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هل يدفع فيروس
كورونا باليمن إلى
حافة الهاوية؟
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استخدام الحواجز البالستيكية يحد من االحتكاك بين املوظفين والزبائن يف صيدلية بمنطقة قاع العلفي يف صنعاء،
 21مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها عاصم البوسي

افتتاحية مركز صنعاء
هل ينجو اليمن من فيروس كورونا؟
يبــدو أن اليمــن التــي تــرزح تحــت وطــأة املشــاكل اإلنســانية واالقتصاديــة املتفاقمــة
واملتراكمــة خــال الســنوات املاضيــة تاركــة اليمنييــن العادييــن معرضيــن للخطــر بشــكل
كبيــر ،ســتواجه موجــة جديــدة مــن األزمــات نتيجــة االنتشــار املتســارع لفيــروس كورونــا
يف البــاد ،لدرجــة توقعــت معهــا األمــم املتحــدة أن ُيصيــب الفيــروس قرابــة  16مليــون
شــخص يف اليمــن ،خاصــة وقــد اتســمت اســتجابة األطــراف املتحاربــة لجائحــة كورونــا
باالســتهتار ،بــل بالغيــاب الحقيقــي يف أغلــب مناطــق اليمــن.
تزامنــت هــذه التطــورات مــع تراجــع الدعــم املالــي الدولــي لجهــود اإلغاثــة يف البــاد،
والــذي جــاء يف أســوأ وقــت ممكــن .ومــن املتوقــع أيضــا أن تنخفــض كميــة العملــة
األجنبيــة املتوفــرة يف اليمــن بشــكل حــاد نتيجــة تراجــع التحويــات املاليــة للمغتربيــن،
ونفــاد الدعــم الســعودي املخصــص لتغطيــة اســتيراد املــواد األساســية .ويف ظــل هــذه
العوامــل مجتمعــة ،يبــدو أن األشــهر املقبلــة ســتكون أليمــة وعواقبهــا كارثيــة ،فهــل
ســيكون بوســع اليمنييــن إنقــاذ بالدهــم ،أم أن البلــد بوضعــه السياســي الراهــن لــن يتمكــن
مــن التعــايف مجــددا بعــد انحســار جائحــة كورونــا؟
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ســعت ســلطات الحوثييــن للتكتــم ىلع تفشــي فيــروس كورونــا بــدالً مــن تعزيــز الوعــي
العــام ،وأبقــت املتاجــر مفتوحــة وســمحت بتنظيــم االحتفــاالت الرمضانيــة والعيديــة
كاملعتــاد خــال شــهري أبريل/نيســان ومايو/أيــار ،بالرغــم مــن تزايــد عــدد الوفيــات كمــا
بــدا واضحــا مــن حســابات اليمنييــن ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي ،وبحســب التقاريــر
التــي أفــادت عــن ارتفــاع ملحــوظ يف إحصائيــات الدفــن خــال شــهر مايــو .لــم يفــرض
الحوثيــون أي إجــراءات إغــاق جديــدة تواكــب االنتشــار الواســع للوبــاء مؤخــرا ،بــل اكتفــوا
بإغــاق املــدارس والجامعــات وقاعــات املناســبات واملقاهــي الــذي جــرى يف وقــت ســابق
قبــل انتشــار الوبــاء يف البلــد ،وواصلــوا جمــع األمــوال مــن التجــار يف ممارســات ترقــى
إلــى االبتــزاز ،كمــا أجبروهــم ىلع دفــع الــزكاة لهــم خــال شــهر رمضــان املبــارك ،وقــد
يكــون ذلــك أحــد دوافعهــم للتكتــم وعــدم فــرض إجــراءات مشــددة للوقايــة مــن الفيــروس.
وبالتالــي فقــد رفعــت تلــك السياســة التــي اتبعتهــا الجماعــة درجــة التهديــد التــي يمثلها
فيــروس كورونــا ،وجعلــت انتشــاره يف شــمال اليمــن محتمــا ال محالــة كمــا حــدث يف
األســابيع األخيــرة.
يف هــذه األثنــاء ،شــهد املعســكر املناهــض للحوثييــن تنافســا بيــن فصائلــه ،حيــث
تمركــزت القــوات املواليــة للحكومــة شــرق محافظــة أبيــن ،بينمــا تمركــزت القــوات
التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي غربــي املحافظــة ،واســتعرت املعــارك بينهمــا يف
املحافظــة التــي تعــد خــط التمــاس بيــن مناطــق نفــوذ الطرفيــن.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يســيطر بشــكل كامــل ىلع عــدن،
العاصمــة املؤقتــة التــي مــن املفتــرض أن تكــون تحــت ســيطرة الحكومــة ،وقــد وقــع
الطرفــان اتفــاق الريــاض الــذي هــدف إلنهــاء الصــراع بينهمــا وتوحيدهما سياســيًا وعســكريًا،
وتفعيــل عمــل املؤسســات العامــة وتطبيــق حكــم فعــال يف جنــوب اليمــن ،وذلــك يف
نوفمبر/تشــرين الثانــي  2019برعايــة ســعودية .لكــن األمــور بعدهــا أخــذت منحــى معاكســا،
إذ اُســتغل هــذا “االتفــاق” للتنافــس ىلع الســلطة وعمــل الطرفــان ىلع تقويــض بعضهمــا
البعــض باســتمرار .يف نهايــة املطــاف ونتيجــة هــذا التناحــرُ ،حــرم الســكان يف جنــوب
اليمــن مــن الخدمــات العامــة والحمايــة التــي كان بوســع الدولــة تأمينهــا ،مثــل االســتعداد
ملواجهــة جائحــة كورونــا.
كان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي قــد أعلــن مــا ســماه بـــ ”اإلدارة الذاتية” لجنــوب اليمن يف
أبريل/نيســان ،وهــي خطــوة قــد تبــدو هزليــة يف ظاهرهــا ،غيــر أنهــا ســلطت الضــوء ىلع
الحقيقــة املــرة وهــي الغيــاب الفعلــي للحكــم يف الجنــوب .أمــا ىلع صعيــد مواجهــة
تلــب الســلطات طلبــات املستشــفيات بتأميــن اإلمــدادات الالزمــة
فيــروس كورونــا ،فلــم
ِ
لرعايــة املرضــى املصابيــن بكوفيــد ،19-بينمــا أغلقــت العديــد مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة
أبوابهــا أمــام املرضــى ،ورفــض األطبــاء الذيــن لــم توفــر لهــم معــدات الوقايــة الشــخصية
معالجتهــم.
بــدا الوضــع يف عــدن مشــابهًا لصنعــاء وغيرهــا مــن املناطــق ،إذ تظهــر إحصائيــات الدفــن
املتزايــدة وشــهادات اليمنييــن ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي أن الفيــروس ينتشــر
دون رادع .يف هــذه األثنــاء ،تعمــل منظمــة الصحــة العامليــة ىلع افتــراض أن “التفشــي
الفعلــي يحــدث اآلن” يف مختلــف أنحــاء اليمــن ،رغــم أن مــن املســتحيل تحديــد عــدد
املصابيــن بكوفيــد 19-نتيجــة عــدم إجــراء اختبــارات كافيــة .لقــد فاقــم ســوء التغذيــة
والفقــر املنتشــران بشــكل واســع حــدة الوضــع ،واملؤســف أنهمــا ســوف يــزدادان ســو ًءا يف
املســتقبل القريــب بفعــل تراجــع املســاعدات الدوليــة املخصصــة لليمــن.
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وكمــا أظهــرت ورقــة سينشــرها مركــز صنعــاء قري ًبــا ،سيشــهد الســوق اليمنــي قريبــا
انخفاضــا حــادًا يف كميــة العمــات األجنبيــة املتاحــةُ .تقــدر التحويــات املاليــة التــي
تعتبــر أكبــر مصــدر للعملــة األجنبيــة يف البــاد بأكثــر مــن ثالثــة مليــارات دوالر أمريكــي
ســنو ًيا وترســل بشــكل رئيســي مــن اليمنييــن الذيــن يعملــون يف الســعودية ،حيــث تتوقع
األمــم املتحــدة انخفــاض التحويــات املاليــة بنســبة  %70بســبب القيــود املفروضــة ىلع
العمــال واالنكمــاش االقتصــادي الســعودي املفاجــئ نتيجــة القيــود املفروضــة الحتــواء
فيــروس كورونــا والهبــوط الحــاد بأســعار النفــط العامليــة.
يف هــذا الســياق ،علــت التحذيــرات خــال األشــهر القليلــة املاضيــة مــن انخفــاض الدعــم
األجنبــي الــذي بلــغ العــام املاضــي بمــا يقــدر بمليــارات الــدوالرات ،يف حيــن أعلــن برنامــج
األغذيــة العاملــي يف أبريل/نيســان عــن تقليــص املســاعدات الغذائيــة إلــى النصــف يف
املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن -خطــوة تؤثــر ىلع  8.5مليــون شــخص تقري ًبــا-
بينمــا قالــت منظمــة الصحــة العامليــة إنهــا ســتوقف معظــم الخدمــات التــي تقدمهــا يف
املستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة وعمليــات االســتجابة لكوفيــد .19-وأعلنــت األمــم
املتحــدة يف مايو/أيــار أنهــا تتجــه صــوب “منحــدر مالــي” يف اليمــن وأن نقــص الســيولة
قــد يــؤدي إلــى إيقــاف أو تقليــص عمــل ثالثــة أربــاع برامجهــا هنــاك .هــذا يعنــي أن آالف
اليمنييــن الذيــن يعملــون ضمــن هــذه البرامــج سيخســرون مصــدر رزقهــم إلــى جانــب التأثيــر
املباشــر ىلع مالييــن املســتفيدين .ويف خضــم كل هــذه التطــورات ،يخلــق الوبــاء بيئــة
أكثــر صعوبــة أمــام إيصــال املســاعدات لبرامــج اإلغاثــة التــي ال تــزال تمــارس عملهــا بســبب
تخفيــض عــدد عمــال اإلغاثــة الدولييــن ،وفــرض القيــود ىلع حركــة املوظفيــن اليمنييــن
نتيجــة الحجــر الصحــي وبروتوكــوالت الســامة التــي تفرضهــا وكاالت اإلغاثــة ،واضطــراب
سلســلة التوريــد العامليــة.
أي رســم بيانــي للتأثيــر الناجــم عــن انخفــاض التحويــات املاليــة وتقليــص املســاعدات
الخارجيــة ىلع العملــة األجنبيــة املتاحــة يف اليمــن ســيظهر اتجاهــا هبوطيًا ،أمــا الهاوية
الجديــة فســتكون عنــد نفــاد الوديعــة الســعودية البالغــة مليــاري دوالر والتــي قدمتهــا
الريــاض إلــى البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن قبــل عاميــن ،واســتخدمها لتمويــل واردات
الســلع األساســية منــذ ذلــك الحيــن .ونظــرًا للفجــوة يف املوازنــة الســعودية وجهــود
اململكــة لخفــض اإلنفــاق الحكومــي ،فــإن التوقعــات بقيــام الريــاض بتقديــم مســاعدات
ماليــة تضاهــي املســاعدات الســابقة لجارتهــا الجنوبيــة ضعيفــة للغايــة .وحتــى تاريــخ
كتابــة هــذه الســطور ،كان املبلــغ املتبقــي مــن هــذه الوديعــة أقــل مــن  200مليــون دوالر
أمريكــي ،وبالتالــي ،فــإن عــدم تعويــض مــا نقــص مــن احتياطيــات النقــد األجنبــي يعنــي
أن البنــك املركــزي يف عــدن قــد يعجــز عــن تأميــن خطابــات االعتمــاد لتمويــل الــواردات
بعــد فصــل الصيــف.
عندمــا يحــدث ذلــك ،ســيلجأ التجــار – وتحديــدا مســتوردو املــواد الغذائيــة والوقــود – إلــى
الســوق لشــراء الــدوالرات لســداد فواتيرهــم .لكــن انخفــاض كميــة النقــد األجنبــي املتاحــة
تعنــي أن قيمــة الريــال ســتنخفض أكثــر مقابــل الــدوالر .وســتتعرض قيمــة الريــال اليمنــي
للمزيــد مــن الضغــط الهبوطــي بعــد أن تضــخ الحكومــة  250مليــار ريــال طبعتهــا مؤخ ـ ًرا
لتغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية .يعتمــد اليمــن بشــكل كبيــر ىلع الــواردات – مــا يصــل إلــى
 %90مــن املــواد الغذائيــة األساســية مســتوردة – وبالتالــي ســيؤدي انخفــاض قيمــة العملة
املحليــة إلــى تضخــم أســعار معظــم الســلع .ســيحدث هــذا يف ظــل التضخــم نتيجــة
اضطــراب سلســلة التوريــد العامليــة بســبب فيــروس كورونــا.
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تأتــي هــذه املؤشــرات ،بينمــا يعانــي ســكان اليمــن بشــدة جــراء الحــرب املســتمرة منــذ
خمــس ســنوات ،واالنهيــار االقتصــادي املصاحــب لهــا ،إذ يــرزح نحــو ثالثــة أرباعهــم تحــت
خــط الفقــر وأي ارتفــاع يف أســعار الســلع ســيكون لــه آثــار كبيــرة ىلع قدرتهــم الشــرائية،
وبالتالــي قدرتهــم ىلع البقــاء ىلع قيــد الحيــاة .كمــا ســيؤدي انخفــاض كميــة العمــات
األجنبيــة التــي تدخــل اليمــن إلــى تقليــل النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام وتزايــد نســبة
البطالــة.
مــن الجديــر بالذكــر أن قــرار ســلطات الحوثييــن يف يناير/كانــون الثانــي مــن هــذا العــام
بحظــر تــداول العملــة الورقيــة الجديــدة الصــادرة عن البنــك املركــزي يف عدن ،قــد أدى إلى
ظهــور أســعار صــرف متباينــة بيــن املناطــق الشــمالية والجنوبيــة ،وإلــى اســتخدام التجــار
الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي بــدال مــن الريــال اليمنــي إلتمــام املعامــات املحليــة.
وســيؤدي اســتمرار انخفــاض قيمــة الريــال إلــى تقويــض وظيفتــه كمخــزن للقيمــة ،فــأي
تاجــر أو رجــل أعمــال ســيقبل تلقــي دفعــات بالعملــة املحليــة اليمنيــة وســط توقعــات
بانخفــاض قيمتهــا غــدا!!
يف ظــل هــذه التطــورات واملعطيــات ،مــن املتوقــع أن تشــهد البــاد ارتفاعــا حــادًا يف
عــدد اإلصابــات بكورونــا ،وســط تراجــع قــدرة الســكان ىلع الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة
والغــذاء وغيــاب الخدمــات كتلــك املتعلقــة بامليــاه والصــرف الصحــي ،وغيرهــا مــن
الخدمــات التــي ال يحصــل عليهــا مالييــن اليمنييــن إال عبــر وكاالت اإلغاثــة الدوليــة أو بفضل
التســهيالت التــي تؤمنهــا .كمــا ســترتفع األســعار يف الوقــت الــذي ستخســر فيــه شــريحة
كبيــرة مــن الســكان مصــدر دخلهــا إمــا نتيجــة البطالــة أو فقــدان التحويــات النقديــة مــن
خــارج البــاد .مــن شــأن هــذه العوامــل مجتمعــة أن تفاقــم حــدة األزمــة اإلنســانية لتبلــغ
مســتويات جديــدة تثيــر الرعــب.
رغــم كل هــذا ،ال بــد مــن الوضــوح هنــا أن مــا ســيؤول الوضــع إليــه يف اليمــن ليــس محتمــا
وبمقــدور أولئــك الذيــن يف مواقــع الســلطة أخــذ خيــارات مختلفــة وتغييــر النتائــج .ىلع
ســبيل املثــال هنــاك اتفــاق الريــاض الــذي ىلع الرغــم مــن العيــوب العميقــة التي تشــوبه،
فإنــه يعتبــر إطــارا للتعــاون قــد يســهل -يف حــال االلتــزام بــه بصــدق -اندماج املؤسســات
التابعــة للحكومــة اليمنيــة وتلــك التــي يتحكــم بهــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،وإنهــاء
املعــارك يف الجنــوب والســماح بتشــكيل جهــاز دولــة جديــد .قــد يــدرك الحوثيــون
والتحالــف املناهــض لهــم يف مرحلــة مــا أنهــم يتجهــون نحــو دمــار مؤكــد نتيجــة فيــروس
كورونــا إذا لــم يتوقفــوا عــن القتــال ويشــكلوا جبهــة موحــدة ضــده ،وهــو تعــاون مــن شــأنه
 إن تــم  -أن يضــع األســس لتوحيــد عمــل البنــك املركــزي املنقســم حاليــا ومؤسســاتأخــرى تســتطيع أن تبــدأ يف تأميــن الخدمــات األساســية لليمنييــن.
ويف الوقــت نفســه ،يمكــن ألصحــاب املصلحــة الدولييــن العمــل ملنــع املزيــد مــن التدهــور
يف قيمــة الريــال اليمنــي والتوصيــة باتخــاذ إجــراءات ماليــة صارمــة ملحاربــة الفســاد
والهــدر الحكومــي وتوفيــر النقــد األجنبــي الــازم لدعــم تمويــل االســتيراد يف اليمــن.
هــذه الخطــوات ممكنــة ،وال يتطلــب تحقيقهــا ســوى اتخــاذ قــرارات هــي يف الواقــع بيــد
وســمح لألمــور بــأن
أولئــك الذيــن يف مواقــع الســلطة .أمــا إذا لــم يتخــذوا هــذه الخطــوات ُ
تأخــذ منحــى كارثيــا كمــا هــو متوقــع ،فالســؤال الجلــي هــو :هــل ســيكون هنــاك مســتقبل
لليمنييــن باســتثناء الحــرب واألوبئــة واملجاعــة يف ظــل دولــة فاشــلة؟

7

مايو/أيار 2020

هل يدفع فيروس كورونا باليمن إلى
حافة الهاوية؟
تحت المجهر :القطاع الصحي في
اليمن يكافح للتعامل مع فيروس
كورونا
ريم مجاهد
ضجــت حســابات اليمنييــن ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي بمنشــورات النعــي يف
مايــو /أيــار ،وســط انتشــار أنبــاء عــن عــدد هائــل مــن الوفيــات يف أرجــاء البــاد .وتســاءل
الســكان ،الذيــن تحدثــوا عــن نقــص يف األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ،كيــف ُيتوقــع منهم
حمايــة أنفســهم يف الوقــت الــذي بالــكاد يســتطيعون تحمــل نفقــة شــراء كمامــة؟ وكيــف
ُيتوقــع مــن األســر التــي تقطــن يف غرفــة واحــدة أن تتقيــد بإجــراءات التباعــد ال ســيما
عــن أقاربهــم املســنين واألكثــر عرضــة لإلصابــة بفيــروس كورونــا؟ كمــا أعــرب مواطنــون
عــن تعاطفهــم مــع األطبــاء الذيــن اضطــروا لرفــض معالجــة املصابيــن بكوفيــد 19-خوفــا
مــن التقــاط الفيــروس ونقــل العــدوى ألســرهم .أظهــر فيديــو تداولــه مســتخدمو وســائل
التواصــل االجتماعــي رجــا يف صنعــاء يســتعد النتشــال جثــة بقيــت ليوميــن يف دكان
بالحــي ،ألن األجهــزة املســؤولة رفضــت املجــيء النتشــالها ،وتســاءل الرجــل :إذا عجــزت
قــوة عظمــى ،الواليــات املتحــدة ،عــن مكافحــة هــذه الجائحــة ،فكيــف ســيواجهها اليمــن؟
ُتعتبــر اليمــن واحــدة مــن آخــر الــدول التــي أبلغــت عــن أول إصابــة بكوفيــد ،19-إذ ســجلت
أول حالــة يف  10أبريل/نيســان .وبحلــول نهايــة مايو/أيــار ،كانــت جميــع املستشــفيات
الـــ  38املخصصــة الســتقبال املصابيــن بفيــروس كورونــا يف اليمــن قــد امتــأت [[[،غيــر
أن الحكومــة املعتــرف بهــا دوليــا لــم تؤكــد -حتــى كتابــة هــذا التقريــر -ســوى 323
إصابــة فقــط منهــا  80حالــة وفــاة يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتها [[[.أمــا ســلطات
الحوثييــن فقــد أكــدت أربــع اصابــات مــن بينهــا حالــة وفــاة واحــدة يف املناطــق الخاضعــة
لســيطرتها [[[.ومــن شــبه املؤكــد أن هــذه األرقــام أقــل بكثيــر مــن العــدد الحقيقــي نظــرًا
لالســتجابة الفوضويــة للجائحــة وإخفــاء الحوثييــن الواضــح[[[ للحــاالت يف املناطــق التــي
جـوع" ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 27 ،مايو/أيــار https://www. ،2020
[[[ أوك لوتســما" ،فــروس كورونــا يمكــن أن يعنــي أن املاليــن قــد يعانــون مــن ال ـ
undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/coronavirus-could-mean-millions-go-hungry.html
[[[ اللجنــة الوطنيــة العليــا ملواجهــة و ـبـاء كورونــا ،تغريــدة عــى تويــر" ،آخــر إحصائيــات انتشــار فــروس كورونــا" 31 ،مايو/أيــار https://twitter.com/ ،2020
YSNECCOVID19/status/1267186578201419779
[[[ "طبيــب ومســؤول صحــي بــن حــاالت الوفيــات املشــتبه بهــا نتيجــة اإلصابــة بفــروس كورونــا يف أبــن" ،املصــدر أوناليــن 29 ،مايو/أيــار https://al- ،2020
masdaronline.net/national/849
سـراتيجية 22 ،مايو/أيــار
عـاء للدراســات اال ـ
[[[ أســامة الروحــاين" ،تكتــم الحوثيــن عــى تفــي كورونــا :تمهيــد للمــوت واملعانــاة مــع ح ـلـول العيــد" ،مركــز صن ـ
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10019 ،2020
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يســيطرون عليهــا وعــدم إجــراء اختبــارات كافيــة [[[.ويف نهايــة مايو/أيــار ،قالــت األمــم
املتحــدة أن اليمــن ،الــذي يبلــغ عــدد ســكانه قرابــة  30مليــون نســمة ،لديــه فقــط
 675ســرير يف وحــدات العنايــة املركــزة و 309جهــاز تنفــس اصطناعــي وســتة مختبــرات
للكشــف عــن فيــروس كورونــا [[[.وقــد تحــدث مركــز صنعــاء مــع أطبــاء وأخصائييــن طبييــن
يف اليمــن لالطــاع ىلع التحديــات التــي تواجــه البــاد فيمــا يخــص االســتجابة لفيــروس
كورونــا يف ظــل نظــام الرعايــة الصحيــة الــذي “انهــار فعليــا” حســبما قالــت األمــم املتحــدة
[[[
يف مايو/أيــار.

