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نوفمبر في لمحة

تطورات الحرب

أبوبكر الشماحي

التحالف	ينسحب	من	الحديدة،	واملعارك	القتالية	تتحول	صوب	الجنوب

ــا باالنســحاب مــن مناطــق  تســبب القــرار املفاجــئ للقــوات املشــتركة املدعومــة إماراتيًّ
يف جنــوب مدينــة الحديــدة واملناطــق املجــاورة للمحافظــة يف قلــب الوضــع العســكري 
ىلع ســاحل البحــر األحمــر يف اليمــن.]]] تعــد ألويــة العمالقــة، وقــوات املقاومــة الوطنيــة 
التابعــة لطــارق صالــح، وقــوات املقاومــة التهاميــة أكبــر عناصــر القــوات املشــتركة. ومنــذ 
9 نوفمبر/تشــرين الثانــي، ســحبت القــوات املشــتركة 5] ألــف مقاتــل، وتراجعــت عــن 
خطــوط املواجهــة يف مدينــة الحديــدة، موطــن أكثــر املوانــئ اليمنيــة ازدحاًمــا، وكذلــك 
يف مديريتــي الدريهمــي وبيــت الفقيــه، ومــن غالبيــة مديريــة التحيتــا. اتســمت خطــوط 
املواجهــة بالجمــود بشــكل عــام منــذ إبــرام اتفــاق ســتوكهولم يف ديســمبر/كانون األول 
8]20 تحــت رعايــة األمــم املتحــدة، والــذي وضــع حــد لحملــة التحالــف بقيــادة الســعودية 

مــن التقــدم لالســتيالء ىلع مدينــة الحديــدة.

لــم يتلقيــا أي إخطــار مســبق  اليمنيــة بأنهمــا  صرحــت األمــم املتحــدة والحكومــة 
باالنســحاب،]2] وبــدا كمــا لــو أن الوحــدات التابعــة للقــوات املشــتركة يف حالــة مــن االرتباك 
ــن  ــات بي ــأت منازع ــث نش ــم، حي ــوء التنظي ــة بس ــمت العملي ــذه. اتس ــة تنفي ــأن كيفي بش
الوحــدات بشــأن ترتيــب االنســحاب مــع بعضهــا. اســتغلت قــوات الحوثييــن ذلــك بقصــف 
مواقــع القــوات املشــتركة ممــا أســفر عــن وقــوع عشــرات الضحايــا، وفًقــا ملصــادر عســكرية 

ــي القــوات املشــتركة. ــات مــن مقاتل ــة، كمــا أســرت قــوات الحوثييــن املئ محلي

ــا جديــًدا مــن منطقــة  انســحبت القــوات املشــتركة صــوب الجنــوب، وأنشــأت خًطــا دفاعيًّ
الحيمــة جنــوب غربــي مديريــة التحيتــا، إلــى مديريــة حيــس، ىلع بعــد نحــو 40 كيلومتــًرا 
ــماه  ــا أس ــح م ــحاب صح ــو أن االنس ــتركة ه ــوات املش ــمي للق ــح الرس ــرًقا. وكان التوضي ش
“خطــأ” البقــاء يف مواقــع دفاعيــة يف الوقــت الــذي تحتــاج فيــه خطــوط املواجهــة يف 
ــتوكهولم  ــاق س ــكام اتف ــع أح ــر، تمن ــع األم ــم.]]] يف واق ــى الدع ــن إل ــرى باليم ــق أخ مناط

القوات املشتركة من القيام بأي محاولة جادة للتقدم يف الحديدة منذ عام 8]20.

 ،2021 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   12 رويــرز،  اليمنــي"،  الحديــدة  ميـنـاء  مــن محيــط  انســحبت  إنهــا  تقــوم  التحالــف  قــوات   " الغبــاري،  ]1] ريــام مخشــف ومحمــد 
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-

/port-2021-11-12

https:// ،2021 2] "األمم املتحدة تدعو إىل إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة يف اليمن مع تغري خطوط املواجهة"، الجزيرة، 15 نوفمرب/تشرين الثاين[
www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift

https://www.  ،2021 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   14 الجزـيـرة،   ، للحكومــة"  املواليــة  القــوات  مغــادرة  بعــد  الحديــدة  إىل  يعــودون  اليمنيــون  ]]] "الحوثيــون 
aljazeera.com/news/2021/11/14/yemen-houthis-re-enter-hodeidah-after-govt-allied-forces-leave

https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/14/yemen-houthis-re-enter-hodeidah-after-govt-allied-forces-leave
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/14/yemen-houthis-re-enter-hodeidah-after-govt-allied-forces-leave
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إعادة	نشر	القوات	وهجوم	حيس
ــى  ــارعت إل ــدة، س ــا الجدي ــا يف مواقعه ــتركة صفوفه ــوات املش ــت الق ــرد أن نظم بمج
شــن هجــوم ىلع مناطــق مختلفــة يســيطر عليهــا الحوثيــون.]4] وبدعــم الغــارات الجويــة 
ــة حيــس يف 9]  ــن مديري ــا تبقــى م ــذي تقــوده الســعودية، اســتولت ىلع م ــف ال للتحال
ــي إب  ــن محافظت ــط بي ــذي يرب ــن، ال ــرق العدي ــك مف ــا يف ذل ــي، بم ــرين الثان نوفمبر/تش
ــى  ــن وإل ــا املحافظتي ــن يف كلت ــوات الحوثيي ــي لق ــداد رئيس ــق إم ــو طري ــدة، وه والحدي
غــرب تعــز. كانــت هــذه هــي املــرة األولــى التــي تســيطر فيهــا أي قــوة مناهضــة للحوثييــن 
ىلع مســاحة مرتفعــة بمــا يكفــي لتطــل ىلع مناطــق إب منــذ اســتيالء الحوثييــن ىلع 
ــة  ــة الخوخ ــيطرتها ىلع مديري ــتركة س ــوات املش ــززت الق ــا ع ــام 5]20. كم ــة ع املحافظ
جنــوب محافظــة الحديــدة، وتقدمــت إلــى مديريــة مقبنــة التابعــة ملحافظــة تعــز بهــدف 

االســتيالء ىلع مركزهــا، منطقــة البــرح.

ــة املطــاف أبعــد نقطــة تصلهــا القــوات املشــتركة  ــل يف نهاي ــر أن هــذا التقــدم مّث غي
عبــر الهجــوم الــذي شــنته يف نوفمبر/تشــرين الثانــي، حيــث بــدأ الحوثيــون يف عكــس 
مســار الخســائر التــي تكبدوهــا. ومــع االنخفــاض امللحــوظ للغــارات الجويــة للتحالــف يف 
ــرين  ــتركة يف 24 نوفمبر/تش ــوات املش ــت الق ــهر، عّجل ــن الش ــرة م ــرة األخي ــام العش األي
ــي،  ــة الجراح ــًرا يف مديري ــا مؤخ ــتولت عليه ــي اس ــق الت ــن املناط ــحاب م ــي االنس الثان
وفًقــا ملصــادر محليــة. ويف 27 نوفمبر/تشــرين الثانــي، تقــدم الحوثيــون واســتولوا ىلع 
ــي  ــوى وبن ــجار واملح ــدام واألش ــرى األخ ــك ق ــا يف ذل ــس، بم ــة حي ــمال مديري ــق ش مناط

ــح وهجمــة. جرب

]4] عيل محمود، "القوات املشركة يف اليمن تسيطر عىل مناطق رئيسية وسط تكبد الحوثيني خسائر فادحة،" ذا ناشيونال، 22 نوفمرب/تشرين الثاين 2021، 
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/11/22/yemen-joint-forces-take-control-of-key-area-as-houthis-

/suffer-big-losses

https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/11/22/yemen-joint-forces-take-control-of-key-area-as-houthis-suffer-big-losses/
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/11/22/yemen-joint-forces-take-control-of-key-area-as-houthis-suffer-big-losses/
https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/11/22/yemen-joint-forces-take-control-of-key-area-as-houthis-suffer-big-losses/
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ــن  ــد. وم ــتراتيجي جدي ــج اس ــاع نه ــررت اتب ــتركة ق ــوات املش ــادة الق ــح أن قي ــن الواض م
ــن  ــة االســتيالء ىلع األراضــي الخاضعــة لســيطرة الحوثيي ــك محاول املرجــح أن يشــمل ذل
يف غــرب محافظــة تعــز، األمــر الــذي قــد يشــعل مواجهــات مــع قــوات الحكومــة اليمنيــة 

التابعــة لحــزب اإلصــالح يف مناطــق أخــرى مــن تعــز.

الحوثيون	يواصلون	تقدمهم	باتجاه	مدينة	مأرب

أدى تركيــز كل مــن قــوات الحوثييــن والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية ىلع ســاحل البحــر 
ــن  ــر م ــزء األخي ــأرب يف الج ــة م ــة يف محافظ ــال العدائي ــدة األعم ــع ح ــى تراج ــر إل األحم
ــهر  ــا يف األش ــي حققوه ــب الت ــززون املكاس ــون يع ــل الحوثي ــي. ظ ــرين الثان نوفمبر/تش
ــه  ــرح ب ــا ص ــا مل ــوب. وفًق ــرب والجن ــن الغ ــأرب م ــة م ــاه مدين ــن باتج ــرة، متقدمي األخي
ــي ىلع  ــرين الثان ــن يف 2 نوفمبر/تش ــوات الحوثيي ــتولت ق ــن، اس ــن الجانبي ــون م مقاتل
ــة أراك، جنــوب غــرب مدينــة مــأرب، بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع القــوات الحكوميــة،  عزل
وســيطرت ىلع الجبــال املطلــة ىلع الروضــة وهــي ضاحيــة ســكنية يف مدينــة مــأرب. 
يف اليــوم نفســه، اســتولى املقاتلــون الحوثيــون ىلع معســكر أم الريــش الواقــع جنــوب 
شــرقي مديريــة الجوبــة. يف 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي، ســقطت قريــة العمــود يف قبضــة 
الحوثييــن]5] بعــد أســابيع مــن االشــتباكات، ويف 4] نوفمبر/تشــرين الثانــي، اســتولت قــوات 

