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ملخص تنفيذي
شهد شهر مارس /آذار تصعيدًا يف الهجمات عرب احلدود بني اليمن والسعودية ،حيث استهدفت الصواريخ والطائرات
المسرّية احلوثية البنية التحتية للنفط والغاز يف السعودية ،وردت األخرية بغارات جوية عىل المناطق اخلاضعة لسيطرة
ّ
احلوثيني يف شمال اليمن .ومع ذلك ،انتهى الشهر بخطوة تبعث عىل األمل ،حيث أعلنت األطراف المتحاربة ،للمرة األوىل
منذ أكرث من سبع سنوات من احلرب ،وق ًفا إلطالق النار عىل مستوى البالد .من المقرر أن تستمر الهدنة ،اليت بدأت يف 2
أبريل/نيسان أي غرة شهر رمضان ،لمدة شهرين ،وتشمل وقف العمليات العسكرية والهجمات عرب احلدود ،إضافة إىل
تخفيف القيود المفروضة من التحالف بحيث يُعاد فتح مطار صنعاء أمام الرحالت التجارية والسماح بدخول سفن
الوقود إىل ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون .ورغم االتهامات المبكرة المتعددة بوجود خروقات ،ال يزال األمل
قائ ًما يف أن يوفر وقف إطالق النار لليمنيني مرحلة هدوء من القتال ً
وحاًل ألزمة الوقود المستمرة منذ ثالثة أشهر اليت
متنفسا لمشاورات السالم بني األطراف المناهضة للحوثيني ،اليت اجتمعت يف
اجتاحت البالد .كما يوفر وقف إطالق النار
ً
الرياض أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان تحت رعاية مجلس التعاون اخللييج المؤلف من ست دول.
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اندالع حريق يف مستودع نفط تابع لشركة أرامكو يف جدة ،اململكة العربية السعودية ،بعد هجوم للحوثيني  ،تاريخ  25مارس /آذار ( // 2022صورة ملتقطة من قبل وكالة
أالمي اليف نيوز)

التطورات العسكرية واألمنية
مع إعالن أول هدنة لوقف احلرب يف عموم البالد بتاريخ  1أبريل/نيسان ،توقفت موجة من الهجمات اليت شنها احلوثيون
خالل شهر مارس/آذار عىل منشآت الطاقة السعودية وما قابلها من غارات جوية انتقامية للتحالف ،عىل األقل بصورة
مؤقتة .بدأ رسيان وقف إطالق النار يف  2نيسان/أبريل ،أي غرة شهر رمضان ،عىل أن يستمر لمدة شهرين حسب االتفاق،
حيث سيتم تعليق العمليات العسكرية خالل هذه الفرتة بما يف ذلك الهجمات عرب احلدود ،وتخفيف احلظر المفروض
عىل ميناء احلديدة ومطار صنعاء.
جاءت الهدنة عقب شهر من الغارات اجلوية المكثفة .رصحت سلطات احلوثيني بأن هجماتها بالصواريخ والطائرات
المسرية كانت تهدف إىل إنهاء احلظر الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية عىل شمال اليمن اخلاضع لسيطرتها،
والمتمثل يف مجموعة من القيود المفروضة عىل التجارة والسفر بغرض منع احلوثيني من التحكم يف الوصول إىل
المنافذ البحرية واجلوية الشمالية .عىل وجه اخلصوص ،ألقت اجلماعة بااللئمة يف أزمة الوقود احلالية عىل منع دخول
سفن الوقود إىل ميناء احلديدة وتفريغ حمولتها( .انظر“ :أسعار البزنين وغاز الطهي تواصل االرتفاع“) .أشار نص اتفاق
وقف إطالق النار إىل السماح بدخول  18سفينة وقود خالل فرتة الهدنة وتسيري رحلتني تجاريتني أسبوعيًا من صنعاء
إىل األردن ومرص .كما اتفق الطرفان عىل بحث مسألة فتح الطرق يف تعز وبعض المناطق األخرى.
طوال شهر مارس/آذار ،شهدت المحافظات اجلنوبية ً
أيضا عن ًفا سياسيًا ،بما يف ذلك عمليات اختطاف واغتياالت نفذها
متشددون إسالميون .استمرت غارات التحالف اجلوية مع تحويل الرتكزي صوب حجة يف محاولة إلبعاد قوات احلوثيني
عن احلدود السعودية.

احلوثيون يستهدفون مرافق الطاقة السعودية
يف  11مارس/آذار ،استهدف احلوثيون منشآت أرامكو يف الرياض وأبها وجازان ،واليت رصّحت السعودية بأنها تسببت يف
اندالع حريق صغري يف مصفاة بالرياض .يف  20مارس/آذار ،تعرضت مرافق للطاقة وتحلية المياه بالسعودية لهجمات
المسرّية ،مما أسفر عن تراجع مؤقت يف إنتاج مصفاة للنفط لكن دون وقوع إصابات .استهدفت
بالصواريخ والطائرات
ّ
ً
الهجمات محطة لتوزيع المنتجات النفطية يف منطقة جازان اجلنوبية ،ومعماًل للغاز الطبيعي ومصفاة يارسف يف ميناء
ً
فضاًل عن محطة لتحلية المياه يف الشقيق ومحطة لتوليد الكهرباء يف ظهران اجلنوب
ينبع المطل عىل البحر األحمر،
ومحطة للغاز يف خميس مشيط .يف وقت الحق من يوم  20مارس/آذار ،تعرضت محطة توزيع أخرى يف جدة تابعة
ألرامكو لهجوم ،مما أدى إىل نشوب حريق يف إحدى اخلزانات ،وف ًقا للتحالف الذي تقوده السعودية .وأشار تقرير لوكالة
أسوشيتد برس إىل أن هذا هو نفس خزان النفط -يف مصنع السوائب شمال جدة ،بالقرب من المطار الدويل بالمدينة
-الذي اُستهدف يف نوفمرب /ترشين الثاين .2020
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استهدفت قوات احلوثيني نفس موقع أرامكو مرة أخرى يف  25مارس/آذار ،يف الليلة اليت سبقت سباق جائزة السعودية
للفورموال  1يف جدة ،مما تسبب يف نشوب حريق يف خزانني دون وقوع إصابات .رصّح المتحدث العسكري باسم احلوثيني
يحىي رسيع بأن مصفايت رأس تنورة ورابغ استُهدفتا ً
أيضا ،يف حني رصحت السعودية من جانبها أن هجو ًما صاروخيًا
تسبب يف اندالع حريق صغري يف محطة لتوزيع الكهرباء يف جازان .ر ًدا عىل ذلك ،أعلن التحالف يف  26مارس/آذار رضب
أهداف يف صنعاء والساحل الغريب ،بما يف ذلك مرافق تصنيع العبوات الناسفة المستخدمة يف تفخيخ الزوارق يف مينايئ
الصليف واحلديدة ومستودع أللسلحة يف مدينة صنعاء .أشارت األمم المتحدة إىل أن الغارات اجلوية أحلقت أرضا ًرا
بالمجمع السكين لموظفيها يف صنعاء .من جانب آخر ،أدان وزير اخلارجية األمرييك أنتوين بلينكن هجمات مارس /آذار
اليت استهدفت مرافق الطاقة السعودية.
قبل هدنة رمضان ،اليت أعقبت أسابيع من اجلهود الدولية شملت جهود المبعوث األمرييك اخلاص إىل اليمن تيم ليندركينغ
والمبعوث اخلاص أللمم المتحدة هانز غروندبرغ ،عرض كل طرف وق ًفا أحادي اجلانب إلطالق النار لفرتة وجزية .يف 20
مارس/آذار ،أوقف التحالف عملياته العسكرية لمدة يومني فيما قال إنه محاولة لتشجيع احلوثيني عىل االنضمام إىل
مشاورات السالم اليت يرعاها مجلس التعاون اخللييج واليت انطلقت بتاريخ  29مارس/آذار يف الرياض ،لكن الغارات
اجلوية استُؤنفت ضد مواقع للحوثيني يف محافظات مأرب واجلوف وصعدة مع استمرار الهجمات احلوثية إىل جانب
رفض احلوثيني المشاركة يف محادثات الرياض .يف  26مارس/آذار ،أعلن احلوثيون تعليق هجماتهم اجلوية عىل السعودية
والعمليات الربية يف مأرب لمدة ثالثة أيام ،قائلني إنها قابلة للتمديد يف حال وُضع حد لغارات التحالف اجلوية ورفع
احلصار ،يف إشارة إىل القيود المفروضة عىل ميناء احلديدة وإغالق مطار صنعاء.
يف  29مارس/آذار ،أعلن التحالف بشكل أحادي اجلانب وقف العمليات العسكرية مرة أخرى ،وهو ما بدا كبادرة اللتفاق
الثنايئ الذي كان غروندبرغ يضع اللمسات األخرية عليه .لم يُرش إعالن التحالف إىل احلظر وهي القضية اليت تعرثت بسببها
اجلهود السابقة لوقف إطالق النار .طالب احلوثيون برفع القيود المفروضة قبل الموافقة عىل وقف إطالق النار ،بينما أراد
التحالف تنفيذ كالهما يف آن واحد لمنع صنعاء من جلب األسلحة لشن هجوم جديد عىل مدينة مأرب وحقول النفط
القريبة .تجدر االشارة اىل أن وسائل إعالم حوثية أفادت يف  4أبريل/نيسان عن تأخر استئناف الرحالت اجلوية من مطار
صنعاء بسبب عدد األشخاص الذين يحاولون حجز مقاعد لهم.
أفادت وسائل إعالم تابعة لكل طرف بوقوع خروقات يف وقف إطالق النار خالل األيام األوىل لرسيان الهدنة ،مما يشري
إىل خطر انهيارها .شملت تلك اخلروقات هجو ًما حوثيًا عىل موقع للحكومة يف شمال مأرب بتاريخ  2أبريل/نيسان ،ونقل
ً
فضاًل عن احتجاز التحالف ناقلة نفط
أسلحة إىل داخل مأرب وحجة يف  3أبريل/نيسان ،وخروقات يف محافظات أخرى،
قبالة سواحل جازان.
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قتلت غارة جوية للتحالف يف  26مارس  /آذار  ، 2022على أرض الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات يف حي حدة مبديرية السبعني بصنعاء  ،حارس أمن وسبعة من أفراد األسرة
كانوا يعيشون يف منزلني أصيبا // .مركز صنعاء تصوير عاصم البوزي

