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مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية

مع  المعريف،  اإلنتاج  عرب  فارق  إحداث  إىل  يسعى  مستقل  أبحاث  مركز  هو 
المركز،  وبرامج  إصدارات  تغطي  المجاور.  واإلقليم  اليمن  تركزي خاص عىل 
السياسية واالجتماعية  التطورات  العربية واإلنجلزيية،  باللغتني  المتوفرة 
واإلقليمية  المحلية  السياسات  عىل  التأثري  بهدف  واألمنية،  واالقتصادية 

والدولية.

سيارات تمر عرب طريق األقروض اجلبيل، وهو الطريق الرئييس الرابط بني المناطق اخلاضعة 
لكل من احلكومة واحلوثيني يف محافظة تعز. تستغرق الرحلة من وسط مدينة تعز إىل 

منطقة احلوبان الصناعية حوايل ست ساعات، بعد أن كانت المدة ال تتجاوز 15 دقيقة قبل 
اندالع احلرب. فشلت المفاوضات اجلارية اليت تقودها األمم المتحدة يف التوصل إىل اتفاق 
إلعادة فتح الطرق يف تعز، رغم كونه بنًدا أساسيًا يف الهدنة المتفق عليها يف أبريل/نيسان 

المايض. تأريخ 8 يوليو/تموز 2022 // صورة لمركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.

جميع احلقوق محفوظة © لـ مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية ،2022

صورة الغالق:



جدول احملتويات

5 ملخص تنفيذي 

6 متديد الهدنة حتى 2 أكتوبر/ تشرين األول 
6 مجلس القيادة الرئاسي يعلن تعديالت وزارية 

7 تعيني محافظني جدد يف حضرموت وسقطرى 

7 طارق صالح يلتقي قادة عسكريني موالني لإلصالح ويفتتح مكتًبا سياسًيا يف مدينة تعز 

7 رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري تعديالت جذرية يف السلطة القضائية 
8 التطورات يف مناطق سيطرة احلوثيني 

8 احلوثيون يعتمدون التقومي الهجري 

8 احلوثيون يغلقون محطة إذاعية بعد صدور حكم قضائي بإعادة فتحها 

8 إحالة ممثلة إلى احلبس االنفرادي يف سجون احلوثيني 

9 تدهور صحة صحفي يف أحد سجون احلوثيني 
9 التطورات على الساحة الدولية 

9 جتديد تفويض البعثة األممية لدعم اتفاق احلديدة وتعيني نائبة جديدة لرئيس البعثة 

9 برقية تهنئة من قيادي يف حركة حماس إلى نظيره احلوثي مبناسبة عيد األضحى 

9 بيان أمريكي سعودي يركز على إيران 

اشتعال التوترات بني قوات اإلصالح واملجلس االنتقالي اجلنوبي يف شبوة بعد 
11 محاولة اغتيال 
12 معارك بني احلوثيني وقبائل البيضاء 

13 استمرار اخلروقات يف الهدنة رغم متديدها 

13 وحدات عسكرية ُتخلي مباٍن مدنية يف تعز 

14 التطورات العسكرية واألمنية األخرى يف سطور: 

16 احلوثيون يواصلون استغالل املواطنني بأسعار الوقود املرتفعة 
16 ارتفاع أسعار الوقود يف مناطق سيطرة احلوثيني 

18 احلوثيون يلقون باللوم على السعودية يف أزمة الديزل واألدلة توحي بعكس ذلك 

19 رصد سوق العملة 

19 هبوط قيمة الريال اجلديد يف ظل ثبات قيمة الريال القدمي 



20 تراجع اهتمام البنوك التجارية مبزادات العملة األجنبية 
20 مساٍع حكومية ملراقبة أكبر شبكة للهواتف احملمولة يف البالد 

20 مفاوضات مع احلكومة الهندية لتسهيل استيراد القمح 

20 جتار التجزئة يواصلون رفع األسعار رغم انخفاض التكاليف 

21 احلكومة توقع اتفاقية لتطوير قطاع الطاقة 

22 رحيل الظواهري وفناء إرث بن الدن 

24 من َرِحم النزوح: والدة ونشأة جيل من أطفال اليمن النازحني 
25 احلياة يف الهيجة 

26 ضعف كبير يف األنشطة االقتصادية داخل مجتمعات النازحني داخلًيا 

26 النزوح املطّول مقابل احللول الدائمة 

28 اقتصاد احلرب يعزز ريادة األعمال النسائية يف عدن 
29 اختالالت السوق حتفز األعمال احلرة 

30 أحالم مؤجلة 

32 أمطار غزيرة تغمر صنعاء القدمية 



هدنة وسط عاصفة يف معسكر احلكومة - تقرير اليمن لشهر يوليو/ متوز 2022

5

ملخص تنفيذي

شهد شهر يوليو/ تموز اشتعال حدة التوترات اليت طال أمدها بني حزب اإلصالح والمجلس االنتقايل اجلنويب يف محافظة 
باءت  الطرفني.  لكال  التابعة  القوات  بني  اشتباكات  إىل  األمنية  المناصب  حول  السياسية  اخلالفات  تحول  مع  شبوة، 
مساعي احلكومة لزنع فتيل التوتر بني الطرفني بالفشل، مما هيأ الساحة الندالع معركة من أجل السيطرة عىل عاصمة 
المحافظة “عتق” أوائل أغسطس/آب. ألقت توترات شبوة بظاللها عىل اتفاق تمديد الهدنة بني احلكومة وجماعة احلوثيني 
المسلحة لشهرين آخرين، الذي رعته األمم المتحدة، رغم استمرار اخلروقات بني الفينة واألخرى. تداعى المقرتح المطروح 
عىل الطاولة إلبرام هدنة موسعة تمتد لستة أشهر بسبب خالفات حول إعادة فتح الطرق يف بعض المحافظات وزيادة 

وجهات الرحالت اجلوية المنطلقة من مطار صنعاء وسداد رواتب القطاع العام.

اُختتم الشهر بإعالن مجلس القيادة الرئايس تعديالت وزارية شملت أربع وزارات عنّي عليها شخصيات جنوبية تحظى 
بقبول لدى المجلس االنتقايل اجلنويب، وهو ما يعكس مستوى النفوذ الذي يتمتع به األخري. كما عيّنت احلكومة محافظني 
ناحية  األخرية. من  المحافظة  السلطة يف  االنتقايل هرم  للمجلس  األول  الرجل  تبوؤ  ُجدًدا حلرضموت وسقطرى، مع 
أخرى، واصلت سلطات احلوثيني الرتبح بشكل كبري من تكاليف الوقود الباهظة يف المناطق اخلاضعة لسيطرتها، يف وقت 
تحاول فيه إقناع المستهلكني بأن التحالف الذي تقوده السعودية هو المسؤول عن ارتفاع األسعار يف محطات التوزيع
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رجل يحمل طفله على كتفه، ويف يده صورة للمبعوث األممي اخلاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ" معلقة على عنقه أحذية أطفال، وذلك خالل مظاهرة يف مدينة تعز، بتأريخ 
26 يوليو/ متوز 2022، تطالب األمم املتحدة بتنفيذ بنود الهدنة وإلزام احلوثيني بوقف الهجمات على املدنيني. أسفر القصف الذي شنه احلوثيون على مدينة تعز يف 23 

يوليو/متوز عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين كانوا يلعبون يف حي الروضة// صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

متديد الهدنة حتى 2 أكتوبر/ تشرين األول

كيسي كومبس

جاء  حاليًا، حيث  القائمة  ذاتها  بالرشوط  لشهرين إضافيني  الهدنة  آب، عىل تمديد  أغسطس/   2 الزناع، يف  طرفا  اتفق 
االتفاق تتويًجا جلهود دبلوماسية مكوكية مكثفة من جانب األمم المتحدة والواليات المتحدة، ويف أعقاب وصول وفد 
عماين إىل صنعاء يف 31 يوليو/ تموز. تضمن التمديد الزتاًما من األطراف بالعمل من أجل الوصول اىل اتفاق هدنة موسع 
يمتد لستة أشهر، والذي أخفق المبعوث اخلاص أللمم المتحدة هانس غروندبرغ يف تحقيقه يف خضم شكوك وخالفات 
(، وسداد  متبادلة حول إعادة فتح أربع طرق عىل مراحل )اثنتني يف الضالع، وواحدة يف صعدة، وطريق سوفيتيل يف تعز
رواتب موظفي القطاع العام يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني، وزيادة وجهات الرحالت اجلوية المنطلقة من مطار 
والمصاحلة.  باحلوار  تُعىن  غروندبرغ كذلك تشكيل جلنة جديدة  اقرتح  والدوحة.  وعّمان  والقاهرة  الهند  لتشمل  صنعاء 
تباينت المواقف إزاء رشوط المقرتح الذي تقدمت به األمم المتحدة لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، حيث قبلت احلكومة 
المعرتف بها دوليًا بالرشوط بشكل أسايس، يف حني رفض رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي لقاء غروندبرغ 
يف 25 يوليو/ تموز، وهو ما يعكس موقًفا رافًضا إزاء تقديم المزيد من التنازالت. من جانبها، رفضت سلطات احلوثيني 

الرشوط برمتها.

مجلس القيادة الرئاسي يعلن تعديالت وزارية
يف 28 يوليو/ تموز، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي تعديالت وزارية شملت أربع وزارات، وهي الدفاع 
والنفط والكهرباء واألشغال العامة، كخطوة تعزز التحالف غري الرسمي داخل المجلس بينه ورئيس المجلس االنتقايل 
الزُبيدي، حيث يحظى الوزراء األربعة اجلدد -جميعهم جنوبيون -بقبول لدى المجلس االنتقايل. رغم  اجلنويب عيدروس 
عدم وجود عالقة تربط وزير الدفاع اجلديد الفريق الركن محسن الداعري بالمجلس االنتقايل، ينحدر الداعري من مدينة 
الضالع مسقط رأس الزُبيدي ويُنظر إليه كشخصية محايدة تتمتع بعالقات جيدة مع السعودية. كما يُعترب وزير النفط 
اجلديد، سعيد الشمايس، شخصية تكنوقراطية حرضمية وتقلد مناصب عدة يف احلكومة، كان آخرها منصب نائب وزير 
النفط. أما وزير الكهرباء اجلديد مانع بن يمني فهو تكنوقراط تابع للمجلس االنتقايل اجلنويب، وكان يشغل منصب وزير 
األشغال العامة يف السابق، يف حني جاء تعيني سالم العبودي المنحدر من المهرة كوزير جديد أللشغال العامة للتأكيد 
العليمي وزير  أبقى  المهرة. وخالًفا للتوقعات،  الكهرباء السابق كان من  المهرة يف احلكومة -فوزير  عىل استمرار تمثيل 
السابق عبدربه منصور هادي -يف منصبه،  الرئيس  أبني والمقرّب من  -المنحدر من محافظة  إبراهيم حيدان  الداخلية 
ويُعزى ذلك يف المقام األول إىل المخاوف من تبعات تنحية اثنني من أبناء أبني المؤثرين يف فرتة وجزية، والذي يمكن أن 

يثري االستياء يف المحافظة ويخّل بالتوازن الدقيق للقوى يف اجلنوب.

https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-two-month-renewal-un-mediated-truce
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تعيني محافظني جدد يف حضرموت وسقطرى
يف 31 يوليو/ تموز، عنّي رشاد العليمي محافظني جديدين حلرضموت وسقطرى، حيث وقع االختيار عىل رئيس المجلس 
المحافظة، مما عزز قبضة  السلطة يف  لتبوؤ هرم  الثقيل”  إبراهيم  “رأفت عيل  اجلنويب يف محافظة سقطرى  االنتقايل 
المجلس االنتقايل بعد طرد المحافظ السابق رمزي محروس يف تمرّد مسلح يف يونيو/ حزيران 2020. أما يف حرضموت، 
فقد حّل الربلماين عن حزب المؤتمر الشعيب العام “مبخوت بن مايض” محل “فرج البحسين” – عضو مجلس القيادة 
الرئايس ورئيس المنطقة العسكرية الثانية. ورغم احتفاظ البحسين بمناصبه األخرى، منها قيادة قوات النخبة احلرضمية، 
سيحّد فقدانه منصب المحافظ بشكل كبري من قدرته عىل الوصول إىل الموارد المالية للمحافظة، وبالتايل من احلفاظ 
بالتغيريات  فاسد،  كمسؤول  صيته  ذاع  الذي  البحسين،  إبالغ  جرى  أنه  بالمالحظة  جدير  المسلحة.  القوات  والء  عىل 
المزمعة خالل زيارة قام بها مؤخرًا إىل الرياض، والذي قابله بالرفض بادئ األمر، حسبما أفادت تقارير إعالمية من عدن. 
لكنه عاد إىل المكال، عاصمة حرضموت، ودعا السكان إىل االلتفاف حول المحافظ اجلديد، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ 
أللنباء التابعة للحكومة. من جانبه، عقد خلفه “ابن مايض” أول مؤتمر صحفي له كمحافظ يف 7 أغسطس/ آب، حيث أكد 
اهتمام إدارته بشكل أسايس عىل تحسني األوضاع اخلدمية، وفتح صفحة جديدة لعالقات احلكومة مع وسائل اإلعالم 

المحلية.

كان البحسين أعلن -قبل أسبوع من إقالته –تغيريات طالت عدًدا من المناصب الرئيسية يف المحافظة، فيما بدا كمحاولة 
لم  إدارية”  العمل بسبب “خروقات  أُوقفوا عن  الذين  المسؤولني  المكال. من بني  نفوذه يف  قاعدة  لتعزيز قبضته عىل 
تحدد: عبدالرحمن بلفاس الكثريي، مدير فرع رشكة النفط بالوادي والصحراء، وعصام حربيش الكثريي، وكيل محافظة 

حرضموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.

طارق صالح يلتقي قادة عسكريني موالني لإلصالح ويفتتح مكتًبا سياسًيا يف مدينة 
تعز

بكبار  يوليو/تموز،   9 يف  صاحل،  طارق  اإلمارات  من  المدعوم  العسكري  والقائد  الرئايس  القيادة  مجلس  التقى عضو 
الركن خالد فاضل، والمستشار  اللواء  العسكري،  العسكريني يف محافظة تعز، بمن فيهم قائد محور تعز  المسؤولني 
العسكري العميد عبده فرحان المخاليف، المعروف أيًضا باسم “سالم”. شهد االجتماع الذي ُعقد يف مديرية الرتبة، جنوب 
رشق تعز، بالقرب من احلدود مع محافظة حلج، حضور محافظ تعز نبيل شمسان -عضو يف حزب المؤتمر الشعيب العام 
لكنه مواٍل إللصالح. نُظر إىل االجتماع كخطوة لبناء الثقة بني القوتني المناوئتني لبعضهما والمسيطرتني عىل مناطق 
مختلفة من تعز، لكن المتحدتني يف مناهضة جماعة احلوثيني. صاحل هو قائد قوات المقاومة الوطنية المتمركزة عىل 
طول السواحل المطلة عىل البحر األحمر يف المحافظة والمناطق المحيطة بميناء المخا، يف حني يسيطر محور تعز 
العسكري التابع إللصالح عىل مدينة تعز وجزء كبري من المناطق الريفية الواقعة يف اجلزء اجلنويب األوسط من المحافظة.

بعد أقل من أسبوعني من عقد االجتماع، افتتح صاحل يف 21 يوليو/تموز فرًعا للمكتب السيايس لقوات المقاومة الوطنية 
المخاليف، فضاًل عن ممثلني  القوي  االفتتاح وكيل محافظة تعز والعضو يف حزب اإلصالح عبد  يف مدينة تعز. حرض 
محليني عن األحزاب السياسية األخرى يف تعز، بما يف ذلك حزبا النارصي واالشرتايك. كما التقطت صور لصاحل ومحافظ 

تعز نبيل شمسان أثناء أدائهما صالة عيد األضىح مًعا يف تعز.