ــة مــأرب. ــًرا جنــوب مدين ــة لعيــرف ىلع ُبعــد 20 كيلومت الحوثييــن ىلع تب

ــا  ــة يف مواقعه ــوات الحكومي ــزت الق ــعودية، تمرك ــوده الس ــذي تق ــف ال ــاعدة التحال بمس
ــن. يف 8]  ــائر ىلع كال الجانبي ــوع الخس ــد وق ــع تزاي ــن، م ــك الحي ــذ ذل ــر من ــد كبي ــى ح إل
نوفمبر/تشــرين الثانــي، زعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية أنــه قتــل 200 مــن مقاتلــي 
الحوثييــن، وذكــر أن 27 ألــف مقاتــل حوثــي لقــوا حتفهــم منــذ انــدالع معركــة مــأرب العــام 
املاضــي.]]] يأتــي هــذا يف الوقــت الــذي أكــد فيــه مســؤوالن حوثيــان مقتــل مــا يقــرب مــن 

5] ألــف مــن مقاتليهــم يف مــأرب منــذ منتصــف يونيو/حزيــران.]7]

https://bawabatii.net/news298644.html ،2021 5] "الحوثيون يسيطرون عىل العمود"، بوابتي، 7 نوفمرب /تشرين الثاين[

https://arab.news/ ،2021 6] "التحالــف الســعودي يقتــل أكــر مــن 200 مــن مقاتــيل الحوثيــني خــال 24 ســاعة"، ـعـرب نيــوز، 18 نوفمرب/تشــرين الثــاين[
yc7bz

https://www. ،2021 7] "الحوثيــون يقــرون فقــدان مــا يـقـرب مــن 15000 مقاتــل منــذ منتصــف يونيو/حزـيـران "، يت آر يت وورلــد ، 18 نوفمرب/تشــرين الثــاين[
trtworld.com/asia/houthis-admit-to-losing-nearly-15-000-fighters-since-mid-june-51789

https://bawabatii.net/news298644.html
https://arab.news/yc7bz
https://arab.news/yc7bz
https://www.trtworld.com/asia/houthis-admit-to-losing-nearly-15-000-fighters-since-mid-june-51789
https://www.trtworld.com/asia/houthis-admit-to-losing-nearly-15-000-fighters-since-mid-june-51789
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أبو بكر الشماحي	هو	محرر	وباحث	يف	مركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية.
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التطورات على الساحة السياسية

كيسي كومبس

تزايد	الضغط	ىلع	محافظ	شبوة	لتقديم	استقالته

يف ]] نوفمبر/تشــرين الثانــي، عقــد الزعيــم القبلــي عــوض محمــد بــن الوزيــر العولقــي، 
عضــو مجلــس النــواب املنتســب إلــى حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام، اجتماًعــا بالقــرب مــن 
مدينــة عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة؛ للمطالبــة بإقالــة محافــظ شــبوة، محمــد صالــح بــن 
عديــو، وتنفيــذ إصالحــات ىلع مســتوى الســلطة املحليــة، وتوحيــد الجهــود الراميــة إلــى 
تحريــر املديريــات التــي اســتولت عليهــا قــوات الحوثييــن يف ســبتمبر/أيلول. كان العولقي، 
الــذي ينحــدر مــن قبيلــة العوالــق ذات النفــوذ يف شــبوة، قــد عــاد إلــى املحافظــة أوائــل 
ــت  ــنوات الس ــدى الس ــارات ىلع م ــة اإلم ــتقر يف دول ــد أن اس ــي بع ــرين الثان نوفمبر/تش

املاضيــة.

اعتقلــت قــوات عســكرية مواليــة البــن عديــو، وهــو عضــو يف حــزب اإلصــالح اإلســالمي، 
شــخصيات قبليــة ومحليــة بــارزة كانــت متجهــة أو مغــادرة منطقــة الوطــاة بيــن مديرتــي 
عتــق ونصــاب. كمــا ُألقــي القبــض ىلع الزعيــم القبلــي عمــر عاطــف املعــزف، وهــو قيــادي 
يف حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام بشــبوة، بعــد عودتــه مــن االجتمــاع، وفًقــا ملــا صــرح بــه 
أقاربــه. ويف 5] نوفمبر/تشــرين الثانــي، فتحــت القــوات الحكوميــة النــار ىلع أفــراد قبيلــة 
لقمــوش أثنــاء توجههــم لحضــور االجتمــاع. وقــال مصــدر قبلــي إن أربعــة أفــراد مــن اللــواء 
الثانــي مشــاة جبلــي والقــوات الخاصــة ُأصيبــوا بجــروح يف االشــتباكات التــي أعقبــت ذلــك.

نظــم املئــات اعتصاًمــا ســلميًّا يف نصــاب بعــد اجتمــاع ]] نوفمبر/تشــرين الثانــي، وأعربــوا 
عــن عزمهــم نصــب مخيــم اعتصــام يف عتــق.

يف اجتمــاع آخــر ترأســه العولقــي يف 25 نوفمبر/تشــرين الثانــي، ُأعلــن عــن تشــكيل لجنة 
ــات  ــع مديري ــا يف جمي ــع عقده ــة املزم ــات املفتوح ــن االعتصام ــلة م ــة لسلس تنظيمي
املحافظــة، بمــا يف ذلــك عتــق. واســتجابة للخطــط الراميــة إلــى إقامــة مخيــم اعتصــام 
ــي  ــن مديريت ــة بي ــة الواقع ــة العوش ــة يف منطق ــوات الحكومي ــزت الق ــق، تمرك يف عت

نصــاب وعتــق.

كثــف املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن دعواتــه إلقالــة ابــن عديــو يف األشــهر األخيرة، يف 
حيــن شــنت قــوات املقاومــة الجنوبيــة التابعــة للمجلــس هجمــات ىلع جنــود محــور عتق 
العســكري. واتهــم مســؤولو املجلــس االنتقالــي املحافــظ املوالــي لإلصــالح ومحــور عتــق 
العســكري بتســهيل ســيطرة الحوثييــن ىلع مديريتــي عيــن وبيحــان وأجــزاء مــن مديريــة 

عســيالن.
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التطورات	يف	املناطق	الخاضعة	لسيطرة	الحكومة

األحزاب السياسية يف مأرب تستنكر سوء إدارة هجمات الحوثيين

يف ] نوفمبر/تشــرين الثانــي، نشــر املمثلــون املحليــون لعــدة أحــزاب سياســية يف 
ــكري  ــدم العس ــة إزاء التق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــل الوطني ــد ردود الفع ــالة تنتق ــأرب رس م
ــن  ــى اســتهداف املدنيي ــًدا إل ــن يف املحافظــة. وتشــير الرســالة تحدي املســتمر للحوثيي
العــزل بالقذائــف الباليســتية والطائــرات املســيرة، ممــا تســبب يف نــزوح جماعــي للســكان. 
وقــد أعــرب املوقعــون ىلع الرســالة، وهــم ممثلــو أحــزاب اإلصــالح واملؤتمــر واالشــتراكي 
والتنظيــم الناصــري وحزبــي البعــث واتحــاد الرشــاد، عــن خيبــة أملهــم إزاء “الصمــت املخزي” 
ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، 
ومبعوثــي األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة وفشــلهم يف مســاعدة املدنييــن النازحيــن 
ــا  ــرف بهــا دوليًّ ــي الحكومــة املعت ــة. وأضافــت األحــزاب أن قيادت بســبب املعــارك القتالي
ــب  ــن. وبحس ــد الحوثيي ــارك ض ــلتا يف إدارة املع ــعودية فش ــوده الس ــذي تق ــف ال والتحال
الرســالة، “قيــادة الشــرعية قــد فشــلت فشــاًل ذريًعــا يف مســؤولياتها، سياســيًّا وعســكريًّا 
ــوة  ــالة بدع ــية الرس ــزاب السياس ــت األح ــدة”. أنه ــة األصع ــا وىلع كاف ــا وإعالميًّ واقتصاديًّ
أبنــاء مــأرب بشــكل خــاص والشــعب اليمنــي بشــكل عــام إلــى حشــد واســتخدام جميــع 
ــن  ــأرب والتوحــد ملجابهــة الحوثيي ــاع عــن م ــة للدف ــة والوطني املــوارد والقــدرات املحلي

ىلع مســتوى البــالد.

ــة الباليســتية التــي شــنها  ووثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الهجمــات الصاروخي
ــا  ــرين األول، بم ــذ أكتوبر/تش ــأرب من ــة يف م ــع مدني ــتهدفت مواق ــي اس ــون والت الحوثي
ــود يف  ــة العم ــجد يف قري ــلفية ومس ــث الس ــة دار الحدي ــوم ىلع مدرس ــك هج يف ذل
ــيخ  ــزل ش ــتهدفت من ــرى اس ــة أخ ــا، وقذيف ــل 29 مدنيًّ ــن مقت ــفر ع ــة أس ــة الجوب مديري
قبائــل مــراد البــارز عبــد اللطيــف القبلــي نمــران، ممــا أســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 2] 
ــا مــن بينهــم أطفــال. ففــي الفتــرة مــا بيــن أغســطس/آب ونوفمبر/تشــرين الثانــي،  مدنيًّ
نــزح مــا يقــرب مــن 00] ألــف شــخص يف مــأرب بســبب املعــارك القتاليــة، وفًقــا للوحــدة 
ــا يف املحافظــة )ملزيــد  التنفيذيــة املعنيــة بــإدارة مخيمــات األشــخاص النازحيــن داخليًّ
ــا  ــا يف مــأرب، انظــر “مقــال النازحــون داخليًّ مــن التفاصيــل عــن األشــخاص النازحيــن داخليًّ

والبحــث عــن مــالذ آمــن”(.
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سيارة مفخخة تستهدف صحفيين يف عدن

رشا عبداهلل، مراسلة قناة الشرق يف عدن )يمين(، لقت حتفها يف انفجار سيارة مفخخة يف عدن، وزوجها محمود 
العتمي، الصحفي بقناة العين، الذي ُأصيب بجروح بالغة يف االنفجار. صورة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

يف 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي، انفجــرت عبــوة ناســفة ُزرعــت يف ســيارة اثنيــن مــن 
الصحفييــن اليمنييــن أثنــاء قيادتهمــا عبــر مديريــة خــور مكســر يف عــدن. أســفر االنفجــار 
عــن مقتــل رشــا عبــداهلل، مراســلة قنــاة الشــرق يف عــدن، وجنينهــا الــذي كانــت تحملــه 
يف أحشــائها، وإصابــة زوجهــا محمــود العتمــي، مراســل بقنــاة العيــن، بجــروح بالغــة. نشــر 
صحفــي يف الحديــدة ىلع معرفــة بالزوجيــن رســالة قصيــرة كان قــد تلقاهــا مــن العتمــي 
ــالءه  ــتدعون زم ــوا يس ــن كان ــأن الحوثيي ــر ب ــا األخي ــره فيه ــرين األول أخب يف أكتوبر/تش
ملعرفــة مــكان إقامتــه هــو وزوجتــه يف عــدن وتحركاتهــم ونــوع الســيارة التــي يقودونهــا. 

