة 
دفعته إىل داخل الطبق، بالزتامن مع دوي انفجار هائل ووميض كتلة من اللهب اخرتقت سكون الليل وظلمته. استمر 

استهداف المنطقة عىل مدار األيام القليلة التالية، ال سيما يف أوقات متأخرة من الليل.

كان طابور طويل من السيارات مصطًفا أمام محطة وقود يف منطقة سواد حنش، تتوسط عدًدا من أهداف التحالف بما 
يف ذلك مقر الفرقة األوىل مدرع ومعسكر الصيانة. وعىل وقع انفجار قريب، فرّ السائقون الذين كانت سياراتهم ال تزال 

تحتوي عىل بعض الوقود، بينما ترك آخرون سياراتهم خلفهم وفروا باحثني عن بر األمان.

سبق القصف اللييل تحليق مكثف لطائرات التحالف نهارًا عىل علو منخفض، وأصبح صوت الطائرات احلربية جزًءا من 
التلوث الضوضايئ اليومي يف صنعاء. أثارت الطلعات اجلوية مخاوف السكان بشأن ما سيأيت بعد ذلك. وأدت الشائعات 
إىل تفاقم القلق واخلوف بني سكان بعض األحياء، كمنطقة التحرير اليت تبادل سكانها معلومات مجهولة المصدر أنه 
سيتم استهداف جرس الصداقة، الذي يفصل بني مقر البنك المركزي اليمين ومكاتب الرئاسة. قىض معظم السكان نتيجة 
ذلك عدة ليال خارج منازلهم. يُذكر أن مثل هذه الشائعات راجت عىل نطاق واسع يف بداية احلرب، قبل أن يكتشف السكان 
أن اللصوص غالبًا ما كانوا يقفون وراءها، إذ يسهل نهب المنازل اخلالية من السكان. ال يزال بعض السكان يستجيبون 
لهذه الشائعات، إال أنه يتم حاليًا إخاًلء المنازل والممتلكات من النساء واألطفال فقط يف حني يبقى رب األرسة حلمايتها.

قلب  الواقع يف  الترشيفات،  أعقاب قصف معسكر  أبوابها يف  التجارية  المحاًلت  من  العديد  أغلقت  يف سياق متصل، 
العاصمة، والذي يتوسط عدًدا من أبرز الشوارع مثل شارع الزبرّيي وشارع هائل )من المفارقة أن االسم الرسمي أللخرّي 
هو شارع الرياض(. ترضرت واجهات المباين المقابلة للمعسكر، بما يف ذلك مستشفى العلياء ومستشفى مغريب للعيون 

يف شارع الزبرّيي.

رغم شدة القصف المستمر يف صنعاء خاًلل األسابيع األخرّية وعواقبه المأساوية عىل السكان، ال يزال الهدف من شن 
هذه الغارات اجلوية غرّي واضح. علّقت الكاتبة اليمنية برشى المقطري عىل صفحتها عىل فيسبوك، قائلة: “حصيلة غارات 
السعودية عىل صنعاء خاًلل أسبوع من فرباير احلايل: مقتل قطيع غنم لراعي مسكني فقد مصدر رزقه، مقتل بائع رومي 

)ذرة شامية(، تدمرّي مبىن تيليمن. هذه األهداف االسرتاتيجية للتحالف العرويب…”.

يف 31 يناير/كانون الثاين، نرش الصحفي عمار األصبيح، وهو من سكان يح النهضة يف صنعاء، ما ييل عىل فيسبوك: “… 
رضبات جوية متواصلة عىل يح النهضة، عنيفة جًدا لم أشهدها منذ بداية احلرب. كل الرضبات قريبة منا، تكرس زجاج 
تتساقط جوار  أسمعها  االنفجارات  الضغط. شظايا  اإلسمنت من حوله من شدة  وتساقط  انفتح  البيت  باب  النوافذ، 

البيت. ال أستطيع الكتابة أكرث. الوضع مخيف”.