أكتوبر/ترشين  أي  أشهر،  بعدها بخمسة   .2021 أيار  21 مايو/  اجتماع مبارش بني صاحل وشمسان ُعقد يف  أول  أن  يُذكر 
قوات  بني  للتحالف  دعمه  إظهار  بعد  األهدل،  احلق  ضياء  وهو  تعز،  يف  اإلصالح  حزب  قياديي  كبار  األول، اُغتيل أحد 
بحذر  يراقب  اجلنويب  االنتقايل  المجلس  ظل  للحوثيني.  مناهض  كمعسكر  العسكري  تعز  ومحور  الوطنية  المقاومة 
محاوالت الفصيلني الشماليني لرأب الصدع بينهما، معتربًا أي تحالف محتمل كتهديد لقاعدة نفوذه يف اجلنوب، لكنه 
خطوة رضورية إلحراز تقدم ضد احلوثيني. ورغم إعالن المجلس االنتقايل اجلنويب االنفصايل استعداده التحالف مع قوات 
المقاومة الوطنية ضد احلوثيني، أبدى مقاومة اللنجازات السياسية اليت حققها الموالون لطارق صاحل المؤيدون للوحدة 

يف محافظيت شبوة وعدن اجلنوبيتني.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري تعديالت جذرية يف السلطة القضائية
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي، يف 4 أغسطس/آب، عدة تعيينات يف السلطة القضائية كجزء من 
ومجلس  العليا،  للمحكمة  رؤساء  بتعيني  )متاحان هنا وهنا(  مرسومان  صدر  حيث  النطاق،  واسعة  إدارية  إصالحات 

القضاء األعىل، وهيئة التفتيش القضايئ.

http://sabanew.net/story/ar/88587
https://www.sabanew.net/story/ar/88584
https://adengad.net/public/posts/629765
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qM59SpEdbhASkEfznzpysQVAXiq9Ftzkf4dW9TufJS7yxGZDvAfzHUH19jfqegiQl&id=100064452232328&m_entstream_source=timeline
https://almasdaronline.com/articles/256437
https://twitter.com/Alsakaniali/status/1545855948752830464
https://taiztime.com/taiz-news/2022-07-21-10-17-59
https://twitter.com/tarikyemen/status/1545791377954537472
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14457
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/15757
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2022/17856
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/march-2022/17419
https://sabanew.net/viewstory.php?id=88717
https://sabanew.net/story/ar/88716
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50 قاضيًا، يف حني يضم  اليمن، من رئيس ونائبني ونحو  النهائية يف  العليا، وهي محكمة االستئناف  تتألف المحكمة 
العدل، والنائب  العليا، ووزير  المحكمة  بينهم رئيس  القضاء األعىل –أعىل سلطة قضائية -تسعة أعضاء من  مجلس 
العام، وهيئة التفتيش القضايئ. يضطلع مجلس القضاء األعىل وهيئة التفتيش القضايئ بمهام اإلرشاف عىل السلطة 

القضائية وإدارتها.

اليت  للحكومة،  التابعة  القضائية  المؤسسات  سلطة  ترسيخ  إلعادة  العليمي  رشاد  مساعي  التعيينات  هذه  تعكس 
تعيني  يأيت  احلرب.  خالل  االنتقايل  المجلس  من  الممارسة  والضغوط  موازية  حوثية  مؤسسات  إنشاء  بعد  تقوضت 
للمجلس  المؤيد  اجلنويب  القضاة  لبعض مطالب نادي  تلبية  الثالث  القضائية  للهيئات  كرؤساء  جنوبية  شخصيات 

االنتقايل، الذي هدد يف أغسطس/ آب 2021 باالستحواذ عىل بعض صالحيات مجلس القضاء األعىل.

يُعد القايض محسن طالب أبو بكر احلوشيب )مسقط رأسه محافظة حلج( من بني أبرز الشخصيات اجلنوبية اليت تتبوأ هرم 
السلطة القضائية، حيث ُعنيِّ رئيس لمجلس القضاء األعىل، إىل جانب عيل عطبوش عوض من أبني، الذي ُعنيِّ أمني 
عام لمجلس القضاء األعىل، وسهل محمد حمزة نارص من عدن، الذي ُعنيِّ نائب لرئيس المحكمة العليا، فضاًل عن تعيني 
القايض ناظم حسني سالم باوزير –العضو المؤسس لنادي القضاة اجلنويب -رئيس لهيئة التفتيش القضايئ وعضو يف 

مجلس القضاء األعىل.

العليا  المحكمة  الذين جرى استبدالهم كأعضاء يف مجلس الشورى، وهم: رئيس  القضاة  أربعة من  كما َعنّي العليمي 
السابق حمود عبداحلميد الهتار، ورئيس مجلس القضاء األعىل السابق عيل نارص، والعضوان السابقان يف المحكمة العليا 

عيل عوض نارص وأحمد عمر بامطرف.

التطورات يف مناطق سيطرة احلوثيني

احلوثيون يعتمدون التقومي الهجري
تداولت وسائل إعالم حوثية، يف 4 يوليو/تموز، إعالن رئيس المجلس السيايس األعىل “مهدي المشاط” اعتماد اجلماعة 
30 يوليو/تموز، الذي صادف غرة محرّم أو رأس  للتقويم الهجري عوًضا عن الميالدي يف كافة أنظمة الدولة بدًءا من 

السنة الهجرية.

ال تنتفي العقبات الفنية والمالية والقانونية الكبرية المصاحبة لتنفيذ مثل هذا القرار، من بينها اعتماد أنظمة الدولة 
للتقويم الميالدي منذ عقود. بالتايل، ال يستبعد أن تفرض السلطات احلوثية استخدام التقويم الهجري إىل جانب التقويم 
الميالدي، حيث يتوقع أن تعتمد المدارس وبعض مؤسسات الدولة اليت ال تتعاطى مع العالم اخلاريج التقويم الهجري 

بصورة كاملة.

احلوثيون يغلقون محطة إذاعية بعد صدور حكم قضائي بإعادة فتحها
يف 11 يوليو/تموز، داهم مسلحون حوثيون مقر إذاعة “صوت اليمن” المحلية، وصادروا معدات اإلرسال، عقب أيام من 
صدور حكم قضايئ يسمح للمحطة اإلذاعية بإعادة البث، إثر توقف دام ستة أشهر بسبب إغالق السلطات احلوثية لمقر 
اإلذاعة. وعرب سلسلة منشورات عىل فيسبوك، قال مالك إذاعة صوت اليمن، مجيل الصمدي، إن القوات اليت اقتحمت 
المحطة اإلذاعية تابعة لوزارة اإلعالم اليت يديرها احلوثيون وقسم رشطة النرص يف يح حدة بصنعاء، الواقع غرب مقر 
مكتب المحطة اإلذاعية يف يح الصافية. ونرش الصمدي صورة حلكم قضايئ صدر قبل أربعة أيام يسمح للمحطة بمعاودة 
بثها. جدير بالذكر أن السلطات احلوثية حظرت ست إذاعات محلية يف صنعاء، أواخر يناير/كانون الثاين، بما يف ذلك إذاعة 

“صوت اليمن”، بزعم بثها دون ترخيص وعدم دفعها رسوم.

إحالة ممثلة إلى احلبس االنفرادي يف سجون احلوثيني
أفادت تقارير إعالمية يف 23 يوليو/تموز -نقاًل عن مصادر حقوقية -أن احلوثيني أحالوا الممثلة وعارضة األزياء اليمنية 
رهن  ُوضعت  احلمادي  أن  يُذكر  صنعاء.  شمال  المركزي  السجن  يف  تعذيبها  بعد  االنفرادي،  احلبس  إىل  احلمادي  انتصار 

االعتقال يف فرباير/شباط 2021 عند نقطة تفتيش يف صنعاء بتهمة انتهاك اآلداب العامة.

https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Rule-of-Law-in-Yemen.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/61dee94b6073db3fb6061779/1641998668657/The-Impact-of-the-War-on-Yemens-Justice-System.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/61dee94b6073db3fb6061779/1641998668657/The-Impact-of-the-War-on-Yemens-Justice-System.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/61dee94b6073db3fb6061779/1641998668657/The-Impact-of-the-War-on-Yemens-Justice-System.pdf
https://yemenfuture.net/news/9727
https://cratersky.net/posts/113343https:/cratersky.net/posts/113343
https://www.aden-hura.com/news/17140
https://www.aden-tm.net/news/114288
https://sabanew.net/story/ar/88718
https://twitter.com/alosbou/status/1544011391346130952
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022DXzaa4oZFmkAYGehejRb5zTLybdtPhwpSX83Em7rsk6ZjTDGp5tc39MHec6MCtkl&id=100055759414157&m_entstream_source=timeline
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022DXzaa4oZFmkAYGehejRb5zTLybdtPhwpSX83Em7rsk6ZjTDGp5tc39MHec6MCtkl&id=100055759414157&m_entstream_source=timeline
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17276
https://yemenfuture.net/news/9468
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تدهور صحة صحفي يف أحد سجون احلوثيني
أطلق ناشطون، يف 27 يوليو/تموز، حملة عىل وسائل التواصل االجتماعي تحت وسم “# حياة – الصحفي- المنصوري- 
يف- خطر” للتذكري بتدهور صحة الصحفي اليمين توفيق المنصوري، المحتجز تعسفيًا لدى قوات احلوثيني منذ عام 2015 
الرعاية  تلقي  المنصوري من حق  ُحرم  لوالدته وشقيقه،  2020. ووفًقا  أبريل/نيسان  باإلعدام يف  والصادر بحقه حكم 

الطبية العاجلة، وناشدا سلطات احلوثيني نقله إىل المستشفى لتلقي العالج الفوري.

التطورات على الساحة الدولية

جتديد تفويض البعثة األممية لدعم اتفاق احلديدة وتعيني نائبة جديدة لرئيس البعثة
يف 6 يوليو/تموز، صدر قرار من األمني العام أللمم المتحدة أنطونيو غوترييش بتعيني الهولندية فيفيان فان دي بريي 
نائبة جديدة لرئيس بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة ونائبة لرئيس جلنة تنسيق إعادة االنتشار، خلًفا ألللمانية 
دانييال كروسالك. تأسست بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة بعد فرتة وجزية من توقيع اتفاق ستوكهولم يف 
ديسمرب/ كانون األول 2018 بني احلكومة المعرتف بها دوليًا وسلطات احلوثيني، بهدف اإلرشاف عىل وقف إطالق النار 
يف احلديدة، وانسحاب جميع القوات من مدينة احلديدة وموائن احلديدة والصليف ورأس عيىس، وتسليم تلك الموائن 

للقوات المحلية.

يف األشهر السبعة اليت تلت تعيينه، لم يحقق الرئيس احلايل للبعثة، اللواء األيرلندي مايكل بريي، سوى القليل بسبب 
تقييد الوصول لتلك الموائن من قبل، وهي مسألة عاىن منها أيًضا المبعوثون الثالثة الذين سبقوه. يقترص عمل البعثة 
فريق  أن  بالذكر  جدير  للموائن.  المجاورة  المناطق  يف  احلوثيني  من  المزروعة  األلغام  إلزالة  اجلهود  تنسيق  عىل  حاليًا 
احلكومة علّق مشاركته يف إجراءات مراقبة وقف إطالق النار أوائل 2020 بعد مقتل أحد ضباطه عىل يد قناص حويث. 

وجدد مجلس األمن الدويل، بتاريخ 13 يوليو/تموز، والية بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق احلديدة لمدة عام واحد.

برقية تهنئة من قيادي يف حركة حماس إلى نظيره احلوثي مبناسبة عيد األضحى
أفادت قناة “المسرية” اإلخبارية الناطقة باسم احلوثيني، يف 8 يوليو/تموز، أن رئيس المجلس السيايس األعىل “مهدي 
عيد  بمناسبة  هنية”،  “إسماعيل  الفلسطينية  حماس  حلركة  السيايس  المكتب  رئيس  من  تهنئة  برقية  تلقى  المشاط” 
األضىح. تُمثل الربقية، اليت لم يأِت ذكرها عىل وسائل اإلعالم التابعة حلماس، أحدث مظاهر دعم احلركة الفلسطينية 
أبو  المدعومة كذلك من نفس اجلهة. كان ممثل حركة حماس يف صنعاء “معاذ  إيران جلماعة احلوثيني  المدعومة من 
شمالة” قدم هدية تقدير للقيادي البارز محمد عيل احلويث، يف يونيو/حزيران 2021، كتكريم إلطالق اجلماعة حملة تربعات 
اخلاضعة  غزة  قطاع  العام عىل  نفس  من  مايو/أيار  ُشنت شهر  اليت  اإلرسائيلية  العسكرية  احلملة  لدعم حماس خالل 

لسيطرة حماس.

بيان أمريكي سعودي يركز على إيران
15 يوليو/تموز، يف  بتاريخ  بايدن،  الرئيس األمرييك جو  زيارة له إىل الرشق األوسط بعد توليه منصبه، شارك  أول  يف 
قمة جدة أللمن والتنمية اليت ضمت زعماء دول مجلس التعاون اخللييج واألردن والعراق ومرص. ركزت أولويات الرئيس 
األمرييك عىل إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي للمساعدة يف خفض أسعار البزنين بالسوق األمريكية إثر تداعيات 
احلرب الروسية عىل أوكرانيا، إىل جانب طمأنة رؤساء دول الرشق األوسط بالضمانات األمنية األمريكية. التقى بايدن بويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان ألول مرة، بعد تعهده بعدم لقاء األخري عىل إثر تداعيات مقتل الصحفي يف واشنطن 
بوست جمال خاشقيج أواخر عام 2018. يذكر أن التغطية الصحفية لقضية خاشقيج طغت إىل حد كبري عىل القضايا 
تناوله سوى  األخرى المدرجة يف جدول أعمال القمة، بما يف ذلك الملف اليمين الذي تم إيالؤه أهمية ثانوية ولم يجرِ 

لمناقشة اجلوانب المتعلقة باآلثار األمنية عىل دول اجلوار.

يف اليوم التايل للقمة، أصدرت الواليات المتحدة والسعودية بيانًا يسلط الضوء عىل المخرجات المتعلقة بالوضع يف 
اليمن، بما يف ذلك أهمية منع إيران من حيازة سالح نووي، ورضورة زيادة “ردع تدخل إيران يف الشؤون الداخلية للدول 
األخرى، ودعمها إللرهاب من خالل وكالئها المسلحني، وجهودها لزعزعة األمن واالستقرار يف المنطقة”، يف تلميح إىل 
الممرات  عرب  التجارة  تدفق  احلفاظ عىل  أهمية  إىل  البيان  أشار  كما  إيران.  من  مدعومة  أخرى  احلوثيني ضمن جماعات 
الرياض  أشارت  لليمن.  الغريب  اجلنويب  الساحل  قبالة  المندب  باب  ذلك مضيق  بما يف  االسرتاتيجية،  الدولية  البحرية 
وواشنطن إىل فرقة العمل المشرتكة 153 اليت أُنشئت مؤخرًا للرتكزي جزئيًا للحفاظ عىل األمن يف المضيق وردع أنشطة 
150 يف خليج  البيان إىل أن السعودية ستتوىل قيادة فرقة العمل المشرتكة  التهريب غري المرشوعة لليمن. كما أشار 

ُعمان، اليت صادرت عدًدا من السفن المحملة باألسلحة كانت يف طريقها إىل احلوثيني.

https://press.un.org/en/2022/sc14968.doc.htm
https://twitter.com/alosbou/status/1545484846398586886
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/14713
https://carnegie-mec.org/2022/07/12/what-biden-s-visit-to-saudi-arabia-means-for-yemen-pub-87483
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/15/the-jeddah-communique-a-joint-statement-between-the-united-states-of-america-and-the-kingdom-of-saudi-arabia/
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رئيس مجلس القيادة الرئايس اليمين رشاد العليمي التقى عىل هامش قمة جدة وزير اخلارجية األمرييك أنتوين بلينكن، 
حيث ناقش اجلانبان -من بني قضايا أخرى -أهمية تمديد الهدنة اليت تقودها األمم المتحدة وفتح معابر تعز من ِقبل 

احلوثيني.