ووصــف رئيــس الــوزراء معيــن عبدامللــك الحــادث بالهجــوم اإلرهابــي.

التطورات	يف	املناطق	الخاضعة	لسيطرة	الحوثيين

الحوثيون يسيطرون ىلع مقر السفارة األمريكية ويحتجزون موظفين 
أمريكيين وموظفين تابعين لألمم املتحدة

ــم  ــه ت ــة أن ــة األمريكي ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــرح متح ــي، ص ــرين الثان يف ]] نوفمبر/تش
اإلفــراج عــن “غالبيــة” املوظفيــن اليمنييــن الـــ25 العامليــن بالســفارة األمريكيــة يف صنعاء 
ــن  ــم م ــن، ومعظمه ــزوا املوظفي ــد احتج ــون ق ــون. كان الحوثي ــم الحوثي ــن اختطفه الذي
حــراس األمــن القائميــن ىلع حمايــة مبنــى الســفارة، ىلع مــدى ثالثــة أســابيع قبــل إقــرار 
ــن  ــام الحوثيي ــمي باقتح ــدث الرس ــر املتح ــا أق ــم. كم ــة باحتجازه ــة األمريكي وزارة الخارجي

مبنــى الســفارة ودعاهــم إلــى إخالئــه “إعــادة جميــع املمتلــكات املحجــوز عليهــا”.
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن مبنــى الســفارة ُأخلــي يف األشــهر التــي أعقبــت ســيطرة الحوثييــن 
ــون  ــي واملوظف ــفير األمريك ــل الس ــبتمبر/أيلول 4]20. وانتق ــالب س ــاء يف انق ىلع صنع
الرئيســيون إلــى الســعودية، حيــث يوجــد مقــر البعثــة الدبلوماســية إلــى اليمــن منــذ ذلــك 

الحيــن.

يف 7] نوفمبر/تشــرين الثانــي، أعلــن املتحــدث باســم األمــم املتحــدة ســتيفان دوجاريــك 
ــاء “دون  ــة صنع ــدة يف العاصم ــم املتح ــي األم ــن موظف ــن م ــزوا اثني ــن احتج أن الحوثيي
أي مبــرر أو تهمــة موجهــة لهمــا”. واحُتجــز املوظفــان اللــذان كانــا يعمــالن يف الشــعبة 
الثقافيــة وشــعبة حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة، كال ىلع حــدة يف 5 و7 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي واحُتجــزا دون إتاحــة وســيلة لهمــا للتواصــل مــع أســرتهما أو زمالئهمــا يف 

العمــل.

محكمة تابعة للحوثيين تحكم ىلع عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات بعد 
محاكمة صورية

يف 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي، حكمــت املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة التــي يديرهــا 
الحوثيــون يف صنعــاء بالســجن ملــدة خمــس ســنوات ىلع عارضــة األزيــاء واملمثلــة 

اليمنيــة انتصــار الحمــادي بتهمــة “انتهــاك اآلداب العامــة”.

ــباط ]202  ــادي يف 20 فبراير/ش ــع الحم ــن م ــات اعتقل ــاء ُأخري ــالث نس ــم ىلع ث ــا ُحك كم
ــالث  ــدة وث ــنة واح ــدة س ــجن مل ــاء، بالس ــر يف صنع ــة تصوي ــى جلس ــن إل ــاء توجهه أثن
ــي  ــا الت ــرة اعتقاله ــالل فت ــم. وخ ــس الته ــي بنف ــنوات ىلع التوال ــس س ــنوات وخم س
امتــدت لثمانيــة أشــهر، تعرضــت الحمــادي باســتمرار لســوء املعاملــة مــن حــراس الســجن 
الذيــن هددوهــا بإجــراء فحــص العذريــة القســري، وأجبروهــا وهــي معصوبــة العينيــن ىلع 
التوقيــع ىلع إقــرار ُمعــّد مســبًقا بشــأن ارتــكاب مخالفــات متعلقــة باملخــدرات. حاولــت 
ــن بالدعــارة” يف  ــى قســم “املتهمي الحمــادي االنتحــار يف وقــت الحــق، بعــد إحالتهــا إل
الســجن املركــزي. شــرعت ســلطات الحوثييــن بإيقــاف محامــي الحمــادي عــن العمــل قبــل 
ــن  ــراج ع ــر باإلف ــذي أم ــام ال ــي الع ــتبدلت املدع ــرة واس ــة ألول م ــام املحكم ــا أم مثوله

ــكاب أي مخالفــة. ــى براءتهــا مــن ارت الحمــادي بعــد أن خلــص إل

يشــكل اعتقــال الحوثييــن للحمــادي وإدانتهــا يف محاكمــة صوريــة جــزًءا مــن نمــط أوســع 
نطاًقــا مــن االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق املــرأة يف ظــل حكــم الحوثييــن، بمــا يف ذلــك 
إنشــاء ميليشــيا نســائية ُتعــرف باســم الزينبيــات لقمــع الناشــطات السياســيات، وتنامــي 
ظاهــرة الفصــل بيــن الجنســين يف الجامعــات والشــركات، وطــرد النســاء مــن صفــوف القوى 

العاملــة، ومنــع حصولهــن ىلع وســائل منــع الحمــل.

ــا  ــش بأنه ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــوا ملنظم ــادي صرح ــارب الحم ــى أن أق ــارة إل ــدر اإلش تج
ــوف  ــا املكف ــم والده ــن فيه ــراد، بم ــة أف ــن أربع ــة م ــرتها املكون ــدة ألس ــة الوحي املعيل

ــدية. ــة جس ــن إعاق ــي م ــذي يعان ــقيقها ال وش



التحالف ينسحب من الحديدة، والمعارك القتالية تتحول صوب الجنوب  |  نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

12

مسؤوالن حوثيان: مقتل ما يقرب من 4,700] جندي مؤخًرا يف مأرب

يف 8] نوفمبر/تشــرين الثانــي، قــال مســؤوالن حوثيــان لــم ُيكشــف عــن أســمائهما لوكالــة 
فرانــس بــرس إن مــا يقــرب مــن 5] ألــف مــن مقاتليهــم لقــوا حتفهــم منــذ منتصــف يونيــو/
حزيــران ىلع خطــوط املواجهــة يف محافظــة مــأرب. وىلع الرغــم مــن أن الحوثييــن قــد 
تكبــدوا خســائر أكبــر مــن القــوات الحكوميــة وحلفائهــا مــن املقاتليــن القبلييــن يف مــأرب، 
إال أنــه لــم تتوفــر معلومــات ُتذكــر عــن عــدد القتلــى والجرحــى الحوثييــن خــالل معــارك 
مــأرب. وكان املتحــدث باســم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قــد صــرح يف وقــت ســابق 

عــن ســقوط 27 ألــف مــن املقاتليــن الحوثييــن يف معــارك مــأرب منــذ العــام املاضــي.

التطورات	ىلع	الساحة	الدولية

وزير عماني يقول إن السلطنة تدرس مد خطوط أنابيب من السعودية إلى 
بحر العرب

ــر االقتصــاد الُعمانــي ســعيد محمــد الصقــري، يف  يف 2 نوفمبر/تشــرين الثانــي، دعــا وزي
ــوط  ــاء خط ــروع إلنش ــاء مش ــى إحي ــعودية، إل ــط الس ــرق األوس ــة الش ــع صحيف ــة م مقابل
ــر  أنابيــب عبــر البــر لنقــل النفــط والغــاز تربــط حقــول النفــط الســعودية بمحطــة تصدي
ــاء مــع إعــادة نشــر  ىلع الســاحل العمانــي املطــل ىلع بحــر العــرب. تزامنــت هــذه األنب
جنــود ســعوديين مــن عــدة قواعــد يف محافظــة املهــرة اليمنيــة. يف الســنوات األخيــرة، 
ــر  ــل يم ــذا القبي ــن ه ــب م ــط أنابي ــاء خ ــا إلنش ــدرس خطًط ــت ت ــعودية كان ــيع أن الس ُأش
عبــر املهــرة، إال أن الفصائــل املناهضــة للســعودية يف املحافظــة الواقعــة شــرق اليمــن 
ــل  ــال ه ــر: “مق ــوع، انظ ــذا املوض ــن ه ــل ع ــن التفاصي ــد م ــدة. )ملزي ــرة بش ــت الفك عارض

ــوب نفــط يف املهــرة؟”(. ــاض مــن حلمهــا بإنشــاء أنب اســتيقظت الري

زيارة مبعوثي األمم املتحدة والواليات املتحدة لتعز وعدن

املبعوث األممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ يلتقي بمسؤولين من السلطة املحلية خالل زيارة إلى مديرية املخا 
يف تعز يف 0] نوفمبر/تشرين الثاني ]202. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أنور الشريف.
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يف ]] نوفمبر/تشــرين الثانــي، اختتــم هانــس غروندبــرغ، مبعــوث األمــم املتحــدة الخــاص 
إلــى اليمــن، زيــارة إلــى محافظــة تعــز اســتغرقت ثالثــة أيــام. والتقــى غروندبــرغ بمســؤولين 
مــن الســلطة املحليــة وقــادة عســكريين يف مدينــة تعــز، والتربة، واملخــا. يذكــر أن صواريخ 
أطلقهــا الحوثيــون اســتهدفت جــزًءا غيــر مأهــول بالســكان يف املخــا قبــل ســاعات مــن 
وصــول غروندبــرغ للقــاء قائــد قــوات املقاومــة الوطنيــة طــارق صالــح. ووفًقــا ملــا ذكــره 
متحــدث باســم صالــح، جــاءت الهجمــات الصاروخيــة كإشــارة إلــى رفــض الحوثييــن لالجتمــاع 
ومحاولــة ملنعــه. وتعــد زيــارة غروندبــرغ إلــى تعــز األولــى التــي يجريهــا مســؤول كبيــر يف 

األمــم املتحــدة منــذ بدايــة الحــرب.