غارات التحالف اجلوية ُتركز على حجة
تباطأت وترية المعارك القتالية يف مأرب منذ أن طردت ألوية العمالقة المدعومة من اإلمارات قوات احلوثيني من محافظة
المسرّية والصواريخ ضد
شبوة يف يناير /كانون الثاين ،والر ّد الذي أعقب ذلك من احلوثيني عرب شن هجمات بالطائرات
ّ
اإلمارات .خالل شهر مارس/آذار ،واصلت القوات المناهضة للحوثيني القتال يف جبهة نشطت مؤخرًا ً بالقرب من مدينة
حرض احلدودية يف حجة ،إال أن وحداتها الربية ،المدعومة بغارات التحالف اجلوية ،لم تتمكن من إحراز تقدم ملموس.
ووردت أنباء عن سقوط  ٩جنود سودانيني يف  2مارس/آذار عىل إثر رضبة صاروخية حوثية استهدفت معسكرًا للتحالف
يف المنطقة.
بدا أن الغارات اجلوية للتحالف تراجعت خالل شهر مارس/آذار .وف ًقا لمرشوع بيانات اليمن ،فقد ُشنت  401غارة جوية
فردية يف يناير /كانون الثاين و 200غارة يف فرباير /شباط ،وهو أعىل معدل منذ عام  .2018إال أن العدد تراجع يف مارس
اىل  .178ذكر تقرير صادر يف  24مارس/آذار عن منظمة “أنقذوا األطفال” أو “ ”Save the Childrenأن ما ال يقل عن 376
غارة جوية ُشنت ضد منشآت تعليمية يف عموم البالد طوال فرتة احلرب ،وقع ثلثها يف محافظة تعز.

وزير الداخلية يلغي قرا ًرا بإعادة هيكلة قوات املجلس االنتقالي اجلنوبي
ألغى وزير الداخلية يف احلكومة المعرتف بها دوليًا “إبراهيم حيدان” ،يف  14مارس/آذار ،قرار السلطات التابعة للمجلس
االنتقايل اجلنويب يف عدن بإعادة تشكيل قوات أمنية خارج إطار الوزارة .عرب مذكرة مُوجهة إىل رئيس الرشطة مطهر
الشعييب والمحافظ أحمد لملس ،ألغى حيدان أمرًا من الشعييب بدمج عنارص رشطة الدوريات والطرق يف قوات الطوارئ
والدعم األمين التابعة للمجلس االنتقايل .هذا ويعكس التوتر القائم بني احلكومة وسلطات المجلس االنتقايل اجلنويب
فشل اجلهود الرامية إىل تنفيذ ملحقي الرتتيبات األمنية والعسكرية التفاق الرياض المربم عام ( 2019انظر :السياسة
والدبلوماسية).

مقتل قائد عسكري يف انفجار سيارة مفخخة
يف  23مارس/آذار ،لقي اللواء الركن ثابت جواس ،قائد محور العند وقائد اللواء  131مشاة يف محافظة حلج ،مرصعه
يف انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه عرب مديرية دار سعد الشمالية يف محافظة عدن .كما لقي نجله نبيل ،وابن
انتحاري -حسبما أُفيد ،أثناء عودة الموكب إىل حلج
شقيقته وشخص آخر واحد عىل األقل ،حتفهم يف االنفجار ،الذي نفذه
ّ
بعد حضور مراسم جنازة يف مديرية التواهي بعدن.
سبق أن شارك جواس ،المنحدر من مديرية ردفان يف حلج ،يف عدد من احلمالت المناهضة جلماعة احلوثيني خالل حروب
صعدة ،بما يف ذلك احلملة األوىل يف عام  2004اليت ُقتل خاللها مؤسس اجلماعة ،حسني احلويث .كان جواس قد نجا من
فرّسته بعض وسائل اإلعالم
هجوم مماثل استهدفه العام المايض .هذا وقد احتفت شخصية حوثية بارزة بوفاته فيما ّ
عىل أنه إعالن ضمين عن مسؤولية تنفيذ العملية.
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السيارة التي كانت تقل اللواء ثابت جواس عندما اغتيل على ما يبدو على يد انتحاري  ،شوهدت يف  24آذار  /مارس  2022يف دار سعد بلحج غربي عدن // .مركز صنعاء
تصوير أحمد الشوتري

تصاعد هجمات وعمليات اختطاف تنظيم القاعدة ،وتنظيم الدولة اإلسالمية ُيبايع
اخلليفة اجلديد
استمر تصاعد عمليات تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب خالل شهر مارس /آذار عرب محاولة اغتيال واختطاف اثنني من
العاملني يف المجال اإلنساين.
يف  15مارس/آذارُ ،قتل ثالثة من عنارص قوات احلزام األمين التابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب يف انفجار استهدف موكب
العميد عبداللطيف السيد ،قائد القوات يف أبني .أصيب السيد ،الذي تعرض للعديد من محاوالت االغتيال عىل مدى العقد
المايض ،مع ثمانية جنود آخرين من احلزام األمين كانوا يستقلون موكبه بالقرب من مدينة جعار بمديرية خنفر يف أبني.
ريا إىل أن انتحاريني نفذاها.
يف وقت الحق ،أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن محاولة االغتيال مش ً
يُشتبه ً
موظفنْي أجنبيني تابعني لمنظمة أطباء بال حدود بتاريخ  6مارس/آذار
أيضا يف ضلوع تنظيم القاعدة يف اختطاف
ْ
واقتيادهما من سيارتهما رشق محافظة حرضموت (انظر :التطورات اإلنسانية وحقوق اإلنسان“ ،أطباء بال حدود تعلق
أنشطتها يف مأرب بعد عمليات اختطاف”) .ويُعد هذا ثالث حادث من نوعه خالل شهر ،حيث اختطف مسلحو القاعدة
خمسة من موظفي األمم المتحدة بمحافظة أبني يف  11فرباير/شباط .وذكر تقرير صادر يف  9مارس/آذار أن تنظيم
القاعدة طالب بفدية قدرها  5ماليني دوالر أمرييك ووساطة عرب دولة خليجية لم تُحدد .هذا وكان التنظيم قد اختطف
بتاريخ  23فرباير/شباط موظ ًفا بريطانيًا تاب ًعا أللمم المتحدة يف محافظة حلج.
يف سياق متصل ،هددت جماعة أنصار الرشيعة التابعة لتنظيم القاعدة بإعدام مسؤولني حكوميني محليني يف
حرضموت بدعوى الفساد ،وف ًقا لبيان صادر يف  9مارس/آذار .عىل صعيد آخر ،اُعتُقل مواطن نروييج يف  7مارس/آذار
بصنعاء اللشتباه يف انتمائه إىل تنظيم القاعدة .كما أعلن التنظيم يف  17مارس/آذار مقتل القيادي البارز عمار الصنعاين
بغارة جوية أمريكية يف محافظة مأرب.
من جانب آخر ،وبعد فرتة طويلة من جمود أنشطته ،نرش فرع اليمن التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) يف 12
مارس/آذار صو ًرا لمقاتلني يبايعون اخلليفة اجلديد للتنظيم ،رغم أنه لم يتضح مكان التقاط الصور .يُذكر أن فروع التنظيم
أصدرت بيانات تدعم من خاللها أبو احلسن الهاشمي القرييش بعد تنصيبه يف  10مارس /آذار.

التطورات العسكرية واألمنية األخرى:
• 3مارس/آذار :اشتبك رجال قبيليت بين نوف والشوالن مع مقاتلني حوثيني يف  3مارس/آذار بالقرب من مدينة احلزم بمحافظة اجلوف ،عىل
إثر نزاع بشأن الوصول إىل مئات مقطورات الوقود العالقة يف منطقة احتجاز.
• 10مارس/آذار :أفادت وكالة رويرتز بأن الواليات المتحدة والسعودية نفذتا عملية مشرتكة ناجحة يف يناير/كانون الثاين إلنقاذ امرأتني
أمريكيتني احتجزتهما سلطات احلوثيني يف صنعاء.
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ً
صاروخا حرار يًا يف معرب شحن بمحافظة المهرة احلدودية مع سلطنة عُمان .وبحسب ما
• 11مارس/آذار :أعلنت احلكومة اليمنية ضبط 54
ورد ،كانت الصواريخ اإليرانية الصنع مخبأة داخل مولدات كهربائية ،ويف طريقها إىل احلوثيني.
• 23مارس/آذار :عُرث عىل المصور الصحفي اليمين المستقل فواز الوايف ميتًا يف سيارته بتعز ،يف واقعة سلطت الضوء عىل التهديد
المستمر الذي يتعرض له الصحفيون .كان الوايف ،الذي عُرث عليه مصابًا بطعنات يف صدره وأجزاء أخرى من جسده ،يعيش يف منطقة
خاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية ،لكن لم يتضح بعد من يقف وراء عملية القتل .تجدر االشارة اىل أن صحفية لقيت مرصعها يف نوفمرب/
ترشين الثاين  ،2021وأصيب زوجها المراسل الصحفي يف انفجار استهدف سيارتهما يف عدن أثناء توجههما إىل المستشفى لتضع مولودها.
• 23مارس/آذار :أفادت وسائل إعالم سعودية أن التحالف دمر زورقني مفخخني كان احلوثيون يخططون الستخدامهما من أجل استهداف
ناقالت نفط عىل البحر األحمر .ويبدو أنه عُرث عليها قبالة سواحل احلديدة.
• 29مارس/آذار :لقي كرم المرشيق ،وهو قائد يف قوات احلزام األمين التابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب ،حتفه برصاص مسلحني .كان
المرشيق قد اشتبك العام المايض مع قائد آخر يف المجلس للسيطرة عىل مديرية الشيخ عثمان يف عدن حيث نُفذت عملية االغتيال.
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املبعوث األممي هانز غروندبرغ يلتقي مبمثلي املكتب السياسي للمقاومة الوطنية خالل سلسلة من املشاورات الثنائية مع األحزاب السياسية اليمنية يف عمان ،األردن .تاريخ
 22آذار/مارس  // 2022صورة خاصة ملكتب املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى اليمن ،بعدسة عبد الرحمن الزرقان