مليار دوالر  بقيمة 3.05  السعودية  إىل  باتريوت  األمريكية عىل بيع 300 صاروخ  اخلارجية  وافقت  أغسطس/آب،   2 يف 
أمرييك، وصفقة أخرى بقيمة 2.25 مليار دوالر إىل اإلمارات لبيع 96 صاروًخا لنظام دفاع المناطق العالية االرتفاع “ثاد”. 
ويف بيان صحفي أُعلن فيه عن الصفقة السعودية، ذكرت وكالة التعاون األمين الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع األمريكية 
بالطائرات  احلدود”  عرب  المستمرة  احلوثية  “الهجمات  لصد  المملكة  عن  للدفاع  ستستخدم  الصواريخ  أن  )البنتاغون( 

المسرّية والصواريخ الباليستية عىل المواقع المدنية والبنية التحتية احليوية يف السعودية.

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. قبل انتقاله إىل اليمن، كان يغطي عمل مجلس األمن التابع أللمم المتحدة بشأن االنتفاضات السياسية العربية 

من مقر األمم المتحدة يف نيويورك. كومبس حاصل عىل بكالوريوس يف اللغة اإلنجلزيية واألنرثوبولوجيا وماجستري يف العالقات الدولية.

https://www.mofa-ye.org/Pages/18260/
https://twitter.com/StateDeptPM/status/1554546260320862211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554546260320862211%7Ctwgr%5E21ce07e63a48ab0f6a88c6f966b1475746a2e3f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fenglish.alarabiya.net%2FNews%2Fgulf%2F2022%2F08%2F02%2FUS-approves-sale-of-Patriot-missiles-to-Saudi-Arabia-THAAD-system-missiles-for-UAE
https://twitter.com/StateDeptPM/status/1554548098206240768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554548098206240768%7Ctwgr%5E21ce07e63a48ab0f6a88c6f966b1475746a2e3f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fenglish.alarabiya.net%2FNews%2Fgulf%2F2022%2F08%2F02%2FUS-approves-sale-of-Patriot-missiles-to-Saudi-Arabia-THAAD-system-missiles-for-UAE
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/saudi-arabia-patriot-mim-104e-guidance-enhanced-missile-tactical


اشتعال التوترات بني قوات اإلصالح واملجلس االنتقالي اجلنوبي يف شبوة بعد محاولة اغتيال - تقرير اليمن لشهر يوليو/ متوز 2022

11

اشتعال التوترات بني قوات اإلصالح واجمللس 
االنتقالي اجلنوبي يف شبوة بعد محاولة اغتيال

نجا العميد عبدربه لعكب، قائد قوات األمن اخلاصة الموالية حلزب اإلصالح يف شبوة، من محاولة اغتيال نفذها أفراد من 
قوات دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا، بعد تعرض موكبه لكمني يف عاصمة المحافظة عتق، بتاريخ 19 يوليو/ تموز. أسفر 

الهجوم عن مقتل اثنني من أفراد قوات األمن اخلاصة، وإصابة اثنني آخرين.

سبق محاولة االغتيال هذه صدور أوامر باستبدال قيادات يف قوات األمن اخلاصة وسلسلة من االشتباكات بني أفراد 
قوات دفاع شبوة وقوات األمن اخلاصة يف عتق. يف 15 يوليو/ تموز، اندلعت اشتباكات بني قوات األمن اخلاصة المرشفة 
عىل نقطة “الكهرباء” األمنية يف قرية جول العاض غرب مدينة عتق، وقوات دفاع شبوة اليت ُمنعت من دخول عاصمة 
المحافظة، حيث أسفرت المواجهات عن مرصع اثنني من أفراد قوات دفاع شبوة وإصابة مدين بجروح. يف اليوم نفسه، 
أدى خالف الندالع اشتباكات بني قوات دفاع شبوة اليت تدير النقطة األمنية الواقعة عىل الطريق الدائري يف منطقة 
السوداء، غرب مدينة عتق، وأفراد الكتيبة األوىل لمحور عتق العسكري، بقيادة أحمد لشقم البارايس، إال أن التقارير لم 

تُفد عن وقوع إصابات.

يف 19 يوليو/ تموز، اندلعت اشتباكات عند نقطة تفتيش أخرى تابعة لقوات دفاع شبوة يف يح النصب وسط مدينة عتق، 
بعد أن حاول اجلنود منع أفراد قوات األمن اخلاصة من مرافقة أربعة أفراد مسلحني يرتدون ثيابًا مدنية إىل المدينة بعد 
رفضهم تفتيشهم. أسفرت االشتباكات عن إصابة اثنني من أفراد قوات دفاع شبوة، اليت حاولت يف نفس اليوم اعتقال 
عنارص من وحدة عسكرية تابعة للعميد عبدربه لعكب يف مجمع العاصمة غرب مدينة عتق، كما لقي اثنان من أفراد قوات 

األمن اخلاصة يف شبوة مرصعهم وُجرح آخر.

سعيًا لزنع فتيل التوترات، أصدر محافظ شبوة عوض الوزير العولقي قرارًا بوقف عبدربه لعكب، إىل جانب وجدي باعوم 
األحداث  الرئايس  القيادة  ناقش مجلس  التحقيق. كما  العمل عىل ذمة  -عن  الثاين يف قوات دفاع شبوة  اللواء  -قائد 
يف شبوة خالل اجتماع له يف 24 تموز/يوليو برئاسة رشاد العليمي، الذي فّوض محافظ شبوة باتخاذ التدابري االلزمة 

لتحقيق االستقرار.

الذي يديره  2022 // مصدر الصورة: مكتب اإلعالم احلربي  29 يوليو/ متوز  تأريخ  رئاسية.  الثامن حماية  اللواء  إلى  حفل تخرج عناصر من مقاتلي احلوثيني انضموا 
احلوثيون



اشتعال التوترات بني قوات اإلصالح واملجلس االنتقالي اجلنوبي يف شبوة بعد محاولة اغتيال - تقرير اليمن لشهر يوليو/ متوز 2022
 

12

معارك بني احلوثيني وقبائل البيضاء
يف 12 يوليو/تموز، فرضت قوات احلوثيني حصارًا عىل قرية خزبة بمحافظة البيضاء عىل إثر اشتباكات مع قبليني محليني 
يف أعقاب هجوم شنه مسلحون من منطق حمة لقاح يف مديرية القريشية -يشتبه يف انتمائهم إىل تنظيم القاعدة يف 
جزيرة العرب -عىل نقطة تفتيش تابعة للحوثيني عند مدخل منطقة الثعالب يف خزبة. وفًقا لمصادر قبلية ومحلية، لقي 
ثالثة مقاتلني حوثيني حتفهم عىل أيدي المسلحني الذين استولوا عىل أسلحتهم قبل أن يفروا هاربني باتجاه القرية، 
وعىل إثر ذلك، حارص احلوثيون قرية خزبة بعد أن استقدموا تعزيزات من صنعاء. بعد وساطة محلية وافق عليها مكتب 
زعيم اجلماعة عبدالملك احلويث، أصدر سكان القرية بيانًا أكدوا فيه عدم تساهلهم مع الهجوم الذي طال نقطة التفتيش، 
األمر الذي دفع احلوثيني إىل الرتاجع واالنتظار خارج القرية حلني تسليم المسلحني الهاربني. لكن ذلك لم يحدث، ليُعاد 
فرض احلصار واستئناف االشتباكات المسلحة. أسفرت مواجهات 12 يوليو/تموز عن مرصع اثنني من احلوثيني وإصابة 
أربعة آخرين، كما سقط أربعة مقاتلني قبليني وامرأة وطفل يف االشتباكات المندلعة يف 20-19 من الشهر. استؤنفت 
الوساطة المحلية بعد إرسال قبيلة بين وهب 20 من أبنائها كـ”رهائن” إىل احلوثيني -وهو ُعرف شائع إلظهار حسن النية 

يف الوساطات القبلية -وتم التوصل إىل اتفاق يف 20 يوليو/ تموز لوقف القتال والسماح بإجالء اجلرىح.

يف 24 يوليو/ تموز، سلم شيوخ قبائل خزبة ثالثني مطلوبًا إىل احلوثيني مقابل استعادة الرهائن الـ 20 من أبنائهم، ومن 
المتوقع إرسال المطلوبني الذين ُسلموا إىل صنعاء حلضور دورات تلقني أيديولوجية. تسيطر قوات احلوثيني بشكل كبري 
عىل البيضاء منذ عام 2015، لكن ذلك ال يعين خلو األمر من تحديات بسبب الطابع القبيل الذي يطغى عىل المنطقة. 
موقع المحافظة يف مركز البالد يوفر مزية اسرتاتيجية كبرية للطرف الذي يسيطر عليها، ويتيح له القدرة عىل التصعيد 

أو التهدئة يف جبهات القتال الواقعة يف ثمان محافظات تتشارك معها احلدود.

https://www.saba.ye/ar/news3195618.htm
https://www.saba.ye/ar/news3195618.htm
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استمرار اخلروقات يف الهدنة رغم متديدها
تراجعت االشتباكات عىل اخلطوط األمامية مع دخول الهدنة بني األطراف المتحاربة يف اليمن شهرها الرابع، حيث لم تُفد 
تقارير عن حدوث أي تقدم ميداين. ُمددت الهدنة -الُمعلن عنها أوائل أبريل/ نيسان بالزتامن مع بداية شهر رمضان واليت 
سبق أن ُمددت يف يونيو/ حزيران -لشهرين آخرين يف 2 أغسطس/ آب. شهدت الهدنة خروقات متفرقة أواخر يوليو/ تموز 
مع اقرتاب موعد انتهائها، ال سيما يف محافظات مأرب والضالع وتعز واحلديدة، حيث اشتبكت قوات احلوثيني والقوات 
احلكومية يف منطقيت تبة عثمان وبتار شمال غريب مديرية قعطبة يف محافظة الضالع الشمالية، ويف مديرية العبدية 

غريب محافظة مأرب، وعىل جبهات رصواح غرب مدينة مأرب، وكذلك يف مديرية حيس جنويب محافظة احلديدة.

بعد سنوات من احلصار، يواصل سكان المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف مدينة تعز مطالبة احلوثيني بإعادة فتح 
الطرق، بموجب بنود الهدنة األوىل اليت نصت عىل إعادة فتح الطرق. إال أن المحادثات بشأن هذه المسألة تعرثت، مع 

رفض احلوثيني مقرتح تقدمت به األمم المتحدة مؤخرًا إلعادة فتح الطرقات عىل مراحل.

من أبرز األحداث اليت شهدتها مدينة تعز هي وقف فعاليات مهرجان عيد األضىح بعد سقوط قذائف هاون حوثية جوار 
ميدان الشهداء الذي نُظم فيه المهرجان بيح العريض يف 11 يوليو/ تموز، دون وقوع إصابات حسبما أفادت التقرير. أسفر 
قصف آخر شنه احلوثيون يف 23 يوليو/ تموز عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين كانوا يلعبون يف يح الروضة بالمدينة، وهو 
ما استدعى شجب األمم المتحدة والعديد من المنظمات غري احلكومية، يف حني وصفت منظمة أنقذوا األطفال احلادث 
بـ “المشني.” يذكر أن القصف وقع أثناء زيارة اجلرنال أنتوين هايوارد، المستشار العسكري للمبعوث األممي، إىل المدينة 

لعقد اجتماعات مع محافظ تعز نبيل شمسان لبحث الوضع األمين.

يوليو/   20 يف  حويث  قناص  يد  عىل  مرصعه  الفهيدي  عبدالملك  محمد  للحكومة  الموايل  القائد  لقي  آخر،  جانب  من 
تموز، خالل هجوم شنته اجلماعة عىل مواقع حكومية يف اخلطوط األمامية غرب مدينة تعز، وسقط فيه أيًضا عدد من 
مقاتليها. ويف 27 يوليو/ تموز، ُقتل طفل برصاص قناص حويث يف قرية القحيفه بمديرية مقبنة يف محافظة تعز، علًما 
أن القرية ومنطقة ِحمري اجلبل هما اجلزءان الوحيدان من المديرية اللذان ال يزاالن تحت سيطرة احلكومة. كما ُقتل طفل 
وجرح آخر يف اليوم نفسه بقرية هيجة قريش يف مديرية حيس بمحافظة احلديدة، خالل قصف متبادل بني احلوثيني 

والقوات المشرتكة.

محافظة  يف  شخًصا   17 وإصابة  مرصع  عن  أنباء  للحوثيني  تابعة  إعالم  وسائل  تداولت  تموز،  يوليو/   17 يف 
صعدة بنريان حرس احلدود السعودي، دون ذكر تفاصيل أخرى. تنرش وسائل اإلعالم احلوثية بانتظام تقارير عن خروقات 
ارتكبها التحالف بقيادة السعودية واحلكومة حسب زعمها، حيث اتهمت سلطات احلوثيني يف 19 يوليو/ تموز التحالف 
بشن غارة جوية عىل مزنل أحد المواطنني ومواقع للحوثيني يف الشمرية، يف حجر بجبهة بتار يف محافظة الضالع. إال 
أن التحالف نفى هذه المزاعم يف اليوم التايل، مشريًا إىل إنه لم ينفذ أي رضبات جوية منذ بدء رسيان الهدنة يف أبريل/ 

نيسان المايض.

يف  وحريب  العبدية  مديرييت  حدود  عىل  العمالقة  وألوية  احلوثيني  قوات  بني  اشتباكات  اندلعت  تموز،  يوليو/   20 يف 
مأرب، واستمرت عىل مدار عدة أيام متتالية، حيث زعم احلوثيون أن قوات ألوية العمالقة هي من بدأت إطالق النار. لم 
أفادت مصادر عسكرية وطبية حكومية عن  الضالع،  أما يف  أو تقدم ميداين.  المحلية عن وقوع إصابات  التقارير  تُفد 
اندالع اشتباكات متفرقة بني احلوثيني والقوات احلكومية خالل الفرتة من 21 إىل 23 يوليو/ تموز يف منطقيت تبة عثمان 
وبتار، شمايل غرب مديرية قعطبة، أسفرت عن مقتل أربعة جنود تابعني للقوات احلكومية. أعقبت تلك احلادثة تقارير 

أخرى تفيد بتجدد القصف احلويث عىل المنطقة.

وحدات عسكرية ُتخلي مباٍن مدنية يف تعز
المقاومة  قوات  وقائد  المقديش  عيل  محمد  )السابق(  الدفاع  وزير  من  مبارشة  أوامر  عىل  وبناًء  تموز،  يوليو/   27 يف 
لطرد  منظمة  حملة  إللصالح  التابع  العسكري  تعز  محور  بدأ  صاحل،  طارق  الرئايس  القيادة  مجلس  وعضو  الوطنية 
الوحدات العسكرية داخل المباين المدنية يف مدينة تعز. تضمنت احلملة اجلديدة عدًدا من االعتقاالت إلنفاذ القرار، بعد 
أن باءت محاوالت سابقة لطرد القوات من مناطق تمركزها يف المباين المدنية بالفشل. هدفت زيارة صاحل إىل المدينة 

وتأييده جهود طرد الوحدات إىل حشد الدعم المحيل له ومجلس القيادة الرئايس.

https://almasdaronline.com/articles/255521
https://www.savethechildren.net/news/yemen-one-child-killed-and-eleven-injured-shelling-playspace-taiz
https://almasdaronline.com/articles/256033
https://www.saba.ye/ar/news3194252.htm
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/07/20/coalition-responds-houthis-accusations-truce-breach
https://2dec.net/news54729.html
https://debriefer.net/news-30321.html
https://debriefer.net/news-30321.html
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تزامن تنفيذ العملية مع تنظيم جماعة احلوثيني استعراًضا عسكريًا شارك فيه جنود من تعز، ونقلها وحدات عسكرية 
ينفذه  تعز كأول تحرك  استهداف  احتمال  إىل  المجاورة. يُفيض هذا  تعز وإب  العسكري يف محافظيت  لتعزيز وجودها 
احلوثيون حال تعرث الهدنة أو عدم تمديدها، عوًضا عن استئناف هجومهم الذي شنوه العام المايض عىل مدينة مأرب 

االسرتاتيجية الغنية بالموارد.