ــن  ــة معي ــس وزراء الحكوم ــع رئي ــات م ــرغ اجتماع ــد غروندب ــز، عق ــى تع ــارة إل ــل الزي وقب
ــرين  ــدن. يف 9 نوفمبر/تش ــارك يف ع ــن مب ــوض ب ــد ع ــة أحم ــر الخارجي ــك ووزي عبداملل
ــع  ــات م ــغ، محادث ــم ليندركين ــن، تي ــى اليم ــاص إل ــي الخ ــوث األمريك ــرى املبع ــي، أج الثان
ــرب،  ــاء الح ــى إنه ــة إل ــود الرامي ــت الجه ــدن تناول ــارك يف ع ــن مب ــك وب ــن عبداملل معي

ــادي. ــع االقتص ــاض والوض ــاق الري ــأرب واتف ــن ىلع م ــوم الحوثيي وهج

األمم املتحدة والواليات املتحدة تفرضان عقوبات ىلع قادة حوثيين

يف 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي، أدرجــت لجنــة العقوبــات املنشــأة عمــاًل بقــرار مجلــس األمــن 
الدولــي 40]2 أســماء ثالثــة مــن قــادة الحوثييــن ىلع الئحتهــا. األول هــو محمــد عبدالكريــم 
الغمــاري، رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة الحوثيــة، وُأدرج لتهديــده بشــكل 
مباشــر لســالم اليمــن وأمنــه واســتقراره وإشــرافه ىلع الهجــوم العســكري للحوثييــن يف 
مــأرب وتورطــه يف هجمــات عبــر الحــدود ضــد الســعودية. أما الثانــي فهو يوســف املداني، 
قائــد املنطقــة العســكرية الخامســة، ىلع طــول الســاحل الغربــي لليمــن، وُأدرج لتهديــده 
ســالم اليمــن وأمنــه واســتقراره. يذكــر أن املدانــي متــزوج مــن إحــدى بنات مؤســس جماعة 
ــا يف الهجــوم  الحوثييــن املســلحة، حســين بــدر الديــن الحوثــي، ويلعــب أيًضــا دوًرا قياديًّ
العســكري الــذي تشــنه الجماعــة يف مــأرب. أمــا الثالــث فهــو صالــح مســفر صالــح الشــاعر 
ــر  ــب وزي ــه كنائ ــم منصب ــلحة بحك ــب األس ــدوره يف تهري ــات ل ــه عقوب ــت علي ــذي ُفرض ال
الدفــاع للشــؤون اللوجســتية، وكذلــك البتــزاز واحتجــاز املواطنيــن اليمنييــن بحكــم منصبــه 
كـ”الحــارس القضائــي” لتمويــل املجهــود الحربــي. واســتخدم الشــاعر املحكمــة الجنائيــة 
املتخصصــة ملصــادرة أمــوال وأصــول تزيــد قيمتهــا ىلع 00] مليــون دوالر أمريكــي تعــود 

للسياســيين املعارضيــن للحوثييــن.

وكانــت وزارة الخزانــة األمريكيــة قــد أدرجــت الغمــاري واملدانــي يف مايو/أيــار ]202. ويف 
8] نوفمبر/تشــرين الثانــي، ضمــت الواليــات املتحــدة اســم الشــاعر إلــى الئحــة العقوبــات 
ألســباب مماثلــة لتلــك التــي حددتهــا األمــم املتحــدة عنــد إدراج اســمه يف وقــت ســابق 

مــن الشــهر.
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نائب الرئيس اليمني يزور الدوحة

ــى  يف 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي، وصــل نائــب الرئيــس اليمنــي علــي محســن األحمــر إل
الدوحــة يف زيــارة رســمية اســتغرقت ثالثــة أيــام. وكانــت هــذه الزيــارة األولــى مــن نوعهــا 
التــي يقــوم بهــا مســؤول يمنــي كبيــر إلــى قطــر منــذ عــام ]]20، بعــد حملــة املقاطعــة 
ضــد الدوحــة التــي قادتهــا الســعودية ملــدة ثــالث أعــوام والتــي انتهــت يف وقــت ســابق 
مــن هــذا العــام. وخــالل الزيــارة، ســلم األحمــر رســالة مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي 
إلــى أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، والتقــى برئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ــاح كأس العــرب لكــرة  ــي. كمــا حضــر محســن حفــل افتت ــن خليفــة آل ثان ــد ب الشــيخ خال

القــدم.

ــاء	 ــز	صنع ــث	يف	مرك ــن	وباح ــؤون	اليم ــص	يف	ش ــتقل	متخص ــي	مس ــو	صحف ــس	ه ــي	كومب كيس
@Macoombs	:ىلع	يغــرد	االســتراتيجية.	للدراســات
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التطورات االقتصادية
إعداد الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء 

انهيار	الريال	اليمني	يتسبب	يف	رفع	تكاليف	التحويل	ىلع	نحو	غير	
مسبوق

خــالل شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، واصــل الريــال اليمنــي انخفاضــه غيــر املســبوق يف 
ــا. ففــي بدايــة الشــهر، كان  املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة املعتــرف بهــا دوليًّ
ــا يف عــدن؛ وبحلــول 0] نوفمبــر/ الــدوالر األمريكــي الواحــد يعــادل نحــو 5]4,] ريــاال يمنيًّ
تشــرين الثانــي، بلــغ ســعر الصــرف 20],] ريــاال للــدوالر، وبــدا أن الريــال آخــذ يف املزيــد مــن 
ــف  ــزي اليمنــي يف عــدن بشــكل عــام عــن أداء الوظائ ــك املرك ــع عجــز البن التدهــور. وم
النقديــة األساســية، لــم يتمكــن مــن درء انهيــار العملــة. حــاول التدخــل يف نوفمبر/تشــرين 
ــك  ــر ذل ــر أن أث ــاه(، غي ــة األجنبيــة )انظــر أدن ــدة لبيــع العمل الثانــي بإطــالق مــزادات جدي

ىلع اســتقرار ســعر الصــرف كان ضئيــاًل.

بصــورة متزامنــة، زادت شــركات تحويــل األمــوال الرســوم املفروضــة ىلع عمالئهــا بشــكل 
ــى مناطــق  ــة إل ــي تجــري مــن مناطــق ســيطرة الحكوم ــل الت ــات التحوي ــاء عملي ــر لق كبي
ســيطرة الحوثييــن. يف نهايــة نوفمبر/تشــرين الثانــي، وجــدت الوحــدة االقتصاديــة بمركــز 
صنعــاء أن رســوم تحويــل الريــال اليمنــي مــن عــدن إلــى صنعــاء بلغــت %80] مــن قيمــة 

املبلــغ املحــّول.
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إعادة	تشكيل	مجلس	إدارة	البنك	املركزي	اليمني	يف	عدن

ــدن،  ــزي يف ع ــك املرك ــس إدارة البن ــة مجل ــرت الحكوم ــمبر/كانون األول، غّي ــع ديس مطل
وهــي خطــوة جــاءت كاســتجابة متأخــرة للنــداءات املســتمرة يف هــذا الشــأن مــن الجهــات 
ــالم  ــائل اإلع ــرت وس ــي 2020، نش ــرين الثان ــة. يف نوفمبر/تش ــة والدولي ــة املحلي الفاعل
املحليــة تقريــًرا ُســرب مــن الجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة اتهــم كبــار اإلدارة العليــا 
ــام للشــفافية.  ــاب ت ــل وســط غي ــك بالفســاد وانتهــاج سياســة الغمــوض يف التعام للبن
وباتــت نزاهــة وأداء مجلــس إدارة البنــك املركــزي يف عــدن وكبــار املســؤولين فيــه موضــع 
اســتقصاء دولــي شــديد بعــد صــدور التقريــر الســنوي لفريــق خبــراء األمــم املتحــدة املعني 
باليمــن يف 25 يناير/كانــون الثانــي ]202، حيــث اتهــم الفريــق مجلــس إدارة البنــك بالتواطؤ 
الختــالس مــا يقــرب مــن نصــف مليــار دوالر أمريكــي مــن الوديعــة الســعودية البالــغ قيمتهــا 
ــل  ــرف وتموي ــعار الص ــتقرار أس ــم اس ــام 8]20 لدع ــك ع ــاض للبن ــا الري ــاري دوالر قدمته ملي
الــواردات. فضــاًل عــن ذلــك، لــم يخضــع البنــك لتدقيــق خارجــي للحســابات منــذ نقــل مقــره 

الرئيســي إلــى عــدن عــام ]]20.

البنك	املركزي	اليمني	يف	عدن	يطلق	مزادات	لبيع	العملة	األجنبية	يف	
محاولة	فاشلة	لتفادي	التضخم

يف نوفمبر/تشــرين الثانــي، أطلــق البنــك املركــزي يف عــدن مــزاًدا جديــًدا لبيــع العملــة 
األجنبيــة للبنــوك الخاصــة يف اليمــن باســتخدام منصــة ريفينيتيــف )Refinitiv( بهــدف 
خلــق تعامــالت تتســم بالشــفافية الحتــواء تدهــور قيمــة الريــال والتضخــم الــذي يصاحبــه 
يف املناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة. ُعقــدت ثالثــة مــزادات منفصلــة يف 

نوفمبر/تشــرين الثانــي، مــع إتاحــة 5] مليــون دوالر أمريكــي للبيــع يف كل مــزاد:

املــزاد األول، 0] نوفمبر/تشــرين الثانــي: بيــع مــا مجموعــه 8,775,000 دوالر أمريكــي  	
بســعر صــرف قــدره ]]4,] ريــاال للــدوالر.

املــزاد الثانــي، ]] نوفمبر/تشــرين الثانــي: بيــع مــا مجموعــه 4,708,000] دوالر أمريكــي  	
بســعر صــرف قــدره ]]4,] ريــاال للــدوالر.

املــزاد الثالــث، ]2 نوفمبر/تشــرين الثانــي: بيــع مــا مجموعــه 000,]45,]] دوالر أمريكــي  	
بســعر صــرف بلــغ ]]4,] ريــاال للــدوالر.