خلص أحد سكان منطقة التحرير، الذي تحدث إىل مركز صنعاء رشيطة عدم الكشف عن هويته، الوضع المتدهور يف 
العاصمة بداية العام اجلديد:

الوقود اخلانقة،  أزمة  اندلعت  أنه عام مشؤوم(، فقد بدأ بالقصف، ثم  2022 بقدمه اليرسى )يقصد  العام  “دخل علينا 
وانقطعت خدمة اإلنرتنت، وأُغلقت ست إذاعات محلية كانت تسلينا بالمنوعات الغنائية. وبنفس الوقت ارتفعت أسعار 
السلع نتيجة أزمة الوقود، وأصبح احلصول عىل أسطوانة غاز مزنيل أصعب من احلصول عىل المخدرات. ارتفعت أعداد 
اجلثث العائدة من جبهات القتال بشكل مرعب. حني تعيش يف بلد تزيد فيه فرص الموت عن فرص احلياة عليك أن تخاف. 

يف الوقت نفسه، عليك نرش التفاؤل يف أوساط أرستك حىت تتمكن من مواصلة ما تيرس لها من احلياة”.

سالم احلريب هو أحد سكان صنعاء، وتم حجب هويته احلقيقية ألسباب أمنية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4780351015346892&id=100001161216972
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4780351015346892&id=100001161216972
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217548242652758&id=1677998896
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ماذا يخبرنا تقرير فريق األمم املتحدة اجلديد 
عن العالقات بني إيران واحلوثيني؟

د. توماس جونو

قبل 10 سنوات، كانت العاًلقات بني إيران واحلوثيني تُعد هامشية. أما اليوم، يُعد احلوثيون أحد أهم الرشكاء يف شبكة 
إيران  بني  الرشاكة  تطور  بحث  إن  المنطقة.  مستوى  عىل  إيران  تدعمها  اليت  احلكومية  غرّي  المسلحة  الفاعلة  األطراف 
واحلوثيني مسألة صعبة؛ فهناك معلومات محدودة متاحة علنًا حول الديناميكيات السياسية بني قادة كاًل اجلانبني أو 

حول طبيعة الدعم العسكري اإليراين.

ظلت تقارير فريق اخلرباء المعين باليمن، اليت تُقدم سنويًا إىل مجلس األمن الدويل، أحد المصادر القليلة للمعلومات 
الموثوقة طوال السنوات الماضية. يقدم التقرير األخرّي، الذي صدر أواخر يناير/كانون الثاين، نظرة ثاقبة إضافية حول 
سياسات إيران يف اليمن. كما يتناول تقرير فريق اخلرباء مواضيع أخرى، مثل القضايا االقتصادية والتطورات عىل ساحة 

المعركة، إال أنها ليست محور الرتكزي يف هذا المقال.

تضمنت تقارير سابقة لفريق اخلرباء معلومات عكست اتجاهات جديدة مهمة، ال سيما فيما يتعلق بقدرات احلوثيني من 
حيث الصواريخ والطائرات المسرّّية وإدماج اجلماعة يف شبكات التهريب العالمية إليران. ال يكشف التقرير األخرّي، الذي 
يغطي الفرتة من 6 ديسمرب/ كانون األول 2020 إىل 5 ديسمرب/ كانون األول 2021، عن أي تطورات دراماتيكية من هذا 

القبيل، لكنه يؤكد بأن االتجاهات احلالية تتعزز بشكل أكرب.