اعالن عدن “مدينة موبوءة”
أعلنــت اللجنــة الوطنيــة العليــا ملواجهــة فيــروس كورونــا التابعــة للحكومــة اليمنيــة
عــدن “مدينــة موبــوءة” يف  11مايو/أيــار ،بعــد ارتفــاع عــدد حــاالت اإلصابــة املؤكــدة
بكوفيــد 19-وتفشــي عــدد مــن األمــراض املعديــة[[[ بعــد أن أدت موجــة الســيول الجارفــة
يف شــهر أبريل/نيســان إلــى اختــاط ميــاه األمطــار بشــبكات الصــرف الصحــي تاركــة وراءهــا
ـرد ،التــي تعمــل
مرتعــا خصبــا للبعــوض الــذي ينشــر األمــراض .وبحســب الدكتــورة منــى ُمكـِ
كصيدالنيــة يف مستشــفى الجمهوريــة التعليمــي ،أحــد أكبــر املستشــفيات يف عــدن،
فقــد شــهدت املدينــة ارتفاعــا حــادًا يف عــدد اإلصابــات والوفيــات الناجمــة عــن املالريــا
وحمــى الضنــك والشــيكونغونيا ،وهــي أمــراض مســتوطنة يف املدينــة منــذ فتــرة طويلــة،
وتتشــابه أعراضهــا مــع أعــراض كوفيــد [[[.-19وقالــت الدكتــورة منــى أن الكثيــر مــن النــاس ال
يثقــون باملستشــفيات الكبيــرة بســبب ســوء ســمعتها وعــدم جاهزيتهــا الســتقبال حــاالت
كوفيــد ،-19وبالتالــي يفضلــون الذهــاب للعيــادات الصحيــة الصغيــرة أو املســتوصفات داخل
املستشــفيات الكبيــرة ،مضيفــة أن هــذه املرافــق الصحيــة ال تملــك اختبــارات كشــف كافية
أو معــدات طبيــة .لــدى املستشــفى الــذي تعمــل فيــه الدكتــورة وحــدة للحجــر والفحوصات
ولكــن ســعتها صغيــرة ،وبالتالــي ال تســتقبل ســوى عــدد يســير مــن الحــاالت املشــتبه بهــا.
مــن جهتــه قــال الدكتــور إيــاد الــذي يعمــل كجــراح يف مستشــفى  22مايــو ،إنــه ال
املستشــفيات الخاصــة وال الحكوميــة لديهــا أدنــى درجــة مــن االســتعداد ملواجهــة
اإلصابــات بكوفيــد ،19-إذ أن جميعهــا تفتقــر إلــى املعــدات الالزمــة .ســجلت أول وفــاة
بفيــروس كورونــا يف عــدن يف  28ابريل/نيســان ،مــا دفــع باألطقــم الطبيــة إلــى مغــادرة
املشــايف وبالتالــي إغالقهــا نتيجــة عــدم توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية واملــوارد
الالزمــة [[1[.يف  7مايو/أيــار ،تولــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود إدارة مركــز عــاج كوفيــد19-
عـرض ألزمــات يهــدد بتفــي الفــروس دون رصــده معرضــاً محاربــة
[[[ "لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة :نقــص اختبــارات الكشــف عــن فــروس كورونــا يف الــدول التــي تت ـ
حـاء العالــم" ،لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  22 ،مايو/أيــار https://www.rescue.org/press-release/irc-coronavirus- ،2020
الفــروس يف جميــع أن ـ
testing-shortfall-crisis-affected-states-risks-undetected-outbreaks
حـول التأهــب واالســتجابة" ،مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 1 ،يونيو/حز ـيـران https://reliefweb.int/report/ ،2020
[[[ "ملحــة إنســانية ـ
yemen/yemen-covid-19-preparedness-and-response-snapshot-30-may-2020
[[[ إيما فارج" ،األمم املتحدة :تشغيل األطفال وزواج صغار السن يتزايد يف اليمن مع انتشار كورونا" ،رويرتز 26 ،مايو/أيار https://ara.reuters. ،2020
com/article/idARAKBN2321TI
[[[ اللجنــة الوطنيــة العليــا ملواجهــة و ـبـاء كورونــا ،تغريــدة عــى تويــر" ،اللجنــة الوطنيــة العليــا للطــوارئ تعلــن يف اجت ـمـاع برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء د .معــن
عبدامللك 11 ،"...مايو/أيار https://twitter.com/YSNECCOVID19/status/1259651511480614914 ،2020
عـاج الوحيــد ـملـرىض كوفيــد -19يف عــدن" ،منظمــة أط ـبـاء بــا حــدود 21 ،مايو/أيــار https://www.msf.org/ ،2020
صـول كارثــة تتكشــف يف مركــز ال ـ
[[[ "ف ـ
aden’s-only-covid-19-treatment-centre-we-are-seeing-catastrophe-unfold
[" [[1ســبأ :النائــب العــام يأمــر بفتــح تحقيــق بعــد ورود تقاريــر عــن رفــض مستشــفيات يف عــدن معالجــة ا ـملـرىض املشــتبه بإصابتهــم بفــروس كورونــا" ،املصــدر
أوناليــن 4 ،مايو/أيــار https://al-masdaronline.net/local/739https://www.msf.org/aden’s-only-covid-19-treatment- ،2020
centre-we-are-seeing-catastrophe-unfold
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بائع يرتدي كمامة يف سوق الطويل يف كريتر ،عدن ،يف  23مايو/أيار  .2020أعلنت اللجنة الوطنية العليا ملواجهة
فيروس كورونا التابعة للحكومة اليمنية عدن “مدينة موبوءة” بسبب ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا وأمراض معدية
أخرى // .الصورة ملركز صنعاء ،التقطها أحمد الشطيري

يف مستشــفى األمــل بعــدن .وهــذا املركــز هــو املرفــق الوحيــد املخصــص لكوفيــد19-
يف جنــوب اليمــن .وبحســب الدكتــور إيــاد ،فــإن عــدد أجهــزة التنفــس الصناعــي يف
مستشــفى األمــل بلــغ ســبعة أجهــزة فقــط .وروى الدكتــور إيــاد كيــف اســتطاع إنقــاذ
صديــق لــه مصــاب بكوفيــد -19حيــث جهــز شــقة صغيــرة بأســطوانات األكســجين وعالجــه،
بينمــا فقــد صديقــا آخــر نتيجــة عــدم تلقيــه العــاج الــازم إذ لــم يكــن هنــاك ســرير شــاغر
يف وحــدات العنايــة املركــزة يف مستشــفى األمــل أو مستشــفى الجمهوريــة .وأوضــح
الدكتــور إيــاد أن بعــض النــاس يتأخــرون يف الذهــاب لتلقــي العــاج الطبــي وينتظــرون
حتــى يصلــون مرحلــة ال يســتطيعون فيهــا التنفــس ،إذ يعتقــدون بدايــة أنهــم مصابــون
باملالريــا أو الشــيكونغونيا التــي تتشــابه عوارضهــا مــع عــوارض كوفيــد ،19-وأنــه برغــم
العــدد الهائــل مــن حــاالت الشــيكونغونيا يف عــدن فإنــه ال يوجــد مختبــرات للكشــف عــن
الــداء.
رددت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مخــاوف الدكتــور إيــاد إذ قالــت يف بيــان نشــر بتاريــخ
 21مايو/أيــار ،إن العديــد مــن املرضــى يصلــون إلــى مستشــفى األمــل وهــم يعانــون مــن
ً
ً
صعبــة [[1[،مــا
مهمــة
متالزمــة الضائقــة التنفســية الحــادة ،ممــا يجعــل إنقــاذ حياتهــم
يشــير إلــى أن العديــد مــن األشــخاص مرضــى أو يموتــون يف منازلهــم .وقالــت املنظمــة
أن إحصائيــات الدفــن ســجلت ارتفاعــا ملحوظــا يف عــدن .كمــا قالــت املنظمــة أن العــدد
الكبيــر مــن املتخصصيــن يف الرعايــة الصحيــة الذيــن يتلقــون العــاج يف مستشــفى
األمــل ،والذيــن يشــملون موظفيــن مــن املنظمــة نفســها ،يشــير إلــى مــدى انتشــار املــرض.
وأضافــت أن معظــم الذيــن يموتــون بفيــروس كورونــا يف مستشــفى األمــل هــم رجــال
https://www.msf.org/
ـن،2020
مايو/أيـــار
بكثيـ21
ـنا حــدود،
ـاءـ بــا
ـدن" ،منظ
ـد -19يف
و60ـد ـملـرىض
ـاج الوحيـ
مرـكــز
أعمارهشـــف
ـول كارثــة تتك
ص
[[[1ـ "ف ـ
يموتــون بالفيــروس
ـر مم
أصغمـــةـرأط ـبس
أنهعـــم
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يف بلــدان أخــرى ،يعــود ذلــك ىلع األرجــح إلــى أن املرضــى األكبــر ســنا يتوفــون يف
[[[1
منازلهــم بــدال مــن تلقــي العــاج.
وبحســب الدكتــور إيــاد ،فــإن املستشــفيات الخاصــة يف عــدن ترفــض اســتقبال املرضــى
املشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا ،بينمــا أغلقــت بعــض املستشــفيات الحكوميــة
أبوابهــا أمامهــم بشــكل كامــل .وقــال الدكتــور إيــاد والدكتــورة منــى أن رفــض األطبــاء
معالجــة أي مريــض يشــتبه بإصابتــه بفيــروس كورونــا يعتبــر انتهــاكًا ألخالقيــات الطــب
وقــد يكــون لــه عواقــب وخيمــة ،ولكنــه مفهــوم عندمــا لــم تؤمــن لهــم معــدات الوقايــة
الشــخصية .كمــا كشــفا عــن تجاهــل الســلطات ملطالــب األطبــاء بتوفيــر أماكــن وأســطوانات
أكســجين ملعالجــة املرضــى املصابيــن بفيــروس كورونــا قبــل أن تســوء حالتهــم ويمســون
بحاجــة إلــى أجهــزة التنفــس الصناعــي .وأضــاف الدكتــور إيــاد أنــه يف ظــل غيــاب دعــم
الحكومــة ،أطلــق ناشــطون شــباب يف عــدن حملــة يف مايو/أيــار لتوفيــر أســطوانات
األكســجين.

صنعاء :عدم تأمين معدات الوقاية الشخصية والحرمان من الرعاية
الصحية
تنويــه :اســتخدم مركــز صنعــاء يف الفقــرة التاليــة أســماء مســتعارة لألطبــاء الذيــن تحــدث إليهــم يف صنعاء،
لحمايــة هويتهــم بســبب تخويــف وترهيــب الحوثييــن إذا ناقشــوا تطــورات فيــروس كورونــا علنًا.

أمــا ســلطات الحوثييــن بصنعــاء ،فلــم تعلــن ســوى عــن أربــع حــاالت فقــط بحلــول  29مايو/
أيــار ،غيــر أن مــا تناقلــه اليمنيــون عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وتطبيــق الواتســاب،
يشــير إلــى مــوت الكثيــر مــن املواطنيــن يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون
بعــد ظهــور أعــراض فيــروس كورونــا عليهــم .وقالــت الدكتــورة هــدى ،التــي تعمــل يف
مستشــفى بصنعــاء ،أن وزارة الصحــة التابعــة للحوثييــن أمــرت بتحويــل كل حــاالت التهابات
الصــدر إلــى مستشــفيي زايــد والكويــت اللذيــن يفتقــران ملعــدات الوقايــة الالزمــة .وأن إدارة
املستشــفى الــذي تعمــل فيــه تحــاول توفيــر معــدات الوقايــة يف ظــل نقــص اإلمــدادات
الــذي ازداد ســو ًءا نتيجــة القيــود التــي يفرضهــا التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية
ىلع الــواردات إلــى املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،إضافــة إلــى االحتــكار ورفــع
األســعار ،مشــيرة إلــى أن املســاعدات الدوليــة تبــدو شــحيحة يف هــذا الصــدد .وقالــت األمم
املتحــدة أنهــا تتجــه صــوب “منحــدر مالــي” يف اليمــن وأن نقــص الســيولة قــد يــؤدي إلــى
[[[1
إيقــاف البرامــج الضروريــة والتــي تشــمل برامــج ملواجهــة كوفيــد.19-

[ [[1جوزيــف هينكــس" ،اليمــن رســمياً لديــه أحــد أقــل عــدد إصابــات بفــروس كورونــا يف الشــرق األوســط .يف الواقــع ،الفــروس ينتشــر بشــكل غــر مرصــود وغــر
ـمـريئ" ،تايــم 28 ،مايو/أيــار /https://time.com/5843732/yemen-covid19-invisible-crisis ،2020

[" [[1اليمن :تزايد مخاطر انتشار واسع ملرض كوفيد -19يف دولة تعاين من نظام صحي متهالك" ،أخبار األمم املتحدة 22 ،مايو/أيار https://news. ،2020
un.org/en/story/2020/05/1064742
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صبي يدفع عربة يدوية يف سوق بمديرية التحرير ،صنعاء ،يف  21مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها
عاصم البوسي

وقــال الدكتــور عبــد اهلل ،أخصائــي طــوارئ وحــاالت حرجــة يف مستشــفى آخــر بصنعــاء،
إن الجاهزيــة ملواجهــة املــرض قــد تحســنت يف اآلونــة األخيــرة بعــد تأميــن معــدات
الحمايــة الشــخصية لألطبــاء .وأوضــح أن لجنــة الترصــد الوبائــي التابعــة للحوثييــن هــي
الجهــة املســؤولة عــن رصــد أعــداد املصابيــن بفيــروس كورونــا وعــن اإلشــراف ىلع اختبــار
“بــي ســي آر” ،أي فحــص “تفاعــل البوليميــراز املتسلســل” ،يف املستشــفيات الحكوميــة
والخاصــة .وأوضــح أن األطبــاء طلبــوا توفيــر اختبــار “بــي ســي آر” يف جميــع املستشــفيات
لتتمكــن مــن تشــخيص الحــاالت بدقــة ،وبالتالــي معالجتهــا إذا اتضــح أنهــا ليســت مصابــة
بفيــروس كورونــا ،أو تحويلهــا إلــى املستشــفيات املخصصــة لكوفيــد.19-
وبحســب الدكتــور محمــد ،طبيــب تخدير يف مستشــفى خــاص بصنعاء ،فإن املستشــفيات
تفتقــد إلــى الجاهزيــة ملكافحــة فيــروس كورونــا ،واألطبــاء ليــس لديهــم معــدات الوقايــة
الشــخصية ،وأن بعــض أفــراد الطواقــم الطبيــة يشــترون كمامــات ىلع نفقتهــم الخاصــة،
كمــا أن بعضهــم يضطــر إلــى ارتــداء الكمامــة التــي تســتخدم ملــرة واحــدة أكثــر مــن مــرة
نظــرًا لكلفتهــا الباهظــة .وقــال أن املستشــفى حيــث يعمــل يرفــض اســتقبال أي حــاالت
مشــتبه بهــا خوفــا مــن العــدوى ،موضحــا أن هــذا الرفــض منطقــي حتــى لــو لــم يكــن
إنســانيا ،نظــرًا لخطــر نقــل العــدوى للمرضــى اآلخريــن وللطاقــم الطبــي ،مضيفًا أنه شــخصيًا
مســتعد ملســاعدة أي مريــض شــرط أن توفــر لــه األدوات واملــوارد الالزمــة .وبحســب الدكتور
محمــد ،لــم يتلـ َ
ـق املستشــفى حيــث يعمــل مســاعدات مــن أي نــوع ال مــن الســلطات وال
مــن املنظمــات الدوليــة.
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تعز :عدم إجراء اختبارات كافية للكشف عن كوفيد 19-ونقص يف أَسّرة
العناية املركزة
يف تعــز ،قــال الدكتــور عبــد املغنــي ا َ
ســني ،املديــر الفنــي ملركــز العــزل املتخصــص
مل َ
“شــفاك” ،إن طاقــم املركــز يتكــون مــن ســبعة أطبــاء ،واحــد منهــم فقــط متخصــص يف
العنايــة املركــزة ،لكــن الطاقــم بأكملــه تلقــى دورات تدريبيــة من منظمــة الصحــة العاملية.
ويحتــوي املركــز ىلع  30ســريرا للرقــود ،وثمــان أَســ ّرة يف وحــدة العنايــة املركــزة .أمــا
مركــز العــزل الثانــي والوحيــد يف تعــز فلديــه ســريران فقــط يف وحــدة العنايــة املركــزة.
وأشــار املســني إلــى أن هذيــن املركزيــن غيــر قادريــن ىلع اســتيعاب مدينــة مكتظــة
بالســكان يســتفحل فيهــا الوبــاء مثــل تعــز .أمــا املشــكلة األكبــر بالنســبة للدكتور ا َ
ســني
مل َ
فتتمثــل يف غيــاب الفحوصــات حيــث تــزداد الحــاالت املشــتبه بهــا وال أحــد يســتطيع
تأكيــد إصابتهــا مــن عدمــه .وأوضــح أن مركــز “شــفاك” ال يســتقبل إال املصابيــن بكوفيــد19-
وفقــا للمعاييــر العامليــة ،مضيفــا أن األطبــاء يف املركــز لــم يتلقــوا أي دعــم حكومــي وأن
النظــام الصحــي غيــر مســتعد ملواجهــة جائحــة كورونــا ويعانــي مــن نقــص حــاد يف
معــدات الوقايــة الشــخصية .كمــا كشــف أن اثنيــن مــن الطاقــم الطبــي يف املركــز قــد
أصيبــا بعــدوى فيــروس كورونــا.

استجابة منظمة الصحة العاملية غير كافية
تعمــل منظمــة الصحــة العامليــة يف اليمــن ىلع افتــراض أن “التفشــي الفعلــي يحــدث”
اآلن يف مختلــف أنحــاء اليمــن[ [[1رغــم أن عــدد الحــاالت التــي أعلنــت عنهــا الســلطات
اليمنيــة ال يــزال منخفضــا .وقــال ممثــل منظمــة الصحــة العامليــة يف اليمــن ألطــاف
موســاني أن املنظمــة تعمــل وبشــكل منتظــم ىلع تقديــم املشــورة واملعلومــات حــول
كيفيــة اإلعــان عــن الحــاالت واإلبــاغ عنهــا يف اليمــن ،مضيفــا أنــه بحســب اللوائــح
الصحيــة العامليــة فــإن قــرار اإلعــان عــن الحــاالت يقــع ىلع عاتــق القــادة املحلييــن.
وقــال موســاني ملركــز صنعــاء :إن اليمــن ال تمتلــك املــوارد الكافيــة لالســتجابة بفعاليــة
للتأثيــر الــذي سيســببه فيــروس كورونــا ىلع الســكان ،مضيفــا“ :ال نملــك يف الوقــت
الحاضــر القفــازات (الطبيــة) والكمامــات وغيرهــا مــن معــدات الوقايــة الشــخصية لألطبــاء
واملمرضيــن… نــدرك أن مــا بحوزتنــا ال يكفــي لتغطية االحتياجــات املتوقعة للبــاد ”.تعمل
املنظمــة ىلع الحصــول ىلع اإلمــدادات الالزمــة وإيصالهــا للمســتفيدين ،ولكــن وســط
النقــص العاملــي يف اإلمــدادات املنقــذة للحيــاة ،فــإن إعطــاء األولويــة لليمــن يتناســب
طرديــا مــع االحتياجــات الفعليــة التــي تعلــن عنهــا البــاد .ومــا يعقــد هــذه الجهــود أكثــر
هــو العجــز البالــغ  150مليــون دوالر الــذي تواجهــه املنظمــة يف اليمــن ،والــذي دفعهــا
إلــى إلغــاء الحوافــز التــي تقدمهــا للعامليــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة تدريجيــا ،بعــد أن
كانــت تدفعهــا ىلع مــدى ســنوات لدعمهــم يف ظــل تلقــي رواتــب بشــكل غيــر منتظــم
يف أحســن األحــوال ،كمــا دفعهــا إلــى خفــض الدعــم الــذي تقدمــه لتوفيــر إمــدادات إلــى
املراكــز الصحيــة [[1[.وقــال موســاني إنــه يف غيــاب املــوارد ،تركــز منظمــة الصحــة العامليــة
ىلع الوقايــة وتكثيــف املشــاركة املجتمعيــة وأنشــطة التوعيــة.
[ [[1عزيــز اليعقوبــي" ،حصري-مصــادر :األرقــام الحقيقيــة إلصابــات كورونــا يف اليمــن ال تعلــن" ،رويــرز 13 ،مايو/أيــار https://ara.reuters.com/ ،2020
article/idARAKBN22P1CB
[ [[1آين سليمرود وبن باركر" ،األمم املتحدة تخفض األجور اإلضافية للعاملني الصحيني يف اليمن وسط انتشار فريوس كورونا" ،ذا نيو هيومنرتين 7 ،مايو/
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تســاهم منظمــة الصحــة العامليــة وشــركاؤها يف تجهيــز وتحديــث وحــدات العــزل يف
املستشــفيات الـــ  38التــي خصصتهــا الســلطات لحــاالت كوفيــد ،19-وتعمــل  18وحــدة اآلن
بكامــل طاقتهــا .كمــا تدعــم املنظمــة  333مــن فــرق االســتجابة الســريعة املوزعــة ىلع
جميــع مديريــات اليمــن حيــث يتكــون كل فريــق مــن خمســة أشــخاص مســؤولين عــن
الكشــف والتقييــم واالســتجابة للحــاالت املشــتبه إصابتهــا بفيــروس كورونــا.
رغــم هــذه الجهــود ،فــإن االحتمــاالت ليســت جيــدة حســب موســاني ،الــذي قــال أن اليمــن
يواجــه مجموعــة مــن العوامــل الخطيــرة تشــمل انخفــاض مســتويات املناعــة وأقصــى
درجــات التعــرض لألمــراض وهشاشــة النظــام الصحــي الــذي ال يســتطيع التعامــل مــع أي
أزمــة إضافيــة .وأضــاف موســاني“ :نفعــل مــا يف وســعنا ولكــن ،بالطبــع ،كل هــذا ال يكفي”،
مشــددًا ىلع أنــه يجــب ىلع الجميــع يف اليمــن – مــن الســلطات إلــى املجتمــع والزعمــاء
الدينييــن واملعلميــن واآلبــاء واألمهــات واألطفــال – الوقــوف صفــا واحــدا ليحظــوا بفرصــة
ضــد كوفيــد.19-
ريــم مجاهــد ،متخصصــة يف علــم االجتمــاع ،وكاتبــة روائيــة ،وباحثــة غيــر مقيمــة يف مركــز صنعــاء
للدراســات االســتراتيجية .ركــز عملهــا كباحثــة اجتماعيــة يف اليمــن ىلع قضايــا املــرأة ،خاصـ ً
ـة النســاء
الســجينات والشــرطة النســائية ،والعدالــة االنتقاليــة.