ــو 7]  ــة نح ــزادات بقيم ــة م ــذ ثالث ــا تنفي ــج عنه ــي نت ــزاد -الت ــع بامل ــة البي ــد سياس ُتع
مليــون أمريكــي خــالل شــهر نوفمبــر فقــط -خيــاًرا باهــظ الثمــن للبنــك املركــزي طاملــا 
ــام  ــو ع ــى نح ــتنفد. مض ــكاد تس ــي ت ــة الت ــالت األجنبي ــن العم ــه م ــر احتياطات ــّول عب ُتم
ىلع اســتنفاد البنــك الوديعــة التــي قدمتهــا الســعودية عــام 8]20، وســاعدته ىلع 
ــال. فقــد البنــك منــذ  ــدورة النقديــة وتثبيــت ســعر صــرف الري اســتعادة الســيطرة ىلع ال
ذلــك الحيــن جــل قدرتــه ىلع التدخــل يف ســوق العمــالت األجنبيــة، األمــر الــذي قــّوض 
ســلطته كمؤسســة نقديــة وزاد مــن تكلفــة أي تدخــالت إضافيــة. ظــل التدخــل الــذي شــرع 
بــه البنــك يف نوفمبر/تشــرين الثانــي أقــل بكثيــر مــن الطلــب ىلع العمــالت األجنبيــة يف 
الســوق وهــو مــا نتــج عنــه تأثيــر محــدود ىلع ســعر الصــرف. قــّدرت الوحــدة االقتصاديــة 
بمركــز صنعــاء أن الحــد األدنــى للتدخــل بمبلــغ 00] مليــون دوالر أمريكــي متبوًعــا بمزيــد 
ــا إلحــداث أثــر هــادف ومســتدام يف  مــن الدعــم املتوقــع املقبــول للعملــة، يعــد ضروريًّ

قيمــة الريــال اليمنــي.
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هادي	يعّين	مدراء	تنفيذيين	لشركة	النفط	اليمنية	وشركة	مصايف	عدن

ــوًما  ــادي مرس ــور ه ــه منص ــي عبدرب ــس اليمن ــدر الرئي ــي، أص ــرين الثان يف ] نوفمبر/تش
رئاســيًّا بتعييــن عمــار العولقــي مديــر تنفيــذي جديــد لشــركة النفــط اليمنيــة التــي تديرها 
الدولــة ومحمــد يســلم صالــح مديــر تنفيــذي لشــركة مصــايف عــدن. جــرت التعيينــات يف 
خضــم اســتمرار ارتفــاع أســعار الوقــود يف مناطــق ســيطرة الحكومــة، كمــا ورد يف تقريــر 
مركــز صنعــاء الشــهر املاضــي، إذ بلــغ “الســعر التجــاري” للبنزيــن يف املحطــات اململوكــة 
للقطــاع الخــاص يف عــدن 22 ألــف ريــال يمنــي لــكل 20 لتــًرا يف نوفمبر/تشــرين الثانــي. 
ىلع ســبيل املقارنــة، كان الســعر املقابــل يف املحطــات اململوكــة للقطــاع الخــاص يف 
ــعر يف  ــن كان الس ــي، يف حي ــال يمن ــف ري ــن ]] أل ــيطرة الحوثيي ــة لس ــق الخاضع املناط

محطــات شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون 8,500 ريــال يمنــي.

خطط	لتوسعة	ميناء	املخا

ــاء  ــعة مين ــط لتوس ــري التخطي ــة، يج ــة الوطني ــوات املقاوم ــر يف ق ــؤول كبي ــا ملس وفًق
املخــا. تتمثــل األهــداف املذكــورة، ىلع وجــه الخصــوص، زيــادة عمــق املينــاء املطــل ىلع 
ــادة  ــار، وتوســيع رصيــف املينــاء. مــن شــأن زي ــا بـــ 7.8 أمت ــذي ُيقــدر حاليًّ البحــر األحمــر، ال
العمــق أن يمكــن الســفن التجاريــة الكبيــرة مــن الوصــول إلــى املينــاء وأن ييســر النشــاط 
الحالــي للمراكــب الشــراعية والســفن الصغيــرة واملتوســطة الحجــم، مثــل شــحنات الوقــود 
ــاء املخــا يف 0]  وشــحنات املاشــية املســتوردة مــن القــرن اإلفريقــي. ُأعيــد افتتــاح مين
ــزاع. وبعــد شــهر واحــد  ــرة الن ــوز ]202 بعــد إغــالق دام ســت ســنوات خــالل فت يوليو/تم
ــرات  ــخ والطائ ــن بالصواري فقــط مــن إعــادة فتحــه، تعــرض لهجــوم شــنته قــوات الحوثيي

ــا. املســيرة أدى إلــى تدميــر مســتودعات وإغالقــه مؤقًت

مجموعة إم تي إن لالتصاالت تخرج من السوق اليمنية يف إطار صفقة مثيرة 
للجدل

يف 8] نوفمبر/تشــرين الثانــي، أعلنــت شــركة االتصــاالت املتعــددة الجنســيات يف جنــوب 
أفريقيــا، مجموعــة إم تــي إن، )MTN Group( االنتهــاء مــن نقــل غالبيــة حصتهــا )82.8%( 
يف شــركة إم تــي إن اليمنيــة إلــى شــركة الزمــرد الدوليــة لالســتثمار )ش.م.م(. بإجمالي 4.7 
مليــون مشــترك، ُتعــد الشــركة واحــدة مــن أكبــر شــركات االتصــاالت العاملــة يف اليمــن إلــى 
جانــب شــركة يمــن موبايــل وشــركة ســبأفون. ووفًقــا ملجموعــة إم تــي إن، فــإن “الزمــرد 
هــي شــركة تابعــة ملركــز الزبيــر لالســتثمار، أحــد كيانــات مؤسســة الزبيــر، صاحبــة حصــة 
ــي  ــاري ُعمان ــل تج ــي تكت ــر ه ــة الزبي ــن.” مؤسس ــي إن يف اليم ــدة إم ت ــة يف وح األقلي
تعمــل يف العديــد مــن القطاعــات منهــا الطاقــة والتمويــل والعقــارات والضيافــة والفنــون 

والتعليــم.
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ــع  ــة، م ــة املحلي ــدال يف الصحاف ــن ج ــهمها يف اليم ــي إن ألس ــة إم ت ــع مجموع ــار بي أث
تكهنــات بــأن شــركة الزمــرد الدوليــة لالســتثمار هــي واجهــة للحوثييــن يّســرها الُعمانيــون. 
توصــل تحقيــق أجرتــه الوحــدة االقتصاديــة بمركــز صنعــاء إلــى أن شــركة الزمــرد ال تحمــل 
ســجاًل تجاريًّــا أو ترخيًصــا قبــل بيــع مجموعــة إم تــي إن لحصتهــا يف اليمــن يثبــت تبعيتها 
املزعومــة إلــى مؤسســة الزبيــر. تشــير املعلومــات املتاحــة إلــى أن شــركة الزمــرد لــم تكــن 

موجــودة قبــل انخراطهــا يف االســتحواذ ىلع شــبكة إم تــي إن اليمنيــة.

ــا رفضهــا  يف أعقــاب اإلعــالن عــن الصفقــة، أعلنــت الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليًّ
مــا أســمته التدابيــر “األحاديــة الجانــب” مــن ِقبــل شــركة إم تــي إن اليمنيــة لبيــع غالبيــة 
حصتهــا دون التشــاور مــع الحكومــة. ويف بيــان، صرحــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات أن شــركة إم تــي إن اليمنيــة شــرعت يف هــذه الخطــوة دون مراعــاة التزاماتهــا 
القانونيــة بدفــع الضرائــب املتأخــرة ورســوم الترخيــص، وأن بيــع غالبيــة حصتهــا ينتهــك 
االلتزامــات التعاقديــة للشــبكة مــع الحكومــة. ذكــرت الــوزارة أنهــا ســتتخذ التدابيــر الالزمــة 
ــتخدمين  ــن املس ــالء اليمنيي ــة العم ــة وحماي ــة للحكوم ــوق القانوني ــاظ ىلع الحق للحف

لشــبكة الشــركة.

ووفًقــا ملجموعــة إم تــي إن، فــإن بيــع شــبكة إم تــي إن اليمنيــة جــزء مــن اســتراتيجيتها 
األخيــرة لخفــض مســتوى انخراطهــا يف ســوق الشــرق األوســط وإعــادة التركيــز ىلع 
ــالن  ــاء اإلع ــطس/آب 2020. ج ــهر أغس ــه يف ش ــن عن ــا ُأعل ــب م ــة، حس ــوق اإلفريقي الس
عــن الصفقــة بعــد اســتعراض داخلــي لألســواق املوجــودة يف دول تشــهد صراعــات، مثــل 
اليمــن وســوريا، حيــث ســيتم التخطيــط الســتراتيجية انســحاب مــن األســواق للشــركات غيــر 
ــر  ــكل كبي ــى بش ــن عان ــاالت يف اليم ــاع االتص ــى أن قط ــارة إل ــدر اإلش ــا. تج ــة ذاتيًّ املمّول
خــالل النــزاع نتيجــة تدميــر املرافــق واإلدارة املنقســمة واملطالبــات الضريبيــة املزدوجــة 

ــا املتنافســتين. مــن جانــب ســلطات الحوثييــن والحكومــة املعتــرف بهــا دوليًّ
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تجهيز املساعدات الغذائية لُتوزع يف مستودع بالجزء الخاضع لسيطرة الحكومة من مدينة تعز يف 25 فبراير/شباط 
]202. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

مقاالت

سعي لتصحيح مسار االستجابة 
اإلنسانية في اليمن

مالحظــة املحــرر: بتاريــخ	8	نوفمبر/تشــرين	الثانــي	2021	يف	جنيــف،	تناولت	ســارة	فولســتيك،	
ــة	 ــام	2019	ومؤلف ــن	ع ــدة	يف	اليم ــم	املتح ــع	لألم ــي	التاب ــة	العامل ــج	األغذي ــقة	برنام منس
سلســلة	تقاريــر	بعنــوان:	عندمــا	تخــرج	أعمــال	اإلغاثــة	عــن	مســارها:	كيــف	تفشــل	االســتجابة	
ــي	 ــر	الت ــددت	التقاري ــا.	وح ــت	إليه ــي	توصل ــتنتاجات	الت ــن،	االس ــة	يف	اليم ــانية	الدولي اإلنس
نشــرها	مركــز	صنعــاء	يف	أكتوبر/تشــرين	األول،	التحديــات	والقــرارات	الســيئة	واملمارســات	التــي	
ــى	الخــروج	عــن	مســارها،	 ــن	إل ــة	يف	اليم ــي	دفعــت	االســتجابة	الدولي ــوب	والت تشــوبها	عي
ــاة	 ــة.	ومراع ــذ	اســتجابة	إنســانية	فّعال ــة	تنفي ــات	حــول	كيفي ــن	التوصي ــد	م ــت	العدي وقدم
ــد	 ــوان	“ســرد	جدي ــدى	جنيــف	بعن ــي	ألقتهــا	يف	منت ــررت	كلمــة	فولســتيك	الت للوضــوح،	ُح
للمســاعدات	املقدمــة	إلــى	اليمــن:	صــوب	اســتجابة	إنســانية	فّعالــة“،	والــذي	ُعقــد	باالشــتراك	
ــة	 ــا	التابع ــمال	أفريقي ــط	وش ــرق	األوس ــاب	الش ــادرة	ط ــف،	ومب ــاء	يف	جني ــز	صنع ــع	مرك م

للمعهــد	العالــي	للدراســات	الدوليــة	والتنميــة.