واصل احلوثيون عام 2021 شن هجمات بالطائرات المسرّّية والصواريخ ضد السعودية، مستهدفني المناطق احلدودية 
عن  فضاًًل   ) بدر طراز  من  وصواريخ   -2Kقاصف طراز  من  مسرّّية  طائرات  )مثل  المدى  ومتوسطة  قصرّية  بمنظومات 
المسرّّية من طراز  الطائرات  المدى )ال سيما  الباًلد بمنظومات أخرى طويلة  التحتية احليوية يف عمق  البنية  استهداف 
صماد وصواريخ كروز من طراز القدس وصواريخ ذو الفقار الباليستية(.]1] وقعت الهجمات عىل المناطق احلدودية عدة 
مرات يف األسبوع طوال عام 2021، وكثرّيًا ما استُخدمت طائرات مسرّّية وصواريخ متعددة. ووفًقا لفريق اخلرباء، يوضح 
هذا أن احلوثيني ما يزالون “قادرين بسهولة” عىل اقتناء مكونات هذه المنظومات من اخلارج وتجميعها محليًا. أحاط 
فريق اخلرباء علًما بهجوم واحد فقط، بصاروخ كروز وثاًلث هجمات بقذائف باليستية بعيدة المدى عام 2021؛ هذا يشرّي 
يف رأيه إىل أن احلوثيني ما يزالون يعانون من أجل احلصول عىل مكونات أكرث تطورًا من اخلارج للمنظومات بعيدة المدى.

تسببت الهجمات القليلة بالطائرات المسرّّية والصواريخ بعيدة المدى يف أرضار محدودة. لم يكن الهدف األسايس وراءها 
https://www.securi- .23 1 “التقرير النهايئ لفريق اخلرباء المعين باليمن المنشأ عماًل بقرار مجلس األمن”، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 26 يناير/كانون الثاين 2022، ص 

tycouncilreport.org/atf/cf/{65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9}/S_2022_50.pdf

https://sanaacenter.org/ar/member/thomas-juneau
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/S_2022_50.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/S_2022_50.pdf
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المنال  قريب  تقريبًا كذلك، هدف  أو  بأكملها،  السعودية  أن  إشارة واضحة مفادها  أرسلوا  فقد  بل سياسيًا؛  عسكريًا، 
للحوثيني. كما حققت الهجمات عىل اإلمارات أوائل 2022 إنجازًا مماثاًًل. الهدف األسايس للحوثيني من شن مثل هذه 
لمنظومات  استخدامهم  عكس  )عىل  المطاف  نهاية  المفاوضات  يف  نفوذ  وبناء  خصومهم  عىل  الضغط  هو  الرضبات 
(. من غرّي المرجح أن  قصرّية المدى داخل اليمن، واليت لها غرض عسكري واضح يتمثل يف إحلاق أكرب قدر ممكن من الرضر
يوافق احلوثيون عىل التخيل عن هذه المنظومات المتقدمة أو التنازل عن اقتنائها يف أي تسوية لما بعد احلرب. والرسالة 

هي أن عىل السعودية ورشكائها االعرتاف بتوازن القوى اجلديد هذا، أو مواجهة المزيد من الهجمات.

المياه  طريق  عن  المنقولة  المرتجلة  المتفجرة  األجهزة  استخدام  يف  احلوثيني  استمرار  عن  اخلرباء  فريق  أفاد  كما 
)WBIEDS( يف البحر األحمر. يقدر فريق اخلرباء أن اجلماعة شنت أربع هجمات من هذا القبيل عام 2021، بما يف ذلك 
هجمات ضد السفن الراسية يف منشآت نفطية بالسعودية عىل بُعد أكرث من 1000 كيلو مرت. استخدمت بعض هذه 
الهجمات نوًعا جديًدا من األجهزة المتفجرة المرتجلة المنقولة عن طريق المياه )WBIEDS(، لم يجرِ اإلباًلغ عنها من 
قبل، واليت تعمل بمحركني خارجيني. وبالنظر إىل المسافة الممتدة إىل المنشآت البحرية يف السعودية، قدر فريق اخلرباء 
أن بعض الهجمات لم تُشن من سواحل اليمن، بل من “سفينة أُم” يف عرض البحر.]2] وهذا من شأنه أن يشكل تطورًا مهًما، 

حيث يدل عىل نفوذ وطموح مزتايد للحوثيني يف البحر األحمر.