أيــار https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/07/coronavirus-health-yemen-unpaid-world-health- ،2020
organisation-cuts
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وجهة نظر :تكتم الحوثيين عن
تفشي كورونا :تمهيد للموت
والمعاناة
أسامة الروحاني
ينتشــر فيــروس كورونــا بســرعة يف شــمال اليمــن ،واســتجابة الحوثييــن القائمــة ىلع
التكتــم عــن هــذا الواقــع عل ًنــا وإســكات أولئــك الذيــن يعارضــون سياســتهم ،يعنــي أن عددًا
أكبــر مــن اليمنييــن ســيعانون بــا داع وســيموتون يف األشــهر املقبلــة .تفشــي الفيــروس
يف اليمــن – البلــد الــذي يعانــي أص ـ ً
ا مــن أوبئــة أصبحــت منســية عامليــا ،وهــي قابلــة
للشــفاء ،ولكنهــا ال تــزال تقتــل اليمنييــن بســبب النظــام الصحــي املنهــار ،وانخفــاض
مســتويات املناعــة لــدى اليمنييــن بعــد خمــس ســنوات مــن الحــرب – يتطلــب وبشــكل
ومنســقة بيــن الســلطات املحليــة وأصحــاب املصلحــة الدولييــن،
عاجــل اســتجابة شــاملة
ّ
ولكــن بــدالً مــن العمــل ىلع وضــع خطــة اســتجابة ،اعتمــدت جماعــة الحوثييــن املســلحة
التــي يعيــش معظــم ســكان اليمــن تحــت ســيطرتها -اســتراتيجية كارثيــة تتبنــى التعتيمىلع انتشــار الفيــروس ،وخلقــت خوفــا مــن التبليــغ عــن األعــراض وإلــى وصــم املصابيــن
بالفيــروس بالعــار.
أســامة الروحانــي هــو نائــب املديــر التنفيــذي يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية .يغــرد ىلع
@.OsamahAlrawhani

أطفال يلعبون مع عامل يقوم بتطهير األماكن العامة لتعقيمها من فيروس كورونا يف مديرية التحرير بصنعاء ،يف 21
مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها عاصم البوسي
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تحت المجهر :التعليم في ظل
تدابير مواجهة جائحة كورونا
ياسمين اإلرياني
تعتبــر املؤسســات التعليميــة يف اليمــن مــن بيــن أول املؤسســات التــي أغلقــت أبوابهــا
ضمــن االســتجابة الرســمية لجائحــة كورونــا يف أوائــل مــارس/آذار  .2020ســجلت أول إصابــة
بفيــروس كورونــا يف  10أبريل/نيســان بمحافظــة حضرمــوت ،بينمــا ســجلت أول حالــة وفــاة
بالفيــروس يف  5مايو/أيــار بصنعــاء .أغلقــت املــدارس يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة
الحوثييــن يف  15مــارس/آذار ،وبعــد ذلــك بيــوم واحــد يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة املعتــرف بهــا دول ًيــا [[1[.وجــاء هــذا القــرار ســريعًا مــن بــدون أي تعليمــات حــول
أفضــل الســبل لتنفيــذه ،إذ لــم توفــر أي معلومــات للطــاب حــول الجائحــة وكيفيــة تجنــب
انتشــار الفيــروس ،وألغــت االختبــارات النهائيــة لجميــع املراحــل الدراســية ،بينمــا أجلــت
إلــى “أجــل غيــر مســمى” امتحانــات الشــهادتين العامتيــن األساســية والثانويــة ،والتــي كان
متوقــع إجراءهــا يف نهايــة شــهر يونيو/حزيــران.
قدمــت مقابــات مــع موظفــي قطــاع التعليــم يف مختلــف أنحــاء البــاد يف مايــو/
أيــار ،صــورة واضحــة عــن تأثيــر جائحــة كورونــا التــي تشــكل عبئــا إضاف ًيــا ىلع القطــاع
التعليمــي املتضــرر بشــدة نتيجــة الحــرب املســتمرة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات .حيــث
أن عــدد املــدارس التــي تضــررت أو احتلــت مــن قبــل جماعــات مســلحة أو اســتخدمت
كمــأوى للنازحيــن حوالــي  2,000مدرســة ،كمــا ُدمــرت  256مدرســة بســبب القصــف البــري
أو الضربــات الجويــة .أضــف إلــى ذلــك عــدم تلقــي  %51مــن املعلميــن رواتبهــم منــذ شــهر
أكتوبر/تشــرين األول  ،2016ممــا أثــر ىلع  10آالف مدرســة يف  11محافظــة تحــت ســيطرة
الحوثييــن [[1[.أمــا يف أجــزاء أخــرى مــن البــاد فــإن الرواتــب تصــرف بشــكل متقطــع أو قــد
تتأخــر ألشــهر  ،ممــا أدى إلــى إضرابــات للمعلميــن اســتمر بعضهــا ألشــهر .لقــد أدى تأثيــر
الحــرب ىلع التعليــم إلــى فقــدان مليونــي طفــل يف ســن التعليــم فرصــة اإللتحــاق
باملدرســة م ،االن يضــاف ىلع هــذا الرقــم خمســة مليــون طفــل أقفلــت مدارســهم بســبب
[[[1
الكورونــا إلــى أجــل غيــر مســمى.
ً
وفقــا ملقابلــة مــع موجهــة مســؤولة عــن ثــاث مــدارس للبنــات يف مديريــة صالــة بتعــز،
فــإن التعليــم يف هــذه املديريــة الخاضعــة لســيطرة الحكومــة والواقعــة ىلع خــط
التمــاس مــع الحوثييــن عانــت مــن انقطاعــات متكــررة يف التعليــم قبــل انتشــار الفيــروس
نتيجــة االشــتباكات املســلحة ،إذ كان مــن الصعــب للغايــة اســتمرار العمليــة التعليمــة
بشــكلها الصحيــح خــال فتــرات احتــدام الصــراع [[1[.لقــد توقفــت املــدارس عــن العمــل أثناء
املعــارك العنيفــة وتعــرض الطــاب لصدمــات نفســية بينمــا اســتمر العديــد مــن املعلمين
عـاء" ،رويــرز 5 ،مايو/أيــار https://ara.reuters.com/article/ ،2020
[" [[1الحوثيــون باليمــن يســجلون أول وفــاة بفــروس كورونــا يف فنــدق بصن ـ
internetNews/idARAKBN22H1IL
ظـرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية" ،مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ديســمرب/كانون األول https://reliefweb.int/ ،2019
[" [[1ن ـ
sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
حـول الوضــع اإلنســاين يف اليمــن" ،اليونيســف 28 ،مايو/أيــار ،2020
شـرك ـ
[" [[1تصريحــات املد ـيـرة التنفيذيــة لليونيســف هرنييتــا فــور يف مؤتمــر صحفــي م ـ
https://www.unicef.org/press-releases/remarks-unicef-executive-director-henrietta-fore-joint-press-briefinghumanitarian
[ [[1مقابلة ملركز صنعاء مع مشرف مدرسة يف حي صالح يف تعز ،طلب عدم الكشف عن اسمه 25 ،مايو/أيار .2020
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يف العمــل ىلع أســاس طوعــي دون رواتــب أو مقابــل رواتــب جزئيــة .وجــاء القــرار بإقفــال
املــدارس يف مــارس/آذار بينمــا كان الطــاب يســتعدون المتحاناتهــم النهائيــة ،ليتوقــف
التعليــم بشــكل كامــل.
ينطبــق األمــر ذاتــه ىلع مديريــة دار ســعد ،وهــي واحــدة مــن أكثــر املناطــق التــي تعانــي
مــن نقــص يف الخدمــات يف محافظــة عــدن ،حيــث أعربــت األســتاذة نســيم أحمــد ســالم
[[[2
عــن قلقهــا بشــأن قــرار اإلغــاق والــذي رأت أنــه أُتخــذ بــدون خطــة تنفيــذ مناســبة.
دروســا خاصــة لألطفــال
تــرأس نســيم مؤسســة أرمــان لتنميــة املجتمــع التــي تنظــم
ً
املتســربين مــن التعليــم ،وتدعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة وصعوبــات التعلــم للبقــاء يف
املدرســة .أكــدت نســيم أنــه كان مــن املمكــن توعيــة وتعليــم األطفــال حــول كيفيــة
تجنــب العــدوى قبــل إغــاق املــدارس ولكــن هــذه الفرصــة لــم ُتســتغل بشــكل جيــد،
وأضافــت“ :إن القلــق األكبــر اآلن هــو لجــوء هــؤالء األطفــال إلــى العمــل يف أعمــال باألجــر
اليومــي وقــد يكــون مــن الصعــب جــدًا إعادتهــم إلــى املدرســة بعــد انتهــاء الجائحــة”.
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم يتــم فــرض تدابيــر التباعــد االجتماعــي يف منطقــة دار ســعد حيــث
يلعــب األطفــال ويتجمعــون بشــكل مســتمر يف الشــوارع وســط منطقــة مكتظــة بالســكان
كونهــا تســتضيف عــددا كبيــرا مــن النازحيــن.
ال يختلــف الوضــع كثيــرًا يف شــبوة بحســب هيــام القرموشــي ،املســؤولة يف مكتــب وزارة
التربيــة والتعليــم ورئيســة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة باملحافظــة ،فقــد وزعــت الحصــص
الغذائيــة املخصصــة لبقيــة الفصــل الدراســي ىلع األطفــال وأغلقــت املــدارس .قالــت
القرموشــي أيضــا ،إنــه ويف حيــن أغلقــت األســواق واملســاجد ملــدة أســبوعين فقــط قبــل
أن تســتأنف عملهــا كاملعتــاد ،اتخــذت إجــراءات ىلع عجــل إلغــاق املــدارس لبقيــة العــام
الدراســي ،ولضيفــة أن التعليــم يف شــبوة يعانــي مــن العديــد مــن التحديــات حتــى قبــل
انتشــار جائحــة كورونــا [[2[.وىلع الرغــم مــن اســتمرار املــدارس يف العمــل طــوال فتــرات
النــزاع املســلح ،فقــد تســرب الشــباب والفتيــان مــن املــدارس بمعــدل مرتفــع لالنضمــام
إلــى قــوات النخبــة الشــبوانية ،كونهــا تقــدم ملجنديهــا أجــورًا ســخية نســبيًا .تعانــي
شــبوة ً
أيضــا مــن نقــص حــاد يف أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتعتمــد ىلع األســاتذة القادميــن
مــن خــارج املحافظــة ،ممــا يــؤدي إلــى الغيــاب املتكــرر للمعلميــن.
ويف صنعــاء ،جــاء قــرار تعليــق جميــع املؤسســات التعليميــة قبــل شــهرين تقري ًبــا مــن
اإلبــاغ رســم ًيا عــن أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا .طبقــت إجــراءات اإلقفــال هــذه
بشــكل صــارم وتعــرض مــدراء املــدارس ،وتحديــدًا املــدارس األهليــة ،للتهديــد بعواقــب
وخيمــة إذا لــم يمتثلــوا للتعليمــات بشــكل كامــل ،بحســب مــا قالــت هاجــر اللهبــي ،وكيلــة
إحــدى مــدارس البنــات يف صنعــاء [[2[.وبــررت اللهبــي ذلــك بأنــه نابــع عــن قلــق ىلع
صحــة وســامة الطــاب .تضيــف الجائحــة إلــى االضطرابــات التــي شــابت قطــاع التعليــم
يف صنعــاء ىلع مــدى الســنوات العديــدة املاضيــة تضمنــت إضرابــات املعلميــن املتكــررة
بســبب عــدم حصولهــم ىلع رواتبهــم .بحيــث اضطــر العديــد مــن معلمــي املــدارس
الحكوميــة أن يعملــوا بــدوام جزئــي يف املــدارس الخاصــة لتغطيــة نفقاتهــم املعيشــية،
وبمــا أن وزارة التربيــة والتعليــم يف صنعــاء لــم تتمكــن مــن إجبــار املعلميــن ىلع العمــل
بــدوام كامــل بــدون مرتبــات ،فقــد نفــذت خطــة طــوارئ تســمح لهــم بالعمــل بــدوام
جزئــي .أدت هــذه الخطــوة إلــى انخفــاض كبيــر يف عــدد أيــام الــدوام يف العــام الدراســي
[ [[2مقابلة مركز صنعاء مع نسيم أحمد سالم ،أستاذ ورئيس مؤسسة أرمان لتنمية املجتمع ،مديرية دار سعد ،عدن 27 ،مايو/أيار .2020
[ [[2مقابلة مركز صنعاء مع هيام القرمويش ،شبوة 25 ،مايو/أيار .2020

[ [[2مقابلة مركز صنعاء مع هاجر اللهبي ،نائبة مديرة مدرسة ،صنعاء 28 ،مايو/أيار .2020

17

مايو/أيار 2020

وقلصــت ســاعات التعليــم اليوميــة ،وقــد تفاقــم هــذا األمــر اآلن بســبب اإلنهاء املبكــر للعام
الدراســي .وأضافــت اللهبــي أنــه نتيجــة إحســاس الكثيــر مــن املعلميــن باملســؤولية تجــاه
طالبهــم ،فقــد اســتمر العديــد منهــم بالعمــل حتــى دون رواتــب ،مضيفــة“ :نعلــم أن األوالد
يتركــون املدرســة ويذهبــون إلــى جبهــات القتــال ،وال يمكننــا أن نفعــل أي شــيء حيــال
ذلــك ،ولكــن ىلع األقــل يمكننــا مســاعدة الفتيــات ،الالتــي يف حــال اقفلــت مدارســهن
ســيخرجن للشــوارع لبيــع املناديــل .أمــا اآلن ،وبســبب قــرار إغــاق املــدارس أصبــح جميــع
األطفــال خــارج املدرســة ويف الشــوارع”.
أمــا بالنســبة للتعليــم العالــي ،فقــد قالــت د.ناديــة الكوكبانــي ،األســتاذة املســاعدة يف
قســم الهندســة بجامعــة صنعــاء ،أن امتحانــات نهايــة الفصــل الجامعــي الثانــي تأجلــت
حتــى أغســطس/آب  2020وأنــه كان مــن املفتــرض أن يطبــق املحاضــرون الجامعيــون
نظــام التعليــم عــن بعــد عبــر البريــد االلكترونــي والواتســاب خــال فتــرة اإلغــاق [[2[،ولكــن
هــذه الخطــة لــم تنجــح ألن اإلنترنــت ليــس متاحــا للعديــد مــن الطــاب كمــا لــم توفــر
الجامعــة األدوات الالزمــة والتدريــب املناســب للمحاضريــن ،وأنــه وىلع الرغــم مــن تعليــق
الدراســة ،فقــد اســتمر موظفــو الجامعــة بعقــد االجتماعــات وجهــا لوجــه ،بينمــا اســتمرت
الحيــاة كاملعتــاد يف األســواق واملســاجد املزدحمــة .كمــا تــم تحويــل أحــد مبانــي الســكن
الجامعــي إلــى مقــر حجــر صحــي ملوظفــي الجامعــة العائديــن مــن عــدن بعــد أن ذهبــوا
إليهــا الســتالم رواتبهــم.
بالطبــع لــم يكــن اليمــن البلــد الوحيــد الــذي علــق التعليــم يف املــدارس ،حيــث أفــاد تقريــر
اليونيســف عــن وضــع كوفيــد 19-يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الصــادر يف شــهر
أبريل/نيســان  ،2020بــأن جميــع دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا علقــت
عمــل املؤسســات التعليميــة ،ممــا أثــر ىلع أكثــر مــن  110مليــون طالــب [[2[.ومــع ذلــك
فقــد حثــت أربــع وكاالت دوليــة رئيســية الحكومــات ىلع التقليــل مــن األثــر الســلبي إلغــاق
املــدارس وقيــاس املخاطــر الصحيــة التــي تشــكلها جائحــة كورونــا مقابــل مخاطــر إغــاق
املــدارس ىلع األطفــال مــن حيــث حمايتهــم مــن االســتغالل والعنــف املنزلــي والتأثيــر
الــذي قــد يصيــب املجتمعــات املهمشــة ىلع وجــه الخصــوص [[2[.بينمــا طبقــت العديــد
ـد كبيــر يف اليمن،
مــن الــدول يف املنطقــة أنظمــة التعليــم عــن بعــد ،إال أن هــذا يبقى تحـ ٍ
حيــث ال يتجــاوز معــدل إســتخدام اإلنترنــت  [[2[.%30هــذا وقــد بثــت وزارة التعليــم ،ســواء
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون أو تلــك التــي تســيطر عليهــا الحكومــة ،برامــج للتعليــم عــن
بعــد عبــر القنــوات التلفزيونيــة ،غيــر أن فاعليــة هــذه التدابيــر وقدرتهــا ىلع الوصــول إلــى
غالبيــة الطــاب يف املناطــق الريفيــة موضــع شــك.
ياســمين اإلريانــي ،زميلــة غيــر مقيمــة يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،حيــث تركــز أبحاثهــا
ىلع قضايــا التعليــم .اإلريانــي حاليــا طالبــة دكتــوراه يف األنثروبولوجيــا االجتماعيــة بجامعــة تامبيــري
يف فنلنــدا ،وتركــز أطروحتهــا ىلع املمارســات والتجــارب التعليميــة أثنــاء النــزاع املســلح يف اليمــن.
تغــرد ىلع .@YEryani
[ [[2مقابلة مركز صنعاء مع نادية الكوكباين ،أستاذة مساعدة ،قسم الهندسة ،جامعة صنعاء 26 ،مايو/أيار .2020

[" [[2كوفيــد -19يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،تقريــر عــن الوضــع :رقــم  ،"3اليونيســف 15-30 ،أبريل/نيســان https://reliefweb.int/sites/ ،2020
reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%203%20-%2015-30%20
April%202020.pdf
[" [[2إطــار عمــل إلعــادة فتــح املــدارس" ،اليونيســف ،اليونســكو ،برنامــج األغذيــة العاملــي والبنــك الــدويل ،أبريل/نيســان https://www.unicef.org/ ،2020
media/68366/file/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
[" [[2كوفيــد -19يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،تقريــر عــن الوضــع :رقــم  ،"3اليونيســف 15-30 ،أبريل/نيســان https://reliefweb.int/sites/ ،2020
reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%203%20-%2015-30%20
April%202020.pdf
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األمم املتحدة تجلي غالبية موظفيها األجانب من صنعاء
أجلــت األمــم املتحــدة أكثــر مــن نصــف موظفيهــا األجانــب يف صنعــاء يف منتصــف مايــو/
أيــار خوفــا مــن انتشــار فيــروس كورونــا [[2[.إال أن مكاتبهــا اســتمرت يف عملهــا ،حيــث يتألــف
معظــم أعضــاء فريــق األمــم املتحــدة يف اليمــن مــن املوظفيــن املحلييــن .ويف  12و17
مايو/أيــار ،أجلــت رحلتــان  98مــن أصــل  158موظــف دولــي مــن صنعــاء إلــى أديــس أبابــا
يف إثيوبيــا ،بينمــا بقيــت منســقة األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف اليمــن ليــز
غرانــدي والعديــد مــن موظفــي برنامــج األغذيــة العاملــي األجانــب يف صنعــاء ،حســبما
قــال مســؤولون أمميــون ملوقــع ذا نيــو هيومنتريــن [[2[.ورغــم وجــود خطــط للتنــاوب بيــن
املوظفيــن البــدالء ،إال أن مــن غيــر املرجــح أن يتواجــد موظفــو األمــم املتحــدة الدولييــن
بشــكل متزايــد يف اليمــن يف وقــت قريــب.
و ُيعتقــد أن عشــرات املوظفيــن الدولييــن مــا زالــوا يف عــدن بعــد إجــاء آخريــن عبــر
الرحــات الجويــة املســتأجرة مــن قبــل األمــم املتحــدة يف األســابيع الســابقة.
وخوفــا ىلع أمــن موظفيهــا ،أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة يف  9مايو/أيــار ،توجيهات
بإيقــاف “جميــع التحــركات أو االجتماعــات أو أي نشــاط آخــر” ملوظفيهــا يف صنعــاء
والحديــدة وصعــدة وإب ،حســبما أفــادت وكالــة رويتــرز [[2[.ويف  11مايو/أيــار ،أكــدت منظمــة
[[[3
الصحــة العامليــة رفــع القيــود ىلع حركــة هــؤالء املوظفيــن.

مقاتلو املجلس االنتقالي الجنوبي يستعدون لقتال القوات املوالية للحكومة يف قرية الشيخ سالم بالقرب من منطقة
شقرة ،محافظة أبين 14 ،مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري

[ [[2بــن باركــر" ،األمــم املتحــدة تجــي نصــف موظفيهــا األجانــب مــن العاصمــة اليمنيــة مــع انتشــار فــروس كورونــا" ،ذا نيــو هيومنرتيــن 20 ،مايو/أيــار ،2020
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/20/un-yemen-pullout-staff-safety-covid-19
[ [[2املصدر نفسه.

[" [[2الصحــة العامليــة تعلــق نشــاط موظفيهــا يف مناطــق الحوثيــن باليمــن والعمليــات مســتمرة" ،رويــرز 10 ،مايو/أيــار https://ara.reuters.com/ ،2020
article/internetNews/idARAKBN22M0LK
[ [[3منظمــة الصحــة العامليــة يف اليمــن ،تغريــدة عــى تويــر" ،منظمــة الصحــة العامليــة لــم تغلــق أو تعلــق  11 ،"...مايو/أيــار https://twitter.com/ ،2020
WHOYemen/status/1259813558675783680?s=20
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قوات املجلس االنتقالي الجنوبي املتمركزة ىلع طول ساحل أبين تستعد للمعركة ضد القوات املوالية للحكومة14 ،
مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري

الصراع على الجنوب

القوات الحكومية وقوات املجلس االنتقالي تشتبك يف أبين
اندلــع القتــال بيــن القــوات الحكوميــة والقــوات املواليــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي
بمحافظــة أبيــن ،يف مايو/أيــار ،مهــددًا بإغــراق جنــوب اليمــن يف اضطرابــات متجــددة
ومعرضــا قتالهمــا املشــترك ضــد جماعــة الحوثييــن املســلحة للخطــر .اندلعــت هــذه
االشــتباكات بعــد شــهور مــن تزايــد التوتــر بيــن الجانبيــن نتيجــة عــدم تحقيــق أي تقــدم
يف تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،وهــو اتفــاق يمنــح االنتقالــي نصيبــا مــن الســلطة التــي
تحتكرهــا الحكومــة اســميا ،وقــد أنهــى القتــال الــذي اندلــع بيــن الطرفيــن يف أغســطس/
آب  ،2019ووقعــه الطرفــان يف نوفمبر/تشــرين الثانــي برعايــة ســعودية.
اندلعــت املعــارك يف  11مايو/أيــار ،بعــد أن تقدمــت القــوات الحكوميــة غر ًبــا ىلع طــول
الســاحل مــن ُشــقرة باتجــاه زنجبــار عاصمــة محافظــة أبيــن الخاضعــة لســيطرة املجلــس
االنتقالــي الجنوبــي ،وبينمــا توقــف تقــدم القــوات الحكوميــة ىلع الســاحل بالقــرب
مــن منطقــة الشــيخ ســالم ،شــرق زنجبــار ،فقــد تقدمــت مــن مديريــة خنفــر وعبــرت مــن
الطريــة إلــى جعــار ،شــمال مدينــة زنجبــار .تمكنــت قــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
مــن الحفــاظ ىلع مواقعهــا الدفاعيــة بشــكل عــام ،مــا ســاعدها ىلع وقــف تقــدم القــوات
املواليــة للحكومــة شــمال وشــرق زنجبــار ،وال تــزال قــوات الحــزام األمنــيوالوحــدات األخــرى
التابعــة لالنتقالــي تســيطر ىلع معســكر  7أكتوبــر بالقــرب مــن الحصــن شــمال زنجبــار،
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وهــو أكبــر قاعــدة عســكرية يف أبيــن [[3[.توصــل الطرفــان إلــى هدنــة مؤقتــة يف  18مايــو/
أيــار لفتــح الطريــق بيــن ُشــقرة وزنجبــار ولكنهــا لــم تصمــد ســوى بضــع ســاعات فقــط إذ
[[[3
قطــع القتــال املتجــدد الطريــق الســاحلي الســريع مجــددا.
اســتدعت الحكومــة اليمنيــة قــوات إضافيــة مــن عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة املجــاورة،
ومــن مــأرب وحضرمــوت لتعزيــز قواتهــا يف ُشــقرة .ردًا ىلع هــذه الخطــوة ،هــدد القائــم
بأعمــال رئيــس املجلــس االنتقالــي يف عــدن ومحافــظ حضرمــوت الســابق أحمد بــن بريك،
بإرســال قــوات ملواجهــة أي هجمــات يف وادي حضرمــوت وشــبوة وأبيــن [[3[.وبالتزامــن،
دفــع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بتعزيــزات جديــدة مــن محافظــات عــدن ولحــج والضالــع
إلــى أبيــن.
بعــد انــدالع القتــال ،دعــا رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،عيــدروس الزبيــدي ،املقيــم
حاليــا يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،أنصــار املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى “الدفــاع
عــن مــا وصفــه بـــ “كرامــة واســتقالل” الجنــوب [[3[.أمــا نائبــه الســلفي هانــي بــن بريــك،
الــذي لعــب دوًرا رئيســ ًيا يف إشــعال فتيــل القتــال يف عــدن يف أغســطس/اب 2019
عندمــا دعــا إلــى الزحــف إلــى القصــر الرئاســي لإلطاحــة بمــا وصفــه بالحكومــة املواليــة

سـراتيجية 22 ،مايو/أيــار ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
[ [[3حســام ردمــان" ،تســوية عــى نــار مشــتعلة :معــارك أبــن ســتحدد مصــر اتفــاق الريــاض" ،مركــز صن ـ
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/10030

[" [[3تجدد االشتباكات بني الجيش واملجلس االنتقايل الجنوبي يف شمال وجنوب أبني" ،املصدر أونالين 21 ،مايو/أيار https://al-masdaronline. ،2020
net/national/826
[" [[3الجيــش يســتويل عــى معســكر خــارج عاصمــة أبــن مــع انتشــار قــوات املجلــس االنتقــايل الجنوبــي يف عــدن" ،املصــدر أوناليــن 13 ،مايو/أيــار https:// ،2020
al-masdaronline.net/national/783
[ [[3أحمــد الحــاج وســامي مجــدي" ،اشــتباكات بــن انفصاليــن يمنيــن والقــوات الحكوميــة يف الجنــوب" ،أسوشــيتد ـبـرس 12 ،مايو/أيــار https:// ،2020
apnews.com/e1be7c65423015cb79eefcccf131f720
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لحــزب اإلصــاح [[3[،فقــد اتســمت لهجتــه بالتحريــض ،إذ أصــدر يف  18مايو/أيــار فتــوى
[[[3
دينيــة عبــر حســابه ىلع تويتــر ،تســمح بســفك دمــاء أولئــك الذيــن يهاجمــون الجنــوب.
ويف  11مايو/أيــار ،قالــت ســفارة الحكومــة اليمنيــة يف الواليــات املتحــدة يف بيــان لهــا إن
مــن واجــب الجيــش مواجهــة أي “تمــرد مســلح” واســتعادة أي مؤسســات حكوميــة ُقــوض
[[[3
عملهــا.
ويف  20مايو/أيــار ،وصــل وفــد مــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي برئاســة الزبيــدي إلــى
الريــاض ،حيــث يقيــم الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ومعظــم أعضــاء الحكومــة اليمنيــة،
بعــد تلقــي دعــوة مــن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان إلجــراء محادثــات
[[[3
بهــدف إنهــاء االقتتــال الداخلــي يف الجنــوب.
هيمــن الهــدوء لفتــرة وجيــزة يف أبيــن بعــد أن نجحــت لجنــة محليــة يف التفــاوض
والتوصــل إلــى وقــف إلطــاق النــار ابتــدا ًء مــن  24مايو/أيــار ،ليتزامــن مــع أول أيــام عيــد
الفطــر ولكــن القتــال اســتؤنف اليــوم التالــي .أســفرت االشــتباكات بحلــول  26مايو/أيــار عــن
مقتــل  45شــخصًا ىلع األقــل مــن بينهــم قائــد اللــواء  153التابــع لقــوات الحكومــة املعترف
[[[3
بهــا دوليــا العميــد محمــد بــن صالــح العقيلــي ،حســبما أفــاد موقــع املصــدر أوناليــن.