يف املتوســط، يســتغرق املــوت عطًشــا ثالثــة أيــام، واملــوت جوًعــا 4] يوًمــا. يف اليمــن، 
ــا  ــاة -إذا تمكّن ــدء تنفيــذ اســتجابة إلنقــاذ الحي ــى موقــع معيــن أو ب يســتغرق الوصــول إل
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مــن ذلــك ىلع اإلطــالق -عشــرة أيــام يف املتوســط وأكثــر يف أغلــب األحيــان. دوًمــا مــا 
ــن الصراعــات:  ــا وتضــرًرا م ــات ضعًف ــى أشــد الفئ ــة اإلنســانية ىلع الوصــول إل ــز اإلغاث ترك
النســاء واألطفــال وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة. إال أنــه يف اليمــن، تعــد فــرص حصولــك ىلع 

املعونــة واملســاعدة ضئيلــة إن كنــت تنتمــي إلــى أي مــن هــذه الفئــات.

ملاذا؟

يشــهد اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية ىلع مســتوى العالــم. ُيعــد البلــد ىلع شــفا املجاعــة، 
ــات  ــانية تحدي ــتجابة اإلنس ــه االس ــط. تواج ــرق األوس ــدان يف الش ــر البل ــن أخط ــد م وُيع
هائلــة، وتعانــي مــن نقــص شــديد يف التمويــل. بــات مــن الصعــب الوصــول إلــى 9] مليــون 
ــكل  ــا بش ــود عليه ــرض قي ــة وف ــطة اإلغاث ــلطات يف أنش ــل الس ــل تدخ ــخص يف ظ ش

يومــي. هــذا هــو الســرد الســائد عــن االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن.

يف حيــن ُيعــد هــذا الجانــب العلنــي مــن القصــة، هنــاك جانــب آخــر -جانــب ال ُيناقــش يف 
كثيــر مــن األحيــان ونــادًرا مــا تتناولــه وســائل اإلعــالم. يتعلــق هــذا الجانــب بفشــل نظــام 
االســتجابة اإلنســانية يف تقديــم املســاعدات ىلع نطــاق واســع، وبكيفيــة إســهامه يف 
اســتمرار الصــراع، وطمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن املســاعدة الدوليــة واإلســهام يف التربــح 

مــن الحــرب.

ــد  ــن تصفهــا جهــًرا. تظــل العدي مــن الصعــب فهــم االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن حي
مــن جوانبهــا غيــر مفهومــة وقــد تلقــى شــجًبا كبيــًرا يف ســياقات أخــرى. حتــى أن أحــد 
األشــخاص الذيــن تحدثــت إليهــم وصفهــا بالعمليــة املناهضــة للمجتمــع. مــن املؤكــد أّنــي 
لــم أشــهد أي اســتجابة إنســانية أخــرى مماثلــة. غيــر أنــه ُغــض الطــرف بطريقــة أو بأخــرى 
عــن مكامــن الخلــل العميقــة والواضحــة يف إطــار العمليــة، وُقبلــت بســبب انعــدام الكفــاءة 

واإلهمــال واملصالــح الذاتيــة.

ــدة  ــة، وواح ــة األيديولوجي ــن الناحي ــة م ــن متطرف ــن يف اليم ــة الحوثيي ــك أن جماع ال ش
مــن أكثــر الجماعــات املمارســة للقمــع التــي شــهدها العالــم، وطــرف يف واحــد مــن أكثــر 
الصراعــات الوحشــية ىلع مســتوى العالــم، ومــن مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان، بمــا يف ذلــك اإلعــدام والتعذيــب، لكنهــا أيًضــا أكبــر شــريك لنــا يف مجــال العمــل 
ــة  ــع لعرقل ــا كل الداف ــة -لديه ــى منظم ــد إل ــن، نعه ــة يف اليم ــة يومي ــاني. بصف اإلنس
ــانية  ــاعدة اإلنس ــم املس ــة تقدي ــادئ -بمهم ــة ىلع املب ــانية القائم ــاعدات اإلنس املس
وفًقــا للمبــادئ املرعيــة، حتــى أننــا ندفــع لهــم مقابــل ذلــك. ونتيجــة لهــذا، ال يمكــن ألي 

عامــل يف املجــال اإلنســاني أن يؤكــد أيــن تذهــب املعونــات يف اليمــن.

يمكــن رؤيــة إلــى أي مــدى خرجنــا عــن مســار االســتجابة القائمــة ىلع املبــادئ مــن خــالل 
نمــوذج مدينــة الدريهمــي. هــذه املدينــة الصغيــرة ىلع الســاحل الغربــي يف اليمــن كانت 
خاضعــة لســيطرة قــوات الحوثييــن منــذ بدايــة الحــرب. فــّر معظــم ســكانها بالفعــل عــام 
8]20، قبــل الهجــوم الــذي طــّوق املدينــة بقــوات التحالــف ]العســكري الســعودي-اإلماراتي[. 
بحلــول عــام 9]20، لــم يبــَق ســوى عــدد قليــل مــن املدنييــن، 00] فــرد ىلع األكثــر، واآلالف 
ــا، بــدأت األمــم  مــن املقاتليــن الحوثييــن وعــدد قليــل مــن أســرى الحــرب. عــام 9]20 أيًض
املتحــدة تخضــع لضغــوط هائلــة مــن ســلطات الحوثييــن لجلــب الغــذاء واملعونــة الطبيــة 
وإمــدادات الطــوارئ إلــى املوقــع. تعالــت األصــوات املعبــرة عــن قلقهــا إزاء ذلــك، وُقدمــت 
ــنحميهم  ــف س ــن؟ كي ــى املدنيي ــدادات إل ــول اإلم ــان وص ــا ضم ــف يمكنن ــات. كي اعتراض
ــوط  ــح أن الضغ ــن الواض ــن م ــم يك ــات؟ أل ــتيالء ىلع املعون ــع االس ــتهداف ونمن ــن االس م
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املمارســة وتلبيــة هــذه املطالــب ســتعود باملنفعــة ىلع املحاربيــن واملقاتليــن؟ جميــع 
ــا صاغيــة. صــرح مســؤول يف برنامــج األغذيــة العاملــي يف  هــذه الشــواغل لــم تلــَق آذاًن
ذلــك الوقــت، حيــن ُوجــه إليــه ســؤال عــن الجهــة التــي ستســتفيد مــن املعونــة: “بطبيعة 
ــنقدم  ــا س ــن. لكنن ــن املقاتلي ــم م ــل ه ــر يف الداخ ــمى باأُلَس ــا يس ــرف أن م ــال، أع الح
املســاعدات ىلع أيــة حــال”. ُقدمــت املعونــة، ومعظمهــا مــن األغذيــة، ملــا يقــرب مــن 
ألفــي شــخص. بعــد بضعــة أشــهر، ُســلمت معونــة أخــرى تغطــي ثالثــة أشــهر. مــن املرجــح 
أن هــذه املســاعدات دعمــت قــوات الحوثييــن ألشــهر حتــى خريــف عــام 9]20، بإقــرار تــام 

مــن األمــم املتحــدة. حتــى أنــه ُأشــيد بهــا باعتبارهــا قصــة نجــاح.

ال يوجــد أدنــى شــك أن هنــاك احتياجــات إنســانية ملّحــة يف اليمــن. وهــي كبيــرة ىلع 
ــا إذا كان  ــألتني م ــن إن س ــودة. ولك ــر موج ــات غي ــي أن االحتياج ــا ألّدع ــت هن ــح. لس األرج
الوضــع اإلنســاني يف اليمــن ســيًئا كمــا تزعــم العمليــة، أو أســوأ أو حتــى بنصــف ســوئه، 
ســأقول بصراحــة أنــي ال أســتطيع تحديــد ذلــك. هنــاك مزاعــم ينبغــي وال بــد مــن دحضهــا. 
ــي ىلع  ــن الغذائ ــأن اليمــن شــهد تحســًنا يف األم ــر ب ــادت تقاري ــال، أف ىلع ســبيل املث
مــر الســنين رغــم اســتمرار مزاعــم املجاعــة. يبــدو أن نســبة ســوء التغذيــة ليســت أســوأ 
أو حتــى أفضــل مــن النســب املقّيــدة يف فتــرة مــا قبــل الصــراع. وبغــض النظــر عــن ذلــك، 

فــإن جميــع البيانــات واملعلومــات املتاحــة مشــكوك فيهــا يف الواقــع.

مــع الوجــود املحــدود للعامليــن يف مجــال اإلغاثــة، وعــدم القــدرة ىلع الوجــود أو عــدم 
الرغبــة يف الوجــود يف معظــم أنحــاء البــالد، لجأنــا إلــى أطــراف هــذه الحرب وطلبنــا منهم 
أن يقدمــوا بطريقــة مــا معلومــات محايــدة وغيــر متحيــزة. طلبنا مــن الســلطات واملنظمات 
الوطنيــة يف واحــدة مــن أفقــر وأكثــر املناطــق عزلــة يف العالــم أن تضطلــع بمســؤولية 
ــن يف  ــن العاملي ــاص املهنيي ــن اختص ــون م ــا تك ــادة م ــي ع ــات الت ــل البيان ــع وتحلي جم
املجــال اإلنســاني املتمتعيــن بالخبــرة وباملــوارد الكافيــة. نحــن نعتمــد ىلع اســتطالعات 
ــاالت.  ــبكات االتص ــف وش ــى الهوات ــه إل ــكان في ــة الس ــر غالبي ــد يفتق ــف يف بل ــر الهات عب
ونتيجــة لذلــك، ال يمكــن االعتمــاد ىلع البيانــات، هــذا إن توفــرت. دون بيانــات ال نســتطيع 
معرفــة عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون للمســاعدة، وال نعــرف نوعيــة املســاعدة التــي 
يحتاجونهــا، وال نعــرف مــا إذا كانــت املســاعدة التــي قدمناهــا قــد وصلــت إليهــم، وال نعرف 
مــا إذا كانــوا ســيظلون بحاجــة إلــى تلــك املســاعدة. دون بيانــات موثوقــة، نحــن ال نعــرف 

أي شــيء.