التطورات السياسية والدبلوماسية
كيسي كومبس

يف نهاية مارس /آذار ،اجتمعت األحزاب اليمنية يف الرياض يف محاولة إلرساء الوحدة ،لكن يف الشهر الذي سبق احلدث،
ظهرت االنقسامات فيما بينها عىل المأل يف جنوب اليمن ،حيث رفض المجلس االنتقايل اجلنويب منافسيه السياسيني يف
عدن وشبوة.
يف األول من مارس/آذار ،اقتحمت قوات تابعة للمجلس االنتقايل اجلنويب مقر حزب المؤتمر يف مديرية التواهي بالعاصمة
المؤقتة عدن ،واختطفت حراسه األمنيني وأغلقت المبىن .أصدر المؤتمر بيانًا اتهم فيه محافظ عدن الموايل للمجلس،
أحمد لملس ،بإصدار األوامر لتنفيذ ما وصفه بـ”عمل إجرامي استفزازي يق ّوض أسس وقواعد الديمقراطية اليت قامت
عليها األحزاب السياسية السلمية يف البالد”.
وبعد ساعات من االستيالء عىل المبىن ،أزالت قوات ترتدي زي الرشطة الفتة المؤتمر من عىل الواجهة اخلارجية للمبىن
ورفع الفتة للمجلس االنتقايل اجلنويب .يف اليوم نفسه ،طالب احتجاج نظمه المجلس االنتقايل يف سيئون برحيل قوات
اجليش اليمين من محافظة حرضموت .ظهر اخلالف مجد ًدا يف وقت الحق من الشهر ،عندما ألغت وزارة الداخلية أمرًا
للمجلس االنتقايل بإعادة هيكلة قوات األمن خارج إطار قيادة وسيطرة الوزارة( .انظر :التطورات العسكرية واألمنية،
“وزير الداخلية يلغي قرار بإعادة هيكلة قوات المجلس االنتقايل اجلنويب).
اُقتحم مقر المؤتمر بعد يوم من إعالن المكتب السيايس لقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صاحل ،ابن شقيق الرئيس
األسبق عيل عبدالله صاحل ،افتتاح فرع له يف محافظة شبوة .حذا المجلس االنتقايل اجلنويب نفس احلذو ،حيث افتتح
ً
ملحوظا
مكتبًا له يف العاصمة عتق بتاريخ  14آذار/مارس ،بعد أن شهدت ساب ًقا أنشطته السياسية يف المحافظة تراج ًعا
يف عهد المحافظ السابق الموايل إللصالح ،محمد بن عديو.
يف  19مارس/آذار ،شهدت العاصمة عتق تظاهرة ألنصار المجلس االنتقايل يف شبوة ،ضد وجود األحزاب السياسية
اليمنية الشمالية بشكل عام وضد المكتب السيايس لقوات المقاومة الوطنية بشكل خاص .وقال رئيس اإلدارة العامة
للشؤون اخلارجية للمجلس االنتقايل ،محمد الغييث ،يف مقابلة الحقة إن المجلس سيدعم األحزاب الشمالية المناهضة
للحوثيني يف المحافظات الشمالية ،لكنها غري مرحب بها يف اجلنوب.
من اجلدير بالذكر أن ً
كاًل من قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صاحل والمجلس االنتقايل يحظيان بدعم من اإلمارات.
وأعلنت قوات المقاومة الوطنية ،اليت تتخذ من مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز مقرًا لها منذ عام  ،2018تشكيل
جناح سيايس لها يف  24مارس /آذار  ،2021بحضور عدد من الشخصيات المعروفة من حزب المؤتمر .وما يزال طارق
صاحل يتمتع بشعبية بني بعض أطياف احلزب احلاكم السابق.
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من جانب آخر ،يبدو أن المجلس االنتقايل بات مهد ًدا عىل نحو مزتايد من تنامي نفوذ حزب المؤتمر يف اجلنوب .ففي أواخر
عنّي الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الزعيم القبيل وعضو الربلمان عن حزب المؤتمر
شهر ديسمرب/كانون األولّ ،
ُ
ً
محافظا لشبوة ،خل ًفا لمحمد بن عديو الذي أقيل يف  25ديسمرب /كانون األول.
عوض بن الوزير العولقي،

احلكومة تصرح بأن صفقة تبادل األسرى مع احلوثيني لم ُتستكمل بعد
يف  27مارس/آذار ،أعلن رئيس جلنة شؤون األرسى التابعة للحوثيني ،عبد القادر المرتىض ،التوصل إىل اتفاق لتبادل
األرسى مع احلكومة .وغرّد المرتىض عىل تويرت ً
قائاًل إن االتفاق الذي ترعاه األمم المتحدة يشمل  1400من األرسى
احلوثيني مقابل  823سجينًا من اجلانب اآلخر بينهم  16سعوديًا وثالثة مواطنني سودانيني وشقيق الرئيس اليمين
السابق هادي وكذلك وزير الدفاع السابق محمود الصبييح.
بعد ساعات قليلة من إعالن المرتىض ،غرّد نظريه يف احلكومة ،هادي هيج ،عىل تويرت ً
قائاًل إن صفقة تبادل األرسى ما تزال
ُ
قيد الدراسة مضي ًفا “عند الموافقة النهائية ،سيتم الرد عىل مكتب المبعوث [األممي] بمذكرة رسمية ستنرش”.

مجلس التعاون اخلليجي يستضيف مشاورات يف الرياض ..واختطاف  3نشطاء يف
طريقهم إلى الرياض
يف  17مارس/آذار ،أعلن األمني العام لمجلس التعاون اخللييج “نايف احلجرف” أن الكتلة اخلليجية ستستضيف مشاورات
بني األطراف اليمنية يف الفرتة الممتدة ما بني  29مارس /آذار و 7أبريل/نيسان يف الرياض لبحث اتفاق سالم .وقال
احلجرف إنه سيتم دعوة  500شخص من جميع األطراف اليمنية للمشاركة يف المشاورات ،ولن يتم استبعاد أي طرف
أو فرض أجندة عىل المشاركني .أصدر كل من احلكومة والمجلس االنتقايل اجلنويب بيانات تدعم المشاورات اليت يرعاها
مجلس التعاون اخللييج ،يف حني وصف احلوثيون محادثات السالم بأنها “غري صادقة” رافضني احلضور ما لم تُعقد
المحادثات يف دولة محايدة .تتألف عضوية مجلس التعاون اخللييج من ست دول غنية بالنفط هي :السعودية،
واإلمارات ،والكويت ،وقطر ،والبحرين ،وعُمان.
يف  28مارس/آذار ،اختطف احلوثيون يف محافظة إب ثالثة نشطاء حقوقيني كانوا يف طريقهم إىل الرياض حلضور
مشاورات السالم اليمنية .كان الثالثة -حمود العودي ،أستاذ علم االجتماع يف جامعة صنعاء ،وأنور شعب وعبد الرحمن
العلفي -متوجهني إىل مطار عدن حني أُوقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للحوثيني يف إب ،واقتيدوا إىل سجن األمن
السيايس يف المحافظة .ووردت أنباء بأنهم حصلوا عىل موافقة من قيادات حوثية عليا يف صنعاء للسفر إىل الرياض.

اتفاق مبدئي بشأن خزان صافر النفطي
يف  5مارس/آذار ،أعلن القيادي البارز محمد عيل احلويث عىل تويرت توقيع اجلماعة مذكرة تفاهم مبدئية مع األمم المتحدة
لتفريغ  1.1مليون برميل من النفط بصورة آمنة من عىل منت خزان النفط المتهالك “صافر” والعائم قبالة ميناء احلديدة
الذي يسيطر عليه احلوثيون .يُمكن أن يتسبب أي ترسب من خزان النفط المبين ّ قبل  45عا ًما يف حدوث كارثة بيئية غري
مسبوقة يف البحر األحمر.
ينص االتفاق المبديئ عىل أن توفر األمم المتحدة خزانًا ً
بدياًل لتفريغ النفط ،بينما سيسهل احلوثيون العملية دون تكبد
أي الزتامات مالية.
وكان احلوثيون قد منعوا مرا ًرا وتكرا ًرا الف َِرق الفنية األممية من اتخاذ تدابري تفتيش وصيانة وإصالح اخلزان العائم،
المملوك لرشكة النفط اليمنية الوطنية “رشكة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج” .وقد ألغى مسؤولو األمم المتحدة،
يف فرباير /شباط  ،2021مهمة كانت مقررة لذلك جراء رفض احلوثيني تقديم ضمانات أمنية مكتوبة للوصول للخزان.
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التطورات السياسية والدبلوماسية األخرى:
• 24 – 7مارس /آذار :اجتمعت األحزاب السياسية اليمنية مع المبعوث اخلاص أللمم المتحدة إىل اليمن هانز غروندبرغ طيلة شهر مارس/
آذار يف العاصمة األردنية ع ّمان ،إلجراء محادثات ركزت عىل رسم مسار للتوصل إىل تسوية سياسية مستدامة للزناع .واختُتمت ثالثة
أسابيع من المشاورات يف  24مارس/آذار ،مع خطط الستئناف المناقشات يف أبريل/نيسان .هذا والتقى غروندبرغ بممثلني عن أحزاب
ً
فضاًل عن خرباء
المؤتمر واإلصالح واالشرتايك ،والتنظيم النارصي ،ومؤتمر حرضموت اجلامع ،والمكتب السيايس للمقاومة الوطنية،
عسكريني وأمنيني ،وسياسيني ،وقادة المجتمع المدين.
• 12مارس /آذار :بدأت السلطات احلوثية يف هدم نصب تذكاري تريك بالقرب من مقر وزارة الدفاع يف مدينة صنعاء .ب ُين النصب التذكاري
عىل شكل هرم لتخليد ذكرى اجلنود األتراك الذين لقوا حتفهم يف اليمن أثناء خدمتهم يف جيوش اإلمرباطورية العثمانية .كان الرئيس
الرتيك السابق عبدالله غول قد دشنه خالل زيارته إىل صنعاء عام  .2011ب ُىن نصب تذكاري مماثل يف صنعاء قبل قرن و ُهدم ً
أيضا خالل
عهد اإلمامة.
كييس كومبس باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .يعمل كومبس ً
أيضا كصحفي مستقل حيث يقدم تقارير مع ّمقة عن اليمن ،مقر
إقامته بني عامي  2012و .2015
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املمثلة األمريكية أجنلينا جولي تعانق امرأة يف مخيم الرباط للنازحني غرب مدينة عدن .كانت جولي ،أحد املبعوثني املشاهير ملفوضية األمم املتحدة لالجئني ،قد زارت اليمن
قبيل حملة جمع تبرعات أطلقتها األمم املتحدة يف آذار/مارس لدعم املساعدات اإلنسانية لليمن .تاريخ  6مارس /آذار  //2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الشطير