[ [[3هــاين بــن بريــك ،تغريــدة عــى تويــر" ،بيــان املجلــس االنتقــايل الجنوبــي" 7 ،أغســطس/آب https://twitter.com/HaniBinbrek/ ،2019
status/1159085348074545152
[ [[3هــاين بــن بريــك ،تغريــدة عــى تويــر" ،أفتيــت كل جنوبــي يف جبهــات القتــال 18 ،"...مايو/أيــار https://twitter.com/HaniBinbrek/ ،2020
status/1262376113579462656
جـراءات املجلــس االنتقــايل 11 ،"...مايو/أيــار https:// ،2020
[ [[3ســفارة اليمــن يف واشــنطن ،تغريــدة عــى تويــر" ،باإلضافــة إىل تغريــدة ( )2020-4-26عــى إ ـ
twitter.com/YemenEmbassy_DC/status/1260058513616887813
[ [[3عــي محمــود" ،فريــق مفاوضــات املجلــس االنتقــايل الجنوبــي يصــل إىل الريــاض إلن ـهـاء املواجهــة يف اليمــن" ،ذا ناشــيونال 20 ،مايو/أيــار https:// ،2020
www.thenational.ae/world/mena/the-stc-negotiation-team-arrives-in-riyadh-to-end-yemen-standoff-1.1022418
[" [[3االشــتباكات تســتأنف بعــد يــوم واحــد مــن وقــف إطــاق النــار يف أبــن" ،املصــدر أوناليــن 26 ،مايو/أيــار https://al-masdaronline.net/ ،2020
national/840
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وجهة نظر :تسوية على نار
مشتعلة ،معارك أبين ستحدد مصير
اتفاق الرياض
حسام ردمان
باإلضافــة إلــى وقــف التصعيــد العســكري الحالــي يف الجنــوب ،تســعى الســعودية إلــى
إقنــاع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة باســتئناف عمليــة التفــاوض
بشــأن تنفيــذ اتفــاق الريــاض .قدمــت الريــاض مؤخــرًا تعديــات تزامــن بيــن الشــقين
السياســي واألمنــي مــن اتفــاق الريــاض .اســتقبلت قيــادة املجلــس االنتقالــي و “حمائــم
الشــرعية” بقيــادة رئيــس الــوزراء وممثلــو الحــزب االشــتراكي والحــزب الناصــري دعــوات
وقــف التصعيــد بإيجابيــة ،بحســب مصــادر سياســية داخــل الحكومــة واملجلــس االنتقالــي،
أمــا “صقــور الشــرعية” الذيــن شــجعوا إعــادة إشــعال الصــراع إلثبــات قوتهــم العســكرية
ىلع األرض قبــل إعــادة التفــاوض ىلع أي شــروط مــع املجلــس االنتقالــي ،فيبــدو أنهــم
ضــد أي توافــق قبــل تثبيــت مكاســب ىلع األرض.
(لقراءة املقال الكامل للزميل الباحث يف مركز صنعاء حسام ردمان ،اضغط هنا).

قوات املجلس االنتقالي الجنوبي املتمركزة ىلع طول ساحل أبين تستعد للمعركة ضد القوات املوالية للحكومة14 ،
مايو/أيار  // .2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها أحمد محمد عبيد الشطيري

23

مايو/أيار 2020

تزايد الصراع ىلع السلطة بين الحكومة واملجلس االنتقالي
الجنوبي يف سقطرى
منعــت الســلطات املحليــة يف جزيــرة ســقطرى ســفينة إماراتيــة مــن دخــول مينــاء
ســقطرى الرئيســي يف  14مايو/أيــار ،مــا دفــع شــركة كهربــاء محليــة يديرهــا رجــل أعمــال
إماراتــي إلــى قطــع الكهربــاء عــن الجزيــرة .تــم تبريــر منــع الســفينة مــن دخــول املينــاء بأن
الســلطات املحليــة اشــتبهت بــأن تكــون محملــة بأســلحة إلــى عناصــر مواليــة للمجلــس
االنتقالــي الجنوبــي [[4[.بــرزت هــذه التطــورات يف أعقــاب التوتــر األخيــر بيــن الســلطة
املحليــة املواليــة للحكومــة ،بقيــادة محافــظ ســقطرى رمــزي محــروس ،والعناصــر املواليــن
لإلمــارات بســبب محاولــة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي تنفيــذ قــرار “اإلدارة الذاتيــة” يف
املحافظــة نهايــة أبريل/نيســان .تركــز القتــال بيــن القــوات املواليــة للحكومــة والقــوات
املتحالفــة مــع املجلــس االنتقالــي يف مناطــق جبليــة ىلع بعــد  20كيلومتــ ًرا خــارج
عاصمــة املحافظــة حديبــو .وبموجــب اتفــاق لوقــف القتــال تــم التوصــل إليــه يف  1مايــو/
أيــار ،تتولــى قــوات التحالــف وقــوات الحكومــة مســؤولية تأميــن العاصمــة حديبــو ومنشــآت
الســلطة املحليــة ،وقــد وافقــت القــوات املواليــة للمجلــس وتلــك املواليــة للحكومــة ىلع
إزالــة نقــاط التفتيــش واملركبــات العســكرية [[4[.يف األيــام التــي تلــت االشــتباكات ،أرســلت
[[[4
الســعودية قــوات إضافيــة إلــى الجزيــرة.
عملــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،الداعــم الرئيســي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،منــذ
بدايــة الصــراع ىلع ترســيخ وجودهــا يف أرخبيــل ســقطرى ذي املوقــع االســتراتيجي قبالــة
القــرن األفريقــي .وبالتالــي ،أنشــأت قــوات أمنيــة بالوكالــة يف ســقطرى ىلع غــرار القــوات
األخــرى التــي تدعمهــا يف اليمــن ،ووســعت نفــوذ قوتهــا الناعمــة عبــر الســماح لســكان
الجزيــرة الدخــول إلــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن دون تأشــيرة ،ومســاعدة الصياديــن
ماليــا وتطويــر البنيــة التحتيــة يف العاصمــة حديبــو وغيرهــا مــن األنشــطة.

طـاع الكهر ـبـاء يف ســقطرى بعــد أن منــع مســؤولون يمنيــون ســفينة إماراتيــة غــر مصــرح لهــا مــن الرســو يف املي ـنـاء" ،املصــدر أوناليــن 15 ،مايو/أيــار ،2020
[" [[4إنق ـ
https://al-masdaronline.net/local/794

[" [[4الحكومــة اليمنيــة واالنفصاليــون الجنوبيــون يوقعــون هدنــة يف ســقطرى" ،الجز ـيـرة 1 ،مايو/أيــار https://www.aljazeera.com/ ،2020
news/2020/05/yemeni-government-southern-separatists-sign-socotra-truce-200502103232655.html

[ [[4تلفزيــون بلقيــس ،تغريــدة عــى تويــر" ،الســعودية تدفــع بقــوات جديــدة 4 "...مايو/أيــار https://twitter.com/BelqeesTV/ ،2020
status/1257324105575120896
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استمرار القتال بين الحكومة اليمنية
والحوثيين
انتقال القتال بين القوات الحكومية والحوثيين من مأرب إلى
البيضاء
شــهدت عــدة محافظــات يمنيــة اشــتباكات بيــن جماعــة الحوثييــن والقــوات املواليــة
للحكومــة خــال شــهر مايو/أيــار ،وانتقــل القتــال إلــى البيضــاء بعــد انحســاره يف مــأرب
نســبيًا مقارنــة بحــدة املواجهــات يف األشــهر الســابقة.
تركــز القتــال يف البيضــاء يف منطقــة قانيــة الحدوديــة مــع مــأرب ،حيــث يربــط تقاطــع
طــرق رئيســية بيــن منطقتيــن فيهمــا خطــوط مواجهــة :مديريــة العبديــة يف مــأرب
ومديريــة ردمــان يف البيضــاء .كانــت القــوات املواليــة للحكومــة قــد بــدأت بالتوغــل
يف البيضــاء مــن جهــة مــأرب شــماال ،يف أبريل/نيســان ،بهــدف تخفيــف الضغــط ىلع
الجبهــات األخــرى .تقدمــت قــوات الحوثييــن يف مديريــة ردمــان باتجــاه قانيــة واســتولت
ىلع املناطــق التــي كانــت قــد خســرت الســيطرة عليهــا خــال االســابيع املاضيــة مــن
القتــال ،بينمــا شــن التحالــف بقيــادة الســعودية غــارات جويــة ىلع منطقة قانيــة ومديرية
الســوادية ناحيــة الجنــوب [[4[.ويف  8مايو/أيــار ،أعلــن الحوثيــون عــن مقتــل قائــد القــوات
الخاصــة محمــد عبدالكريــم الحمــران ،خــال القتــال .وبحســب وكالــة أسوشــيتد بــرس ،كان
الحمــران ىلع صلــة وثيقــة بزعيــم جماعــة الحوثييــن عبــد امللــك الحوثــي ،وكان جــز ًءا
مــن وحــدة نخبويــة تلقــت تدريبــات ىلع يــد ميليشــيا حــزب اهلل اللبنانــي املدعــوم مــن
إيــران [[4[.لكــن حــدة العنــف تراجعــت بحلــول األســبوع الثالــث مــن شــهر مايو/أيــار مقارنــة
بالوضــع يف أول الشــهر.
تزامــن تصاعــد العنــف يف البيضــاء مــع تصاعــد خطــر انتفاضــة قبائــل املحافظــة ضــد
جماعــة الحوثييــن .وكان ياســر العواضــي ،الشــيخ القبلــي املحلــي وعضــو البرملــان عــن
حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ،قــد أصــدر إنــذارا نهائ ًيــا للحوثييــن يف نهايــة أبريــل/
نيســان ،لالســتجابة للمطالــب الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة لجهــاد األصبحــي ،ابنــة العميد
أحمــد محمــد األصبحــي ،التــي قتلهــا الحوثيــون خــال مداهمتهــم منــزل والــد زوجهــا
بمديريــة الطفــة يف  27أبريل/نيســان [[4[.لــم تفلــح الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن
جماعــة الحوثييــن إلــى القبائــل يف املحافظــة وجهــود الوســاطة التــي بذلتهــا ســلطنة
ـب الحوثيــون مطالــب القبائــل
عمــان يف حــل القضيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر ،ولــم يلـ ِ
[[[4
بتحقيــق العدالــة ،بــل أرســلوا تعزيــزات عســكرية إلــى مديريــة الســوادية يف البيضــاء.
ضـاء وتتوغــل يف منطقــة قانيــة" ،املشــهد اليمنــي 10 ،مايو/أيــار https://www.almashhad- ،2020
حـويث تحقــق تقدمــاً يف البي ـ
[" [[4مصــادر :ميليشــيا ال ـ
alyemeni.com/165819
[ [[4أحمــد الحــاج" ،مقتــل قائــد كبــر للمتمرديــن يف اليمــن وســط معــارك ضاريــة" ،أسوشــيتد ـبـرس 8 ،مايو/أيــار https://apnews.com/ ،2020
e271d9b3b908a26010a7217d51ac94b1
[ [[4ياســر العــوايض ،تغريــدة عــى تويــر" ،هــذا هــو موقفــي  29 ،"...أبريل/نيســان https://twitter.com/Yaser_Alawadi/ ،2020
status/1255562147788136454

[" [[4الحرب تلوح يف األفق بني قبائل البيضاء والحوثيني" ،املصدر أونالين 4 ،مايو/أيار https://al-masdaronline.net/local/741 ،2020
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ينبــع نفــور قبائــل البيضــاء مــن جماعــة الحوثييــن مــن اعتقــاد تلــك القبائــل بارتبــاط
الجماعــة باإلمامــة الزيديــة التــي خاضــوا معهــا صراعــا مريــرا قبــل عقــود ،فقبــل إطاحــة
ثــورة  26ســبتمبر  ،1962بنظــام اإلمامــة ،حشــد األئمــة الزيديــون أكثــر مــن مــرة القبائــل
الشــمالية لغــزو البيضــاء وإخضــاع تمــرد قبائلهــا ،حيــث ارتكبــوا أعمــال عنــف ونهبــوا
[[[4
القبائــل املحليــة.
أمــا مــأرب ،التــي حقــق فيهــا الحوثيــون هــذا العــام تقدمــا كبيــرًا يف املناطــق التــي
تســيطر عليهــا الحكومــة مــن جهــة صنعــاء والجــوف ،فقــد شــهدت انخفاضــا يف حــدة
القتــال خــال شــهر مايو/أيــار .يعــود هــذا ىلع األرجــح إلــى حشــد الحوثييــن لقواتهــم يف
منطقــة قانيــة الواقعــة ىلع الحــدود بيــن مــأرب والبيضــاء.
اســتمر القتــال يف جبهــة صــرواح بمــأرب بيــن القــوات الحكوميــة والحوثييــن الذيــن دافعوا
عــن جبــل هيــان االســتراتيجي واملخــدرة .كمــا اســتمرت االشــتباكات قــرب معســكر كوفــل
التابــع للجيــش اليمنــي والــذي يعتبــر آخــر املراكــز الدفاعيــة الرئيســية ىلع الطريــق إلــى
مدينــة مــأرب والــذي شــهد قتــاالً يف محيطــه منــذ فبراير/شــباط.