ِقبل  -من  للصيد  رشاعية  مراكب  تكون  ما  -عادة  الصغرّية  للسفن  متعددة  مصادرة  عمليات  هناك  كانت   ،2021 عام 
البحرية األمريكية وحلفائها ورشكائها، حيث استمرت جهودها لوقف تهريب األسلحة. حملت إحدى هذه السفن، اليت 
اعرتضتها البحرية األمريكية يف 11 فرباير/شباط، عىل متنها 3752 بندًقا هجوميًا، و198 مدفًعا رشاًشا، ومكونات المدافع 
الرشاشة الثقيلة، وقاذفات قنابل صاروخية. يف العديد من احلاالت، لم يتمكن فريق اخلرباء من تحديد -بدرجة عالية من 
اليقني -أن األسلحة مصدرها إيران وأنها كانت يف طريقها إىل احلوثيني. إال أنه تمكن يف حاالت عديدة من إثبات أن بعض 
األسلحة كانت عىل األقل إيرانية المنشأ، يف حني أن البعض اآلخر منشأها بلدان أخرى )مثل الصني وبياًلروسيا( ولكن 
قد تكون استحوذت عليها إيران من جهة مورّدة أخرى. عىل سبيل المثال، من المرجح أن تكون قاذفات آر يب يج اليت تم 
االستياًلء عليها يف فرباير/شباط إيرانية المنشأ، وكذلك األسلحة األخرى اليت تم االستياًلء عليها يف وقت الحق من العام. 
كما أظهر تحقيق فريق اخلرباء أيًضا أن إيران تواصل عىل األرجح تهريب كميات أقل من األسلحة باستخدام طرق برية 
تمر عرب ُعمان، كما يتضح من االستياًلء عىل سبعة مناظرّي أسلحة حرارية صينية إيرانية الصنع عند معرب ِشحن احلدودي 

الرابط بني ُعمان واليمن يف يونيو/حزيران.

تؤكد هذه النتائج المتوصل إليها اتجاًها قائًما من قبل؛ تواصل إيران تهريب كميات كبرّية من األسلحة الصغرّية فضاًًل 
عن مكونات معقدة تكنولوجيًا للمنظومات المتقدمة، بشكل رئييس عن طريق البحر، ولكن عرب ُعمان أيًضا وإن بدرجة 
إيران )مع وجود حاالت معروفة لنقاط إعادة شحن يف عرض  أقل. يف بعض احلاالت، تأيت هذه الشحنات مبارشة من 
البحر أو يف الصومال(. أحد أهم التطورات اليت شهدتها السنوات األخرّية، واليت تأكدت وتسارعت وترّيتها عام 2021، هو 
تزايد اإلدماج القوي للحوثيني يف شبكات سلسلة اإلمداد العالمية إليران من األسلحة وقطع غيار األسلحة والمواد ذات 
االستخدام المزدوج. وحسبما يؤكد التقرير اجلديد، فإن احلوثيني “يواصلون احلصول عىل المكونات المهمة لمنظومات 
أسلحتهم من رشكات يف أوروبا وآسيا”.]3] وحقق فريق اخلرباء يف سلسلة حيازة )سلسلة تتبع( مواد مثل جهاز إرسال 
المطاف كُمكّون يف صاروخ كروز استُخدم لشن هجوم ضد جدة  به  وانتهى  ألمانيا،  األمر يف  بادئ  الذي ُصنع  الضغط 
بالسعودية، يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2021. يبدو أن رشكة يف ُعمان اشرتت جهاز اإلرسال من الصني، وتتبع فريق اخلرباء 

أصناًفا مماثلة إىل إيران وتركيا.

بوجه عام، تتيح لنا النتائج الواردة يف تقرير فريق اخلرباء اجلديد صقل فهمنا غرّي المكتمل للعاًلقات بني إيران واحلوثيني. 
العواقب  فهم  وتساعدنا عىل  الرشاكة،  بتعميق هذه  يتعلق  فيما  القائمة  االتجاهات  اخلصوص،  تؤكد، عىل وجه  وهي 

طويلة األجل عىل نحو أفضل.