التطورات اإلنسانية وحقوق اإلنسان
التمويل األممي لألنشطة اإلنسانية
يف  16مارس/آذار ،جمع المؤتمر رفيع المستوى إلعالن التربعات لمواجهة األزمة اإلنسانية يف اليمن -وهو حدث رئييس
نظمته األمم المتحدة جلمع األموال من أجل توفري المساعدات اإلنسانية لليمن -تعهدات بمبلغ  1.3مليار دوالر أمرييك،
أي  %30فقط من نداء األمم المتحدة لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام  2022البالغة  4.3مليار دوالر
أمرييك .بحلول نهاية مارس/آذار ،أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بأنه لم تُقدم حىت اآلن
سوى  66.5مليون دوالر أمرييك من األموال المتعهد بها .نُظم المؤتمر إلعالن التربعات ،الذي استضافته األمم المتحدة
وحكومتا السويد وسويرسا بشكل مشرتك ،بعد شهر من تحذير مارتن غريفيث ،وكيل األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية،
من أن الماليني يواجهون “حك ًما بالموت” إذا لم تُردم الفجوات القائمة يف التمويل.
كانت السعودية واإلمارات اللتان لعبت مشاركتهما الفعلية يف حرب اليمن دو ًرا رئيسيًا يف األزمة اإلنسانية ،من بني
أكرب المساهمني يف تمويل خطط االستجابة اإلنسانية السابقة .هذا العام ،لم يقدم أي من البلدين أي تعهد مايل جلهود
اإلغاثة .يف الوقت ذاته ضاعفت الواليات المتحدة مساهمتها ثالث مرات من  191مليون دوالر أمرييك عام  2021إىل
 584.6مليون دوالر أمرييك عام  ،2022كما رفعت المفوضية األوروبية مساهمتها بمقدار الضعف.
ليس بجديد إخفاق نداءات األمم المتحدة يف تحقيق األرقام المستهدفة؛ ففي عامي  2020و ،2021تلقت خطة
ً
انخفاضا بنسبة الثلث تقريبًا عن عام
االستجابة اإلنسانية يف اليمن أقل من  %60من األموال المطلوبة ،وهو ما يمثل
 .2019من بني العوامل اليت لعبت دو ًرا يف هذا االنخفاض إعادة الدول المانحة توجيه مزيانياتها للتعامل مع التداعيات
ً
فضاًل عن الشواغل المتنامية من عدم استخدام األموال المخصصة
االقتصادية المحلية الناجمة عن جائحة كورونا،
جلهود اإلغاثة اليت تقودها األمم المتحدة يف اليمن بكفاءة وفعالية .كانت األمم المتحدة قد أعلنت بالفعل تقليص عدد
كبري من برامجها يف اليمن ،بما يف ذلك تقليص حجم المساعدات الغذائية اليت يتلقاها  8ماليني شخص إىل ما يقرب
من النصف يف يناير /كانون الثاين .استمرار غياب التمويل خلطة االستجابة اإلنسانية عام  2022أمر غري مسبوق حىت
اآلن ،ومن المرجح أن يؤدي الغزو الرويس ألوكرانيا إىل رصف انتباه المانحني بعيدًا عن اليمن ،حيث يحتاج ثلثا السكان إىل
المساعدة اإلنسانية .كذلك يُعد التمويل اإلغايث مصد ًرا مه ًما للعملة األجنبية يف اليمن ،ومع زيادة تراجعه ،يمكن توقع
ضغط عىل الريال اليمين وارتفاع أسعار السلع األساسية.
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أطباء بال حدود تعلق أنشطتها يف مأرب بعد عمليات اختطاف
يف  13مارس/آذار ،أعلنت منظمة أطباء بال حدود تعليق بعض أنشطتها اإلنسانية يف محافظة مأرب عقب اختطاف
اثنني من موظفيها األجانب .اختُطف الموظفون يف  6مارس/آذار بمنطقة اخلشعة ،بالقرب من حدود مأرب اإلدارية مع
محافظة حرضموت( .انظر :تصاعد هجمات وعمليات اختطاف تنظيم القاعدة ،وتنظيم الدولة يف اليمن يُبايع اخلليفة
اجلديد) .هذا وتعلق المنظمة أنشطتها يف خمس من أصل ثمانية من عياداتها المتنقلة يف المحافظة وتُلغي دعمها
لمستشفى مأرب العام.
يف سياق متصل ،سحبت المنظمة طاقمها من مستشفى عبس بمحافظة حجة اليت يسيطر عليها احلوثيون ،يف  1مارس/
آذار ،مستشهدة بمخاوف تتعلق بالسالمة ،قبل استئناف األنشطة هناك يف  5مارس/آذار .يذكر أن خمسة من موظفي
األمم المتحدة اختُطفوا بتأريخ  11فرباير/شباط يف محافظة أبني ،حني كانوا يف طريق عودتهم إىل عدن بعد مهمة
ميدانية .ويشتبه يف أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يقف وراء عمليات االختطاف.

التطورات األخرى املتعلقة باملجال اإلنساني وحقوق اإلنسان:
يف الفرتة من  6إىل  8مارس/آذار ،زارت الممثلة األمريكية أنجلينا جويل مخيمات النازحني داخليًا وااللجئني يف عدن وحلج
وصنعاء ،بصفتها مبعوثة خاصة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون االلجئني .وهدفت زيارة جويل اليت استمرت
لثالثة أيام إىل تسليط الضوء عىل احتياجات اليمن وحشد الدعم للربامج اإلنسانية.
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شاحنة تُهرب زيت الوقود من األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة إلى املناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيون  ،وتشق طريقها عبر ممر ثانوي وعر يف مديرية الصلو يف تعز.
تاريخ  9مارس/آذار  // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

التطورات االقتصادية
الوحدة االقتصادية مبركز صنعاء

أسعار البنزين وغاز الطهي تواصل ارتفاعها
استمرت أزمات الوقود اليت اندلعت منذ يناير /كانون الثاين يف كل من المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة واحلوثيون
عىل حد سواء طوال شهر مارس /آذار .وبحلول منتصف مارس/آذار ،رفعت سلطات احلوثيني يف صنعاء السعر التجاري
رتا ،يف حني بيعت نفس الكمية يف السوق السوداء مقابل
للبزنين بنسبة  %43ليصل إىل  16ألف ريال خلزان سعة  20ل ً
 26ألف ريال (كالهما بسعر الريال القديم ،الصادر قبل عام .)2017
أما يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة ،رفعت رشكة النفط اليمنية السعر الرسمي للبزنين بنسبة  17٪يف مارس/
آذار ،من ً 948
رتا) ،بينما رفعت السلطات يف حرضموت،
ريااًل إىل  1,110رياالت للرت الواحد ( 22ألف ريال خلزان سعة  20ل ً
ريااًل للرت الواحد (ً 25,560
ريااًل إىل ً 1,278
أسعار البزنين تقريبًا بنسبة  ،35%أي من ً 948
رتا) .هذه
ريااًل خلزان سعة  20ل ً
األسعار بالريال اجلديد ،الصادر منذ عام  2017عن البنك المركزي الذي تسيطر عليه احلكومة يف عدن (البنك المركزي
اليمين -عدن) .ويف نهاية مارس/آذار ،بلغت قيمة الريال القديم ضعف قيمة الريال اجلديد تقريبًا ،حيث بلغت قيمة الدوالر
األمرييك الواحد  609رياالت من األوراق النقدية القديمة للريال اليمين وً 1,232
ريااًل من األوراق النقدية اجلديدة للريال
اليمين (انظر“ :انخفاض طفيف يف قيمة الريال اليمين القديم يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون“).
استمرت سلطات احلوثيني يف إلقاء اللوم بشأن أزمة الوقود عىل التحالف الذي تقوده السعودية والذي منع ،بنا ًء عىل
طلب احلكومة اليمنية ،ناقالت الوقود من التفريغ يف ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون .ومع ذلك ،ظلت كميات
الوقود اإلجمالية الواردة إىل اليمن مستقرة إىل حد ما خالل العام المايض ،مع تعويض النقص يف الشحنات القادمة إىل
ميناء احلديدة من خالل زيادة الواردات عرب موائن عدن والمكال اليت تسيطر عليها احلكومة وعرب سالسل التوريد داخل
البالد لنقل الوقود بالشاحنات إىل المناطق الشمالية اليت يسيطر عليها احلوثيون .وتشري تقارير وسائل اإلعالم الموالية
للحكومة يف مارس /آذار إىل أن قوات احلوثيني واصلت احتجاز الشاحنات عند المعابر الربية مما خلق أزمة مصطنعة
يف الوقود يف األسواق اخلاضعة لسيطرة احلويث .زعمت السلطات احلوثية أن شحنات الوقود تحتوي وبشكل منتظم عىل
وقود دون المستوى المطلوب ويجب احتجازها إلخضاعها للفحص ،عىل الرغم من أن احلكومة تنفي ذلك ،ولم يقدم
احلوثيون أي دليل موثوق به يدعم هذه المزاعم.
آذار ،من ً 948
رتا) ،بينما رفعت السلطات يف حرضموت،
ريااًل إىل  1,110رياالت للرت الواحد ( 22ألف ريال خلزان سعة  20ل ً
ريااًل للرت الواحد (ً 25,560
ريااًل إىل ً 1,278
أسعار البزنين تقريبًا بنسبة  ،35%أي من ً 948
رتا) .هذه
ريااًل خلزان سعة  20ل ً
األسعار بالريال اجلديد ،الصادر منذ عام  2017عن البنك المركزي الذي تسيطر عليه احلكومة يف عدن (البنك المركزي
اليمين -عدن) .ويف نهاية مارس/آذار ،بلغت قيمة الريال القديم ضعف قيمة الريال اجلديد تقريبًا ،حيث بلغت قيمة الدوالر
16

التطورات االقتصادية  -تقرير اليمن لشهر مارس /آذار 2022
األمرييك الواحد  609رياالت من األوراق النقدية القديمة للريال اليمين وً 1,232
ريااًل من األوراق النقدية اجلديدة للريال
اليمين (انظر“ :انخفاض طفيف يف قيمة الريال اليمين القديم يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون“).
استمرت سلطات احلوثيني يف إلقاء اللوم بشأن أزمة الوقود عىل التحالف الذي تقوده السعودية والذي منع ،بنا ًء عىل
طلب احلكومة اليمنية ،ناقالت الوقود من التفريغ يف ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون .ومع ذلك ،ظلت كميات
الوقود اإلجمالية الواردة إىل اليمن مستقرة إىل حد ما خالل العام المايض ،مع تعويض النقص يف الشحنات القادمة إىل
ميناء احلديدة من خالل زيادة الواردات عرب موائن عدن والمكال اليت تسيطر عليها احلكومة وعرب سالسل التوريد داخل
البالد لنقل الوقود بالشاحنات إىل المناطق الشمالية اليت يسيطر عليها احلوثيون .وتشري تقارير وسائل اإلعالم الموالية
للحكومة يف مارس /آذار إىل أن قوات احلوثيني واصلت احتجاز الشاحنات عند المعابر الربية مما خلق أزمة مصطنعة يف
الوقود يف األسواق اخلاضعة لسيطرة احلويث .زعمت السلطات احلوثية أن شحنات الوقود تحتوي وبشكل منتظم عىل
وقود دون المستوى المطلوب ويجب احتجازها إلخضاعها للفحص ،عىل الرغم من أن احلكومة تنفي ذلك ،ولم يقدم
احلوثيون أي دليل موثوق به يدعم هذه المزاعم.