شـرك :العالقــة ُامللتبســة بــن القاعــدة والقبائــل اليمنيــة" ،مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط 11 ،يناير/كانــون الثــاين ،2018
[ [[4نــدوة الدوســري" ،عد ّونــا امل ـ
https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribespub-75225
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وجهة نظر :البيضاء ،محافظة
استراتيجية أهم من أن ُتنسى
ماجد املذحجي
تغــرق محافظــة البيضــاء عــادة يف منطقــة النســيان ،ورغــم أنهــا منطقــة اســتراتيجية
شاســعة ،لكنهــا غائبــة عــن الصــدارة وقابعــة يف الهامــش اليمنــي ،حيــث ال شــيء مرئــي
ســوى الفقــر وانعــدام الحيلــة اللذيــن ازدادا ســو ًءا خــال الحــرب .بشــكل عــام ،ال تحظــى
هــذه املحافظــة بانتبــاه كبيــر مــن مراقبــي الشــأن اليمنــي إال عندما يتعلــق األمــر بالقاعدة.
مؤخــرًا ،بــرزت البيضــاء كســاحة رئيســية يف املعركــة بيــن الحوثييــن وخصومهــم ،وكأنهــا
أطلقــت جهــاز التنبيــه بأهميتهــا لجميــع األطــراف.
تحتــل محافظــة البيضــاء موقعــا جغرافيــا بالــغ األهميــة ،حيــث تشــترك حدودهــا مــع ثمــان
محافظــات ،هــي شــبوة والضالــع وأبيــن ولحــج مــن محافظــات الجنــوب اليمنــي ،ومــأرب
وصنعــاء وذمــار وإِب مــن محافظــات الشــمال .هــذا املوقــع االســتراتيجي يجعلهــا تلعــب
دورًا حاســمًا يف تطــورات الصــراع اليمنــي الحالــي بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة.
بفضــل قبضتهــم العســكرية القويــة ،اســتطاع الحوثيــون عــام  2015تأميــن ســيطرتهم ىلع
هــذه املحافظــة ىلع الرغــم مــن املقاومــة املحليــة بدايــة توجههــم إليهــا ،فقــد تمكنــوا
مــن إخمادهــا ألنهــا كانــت متفرقــة ولــم تتلــق أي دعــم .وبعــد فــرض ســيطرتهم ىلع
املحافظــة ،لــم يواجــه الحوثيــون أي تهديــد رئيســي داخلهــا لســنوات .اعتمــد الحوثيــون
يف البدايــة ىلع تحالفهــم مــع حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام والرئيــس الســابق علــي
عبــد اهلل صالــح الــذي تمتــع بنفــوذ كبيــر ىلع القبائــل هنــاك ،والحقــا أبرمــوا صفقــات
تحــت اإلكــراه مــع قبائــل املحافظــة لتجنــب خــوض أي صــراع مفتــوح معهــا مقابــل تركهــا
تديــر أمورهــا بنفســها.
تقــوم اســتراتيجية جماعــة الحوثييــن يف التعامــل مــع قبائــل البيضــاء ىلع شــقين :األول
تحشــيد أنصارهــا مــن القبائــل (وتحديــدًا الهاشــميين ،الذيــن ينســبون أنفســهم إلــى النبــي
محمــد كعائلــة الحوثــي) ،والثانــي تحييــد القبائــل غيــر املواليــة لهــا .هــذا األمــر يضمــن
ـاد ،لكنــه يحــرم الحكومــة
وضــع هــذه الكتــل القبليــة غيــر املواليــة لهــا يف وضــع غيــر معـ ٍ
مــن دعمهــا ،كمــا يمنــح الحوثييــن حريــة الحركــة داخــل املحافظــة والســيطرة عليهــا.
كان االتفــاق مــع قبيلــة “آل عــواض” الكبيــرة واملهمــة واملعاديــة تقليديا لإلمامــة الزيدية،
والتــي يتحــدر منهــا أحــد أبــرز مشــايخ اليمــن ،الشــيخ أحمــد عبدربــه العواضــي ،إحــدى
أهــم الصفقــات التــي أبرمهــا الحوثيــون مــع قبائــل البيضــاء .بــرز العواضــي كأحــد أكثــر
القيــادات الكاريزميــة يف الحــرب األهليــة اليمنيــة بعــد ثــورة  1962التــي أطاحــت بحكــم
اإلمامــة الزيديــة ،وكان لــه دور حاســم يف فــك الحصــار الــذي فرضتــه القــوات امللكيــة ىلع
صنعــاء عــام .1968
كمــا توصــل الحوثيــون إلــى اتفــاق مــع قبائــل قيفــة املقاتلــة والشــهيرة بســلوكها
دام معهــم يف بدايــة الحــرب .هــذه
النافــر مــن ســيطرة الســلطات ،والتــي خاضــت صراعــا ٍ
املواجهــة مــع الحوثييــن كانــت مكلفــة يف الوقــت الــذي بــدت فيــه الحكومــة غيــر
مســتعدة لتأميــن الدعــم الــازم لقبائــل قيفــة ،إذ أنهــا لــم تضــع البيضــاء باألســاس ضمــن
أولويــات اســتراتيجيتها يف مواجهــة الحوثييــن ،مــا دفــع بقبائــل قيفــة إلــى التوصــل
لتســوية مــع الحوثييــن يف نهايــة املطــاف.
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وىلع أهميــة تحييــد الحوثييــن لقبائــل قيفــة بعــد النــزال الدامــي معهــم يف البدايــة ،إال
أن التحــدي اآلخــر أمامهــم كان التعامــل مــع قبيلــة “آل عــواض” عبــر صفقــة تهدئــة .يمتــد
تواجــد قبيلــة “آل عــواض” إلــى مــأرب وتحديــدا يف مديريــة العبديــة املحاذيــة للبيضــاء.
ويف حيــن حافظــت الكتلــة القبليــة يف مــأرب ىلع موقفهــا الصراعــي مــع الحوثييــن،
ظلــت الكتلــة القبليــة يف البيضــاء محايــدة وبعيــدة عــن الصــراع .وينطبــق األمــر نفســه
ىلع القبائــل يف مديريتــي املالجــم والســوادية والتــي لــم تــرد خــوض صــراع عديــم
الجــدوى مــع الحوثييــن مــن دون أي ضمانــات مــن الحكومــة بتقديــم دعــم مســتمر وغيــر
مشــروط ،وبالتالــي ظلــت محايــدة ،كمــا ظــل الوضــع القبلــي تحــت الســيطرة باســتثناء
قبيلــة آل حميقــان التــي تشــمل حضــورًا ســلفيًا ،إذ اســتمرت بمحاربــة الحوثييــن منــذ
انــدالع الحــرب بنــا ًء ىلع أســس أيديولوجيــة.
مــن جهــة أخــرى ،اســتطاع الحوثيــون إدارة عالقــة مثيــرة لالهتمــام مــع تنظيــم (داعــش)
الــذي يتواجــد يف املحافظــة ولديــه مواقــع فيهــا ،إذ يبــدو األمــر بينهمــا أشــبه باتفــاق
ضمنــي بعــدم االعتــداء ىلع بعضهمــا البعــض .وىلع الرغــم مــن تعامــل كل طــرف بحــذر
مــع اآلخــر ،فقــد ظــل الوضــع مســتقرًا ،إذ ليــس هنــاك أي معلومــات أو تقاريــر عن اســتهداف
داعــش ملقاتليــن حوثييــن أو العكــس .باملقابــل فقــد اســتهدف تنظيــم داعــش الجيــش
الوطنــي ،فعلــى ســبيل املثــال ،احتجــز التنظيــم أربعــة أفــراد يف منطقــة يــكال ألنهــم
كانــوا متوجهيــن لالنضمــام للجيــش وبــث تســجيال إلعدامهــم يف  11ســبتمبر/أيلول .2018
يف الســياق ،ال يبــدو أن عالقــة الحوثييــن بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب تتمتــع
بنفــس القــدر مــن االســتقرار ،غيــر أن الحوثييــن يميلــون إلــى تجنــب اســتهدافه مركزيــن
ىلع الحفــاظ ىلع الهــدوء .إجمــاال ،تتواجــد معســكرات القاعــدة وداعــش يف املناطــق
املهجــورة مــن البيضــاء وتحديــدا يف السالســل الجبليــة الرابطــة بيــن محافظــات أبيــن
والبيضــاء وشــبوة ،كمــا يتواجــد تنظيــم القاعــدة بشــكل محــدود يف مديريــة ولــد ربيــع.
هنــاك فــارق جوهــري بيــن كل مــن القاعــدة وداعــش يف املحافظــة ،حيــث ينتمــي
بعــض عناصــر القاعــدة ألبنــاء قبائــل املحافظــة ،مــا ســاعد التنظيــم ىلع االندمــاج يف
النســيج االجتماعــي ،أمــا داعــش ذو املعتقــدات املتشــددة فــإن معظــم أعضائــه مــن
غيــر اليمنييــن ،مــا جعــل أبنــاء املحافظــة يتعاملــون معهــم ىلع أنهــم غربــاء ،وبالتالــي
شــهدت عالقتهــم توتــرا شــديدا ومســتمرا مــع القبائــل.
تنقســم محافظــة البيضــاء بشــكل ضمنــي وغيــر رســمي الــى كتلتيــن :واحــدة تتمحــور
حــول مدينــة البيضــاء ومحيطهــا ،واألخــرى حــول مدينــة رداع ومحيطهــا .خصوصيــة رداع
هــي أنهــا تشــكل أحــد خطــوط التمــاس املذهبيــة يف اليمــن ،إذ أن قبائلهــا تنتمــي
للمذهــب الســني بينمــا تنتمــي القبائــل املجــاورة لهــا يف محافظــة ذمــار إلــى املذهــب
الزيــدي .هــذا ال يعنــي بالضــرورة أن القبائــل متدينــة ولكــن لديهــا شــعور قــوي بالهويــة
الدينيــة التــي تشــكل جــزءا منهــا نتيجــة غــزوات األئمــة الزيدييــن للبيضــاءُ .
وخلــدت نتائــج
هــذه الغــزوات املريــرة يف زوامــل قبائلهــا وذاكرتهــا الجمعيــة.
وبالتالــي ،تعتبــر محافظــة البيضــاء بيئــة معاديــة للحوثييــن أكثــر مــن غيرهــا ،باعتبارهــم
يف نظــر أبنائهــا امتــدادا لفكــر األئمــة .وباســتثناء بعــض التجمعــات الســكانية ذات الهويــة
الهاشــمية مثــل ريــام يف محيــط رداع وآل الســقاف يف الســوادية ،فــإن معظــم الســكان
ليــس لديهــم أي شــيء مشــترك مــع الحوثييــن ،وىلع العكــس هنــاك تاريــخ مــن العــداء
تجــاه الحــكام الزيدييــن وسياســة اإلخضــاع القســري للقبائــل املصاحــب لحكمهــم.
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ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بمجــرد إســقاطهم صنعــاء يف ســبتمبر/أيلول  ،2014وبينمــا كانــوا
ال يزالــون ىلع توافــق مــع الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ،فقــد زحــف الحوثيــون إلــى
البيضــاء للســيطرة عليهــا قبــل التوجــه إلــى عــدن أو تعــز أو الحديــدة أو أي محافظــة أخــرى.
إن وضــع الحوثييــن ملحافظــة البيضــاء كأولويــة عســكرية ال يفصــح فقــط عــن أهميــة
املحافظــة االســتراتيجية بــل يشــير أيضــا إلــى إدراك الحوثييــن لتاريــخ البيضــاء املوســوم
بالتمــرد ىلع املركــز وبعدائهــا املســتمر تجاههــم .وبالتالــي كان إخضــاع البيضــاء أولويــة
بالنســبة لجماعــة الحوثييــن التــي تحالفــت مــع الســيف القبلــي الــذي قاتــل مــع اإلمامــة
ضــد الجمهوريــة وظــل يف الســعودية لفتــرة طويلــة بعــد الحــرب األهليــة بيــن امللكييــن
والجمهورييــن.
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أهمية البيضاء يف حماية مأرب
تــدور املعــارك حال ًيــا يف البيضــاء ،وتشــمل منطقــة قانيــة يف مديريــة ردمــان آل عــواض
املجــاورة ملحافظــة مــأرب .اندلعــت هــذه املعــارك عــام  2018وازدادت حدتهــا ووتيرتهــا
مؤخــرا منــذ أن بــدأت قــوات الحكومــة بالتقــدم بشــكل بســيط ىلع هــذه الجبهــة
يف أبريل/نيســان .تزامــن هجــوم القــوات الحكوميــة مــع ضغــط قــوات الحوثييــن ىلع
الخطــوط األماميــة يف مــأرب ضمــن اســتراتيجية للتخفيــف مــن اندفــاع الحوثييــن نحــو
مــأرب بإشــغالهم يف قانيــة.
كمــا تــدور املعــارك أيضــا يف منطقــة آل حميقــان يف مديريــة الزاهــر املجــاورة ملحافظــة
لحــج ،ويف مديريــة مكيــراس املجــاورة ملحافظــة أبيــن .تشــبه املعــارك املســتمرة ضــد
الحوثييــن منــذ عــام  2015يف منطقــة آل حميقــان حــرب العصابــات أكثــر مــن كونهــا
مواجهــة عســكرية شــاملة .وهنــاك هــدوء حــذر ومتقطــع يف منطقــة قيفــة وتحديــدا
يف محيــط يــكال.
بشــكل عــام ،فقــد فشــلت الحكومــة حتــى اآلن يف تحقيــق أي اختــراق كبيــر يف معــارك
البيضــاء ،إذ ليــس لديهــا اســتراتيجية لحشــد القبائــل ضــد الحوثييــن ودفعهــم للتمــرد
عليهــم .وهــذا أمــر يعــود ألســباب عــدة أهمهــا عــدم ثقــة القبائــل بالحكومــة والتحالــف
والتزامهمــا بتأميــن دعــم حقيقــي لهــا ،وبالتالــي تركهــا ملواجهــة الحوثييــن وحدهــا.
تهــدد التطــورات األخيــرة بيــن الحوثييــن وقبيلــة آل عــواض بانفجــار الوضــع وانــدالع تمــرد
قبلــي .ظهــر التوتــر األخيــر بيــن الطرفيــن ،وهــو الثانــي بعــد توتــر ســابق عــام  ،2018نتيجــة
قتــل الحوثييــن جهــاد األصبحــي -امــرأة مــن قبيلــة مجــاورة آلل عــواض -خــال اقتحامهــم
منزلهــا يف أبريل/نيســان .أثــار مقتــل األصبحــي غضبــا وتوتــرا شــديدين ،ففــي املجتمــع
اليمنــي وبحســب األعــراف القبليــة ،يعتبــر قتــل النســاء أمــرًا معيبــا يســتوجب تحقيــق
العدالــة بــأي ثمــن.
اســتنجدت عائلــة األصبحــي بــآل عــواض لنصرتهــا لتحقيــق العدالــة .وحفــزت هــذه القضية
الدعــوة للتمــرد ضــد الحوثييــن ،وهــو التمــرد الــذي فشــل التحالــف والحكومــة يف خلقــه
بينمــا جلبــه الحوثيــون ىلع أنفســهم .وتشــكل هــذه القضيــة لقــوات هــادي الفرصــة
ـد حقيقــي لســيطرة الحوثييــن فيهــا.
األفضــل لتغييــر املعادلــة يف البيضــاء وخلــق تحـ ٍ
يبــدي الحوثيــون ليونــة غيــر معروفــة عنهــم -التفــاوض بــدالً مــن لجوئهــم املعتــاد إلــى
العمــل العســكري لحســم التوتــر بســرعة -يف التعاطــي مــع هــذه القضيــة ألكثــر من ســبب.
أوال ،هــذه القضيــة تجعلهــم مكشــوفين اجتماعيــا بمــا أن قتــل النســاء يعتبــر انتهــاكًا جديــا
لألعــراف يف املجتمــع القبلــي .وثانيــا ،يحتــاج الحوثيــون إلــى إبقــاء الوضــع هادئــا يف
محافظــة البيضــاء ،إذ أن أهميتهــا االســتراتيجية أهــم مــن أي اســتعراض مؤقــت لفــرض
الهيبــة والســطوة .لــم يشــهد شــهر مايو/أيــار أي تطــورات كبيــرة فيمــا يتعلــق بمقتــل
األصبحــي حيــث مــا زالــت الوســاطات القبليــة بيــن آال عــواض والحوثييــن مســتمرة للتوصــل
إلــى تســوية أو ىلع األقــل تأجيــل أي صــدام.
انــدالع تمــرد قبلــي يف مواجهــة الحوثييــن أو نجــاح الحكومــة يف التقــدم مــن أطــراف
البيضــاء إلــى قلبهــا ال يبــدو مضمونــا ،ولكــن املؤكــد هــو أن الحوثييــن ال يريــدون املجازفــة
أبــدًا بخســارة هــذه املحافظــة .بالنســبة للحكومــة ،فــإن الســيطرة ىلع البيضــاء ستشــكل
نقطــة تحــول يف الصــراع .تطــل البيضــاء ىلع محافظــة ذمــار جنــوب صنعــاء ،وبالتالــي
إذا نجحــت الحكومــة يف الســيطرة عليهــا فســتتمكن مــن الضغــط ىلع خطــوط إمــداد
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الحوثييــن -وربمــا قطعهــا -املتجهــة نحــو جبهاتهــم يف إب وتعــز والضالــع .كمــا تــؤدي
الســيطرة ىلع البيضــاء إلــى منــح قــوات الحكومــة مســارا مباشــرا لاللتحــام بجبهــة دمــت
يف محافظــة الضالــع والضغــط ىلع قــوات الحوثييــن هنــاك ،وتحــرم الحوثييــن مــن فرصــة
ممارســة أي تهديــد ىلع محافظتــي شــبوة وأبيــن الجنوبيتيــن.
يمنــح موقــع البيضــاء االســتراتيجي الفريــد الطــرف املســيطر عليهــا مفاتيــح التصعيــد
والتهدئــة يف الجبهــات املفتوحــة ىلع ثمــان محافظــات مختلفــة .ولكــن كمــا يعلــم
الطرفــان ،فــإن الســيطرة عليهــا تســتلزم وجــود اســتراتيجيات تأخــذ املصالــح القبليــة
بعيــن االعتبــار.
ماجــد املذحجــي ،مؤســس مشــارك ،واملديــر التنفيــذي ملركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية
ويغــ ّرد ىلع .@MAlmadhaji
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الحوثيون يستهدفون قيادة الجيش يف مأرب
شــن الحوثيــون يف  26مايو/أيــار هجومــا صاروخيــا ىلع مقــر لقيــادة الجيــش اليمنــي
يف معســكر صحــن الجــن بمدينــة مــأرب ،أثنــاء اجتمــاع للقيــادة العليــا للجيــش .نجــا وزيــر
الدفــاع اليمنــي محمــد املقدشــي ورئيــس هيئــة أركان الجيــش الفريــق صغيــر بــن عزيــز،
[[[4
بينمــا ُقتــل نجــل األخيــر وســتة آخــرون.
اســتهدف الحوثيــون معســكرات الجيــش مــن قبــل يف مــأرب ،فقــد أســفر هجــوم لهــم
يف يناير/كانــون الثانــي مــن هــذا العــام ،عــن مقتــل  111جنــدي [[4[.كشــف تحقيــق ملوقــع
املصــدر أوناليــن أن الحوثييــن يســتخدمون ســيطرتهم ىلع شــبكة االتصــاالت يف البــاد
لتنفيــذ عملياتهــم العســكرية يف الجــوف ومــأرب .وبحســب الســكان املحلييــن كانــت
شــبكات الهاتــف املحمــول املحظــورة تعمــل لوقــت قصيــر قبــل الهجمــات الصاروخيــة،
مــا أدى إلــى تكهنــات بــأن الحوثييــن يســتخدمون تقنيــات تحديــد املواقــع للهواتــف
[[[5
املحمولــة لتوجيــه الهجمــات.

[" [[4نجــاة وزيــر الد ـفـاع ورئيــس األركان مــن قصــف صاروخــي اســتهدف معســكر صحــن الجــن يف مــأرب ومقتــل  7جنــود" ،املصــدر أوناليــن 26 ،مايو/أيــار ،2020
https://almasdaronline.com/articles/194117

حـرب اليمــن :حصيلــة القتــى يف الهجــوم عــى قاعــدة عســكرية ترتفــع إىل  ،"111بــي بــي يس 20 ،يناير/كانــون الثــاين https://www.bbc.com/ ،2020
[ " [[4ـ
news/world-middle-east-51166943
سـاح يف معاركهــم" ،املصــدر أوناليــن 29 ،أبريل/نيســان ،2020
[ [[5كيــي كومبــس" ،يف معــارك الجــوف ومــأرب ،هكــذا يســتخدم الحوثيــون االتصــاالت ك ـ
https://al-masdaronline.net/national/716
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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين برفض خطة األمم املتحدة لوقف
إطالق النار
وبالرغــم مــن املعــارك املســتعرة ىلع األرض ،أعلنــت الحكومــة اليمنيــة يف  23مايــو/
أيــار ،موافقتهــا ىلع الهدنــة التــي اقترحتهــا األمــم املتحــدة ،والتــي تشــمل تبــادل أســرى
وإعــادة فتــح مطــار صنعــاء ،أمــا الحوثيــون فلــم يعربــوا عــن أي تجــاوب.
أعلنــت الحكومــة عــن هــذا املوقــف عبــر حســاب وزارة الخارجيــة ىلع تويتــر الــذي نقل عن
وزيــر الخارجيــة محمــد الحضرمــي قولــه“ :وافقــت الحكومــة ىلع مبــادرة املبعــوث األممــي
بمــا يف ذلــك وقــف إطــاق النــار ،وتشــكيل وحــدة مشــتركة لكورونــا ،وفتــح الطرقــات
كاملــة ،وفتــح مطــار صنعــاء للرحــات الدوليــة ،وســداد رواتــب جميــع املوظفيــن ،واإلفــراج
عــن جميــع األســرى ،واســتئناف املشــاورات .ويف املقابــل رفضهــا الحوثيــون!”[ [[5لــم ترفــض
جماعــة الحوثييــن االقتــراح األممــي بشــكل علنــي ولكــن مصــادر دبلوماســية أكــدت ملركــز
صنعــاء أن موقــف الحوثييــن هــو العقبــة الرئيســية أمــام التوصــل إلــى االتفــاق.
اســتمرت األمــم املتحــدة عبــر مبعوثهــا إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث ،بالتوســط بيــن
األطــراف املتحاربــة خــال مايو/أيــار ،ولكنهــا لــم تحــرز ســوى تقــدم بطيــئ خــال شــهر
رمضــان .هــذا ويبــذل غريفيــث منــذ نهايــة مــارس/أذار ،جهــودًا لوقــف إطــاق النــار يف كل
أرجــاء البــاد .ويف  10أبريل/نيســان ،أعلــن أن األمــم املتحــدة ســلمت األطــراف املتحاربــة
خطــة معدلــة ،فباإلضافــة إلــى وقــف القتــال ،تشــمل الخطــة مبــادرات اقتصاديــة وإنســانية
واتفــاق الســتئناف العمليــة السياســية [[5[،غيــر أن الحوثييــن قدمــوا يف ابريل/نيســان،
مقترحهــم الخــاص إلنهــاء الحــرب مطالبيــن بانســحاب قــوات التحالــف ورفــع القيــود ىلع
دخــول البضائــع والنــاس إلــى املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم ،وتعهــد الســعودية بدفــع
[[[5
تعويضــات كمقدمــة نحــو التوصــل ألي اتفــاق وقــف إطــاق نــار.
وقــال غريفيــث يف إحاطــة أمــام مجلــس األمــن يف  14مايو/أيــار ،أنــه “تــم إحــراز تقــدم
كبيــر” يف املفاوضــات ىلع خطــة األمــم املتحــدة ،وتحديــدا فيمــا يخــص وقــف إطــاق
النــار ،ولكنــه أشــار إلــى وجــوب التوافــق ىلع جميــع جوانــب االتفــاق قبــل اإلعــان عنــه.
كمــا شــدد غريفيــث ىلع أهميــة التدابيــر االقتصاديــة واإلنســانية املفصلــة يف الخطــة
ملســاعدة اليمــن يف مواجهــة فيــروس كورونــا [[5[.وعقــد غريفيــث محادثات مــع املتحدث
[[[5
باســم جماعــة الحوثييــن وكبيــر مفاوضيهــا ،محمــد عبــد الســام ،يف  22مايو/أيــار.
عقــد تجــدد القتــال بيــن القــوات الحكوميــة والقــوات التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبي
يف مايو/أيــار التفــاوض ىلع وقــف إطــاق النــار يف كل أرجــاء اليمــن .ويف  14مايو/أيــار،
[ [[5وزارة الخارجيــة اليمنيــة ،تغريــدة عــى تويــر" ،الحضرمــي :وافقــت الحكومــة عــى مبــادرة املبعــوث األمــم املتحــدة 23،"...مايو/أيــار https:// ،2020
twitter.com/yemen_mofa/status/1264150517418205185
حـرب يف اليمــن" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 10 ،أبريــل/
[" [[5تحديــث  #2بشــأن مبــادرة املبعــوث األممــي الخــاص إلن ـهـاء ال ـ
نيســان https://osesgy.unmissions.org/update-2-special-envoy%E2%80%99s-initiative-end-war-yemen ،2020
عـاء للدراســات
حـرب والجائحــة  -تقريــر اليمــن ،أبريل/نيســان  ،2020مركــز صن ـ
[" [[5الحوثيــون يقدمــون خطــة ســام تطالــب بانســحاب التحالــف" ،ال ـ
سـراتيجية 5 ،مايو/أيــار https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/9849#Houthis_Release_Peace_ ،2020
اال ـ
Plan_Demanding _Coalition_Withdrawal
[" [[5إحاطــة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 14 ،مايو/أيــار ،2020
https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-nations-security-council-un-special-envoy-yemen-%E2%80%93-mrmartin-griffiths-1
[" [[5الحكومــة اليمنيــة تعلــن املوافقــة عــى ا ـقـراح املبعــوث االممــي وتدعــوه لكشــف املعرقــل للســام" ،املصــدر أوناليــن 23 ،مايو/أيــار https://al- ،2020
masdaronline.net/national/833
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دعــا مجلــس األمــن الطرفيــن إلــى تخفيــف التوتــر العســكري والعــودة إلــى اتفــاق الريــاض،
داعيــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بالتحديــد إلــى “العــودة عــن أي إجــراءات تتحــدى
شــرعية اليمــن وســيادته ووحدتــه وســامته بمــا يف ذلــك تحويــل اإليــرادات”( [[5[.انظــر:
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يســيطر ىلع إيــرادات عــدن مفاقمــا مشــاكل الحكومــة
االقتصاديــة) وتمثــل موقــف مبعــوث األمــم املتحــدة يف أن يكــون املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي ممثـ ً
ا ضمــن وفــد حكومــة هــادي يف أي محادثــات ســام مســتقبلية كمــا نــص
اتفــاق الريــاض.

مجلس األمن يخطط التخاذ قرار بدعم اتفاق وقف إطالق النار يف اليمن
يف حــال تــم التوصــل إلــى اتفــاق وقــف إطــاق نــار ،مــن املتوقــع أن يناقــش مجلــس األمن
قــرارًا يدعــم خطــة املبعــوث االممــي .وبحســب مصــدر دبلوماســي ،طلــب غريفيــث خــال
اجتمــاع مغلــق مــن مجلــس األمــن أن يضفــي طابعــا رســميًا لدعمــه أي اتفــاق محتمــل.
ومــن املحتمــل أن يشــمل أي قــرار جديــد دعــوات إلــى األطــراف املتحاربــة لخفــض التوتــر
ـد
وااللتــزام بوقــف إطــاق نــار يف أرجــاء البــاد .شــكل نقــاش أي قــرار متعلــق باليمــن تحـ ٍ
كبيــر بالنظــر للقلــق الســعودي مــن أن أي نتيجــة نهائيــة ملزمــة مــن شــأنها أن تقــوض
قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،2216الــذي تســتخدمه الريــاض كمبــرر لتدخلهــا العســكري يف
اليمــن .ولكــن مــن غيــر املرجــح أن يعــارض أو يغيــر أي قــرار جديــد القــرار رقــم  ،2216نظــرًا
لقــدرة الريــاض املثبتــة ىلع اســتغالل عالقتهــا مــع أعضــاء مجلــس األمــن لكــي تتماشــى
[[[5
نتائــج املجلــس النهائيــة مــع أهدافهــا.
وباإلضافــة إلــى تجديــد اآلليــات مثــل نظــام عقوبــات األمــم املتحــدة وعمــل بعثــة األمــم
املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة ،فقــد كان آخــر قــرار اتخــذه مجلــس األمــن بشــأن اليمــن
هــو اإلقــرار باتفاقيــة ســتوكهولم يف ديســمبر/كانون األول  .2018وىلع الرغــم مــن أن
مجلــس األمــن ،ال ســيما أعضــاءه الخمســة الدائميــن ،غال ًبــا مــا يتباهــى بأنــه متحــد فيمــا
يخــص ملــف اليمــن ،فقــد كشــفت آخــر مفاوضــات بشــأن القــرار  2511الــذي أقــر يف فبرايــر/
شــباط  ،2020لتمديــد حظــر األســلحة الذي تفرضــه األمم املتحــدة ىلع الحوثييــن ولتجديد
[[[5
واليــة فريــق الخبــراء لعــام آخــر ،أن الخالفــات بيــن أعضــاء املجلــس ال تــزال قائمــة.
ومــن املرجــح أن تدعــم الواليــات املتحــدة اإلشــارة إلــى إيــران إذ اتهمتهــا مــرارا بتســليح
الحوثييــن [[5[.وحــذرت روســيا مجلــس األمــن مــرة أخــرى يف فبراير/شــباط ،مــن لــوم أطــراف
[[[6
محــددة يف أي قــرارات مســتقبلية.