الدكتور توماس جونو هو زميل غري مقيم يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية، حيث تركز أبحاثه عىل عالقة اليمن بالمنطقة المجاورة.

هذا المقال هو جزء من سلسلة إصدارات لمركز صنعاء، تبحث يف أدوار اجلهات الفاعلة األجنبية احلكومية وغري احلكومية يف اليمن.

2 “التقرير النهايئ لفريق اخلرباء المعين باليمن المنشأ عماًل بقرار مجلس األمن”، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 26 يناير/كانون الثاين 2022، ص 21.

3 “التقرير النهايئ لفريق اخلرباء المعين باليمن المنشأ عماًل بقرار مجلس األمن”، مجلس األمن التابع أللمم المتحدة، 26 يناير/كانون الثاين 2022، ص 32.
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البيانات املعيبة تستمر يف العصف باالستجابة 
اإلنسانية يف اليمن

سارة فولستيك

نظام  يف  عميقة  إخفاقات  عن  صنعاء تكشف  مركز  مع  التقارير  سلسلة من  نرشُت   ،2021 األول  ترشين  أكتوبر/  يف 
المساعدات اإلنسانية يف اليمن. فقد وصفت التقارير اليت تستند إىل مقاباًلت مع 73 من عمال اإلغاثة وموظفي األمم 
المتحدة والمحللني واخلرباء، أن االستجابة اإلنسانية غرّي فّعالة وغرّي مناسبة وهي مدفوعة ببيانات مغلوطة وتهيمن 
عليها اخلرافات. وكان من بني القضايا الرئيسية اليت أُثرّيت سيطرة سلطات احلوثيني عىل االستجابة اإلنسانية، واعتماد 
اجلهات الفاعلة يف مجال المساعدات عىل البيانات اجلزئية والمتحزية. استُخدمت البيانات المعيبة لدعم الروايات المبالغ 
فيها اليت تصف اليمن بأنها “أسوأ أزمة إنسانية يف العالم”، وبأنها دائًما “عىل حافة المجاعة”. ورغم أن مثل هذه الروايات 

كانت فّعالة للغاية يف جمع األموال، إال أنها ال تصمد أمام التدقيق.

ركزت التقارير عىل جوانب االستجابة اليت يمكن تحسينها إذا توفرت اإلرادة الكافية، بهدف إثارة مناقشات نزيهة وشفافة 
حول كيفية إصاًلح نظام المساعدات يف اليمن. ويف حني أن هناك دالئل عىل إحراز تقدم نائش يف بعض المجاالت، مثل 
إجراء مناقشة أكرث انفتاًحا بشأن إدارة األمن، إال أن االستجابة تظل يف األصل منغمسة يف الروايات المغلوطة. ومما 
يثرّي القلق فقد زاد حجم التحديات اليت تواجه مسألة جمع بيانات مستقلة وموثوقة وغرّي متحزية. حيث يمكن ماًلحظة 
ذلك يف جمع البيانات لعملية التصنيف المرحيل المتكامل لعام IPC( 2022(، وهو نظام لتصنيف انعدام األمن الغذايئ، 

نرُشت نتائجه يف 14 مارس/ آذار.

وقد أحاطت أسئلة الدقة وحسن التوقيت والتحزي بعملية التصنيف المرحيل المتكامل يف اليمن يف عام 2021، ويبدو 
أن الوضع قد أصبح أكرث تدهورًا. فقد أخربين أحد اخلرباء المشاركني يف العملية: “إذا كنِت تعتقدين أننا واجهنا تحديات 
يف جمع البيانات العام المايض، فقد تضاعفت التحديات هذا العام ثاًلث مرات”. وقد برزت مشكاًلت أساسية يف البيانات 

.)FRC( أثناء التحليل، مما فرض مراجعة اجلودة من قبل جلنة مستقلة لمراجعة المجاعة

حيث كشفت المحادثات مع العديد من األشخاص المشاركني يف تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش لعملية التصنيف 
المرحيل المتكامل عن مخاوف خطرّية بشأن التدخل واالفتقار إىل الشفافية والتحليل اخلاطئ. أما يف المناطق اخلاضعة 

لسيطرة جماعة احلوثيني المسلحة، فقد استعان برنامج األغذية العالمي مرة أخرى بمتعاقد خاريج جلمع البيانات. 