التطورات العسكرية واألمنية األخرى يف سطور:
7 يوليو/ تموز: أعلنت المملكة المتحدة ضبط شحنة صواريخ إيرانية يف خليج ُعمان، بما يف ذلك صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ 	 

كروز، يف وقت سابق من العام. وذكرت المملكة المتحدة إنها كانت المرة األوىل اليت تعرتض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية الربيطانية 
سفينة تحمل مثل هذه األسلحة المتطورة من إيران. من جانبها، نفت طهران ذلك مرصحة أنها “لم تنقل مطلًقا أسلحة أو معدات عسكرية 

إىل اليمن”.

11 يوليو/ تموز: تداولت وسائل اإلعالم المحلية تقارير تفيد أن قوات األمن يف وادي حرضموت ألقت القبض عىل القيادي يف تنظيم 	 
القاعدة يف جزيرة العرب فهمي بامسفر الكثريي، الذي أصيب يف تلك العملية.

21 يوليو/ تموز: اختطف مسلحون من قبيلة الكعللة -وهي جزء من قبائل الصبيحة ذات النفوذ والمسيطرة عىل ساحل حلج -العميد 	 
عثمان نارص المشويش اليافعي، أركان حرب اللواء 16 عمالقة، وركن إمداد اللواء فيصل قاسم الرضامي اليافعي، ومرافقيهما، عىل الطريق 
إطالق رساح جميع  وقبلية يف  نجحت وساطة محلية  غريب محافظة حلج.  الصبيحة  منطقة  الواقعة يف  المضاربة،  بمديرية  الساحيل 

المحتجزين يف 25 يوليو/ تموز.

24 يوليو/ تموز: أطلقت قوات احلوثيني النار عىل مدين كان يحمل براميل وقود يف سيارته وأردته قتياًل يف منطقة اجلر بمديرية احلزم رشيق 	 
محافظة اجلوف. وبحسب مصادر محلية، يسعى احلوثيون إىل حظر دخول المشتقات النفطية من المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة. 

توافد رجال قبيلة اخلشخش إىل المنطقة مطالبني بتقديم القتلة للعدالة.

24 يوليو/ تموز: أطلق مهاجمون مجهولون قذيفة هاون عىل مهبط الطائرات يف ُمنشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، يف مديرية رضوم 	 
رشيق محافظة شبوة. ما تزال هوية المهاجمني والدافع وراء الهجوم غري معروفة.

27 يوليو/ تموز: فجر أفراد مجهولون قنبلة يدوية يف أحد مراكز التسوق )توب سنرت مول( بمديرية المنصورة يف مدينة عدن، مما أدى 	 

https://almasdaronline.com/articles/255561
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إىل ترضر واجهة المركز والمتاجر المجاورة. ليست المرة األوىل اليت يُستهدف فيها هذا المركز من ِقبل مهاجمني مجهولني يطالبون تجار 
التجزئة بدفع إتاوات.

28 يوليو/ تموز: لقي رجل مرصعه جراء انفجار لغم أريض بالقرب من مزرعته يف قرية اجلريبة شمال مديرية الدريهمي بمحافظة احلديدة. 	 
كما أُصيب ستة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، جراء انفجار لغم أريض يف منطقة اجلبلية جنوب غريب مديرية التحيتا، أثناء محاولة 

طفلني -من األربعة الذين لقوا حتفهم -العبث باللغم األريض الذي أتوا به إىل مزنلهم.

29 يوليو/ تموز: أعلن معمر االرياين، وزير اإلعالم يف احلكومة، مرصع خمسة مهندسني تابعني للحوثيني، بينهم أجنيب واحد عىل األقل 	 
عىل حد قوله، نتيجة انفجار ضخم لصاروخ باليسيت أثناء قيامهم بتجميعه يف ورشة تصنيع عسكرية تستخدم لتجميع الطائرات المسرّية 

والصواريخ بالقرب من مطار صنعاء.

29 يوليو/ تموز: انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مزنل وكيل وزارة الصحة “مصلح نارش احلكم” يف منطقة العوابل رشيق الضالع. ولم 	 
تُفد التقارير عن وقوع إصابات جراء االنفجار.

https://www.arabnews.com/node/2132946/middle-east
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احلوثيون يواصلون استغالل املواطنني بأسعار 
الوقود املرتفعة

الوحدة االقتصادية مبركز صنعاء

ارتفاع أسعار الوقود يف مناطق سيطرة احلوثيني
رفعت رشكة النفط اليمنية يف صنعاء يف الثالث من يوليو/ تموز السعر الرسمي للبزنين بنسبة 9% يف مناطق سيطرة 
احلوثيني، وذلك من 640 إىل 700 ريال يمين للرت الواحد. تعاين المدن هناك منذ يونيو/ حزيران المايض نقًصا مستمرًا يف 
وقود الديزل ما أدى إىل تفاوتات كبرية بني أسعار الوقود يف المحطات الرسمية والتجارية والسوق السوداء. يف األسبوع 
األخري من شهر يوليو/ تموز، ارتفعت أسعار الوقود يف المحطات التجارية بنسبة 17% ويف محطات السوق السوداء 
بنسبة 33% عن األسعار الرسمية. يذكر أن رشكة النفط اليمنية يف صنعاء رفعت أسعار الوقود ثالث مرات خالل الفرتة 
بني يونيو/ حزيران 2021 ويوليو/ تموز من هذا العام، أي أن أسعار البزنين ارتفعت خالل هذه الفرتة بنسبة 137% من 

295 إىل 700 ريال يمين للرت، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 197%، من 295 إىل 875 ريااًل يمنيًا لكل لرت.

لم يشهد شهر يوليو/ تموز أي زيادة رسمية يف األسعار من ِقبل رشكة النفط اليمنية يف عدن اليت تديرها احلكومة، إال 
أن استمرار محدودية قدرتها المؤسسية عىل تنظيم واردات الوقود وتمويلها أدت إىل استمرار النقص النسيب يف الوقود 
وارتفاع األسعار يف السوق السوداء بالعديد من المدن اجلنوبية. عىل النقيض من ذلك، رفعت رشكة النفط اليمنية يف 
عدن السعر الرسمي للبزنين يف شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 6% وذلك من 930 إىل 990 ريااًل يمنيًا للرت، ورفعت محطات 
الوقود التجارية الحًقا أسعارها بنسبة 15%، وذلك من 1125 إىل 1290 ريااًل للرت. سمح الطلب الزائد عىل العرض يف 
يوليو/ تموز للسوق السوداء باحلفاظ عىل سعر 1,500 ريال للرت يف كل من عدن وتعز. أما يف مأرب واليت ُحدد السعر 
الرسمي للوقود فيها بسعر 175 ريااًل للرت وهو سعر مدعوم دعًما كبريًا وال يتوفر فيها عموًما بهذا السعر، فقد كان سعر 

البزنين يف السوق السوداء بسعر 800 ريال يمين للرت الواحد.

يف 4 يوليو/ تموز، أصدرت رشكة النفط اليمنية يف صنعاء بيانًا قالت فيه إن ارتفاع األسعار يف مناطق سيطرة احلوثيني 
يعكس الزيادات يف أسعار النفط اخلام العالمية وتكاليف النقل اليت تضاعفت عىل حد ما ذكره البيان. بعد أقل من أسبوع 
من صدور البيان، أي يف 9 يوليو/ تموز، رصّح متحدث رسمي باسم رشكة النفط اليمنية يف عدن بأنه إىل جانب صدمات 
األسعار، لم تتمكن احلكومة من تخصيص احتياطات كافية من العملة الصعبة السترياد الوقود، الذي يكلف حوايل 600 
مليون دوالر سنويًا، يف ظل تأخر الدعم المايل السعودي واإلمارايت. وأضاف المتحدث أن الهدنة األخرية مع احلوثيني، 
اليت سمحت باسترياد كميات أكرب من مشتقات الوقود عرب ميناء احلديدة اخلاضع لسيطرة اجلماعة، ساهمت يف نقص 
التجارية من  أنشطتهم  الهدنة حفزت رجال األعمال والتجار عىل نقل  أن  الوقود يف مناطق سيطرة احلكومة، مضيًفا 

طريق االقروض الرابط بني املناطق اخلاضعة لكّل من احلكومة واحلوثيني يف محافظة تعز. تاريخ 8 يوليو/ متوز 2022// صورة ملركز صنعاء بعدسة احمد الباشا

https://sanaacenter.org/ar/member/the-sanaa-center-economic-unit
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18200
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18200
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18200
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18200
https://www.saba.ye/ar/news3193561.htm
https://www.aden-tm.net/news/212611/
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الموائن اليت تسيطر عليها احلكومة إىل ميناء احلديدة، بسبب احلوافز األفضل اليت تقدمها سلطات احلوثيني. ويف حني 
لم يوضح المتحدث ماهية هذه احلوافز، تجدر اإلشارة إىل وجود عدة عوامل يمكن أن تحفز التجار المستوردين عىل 
زيادة تعامالتهم التجارية عرب ميناء احلديدة، أحدها هو تطبيق سلطات اجلمارك احلوثية يف احلديدة سعر رصف تفضييل 
للريال عىل التعريفات اجلمركية بما يعادل 250 ريااًل لكل دوالر، أي نصف سعر الرصف اجلمريك الذي تفرضه احلكومة 
البالغ 500 ريال كرضيبة عىل الوقود المستورد عرب الموائن اخلاضعة لسيطرتها مثل مينايئ عدن والمكال. عامل آخر هو 
انتماء معظم مستوردي الوقود إىل المناطق الشمالية ذات الكثافة السكانية األعىل، حيث يقطن حوايل 70% من الشعب 
اليمين، مما يجعل ميناء احلديدة اخليار األقل تكلفة السترياد البضائع إىل المستهلك النهايئ. عادة ما يتم تكبد تكاليف 
أعىل بكثري لنقل مشتقات الوقود من الموائن البحرية اليمنية اخلاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية إىل وجهاتها النهائية يف 
مناطق سيطرة احلوثيني، كونها تمر عرب طرق طويلة ومتهالكة ومقطوعة ومحفوفة بالمخاطر، ويتم عادة فرض رضائب 
األمامية  اخلطوط  امتداد  عىل  الموجودة  التفتيش  نقاط  عىل  مختلفة  رسمية  وغري  ِقبل جهات عسكرية  من  مرتفعة 
الرضيبة بشكل مزدوج عىل  تُدفع  احلالة  المتصارعة. يف هذه  األطراف  اخلاضعة لسيطرة مختلف  المقسمة  والمناطق 
واردات الوقود، األوىل لسلطات اجلمارك احلكومية يف الموائن اليت تسيطر عليها احلكومة، والثانية لنقاط اجلمارك احلوثية 
اليت تجيب رضائب إضافية قبل عبور الشحنات حدود المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني. تتضافر هذه العوامل يف زيادة 
األعباء المالية عىل التجار المستوردين وتُميل قراراتهم بإعادة توجيه شحنات الوقود عرب طرق أقرص وأقل تكلفة ويف 

مناطق خاضعة لسيطرة طرف واحد فقط.

يُعد سوق مشتقات الوقود مربح للغاية أللطراف المتحاربة، خصوًصا سلطات احلوثيني والشبكات التجارية التابعة لها، 
اليت غالبًا ما تتالعب بإمدادات الوقود عرب قنوات رسمية بغية تحقيق عوائد أعىل يف السوق السوداء.

يف األسبوع األول من أغسطس/ آب، أعلنت رشكة النفط اليمنية يف صنعاء قرارها بخفض السعر الرسمي للبزنين بنسبة 
14%، أي من 700 إىل 600 ريال يمين للرت، والديزل بنسبة 8%، أي من 750 إىل 690 ريااًل للرت؛ استجابة النخفاض أسعار 
الوقود العالمية. بصورة نسبية، يعترب معدل أسعار الوقود يف مناطق سيطرة احلوثيني من بني األعىل يف المنطقة، ال 
واردات ومبيعات  احلوثيون عىل  يفرضها  اليت  والرضائب  اجلبايات  أن  إىل  األرجح  يدل عىل  ما  الديزل، وهو  أسعار  سيما 

الوقود ُمربحة للغاية بالنسبة للجماعة.

المصدر: موقع GlobalPetrolPrices.com، الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء

https://sanaacenter.org/publications/analysis/10323
https://sanaacenter.org/publications/analysis/10323
http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2496
https://www.globalpetrolprices.com/countries/
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احلوثيون يلقون باللوم على السعودية يف أزمة الديزل واألدلة توحي بعكس ذلك
يف يوليو/ تموز، أصدرت رشكة النفط اليمنية يف صنعاء اليت يديرها احلوثيون، عدة بيانات تتهم فيها التحالف الذي تقوده 
السعودية باحتجاز سفن الوقود والتسبب يف نقص إمدادات المشتقات النفطية، خاصة الديزل. يف بداية شهر يوليو، 
أصدرت الرشكة بيانًا قالت فيه إن التحالف منع عبور سفينيت وقود قادمتني من اإلمارات محملتان بـ 57,735 طنًا من 
الديزل لمدة أربعة أيام، وذلك قبالة سواحل جزيان السعودية. اتهم بيان آخر للرشكة صدر يف 29 يوليو/ تموز، التحالف 
إىل  التوجه  من  ومنعها  جزيان  سواحل  قبالة  والديزل  البزنين  من  طن  ألف   150 بنحو  محملة  سفن  خمس  باحتجاز 
احلديدة. ووفًقا للبيان األخري، فقد احتُجزت السفن عىل “فرتات متفاوتة” بلغت “17 يوًما”، عىل الرغم من استيفائها كافة 
إجراءات الفحص والتدقيق اخلاصة بآلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش )UNVIM(. يف اليوم التايل، أعلن المتحدث 
باسم رشكة النفط اإلفراج عن ثالث سفن )فيفيانا -يس أدور -يب إس إس إنريج(، كانت محملة بشحنة إجمالية تبلغ نحو 

87 ألف طن من وقود الديزل، ووصولها إىل احلديدة.

بتفاوتات  الديزل تسبب  المايض، نقًصا مستمرًا يف وقود  المدن اخلاضعة لسيطرة احلوثيني، منذ يونيو/ حزيران  تعاين 
كبرية بني أسعار الوقود يف المحطات الرسمية والتجارية والسوق السوداء. بلغ السعر الرسمي للديزل خالل معظم أيام 
شهر يوليو 750 ريااًل للرت الواحد، لكن ظلت الكميات المتوفرة يف السوق محدودة. وكما أُشري آنًفا، ارتفع سعر الديزل 

الُمباع يف األسواق التجارية والسوق السوداء بنحو 17 و 33% عىل التوايل من السعر الرسمي، يف نهاية يوليو/ تموز.

هذا احلد من إمدادات الديزل يف السوق ال يُستبعد أن يكون وسيلة تعمدت سلطات احلوثيني استخدامها لزيادة مخزونها 
االسرتاتييج من الوقود. سمحت الهدنة القائمة بتفريغ 36 شحنة وقود يف ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون، 
خالل الفرتة بني أوائل أبريل/ نيسان ونهاية يوليو/ تموز. إال أن الرشكة اليمنية للنفط يف صنعاء كشفت يف بيان لها أنه 
لم يتم تفريغ سوى 80% فقط من شحنات الوقود، رغم أن السفن تحمل من الديزل ما يكفي عىل األرجح لتلبية طلب 

السوق.