[" [[5إحاطــة مجلــس األمــن بشــأن اليمــن" ،البعثــة الدائمــة ألملانيــا لــدى األمــم املتحــدة 14 ،مايو/أيــار https://new-york-un.diplo.de/un-en/ ،2020
news-corner/200514-unsc-yemen/2340874
سـراتيجية 9 ،أبريل/نيســان ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
ضـوخ مجلــس األمــن للســعودية" ،مركــز صن ـ
[ [[5وليــد الحريــري وني ـكـوالس أســك" ،خمــس ســنوات مــن ر ـ
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9661

سـراتيجية 29 ،فرباير/شــباط https://sanaacenter. ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
حـرب عــى املعونــات ،تقريــر اليمــن ،ينايــر  -فربايــر  ،"2020مركــز صن ـ
[" [[5ال ـ
org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/9320#international-developments
سـراتيجية 5 ،مايو/أيــار https://sanaacenter.org/ ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
حـرب والجائحــة  -تقريــر اليمــن ،أبريل/نيســان  ،"2020مركــز صن ـ
[" [[5ال ـ
publications/the-yemen-review/9849#UN_in_Brief
[" [[6تصريحــات ممثــل روســيا الدائــم لــدى األمــم املتحــدة فاســييل نيبينزيــا لتربيــر تصويــت بــاده عــى مشــروع ـقـرار اململكــة املتحــدة بشــأن نظــام العقوبــات
اليمنيــة" ،البعثــة الدائمــة لروســيا لــدى األمــم املتحــدة 25 ،فرباير/شــباط https://russiaun.ru/en/news/yemen250220 ،2020
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اتفاق وقف إطالق النار يف الحديدة يف خطر بعد مغادرة مراقبي األمم
املتحدة
يبــدو أن الهدنــة يف الحديــدة قــد انهــارت كليــا عقــب توقــف تطبيــق آليــة مراقبــة وقــف
إطــاق النــار ومغــادرة معظــم أفــراد بعثــة األمــم املتحــدة البــاد ،يف الوقــت الــذي تركــزت
فيــه الجهــود الدبلوماســية ىلع التفــاوض حــول وقــف القتــال يف أرجــاء البــاد .تصاعــد
القتــال يف املحافظــة خــال شــهر مايو/أيــار حيــث شــهدت جبهــات القتــال قصفــا من كال
الطرفيــن وتبــادال إلطــاق رصــاص القنــص .تمتــد خطــوط التمــاس الرئيســية مــن مديريتــي
الدريهمــي وحيــس إلــى الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن مدينــة الحديــدة.
لــم تعمــل لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار التابعــة لألمــم املتحــدة واملكلفــة بمراقبــة
وقــف إطــاق النــار منــذ شــهور .ويف مــارس/آذار ،علقــت الحكومــة اليمنيــة مشــاركتها يف
اللجنــة بعــد أن اســتهدف قنــاص حوثــي ،حســبما ُزعــم ،العقيــد محمــد الصليحــي ،أحــد
أعضــاء فريــق املراقبــة عــن الجانــب الحكومــي .تــويف الصليحــي يف أبريل/نيســان متأثــرًا
بجراحــه [[6[.وكان غريفيــث قــد قــال ملجلــس األمــن يف أبريل/نيســان إن وقــف إطــاق النــار
ينتهــك بشــكل يومــي وأن عمــل لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار توقــف عمل ًيــا منــذ إصابــة
[[[6
الصليحــي.
بحلــول أوائــل مايو/أيــار ،كان بعــض أعضــاء بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة
قــد انتقلــوا إلــى ُعمــان .يف  4مايو/أيــار ،نشــرت وكيلــة األميــن العــام للشــؤون السياســية
وبنــاء الســام ،روزمــاري ديكارلــو ،صــورة ىلع تويتــر لســفينة األمــم املتحدة التي اســتضافت
العمانــي هيثم
اجتماعــات لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار ،وتوجهــت بالشــكر إلــى الســلطان ُ
[[[6
بــن طــارق ملســاعدته يف “إعــادة التموضــع املؤقــت لبعــض أفــراد البعثــة”.
رســت الســفينة األمميــة “أنتاركتــك دريــم” يف صاللــة حيــث رتبــت األمــم املتحــدة عــودة
موظفــي لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار إلــى بلدانهــم ،حســبما قــال مصــدر يف األمــم
املتحــدة ملركــز صنعــاء .مــن جهتــه ،قــال رئيــس لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار الفريــق
أبهيجيــت غوهــا ،الــذي بقــي يف الحديــدة مــع عــدد قليــل من املســاعدين حســب املصدر
الســابق ،ملجلــس األمــن يف جلســة مغلقــة يف  14مايو/أيــار ،أنــه يريــد إعــادة فتــح خــط
اتصــال بيــن األطــراف اليمنيــة خــال الشــهرين إلــى األربعــة أشــهر القادمــة.
وقــال مصــدر دبلوماســي يمنــي ملركــز صنعــاء إن الحكومــة أعــدت قائمــة باملطالــب التــي
يجــب تلبيتهــا قبــل أن تنضــم إلــى لجنــة تنســيق إعــادة االنتشــار .وتشــمل هــذه املطالــب
فتــح تحقيــق يف حادثــة القنــص وتغييــر موقــع مقــر األمــم املتحــدة يف الحديــدة (الواقع
أراض يســيطر عليهــا الحوثيــون) إلــى موقــع محايــد والســماح
حال ًيــا يف فيــات يف ٍ
ملوظفــي األمــم املتحــدة بحريــة التنقــل يف املدينــة.
يف هــذه األثنــاء ،تركــزت جهــود األمــم املتحــدة الدبلوماســية الــذي يبذلهــا مكتــب
املبعــوث الخــاص ىلع التوســط لوقــف إطــاق نــار يف جميــع أرجــاء اليمــن ،وال ســيما
حـويث يف الحديــدة" ،الشــرق األوســط 19 ،أبريل/نيســان https://aawsat.com/english/home/ ،2020
[" [[6وفــاة ضابــط يمنــي أصيــب برصــاص قنــاص ـ
article/2241436/yemeni-officer-succumbs-houthi-sniper-shot-hodeidah
[" [[6إحاطــة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن الســيد مارتــن غريفيــث" ،ريليــف ويــب 16 ،أبريل/نيســان https://reliefweb. ،2020
int/report/yemen/briefing-united-nations-security-council-un-special-envoy-yemen-mr-martin-griffiths-0
[ [[6روزمــاري ديكارلــو ،تغريــدة عــى تويــر" ،شــكرًا ســلطان هيثــم وعمــان عــى املســاعدة الســخية لبعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة  4 ،"...مايو/أيــار
https://twitter.com/DicarloRosemary/status/1257401043782119424 ،2020
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ملنــع معركــة قــد تدمــر مدينــة مــأرب بــدالً مــن التركيــز ىلع نــزع الســاح يف الحديــدة
طبقــا ملــا نــص عليــه اتفــاق ســتوكهولم .ومــن دون شــك يبــدو أن االتفــاق الــذي وقــع يف
ديســمبر/كانون األول  ،2018وتضمــن وقــف إطــاق النــار لوقــف هجــوم القــوات الحكوميــة
ىلع الحديــدة وتبــادل أســرى وبيــان تفاهــم حــول تعــز مي ًتــا ،إذ لــم يظهــر أي مــن الطرفيــن
التزامــا حقيق ًيــا باحتــرام الشــروط املتفــق عليهــا يف الســويد .كمــا يبــدو ً
أيضــا أن األمــم
ً
املتحــدة قــد قبلــت بهــذا الوضــع وتركــز اآلن ىلع صياغــة اتفــاق مســتقبلي يشــمل وقــف
إطــاق النــار وتبــادل أســرى بشــكل أوســع ،ومــن شــأنه يف هــذه الحالــة أن ُيحــدث ويحــل
محــل اتفــاق ســتوكهولم.

حالق يرتدي قفازات وكمامة بعد تفشي فيروس كورونا يقص شعر صبي قبل عيد الفطر ،يف بصنعاء ،يف  21مايو/أيار
 // 2020الصورة ملركز صنعاء ،التقطها عاصم البوسي
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التطورات األخرى في اليمن

التطورات االقتصادية
املجلس االنتقالي الجنوبي يسيطر ىلع إيرادات عدن مفاقمًا مشاكل
الحكومة االقتصادية
عمــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بعــد إعالنــه اإلدارة الذاتيــة يف الجنــوب ىلع تأميــن
العائــدات املتولــدة محل ًيــا يف مدينــة عــدن الســاحلية الجنوبيــة يف أوائــل مايو/أيــار.
شــملت هــذه املحــاوالت تحصيــل إيــرادات مينــاء عــدن ،التــي تتضمــن بشــكل أساســي
الجمــارك والضرائــب ىلع االســتيراد ورســوم خدمــات املوانــئ [[6[.وقــال مصــدر مالــي ملركــز
صنعــاء أن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أغلــق مكتــب البنــك املركــزي اليمنــي باملينــاء
وصــادر عوائــد الجمــارك ورســوم االســتيرادُ .تــودع إيــرادات املينــاء حاليــا يف حســاب لــدى
البنــك االهلــي اليمنــي يف عــدنً [[6[.
وفقــا لتقديــر قدمــه أحــد املســؤولين الحكومييــن،
فــإن املينــاء يولــد متوســط إجمالــي يومــي مــن اإليــرادات يتــراوح بيــن  200إلــى  300مليون
ريــال يمنــي (أي بيــن  282ألــف دوالر أمريكــي إلــى  483ألــف دوالر أمريكــي تقري ًبــا بحســب
[[[6
ســعر الصــرف بعــدن يف نهايــة مايو/أيــار ،البالــغ  708ريــال يمنــي لــكل دوالر أمريكــي).
ويف  4مايو/أيــار ،أعلــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن تشــكيل اللجنــة االقتصاديــة
وعيــن عبــد الســام حميــد رئيســا للجنــة .بعدهــا بثالثــة أيــام ،أكــد حميــد أن عــددًا
العليــاُ ،
مــن املؤسســات االقتصاديــة العامــة فتحــت حســاباتها الخاصــة يف البنــك األهلــي بنــا ًء
ىلع طلــب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ولجنتــه االقتصاديــة العليــا [[6[.ومــن أبــرز الجهــات
التــي قيــل أنهــا فتحــت حســابات لــدى البنــك األهلــي شــركة مصــايف عــدن ،وشــركة
النفــط اليمنيــة فــرع عــدن ،وســلطات الجمــارك املحليــة املوجــودة يف املعــا واملنطقــة
[[[6
الحــرة يف عــدن وغيرهــا مــن املؤسســات.
فقــدان الحكومــة لإليــرادات مــن عــدن يضعهــا يف وضــع اقتصــادي أكثــر هشاشــة بعــد
االنخفــاض الكبيــر يف عائــدات النفــط الخــام بســبب االنخفــاض الهائــل يف أســعار النفــط
العامليــة الــذي بــدأ يف مــارس/آذار مــن هــذا العــام [[6[.خــال العــام  ،2019كانــت الحكومــة
ُتصــدر النفــط الخــام بمتوســط ســعر  65دوالًرا للبرميــل الواحــد ،ووصــل إجمالــي عائــدات
[ [[6مقابالت مركز صنعاء مع مسؤولني محليني يف عدن يف مايو/أيار  2020بما يف ذلك موظف يف ميناء عدن ومسؤولني مصارف يف عدن.
[ [[6املصدر نفسه.

[ [[6مقابالت مركز صنعاء مع مسؤول مصريف يمني كبري ،مايو/أيار ،2020

[" [[6املؤسســات واملرافــق اإليراديــة تســتكمل فتــح حســابات لهــا يف البنــك األهــي" ،املجلــس االنتقــايل الجنوبــي 7 ،مايو/أيــار https://stcaden.com/ ،2020
news/11876
[ [[6املصدر نفسه.

سـراتيجية 6 ،أبريل/نيســان https:// ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
صـراع اليمنــي" ،مركــز صن ـ
[ [[6أن ـتـوين بيســويل" ،ملــاذا تبقــى العوامــل االقتصاديــة يف قلــب ال ـ
sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9634
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تصديــر النفــط الخــام بحلــول نهايــة العــام مــا يقــدر بـــ  600مليــون دوالر [[7[.ارتفعــت أســعار النفط
العامليــة بشــكل طفيــف وهامشــي منــذ االنخفــاض املفاجــئ يف مــارس/آذار ،واعتبــاًرا مــن 26
مايو/أيــار ،بلــغ ســعر خــام برنــت  35دوالًرا للبرميــل .وبالتالــي يعتبــر صــايف اإليــرادات بعــد تغطية
تكاليــف التشــغيل لشــركات النفــط الحكوميــة صافــر وبتــرو مســيلة منخفــض الجــدوى .اســتأنفت
شــركة صافــر التــي تشــرف ىلع بلــوك  18يف مــأرب تصديــر النفــط الخــام يف النصــف الثانــي
مــن عــام  2019عبــر محطــة النشــيمة يف شــبوة ،يف حيــن اســتأنفت شــركة بتــرو مســيلة التــي
تشــرف ىلع بلــوك  10وبلــوك  14يف حضرمــوت أنشــطة إنتــاج وتصديــر النفــط الخــام بشــكل
متقطــع نظــ ًرا العتمــاد الحكومــة ىلع عائــدات الهيدروكربونــات كمصــدر رئيســي إليراداتهــا،
فــإن انخفــاض أســعار النفــط العامليــة ســيجعلها تكافــح ملنــع املزيــد مــن اتســاع فجــوة العجــز
[[[7
املتراكــم يف امليزانيــة.

ً
حديثا قد تزيد من انخفاض قيمة الريال
األوراق النقدية املطبوعة
يبــدو أن الحكومــة املعتــرف بهــا دول ًيــا اســتجابت لفقــدان اإليــرادات من عــدن وانخفــاض صادرات
النفــط الخــام مــن خــال طلــب الحصــول ىلع املزيــد مــن عملــة الريــال اليمنــي املطبوعــة
حدي ًثــا ،إذ تدعــي بعــض التقديــرات وصــول  250مليــار ريــال يمنــي مــن األوراق النقديــة املطبوعة
مؤخــرا إلــى عــدن خــال األســبوع الثالــث مــن مايو/أيــار [[7[.ولكــن ليــس مــن املرجــح أن يضــع
البنــك املركــزي اليمنــي الــذي تديــره الحكومــة يف عــدن هــذه األوراق النقديــة للتــداول ىلع
الفــور ،فطبقــا ملســؤول مصــريف يمنــي ،توضــع األوراق النقديــة الجديــدة عمومــا يف خزانــة
مخصصــة ثــم يتــم ضخهــا تدريجيــا يف الســوق بحســب الكميــة املتداولــة [[7[.ولكــن مــن دون
إجــراءات تعــوض النشــاط االقتصــادي للبلــد ،فــإن إصــدار أوراق نقديــة إضافيــة ســيضع املزيــد
مــن الضغــط الهبوطــي ىلع قيمــة الريــال يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة ،بينمــا
ســيكون تأثيرهــا طفيفــا يف مناطــق ســيطرة الحوثييــن بســبب حظــر األخيريــن التــداول بهــا يف
املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم يف يناير/كانــون الثانــي [[7[.كمــا قــد تــؤدي طباعــة املزيــد مــن
[[[7
األمــوال إلــى تأثيــر تضخمــي ملحــوظ يف املناطــق التــي ال يســيطر عليهــا الحوثيــون.
منــذ نقــل مقــر البنــك املركــزي مــن صنعــاء إلــى عــدن عــام  2016حاولــت الحكومــة اليمنيــة
تغطيــة العجــز يف امليزانيــة مــن خــال طباعــة حوالــي  1.7تريليــون مــن األوراق النقديــة
[[[7
الجديــدة.

ً
وفقا ملعلومات تمت مشاركتها مع مركز صنعاء من قبل مصدر داخل الحكومة اليمنية ،فرباير/شباط .2020
[[[7

[ [[7أنتوين بيسويل" ،ملاذا تبقى العوامل االقتصادية يف قلب الصراع اليمني" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 6 ،أبريل/نيسان https://sanaacenter. ،2020
org/ar/publications-all/analysis-ar/9634

صـريف يمنــي 19 ،مايو/أيــار ،2020
عـاء مــع مســؤول م ـ
صـول  252مليــار ريــال 19،"...مايو/أيــار  ،2020مقابلــة مركــز صن ـ
[ [[7مصطفــى نعمــان ،تغريــدة عــى تويــر" ،أخبــار و ـ
https://twitter.com/MustaphaNoman/status/1262653542382403585
[ [[7مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول مصريف يمني 19 ،مايو/أيار .2020

سـراتيجية 21 ،ينايــر/
عـاء للدراســات اال ـ
طـرة" ،مركــز صن ـ
حـرب مــن أجــل الســيطرة النقديــة تدخــل مرحلــة جديــدة خ ـ
شـرة االقتصاديــة اليمنيــة :ال ـ
[ [[7أن ـتـوين بيســويل" ،الن ـ
كانــون الثــاين https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500 ،2020
[ [[7املصدر نفسه.

[ [[7املصدر نفسه.

مايو/أيار 2020

الوديعة السعودية تنخفض إلى أقل من  200مليون دوالر ،وانخفاض سريع
لقيمة العملة يلوح يف األفق
قــال مســؤول مصــريف يمنــي كبيــر يف عــدن ملركــز صنعــاء ،أنــه لــم يتبـ َ
ـق ســوى أقــل مــن
 200مليــون دوالر أمريكــي مــن الوديعــة الســعودية البالغــة  2مليــار دوالر أمريكــي ،خصصتها
الســعودية للحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دول ًيــا يف مــارس/آذار  [[7[.2018البنــك املركــزي
اليمنــي الــذي تديــره الحكومــة بعــدن يســتخدم هــذه األمــوال مــن الوديعــة املخصصــة
لضمــان اســتيراد الســلع الغذائيــة األساســية – تحديــدا األرز والقمــح والســكر والحليــب وزيــت
الطهــي منــذ شــهر يونيو/حزيــران  [[7[.2018وأضيفــت األدويــة األساســية إلــى هــذه القائمــة
يف وقــت الحــق [[7[.آخــر مــرة أعلنــت فيــه الحكومــة تخصيــص أمــوال الوديعــة الســعودية
كان يف  1أبريل/نيســان ،حيــن قالــت أن البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن أصــدر خطابــات
[[[8
اعتمــاد بقيمــة  127مليــون دوالر أمريكــي.
مثلــت الوديعــة الســعودية عامــل اســتقرار رئيســي للريــال اليمنــي ،ومكنــت الحكومــة
مــن تأميــن النقــد األجنبــي ملســتوردي املــواد الغذائيــة بطريقــة منظمــة .وقــال خبيــر
اقتصــادي يمنــي ملركــز صنعــاء إن هنــاك حاجــة إلــى حوالــي  80مليــون دوالر شــهر ًيا
لتغطيــة إجمالــي متطلبــات اليمــن مــن الغــذاء املســتورد ،حيــث تســتورد البــاد مــا يصــل
إلــى  %90مــن موادهــا الغذائيــة [[8[.هــذا ويســتخدم عــدد مــن املســتوردين شــركات الصرافة
اليمنيــة للحصــول ىلع العمــات األجنبيــة وتحويلهــا للدفــع للمصدريــن.
الســعودية ،التــي تواجــه حال ًيــا عج ـ ًزا يف ميزانيتهــا بســبب انخفــاض أســعار النفــط ،لــم
تشــر إلــى مــا إذا كانــت ســتتدخل مال ًيــا مــرة أخــرى عندمــا تســتنفد األمــوال املتبقيــة
يف البنــك املركــزي اليمنــي .وبالنظــر إلــى التحديــات الحاليــة التــي تواجههــا الحكومــة
اليمنيــة يف الحصــول ىلع النقــد األجنبــي بشــكل مســتقل ،يتوقــع أن تنخفــض قيمــة
الريــال اليمنــي بشــكل ســريع يف حــال عــدم ضــخ كبيــر للنقــد األجنبــي مــن الســعودية
أو جهــات خارجيــة أخــرى .ويقــدر اقتصاديــو مركــز صنعــاء أن قيمــة الريــال قــد تقتــرب مــن
ألــف ريــال يمنــي لــكل دوالر أمريكــي بحلــول نهايــة العــام .بلغــت قيمــة الريــال اليمنــي يف
نهايــة مايو/أيــار  602ريــال لــكل دوالر أمريكــي يف صنعــاء ،و 708ريــال لــكل دوالر أمريكــي
يف عــدن .ســيؤدي هــذا األمــر إلــى تضخــم حــاد يف ســعر جميــع الســلع التــي يتــم شــراؤها
محل ًيــا تقريبــا ،وبالتالــي إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف البــاد ،والتــي تعتبــر بالفعــل
مــن بيــن أســوأ األزمــات يف التاريــخ الحديــث.

[ [[7مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول مصريف يمني كبري يف عدن 11 ،مايو/أيار ،2020

سـراتيجية 17 ،يوليو/تمــوز https://sanaacenter.org/ar/ ،2018
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[7اليمــن يف األمــم املتحــدة  -تقريــر يونيو/حز ـيـران  ،"2018مركــز صن ـ
publications-all/yemen-at-the-un-ar/6279
[ [[7مقابلة مركز صنعاء مع مستورد أغذية يمني ،ديسمرب/كانون األول .2018

[ [[8املجلــس االقتصــادي األعــى ،تغريــدة عــى تويــر" ،دفعــات جديــدة مــن خطابــات اعتمــاد مدعومــة مــن الســعودية  1 ،"...أبريل/نيســان https:// ،2020
twitter.com/SECYemen1/status/1245442894820933636
[ [[8مقابلة مركز صنعاء مع اقتصادي يمني 18 ،مايو/أيار .2020
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التطورات العسكرية واألمنية
عالقة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب بعمليات إطالق النار يف أمريكا تثير
أسئلة جديدة
أعلــن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي األمريكــي يف  18مايو/أيــار ،أنــه نجــح يف فتــح
هواتــف محمــد ســعيد الشــمراني ،املــازم يف ســاح الجــو الســعودي ،الــذي أطلــق النــار
يف محطــة بنســاكوال الجويــة البحريــة بواليــة فلوريــدا يف  6ديســمبر/كانون األول ،2019
وأســفر الحــادث عــن مقتــل ثالثــة بحــارة وإصابــة ثمانيــة آخريــن [[8[.ذكــر بيــان مكتــب
التحقيقــات الفيدرالــي أن الشــمراني كان ىلع تواصــل مــع تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة
العــرب ،ولكــن هــذا األمــر كان معروفــا بالفعــل إذ بــث التنظيــم يف شــهر فبراير/شــباط،
تســجيل فيديــو تضمــن وصيتــه باإلضافــة لرســائل بعثهــا إلــى التنظيــم [[8[.غيــر أن البيــان
ذكــر تفاصيــل أخــرى لــم تكــن معروفــة ،أهمهــا أن الشــمراني كان ىلع اتصــال بتنظيــم
ً
الحقــا إلــى القــوات الجويــة
القاعــدة يف جزيــرة العــرب منــذ العــام  ،2015وأنــه انضــم
الســعودية مــن أجــل تنفيــذ “عمليــة خاصــة”.
كمــا أشــار البيــان إلــى أن الشــمراني كان ىلع اتصــال باملســؤول اإلعالمــي يف التنظيــم
عبــد اهلل املالكــي الــذي اســ ُتهدف مؤخــ ًرا يف عمليــة أمريكيــة ملكافحــة اإلرهــاب يف
اليمــن ،وذلــك يف إشــارة واضحــة إلــى غــارة نفذتهــا طائــرة بــدون طيــار يف  13مايو/أيــار
ىلع مــأرب .أســفرت الغــارة عــن إصابــة املالكــي بجــروح بالغــة ،ممــا أدى إلــى بتــر أحــد
ســاقيه وقتــل عضــو آخــر يف التنظيــم [[8[.بينمــا أشــارت تقاريــر إخباريــة أخــرى إلــى أن
[[[8
املالكــي قتــل يف الغــارة.
ىلع الرغــم مــن ذلــك ال تــزال هنــاك ثالثــة أســئلة رئيســية حــول عالقــة الشــمراني بتنظيم
القاعــدة يف جزيــرة العرب:
• •هــل الشــمراني هــو مــن تواصــل مــع التنظيــم عــام  ،2015أم أن التنظيــم هــو مــن قــام
بتجنيد ه ؟
• •هــل كان الشــمراني عضــوا يف التنظيــم ،أي شــخص أقســم ىلع الوالء وبايــع التنظيم،
أم مجــرد مؤيــد وشــخص ذو فكر مشــابه؟
• •هــل أصــدر التنظيــم التعليمــات بشــأن توقيــت وهــدف الهجــوم ،أم أنــه قــدم لــه
املشــورة فقــط عندمــا كان يخطــط لهجماتــه؟

سـاكوال البحريــة الجويــة 18 ،مايو/أيــار https://www.justice.gov/opa/ .2020
حـول إطــاق النــار يف محطــة بين ـ
[ [[8وزارة العــدل األمريكيــة ،بيــان صحفــي ـ
pr/attorney-general-william-p-barr-and-fbi-director-christopher-wray-announce-significant
سـاكوال 2 ،فرباير/شــباط  .2020اطلــع عليــه عــر موقــع jihadology.net، https://
[ [[8قاســم الريمــي ،الهجــوم عــى القاعــدة الجويــة األمريكيــة يف بين ـ
jihadology.net/2020/02/02/new-video-message-from-al-qaidah-in-the-arabian-peninsulas-shaykh-qasim-al-raymi/and-satisfy-the-breasts-of-a-believing-people-blessing-and-adoption-of-the-attack-on-the-american
سـرار ،تغريــدة عــى تويــر" ،تــم الكشــف عــن اســمني 14 ،"...مايو/أيــار https://twitter.com/YemeniFatima/ ،2020
[ [[8فاطمــة اال ـ
status/1260899569401036800
سـاكوال والقاعــدة" ،نيويــورك تايمــز 18 ،مايو/أيــار
[ [[8كايتــي بــر وآدم جولدمــان" ،مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل يجــد روابــط بــن مطلــق النــار يف بين ـ
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/justice-department-al-qaeda-florida-naval-base-shooting.
،2020
html?smid=tw-share
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تعتبــر هــذه األســئلة مهمــة ،ليــس ملــا توفــره مــن معلومــات عــن الشــمراني فقــط،
بــل أن اجوبتهــا قــد تســاعد يف فهــم التنظيــم وأمــوره الداخليــة بشــكل أوضــح ،فض ـ ً
ا
عــن تحديــد التهديــد الــذي يشــكله حاليــا .ىلع ســبيل املثــال إذا تواصــل الشــمراني مــع
القاعــدة يف جزيــرة العــرب فهــذا شــيء ،أمــا إذا كان التنظيــم هــو مــن يقــوم بتجنيــد
تمامــا ،ويعتبــر
أفــراد لالنضمــام إلــى القــوات املســلحة الســعودية فهــذا شــيء مختلــف
ً
مؤش ـ ًرا ىلع أن مــا جــرى ليــس حادثــة فرديــة بــل عمــا منظمــا بشــكل أوســع .وباملثــل
فــإن صفــة عضويــة الشــمراني ومســتوى تأثير/مشــاركة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب
يف هجومــه أمــر مهــم للغايــة .إذا كان التنظيــم قــدم للشــمراني املشــورة فقــط بشــأن
الهجــوم وبالتالــي الشــمراني هــو مــن خطــط للهجــوم بشــكل عــام ،فهــذا يخبرنــا تفاصيــل
عــن الشــمراني أكثــر ممــا يخبرنــا عــن التنظيــم .ولكــن إذا مــا كان تنظيــم القاعــدة هــو مــن
أمــر ووجــه الشــمراني لتنفيــذ مــا وصفــه أحــد املحلليــن بأنــه إعــادة لهجــوم فــورت هــود
وليتــل روك ،فــإن ذلــك يشــير إلــى أن التخطيــط العملياتــي الخارجــي للقاعــدة يف جزيــرة
[[[8
العــرب لــم يتقــدم كثي ـ ًرا ىلع مــدى العقــد املاضــي.
يف  21مايو/أيــار ،أي بعــد ثالثــة أيــام مــن إعــان مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي تفاصيــل
قضيــة الشــمراني ،وقــع إطــاق نــار آخــر يف قاعــدة عســكرية يف كوربــوس كريســتي،
عامــا
بواليــة تكســاس ،حيــث حــاول املشــتبه بــه آدم ســالم الســهلي البالــغ مــن العمــر ً 20
الدخــول بالســيارة عبــر بوابــة أمنيــة يف املحطــة الجويــة البحريــة ،ممــا أدى إلــى إصابــة
أحــد الحــراس الــذي تمكــن مــن وضــع حاجــز يف الوقــت املناســب ملنــع الســهلي مــن
دخــول القاعــدة [[8[،بينمــا أطلــق حــراس آخــرون النــار ىلع الســهلي وأردوه قتيــ ً
ا .ومــن
الجديــر بالذكــر أن منشــورات الســهلي ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي تعبــر عــن دعمــه
لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وجماعــات إرهابيــة أخــرى ،إال أنــه ال يوجــد حتــى اآلن
أي دليــل ىلع أن الســهلي كان ىلع اتصــال بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب.