سيارة تستعرض صورة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على شارع حي املسبح مبدينة تعز ، تاريخ 19 أبريل 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

https://sanaacenter.org/ar/authors/sarah-vuylsteke
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/%D8%9Fiso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/%D8%9Fiso3=YEM
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546
https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546
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ورافقت سلطات احلوثيني المتعاقد اخلاريج أثناء عملية جمع البيانات يف معظم الزيارات الميدانية لكنها لم تمنح اإلذن 
ألي منظمات غرّي حكومية دولية أو وكاالت تابعة أللمم المتحدة اللنضمام إليها. ووفًقا ألحد األشخاص المشاركني يف 
عملية جمع البيانات األوسع، زار مسؤولون حوثيون تدريبًا لعّدادي البيانات وأمروهم بما ييل: “تقع عىل عاتقك مسؤولية 
جمع المعلومات. المعلومات تؤثر عىل اجلميع لذا عليك أن تظهر احلقيقة واحلقيقة هي أن الوضع يسء حًقا، وذلك بسبب 

احلصار واحلرب”. ويثرّي هذا التدخل شواغل بشأن التحزي وحيادية النتائج.

احلوثية  السلطات  تسمح  وال  الشفافية.  انعدام  من  لسنوات  الغذايئ  المتكامل أللمن  المرحيل  التصنيف  عملية  عانت 
بإمكان  يكن  لم  لذلك  اليمن.  إىل خارج  عليها  اليت تسيطر  المناطق  تُجمع يف  اليت  األولية  البيانات  بنقل  روتيين  بشكل 
النتائج. كما  موظفي التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ خارج الباًلد يف السنوات السابقة سوى عرض بيانات 
منعت سلطات احلوثيني عام 2022 الموظفني داخل اليمن من االّطاًلع عىل بيانات األمن الغذايئ األولية، بما يف ذلك 
بالبيانات األولية عىل خادم  الغذايئ. حيث يُحتفظ  المتكامل أللمن  المرحيل  التابعة للتصنيف  الفنية  العمل  مجموعة 
التابع  اإلنسانية  المساعدات  وتنسيق  إلدارة  األعىل  المجلس  ِقبل  من  فقط  إليه  الوصول  يمكن  مرور  بكلمة  محمي 

للحوثيني )SCMCHA( وبرنامج األغذية العالمي، اللذين رفضوا مشاركة البيانات.

البيانات تعيق تحليل اجلودة وال تسمح للمحللني باحلكم عىل جودة  إن مثل هذه القيود المفروضة عىل الوصول إىل 
عن  األولية  البيانات  فإن  الغذايئ،  األمن  عن  أولية  بيانات  احلصول عىل  تعّذر  من  الرغم  أنه وعىل  غرّي  األولية.  البيانات 
وقال  والزراعة.  األغذية  ومنظمة  اليونيسيف  مع  تبادلها  جرى  قد  العملية  خاًلل  ُجمعت  اليت  العيش  وسبل  التغذية 
أحد المحللني المشاركني يف العملية إن مجموعات بيانات التغذية وسبل العيش اخلاصة بالتصنيف المرحيل المتكامل 
اخلاصة بالتغذية وسبل العيش كانت رديئة لدرجة أنه كان يتعنّي التخلص من معظمها؛ وهذا أمر ال يبرش باخلرّي بالنسبة 

جلودة البيانات األولية أللمن الغذايئ اليت لم يتم مشاركتها.