المصدر :الوحدة االقتصادية لمركز صنعاء للدراسات ،يمن دايز[[[ ،العريب نيوز

[[[

قفز السعر الرسمي ألسطوانة غاز الطهي مرتني يف مارس /آذار يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني ،حيث ارتفعت
األسعار من  4,900ريال إىل  5,900ريال بداية الشهر قبل أن تعاود االرتفاع مرة أخرى إىل ً 8,225
ريااًل نهاية الشهر،
بزيادة إجمالية يف السعر بلغت  .68%إال أن توفر غاز الطهي بالسعر الرسمي كان محدو ًدا .أما يف السوق السوداء ،حيث
كان متوفرًا بسهولة ،فقد بلغ سعر اسطوانة غاز الطهي  20ألف ريال.
ألقت السلطات احلوثية باللوم يف ارتفاع أسعار غاز الطهي عىل زيادة تكلفة واردات الغاز ،حيث ارتفعت أسعار الغاز
الطبيعي العالمية بشكل كبري منذ منتصف ديسمرب /كانون األول .إال إن ادعاءات احلوثيني موضع شك ،بالنظر إىل أنه قبل
اندالع الرصاع الدائر كان اليمن مص ّد ًرا للغاز الطبيعي بعد تغطية السوق المحلية ،وطوال فرتة احلرب ،استمرت منشأة
صافر للغاز اليت تديرها احلكومة يف مأرب يف توفري معظم احتياجات البالد من غاز الطهي ،األمر الذي جعل األسعار
المحلية بمعزل عن تقلبات األسعار يف األسواق العالمية .وقد دحضت احلكومة مزاعم احلوثيني بقولها إن الغاز يتم بيعه
بسعر اجلملة من مأرب إىل سلطات األمر الواقع يف صنعاء مقابل ً 1,750
ريااًل (السعر بالريال القديم).

[[[ “حرضموت…رشكة النفط اليمنية تقر جرعة سعرية عىل أسعار البزنين…األسعار اجلديدة” ،يمن دايز 16 ،مارس /آذار https://yemendays.com/posts/6044 ،2022
[[[ “رشكة النفط تعلن تسعرية جديدة للوقود من اليوم” ،العريب نيوز 16 ,مارس /آذار https://al-arabinews.com/news3999.html ،2022
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انخفاض طفيف يف قيمة الريال اليمني القدمي يف مناطق احلوثيني
تراجعت قيمة األوراق النقدية القديمة للريال اليمين بنحو  % 1.5يف مارس /آذار يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون،
حيث تم تداولها بسعر  609رياالت لكل دوالر أمرييك قرب نهاية الشهر.
أما يف المناطق اليت تسيطر عليها احلكومة ،بدأت األوراق النقدية اجلديدة للريال اليمين (الصادرة عن البنك المركزي اليمين
يف عدن منذ عام  )2017بالتداول بسعر ً 1,235
ريااًل للدوالر الواحد ويف منتصف الشهر انخفضت قيمته بنسبة % 5
تقريبًا ،غري أنه ما لبث أن استعاد قيمته الح ًقا لينهي الشهر عند سعر ً 1,232
ريااًل للدوالر الواحد.

المصدر :الوحدة االقتصادية لمركز صنعاء للدراسات

متأثرا باألسعار احمللية للوقود واألسعار العاملية للغذاء
ارتفاع التضخم
ً
أدى االرتفاع األخري يف األسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود ،مصحوبًا بأزمة الوقود المحلية ،إىل فرض ضغوط
تصاعدية عىل أسعار معظم السلع واخلدمات يف اليمن .تضاعفت أسعار المواصالت العامة يف المدن اليت يسيطر عليها
احلوثيون يف مارس/آذار ،يف حني رفع مزودو الكهرباء والمياه من القطاع اخلاص يف صنعاء أسعارها بنسبة  %55و%40
عىل التوايل منذ بداية العام .وبحلول نهاية مارس /آذار ،شهدت المواد الغذائية األساسية ارتفا ًعا يف األسعار ،وبخاصة
دقيق القمح الذي ارتفع بنسبة  %45يف صنعاء ،و %33يف عدن و %29يف حرضموت .كما ارتفعت تكلفة اﺤﻟﺪ اﻷدﻰﻧ ﻟﺴﻠﺔ
اﻟﻐﺬاء يف جميع أنحاء البالد :ففي المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون ،ارتفعت تكلفتها بنسبة  ;%33أما يف عدن
وحرضموت ،فقد ارتفعت تكلفتها بنسبة  %27و %24عىل التوايل.
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المصدر :الوحدة االقتصادية لمركز صنعاء للدراسات

[[[

التطورات االقتصادية األخرى:
• 14مارس /آذار :اعتمد مجلس االتحاد األورويب رسميًا عقوبات ضد جماعة احلوثيني المسلحة .تأيت هذه اخلطوة يف أعقاب تمرير مجلس
األمن الدويل للقرار  2624يف  28فرباير /شباط الذي يصنف اجلماعة بأنها منظمة إرهابية.
• 21مارس /آذار :أصدر البنك المركزي يف عدن التعميم رقم  ،8الذي يرفع متطلبات رأس المال للبنوك التجارية واإلسالمية من  6مليارات
ريال إىل  45مليار ريال .ونص التعميم عىل رضورة تلبية المتطلبات اجلديدة يف غضون خمس سنوات ،حيث تحتاج البنوك إىل زيادة رأس
مالها بنسبة  %20كل عام.
جا عىل تدهور األوضاع االقتصادية يف
• 23مارس /آذار :علّق اتحاد طاليب الدراسة يف جامعة سيئون شمايل محافظة حرضموت احتجا ً
المحافظة الغنية بالنفط .ويف بيان صادر عن االتحاد ،أدان “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ،وتفاقم معاناة الطلبة وعدم قدرتهم عىل
الوصول إىل الكليات ومواصلة العملية التعليمية” .يأيت هذا التعليق بعد أشهر من االحتجاجات السلمية بالشوارع يف عموم محافظة
حرضموت ،حيث طالب المحتجون بالمساءلة عن نقص اخلدمات األساسية ،بما يف ذلك الكهرباء وارتفاع أسعار الديزل وغاز الطهي
والمواد الغذائية.
• 29مارس /آذار :قامت الشبكة الموحدة أللموال ،وهي رشكة مساهمة محدودة ،دشنها البنك المركزي اليمين يف عدن ،اخلريف المايض،
إللرشاف عىل تحويل األموال وتحقيق االستقرار يف أسعار رصف الريال اليمين ،بتوقيع اتفاقية مع رشكة أدرويت تكنولويج لرشاء وتنفيذ
نظام التحويالت المالية .وبحسب البنك المركزي فإن هذه اخلطوة هي األخرية الستكمال تأسيس الشبكة وانطالق عملها.

[[[ “تعرف عىل متوسط أسعار المواد الغذائية األساسية يف عدن وحرضموت وصنعاء لشهر مارس  ” ،2022الوطن 4 ،مارس /آذار https://www.alwattan.net/ 2022
news/185790
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شاحنة تُهرب زيت الوقود من األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة إلى املناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيون  ،وتشق طريقها عبر ممر ثانوي وعر يف مديرية الصلو يف تعز.
تاريخ  9مارس/آذار  // 2022صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