صدوع داخل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
هنــاك شــائعات يتــم تداولهــا داخــل اليمــن عــن صــدوع داخــل تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة
العــرب .أوجــز محمــد الباشــا ،املحلــل اليمنــي البــارز ،يف سلســلة تغريــدات ىلع تويتــر
أحــد هــذه االنقســامات بيــن كبــار قــادة التنظيــم تتضمــن خالفــات بيــن القائــد الجديــد
خالــد باطــريف وســعد بــن عاطــف العولقــي ،وكالهمــا ىلع قائمــة املطلوبيــن للواليــات
املتحــدة االمريكيــة ،وأيضــا خالفــات بيــن القــادة اإلقليمييــن أبــو عمــر النهــدي وأبــو داود
[[[8
الصيعــري وأبــو الوليــد الحضرمــي.
ليــس مــن املســتغرب أن تظهــر هــذه التقاريــر يف الوقــت الــذي يحــاول فيــه باطــريف،
الــذي عيــن زعيمــا للتنظيــم يف فبراير/شــباط ،خلفــا لقاســم الريمــي ،تعزيــز ســيطرته ىلع
تنظيــم يعانــي مــن انقســام متزايــد.

ً
"حقــا ال يختلــف ك ـث ًـرا…" 19 ،مايو/أيــار https://twitter.com/stick631/ .2020
[ [[8ســكوت ســتيوارت ،تغريــدة عــى تويــر،
s t at u s / 1 2 6 2 6 8 0 9 7 4 0 9 0 9 6 0 8 9 6
[ [[8خوان أ .لوزانو ،لوليتا يس بالدور ومايك بالسامو" ،مطلق النار يف قاعدة تكساس البحرية أعرب عن دعم رجال الدين" ،أسوشيتد برس 22 ،مايو/أيار
https://apnews.com/85c99e51c39686f2fb742978c4ff0237،2020
[ [[8محمــد الباشــا ،تغريــدة عــى تويــر" ،بعــد مزاعــم الغــارة الجويــة 22 ،"...مايو/أيــار https://twitter.com/BashaReport/ ،2020
status/1263919918610874370
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يف عهــد قاســم الريمــي ،ســلف باطــريف ،الــذي ُقتــل بغــارة لطائــرة أمريكيــة بــدون طيــار
يف يناير/كانــون الثانــي ،عانــى تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ىلع عــدة أصعــدة.
فعلــى ســبيل املثــال ،لــم يتمكــن التنظيــم مــن العثــور ىلع بديــل للشــخصيات الرئيســية
جميعــا يف غــارات
مثــل ســعيد الشــهري وأنــور العولقــي وإبراهيــم العســيري ،الذيــن قتلــوا
ً
أمريكيــة بطائــرات بــدون طيــار .تفاقمــت مشــكلة عــدم القــدرة ىلع إيجــاد بــدالء مــع
ظهــور ونمــو تنظيــم داعــش يف العــراق وســوريا ،إذ انضــم إليــه العديــد مــن املجنديــن
األجانــب الذيــن كانــوا يســافرون إلــى اليمــن يف الســنوات املاضيــة .كمــا عانــى تنظيــم
ً
ووفقــا لصحيفــة
القاعــدة مــن وجــود العديــد مــن الجواســيس واملخبريــن يف صفوفــه.
نيويــورك تايمــز ،تمكنــت الواليــات املتحــدة مــن تحديــد موقــع الريمــي وتتبعــه بفضــل
[[[8
مخبــر يف صفــوف التنظيــم.
يبــدو أن باطــريف يــرى أن وظيفتــه هــي إعــادة ترتيــب التنظيــم وتوحيــد صفوفــه ،ولكنــه
قــد يكــون متعجـ ً
ا بذلــك قبــل أن يضمــن اســتمراره بقيــادة التنظيــم ،فمــن الجديــر بالذكــر
أنــه لــم يقــع االختيــار عليــه باإلجمــاع ليحــل محــل الريمــي ،حيــث قــال التنظيــم يف حينــه
[[[9
أنــه لــم تتــم استشــارة الجميــع داخــل التنظيــم بســبب صعوبــات يف التواصــل.
تشــمل القضايــا التــي يختلــف فيهــا بعــض القــادة مــن املســتوى املتوســطيف التنظيــم
مــع باطــريف ،عمليــات اإلعــدام األخيــرة لثالثــة جواســيس مزعوميــن باإلضافــة إلــى عــزل
بعــض زمالئهــم مــن مناصبهــم كقــادة إقليمييــن ،وقــد أرســلت عناصــر يف التنظيــم بشــأن
[[[9
ذلــك شــكوى إلــى أيمــن الظواهــري ،زعيــم تنظيــم القاعــدة ،طالبيــن منــه التدخــل.

موجز بالتطورات العسكرية واألمنية:
• • 17مايو/أيــار :صــدت ناقلــة ترفــع العلــم البريطانــي هجومــا لقراصنــة يف خليــج
عــدن ،وقالــت شــركة “ســتولت تانكــرز” إن زورقيــن ســريعين اقتربــا مــن ســفينتها،
“ســتولت أبــال” ،ىلع بعــد  75ميـ ً
ا بحر ًيــا قبالــة الســواحل اليمنيــة ،وجــرى تبــادل
إلطــاق النــار بيــن حــراس مســلحين ىلع متــن ناقلــة الكيماويــات والقراصنــة
[[[9
املحتمليــن.
• • 27مايو/أيــار :انفجــرت عبــوة ناســفة بالقــرب مــن ســيارة للشــرطة يف مديريــة
شــبام بمحافظــة حضرمــوت ،مــا أســفر عــن مقتــل مديــر أمــن املنطقــة صالــح بــن
[[[9
علــي جابــر وثالثــة آخــرون.

[ [[8روكمينــي كاملــي وايريــك شــميت وجوليــان إي .بارنــس" ،الواليــات املتحــدة تســتهدف زعيــم تنظيــم القاعــدة يف اليمــن" ،نيويــورك تايمــز 31 ،يناير/كانــون
الثــاين https://www.nytimes.com/2020/01/31/world/middleeast/qaeda-yemen-alrimi.html#click=https://t.co/ ،2020
UAWpnsstpE
[ [[9حمــد بــن محمــود التميمــي" ،بيــان عــن استشــهاد الشــيخ قاســم الريمــي" 23 ،فرباير/شــباط  ،2020اطلــع عليــه عــر موقــع jihadology.net، https://
jihadology.net/2020/02/23/new-video-message-from-al-qaidah-in-the-arabian-peninsulas-shaykh-%E1%B8%A5amad/bin-ma%E1%B8%A5mud-al-tamimi-regarding-the-martyrdom-of-shaykh-abu-hurayrah-qasim-al-raymi
[" [[9عناصــر القاعــدة يف اليمــن يطالبــون الظواهــري التدخــل لحـ ّـل خالفــات داخليــة" ،أخبــار اآلن 27 ،أبريل/نيســان https://www.akhbaralaan. ،2020
/net/news/arab-world/2020/04/26
[" [[9إشــتباك مســلح يف البحــر عقــب محاولــة قراصنــة اقتحــام ناقلــة نفــط قبالــة ســواحل اليمــن" ،ذا ناشــيونال 18 ،مايو/أيــار https://www. ،2020
thenational.ae/world/mena/gunfight-at-sea-as-pirates-try-to-storm-tanker-off-yemen-coast-1.1020941
[" [[9اغتيال مدير أمن حضرمي" ،املصدر أونالين 27 ،مايو/أيار https://al-masdaronline.net/local/847 ،2020
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التطورات اإلنسانية والحقوقية
األمم املتحدة تحذر من وصم املهاجرين األفارقة بأنهم ناقلون لألمراض
أعربــت األمــم املتحــدة عــن قلقهــا بشــأن تزايــد رهــاب األجانــب يف اليمــن ووصمهــم
بأنهــم ناقلــون لألمــراض [[9[.أكــدت ســلطات الحوثييــن يف  5مايو/أيــار ،أن أول حالــة إصابــة
بفيــروس كورونــا يف مناطــق ســيطرتها كانــت ملواطــن صومالــي مــات يف أحــد الفنــادق
يف صنعــاء .وأكــد فحــص الحــق لجثــة الرجــل أنــه كان مصابــا بفيــروس كورونــا [[9[.وبحســب
[[[9
األمــم املتحــدة ،فــإن الرجــل يعيــش يف اليمــن منــذ أن لجــأ إليهــا وهــو طفــل.
اســتمر الالجئــون واملهاجــرون القادمــون مــن القــرن األفريقــي بدخــول اليمــن طــوال فتــرة
الحــرب ،محاوليــن الوصــول إلــى الســعودية ودول الخليــج األخــرى ،ولكنهــم فشــلوا يف كثيــر
مــن األحيــان .وقــال أحــد العامليــن يف مجــال املســاعدات اإلنســانية يف صنعــاء ملركــز
[[[9
صنعــاء إن هــذه الرحــات اســتمرت خــال انتشــار جائحــة كورونــا ،ولكــن بأعــداد أقــل.
مــن جهتهــا ،قالــت منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة إن املهاجريــن
الذيــن وصمــوا بأنهــم ناقلــون لألمــراض قــد تعرضــوا للمضايقــات الجســدية واللفظيــة
وحرمــوا مــن الرعايــة الطبيــة وأُرغمــوا ىلع التوجــه نحــو الجبهــات واملناطــق الصحراويــة
ُ
[[[9
وتقطعــت بهــم الســبل دون طعــام أو مــاء أو أي مــن الضروريــات األخــرى.

جـرة تعربــان عــن قلقهمــا بشــأن التمييــز ضــد املهاجريــن بســبب كورونــا يف اليمــن" ،منظمــة الصحــة العامليــة،
[" [[9منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــة الدوليــة لله ـ
 10مايو/أيــار http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/who-iom-raise-concern-over-covid-19-discrimination- ،2020
against-migrants-in-yemen.html?format=html
[" [[9وزيــر الصحــة يعلــن اكتشــاف حالــة مؤكــدة بفــروس كورونــا ملهاجــر صومــايل" ،وكالــة ســبأ 5 ،مايو/أيــار https://www.saba.ye/ar/ ،2020
news3096067.htm
[" [[9إخطار إعالمي :حول أول اصابة بفريوس كورونا يف صنعاء" ،االستجابة اإلنسانية 11 ،مايو/أيار https://www.humanitarianresponse. ،2020
info/fr/operations/yemen/media-advisory
[ [[9مقابلة مركز صنعاء مع عامل إغاثة يف صنعاء 25 ،مايو/أيار .2020

جـرة تعربــان عــن قلقهمــا بشــأن التمييــز ضــد املهاجريــن بســبب كورونــا يف اليمــن" ،منظمــة الصحــة العامليــة،
[" [[9منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــة الدوليــة لله ـ
 10مايو/أيــار http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/who-iom-raise-concern-over-covid-19-discrimination- ،2020
against-migrants-in-yemen.html?format=html
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موجز بالتطورات اإلنسانية والحقوقية:
• • 10مايو/أيــار :أعلنــت الســعودية أنهــا ستســتضيف مؤتمــر املانحيــن عبــر اإلنترنــت
للتبــرع لليمــن بالشــراكة مــع األمــم املتحــدة بتاريــخ  2يونيو/حزيــران [[9[،حيــث كان
مــن املقــرر عقــد هــذا املؤتمــر بدايــة يف الريــاض ،خــال أبريــل /نيســان ،ولكــن
تــم تأجيلــه حتــى إشــعار آخــر بســبب قيــود الســفر الدوليــة.
• • 17مايو/أيــار :كجــزء مــن اســتجابة أوروبيــة منســقة ،أعلــن االتحــاد األوروبــي أنــه
[[[10
تعهــد بتقديــم  55مليــون يــورو لدعــم اســتجابة اليمــن لجائحــة كورونــا.
• • 21مايو/أيــار :تــويف أحــد موظفــي برنامــج األغذيــة العاملــي املحلييــن متأثــرا
[[[10
بفيــروس كورونــا حســبما ذكــرت صحيفــة وول ســتريت جورنــال.
• • 28مايو/أيــار :هبطــت أول طائــرة قادمــة مــن عمــان يف مطــار ســيئون بمحافظــة
حضرمــوت يف إطــار خطــة حكوميــة إلعــادة اليمنييــن العالقيــن يف األردن ومصــر
[[[10
والهنــد.

[" [[9اململكــة تســتضيف مؤتمــر املانحــن لليمــن بمشــاركة األمــم املتحــدة مطلــع يونيــو املقبــل" ،وكالــة األن ـبـاء الســعودية 10 ،مايو/أيــار https://www. ،2020
spa.gov.sa/2084681
[" [[10اســتجابة االتحــاد األوروبــي العامليــة لفــروس كورونــا يف اليمــن ،دا ـئـرة العمــل الخارجــي األوروبــي" ،مايو/أيــار https://eeas.europa.eu/ ،2020
sites/eeas/files/eu_covid_19_yemen_final.pdf?fbclid=IwAR1JtnbYVULnjOQ7eHExe97l_ZmKa_8DZeymV5I7pjqtQsEpTkPfjDD45k
[ [[10سون إنجل راسموسن" ،وفاة موظف أمم متحدة بعد إصابته بفريوس كورونا يف اليمن الذي مزقته الحرب وسط تزايد عدد اإلصابات" ،وول سرتيت
جورنــال 21 ،مايو/أيــار https://www.wsj.com/articles/u-n-worker-dies-of-coronavirus-in-war-torn-yemen-as-cases- ،2020
surge-11590081307?redirect=amp
[" [[10مطــار ســيئون الــدويل يســتقبل أوىل الرحــات الجويــة لليمنيــن العالقــن يف الخــارج" ،اليمــن نــت 28 ،مايو/أيــار /https://theyemen.net ،2020
مطار-سيئون-الدويل-يســتقبل-أوىل-الرحالfbclid=IwAR16pQqjN8Q2SH17iYqBMFBTVD5Ezv5SL6LsEzDE8dNcjsKSdsNoVSMlytA?/
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التطورات الدولية

وجهة نظر :خيارات الرحيل من اليمن
تضع السعودية أمام مخاطر جسيمة
عبد الغني اإلرياني
أدى اســتمرار الصــراع الدائــر ضــد الحوثييــن لخمســة أعــوام يف اليمــن إلــى إنهاك الســعودية
سياســيًا وماليــا ،حيــث تكبــد الحــرب اململكــة  200مليــون ريــال ســعودي يوميــا ،مــا دفــع
بالريــاض إلــى إعــان وقــف إطــاق نــار أحــادي الجانــب يف  8أبريل/نيســان ،ومددتــه بعــد
أســبوعين كجــزء مــن محاوالتهــا للتوصــل إلــى حــل تفاوضــي يف ظــل خســارة بعــض
املناطــق لصالــح الحوثييــن .تزامنــت هــذه املبــادرة مــع جائحــة كورونــا ،مــا أمــن للســعودية
أرضيــة أخالقيــة للتراجــع عســكريًا وحفــظ مــاء الوجــه يف نفــس الوقــتُ .دعــي الحوثيــون
إلــى االمتثــال لوقــف إطــاق النــار ولكنهــم تجاهلــوا هــذه الدعــوات وردوا بوضــع شــروط
ســام ترقــى إلــى مــا يمثــل استســامًا ســعوديًا .ونظــرًا لتعنــت الحوثييــن ويــأس الريــاض
املتزايــد بعــد أن وصلــت إلــى طريــق مســدود ،يبــدو أن الســعوديين بــدأوا بإعــادة النظــر
يف تدخلهــم يف اليمــن مــن حيــث املبــدأ.
انطالقــا مــن تصرفــات الســعودية واآلراء التــي يعبــر عنهــا كتــاب مســتقلون أو بعــض
املحرريــن والناشــرين الذيــن يعكســون أفــكار كبــار املســؤولين الســعوديين ،يبــدو أن هنــاك
خياريــن قيــد النظــر:
الخيــار األول هــو التوصــل إلــى اتفــاق مــع الحوثييــن وتــرك األطــراف اليمنيــة األخــرى
لتدافــع عــن نفســها مــع توفيــر الدعــم الــكايف ألمــراء الحــرب املحلييــن إلبقــاء اليمــن يف
حالــة حــرب أهليــة دائمــة كحــال الصومــال يف التســعينات .مــن شــبه املؤكــد أن يــؤدي
االنســحاب الســعودي مــن اليمــن إلــى انهيــار اقتصــادي ،حيــث أن معظــم النقــد األجنبــي
الــذي يحافــظ ىلع اســتمرار االقتصــاد اليمنــي يأتــي مــن ميزانيــة الحــرب التــي تتمثــل
يف الرواتــب واملدفوعــات لرجــال القبائــل .ســيكون هــذا الخيــار طريقــة ملتفــة لتحقيــق
الهــدف املنشــود “ال غالــب وال مغلــوب” إذ ســوف تتجنــب الســعودية الهزيمــة الصريحــة،
ولــن يكــون هنــاك منتصــر يف اليمــن ،بينمــا ســيكون هنــاك باملقابــل ،شــعب كامــل تفتــك
بــه املجاعــة واألمــراض.
أمــا الخيــار الثانــي فيتمثــل تقســيم اليمــن إلــى دويــات أصغــر ،إذ كتــب عبــد الرحمــن
الراشــد ،أحــد الكتــاب الســعوديين البارزيــن واملطلعيــن ىلع سياســات الديــوان امللكــي ،أن
بعــض الدوائــر يف الســعودية تدعــم هــذه الفكــرة .وأشــار إلــى أنــه ىلع الرغــم مــن أن فكرة
تقســيم اليمــن إلــى دويــات قــد تبــدو أفضــل مــن يمــن واحــد موحــد بالنســبة للســعودية،
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فــإن العواقــب غيــر املقصــودة -مثــل توســع تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وســيطرة
الدولــة اإلســامية ىلع أراض جديــدة أو تدخــل الالعبيــن اإلقليمييــن اآلخريــن مثــل إيــران
وتركيــا وقطــر بشــكل متزايــد -تدفــع نحــو إعــادة النظــر يف هــذا الخيــار [[10[.وإذا نجحــت
الســعودية يف تقســيم اليمــن ،فســوف تســعى بطبيعــة الحــال إلــى ضــم أكبــر قــدر ممكن
مــن شــرق اليمــن أو الســيطرة عليــه .قــد يكــون هــذا خيــارًا جذابــا كونــه يضمــن تحقيــق
الهــدف االســتراتيجي الســعودي التــي ســعت اململكــة إلــى تحقيقــه منــذ عقــود ،وهــو
الحصــول ىلع منفــذ إلــى املحيــط الهنــدي لاللتفــاف ىلع مضيــق هرمــز.
غال ًبــا مــا يتغاضــى الكتــاب الســعوديون عــن املخاطــر املحتملــة األخــرى التــي يمكــن أن
تنجــم عــن أي مــن هذيــن الخياريــن ،وأهــم تلــك املخاطــر أن معظــم اليمنييــن لــن يقفــوا
بــا حــراك وهــم يشــاهدون بالدهــم تتمــزق ،بــل مــن املرجــح أن ينضمــوا إلــى صفــوف
أقــوى فصيــل يمنــي ،للدفــاع ليــس فقــط عــن وطنهــم بــل عــن وجودهــم أيضــا ،وهــذا
الفصيــل حاليــا هــو جماعــة الحوثييــن ،يف وقــت تجــري فيــه محادثــات ســرية بالفعــل بيــن
شــخصيات مــن حــزب اإلصــاح والحوثييــن لصياغــة رد جماعــي ىلع هــذا التهديــد.
يتفــق العديــد مــن السياســيين اليمنييــن املســتقلين وصنــاع الــرأي يف الداخــل والخــارج
ىلع احتمــال تبنــي اليمنييــن حتــى الذيــن ال يصطفــون منهــم وراء جماعــة الحوثييــن،
خطــاب األخيــرة املتشــدد فيمــا يخــص نقــل املعركــة إلــى األراضــي الســعودية الســتعادة
األراضــي اليمنيــة التــي ســلمت للمملكــة بموجــب معاهــدة الطائــف التــي وقعــت عــام
 ،1934وجــرى تثبيــت أغلــب خطــوط الحــدود اليمنيــة الســعودية بنــاء عليهــا يف اتفاقيــة
الحــدود بيــن البلديــن إبــان عهــد صالح .تشــمل هــذه املناطــق جنــوب الســعودية والصحراء
الشاســعة يف الربــع الخالــي .ويف حيــن ال يتمتــع هــذا االدعــاء بأحقيــة األرض بــأي أســاس
بموجــب القانــون الدولــي ،إال أن مثــل هــذا التحــدي قــد يخضــع اإلمبراطوريــة الســعودية
الهشــة المتحــان صعــب.
الدولــة الســعودية بشــكلها الحالــي هــي يف الواقــع إمبراطوريــة تأسســت من قبــل مجتمع
مهيمــن ،أي نجــد ،الــذي أخضــع قســرًا أجــزاء أخــرى مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ووضعها تحت
ســيطرته يف عشــرينات وثالثينــات القــرن املاضــي .وهــذا ىلع عكــس دول أخــرى مثــل
اليمــن التــي نشــأت وتطــورت ىلع مــدى قــرون أو آالف الســنين ،وإن توحــدت وانقســمت
عــدة مــرات سياســيا خــال هــذه الفتــرة ،إال أن ذلــك لــم يؤثــر فيهــا ككيــان حضــاري .فمــن
خصائــص اإلمبراطوريــة أن تفيــض بالقــوة والصالبــة ،ولكنهــا أيضــا كالزجــاج الــذي يتحطــم
عندمــا يتشــقق .ورغــم كل مظاهــر القــوة ،فــإن مظاهــر التماســك تتالشــى باســتمرار لدرجــة
يمكــن فيهــا اعتبــار التصدعــات داخــل الدولــة الســعودية ،مثــل تلــك املوجــودة بيــن نجــد
والجنــوب واملنطقــة الشــرقية أعمــق مــن تلــك املوجــودة بيــن هــذه املناطــق والــدول
املجــاورة لهــا .فتقــارب املنطقــة الشــرقية مــع البحريــن والعــراق وإيــران أكثــر مــن تقاربهــا
مــع نجــد ،ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن العالقــة بيــن املحافظــات الجنوبيــة واليمــن.
بنــاء ىلع هــذه املعطيــات ،فــإن لــدى الريــاض ســبب حقيقــي للقلــق مــن أن رســالة
الحوثييــن قــد تجــد جمهــوًرا حاضنــا لهــا يف جنــوب اململكــة ،ففــي عــام  1934ومــن
أجــل جــذب نجــران وإبعادهــا عــن حاكــم اليمــن آنــذاك اإلمــام يحيــى ،تعهــد عبــد العزيــز
بــن ســعود ،مؤســس الدولــة الســعودية ،بالســماح لإلســماعيليين يف نجــران بممارســة
[ [[10عبــد الرحمــن الراشــد" ،الجنوبيــون ومؤتمــر جــدة" ،الشــرق األوســط 19 ،أغســطس/آب https://aawsat.com/home/article/1862041/% ،2019
D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B
4%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8
%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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شــعائرهم الدينيــة بحريــة ،إال أن ذلــك لــم يتحقــق لهــم عمليــا يف ظــل الطابــع الدينــي
املتشــدد للدولــة الســعودية ،فقــد عانــت املجتمعــات الزيديــة واإلســماعيلية يف جنــوب
الســعودية مــن التهميــش والقمــع لعقــود مــن الزمــن ،وىلع ســبيل املثــال ،فقــد واجهــت
الســلطات الســعودية يف أبريل/نيســان  ،2000انتفاضــة عنيفــة يف نجــران بعــد إغــاق
الحكومــة ملســاجد الشــيعة اإلســماعيليين هنــاك.
وبالنظــر إلــى التقــارب القبلــي والثقــايف -الهندســة املعماريــة وأســلوب الحيــاة وحتــى
العــادات كمضــغ القــات -فقــد وجــدت جاذبيــة الحوثييــن كحركــة إحيائيــة زيديــة صــدى
يف البدايــة يف معظــم مناطــق جنــوب الســعودية والحجــاز .ويف العقــد األول مــن القــرن
الحالــي ،خــال مــا عــرف بـ”حــروب صعــدة الســتة” ( ،)2010-2004عبــرت قبيلــة يــام يف
نجــران عــن تضامنهــا مــع قبيلــة وائلــة يف صعــدة ،يف اســتجابة للداعــي القبلــي ،أي
الدعــوة لحمــل الســاح ،فالتقــارب االجتماعــي واملذهبــي والجغــرايف بيــن قبائــل يــام
ووائلــة لــم يتأثــر كثيــرا بخــط الحــدود السياســية بيــن اليمــن والســعودية الــذي قســمها
(كقبيلــة) إلــى قســمين .وهــذا األمــر ينطبــق ىلع الخــط الحــدودي نفســه باالتجــاه شــرقا،
الــذي يقســم قبيلــة خــوالن بــن عامــر البــارزة بيــن محافظــة صعــدة اليمنيــة ومحافظــة
عســير الســعودية.
كل الخيــارات الســعودية املشــار إليهــا هنــا ال تخلــو مــن املخاطــر الجســيمة ،فــإذا تــم العمل
وفقــا لخيــار تــرك اليمــن يف حالــة حــرب دائمــة ،مــن املرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى نشــوء
تهديــدات أمنيــة طويلــة املــدى للســعودية ،وهــي تهديــدات مــن املمكــن مواجهتهــا
عمومــا ولكــن بتكلفــة باهظــة .أمــا إذا تــم التعامــل مــع الخيــار الثانــي املتمثــل بتقســيم
اليمــن إلــى دويــات ،فقــد يحقــق بعــض املصالــح الســعودية ولكنــه باملقابــل ســيعطي
إيــران ،ومــن املفارقــة بعــض دول الخليــج أيضــا ،فرصــة ملواجهــة الهيمنــة الســعودية
ىلع املنطقــة .تعانــي اإلمبراطوريــة الســعودية بالفعــل مــن شــقوق رقيقــة ،ولكــن أي
حســابات خاطئــة بشــأن اليمــن قــد تحولهــا إلــى شــروخ أوســع ،وقــد تــؤدي إلــى تحطمهــا
أيضــا.
عبــد الغنــي اإلريانــي ،باحــث أول يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،تتركــز أبحاثــه ىلع
عمليــة الســام وتحليــل النــزاع وتحــوالت الدولــة اليمنيــة .يغــرد ىلع @agaryani59
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يف الواليات املتحدة
بعد تعليق جزئي ملساعداتها ،واشنطن تعلن عن منحة بقيمة  225مليون
دوالر
أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو يف  6مايو/أيــار ،عــن مســاهمة مــن الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بقرابــة  225مليــون دوالر أمريكــي كمســاعدات طارئــة لدعــم
برنامــج األغذيــة العاملــي يف اليمــن [[10[.ويف بيــان لهــا ،أكــدت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة عــن دعمهــا لقــرار برنامــج األغذيــة العاملــي يف أبريل/نيســان ،بخفــض عملياتــه
يف مناطــق شــمال اليمــن بســبب “تدخــات الحوثييــن املســتمرة” [[10[.وأشــارت واشــنطن
إلــى تســبب هــذه التدخــات يف إصــدار قــرار مــارس/آذار ،بتعليــق جزئــي للمســاعدات
املقدمــة للمناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون يف اليمــن .يف نيســان/أبريل ،قــام
برنامــج األغذيــة العاملــي بخفــض املســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا إلــى الشــمال
بمقــدار النصــف ،ويف نفــس الوقــت ،مــددت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة تعليــق
تمويلهــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون حتــى
[[[10
نهايــة ســبتمبر/أيلول ،حســب قــول أحــد عاملــي اإلغاثــة يف صنعــاء ملركــز صنعــاء.
قــال مــات نيمــز ،نائــب مديــر مكتــب الغــذاء مقابــل الســام التابــع للوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة ،يف إيجــاز للصحفييــن يف  6مايو/أيــار ،إنــه تــم تعليــق حوالــي  50مليون
دوالر أمريكــي [[10[.وأضــاف نيمــز أن األمــم املتحــدة تقــدر أن ثمــة مشــاريع ملنظمــات غيــر
حكوميــة بقيمــة  284مليــون دوالر يف اليمــن متوقفــة حاليــا يف املناطــق الواقعــة تحــت
ســيطرة الحوثييــن .وقــال ريتشــارد ألبرايــت ،نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة ملكتــب الســكان
والالجئيــن والهجــرة أن هنــاك “تقــدم محــدود” مــن قبــل الحوثييــن نحــو تصحيــح الوضــع،
مضيفــا إنــه يجــب اتخــاذ إجــراءات ملموســة ومرئيــة مثــل املوافقــة ىلع أذون التنقــل
إليصــال املســاعدات ووقــف التدخــل يف اختيــار املســتفيدين ،والســماح للــوكاالت بالعمــل
بشــكل مســتقل .كانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة واحــدة مــن أكبــر الجهــات املانحــة
[[[10
لليمــن ،حيــث قدمــت  746.4مليــون دوالر مــن املســاعدات لليمــن خــال العــام .2019