وممــا يديــم هــذا االفتقــار إلــى املعلومــات الطريقــة التــي نديــر بهــا وجودنــا يف اليمــن 
بوصفنــا موظفيــن دولييــن. يشــير نظــام األمــم املتحــدة إلدارة األمــن إلــى اليمــن باعتبــاره 
أحــد أخطــر املناطــق يف الشــرق األوســط. ونتيجــة لذلــك، ُيطبــق ىلع وجودنــا يف اليمــن 
بعــض القواعــد األمنيــة األكثــر صرامــة. ال يمكــن التحــرك إال يف مركبــات مدرعــة. ويجــري 
ــف  ــة تتأل ــكنية مريح ــات س ــل مجمع ــة داخ ــة الدولي ــال اإلغاث ــن يف مج ــكان العاملي إس
مــن شــقق ومطاعــم وصالــة رياضيــة ومســبح وخدمــات الغــرف. تخضــع هــذه املجمعــات 
ــع  ــدان تخض ــى املي ــارات إل ــوار. وأي زي ــن ىلع األس ــز قناصي ــع تمرك ــلحة، م ــة مس لحراس
ــلطات،  ــن الس ــط م ــس فق ــص لي ــول ىلع تراخي ــات الحص ــة ومتطلب ــل بيروقراطي لعراقي
بــل أيًضــا مــن التحالــف ]العســكري بقيــادة الســعودية واإلمــارات[ فضــاًل عــن تفويــض مــن 
أىلع مســتويات قيــادة األمــم املتحــدة يف رومــا وجنيــف ونيويــورك. تســتغرق املوافقــة 
ىلع إيفــاد أي بعثــة إلــى اليمــن -ســواء كانــت عاجلــة أو ال -أســبوًعا ىلع األقــل، إن لــم 
يكــن أســبوعين. تعتبــر هــذه الترتيبــات إحــدى العقبــات الرئيســية التــي تعــوق االســتجابة 
اإلنســانية يف اليمــن. نتيجــة لذلــك، نــادًرا مــا يتحــرك معظــم العامليــن يف مجــال اإلغاثــة 
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ــن  ــك الذي ــا عــن أولئ ــف أســوار مجمعاتهــم يف صنعــاء وعــدن، أي أنهــم بمعــزل تماًم خل
يعملــون مــن أجــل مســاعدتهم. ىلع حــد تعبيــر أحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســيين: 
“يعيــش عمــال اإلغاثــة يف اليمــن يف بيئــة معقمــة تماًمــا بعيــًدا عــن الحــرب، والجــوع، 
ــف جــدران مجمــع  ــذي يعيشــه اليمــن. يعيشــون خل ــن عــن الواقــع ال ــاة، منفصلي واملعان
ــات  ــرف، واملكيف ــة الغ ــباحة وخدم ــة الس ــه، وبرك ــاء بمطاعم ــدة يف صنع ــم املتح األم
ــردة.  ــرة مج ــتجابة فك ــة واالس ــاة والحاج ــت املعان ــة. وأصبح ــوادي الرياضي ــة والن الهوائي
فقــدت )االســتجابة اإلنســانية لألمــم املتحــدة( الشــعور بالطبيعــة امُللحــة للوضــع 
ــا  ــة بمعــزل تماًم ــون يف مجــال اإلغاث ــون الدولي ــى األخــالق”. العامل ــا حت والعزيمــة، وربم
ــأرب. ىلع  ــع يف م ــو الوض ــكلة ه ــق املش ــس عم ــال يعك ــل مث ــن. وأفض ــع اليم ــن واق ع
الرغــم مــن أن املدينــة اآلن باتــت عنواًنــا رئيســيًّا يوميًّــا يف أخبــار اليمــن، وتســتضيف حاليًّــا 
مجموعــة كبيــرة مــن عمــال اإلغاثــة، لــم يــدرك القائمــون ىلع االســتجابة اإلنســانية، ىلع 
ــازح  ــون شــخص ن ــا يقــرب مــن ملي ــع ســنوات وحتــى عــام 9]20، وجــود م مــدى نحــو أرب
ــن أشــكال الوجــود واالســتجابة  ــات أي شــكل م ــن إلثب ــن آخري ــر عامي ــاك. اســتغرق األم هن

املنطقيــة. هنــاك خطــأ جســيم يعكســه هــذا النمــوذج.

كثيــًرا مــا ُيعــزى عــدم وجودنــا يف امليــدان إلــى التهديــد الــذي قــد يشــكله ذلــك علينــا. 
لكــن هــل هــذا يتســم بالدقــة؟ كثيــًرا مــا ثبــت أن تصــّور موظفــي األمــن التابعيــن لألمــم 
املتحــدة للمخاطــر هــو زائــف، وُدحــض مــن خــالل األبحــاث والتحليــالت. املنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة تتنقــل داخــل اليمــن دون أن تتعرض لــألذى. ويمارس اليمنيــون حياتهم 
اليوميــة دون وقــوع أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا. وىلع عكــس املواطنيــن اليمنييــن، نمتلك 
مركبــات مدرعــة، ولدينــا خــوذ ودروع واقيــة، ونحمــل معــدات طبيــة، ولدينــا حــراس أمــن، 
ويمكننــا التواصــل عبــر الراديــو واألقمــار الصناعيــة، ولدينــا الطائــرات التــي يمكــن أن تنقلنــا 
ــم.  ــارة بلده ــتعداد لزي ــا االس ــكاد لدين ــك، بال ــع ذل ــة. وم ــا إلصاب ــى أو تعرضن ــا مرض إذا كّن
وحيــن نقــوم بذلــك، كثيــًرا مــا أجــد صعوبــة يف تخّيــل وضــع املواطــن اليمنــي العــادي. إذا 
كنــت تابًعــا لألمــم املتحــدة، ســتجد يف متنــاول يــدك أســطوال مــن الســيارات البيضــاء ذات 
املكيفــات الهوائيــة، يرافقهــا يف كثيــر مــن األحيــان مركبــات مدرعــة مدججــة بالســالح 
ــر، إن ُوجــدت،  ــة. بضــع دقائــق وحفنــة مــن األســئلة ال أكث تعــود ألحــد األطــراف املتحارب
ــن  ــن م ــن تتمك ــة ل ــى عاصم ــًدا إل ــار عائ ــن الغب ــحابة م ــرعة يف س ــي بس ــل أن تختف قب
رؤيتهــا مجــدًدا لشــهور أو ســنوات أو ربمــا ىلع اإلطــالق. ليــس مــن املســتغرب أن نظــرة 

اليمنييــن العادييــن لنــا ولالســتجابة اإلنســانية ســيئة.

املشــكلة هــي أنــه ليــس مــن الضــروري أن تســير األمــور ىلع هــذا النحــو. وصــف الجيــش 
ــذ الحــرب  ــة حــدة من ــر املعــارك الحضري األمريكــي معركــة املوصــل 2017-2016 بأنهــا أكث
العامليــة الثانيــة. وىلع الرغــم مــن ذلــك، ويف ظــل املخاطــر الحقيقيــة التــي واجههــا 
عمــال اإلغاثــة إليصــال املعونــات يف هــذه الظــروف، جــرى االتفــاق ىلع التــزام مشــترك 
ــادة  ــن والق ــدة إلدارة األم ــم املتح ــام األم ــة ونظ ــال اإلغاث ــن يف مج ــب العاملي ــن جان م
واملانحيــن مــن أجــل إيصــال املســاعدات اإلنســانية، وىلع ضــوءه كان يتــم إرســال بعثــات 
يوميــة إلــى خطــوط املواجهــة ملــدة أشــهر مــع إمهــال كل بعثــة مــدة تتــراوح بيــن 24 
ــن  ــكان الذي ــية )للس ــات النفس ــع الصدم ــل م ــتجابة تتعام ــت اس ــط. ُوضع ــاعة فق و48 س
ــراق، ويف  ــك يف الع ــل ذل ــتطعنا فع ــة. إن اس ــوط املواجه ــن خط ــرب م ــون( بالق يعيش
أماكــن أخــرى مثــل جنــوب الســودان وأفغانســتان، ينبغــي أن نكــون قادريــن ىلع القيــام 

ــك يف اليمــن. بذل
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كثيــًرا مــا يشــير القائمــون ىلع االســتجابة إلى القيــود املفروضــة ىلع وصول املســاعدات 
باعتبارهــا عائًقــا رئيســيًّا. وهــذا األمــر صحيــح. هنــاك عوائــق حقيقيــة تحــول دون وصــول 
املســاعدات إلــى اليمــن. ففــي الشــمال، فرضــت ســلطات الحوثييــن نظاًمــا شــبه اســتبدادي 
للســيطرة ىلع تحــركات عمــال اإلغاثــة، والتــي رضخنــا لهــا طواعيــة وامتثلنــا تقريًبــا دون 
التفــوه بكلمــة ملقاومــة هــذا. عوًضــا مــن ذلــك، اســتخدمنا أولئــك الذيــن فرضــوا القيــود 
ــذا ال  ــا، وه ــي خلقوه ــكلة الت ــّل للمش ــا، كح ــة عّن ــطة بالنياب ــذ أنش ــا وتنفي ــع بياناتن لجم
يحفــز التغييــر. أمــا يف الجنــوب، فالعائــق األكبــر أمــام وصــول املســاعدات اإلنســانية هــم 
العاملــون يف املجــال اإلنســاني أنفســهم والعناصــر األمنيــة التــي ُتنشــر بدعــوى حمايتنــا 

مــن التعــرض لــألذى.