يقول المحللون المشاركون يف عملية التصنيف المرحيل المتكامل إن التاًلعب بالمشاركني يف المسح وتدريبهم، والذي 
حدث يف السنوات السابقة، ازداد أثناء عملية جمع البيانات لعام 2022. “لقد تعلمت ]سلطات احلوثيني[، ألننا علمناهم 
المؤرشات. لقد علمناهم ما يجب جمعه وكيف يتم السؤال عنه، وهم بدورهم دربوا األشخاص الذين يجمعون اإلجابات 
عىل ما يجب أن تكون عليه”، أوضح أحد المصادر. وحىت مع محدودية الوصول إىل البيانات، هناك مؤرشات عىل التاًلعب. 
كانوا  شخص   300,000 حوايل  أن  المتكامل  المرحيل  التصنيف  مسح  وجد  احلديدة،  محافظة  يف  المثال،  سبيل  عىل 
يواجهون مستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ طرأت حديثًا. يعد هذا تدهورًا مروًعا بالنظر إىل الدعم المكثف الذي 
يقدمه برنامج األغذية العالمي يف احلديدة، وقد يشرّي إىل التاًلعب باإلجابات. وأثار جامعو البيانات يف مدينة صنعاء مثااًل 
واضًحا عىل التاًلعب، حيث قالوا إن السلطات المحلية أمرتهم بعدم تسجيل أي دخل سنوي يزيد عىل 50 ألف ريال يمين 

)حوايل 85 دوالرًا أمريكيًا(. ويف أعقاب هذه التقارير، اعتربت بيانات الدخل منحرفة لدرجة أنها حذفت من التحليل.

ويف هذا العام، أشارت العروض التقديمية األولية للبيانات خاًلل عملية التحليل إىل أنه يجب تصنيف جميع المناطق 
 ،IPC 4 المتكامل المرحيل  التصنيف  الرابعة من  المرحلة  أنها تقع يف  تقريبًا عىل  احلوثيون  اليت يسيطر عليها  اليمنية 
عام  يف  أضعاف  ثاًلثة  المجاعة  حافة  عىل  األشخاص  عدد  تضاعف  مع  الغذايئ،  األمن  من  طارئة  مستويات  وتواجه 
واحد. وكان من المتوقع أن تكون بعض المناطق يف حالة مجاعة كاملة، بما يف ذلك منطقة عبس يف محافظة حجة، 
ومدينة ذمار يف محافظة ذمار وأجزاء من محافظة عمران. ولم تتماَش هذه النتائج مع احلقائق عىل األرض، مما دفع 
بعض أعضاء مجموعة العمل الفنية إىل اقرتاح تعدياًلت من شأنها زيادة مستويات األمن الغذايئ يف بعض المديريات 
المحاولة  هذه  كانت  الواضحة.  اجلودة  وإخفاء مشاكل  الواضحة  االختاًلفات  من  للحد  أخرى،  مناطق  وتخفيضها يف 
للتاًلعب المصطنع باإلضافة إىل النتائج المتوقعة المشكوك فيها اليت قال مصدر مشارك يف العملية إنها أدت يف النهاية 
إىل قيام أعضاء مجموعة العمل الفنية التابعة للتصنيف المرحيل المتكامل بطلب مراجعة جلنة مراجعة المجاعة لنتائج 

التصنيف المرحيل المتكامل.

بأنها يف مجاعة كاملة، لغزًا خاًصا. يتلقى اجلميع  المتكامل، اليت صنفت منطقة عبس  المرحيل  التصنيف  بيانات  تظل 
تقريبًا يف عبس مساعدات غذائية، يف حني تلقى النازحون داخليًا يف عبس مساعدات إنسانية متسقة منذ عام 2018. 
الدولية  المنظمات غرّي احلكومية  بما يف ذلك  المجال اإلنساين موجودة يف عبس،  الفاعلة يف  وهناك عدد من اجلهات 
الرئيسية. ويف غياب إخفاقات خطرّية يف آليات تقديم المعونة ورصدها، فإن العثور عىل المجاعة يف عبس يشرّي إىل أن 
عملية جمع البيانات معيبة بشكل أسايس. ومن اجلدير بالذكر أن المنظمات يف عبس أعربت عن دهشتها عندما عرضت 

عليها النتائج المحتملة للمجاعة.