يف الواقع، أشار تقرير التحليل التشغييل آللية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش )صادر يف يوليو/ تموز 2022( إىل أنه 
تم تفريغ شحنات تصل اىل 154,514 طنًا من مشتقات الوقود يف احلديدة، أي بزيادة قدرها 247% مقارنة بالمتوسط 
الشهري لعام 2021 )44,589 طنًا( وبزيادة قدرها 17% مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو/ أيار 2016 )131,792 طنًا(. 
فضاًل عن ذلك، أفادت آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش أن سفن الوقود اليت ُشحنت يف يوليو/ تموز 2022 أمضت 
يف المتوسط 10 أيام يف منطقة االحتجاز اخلاصة بالتحالف قبالة سواحل السعودية، مقارنة بفرتة انتظار 60 يوًما يف 

المتوسط يف يوليو/ تموز 2021، وبمتوسط 73.3 يوًما العام المايض.

http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2408
http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2482
http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2486
http://www.ypcye.com/news_file/1659459668.jpg
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عمدت رشكة النفط اليمنية إىل تنظيم واردات الديزل الُمباع يف محطات الوقود الرسمية من خالل حرص توزيعه عىل 
عدد محدود من المؤسسات العامة والرشكات التابعة للحوثيني. يتعذر عىل العديد من الرشكات التجارية، بما يف ذلك 
أصحاب مولدات الكهرباء التجارية وأغلبية السكان، رشاء الديزل سوى من المحطات الرسمية، ويلجأون غالبًا لتأمني 
احتياجاتهم من المحطات التجارية أو السوق السوداء. يف 30 يوليو/ تموز، وقع وزير الكهرباء والطاقة التابعة لسلطات 
احلوثيني والمدير التنفيذي لرشكة النفط اليمنية اتفاقية لتنظيم الطلب من جانب محطات الكهرباء احلكومية واخلاصة 
وتحديد احتياجاتها من وقود الديزل، لكن ال يتضح ما إذا كان سيتم أم ال تطبيق هذه اآللية عىل شحنات الوقود اليت تم 

تفريغها يف ميناء احلديدة نهاية يوليو/ تموز.

رصد سوق العملة

هبوط قيمة الريال اجلديد يف ظل ثبات قيمة الريال القدمي
سجل سعر رصف الريال اليمين مقابل الدوالر األمرييك يف مناطق سيطرة احلكومة انخفاًضا تراكميًا بنسبة 6% بني بداية 
ونهاية شهر يوليو/ تموز، حيث تراجعت قيمة العملة من 1,103 رياالت للدوالر يف 1 يوليو/ تموز إىل 1,169 ريااًل يف 31 
يوليو/ تموز. يف األيام الثالثة األوىل من الشهر فقط، انخفضت قيمة الريال اجلديد الصادر عن البنك المركزي اليمين يف 
عدن منذ عام 2017 بنسبة 3%، من 1,103 إىل 1,136 ريااًل للدوالر يف 4 يوليو/ تموز. شهدت العملة بعد ذلك انتعاًشا 
طفيًفا وظلت مستقرة نسبيًا عند 1,140 ريااًل للدوالر حىت 24 يوليو/ تموز. مع التقلبات اليت شهدها سوق رصف العملة 
خالل األسبوع األخري من شهر يوليو، انخفضت قيمة الريال لتبلغ أدىن مستوى لها عند 1,183 يف 26 يوليو/ تموز، قبل 

أن ينتهي الشهر بسعر رصف متداول بلغ 1,169 ريااًل للدوالر.

أحد األسباب الرئيسية لعدم ثبات سعر الرصف يف مناطق سيطرة احلكومة هو تراجع دور البنك المركزي اليمين بعدن يف 
سوق رصف العملة األجنبية، حيث عقد البنك ثالثة مزادات لبيع العملة األجنبية يف يوليو/ تموز، إال أن البنوك التجارية 

اليمنية لم تشرتِ سوى نحو نصف ما اشرتته يف المزادات األربعة اليت عقدها البنك يف يونيو/ حزيران )انظر أدناه(.

ينطوي انعدام االستقرار يف سعر رصف العملة عىل مخاطر مزتايدة، نظرًا لتضاؤل احتياطيات النقد األجنيب لدى البنك، 
ومطالبات الرياض وأبو ظيب بإصالحات إدارية قبل اإلفراج عن الدعم المتعهد به للبنك التابع للحكومة اليمنية بقيمة 

ملياري دوالر أمرييك.

عىل النقيض من ذلك، ظل سعر رصف الريال القديم )أي األوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2017( والمتداول يف مناطق 
سيطرة احلوثيني، مستقرًا، حيث بلغ سعر التداول 560 ريااًل للدوالر، مع تذبذب ضمن نطاق.

http://www.ypcye.com/Show_News.php?id=2487
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تراجع اهتمام البنوك التجارية مبزادات العملة األجنبية
خالل شهر يوليو/ تموز، عقد البنك المركزي اليمين يف عدن ثالثة مزادات لبيع العمالت األجنبية عرض فيها ما مجموعه 
90 مليون دوالر أمرييك عىل البنوك اليمنية، لم يبع منها سوى 67% فقط )أي 60.6 مليون دوالر أمرييك(. اعترُب هذا 
األداء األسوأ خالل العام للمزاد الذي أقيم يف 29 يوليو/ تموز 2022، حيث لم يبع البنك سوى 46% فقط من مبلغ المزاد 

المعلن عنه، أي بانخفاض 75% و81% عن المزادين السابقني عىل التوايل.

(، أما يف يوليو/ تموز فقد بلغت  يشار إىل أنه يف يونيو/ حزيران، بيع 85% من مبلغ المزاد المعلن عنه )140 مليون دوالر
نسبة إجمايل الطلبات المقدمة 51% فقط من إجمايل الطلبات المقدمة يف يونيو/ حزيران. يمكن أن يُعزى تراجع اهتمام 
البنوك التجارية يف المشاركة يف هذه المزادات اىل األرباح الهامشية للعمالت المعروضة للبيع والتذبذب المستمر يف 
أسعار الرصف، والذي يزيد من احتمالية تكبد البنوك خسائر يف العملة اليت تشرتيها. تجدر اإلشارة إىل أن سعر الرصف 
2% أعىل من سعر السوق، لكن بسبب  التفضييل المعروض عىل المبالغ المعلن عنها يف المزاد الثامن والعرشين، بلغ 
ارتفاع قيمة الريال بني يوم اإلعالن عن المزاد واليوم الذي أُقيم فيه، تكبدت البنوك المشرتية خسارة بنسبة 1% مقارنة 
الدعم السعودي واإلمارايت وهو ما  الريال بشكل كبري عند تدفق  ارتفاع قيمة  بسعر الرصف السائد يف السوق. يُرجح 

سيشكل حافزًا إضافيًا للبنوك اللحتفاظ بما لديها من الريال اليمين.

للبنوك  أمرييك  إجمايل قدره 473.5 مليون دوالر  تموز، ضخ مبلغ  يوليو/  نهاية  اليمين يف عدن،  المركزي  البنك  وأعلن 
التجارية لتمويل استرياد السلع األساسية، وذلك من خالل المزادات الـ 28 اليت أقامها هذا العام.

مساٍع حكومية ملراقبة أكبر شبكة للهواتف احملمولة يف البالد
يمن موبايل،  احلكومة طلبت مؤخرًا من رشكة  -أن  لمركز صنعاء  االتصاالت -يف حديث  يعمل يف قطاع  أفاد مهندس 
سيطرة  مناطق  يف  المحمول  الهاتف  شبكات  بمراقبة  لها  السماح  البالد،  يف  المحمول  الهاتف  لشبكات  مشغل  أكرب 
احلكومة، وذلك ضمن جهود واسعة النطاق تسعى إىل منع سلطات احلوثيني من استخدام شبكات الهاتف المحمول 
لتحديد األهداف العسكرية. تصاعد التنافس المستمر بني فرعي وزارة االتصاالت اليمنية المنقسمة عىل تنظيم القطاع 
وتحصيل الرسوم مؤخرًا، يف يونيو/ حزيران، بعد تعليق وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات التابعة للحكومة خدمات 

الرشكة اليمنية العمانية “يو” )إم يت إن سابًقا( يف عدن عىل خلفية اتهامات لها بالتأخر يف سداد الرضائب.

مفاوضات مع احلكومة الهندية لتسهيل استيراد القمح
عن  وممثلني  اليمنية  احلكومة  بني مسؤولني يف  مفاوضات  بدء  عن  أنباء  تموز،  يوليو/   21 اإلعالم يف  تداولت وسائل 
القطاع اخلاص بالبالد من جهة، واحلكومة الهندية من جهة أخرى، لتسهيل عمليات استرياد القمح، بعد فرض األخرية 
حظرًا عىل صادراتها يف مايو/ أيار بسبب ارتفاع األسعار المحلية. يف وقت الحق أُعفي اليمن من هذا احلظر، وُصدر أكرث من 
250 ألف طن من القمح إليه خالل األشهر الثالثة الماضية، حسب ما قالت مسؤولة يف احلكومة الهندية يف يوليو/ تموز. 
من جانبه، أكد نائب رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية “أبو بكر باعبيد”، أنه تم بالفعل رشاء القمح 
لكن مغادرة الشحنات من ميناء الهند ُمنعت عىل حد قوله. يف عام 2021، استورد اليمن 42% من احتياجاته من القمح 
من روسيا وأوكرانيا، إال أن غزو موسكو جلارتها يف فرباير/ شباط 2022 وما أعقب ذلك من انقطاع يف الصادرات بسبب 
حصار الموائن األوكرانية والعقوبات المفروضة عىل روسيا، أجرب اليمن عىل البحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجات 

البالد من احلبوب.

جتار التجزئة يواصلون رفع األسعار رغم انخفاض التكاليف
يف 19 يوليو/ تموز، أصدرت اجلمعية اليمنية حلماية المستهلك يف صنعاء بيانًا طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة إلزام 
التجار بخفض أسعار المبيع بالتجزئة للسلع الغذائية تماشيًا مع انخفاض أسعار السوق العالمية مؤخرًا الذي تراوح بني 
25-20%، مشددة عىل أهمية تطبيق ذلك عىل الشحنات الواصلة إىل اليمن يف يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمرب/ 

يوليو.

https://cby-ye.com/news/348
https://cby-ye.com/news/348
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2022/17858
https://www.almashhad-alyemeni.com/235723
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يذكر أن قيمة الريال اليمين شهدت انتعاًشا عىل مستوى البالد منذ إعالن الهدنة بني احلكومة واحلوثيني يف أبريل/ نيسان، 
واردات  إجمايل  ارتفع  العالمي،  االغذية  وفًقا لربنامج  البالد.  إىل  والوقود  الغذاء  تدفق شحنات  تزايد  إىل  أيًضا  أدى  ما 
الوقود عرب موائن احلديدة بنسبة 137% خالل النصف األول من عام 2022 مقارنة مع العام السابق، يف حني ارتفع إجمايل 
الغذائية يف السوق  المواد  2021. ورغم انخفاض أسعار  17% مقارنة بالفرتة نفسها من عام  الغذائية بنسبة  الواردات 
العالمية منذ مايو/ أيار، لم ينعكس ذلك عىل أسعار المبيع بالتجزئة للمستهلكني اليمنيني نظرًا لضعف الرقابة والتنظيم 

يف سوق السلع األساسية مما يسمح للتجار باالستفادة من وفورات الكلفة تلك عوًضا عن خفض األسعار.

24 يوليو/ تموز، يقيض بتخفيض ومراقبة أسعار الدجاج المشوي  وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء قرارًا يف 
)وزن 1,000-900 جرام(، حيث يُجرب القرار البائعني عىل خفض سعر الدجاج الواحد من 2,500 ريال يمين إىل 2,000 

ريال. لكن يبقى القرار دون تنفيذ حىت كتابة هذا التقرير.

احلكومة توقع اتفاقية لتطوير قطاع الطاقة
وقعت احلكومة، ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات ووزير النفط والمعادن عبد السالم باعبود، اتفاقية يف اخلامس 
من يوليو/ تموز مع رشكة سيمنس للطاقة يف ألمانيا، لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة يف اليمن. تشمل االتفاقية وضع 
الطاقة  مصادر  باستخدام  والتنويع  بالغاز  تعمل  محطات  إنشاء  عرب  للطاقة  مستدامة  حلول  إليجاد  طريق  خارطة 
المتجددة. كما تتضمن االتفاقية تركيب خطوط نقل جديدة لشبكة الكهرباء الوطنية وربط المحافظات اليمنية وتطوير 

وتحسني وصيانة محطات الكهرباء الموجودة.

يشهد قطاع الكهرباء العام يف اليمن -الذي يعاين من الضعف أساًسا -نقًصا حاًدا يف اإلنتاجية تفاقم خالل فرتة الزناع 
نتيجة استهداف البنية التحتية للكهرباء بشكل مبارش وغري مبارش من ِقبل األطراف المتحاربة، يضاف إىل ذلك انقسام 
مؤسسات الدولة المسؤولة عن هذا القطاع. شجع ذلك المرتبحني عىل تحفزي نمو اقتصاد السوق السوداء لملء الفراغ 
360 و400  بالغاز بسعة  اللتني تعمالن  الكهرباء من محطيت مأرب  إمدادات  أن تعطل  يُذكر  الظروف.  الناتج عن تلك 

ميجاوات أدى إىل تفاقم النقص يف إنتاجية الطاقة الكهربائية يف عموم البالد.

أفادت صحيفة العريب اجلديد، يف 18 يوليو/ تموز أن اليمن ينفق حاليًا ما يُقدر بنحو 1.2 مليار دوالر سنويًا عىل واردات 
مشتقات الوقود لتوليد 1 جيجاوات فقط من الطاقة الكهربائية، والذي يغطي 7% فقط من احتياجات البالد الفعلية 

من الطاقة المقدرة بـ 14 جيجاوات.

األوضاع  تدهور  والمتوسط، يف ظل  القصري  المدى  الطاقة عىل  إنتاج  اليمن من نقص حاد يف  استمرار معاناة  يتوقع 
واالستقرار،  األمن  من  كبرية  درجة  تتطلب  الطاقة  إلمدادات  مستدامة  حلول  إيجاد  الدائر.  والرصاع  االقتصادية 

واستثمارات ضخمة يف إعادة إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء المترضرة والمتهالكة.

https://reliefweb.int/report/yemen/wfp-yemen-food-security-update-july-2022
https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data
https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data
https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data
https://www.almashhad-alyemeni.com/236009
https://yemenshabab.net/news/77354
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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رحيل الظواهري وفناء إرث بن الدن

حسام ردمان

لطالما نظر أسامة بن الدن بعني اإلعجاب إىل جنوده المخلصني يف اليمن، وتحديًدا سكرتريه اخلاص إبان سنوات اجلهاد 
تنظيم  بناء  إعادة  مهام  الوحييش  توىل  الرويح.  االبن  ويعتربه  االحرتام  له  يُظهر  كان  الذي  الوحييش”  “نارص  األفغاين 
القاعدة يف اليمن ومن ثم دمجه مع فرعه يف السعودية، ليتشكل فيما بعد ما يُعرف بتنظيم القاعدة يف شبه جزيرة 

العرب.

كان ابن الدن يُهئي الوحييش ليكون الزعيم القادم لتنظيم القاعدة، مدفوًعا بطموحه لنقل مركز القيادة اجلهادية إىل 
اليمن الذي اعتربه “أفغانستان مطلة عىل البحر”. عىل هذا األساس، منح الوحييش سلطات استثنائية إيمانًا منه بقدرات 
األخري التنظيمية وشخصيته الكاريزمية، ووّجه الفروع األخرى للتنظيم أن تحذو حذو اليمنيني الذين استطاعوا التكيف 

بنجاح داخل بيئتهم المحلية؛ وهو ما مكّن خاليا التنظيم من تنفيذ العديد من العمليات الناجحة يف الداخل واخلارج.

العنارص  2011 جاء كرضبة مباغتة للحركة اجلهادية، ولم يسمح بتصعيد اجليل اجلديد من  ابن الدن عام  غري أن مقتل 
اليمنية يف سلم القيادة. عوًضا عن ذلك، انتقلت السلطة إىل الزمرة المرصية اليت رافقت ابن الدن يف أفغانستان وكان 
يمثلها يف حينه أيمن الظواهري، المنظر السيايس والديين المتأثر بفكر سيد قطب. كان المرصيون هم من أقنعوا ابن 
الدن بتحويل تجربة اجلهاد األفغاين ضد السوفييت إىل حركة جهادية عالمية ضد الغرب. واصل الظواهري االستثمار يف 
القيادة اليمنية الشابة للتنظيم وإعدادها لتويل الزعامة مستقباًل، إال أن مقتل الوحييش بغارة أمريكية عام 2015 أجهض 

هذه اخلطط، ووضع عالمة استفهام بشأن خطة اخلالفة عىل زعامة تنظيم القاعدة.