اليمن والسعودية :مستقبل عالقات اجلوار
عبدالغني اإلرياني

عىل مدى سبعة عقود ،استغل زعماء وخرباء من اليمن والسعودية التباينات وتضارب المصاحل بني البلدين للرتويج
لعالقات وسياسات تشوبها اخلصومة وغالبًا ما تتسم بالعدائية .عادة ما شملت أوجه التضارب المُشار إليها بني
الدولتني :نظام جمهوري مقابل نظام مليك ،ودولة فقرية مقابل دولة غنية ،وسياسات يسارية مقابل سياسات يمينية،
وفوىض مقابل استقرار ،اخل .يعتمد اليمن -وما يزال -عىل التحويالت المالية من عمالته المهاجرة يف السعودية من
أجل ديمومته االقتصادية ،يف حني اعتمدت السعودية عىل العمالة اليمنية الزهيدة خالل الطفرة العمرانية األوىل اليت
شهدتها خالل سبعينيات وثمانينيات القرن المايض ،وما تزال معتمدة عليها حىت اليوم يف جزء كبري من قطاع اخلدمات،
إال أن مسار العالقات بني الدولتني كان متج ًها نحو التصادم.
يُظهر استعراض رسيع ألوجه التباين المذكورة أعاله كم أنها واهية .فحجة النظام اجلمهوري مقابل النظام المليك ال
أساس لها .خالل العقد األخري من حُكمه ،كان عيل عبدالله صاحل استبداديًا شأنه شأن أي من عواهل المنطقة ،وك ّون
أفراد أرسته وأصهاره وحلفاؤه المقربون طبق ًة أرستقراطي ًة ذات امتيازات .كان العديد من زعماء أنظمة احلُكم اجلمهوري
يف المنطقة أكرث استبدا ًدا بكثري من أي عاهل أو أمري يف المنطقة .أما بالنسبة للعبة اجليوسياسية العالمية اليت برزت
خالل احلرب الباردة ،فقد انتهت بالفعل بحلول يوم قيام الوحدة .التوجس السعودي من التحول الديمقراطي يف اليمن
والذي كان منطقيًا يف السنوات األوىل من قيام اجلمهورية -فقد منطقيته بحلول منتصف تسعينيات القرن المايض حنيرشع صاحل بتعديل الدستور لرتكزي السلطة يف يده ،ووضع حدًا فعليًا إلمكانية حدوث مثل هذا التح ّول مع االنتخابات
الربلمانية لعام  2003اليت فاز فيها حزبه بأغلبية خانقة عرب استغالل موارد الدولة والزتوير السافر.
مخال ًفا لما يخطر يف البال ،كان االستبداد الذي يحبذه السعوديون سببًا رئيسيًا يف تدهور العالقات بني اليمن السعودية.
لطالما نظر صاحل إىل العالقة الرسمية القائمة بني البلدين باعتبارها منافسة شخصية مع األرسة السعودية المالكة،
وترصّف باستخفاف شديد تجاه مشورة مستشاريه ومصاحل ماليني اليمنيني الذين كانوا يعتمدون عىل التحويالت
ريا ما كانت صداماته المتكررة مع السعوديني وسيلة البزتازهم ،مما أفسد العديد من مساعي
المالية من السعودية .وكث ً
القطاع اخلاص السعودي اللستثمار يف اليمن .وأُحبطت الرغبة السعودية يف فتح صفحة جديدة بعد توقيع معاهدة
احلدود عام  2000بسبب سلوك صاحل الملتوي تجاه السعودية ،والذي تضمن تهريب األسلحة إىل األرايض السعودية
وتوفري مالذ آمن إللرهابيني المصنفني من قبل السعودية.
إال أن صاحل لم يكن المذنب الوحيد يف العالقات المتدهورة بني الدولتني اجلارتني .عزا اليمنيون حُسن النية اليت أظهرها
السعوديون إىل الملك الراحل عبدالله ،بينما لم يب ِد أخوه غري الشقيق نايف ،ونجل األخري محمد بن نايف ،الذي توىل
الملف اليمين لفرتة من الوقت ،أي حُسن نية .يف عام  ،1994بعد فشل السعودية الذريع يف تحقيق انفصال جنوب اليمن،
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جادل األمري نايف بأن نهج األمري سلطان المُكلِف والمتمثل يف احلفاظ عىل شبكة واسعة من العمالء داخل القيادات
حا .انزتع نايف
العسكرية والمدنية والقبلية يف اليمن -من خالل اللجنة اخلاصة المعنية بالشؤون اليمنية -لم يعد ناج ً
السيطرة عىل اللجنة اخلاصة ومزيانيتها الضخمة من شقيقه سلطان ،وشن عىل الفور حملة من االغتياالت وعمليات
التخريب يف جميع أنحاء اليمن .اعرتف نبيل ناناكيل -القاتل المأجور وعضو خلية القاعدة يف إسبانيا ،الذي اُعتقل يف
صنعاء عام  1996وأُدين بتهمة إدارة شبكة تخريب واغتيال -بأنه تلقى تعليماته باغتيال وزير اخلارجية اليمين آنذاك ،عبد
الكريم اإلرياين ،من األمري محمد بن نايف نفسه .بعثت احلكومة اليمنية اعرتافات ناناكيل المسجلة إىل مجلس األمن
الدويل .وظل اليمنيون مستائني من سياسة السعودية يف احلفاظ عىل شبكة واسعة من العمالء اليمنيني ،معظمهم من
شيوخ القبائل الذين تحدوا سلطة الدولة وق ّوضوا مرشوع بنائها .نتيجة لذلك ،لم يثق معظم اليمنيني يف السعودية
بقدر ما لم يثق السعوديون يف صاحل .أدى انعدام الثقة والمفاهيم اخلاطئة والقرارات السيئة ،أكرث من أي يشء آخر ،إىل
دفع العالقات اليمنية السعودية إىل احلالة المؤسفة اليت هي عليها اليوم.
ليك تتفادى اليمن والسعودية تكرار أخطاء المايض ،عليهما أن يتعامال بجدية مع بعض احلقائق البيّنة .بالنسبة لليمنيني،
أوىل تلك احلقائق هي أن فرصة اليمن ضئيلة للخروج من احللقة المفرغة للفقر والتخلف دون إقامة عالقات قوية مع
جارته الشمالية .فاليمن بلد فقري ،واحلديث عن تنمية موارده الطبيعية وتعزيز السياحة فيه وما شابه ذلك ،ليس خيا ًرا
دون إعادة االستقرار إليه وتعزيز قدرته عىل البقاء بدعم الرشيك الذي ال غىن عنه يف التنمية ،أي السعودية .ثاين تلك
احلقائق ،أن أفضل بنية دفاعية للحفاظ عىل سيادة اليمن وسالمة أراضيه هي تلك اليت ال تهدد جريانه ،وليس احلشد
العسكري الذي يستزنف موارد التنمية ويعرّض الشعب اليمين لتهديد وجودي مزدوج ،هو الفقر وعدم االستقرار.
عىل السعوديني االعرتاف بأن العيش جوار قنبلة موقوتة ليس خيا ًرا .فكما أثبتت جماعة احلوثيني ،يمكن أن تتح ّول
اليمن بسهولة إىل تهديد وجودي للسعودية .لم تقف طبيعة اليمن الفقرية والمتخلفة عائ ًقا أمام اكتساب هذه احلركة
ً
متواصاًل .ومع مرور الوقت ،واستمرار تطور التكنولوجيا،
المعادية أيديولوجيًا تكنولوجيا رخيصة تُسبب للمملكة أر ًقا
ستكون السعودية أكرث عرضة للقوى الساخطة يف يمن معزول .كما أن مناخ عدم اليقني الذي أوجده الغزو األوكراين قد
يخلق تحوالت غري متوقعة يف التحالفات اإلقليمية .إ ًذا ،اليمن هو حرفيًا ثغرة اسرتاتيجية كبرية يف خارصة السعودية،
مفتوحة للخصوم للتسلل مىت شاؤوا .إن احلديث الدائر يف بعض األوساط السعودية عن االنسالل من الرصاع الدائر
وترك اليمنيني خلوض حرب استزناف طويلة سيؤدي إىل إدامة خطر تلك القنبلة الموقوتة .وأثبتت سبع سنوات من
احلرب بوضوح أن احلوثيني -الفصيل األكرث تنظي ًما واألفضل قيادة يف اليمن -قادرون تما ًما عىل نزع مسمار أمان القنبلة.
احلقيقة الثانية الواضحة هي أن الميل السعودي إىل تشجيع حكم الرجل الواحد ما يزال سائدًا يف دوائر صنع القرار
اليوم رغم التكاليف اليت تكبدتها الرياض يف التعامل مع عيل عبدالله صاحل عىل مدى  33عا ًما ،ناهيك عن شخصيات مثل
يتعنّي عىل السعودية التخيل عن سياسات إخضاع مصري أمة بأكملها ألهواء رجل واحد
صدام حسني ومعمر القذايف.
ّ
إن كان هناك أمل يف بناء عالقة صحية بني البلدين .الديمقراطية هي شكل صعب من أشكال احلُكم ،ويف أكرث األحيان
“ملخبط” ،لكنها توفر أفضل فرصة لوضع رفاهية الشعب فوق المطامح الشخصية للحاكم .إن صناع القرار السعوديني
الذين يرصون عىل فكرة وجود رجل قوي يدير مشكلتهم يف اليمن من خارج صنعاء يجازفون بالتضحية بمصاحل البلدين.
يتعنّي عىل السعودية العمل بأقىص جهدها يف عالقاتها مع اليمن لتنعم باالستقرار واألمن عىل المدى الطويل عىل طول
ّ
حدودها اجلنوبية.
أما احلقيقة الثالثة اجللية فهي أن اليمن والسعودية لديهما الكثري من القواسم المشرتكة وينبغي أن يكون كل منهما
قاد ًرا عىل تكميل اآلخر اسرتاتيجيًا واقتصاديًا .فالثقل الديموغرايف المشرتك للبلدين سيكون راد ًعا ألي قوة إقليمية.
االستفادة من العمالة اليمنية والسوق اليمنية من جهة ورأس المال السعودي من جهة أخرى ليست سوى نقطة
جا جديدًا من جانب الرياض.
أوىل يف قائمة طويلة من أوجه التآزر االقتصادي اليت تُعد يف متناول اليد ،ولكن تتطلب نه ً
مشكلة السعوديني أنهم ينظرون إىل اليمنيني إما كوكالء أو كأعداء ،لكن ليس كأقران .الشعب اليمين ،وإن كان متواض ًعا،
له كربياؤه ولن يقبل أبدًا بمثل هذه المكانة .يجب أن تبدأ صفحة جديدة يف العالقات اليمنية السعودية عىل أساس
الرشاكة بني أطراف متكافئة.
عبد الغين اإلرياين هو باحث أول يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ،حيث ترتكز أبحاثه عىل عملية السالم وتحليل الزناع وتحوالت الدولة
اليمنية .يمتلك اإلرياين خربة تمتد ألكرث من ثالثة عقود كمستشار سيايس وتنموي.