[" [[10الوزيــر األمريــي مايــك بومبيــو يف حديــث مــع الصحافيــن" ،وزارة الخارجيــة األمريكيــة 6 ،مايو/أيــار https://www.state.gov/secretary- ،2020
/michael-r-pompeo-at-a-press-availability-5
[" [[10الواليــات املتحــدة تعلــن عــن مســاعدات إنســانية إضافيــة لشــعب اليمــن" ،الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 6 ،مايو/أيــار https://www. ،2020
usaid.gov/news-information/press-releases/may-6-2020-united-states-announces-additional-humanitarian-aidpeople-yemen
[ [[10مقابلة مركز صنعاء مع عامل إغاثة يف صنعاء 25 ،مايو/أيار .2020

[ [[10إيجــاز صحفــي هاتفــي خــاص بشــأن املســاعدات اإلنســانية لليمــن 6 ،مايو/أيــار https://translations.state.gov/2020/05/06/%D8%A ،2020
5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%
/AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
غـرس 23 ،أبريل/نيســان  ،2020صhttps:// ،13 .
حـرب األهليــة والتدخــل اإلقليمــي" ،مكتــب خدمــة أبحــاث الكون ـ
[ [[10جرييمــي م .شــارب" ،اليمــن :ال ـ
crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43960
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فصل مسؤول أمريكي كان يحقق يف مبيعات األسلحة األمريكية للتحالف
كان ســتيفن لينيــك ،املفتــش العــام بــوزارة الخارجيــة األمريكيــة ،الــذي فصــل مــن عملــه
يف  15مايو/أيــار ،يجــري تحقيقــا يف مــا إذا كانــت إدارة ترامــب قــد خالفــت القانــون بإعــان
حالــة الطــوارئ العــام املاضــي لتمريــر مبيعــات األســلحة املوجهــة لالســتخدام يف اليمــن
ً
ووفقــا لتقريــر نشــرته صحيفــة نيويــورك تايمز
إلــى الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة.
كان لينيــك يف املراحــل األخيــرة مــن التحقيــق الــذي ينظــر يف املبــررات القانونيــة التــي
اســتخدمتها إدارة ترامــب إلعــان حالــة “الطــوارئ” وتمريــر مبيعــات األســلحة إلى الســعودية
واإلمــارات العربيــة املتحــدة رغــم اعتراضــات الكونغــرس يف مايو/أيــار  [[10[.2019قــدم مكتب
لينيــك نتائجــه األوليــة إلــى كبــار مســؤولي وزارة الخارجيــة يف أواخــر مــارس/آذار [[11[،لكــن
إدارة ترامــب قامــت بفصــل لينيــك مــن منصبــه دون تقديــم املبــرر الــازم الــذي يقتضيــه
القانــون لعزلــه .وبحســب تقاريــر عــدة ،كان لينيــك يعمــل ً
أيضــا ىلع تحقيقــات أخــرى،
تتضمــن كشــف مــا إذا كان وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو قــد خالــف القانــون باســتخدام
[[[11
املوظفيــن للقيــام بمهــام شــخصية ،وبومبيــو هــو مــن أوصــى بطــرد لينيــك.
يأتــي فصــل لينيــك الــذي عيــن يف منصبــه عــام  2013بعــد عمليــات فصــل مماثلــة
للمفتشــين العاميــن الذيــن عينتهــم إدارة أوباما يف مختلــف اإلدارات األمريكية [[11[.وبحســب
وكالــة أسوشــيتد بــرس ،فــإن ســتيفن أكارد ،وهــو موظــف ســابق يف وزارة الخارجيــة يتمتــع
[[[11
بعالقــات وثيقــة مــع نائــب الرئيــس مايــك بنــس ،ســيخلف لينيــك.
تعتبــر الســعودية أكبــر مشــتر لألســلحة األمريكيــة خــال الفتــرة مــن  2015إلــى  ،2019حيــث
بلــغ إجمالــي صفقــات األســلحة ً
وفقــا ملعهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث الســام ،أكثــر
مــن  13مليــار دوالر أمريكــي .وتأتــي اإلمــارات يف املركــز الثالــث بصفقــات تبلــغ أكثــر مــن
 3.3مليــار دوالر [[11[.ىلع الرغــم مــن محــاوالت الحزبيــن (الجمهــوري والديمقراطــي) الســابقة
يف الكونغــرس إلبطــاء مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية ،وهــي محــاوالت اســتمرت ً
أيضــا
يف ظــل إدارة أوبامــا ولكــن بدرجــة أقــل ،فقــد أعطــى الرئيــس دونالــد ترامــب األولويــة
ملبيعــات األســلحة األمريكيــة وتجاهــل املخــاوف املتعلقــة بخــرق حقــوق اإلنســان نتيجــة
ســلوكيات التحالــف بقيــادة الســعودية يف اليمــن .دافــع ترامــب عــن مبيعــات األســلحة إلى
الســعودية حتــى يف أعقــاب مقتــل جمــال خاشــقجي ،بعكــس عــدة دول أوروبيــة رفضــت
ً
اعتراضــا ىلع قــرارات الكونغــرس
بيــع األســلحة إلــى اململكــة ،واســتخدم حــق الفيتــو
بمنــع بيــع الســاح إلــى الريــاض يف نوفمبر/تشــرين الثانــي  2018ومــرة أخــرى يف يوليــو/
تمــوز  [[11[.2019دافــع ترامــب عــن هــذه الخطــوة باالستشــهاد املتكــرر بقيمــة الســعودية
االقتصاديــة للواليــات املتحــدة االمريكيــة ،مســتخدما حجــة التعهدات الســعودية باســتثمار
[ [[10إدوارد وونــغ وديفيــد إي ســانغر" ،محقــق يف وزارة الخارجيــة اقالــه ترامــب نظــر يف مبيعــات األســلحة للســعوديني واإلماراتيــن" ،نيويــورك تايمــز،
 18مايو/أيــار https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/pompeo-trump-linick-inspector-general-firing. .2020
html?smid=tw-share
[ [[11املصدر نفسه.

[ [[11سبنســر كيمبــال" ،البيــت األبيــض :مايــك بومبيــو أوىص ترامــب بطــرد مفتــش عــام مــن وزارة الخارجيــة" ،يس إن بــي يس 16 ،مايو/أيــار https:// ،2020
www.cnbc.com/2020/05/16/pompeo-urged-trump-to-fire-state-department-inspector-general.html
[" [[11ترامب يقيل مفتش عام من وزارة الخارجية إنتقد تحركات اإلدارة" ،أسوشيتد برس 15 ،مايو/أيار https://www.cnbc.com/2020/05/16/ ،2020
pompeo-fires-state-department-inspector-general-steve-linick-critical-of-trump-moves.html
[ [[11املصدر نفسه.

[" [[11صــادرات األســلحة األمريكيــة مــن  2015حتــى  ،"2019معهــد ســتوكهولم الــدويل ألبحــاث الســامhttp://armstrade.sipri.org/armstrade/ ،
page/values.php
[ [[11ريبيــكا كيــل" ،ترامــب يســتخدم الفيتــو ضــد ـقـرار وقــف بيــع األســلحة إىل الســعودية" ،ذا هيــل 24 ،يوليو/تمــوز https://thehill.com/ ،2019
homenews/administration/454317-trump-vetoes-resolutions-attempting-to-block-saudi-arms-sales
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 450مليــار دوالر يف أمريــكا ،بمــا يف ذلــك صفقــات أســلحة بلغــت قيمتهــا  110مليــار دوالر
أمريكــي ،قائـ ً
ا“ :ســيخلق (هــذا) مئــات اآلالف مــن فــرص العمــل ،وتنميــة اقتصاديــة هائلــة،
[[[11
وثــروة إضافيــة كبيــرة للواليــات املتحــدة”.

تخفيف اللوائح يخدم شركة رايثيون التي ُتستخدم صواريخها يف الغارات
الجوية
كشــف تحقيــق أجرتــه صحيفــة نيويــورك تايمــز عــن مبيعــات األســلحة األمريكيــة لليمــن،
أن إدارة ترامــب خففــت اللوائــح التــي تحــد مــن تســريع املبيعــات األمريكيــة للــدول
األجنبيــة [[11[.وقامــت شــركة رايثيــون التــي اُســتخدمت صواريخهــا يف عــدة غــارات جويــة
شــنها التحالــف ضــد أهــداف مدنيــة تحديــدا ،باالســتفادة مــن تأثيرهــا يف البيــت األبيــض
واســتغلت عالقتهــا بمســؤولين حكومييــن ســابقين للضغــط مــن أجــل تبنــي عــدد مــن
السياســات واإلجــراءات ،وىلع األخــص فيمــا يتعلــق بمبيعــات أســلحة بمليــارات الــدوالرات
إلــى الســعودية ،بالرغــم مــن تزايــد معارضــة الكونغــرس [[11[.ويف مثــال للعالقــة املحرمــة
بيــن البيــت األبيــض حاليــا والشــركات الدفاعيــة األمريكيــة ،فــإن وزيــر الدفــاع الحالــي مــارك
إســبر شــغل منصــب نائــب رئيــس العالقــات الحكوميــة يف شــركة رايثيــون حتــى تعيينــه
وزيــرًا للجيــش يف نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2017ومــن ثــم تعيينــه وزيــرا للدفــاع يف يوليو/
[[[11
تموز .2019

[" [[11بيــان مــن الرئيــس دونالــد ترامــب بشــأن الوقــوف مــع الســعودية" ،البيــت األبيــض 20 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www.whitehouse. ،2018
/gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-standing-saudi-arabia
[ [[11مايــكل الفورجيــا ووالــت بوجدانيــش" ،ملــاذا كانــت القنابــل املصنوعــة يف أمريــكا تقتــل املدنيــن يف اليمــن" ،نيويــورك تايمــز 16 ،مايو/أيــار https:// ،2020
www.nytimes.com/2020/05/16/us/arms-deals-raytheon-yemen.html
[ [[11املصدر نفسه.

سـرة الذاتيــة ملــارك اســر" ،وزارة الد ـفـاع األمريكيــة ،اطلــع عليــه بتاريــخ  25مايو/أيــار https://www.defense.gov/Our-Story/ ،2020
[" [[11ال ـ
/Biographies/Biography/Article/1378166/dr-mark-t-esper
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موجز بالتطورات الدولية:
• • 7مايو/أيــار :مــدد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ،حالــة الطــوارئ الوطنيــة
فيمــا يتعلــق باليمــن والتــي ّ
تمكــن الحكومــة األمريكيــة مــن معاقبــة أي أطــراف
أو أفــراد تهــدد أفعالهــم املباشــرة أو غيــر املباشــرة “الســام واألمــن واالســتقرار
يف اليمــن [[12[.وكان األمــر التنفيــذي األصلــي قــد أصــدره الرئيــس بــاراك أوبامــا يف
مايو/أيــار  2012يف محاولــة للضغــط ىلع األطــراف اليمنيــة ،ومــن ضمنهــم قيــادات
[[[12
مــن جماعــة الحوثييــن ،لتنفيــذ عمليــة انتقــال سياســي برعايــة دول الخليــج.
• • 9مايو/أيــار :أجــرى نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي علــي أصغــر خاجــي محادثــات
عبــر الفيديــو مــع وفــد مــن الحوثييــن بشــأن اقتــراح األمــم املتحــدة لوقــف إطــاق
النــار يف أرجــاء البــاد واســتجابة الحوثييــن لجائحــة كورونــا .شــارك يف االجتمــاع
حســب وســائل إعــام يمنيــة وإيرانيــة كل مــن املتحــدث باســم جماعــة الحوثييــن
محمــد عبــد الســام ،وعضــو املكتــب السياســي لجماعــة الحوثييــن عبــد امللــك
العجــري ،والســفير املعيــن مــن قبــل الحوثييــن لــدى إيــران إبراهيــم الديلمــي.
ً
ووفقــا لتقاريــر إعالميــة ،جــدد الحوثيــون التعبيــر عــن موقفهــم املطالــب بإنهــاء
الحصــار الــذي يفرضــه التحالــف ىلع األراضــي التــي يســيطرون عليهــا وإعــادة فتــح
[[[12
مطــار صنعــاء كجــزء مــن أي اتفــاق.
• • 12مايو/أيــار :اتهــم وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو اإلمــارات
العربيــة املتحــدة بزعزعــة اســتقرار املنطقــة ،مشــيرا ىلع وجــه الخصــوص إلــى
أنهــا “دمــرت اليمــن” .وجــدت كل مــن أنقــرة وأبــو ظبــي نفســيهما ىلع جانبيــن
متعارضيــن يف العديــد مــن الصراعــات السياســية يف الشــرق األوســط ،حيــث
عمومــا فــروع اإلخــوان املســلمين يف املنطقــة ،بمــا يف ذلــك حــزب
تدعــم تركيــا
ً
اإلصــاح يف اليمــن ،يف حيــن تعتبــر اإلمــارات جماعــة اإلخــوان املســلمين منظمــة
[[[12
إرهابيــة.
• • 17مايو/أيــارً :
وفقــا لتحقيــق أجــراه املركــز اإلعالمــي دان ووتــش املتخصــص
بالصحافــة االســتقصائية ،واصلــت أكبــر شــركة تصنيــع أســلحة يف الدنمــارك بيــع
معــدات إلــى اإلمــارات حتــى بعــد قــرار بوقــف الصــادرات إلــى دول التحالــف بقيــادة
الســعودية يف نوفمبر/تشــرين الثانــي  [[12[.2018زودت الشــركة الدنماركيــة “تيرمــا”
اإلمــارات بأنظمــة رادار وأنظمــة دفــاع صاروخــي ،والتــي ُيزعــم أنهــا اســتخدمت
مــن قبــل الســفن اإلماراتيــة التــي تفــرض حصــاًرا بحر ًيــا ىلع اليمــن وكذلــك يف
الطائــرات املقاتلــة التــي تنفــذ الغــارات الجويــة.
[" [[12نــص إشــعار بشــأن اســتمرار حالــة الطــوارئ الوطنيــة فيمــا يتعلــق باليمــن" ،البيــت األبيــض 7 ،مايو/أيــار https://www.whitehouse.gov/ ،2020
/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-yemen-2
صـول (ممتلــكات) األشــخاص الذيــن يهــددون الســام أو األمــن أو االســتقرار يف اليمــن"،
[" [[12األمــر التنفيــذي  13611املــؤرخ  16مايو/أيــار  2012بشــأن تجميــد أ ـ
وزارة الخزانة األمريكية 16 ،مايو/أيار https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/yemen_ ،2012
eo.pdf
حـويث إ ـيـراين رفيــع املســتوى" ،مــأرب ـبـرس 9 ،مايو/أيــار https://marebpress.net/news_details. ،2020
ـ
[" [[12اجت ـمـاع
حـول تطــورات اليمــن" ،تنســيم 20 ،مايــو/
 .php?lang=arabic&sid=163410كبــر مســاعدي ظريــف يجــري محادثــات مــع املتحــدث باســم أنصــار اللــه ـ
أيــار /www.tasnimnews.com/ar/news/2020/05/10/2262686 ،2020کبیر-مساعدی-ظریف-یجری-مباحثات-مع-املتحدث-باســم-أنصار-الله-
حول-تطورات-الیمــن

[" [[12تركيا تتهم اإلمارات بنشر الفوىض يف الشرق األوسط" ،رويرتز 12 ،مايو/أيار https://ara.reuters.com/article/idARAKBN22O2HW ،2020
حـرب اليمــن" ،ميــدل إيســت مونيتــور،
[" [[12تقريــر :الدنمــارك باعــت أســلحة إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى الرغــم مــن الحظــر بســبب مخــاوف مرتبطــة ب ـ
 20مايو/أيــار https://www.middleeastmonitor.com/20200520-report-denmark-sold-arms-to-uae-despite-ban-over- ،2020
/yemen-concerns
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (حســب الترتيــب األبجدي) :أســامة الروحانــي ،أماني حمد،
حســام ردمــان ،حمــزة الحمــادي ،ريــان بيلي ،ريــم مجاهد ،زياد اإلرياني ،سبنســر
أوســبرغ ،ســوزان ســيفريد ،عبدالغنــي اإلريانــي ،علــي الديلمي ،غريغوري دي
جونســن ،غيداء الرشــيدي ،فارع المســلمي ،فيكتوريا ســاور ،لورا كاســينوف،
ماجــد المذحجــي ،مــراد العريفــي ،نزيهــة بعاصيري ،نيكوالس أســك ،هانا
باتشــيت ،وليــد الحريري وياســمين اإلرياني.

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج املعريف،
مع تركيز خاص ىلع اليمن واإلقليم املجاور .تغطي إصدارات وبرامج
املركز ،املتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير ىلع السياسات
املحلية واإلقليمية والدولية.
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