يف النهاية، لم تعرث جلنة مراجعة المجاعة عىل أي دليل عىل المجاعة يف عبس، أو يف اليمن ككل، وعكست ذلك النتائج 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/%D8%9Fiso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/%D8%9Fiso3=YEM
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الرئيسية المنشورة للتصنيف المرحيل المتكامل يف نهاية المطاف. وعوًضا عن ذلك، قال مصدر عىل دراية بالمراجعة 
اليت قامت بها جلنة مراجعة المجاعة وأكدتها النتائج الرسمية للجنة، إن فجوات وتناقضات خطرّية ُوجدت يف البيانات، 
أنها  إنسانية مستمرة عىل  اليت تتلقى مساعدات  المناطق  التحقيق لفهم سبب تقييم  كما ُوجدت حاجة إىل مزيد من 
يف مستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ. وهذا يشرّي إىل وجود مشاكل يف إيصال المعونة أو جمع البيانات؛ ومن 

المرجح أن يكون األمران مًعا.

من الواضح أن جمع البيانات يف اليمن ما يزال عرضة اللخرتاق إىل حد كبرّي ويتطلب تغيرّيًا أساسيًا يف النهج. فالبيانات 
اليمن غرّي موثوقة، ونتيجة لذلك، تفتقر االستجابة اإلنسانية إىل المصداقية. وقد أعرب مانحان  احلالية الصادرة من 

رئيسيان، كل عىل حدة، عن شعورهما باإلحباط وانعدام الثقة يف أكرب الوكاالت العاملة يف اليمن.

وسيعقد هذا األسبوع )سبق وأن انعقد( مؤتمر إلعاًلن التربعات يف جنيف جلمع األموال االلزمة اللستجابة اإلنسانية يف 
اليمن. وال تزال هناك العديد من األسئلة حول مصداقية بيانات األمم المتحدة حول االحتياجات اإلنسانية يف اليمن. 
وقبول  االستجابة  عملية  تشوب  اليت  األساسية  العيوب  تجاهل  االستمرار يف  بإمكانهم  خيار:  لديها  المانحة  فاجلهات 
الروايات المبنية عىل بيانات متحزية ومتاًلعب بها، أو اختيار االستماع إىل اجلهات اإلنسانية الفاعلة اليت تطالب بالتغيرّي. 
العمل بشكل مستقل دون تدخل، ويجب  اإلنسانية قادرة عىل  بأن تكون االستجابة  أن يطالبوا  المانحني  ويجب عىل 
عليهم اإلرصار عىل جمع بيانات مستقلة وذات مصداقية لتشكيل أساس اللستجابة المناسبة. وينبغي أن يكون التمويل 

مرشوًطا بذلك.

سارة فولستيك عملت كمنسقة لوصول مساعدات برنامج األغذية العالمي أللمم المتحدة يف اليمن خالل الفرتة من فرباير/شباط إىل ديسمرب/

كانون األول 2019. وخالل تقلدها المنصب جابت جميع أنحاء البالد، وتفاعلت مع ممثلني من جميع أطراف الرصاع يف محاولة لتيسري إيصال 

المساعدات. ومنذ عام 2015، عملت لصاحل األمم المتحدة وغريها من المنظمات الدولية يف جنوب السودان واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى 

والكامريون، وهي حاليًا منسقة ميدانية لمنظمة أطباء بال حدود. قبل عام 2015، عملت فولستيك يف مجال قضايا حقوق اإلنسان واحلفاظ عىل 

البيئة يف أوغندا وسرياليون وليبرييا. وهي حاصلة عىل ماجستري يف القانون الدويل العام من جامعة أمسرتدام، كما ألفت وشاركت يف إعداد 

مقاالت وتقارير لمختلف الوكاالت تتناول قضايا سياسية واقتصادية وإنسانية.

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155479/%D8%9Fiso3=YEM
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https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17280
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