هذا المقال هو جزء من سلسلة منشورات لمركز صنعاء تتناول األدوار اليت تضطلع بها اجلهات الفاعلة األجنبية احلكومية وغري احلكومية يف اليمن.
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غارة جوية للتحالف يف  26مارس/آذار  2022على موقع الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات يف حي قرية حدة مبديرية السبعني بصنعاء ،أسفرت عن مقتل حارس أمن وسبعة
من أفراد أسرة كانوا يعيشون يف منزلني استهدفا خالل الغارة // .صورة ملركز صنعاء بعدسة عاصم البوسي

أمريكا جتازف بالتواطؤ يف جرائم احلرب
مبساعدتها للتحالف بقيادة السعودية
أفراح ناصر

أودى الرصاع الذي طال أمده يف اليمن بحياة ما يقرب من ربع مليون شخص بشكل مبارش أو غري مبارش بسبب عدم
كفاية الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية .شمل الرصاع شن هجمات غري مرشوعة واحدة تلو األخرى استهدفت
فيها األطراف المتحاربة منازل ومستشفيات ومدارس وجسور من ضمن األعيان المدنية  .كما تسبب القتال يف نزوح أكرث
من  4ماليني شخص من ديارهم .وأصبح معدل انعدام الغذايئ يف ازدياد.
تحول الرصاع الذي بدأ عام  2014بني جماعة احلوثيني المسلحة وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إىل رصاع بني
احلوثيني والتحالف المدعوم من الواليات المتحدة بقيادة السعودية واإلمارات عام  .2015واليوم تشمل المعارك ما
يقرب من  50جبهة قتال أخرى.
أفاد تقرير لفريق اخلرباء التابع لمجلس األمن الدويل منذ عدة سنوات أن إيران تواصل تزويد احلوثيني باألسلحة.
كما دعمت الواليات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات سياسيًا ،ال سيما من خالل حماية التحالف
من االنتقادات وتمكني مجلس األمن من تركزي تدقيقه فقط عىل احلوثيني ،حسبما يتضح من القرار  ،2216الذي صاغته
المملكة المتحدة عام .2015
منذ عام  ،2015ز ّودت الواليات المتحدة السعودية واإلمارات باألسلحة والتدريب والدعم اللوجسيت بمليارات الدوالرات،
بما يف ذلك تزويد الطائرات بالوقود ج ًوا حىت عام  ،2018عند شن التحالف غارات جوية .وثّقت هيومن رايتس
ووتش استخدام التحالف ألسلحة أمريكية الصنع فيما ال يقل عن  21هجو ًما غري قانوين عىل ما يبدو بموجب قوانني
احلرب .وتشمل هذه الهجمات الهجوم الذي وقع يف  15مارس/آذار  2016عىل سوق يف قرية مستباء شمال غرب اليمن،
والذي أسفر عن مقتل  97مدنيًا عىل األقل ،وكذلك الهجوم الذي وقع يف  13أكتوبر/ترشين األول  2016عىل صالة عزاء يف
العاصمة اليمنية صنعاء ،والذي أسفر عن مقتل  100شخص عىل األقل وإصابة أكرث من  500آخرين ،بينهم أطفال.
تظهر األدلة المزتايدة أن أطراف الرصاع ،أي التحالف وجماعة احلوثيني المسلحة ،تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة
للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل .ففي  21يناير /كانون الثاين ،قصفت مقاتالت التحالف مركز
احتجاز يف مدينة صعدة ،شمال اليمن ،مما أسفر عن سقوط عرشات الضحايا .وف ًقا لمنظمة “مواطنة حلقوق اإلنسان”،
وهي منظمة غري حكومية محلية ،فإن بعض المحتجزين الذين نجوا من الغارات ُقتلوا بعد ذلك برصاص قوات احلوثيني
عىل األرض أثناء محاولتهم الفرار.
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كما تواصل جماعة احلوثيني شن هجمات عشوائية عىل المناطق المأهولة بالسكان ،بما يف ذلك مخيمات النازحني يف
محافظة مأرب .ورغم اخلسائر المستمرة يف صفوف المدنيني ،تواصل الواليات المتحدة بيع األسلحة وتوفري التدريب
والدعم اللوجسيت للتحالف.
إحدى آخر عمليات البيع اليت تمت بموافقة إدارة بايدن كانت يف ديسمرب /كانون األول ،عندما باعت رشكة رايثيون ،وهي
رشكة دفاع أمريكية رائدة ،صواريخ جو-جو والمعدات المرتبطة بها بقيمة  650مليون دوالر إىل السعودية .ر ًدا عىل
استفسار منظمة هيومن رايتس ووتش عام  2018حول اخلطوات اليت تتخذها رشكة رايثيون لضمان حماية المدنيني،
كتب نائب رئيس الرشكة ،تيمويث ف .شولزت ،أن “مبيعات رشكة رايثيون من الذخائر إىل السعودية كانت وال تزال متوافقة
مع القانون األمرييك وال تنتهك المتطلبات القانونية األمريكية أو الدولية السارية عىل الرشكة”.
تتحمل رشكة رايثيون وغريها من الرشكات األمريكية العاملة يف قطاع األسلحة مسؤوليات بموجب”التوجيهات
اإلرشادية للمؤسسات متعددة اجلنسيات” الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقتصادي و”المبادئ
التوجيهية أللمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان” لتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها ،بنا ًء عىل
متطلبات حقوق اإلنسان الدولية وقوانني احلرب .ويف حني تُسهل حكومة الواليات المتحدة مبيعات األسلحة اخلاصة
بالرشكة ،تقول االخرية إنها تمتثل لقوانني وسياسات الواليات المتحدة .ال تزال هناك بواعث قلق جدية من أن رشكة
رايثيون ال تفي بمسؤولياتها يف مجال حقوق اإلنسان يف ظل استمرار استخدام ذخائرها الرتكاب انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل.
ورغم أن احلكومة األمريكية عىل دراية بمزاعم موثوقة تفيد بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم يف انتهاك للقانون
اإلنساين الدويل ،من المحتمل أن تكون الواليات المتحدة قد انتهكت الزتاماتها اخلاصة من خالل مواصلة بيع األسلحة
إىل التحالف .كما يمكن أن يكون المسؤولون احلكوميون معرضني للمسائلة القانونية عن جرائم احلرب يف اليمن ،وهي
مسألة أثارها تقرير المفتش العام لوزارة اخلارجية عام .2020
تدين الواليات المتحدة جرائم احلرب المحتملة المرتكبة يف سياق نزاعات مسلحة أخرى ،مثل تلك اليت ارتكبتها روسيا يف
أوكرانيا ،إال أنها تواصل دعم التحالف الذي يرتكب انتهاكات مماثلة يف اليمن .قال مدنيون يمنيون لمنظمة هيومن رايتس
ووتش إن الواليات المتحدة ،من خالل توفري األسلحة المستخدمة الستهدافهم ،تساهم يف نرش العداء واأللم والكراهية.
يقول اليمنيون إنهم يدركون جيدًا أن بعض القنابل اليت تسقط عىل منازلهم ورؤوسهم مصن ّعة يف الواليات المتحدة،
حسبما ما أظهرت مرا ًرا وتكرا ًرا بقايا األسلحة اليت عرث عليها الصحفيون والباحثون وغريهم يف المواقع المستهدفة.
تواصل الواليات المتحدة عدم إظهار االلزتام الكايف لضمان المساءلة عن اجلرائم المحتملة المرتكبة من قِبل حلفائها،
السعودية واإلمارات ،وكذلك عن دورها اخلاص يف ذلك .بعد سبع سنوات من تجاهل تحذيرات المنظمات احلقوقية من
تواطؤ أمرييك محتمل يف جرائم خطرية يف اليمن ،ينبغي عىل واشنطن عكس مسار نهجها واتخاذ خطوات ملموسة
إلنهاء تواطؤها ،بما يف ذلك تعليق مبيعات األسلحة إىل السعودية واإلمارات إىل أن تتوقفا عن شن الغارات اجلوية غري
يتعنّي عليها ً
أيضا إجراء تحقيقات ومالحقات قضائية ذات مصداقية يف مزاعم ارتكاب االنتهاكات السابقة.
القانونية .كما ّ
أفراح نارص باحثة يف منظمة هيومن رايتس ووتش مختصة يف الشؤون اليمنية.
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الصواريخ الروسية تدمر برج تلفزيون يف كييف يف  1مارس /آذار ( .2022حقوق الصورة لوزارة الشؤون الداخلية ،أوكرانيا عبر ويكيميديا كومنز)

هروب من صراع آخر :نظرة عن كثب
على شبكة أمان “اليمنيون يف أوكرانيا أو
”YemenisinUkraine#
آزال السلفي

ً
طوياًل بالنسبة للشتات
تسبب الغزو الرويس ألوكرانيا يف موجة صدمات هزت جميع أنحاء العالم .لم يستغرق األمر
اليمين حىت تحل صدمة أخرى محل األوىل :واقع أن بعض اليمنيني يواجهون حر بًا أخرى ،هذه المرة يف أوروبا.
كان يقيم حوايل  600مواطن يمين ،معظمهم من الطالب ،يف أوكرانيا حني بدأ الغزو الرويس يف  24فرباير/شباط .سارعت
مجموعة من النشطاء والشباب والمتطوعني عىل إثر ذلك يف تشكيل شبكة أمان للتعامل مع محنة هؤالء اليمنيني
العالقني يف احلرب .تتألف الشبكة من أعضاء مجلس يُ ْمن ،وهي جمعية تأسست حديثًا تحت قيادة شبان يمنيني مقيمني
يف اخلارج وتهدف إىل تحديد ودعم اجلهود الرامية إىل حل القضايا المتعلقة باليمن ،وغري ذلك من قضايا اليمنيني يف
الشتات واألجانب الذين تربطهم صالت باليمن .دعت مبادرة ،YemenisinUkraine# ،اليت أطلقتها شبكة األمان عىل
وسائل التواصل االجتماعي ،إىل اتخاذ السلطات والمجتمع الدويل تدابري لتوفري رشيان حياة لليمنيني الفارين من احلرب.
رسعان ما تبددت آمال النشطاء يف توسيع نطاق التنسيق مع السفارة اليمنية يف وارسو من أجل مساعدة اليمنيني عىل
مغادرة أوكرانيا .وف ًقا لما ذكره المتطوعون ،لم تب ِد السفارة أي تعاطف أو كياسة دبلوماسية حني رفضت طلب الشبكة
تقديم المساعدة والتوجيه لضمان سالمة  12طالبًا يمنيًا تقطعت بهم السبل ألكرث من  24ساعة عىل احلدود األوكرانية-
البولندية حسب معلومات متطوعي الشبكة .وذكر متطوع يف الشبكة أن السفارة يف وارسو نصحت الطالب “بالذهاب
إىل مخيمات استقبال االلجئني أو تقديم ملفاتهم إىل قوات األمن عىل احلدود”.
قالت ريم جرهوم ،وهي إحدى منظمي حملة “ :YemenisinUkraine#كل ما أردناه منهم (أي السفارة) هو مساعدتنا
يف توفري بعض المياه ووسيلة نقل ،بالنظر إىل العدد المحدود لليمنيني مقارنة باجلنسيات األخرى” .فوئج المتطوعون
بظهور السفرية اليمنية يف بولندا بعد يوم واحد عىل قناة اجلزيرة وغريها من منصات التواصل االجتماعي مُدعية أنها
ساعدت اليمنيني الذين تقطعت بهم السبل عىل احلدود .وتضمن التقرير اإلعالمي صو ًرا لبعض اليمنيني الذين تمكنوا
من عبور احلدود ،ولكن ليس الطالب الـ  12المشار إليهم آن ًفا ،والذين انضم إليهم آخرون بمرور الوقت .أصدرت بعض
السفارات اليمنية يف الدول المجاورة ألوكرانيا ،تحت ضغط من رعاياها ،بيانات تتضمن إرشادات لكيفية الفرار من
أوكرانيا وعرضت المساعدة يف المسائل المتعلقة بجوازات السفر.
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 تقرير اليمن لشهر مارس /آذار 2022ندد نشطاء ومنظمات حقوق اإلنسان ما اعتربوه ازدواجية معايري يف معاملة االلجئني غري األوكرانيني مقارنة
بااللجئني األوكرانيني ،وهو ما تجىل ليس فقط يف التغطية اإلعالمية للرصاع الرويس -األوكراين ،بل ً
أيضا يف
تطبيق اإلجراءات القانونية .سلطت مقاطع الفيديو والصور والرسائل الصوتية اليت توثق سوء المعاملة الضوء
عىل محنة غري األوكرانيني ،مما أطلق حملة عالمية تحت وسوم (األفارقة يف أوكرانيا ،)AfricansinUkraine#
(السودانيون يف أوكرانيا ( ،)SudaneseinUkraine#السوريون يف أوكرانيا ( ،)SyriansinUkraine#الهنود يف أوكرانيا
 ،)IndiansinUkraine#و(اليمنيون يف أوكرانيا .)YemenisinUkraine#