القيادة  يف  رياديًا  دورًا  يلعب  أن  المتوقع  من  كان  العرب،  جزيرة  يف  القاعدة  لتنظيم  زعيًما  الريمي  قاسم  صعد  حني 
المركزية لتنظيم القاعدة، لكن تدهور حالته الصحية من جهة، وتضييق اخلناق عىل تنظيم القاعدة يف اليمن من جهة 
فرص  من  سيعزز  الدن  البن  البيولويج  االبن  تصعيد  أن  الظواهري  اعتقد  نفسه،  الوقت  يف  تأثريه.  من  حّجما  أخرى، 
عام  الظواهري  بدأ  وبالتايل  العراق وسوريا،  اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  الذي حققه  الكبري  النجاح  التنظيم، يف ضوء 
2015 بتقديم حمزة بن الدن إىل األوساط اجلهادية عرب رسالة صوتية وصفه فيها أنه “األسد ابن األسد”. عام 2017، بدأ 
الظواهري بالتفكري جديًا يف منح نجل ابن الدن زمام القيادة إلعداده كخلف له، وعليه قام بتصعيد حمزة إىل أعىل الهيكل 
القيادي مما منح األخري أدوارًا أكرب عىل مستوى التخطيط والدعاية. هذا األمر دفع الواليات المتحدة للرد عرب إدراج حمزة 

يف قائمة اإلرهاب، واغتياله عام 2019.

من  الريمي  قاسم  العرب  جزيرة  القاعدة يف  تنظيم  زعيم  بقيادة  الروحيني  ابن الدن  خلفاء  بني  التنافس مجدًدا  ظهر 
باسم  المعروف  زيدان  الدين  صالح  أحمد  اجلهادي  بقيادة  المرصية  -الزمرة  األفغاين  اجلهاد  يف  القدامى  ورفاقه  جهة، 

2001 // صورة مأخوذة من  الثاني  أفغانستان، نوفمبر/ تشرين  الباكستاني حامد مير. كابول-  أسامة بن الدن مع مستشاره أمين الظواهري خالل مقابلة مع الصحفي 
ويكيمديا كومنز
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2019؛ بدا كأن لتنظيم القاعدة ثالثة زعماء: أيمن الظواهري الذي أخذ نفوذه  “سيف العدل” -من جهة أخرى. بحلول 
بالرتاجع لكنه حافظ عىل سلطته الرمزية كأمري رشعي للتنظيم، وسيف العدل الذي يُعتقد أنه كان يتوىل الملفات األمنية 
واإلدارية للتنظيم من طهران، حيث اتخذ مالًذا بعد الغزو األمرييك ألفغانستان، وقاسم الريمي الذي يُعد المرشح األوفر 

حًظا لتويل الزعامة رغم انرصاف اهتمامه أللزمات يف اليمن.

كان الظواهري ينحاز عاطفيًا واسرتاتيجيًا للريمي. بالمقابل، أيّد الريمي الظواهري كزعيم رشعي للجماعة، لكن مع الوقت 
أخذ يُعمق تواصله التنظيمي واألمين مع سيف العدل باعتباره الشخصية األكرث فاعلية وتأثريًا، وساعد ذلك يف ترجيح 
الكفة لصاحل سيف العدل كخلف للظواهري إىل أن ُحسم األمر تماًما عام 2020 بعد مقتل قاسم الريمي بغارة أمريكية 

يف اليمن.

ومع صعود خالد باطريف زعيًما جديًدا لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، يمكن القول إن محاولة جيل الشباب اليمين 
من اجلهاديني للتنافس عىل القيادة العالمية للتنظيم قد انتهى، وأصبح القرار اليوم يف قبضة الزمرة المرصية المسيطرة 
أن  خصوًصا  وتنظيميًا،  اسرتاتيجيًا  صياغتها  تعيد  قد  حرًجا  مأزًقا  اجلماعة  تواجه  وإداريًا.  وماليًا  أمنيًا  التنظيم  عىل 
زعيمها اجلديد المحتمل سيتوىل مهام قيادة التنظيم من إيران بداًل من أفغانستان. عىل المدى القريب، ال يبدو أن مقتل 
العرب، لكن يف الوقت نفسه، لن يحرك  القاعدة يف جزيرة  الظواهري سيؤدي إىل تداعيات سلبية مبارشة عىل تنظيم 
التنظيم ساكنًا الجتثاث األزمات الداخلية اليت يواجهها الفرع يف اليمن، السيما يف ظل االنقسامات المتتالية بني قياداته 

العليا والمتوسطة وتآكل نفوذه عىل األرض يف خضم تراجع عام يف شعبيته

حسام ردمان: هو زميل باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية. ترتكز أبحاثه عىل احلراك اجلنويب واجلماعات اإلسالمية المسلحة يف اليمن، 

مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، والفصائل السلفية المسلحة. وهو أيضاً مراسل لقناة ديب التلفزيونية، 

وعمل سابقاً لصاحل صحيفيت الشارع اليمنية واألهرام المرصية.



من َرِحم النزوح: والدة ونشأة جيل من أطفال اليمن النازحني - تقرير اليمن لشهر يوليو/ متوز 2022

24

مخيم للنازحني داخليا يف قرية الهيجة بالقرب من مدينة عبس مبحافظة حجة. تاريخ الصورة 11 اغسطس/ آب 2022// صورة ملركز صنعاء بعدسة غادر مراد

من َرِحم النزوح: والدة ونشأة جيل من أطفال 
اليمن النازحني

محمد علي كلفود

كانت مريم تبلغ من العمر ثالثة عرش عاًما حني اضطرت للفرار مع أرستها من المعارك القتالية المندلعة بالقرب من 
من  عامني  من  أقل  بعد  الساحلية شمايل محافظة حجة.  مدينة حرض  خارج  الواقعة  الشليلة  قرية  رأسها،  مسقط 
عثورها عىل مالذ يف مخيم الشعب للنازحني، زُوجت مريم يف سن الرابعة عرش فقط من أحد أبناء قريتها “الشليلة”، 
لكن ذلك لم يُجنبها الهروب مجدًدا بعد فرتة وجزية عىل إثر اندالع معارك يف حجة تسببت بموجات نزوح جديدة شملت 

أولئك الُمهجرين أساًسا.

جلأت أرسة مريم إىل مخيم بين حسن يف مديرية عبس، أكرب مخيم للنازحني يف حجة آنذاك حيث كان يحتضن حوايل 5 
آالف أرسة، وتديره مجموعة من وكاالت اإلغاثة الدولية ورشكاؤها المحليون. لم تنتهي معاناة األرسة بعد اضطرارها 
الفرار للمرة الثالثة، يف أعقاب هجوم شنته القوات احلكومية الستعادة السيطرة عىل المديرية عام 2019، وهذه المرة إىل 
الهيجة الواقعة عىل بُعد 15 كيلومرتًا جنوب رشق المديرية. مضت أكرث من سبع سنوات عىل مغادرة مريم مزنلها ألول 

مرة، واليوم، هي أم لثالثة أطفال وبالكاد يتجاوز سنها العرشين عاًما.

مرمي وأسرتها أمام سكنهم املؤقت يف مخيم للنازحني داخلًيا يف قرية الهيجة بالقرب من مدينة عبس مبحافظة حجة. تأريخ 20 يونيو/حزيران 2022 // صورة ملركز صنعاء 
بعدسة غادر مراد.

https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/articles/2017/05/23/in-yemeni-camp-a-principal-struggles-to-keep-girls-at-school-2
https://reliefweb.int/report/yemen/ingo-statement-attacks-hajjah-and-renewed-fighting-hodeidah
https://reliefweb.int/report/yemen/ingo-statement-attacks-hajjah-and-renewed-fighting-hodeidah
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احلياة يف الهيجة
“قررنا القدوم إىل هذا المكان ألنه األقرب مسافة. لم نصطحب الكثري من األمتعة معنا، واكتفينا ببضع حقائب المالبس”، 
هذا ما قاله “يعقوب” زوج مريم البالغ من العمر 28 عاًما، يف إشارة منه لزنوحهم إىل قرية الهيجة اليت تستضيف مئات 

األرس النازحة والواقعة عىل أرض مملوكة ملكية خاصة يف سفوح تالٍل رشق مدينة عبس.

عاش الزوجان -مع أطفالهما الثالثة وأم يعقوب المسنة -طوال السنوات الثالث الماضية يف كوخني متهالكني مقابلني 
لبعضهما، مصنوعني من أغصان األشجار وبأسقف من البالستيك ال تمنع اخرتاق أشعة الشمس ناهيك عن األمطار 
نوم مستطيلة عرضها نصف مرت  أي أرسّة  الطني يستخدم للطهي وأريكتني-  الكوخني، يوجد فرن من  الغزيرة. خارج 

وطولها مرتين.

تقول مريم، وهي تحمل بني ذراعيها طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز أشهره الستة، وهو الثالث بني إخوته المولودين يف 
مخيمات النازحني، “كانت احلياة أفضل وأسهل بكثري يف قرييت، فلم يكن علينا سوى رعاية األغنام وجمع احلطب. لكن 

الوضع هناك أصبح غري آمن بسبب القصف اليومي قرب احلدود، ما دفع اجلميع إىل الفرار حرًصا عىل سالمتهم”.

نصف عدد  األطفال  أولئك  حيث يشكل  النازحني،  المولودين  األطفال  من  اآلالف  عرشات  اليمن  مناطق  جميع  تشهد 
السكان النازحني يف البالد البالغ 4 ماليني نازح داخيل. يف عام 2021، احتلت اليمن المركز الرابع من حيث عدد النازحني 
649,387 طفاًل دون سن  أن   2021 األول  كانون  وأظهر مسح نرُشت نتائجه يف ديسمرب/  العالم،  داخليًا عىل مستوى 
واحد، فضاًل  عام  عن  أعمارهم  تقل   194,496 منهم  يمنية،  14 محافظة  للنازحني يف  يعيشون يف مخيمات  اخلامسة 
عن 73,000 من النازحات احلوامل. كما وجدت دراسة أخرى أُجريت مؤخرًا يف ثالث محافظات )من ِقبل صندوق األمم 
 ،) المتحدة للسكان، وصندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، ومفوضية النساء االلجئات، وجامعة جون هوبكزن
انتشار ظاهرة زواج األطفال بني الفتيات النازحات: فقد زوجت واحدة من كل خمس فتيات نازحات ترتاوح أعمارهن بني 
10 إىل 19 عاًما يف المناطق اليت شملها المسح يف )صنعاء وإب وعدن( مقارنة بواحدة من كل ثماِن فتيات يعشن يف 

المجتمعات المضيفة المجاورة.

تشري مجموعة تنسيق وإدارة أعمال المخيمات )CCCM( اليت ترشف عليها المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون 
االلجئني )UNHCR( إىل اتخاذ 1.6 مليون نازح داخيل مالًذا لهم يف 2,358 مواقع وصفتها المجموعة بالـ”العشوائية 
وغري المخطط لها”. ووفًقا السرتاتيجية مجموعة تنسيق وإدارة أعمال المخيمات اخلاصة باليمن لعام 2021، جاء تمركز 
مما   ، اإلنساين”  عنالعمل  المسؤولة  اجلهات  من  ضئيل  وتدخل  رسمي  غري  “بشكل  المواقع  هذه  يف  باليمن  النازحني 
يهدد حق النازحني بالبقاء يف تلك المواقع مع عدم وجود اتفاق يُنظم حيازة نحو 80 بالمائة من تلك األرايض )بحسب 
المعلومات المتوفرة حىت أوائل 2022(. فخالل 2021، واجهت 7,500 أرسة نازحة تهديًدا باإلخالء يف 70 من المواقع اليت 

تستضيف مخيمات النازحني.

435,007 أشخاص فروا من األعمال العدائية  2015، 487 موقًعا للنازحني داخليًا تحتضن  تستضيف حجة، منذ عام 
المندلعة، ال سيما قرب احلدود مع السعودية. تحتل حجة المركز الثاين كأكرب محافظة تستضيف النازحني داخليًا يف 
البالد )بعد محافظة مأرب(، وبحسب المسح الذي أجرته مجموعة تنسيق وإدارة أعمال المخيمات، شكلت المستوطنات 
92 يف المئة منها عىل أراٍض مملوكة ملكية  195 موقًعا استُطلع يف حجة،  97 يف المئة من إجمايل  العشوائية نسبة 
تفاديًا  خيام للنازحني  توفري  عدم  2015، سياسة  عام  منذ  المخيمات،  أعمال  وإدارة  تنسيق  مجموعة  انتهجت  خاصة. 
إقامة  عن  اإلغاثة  منظمات  بامتناع   2018 عام  إضافية  توصية  وقدمت  دائمة،  بصورة  المواقع  تلك  يف  الستقرارهم 

مخيمات جديدة إال يف حال استُنفذت احللول.

تُعد قرية الهيجة بصفة خاصة موقًعا غري ُمهيأ الستضافة النازحني، فال توجد أي خيام أو منشآت خرسانية فيها كتلك 
الموجودة يف مواقع أخرى. يقطن جميع النازحني تقريبًا يف أكواخ متهالكة، وعام 2019 زُودت األرس النازحة بمستلزمات 
المأوى يف حاالت الطوارئ شملت الصفائح المستخدمة يف إنشاء األكواخ، وألواح خشبية وغريها من المواد اليت بُليت 
معظمها اآلن. أشار تقرير لمفوضية األمم المتحدة لشؤون االلجئني إىل أن مواقع النازحني يف مديرية عبس تعاين من 

مرافق إيواء غري مهيأة ونقص يف المياه والرصف الصيح والغذاء، وهي عوامل تفاقم من مواطن ضعف ساكنيها.

أظهر الشيخ عبدالله سعيد -أحد الزعماء القبليني يف المنطقة -تعاونه من خالل توفري مساحة كبرية من أرضه الحتضان 
بعض  انعدام  إىل  نّوه  لكنه  هناك.  اإلنسانية  األعمال  وينسق  الموقع  عىل  يرشف  حيث  الهيجة،  يف  نازحة  أرسة   800
المتطلبات األساسية إليواء النازحني، وقال “ال يوجد سوى مرفق صيح صغري بالكاد يوفر الرعاية الصحية األساسية، 

علًما أن إمدادات المياه ما زالت تعتمد عىل نقلها بالشاحنات”.

https://reliefweb.int/report/yemen/unicef-yemen-humanitarian-situation-report-january-december-2021-enar
https://www.unicef.org/yemen/stories/unicef-and-unfpa-lifesaving-mission-marib
https://www.unicef.org/yemen/stories/unicef-and-unfpa-lifesaving-mission-marib
https://www.exuye.org/en/501
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/12/Child-marriage-Arab-states-synthesis-report-FINAL.pdf
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2021-06/CCCM%20Cluster%20Yemen%20Strategy%202021_0.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2021-06/CCCM%20Cluster%20Yemen%20Strategy%202021_0.pdf
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://cccmcluster.org/news/joint-advocacy-briefing-note-shelternfi-cccm-and-protection-clusters-yemen-pledging-conference
https://reliefweb.int/report/yemen/idp-hosting-sites-hajjah-may-2022-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/idp-hosting-sites-hajjah-may-2022-enar
https://data.unhcr.org/en/country/yem
https://data.unhcr.org/en/country/yem
https://reliefweb.int/report/yemen/idp-hosting-sites-hajjah-may-2022-enar
https://data.unhcr.org/en/country/yem
https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/revision_of_tents_distribution_policy_v6_01042020.pdf
https://data.unhcr.org/en/documents/details/85825
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ضعف كبير يف األنشطة االقتصادية داخل مجتمعات النازحني داخلًيا
يوجد قدر ضئيل جًدا من النشاط االقتصادي داخل مخيمات النازحني داخليًا. تقدم المنظمات غري احلكومية قدرًا من 
المناطق  يومي يف  بأجر  العثور عىل عمل  الرجال  النازحني من  بعض  المواقع، ويستطيع  بعض  المالية يف  المساعدة 
المجاورة لهم. وفًقا لتقييمات المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون االلجئني، تفتقر 92 يف المئة من األرس النازحة 
يف اليمن فرص العمل، حيث ال يملك 64 يف المئة منهم أي مصدر دخل عىل اإلطالق، يف حني يعيش آخرون عىل دخل 
شهري أقل من 25,000 ريال يمين )40 دوالرًا أمريكيًا(. وبحسب إحصائيات المفوضية، يعين أن أرستني من بني كل ثالث 
أرس نازحة تؤّمن وجبة واحدة أو وجبتني فقط يف اليوم وأن األطفال محرومون من التعليم والرعاية الصحية الكافية. 
تلجأ بعض األرس إىل التسول أو بيع ما لديها من ممتلكات، يف حني يزوج البعض اآلخر فتياتهم يف سن مبكرة من أجل 

تخفيف األعباء المالية اليت أثقلت كاهلهم.

الطارئة  االستجابات  تنسيق  عن  المسؤولة  -اجلهة  )أوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  لمكتب  وفًقا 
أللزمات اإلنسانية حول العالم -تحتاج النساء والفتيات إىل احلماية بصفة خاصة. أفاد المكتب يف نوفمرب/ ترشين الثاين 
2021 أن “النساء والفتيات النازحات يفتقرن للخصوصية أكرث من غريهن، ويواجهن مخاطر تهدد سالمتهن، فضاًل عن 
محدودية وصولهن إىل اخلدمات األساسية، األمر الذي يجعلهن أكرث عرضة للعنف وسوء المعاملة”. تعول النساء حوايل 
30 يف المائة من األرس النازحة، األمر الذي يثقل كاهلهن بأعباء مالية يف خضم تأثري التضخم عىل االقتصاد المتدهور 

أساًسا.

اجلهة  -وهي   )IASC( المتحدة  األمم  وكاالت  بني  المشرتكة  الدائمة  2022 للجنة  تموز  يوليو/  يف  منشور  ذكر تقرير 
يشكل  احلماية  توفري  -أن  المنظمات  مختلف  مع  اإلنسانية  أللزمات  المتحدة  األمم  استجابات  تنسيق  عىل  المرشفة 
اليمن.  يف  اإلنسانية  األنشطة  تمويل  أولويات  أدىن  ضمن  كونها  اليمن،  يف  النازحني  مخيمات  إدارة  يف  األكرب  التحدي 
أشار التقرير إىل أن األطفال النازحني ُمعرضون بصفة خاصة خلطر سوء المعاملة واالستغالل يف المواقع المستضيفة 
للنازحني، حيث يوجد يف نصف عدد تلك المواقع بعض األرس اليت يعولها قارصون )دون سن 18 عاًما(. أضاف التقرير 
أن أقل من نصف المواقع المستضيفة للنازحني تتلقى المساعدات اإلنسانية، وأقل من نصف السكان يف تلك المواقع 

يحصلون عىل مساعدات.

اعتمدت أرسة مريم عىل تربية األغنام والماعز يف مسقط رأسهم، كمصدر دخل أسايس، وتمكنوا من اصطحاب أغلب 
تلك الماشية إىل أول موقع نزحوا إليه، لكنهم اضطروا لبيع معظمها لتغطية مرصوفاتهم. لم يتبَق لديهم اآلن سوى عدد 
قليل من األغنام يرعاها زوج مريم ووالدته، ويعتمدون عىل المساعدات الغذائية اليت يتلقونها شهريًا من وكاالت اإلغاثة.

النزوح املطّول مقابل احللول الدائمة
طال أمد الزناع، واقرتنت معه ظاهرة الزنوح اليت أصبحت مستحكمة، مع عدم قدرة النازحني عىل العودة إىل ديارهم 

بسبب مخاطر اندالع معارك قتالية جديدة تجربهم عىل الزنوح من جديد.

ووفًقا للجنة الدائمة المشرتكة بني وكاالت األمم المتحدة، يتمثل احلل الدائم يف “انتفاء االحتياجات المحددة للنازحني 
داخليًا من مساعدة وحماية مرتبطة بزنوحهم، وأن يتمكنوا من التمتع بحقوق اإلنسان دون تميزي ضدهم عىل أساس 
نزوحهم. يُمكن تحقيق ذلك من خالل عودتهم وإدماجهم محليًا وإعادة توطينهم”. وفًقا لهذه الرشوط، ما يزال إيجاد حل 
طويل األجل لظاهرة الزنوح “بعيد المنال” يف نظر الكثري من المنخرطني يف العمل اإلنساين والتنموي وفًقا لتقرير المجلس 
الرنوييج اللجئني )NRC( الذي تناول وضع األرس النازحة: “إن إيجاد حلول دائمة يتسم بالتعقيد بسبب استمرار المعارك 
القتالية، والتغري المستمر يف خطوط المواجهة، والتدهور االقتصادي الشديد، ومحدودية فرص كسب العيش”، كما أن 
“التدخالت اإلنسانية ال تزال تركز عىل حاالت الطوارئ بسبب الرصاع الدائر”. يقول المجلس الرنوييج اللجئني إن أكرث 
من مليون نازح داخيل عادوا إىل ديارهم خالل عام 2019، لكن يف غياب الظروف اإلنسانية اليت تضمن ديمومة عودتهم. 
من جانب آخر، ترى مجموعة تنسيق وإدارة أعمال المخيمات يف اليمن صعوبة إيجاد احللول الدائمة دون “وجود الهياكل 

األساسية والظروف اليت تسمح لهم بالعودة اآلمنة وإعادة توطينهم وإدماجهم”.

النازحني عن اإلقامة بصورة  المتحدة والوكاالت األخرى ذات الصلة  التابعة أللمم  الوكاالت  الذي تُثين  الوقت  إذن، يف 
لذلك،  نتيجة  ديارهم.  إىل  بأمان  عودتهم  تتيح  أو ظروف  آمنة  بدائل  توفري  قادرة عىل  غري  تظل  المخيمات،  دائمة يف 
عاش جيل من األطفال النازحني ألكرث من سبع سنوات يف مستوطنات مؤقتة وعشوائية يف كثري من األحيان، سواء يف 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/displaced-yemenis-flee-clashes-face-imminent-risk-hunger-enar
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/card/3X9vmoUQZh/
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/card/3X9vmoUQZh/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Yemen%20IAHE%20Final%20Report_July_13_2022_English.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Yemen%20IAHE%20Final%20Report_July_13_2022_English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-03/IASC%20Framework%20on%20Durable%20Solutions%20for%20Internally%20Displaced%20Persons%2C%20April%202010.pdf
https://www.nrc.no/resources/reports/assessing-prospects-for-durable-solutions-in-yemen/
https://www.nrc.no/resources/reports/assessing-prospects-for-durable-solutions-in-yemen/
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2021-06/CCCM%20Cluster%20Yemen%20Strategy%202021_0.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2021-06/CCCM%20Cluster%20Yemen%20Strategy%202021_0.pdf
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محافظة حجة أو يف جميع أنحاء اليمن. يحدو األرس النازحة األمل يف العودة ذات يوم إىل مجتمعاتهم المحلية، دون 
خوف من االضطرار لهجران ديارهم مرة أخرى.

تجددت المعارك القتالية يف مديرية حرض هذا العام، ما يعين أن أرسة مريم، مثل غريها من عرشات اآلالف من النازحني، 
لن تتمكن من العودة إىل ديارها قريبًا. تقول مريم “حىت اآلن، لم يتمكن أي فرد من أفراد أرسيت أو غرينا من العودة إىل 

قريتنا. ال نعرف إىل مىت سنعيش نازحني”.

محمد عيل كلفود: هو صحفي يمين مستقل، مقيم بني صنعاء واحلديدة. كتب مقاالت لعدد من الوكاالت اإلخبارية الدولية، مثل نيويورك تايمز، 

وذا إنرتسبت، وذا نيو هيومانيتاريان )IRIN سابًقا(، وذا ميديا الين، والتلغراف، واجلزيرة اإلنجلزيية. قبل عام 2015، عمل محمد كمدير تحرير 

صحيفة يمن أوبزرفر.

https://debriefer.net/en/news-28674.html
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اقتصاد احلرب يعزز ريادة األعمال النسائية يف 
عدن

غيداء الرشيدي

لطالما شكلت النساء نسبة ضئيلة جًدا يف قطاع األعمال التجارية بعدن، إال أن نسبتهن انخفضت بشكل حاد عام 2015 
إبان غزو قوات احلوثيني وحلفائها للمدينة وبدء حملة تدخل إقليمية لتحريرها. رغم صعوبة احلصول عىل أرقام دقيقة 
يف هذا الصدد، تشري األدلة الُمتناقلة إىل انخفاض حاد يف حصة النساء داخل القطاع حيث تحدثت كلثوم نارص، سيدة 
األعمال الرائدة والعضوة يف الغرفة التجارية بعدن، لمركز صنعاء للدراسات قائلة إن احلرب أدت إىل تراجع عضوية النساء 
يف الغرفة التجارية من حوايل 20 إىل 6 نساء فقط. احلرب أجربت الكثري منهن عىل إغالق أعمالهن التجارية أو الفرار من 

البالد.

لكن رسعان ما بدأت نارص تلحظ تغريات يف مجرى األمور: فقد ازداد عدد رائدات األعمال يف عدن بشكل مطرد، ومن 
خالل حديثها مع العديد من هؤالء النسوة، أدركت أن الغالبية العظمى منهن لم يسبق لهن إدارة مرشوع تجاري من 
قبل، قائلة “وجدنا أن من أبرز المشاكل اليت تعاين منها النساء هو عدم وجود منظمة تقدم لهن العون لبدء مشاريعهن، 
وإجراء دراسات اجلدوى، وتحديد آليات العمل والتسويق لمشاريعهن، أو توفري احلماية القانونية لهن لضمان حقوقهن”، 
المشاريع  مالكات  لتأسيس اتحاد  دفعها  ما  هذا  مشاريعهن.  لتطوير  الدعم  إىل  اجلدد  األعمال  رائدات  حاجة  مؤكدة 
2016، لمساعدة رائدات األعمال عىل صقل حنكتهن  الصغرية، احلاصل عىل ترخيص من الغرفة التجارية يف عدن عام 
التجارية. بحلول مايو/ أيار 2022، بات االتحاد يضم ما يقرب من 1200 سيدة أعمال، بعد أن كان العدد ال يتجاوز 150 

عند تأسيسه.

مزيج من احلاجة والفرص ساهمت يف ظهور هذا التوّجه. تقول نارص: “أسفرت احلرب ظروًفا اقتصادية مزرية أثرت بشكل 
كبري عىل النساء”، حيث أدى االنهيار االقتصادي العام إىل فقدان العديد من األرس مصادر دخلها -يكسبها عادًة أرباب 

األرسة من الذكور -مما أجربها عىل البحث عن مصادر دخل جديدة.

أنجب اقتصاد احلرب طبقة اجتماعية اقتصادية جديدة ذات ثروة طائلة يف مدينة عدن، وبدورها أحدثت تغيريًا يف الطلب 
التقليدية  المهارات  بتحويل  غالبًا  األعمال  رائدات  بادرت  اجلديد،  السوق  احتياجات هذا  ولتلبية  السلع واخلدمات.  عىل 

-مثل الطهي وصنع البخور والعطور واخلياطة واحلرف اليدوية األخرى -إىل مشاريع تجارية صغرية غري رسمية.

تواجه جميع األنشطة التجارية يف عدن سلسلة من التحديات، مثل سوء األوضاع األمنية، وعدم استقرار أسعار الرصف 
وتقلب األسعار، ونقص اخلدمات، وصعوبة احلصول عىل التمويل، لكن التحديات اليت تواجه رائدات األعمال مضاعفة 
بسبب األعراف المجتمعية اليت تمنح الهيمنة للذكور. المرأة تجد نفسها مجربة عىل التعامل مع تهديدات تمس سالمتها 
الشخصية عند خروجها من المزنل، فضاًل عن نظرة المجتمع االزدرائية والمشككة بالمرأة المنخرطة يف األعمال التجارية. 

تدير شيماء راجح كشكها اخلاص لبيع االكسسوارات مقابل مول احلجاز يف حي املنصورة بعدن. لتطوير مهاراتها التجارية والتسويقية، انضمت شيماء الى احتاد مالكات املشاريع 
الصغيرة ، وهي منظمة تركز على دعم رائدات االعمال. تاريخ الصورة 4 اغسطس/ آب 2022// صورة ملركز صنعاء بعدسة عمار خلف.

https://www.facebook.com/SPO.Aden
https://www.facebook.com/SPO.Aden


اقتصاد احلرب يعزز ريادة األعمال النسائية يف عدن - تقرير اليمن لشهر يوليو/ متوز 2022

29

عدم تقدير انخراط المرأة يف األعمال التجارية يعرض سيدات األعمال اليمنيات لسلوك عدواين من ِقبل أقرانهن الذكور 
والمسؤولني احلكوميني الذين يتعنّي عليهن التعامل معهم.

يف هذا المقال، يسلّط مركز صنعاء الضوء عىل رائدات األعمال يف عدن، والتحديات والفرص الماثلة أمامهن، والديناميكيات 
المعقدة اليت أدت إىل زيادة عدد المشاريع التجارية المملوكة لنساء.

اختالالت السوق حتفز األعمال احلرة
حاسوب  كمهندسة  وظيفتها  من  آنذاك  عهد  استقالت  األول.  طفلهما  ينتظران  وزوجها  عيىس  عهد  كانت   ،2013 عام 
استعداًدا لدورها اجلديد كأم، لكن ما لبثت أن شعرت بفراغ كبري يف قضاء يومها دون عمل. بدأت يف صنع الهدايا التذكارية 
إبداعها مما شجعها عىل صنع  لتوزعها عىل األصدقاء وأفراد األرسة عند قدوم مولودها، ورسعان ما أثىن اجلميع عىل 
الهدايا التذكارية أللقارب لتوزيعها يف مناسباتهم اخلاصة. أدركت عهد رسيًعا إمكانية تحويل هذه الهواية إىل مرشوع 
تجاري ومصدر دخل ألرستها: فهي تجد متعة عند قيامها بهذا األمر وتملك موهبة واضحة، واألهم من ذلك يمكنها 
الوقت. بتشجيع من زوجها، بدأت عهد يف استثمار رأسمال صغري لرشاء  المزنل ورعاية مولودها يف نفس  العمل من 

الطابعات وغريها من المستلزمات تمهيًدا إلطالق مرشوعها.

اليوم، أصبحت عهد )ذات الـ34 عاًما( منظمة حفالت زفاف ومناسبات ذات صيت واسع يف مدينة عدن، وهذا الصيف 
اشرتت زيًا جديًدا لموظفيها البالغ عددهم 23 موظًفا. تقول عهد إن هجوم احلوثيني عىل عدن عام 2015 وفرتة انعدام 
األمن اليت أعقبت تحرير المدينة تسببا يف توقف حفالت الزفاف والمناسبات بشكل كامل تقريبًا، إال أن السوق شهد نمًوا 

مطرًدا بعد ذلك.

“تغري المجتمع بعد احلرب، وتغريت متطلبات السوق” عىل حد قولها، مضيفة “اتسمت حفالت الزفاف والمناسبات قبل 
رجال  أرس  مثل  المجتمع،  أغنياء  الباذخة عىل  المناسبات  اقترصت  المادية”، حيث  قدرته  كاًل حسب  بالبساطة،  احلرب 
األعمال والسياسيني البارزين. تقول عهد إن خدمات تنظيم المناسبات اقترصت -خالل السنوات األوىل من احلرب -عادة 

عىل قلة قليلة من أفراد المجتمع ممن لديهم القدرة المادية عىل تحمل تكاليفها.