متطوعو حملة  YemenisinUkraine#يضطلعون بواجبات مدنية
وف ًقا لنشطاء ومتطوعني يف حملة  ،YemenisinUkraine#كانت حياة أكرث من  250يمنيًا مهددة خالل الغزو الرويس،
وكانوا يعانون من أجل الفرار من بعض المناطق شديدة اخلطورة .ظل الطالب اليمنيون عالقني عىل احلدود لعدة أيام،
حيث أفادوا بأن الوضع كان “فوضويا للغاية وغري إنساين” .ذكر أحد الطالب أنه خالل أربعة أيام من مكوثهم عىل احلدود،
لم يكن هناك طعام أو ماء ،أو حىت مرحاض ،وأن الرشطة وحراس األمن استخدموا الكالب وأطلقوا عيارات نارية
للسيطرة عىل الطوابري .قال آخرون للمتطوعني إنهم أُجربوا عىل السري لمسافات طويلة بني المعابر احلدودية واالنتظار
ُ
“اضطررنا إىل السري لمسافة  20إىل 30
يف صفوف لساعات طويلة لفحص هوياتهم وجوازات سفرهم .ذكر أحدهم:
رتا ،حىت وصلنا إىل نقاط عبور مختلفة كانت مزدحمة للغاية بجميع اجلنسيات المختلفة ،باستثناء األوكرانيني.
كيلوم ً
ُ
اضطررنا إىل االنتظار ألكرث من  17ساعة يف كل مرة بسبب الطوابري الطويلة عىل احلدود”.
رصّح طالب يمين يبلغ من العمر  24عا ًما ً
قائاًلُ :
“صدمنا من مستوى اإلساءة والتميزي والظلم حني شاهدنا األولوية
الممنوحة أللوكرانيني وحيواناتهم األليفة ،حيث كانوا يمرون أمامنا يف حافالت مريحة مزودة بالطعام والرشاب بينما كنا
نتحمل برودة الطقس دون طعام أو رشاب أو نوم”.
ذكر طالب يمين آخر ،يبلغ من العمر  20عا ًما ،لمتطوعي حملة  YemenisinUkraine#أنه يف أواخر فرباير/شباط ،أي
بعد يومني من اندالع احلرب ،بدأ السائقون يتقاضون ما يصل إىل  500دوالر أمرييك للشخص الواحد مقابل الرحالت
رتا
المنطلقة من مدينة خاركيف ،بالقرب من احلدود الرشقية ألوكرانيا مع روسيا ،إىل مدينة لفيف ،عىل بعد  885كيلوم ً
غر بًا ،بالقرب من احلدود البولندية .وأضاف أن “الوضع كان مزر يًا وبلغ حد أقىص من االستغالل” .أفاد آخرون ممن عربوا
احلدود إىل بولندا بأن وسائل النقل المتاحة كانت تعطي األولوية للنساء واألطفال األوكرانيني وغريهم من األوروبيني
عىل حساب اجلنسيات األخرى ،بغض النظر عن العمر أو نوع اجلنس .اضطر بعض الطالب اليمنيني اللنتظار أكرث من 20
ريا عىل األقدام .قال الطالب الذين عربوا احلدود للمتطوعني
رتا س ً
ساعة لنقلهم إىل بولندا بعد قطع مسافة  40كيلوم ً
ُ
إنهم عانوا من اإلعياء بعد رحلتهم الطويلة وميض أكرث من أربعة أيام بال نوم ،إىل حد أن البعض أغمي عليه والبعض اآلخر
احتاج إىل رعاية طبية نتيجة تورم الساقني.
بحلول  1مارس/آذار ،أي بعد خمسة أيام من الغزو الرويس ،تمكن المتطوعون من تحديد موقع  131طالبًا يمنيًا يف
أوكرانيا ،وساعدوا  89منهم ( )٪68عىل العبور إىل بولندا والمجر ودول أخرى .استمر المتطوعون يف دعم الطالب بعد
ذلك ،وتوفري المأوى اآلمن لهم وتلبية االحتياجات األساسية من أموالهم اخلاصة ،حىت تم إطالق حملة تمويل جماعي.

حقائق الهجرة
اتسم تدخل متطوعي حملة  YemenisinUkraine#بالشمولية وتمكنوا من ردم الثغرات القائمة اليت تجاهلتها العديد
من منظمات اإلغاثة .بحثوا يف اجلوانب القانونية المحيطة بقضايا جلوء اليمنيني يف أوروبا واستعانوا بخرباء إللجابة عىل
األسئلة المتعلقة بكيفية المُيض ُقد ًما حىت يتسىن لليمنيني اتخاذ قرارات مستنرية بشأن خطواتهم التالية وإدراك عواقب
قراراتهم .وعىل الرغم من اجلهود اجلبارة اليت بذلها هؤالء المتطوعون خالل هذه الفرتة القصرية وبموارد محدودة ،ال تزال
هناك قضايا أكرث تعقيدًا تتعلق بحماية اليمنيني الفارين وجلوئهم.
الهجرة هي عبارة عن عملية تبادل ثقايف ،ومن المهم فهم تأثريها السيايس ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،والعاطفي .تشري
ريا ما يواجه
الدراسات اليت تحاول تفسري سبب تعاسة أعداد كبرية من المهاجرين إىل مصاعب تتعلق بالتميزي والعزلة .كث ً
المهاجرون الوافدون وااللجئون ً
أيضا تناقضات بني مطامح الهجرة وحقائقها .غالبًا ما يُعامل المهاجرون وااللجئون
باعتبارهم عبئًاً ،
عوضا عن االعرتاف بإمكاناتهم .وبالتايل تعزز مثل هذه المواقف والسياسات من أهمية عمل منظمات
وشبكات مثل  ،YemenisinUkraine#بل وتجعله جوهر يًا ً
أيضا.
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 تقرير اليمن لشهر مارس /آذار 2022حىت  25مارس/آذار ،تمكن متطوعو حملة  YemenisinUkraine#من تحديد موقع  170مواطنًا يمنيًا -معظمهم
شخصا من هؤالء كانوا يف وارسو،
من الطالب -عىل احلدود مع دول االتحاد األورويب ،وقدموا لهم المساعدة151 .
ً
حيث أُمنت لهم مساكن آمنة ومؤقتة من تربعات حملة YemenisinUkraine#؛ يف حني واصل آخرون شق طريقهم
جيل
إىل ألمانيا وهولندا ودول أخرى .لم يتضح بعد عدد اليمنيني الذين قد يكونون عالقني يف أوكرانيا .لكن ما هو ّ
ً
ضئياًل من
هو أن اليمنيني فقدوا مرة أخرى دراستهم ووظائفهم ومجتمعاتهم .تعكس هذه األرقام من أوكرانيا جز ًءا
أعداد اليمنيني الموجودين يف شىت أنحاء العالم ممن يعانون ظرو ًفا مشابهة ،سواء من احلروب أو السياسات واألنظمة
التميزيية .فهم يرزحون تحت أعباء اخلوف من تعرضهم اللنتهاكات ،وإما البدء من الصفر واالستقرار يف بلد أجنيب آخر
أو العودة إىل بلد مزقته حرب فرّوا منها يف المايض .يسعى الناشطون من الشباب اليمين وشبكات األمان ،مثل حملة
 ،YemenisinUkraine#جاهدين إىل تخفيف حدة هذه المخاوف وعدم اليقني الذي يساور هؤالء اليمنيني خالل
رحالتهم الهادفة إىل العثور عىل أمان وكرامة ووطن.
آزال السلفي باحثة واستشارية مقيمة يف فرانكفورت ،ألمانيا ،تركز أبحاثها عىل الهجرة والعدالة التصاحلية ومسارات توفري احلماية .السلفي
هي زميلة باحثة يف المركز اليمين للسياسات ( )YPCومسؤولة حمالت احلماية والمنارصة يف مبادرة مسار السالم ( .)PTIوهي أحد المنظمني
والمتطوعني يف حملة وشبكة .YemenisinUkraine#
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شارك يف إعداد هذا اإلصدار من تقرير اليمن (حسب الرتتيب األبجدي باللغة اإلنجلزيية) :رايان
بييل ،كييس كومبس ،عيل الديلمي ،أندرو هاموند ،خديجة هاشم ،عبد الغين اإلرياين ،ماجد
المذحيج ،فارع المسلمي ،إلهام عمر ،سبنرس أوسربغ ،صالح عيل صالح ،سوزان سيفريد ،
ميساء شجاع الدين ،نيد وايل ،إىل جانب الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء.
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