مع احتدام الرصاع يف اليمن، ظهرت يف عدن -العاصمة المؤقتة اليت اتخذتها احلكومة المعرتف بها دوليًا مقرًا لها -طبقة 
اجتماعية جديدة مرتبطة باجلماعات المسلحة والمضاربني يف سوق العملة، ممن يمكنهم الوصول بسهولة إىل العملة 
الصعبة. لم تتواَن هذه المجموعة من “األثرياء اجلدد” عن التباهي برثائها من خالل إقامة مناسبات اجتماعية باذخة، 
األمر الذي رافقه تقبل لهذه الزنعة المادية من جانب الكثري من أبناء المجتمع. اليوم، أصبحت حفالت الزفاف المصممة 
بشكل احرتايف حلًما يراود العرائس الشابات، ويجد الكثري من الناس أنفسهم مضطرون إلقامة احتفاالت تحفظ مكانتهم 
يف أعني المجتمع. حسبما ذكرت عهد، يقرتض الكثريون من أبناء الطبقة الوسطى المال إلقامة حفالت فخمة ال قدرة 

لهم عىل تحمل تكاليفها.

كانت عهد تعمل غالبًا بمفردها قبل اندالع احلرب، حيث اقترص عملها عىل تصميم الهدايا التذكارية الموزعة يف حفالت 
الزفاف وتزيني طاوالت كعكة الزفاف. أما اليوم، أصبح بإمكانها -هي وفريقها المتفرغ تماًما -إدارة وترتيب كل التفاصيل 
من الطعام والموسيقى والهدايا التذكارية والزينة يف أي مناسبة، بما يف ذلك حفالت الزفاف وحفالت التخرج واألعياد 
وغري ذلك. ومع توسع نشاطها خارج المزنل، أصبحت عهد عيىس تستأجر اليوم مستودعني لتخزين السلع والمستلزمات 

اليت تحتاجها، لكن رغم ارتفاع الطلب عىل خدماتها ونمو مرشوعها، تقول عهد إن عملها ال يزال ُمهدًدا يف البيئة احلالية.

بالنسبة لها، يعترب األمن أحد الشواغل الرئيسية. بُحكم إقامة معظم المناسبات يف المساء، يساورها القلق عىل موظفيها 
تسود  اليت  السياسية  واالضطرابات  القانون  سيادة  انعدام  ظل  يف  الليل،  من  متأخر  وقت  يف  بالمدينة  تحركهم  أثناء 
المدينة. تقول عهد إن التقلبات الشديدة يف قيمة الريال اليمين كبّدت أعمالها خسائر كبرية وغري متوقعة بحيث أصبح 
المبلغ الذي تتفق عليه مع الزبون ال يغطي التكاليف. لتجنب ذلك، أصبحت جميع اتفاقياتها مع العمالء ُمقّومة بالريال 
السعودي منذ بداية العام، حيث تكلف حفالت الزفاف عادة ما بني 25000-5000 ريال سعودي )6650-1330 دوالرًا(. 

إىل جانب التحديات المذكورة أعاله، يشكل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربايئ تحديات إضافية.

تقول عهد: “ال نشعر ]يف الوقت الراهن[ باستقرار يف الوضع المايل يخولنا بدء اإلجراءات القانونية للتسجيل ودفع رضائب 
ورسوم إضافية”، مضيفة أن تسجيل عملها بشكل رسمي سيُكلف مليون ريال يمين فضاًل عن رسوم أخرى رسمية وغري 
رسمية. تستطرد قائلة “يف ظل عدم استقرار األوضاع، نعمد يف بعض األحيان إىل تغطية اخلسائر من أرباح جنيناها من 

أنشطة أخرى”.

https://sanaacenter.org/publications/analysis/15385
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أحالم مؤجلة
تحدثت أنهار -وهي من سكان عدن فضلت عدم الكشف عن هويتها واالكتفاء بذكر اسمها األول فقط -إىل مركز صنعاء 
عن دراستها يف مجال هندسة االتصاالت بجامعة عدن قبل احلرب، وكيف كانت تحلم باحلصول عىل وظيفة يف القطاع 
العام مثل والدها. اليوم، لم يعد الراتب الشهري الذي يتقاضاه والدها يكفي لتغطية احتياجات األرسة حىت لمدة أسبوع 
واحد، وهو الواقع الُمر الذي دفع أنهار للتوقف عن دراستها بحثًا عن مصدر دخل يليب االحتياجات الملحة أللرسة يف 

الوقت الراهن.

انتهى بها المطاف إىل إطالق متجر إلكرتوين عىل اإلنرتنت، تعرض فيه مالبس عرصية من عالمات تجارية معروفة كانت 
قد بدأت يف استريادها عرب الرّب من السعودية، بمساعدة شقيقتها المقيمة هناك. يلقى مرشوعها رواًجا لدى فئة جديدة 

من المتسوقني، ويمكنها كسب ما يعادل راتب ثالثة أشهر من طلبية واحدة.

األولوية  منح  احلرب، عىل  به  تسببت  الذي  االقتصادي،  الواقع  أجربهن  اللوايت  جيلها  بنات  من  واحدة  أنهار هي مجرد 
للحاجة الملحة إليجاد مصدر دخل عىل حساب احلياة اليت كن يطمحن لها. يف سياق الطفرة األخرية لريادة األعمال 
النسائية يف عدن، من الصعب تبنيُّ عدد النساء االليئ بدأن وأدرن هذه األعمال بمحض إرادتهن، وكم منهن جرى دفعهن 

إىل القيام بذلك من ِقبل أزواجهن وأرسهن، وكم منهن أملت عليهن ظروف احلياة واحلاجة إىل إبقاء هذا اخليار.

عوائق تحول دون االندماج يف االقتصاد

تقول كلثوم نارص إن العديد من رائدات األعمال يفضلن عدم تسجيل مشاريعهن لدى السلطات المحلية أو استخراج 
سجل تجاري، ويُعزى ذلك إىل الرسوم اليت يقتضيها التسجيل ويتعنّي عليهن دفعها، فضاًل عن خوفهن من فرض رسوم 
رائدات  العديد من  ترى  فاعلة،  دولة  غياب  المحلية. مع  السلطات  أعمالهن من  ترخيص  بعد  عليهن  إضافية  ورضائب 
األعمال يف عدن أن اتباع اإلجراءات الرسمية مسألة معقدة ومكلفة ولن تعود عليهن بأي فائدة تذكر. تضيف نارص قائلة 
إن رائدات األعمال يُستهدفن بصفة خاصة من ِقبل موظفني حكوميني غري نزيهني، ممن يظنون أنهن يجهلن حقوقهن 

القانونية ويسهل ابزتازهن.

غري أن العمل دون سجل تجاري يجعلهن عرضة لدفع رسوم من تحت الطاولة لموظفي البلديات، ومسؤويل الرضائب، 
وقوات األمن، وغريهم ممن يطلبون رشاوي للسماح لهن بمزاولة أعمالهن. فضاًل عن ذلك، ينطوي مزاولة العمل بشكل 
غري رسمي عىل مخاطر رفع اإليجارات بشكل كبري ودون سابق إنذار من ِقبل ماليك العقارات، لعدم وجود عقد قانوين 

مربم بني صاحبة العمل ومالك العقار.

إن توعية رائدات األعمال بشأن حقوقهن القانونية وكيفية ممارستها هو أحد المجاالت اليت ركز عليها اتحاد مالكات 
أن  كما  لعضويته.  النساء اللنضمام  من  مزيد  استقطاب  ذلك سببًا يف  وكان  نارص،  قول  الصغرية عىل حد  المشاريع 
عضوية نارص يف الغرفة التجارية والعالقات اليت تربطها مع المسؤولني يف السلطات المحلية ساهمت يف توفري مزيد 

من احلماية لعضوات االتحاد.

تعد والء أحمد موسى تصميًما لطباعته بالليزر يف ورشتها املنزلية بعدن. تأريخ 4 أغسطس/ آب 2022. بدأت والء مشروعني جتاريني منذ عام 2016، األول متجر إلكتروني 
لبيع املالبس، والثاني محل تصميم جرافيك ومطبعة. تقول والء: “انطالقتي كانت عبر احتاد مالكات املشاريع الصغيرة، الذي استفدت منه كثيًرا يف تعّلم كيفية إدارة مشروعي 

وفهم اإلجراءات القانونية الالزمة ملزاولة العمل. لم أكن ُملمة بإجراءات استخراج التراخيص املهنية قبل انضمامي لالحتاد”. // صورة ملركز صنعاء بعدسة عمار خلف.
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تقول نارص “إىل جانب حل بعض المشاكل اليت تواجهها رائدات األعمال مع السلطات الرسمية -خاصة االليئ يزاولن أعمال 
غري مسجلة رسميًا -نقوم بالتواصل عرب شبكاتنا مع السلطات المعنية إلعفائهن من الرسوم ]اليت تسعى السلطات 
لفرضها[”، لكنها ترى وجود حاجة إىل توفري المزيد من المساعدة، بما يف ذلك مبادرة احلكومة بتكليف هيئة رسمية تُعىن 

بمساعدة رائدات األعمال عىل تثبيت حقوقهن القانونية ودرء أي انتهاكات ضدهن.

ترى نارص أن هيمنة الذكور عىل بيئة ممارسة األعمال التجارية تمثل عقبة رئيسية أمام رائدات األعمال. ففي حني يعقد 
التجار الذكور صفقات مع بعضهم مبنية عىل االحرتام بشكل غريزي، هناك بعض من تجار اجلملة والموردين عديمي 
الضمري، ممن يظنون أن المرأة اليت تعمل خارج مزنلها ليس لديها رجل يحميها. ومن ثم، تواجه رائدات األعمال عادة 

تالعبًا يف أسعار المواد األساسية االلزمة لتشغيل مشاريعهن أو تغيريات يف رشوط العقد المتفق عليه.

بالتايل يضع اتحاد مالكات المشاريع الصغرية نصب أعينه زيادة احلنكة التجارية لدى عضواته. وتحقيًقا لهذه الغاية، 
يقدم االتحاد دورات تدريبية مجانية حول إدارة األعمال يف القطاع اخلاص، مثل كيفية إجراء دراسات اجلدوى وإطالق 
احلمالت التسويقية، ويقدم استشارات للرشكات الناشئة يف كيفية استدامة المشاريع. كما يتيح االتحاد فرًصا للتشبيك 
عىل نطاق واسع وتجربة المنتجات وتسويقها من خالل إقامة البازارات والمعارض الكبرية، حيث تعرض رائدات األعمال 
منتجاتهم وخدماتهم عىل المشاركني واحلضور. ذكرت نارص أن اتحاد مالكات المشاريع الصغرية نظم حىت اآلن حوايل 

20 معرًضا من هذا النوع.

وفقاً لنارص، يظل صعوبة احلصول عىل التمويل أحد العقبات األساسية اليت تواجه رائدات األعمال، وهي مشكلة قائمة 
قبل اندالع احلرب وتفاقمت مع مرور السنوات. تصف نارص بيئة تفرض فيها البنوك وغريها من المؤسسات التمويلية 
رائدات  كانت  السابق،  تنمية مشاريعها. يف  المرأة عىل  للحصول عىل قروض وهو ما يحد من قدرة  رشوًطا تعجزيية 
األعمال ذوات المشاريع الصغرية قادرات عادة يف احلصول عىل قروض مقابل رهن عقارات، إال أن حالة انعدام األمن اليت 
تسود مدينة عدن، أحجمت الُمقرضني الذين يدركون أن وضع أيديهم عىل تلك العقارات يف حالة التخلف عن السداد يكاد 
يكون مستحياًل. عوًضا عن ذلك، أصبحت اجلهات الُمقرضة تطلب تسليم الذهب كضمان، وهو رشط يصعب عىل الكثريات 
استيفاؤه أو غري مستعدات لقبوله. كما أن أسعار الفائدة الباهظة عىل القروض )اليت تصل إىل 30 يف المائة يف معظم 
(، ورشوط سداد القروض الصارمة، وتذبذب أسعار الرصف اليت يمكن أن تتالىش معها قيمة  احلاالت، حسبما أفادت نارص

األرباح تدفع النساء لرصف النظر رغم تمتعهن بأهلية احلصول عىل قروض لمشاريعهن الصغرية.

التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت شهدها اليمن خالل أكرث من سبع سنوات من الزناع كانت كارثية، وانبثق من 
َرحمها اقتصاد احلرب، وقطاع عام شبه مشلول ال يتقاىض العاملون فيه رواتبهم يف أغلب األحيان، وقطاع خاص يهيمن 
الطالب  من  العديد  وجد  التضخم.  ومعدالت  الريال  وانهيار  األمن  انعدام  به  أن عصف  بعد  زهيدة  أجور  معدل  عليه 
إعالة أرسهم. كما تخىل  للمساعدة يف  والتخيل عن طموحاتهم  اجلامعية  التوقف عن دراستهم  أنفسهم مجربين عىل 
العديد من الرجال، العاطلني عن العمل أو أولئك الذين لم يتقاضوا أجورًا، عن وظائفهم وانضموا جلبهات القتال بغية 
احلصول عىل رواتب كجنود. إال أن هذه التحديات مجتمعة خلقت فرصة سمحت لرائدات األعمال يف عدن بدخول عالم 

األعمال احلرة.

غيداء الرشيدي: باحثة ومختصة بيانات مرئية يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية حيث ترتكز أبحاثها عىل جنوب اليمن والقضايا األمنية 

واالجتماعية يف المحافظات اجلنوبية.
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أمطار غزيرة تغمر صنعاء القدمية

غمرت السيول جميع أنحاء اليمن نتيجة األمطار الموسمية الغزيرة اليت شهدها شهر يوليو/تموز وأغسطس/آب، مما 
تسبب يف قطع الطرقات، وتدمري المنازل والمحاصيل، وجرف األلغام، فضاًل عن وقوع وفيات. أثرت السيول عىل أكرث 
من 16,000 أرسة نازحة داخليًا، ممن تعيش يف مساكن بدائية غري قادرة عىل تحمل ظروف الطقس القايس. العديد من 
المنازل اليمنية مبنية من الطني، مما يزيد تعرضها ألرضار هيكلية عند هطول األمطار الغزيرة وهو ما حدث بالفعل مع 

انهيار عدد من أسطح تلك المنازل وسط خشية الكثريين من أن يأيت دورهم يف حال استمر هطول األمطار.

شاحنة سحب تابعة للشرطة تسير يف شارع مغمور بالسيول يف صنعاء القدمية. أحلقت األمطار الغزيرة أضراًرا جسيمة يف عموم اليمن، متسببة يف تدمير املنازل، وقطع الطرق، 
ووقوع وفيات. تأريخ 26 يوليو 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.

أحد املباني التي تضررت بشدة نتيجة السيول يف صنعاء القدمية. أحلقت األمطار الغزيرة أضراًرا جسيمة يف عموم اليمن، متسببة يف تدمير املنازل، وقطع الطرق، ووقوع 
وفيات. تأريخ 26 يوليو 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.
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طفل يسبح يف مياه السيول التي غمرت صنعاء القدمية. أحلقت األمطار الغزيرة أضراًرا جسيمة يف عموم اليمن، متسببة يف تدمير املنازل، وقطع الطرق، ووقوع وفيات. تأريخ 
26 يوليو 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.

ازدحام امُلشاة على جسر ممتد على طريق غمرته السيول يف صنعاء القدمية. أحلقت األمطار الغزيرة أضراًرا جسيمة يف عموم اليمن، متسببة يف تدمير املنازل، وقطع الطرق، 
ووقوع وفيات. تأريخ 26 يوليو 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.

سيول تشق طريقها عبر صنعاء القدمية. أحلقت األمطار الغزيرة أضراًرا جسيمة يف عموم اليمن، متسببة يف تدمير املنازل، وقطع الطرق، ووقوع وفيات. تأريخ 26 يوليو 
2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي.
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بييل، كييس كومبس، أندرو هاموند، خديجة هاشم، عبد الغين اإلرياين، ماجد المذحيج، فارع 
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نيد وايل، إىل جانب الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء.
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