وبــدال مــن الضغــط ىلع الســلطات التــي تتدخــل يف أنشــطة تقديــم املســاعدات وتحــّول 
ــة  ــذت العملي ــة، اتخ ــاءة ومرون ــر كف ــح أكث ــي يصب ــام لك ــط ىلع النظ ــارها، أو الضغ مس
ــا محــور أي  ــا متشــدًدا ضــد الشــفافية واملســاءلة، وهم ــك نهًج ــا عــن ذل اإلنســانية عوًض
اســتجابة إنســانية فّعالــة. مســاءلة الجهــة املانحــة مــن ِقبــل دافعــي الضرائــب، ومســاءلة 
ــم  ــن تخدمه ــك[ الذي ــل ]أولئ ــن ِقب ــة وم ــات املانح ــل الجه ــن ِقب ــانية م ــات اإلنس املنظم
ــا  ــدت أيًض ــا ُوج ــه أينم ــل وج ــل ىلع أفض ــاني يعم ــام اإلنس ــئ النظ ــا فت ــتجابة[. م ]االس
ــدة،  ــم املتح ــة -األم ــر املنظوم ــف عناص ــود مختل ــر جه ــث تتضاف ــة، حي ــاءلة متبادل مس
ــال  ــاول إيص ــي تح ــم -وه ــن، وغيره ــقين، واملانحي ــة، واملنس ــر الحكومي ــات غي واملنظم
املعونــات. وحيــن نكــون جميًعــا موجوديــن بالفعــل، يصعــب التظاهــر بأنــه قــد تــم توصيل 
املــواد الغذائيــة يف الوقــت الــذي ال يتــم توفيــره، أو بــأن املرافــق الصحيــة تعمــل عندمــا ال 
تكــون كذلــك. يف أغلــب االســتجابات اإلنســانية القائمــة يف مختلــف أنحــاء العالــم، تــآكل 
هــذا النمــوذج بشــدة، وبالــكاد يوجــد يف اليمــن. بــات كل قطــاع وكل طــرف فاعــل يعمــل 
ــاعدات  ــليم املس ــة بتس ــئلة املتعلق ــب األس ــدة، ويتجن ــورة متزاي ــر بص ــن اآلخ ــزل ع بمع
والوجــود. أدى االفتقــار إلــى البيانــات وعــدم التيقــن مــن تســليم املســاعدات إلــى ارتفــاع 
حــدة املوقــف الدفاعــي مــن جانــب العديــد مــن الجهــات الفاعلــة، مــا قــّوض الشــفافية 

بشــكل مقلــق.

يمكــن التغلــب ىلع كل هــذا عبــر القيــادة الرشــيدة. القيــادة يف مجــال العمــل اإلنســاني 
ــا. مــن املهــم أن نكــون  ــة. مــن املهــم ضمــان التنســيق الجيــد فيمــا بينن مســألة ضروري
قادريــن ىلع الوقــوف مًعــا والتصــدي للمحــاوالت الراميــة إلــى الســيطرة علينــا مــن خــالل 
نهــج “فــّرق تُســد”. يتعيــن علينــا ضمــان وضــع الخطــوط الحمــراء وتصحيــح الســلوك غيــر 
املقبــول، ســواء مــن جانــب الســلطات، أو أطــراف الصــراع، أو مــن جانــب العامليــن يف مجــال 
اإلغاثــة أنفســهم. ومــن الضــروري حمايــة املوظفيــن وضمــان االلتــزام باملبــادئ اإلنســانية 

وتقديــم أفضــل اســتجابة إنســانية ممكنــة.

ــة  ــادة فّعال ــود قي ــة ىلع وج ــت املاضي ــنوات الس ــدى الس ــر ىلع م ــة تذك ــد أدل ال توج
لالســتجابة اإلنســانية يف اليمــن، ســواء ىلع الصعيــد الوطنــي أو دون الوطنــي أو الدولــي. 
ــا مــا نكــون أســوأ أعدائنــا يف  حــاول البعــض ذلــك، ولكــن ســرعان مــا اكتشــفوا أننــا غالًب
ظــل التنافــس الداخلــي واالفتقــار الــى التضامــن الــذي يقــّوض حتــى أكثــر النوايــا الحســنة. 
وكمــا عّلــق أحــد املســؤولين يف املجــال اإلنســاني: “الحوثيــون ســيئون بمــا فيــه الكفايــة، 
ولكننــا ىلع نفــس القــدر مــن الســوء والضــرر إن لــم نكــن أســوأ”. وكمــا علــم العديــد مــن 
األشــخاص، فــإن محاولــة الدعــوة إلــى التغييــر، مــن أجــل اســتجابة إنســانية أفضــل، حتــى 
ــية.  ــة سياس ــا تكلف ــب عليه ــانية، تترت ــادئ اإلنس ــن املب ــاع ع ــف للدف ــاذ موق ــرد اتخ مج

وبــات مــن األســهل النظــر يف االتجــاه اآلخــر.
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لــذا، أيــن نمضــي مــن هنــا؟ قــد يقــول البعــض، إن كانــت األمــور بهــذا القــدر مــن الســوء، 
فلمــاذا مــن األســاس تمــّول االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن؟ اســمحوا لــي أن أكــون 
واضحــة، هــذا ليــس حــاًل وليــس مــا يدعــو إليــه هــذا التقريــر. فذلــك ســيكون غيــر أخالقــي. 
ولكــن علينــا أن نفعــل مــا هــو أفضــل. اليمــن هــو ثانــي أكبــر دولــة ىلع مســتوى العالــم 
مــن حيــث حجــم التمويــالت املخصصــة لالســتجابة اإلنســانية؛ وبهــذه املــوارد، ينبغــي أن 
ــادئ.  ــر. يجــب أن تكــون قائمــة ىلع املب ــم املســاعدات بجــودة أكب ــة تقدي تتســم عملي
ــا ىلع  ــر. كلن ويجــب أن تكــون مناســبة، وأن تكــون أســرع، وأن تنطــوي ىلع مســاءلة أكب
درايــة باألســباب الجذريــة لألزمــة اإلنســانية يف اليمــن؛ فهــي ليســت ســًرا. ولكــن علينــا 
ــتلزمات  ــة أو مس ــالل الغذائي ــن الس ــد م ــع املزي ــأن توزي ــر ب ــن التظاه ــا ع ــف أيًض أن نتوق

املالجــئ املؤقتــة هــو حــّل، أو أن هــذا هــو مــا يريــده األشــخاص.

شــخص حكيــم أخبرنــي “ليــس هنــاك نجــاح دون فشــل”. يف اليمــن كنــا خائفيــن للغايــة 
مــن االعتــراف بالفشــل لكــي نتمكــن مــن النجــاح. انقضــى ســبعة أعــوام ىلع االســتجابة 
اإلنســانية؛ يقولــون إن التأخــر أفضــل مــن ال شــيء، لكــن اآلن هــو الوقــت املناســب، وهنــاك 
فرصــة يف الوقــت الراهــن. يجــري حاليًّــا اســتعراض رســمي لالســتجابة اإلنســانية يف اليمن 
ومــن املقــرر أن ينتهــي بحلــول نهايــة العــام. وهــي فرصــة حًقــا لكــي ُتقّيــم االســتجابة 
نفســها وتحــدد ســبل املضــي قدًمــا مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل. ال يمكــن أن يكــون 
ــا؛ فاليمــن واليمنيــون يســتحقون أفضــل مــن  ــاًرا مطروًح االســتمرار يف الوضــع الراهــن خي

ذلــك.
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املكال لياًل، محافظة حضرموت، 2 أغسطس/آب ]202. الصورة ملركز صنعاء، التقطها أحمد وقاص.

مقاالت رأي

لماذا يجب أن تكون المكال عاصمة 
اليمن

فارع املسلمي

ســيطر الحوثيــون ىلع العاصمــة صنعــاء عــام 4]20، وبعــد خمــس ســنوات، خســر الرئيــس 
ــي؛  ــي الجنوب ــس االنتقال ــح املجل ــدن لصال ــة ع ــه املؤقت ــادي عاصمت ــور ه ــه منص عبدرب
ــا إلــى عاصمــة لهــا. يحتــاج مجلــس  بالتالــي تحتــاج الحكومــة اليمنيــة املعتــرف بهــا دوليًّ
الــوزراء، الــذي يقضــي معظــم وقتــه يف املنفــى بالريــاض وغيرهــا مــن العواصــم اإلقليمية، 
إلــى وجــود لــه داخــل اليمــن إن كان يأمــل يف توحيــد البــالد ويحظــى بشــرعية، وحقيقــة 
ــر  ــة، أم ــية منافس ــة سياس ــل مجموع ــي معق ــدن، وه ــوزراء يف ع ــن ال ــدد م ــود ع أن وج
محــرج ىلع أقــل تقديــر. هنــاك عــدد قليــل مــن املــدن اآلمنــة يف اليمــن تتمتــع بوضــع 

جيــد يؤهلهــا ألن تكــون عاصمــة جديــدة؛ واملــكال هــي الخيــار األفضــل.

ُتعــد املــكال، مركــز محافظــة حضرمــوت شــرقي اليمــن، رابــع أكبــر مدينــة ىلع مســتوى 
البــالد. هــي مدينــة حضريــة ســاحلية، مــع كثافــة ســكانية منخفضــة بمــا فيهــا الكفايــة 
ــول  ــع ىلع ط ــاعد يف التوس ــاحة يس ــط ذي مس ــاء نش ــوي مين ــو، وتح ــتيعاب النم الس
بحــر العــرب، الــذي يضــم بــدوره واحــًدا مــن املمــرات املالحيــة األكثــر ازدحاًمــا يف العالــم. 
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بمجــرد وجــود الحكومــة فعليًّــا يف املدينــة، يمكــن أن تصبــح املــكال العاصمــة االقتصاديــة 
والسياســية لليمــن، ومــن شــأن ذلــك أن يســهم يف تنشــيط التجــارة عبــر الطــرق البريــة 
ــركاء  ــى الش ــة إل ــرات البحري ــر املم ــي عب ــد الدول ــعودية، وىلع الصعي ــان والس ــى ُعم إل

التجارييــن يف شــرقي آســيا.

ــوارد  ــح يف امل ــن ش ــكال م ــي امل ــرى، ال تعان ــة األخ ــدن اليمني ــات امل ــس كبري ىلع عك
املائيــة. ويحــد حضرمــوت، التــي تشــكل أكثــر مــن ثلــث أراضــي اليمــن، كل من مأرب وشــبوة 
واملهــرة، وتنتــج مــا يقــرب مــن ثلثــي النفــط والغــاز املصــّدر مــن اليمــن. تتمتــع املحافظــة 
ــل يف  ــادي املتمث ــوع االقتص ــاس للتن ــو مقي ــاق، وه ــع النط ــي واس ــوع اجتماع ــا بتن أيًض
ــا  ــا موطًن ــب كونه ــى جان ــرب، إل ــد الح ــياحية بع ــات الس ــماك واإلمكان ــد األس ــة صي صناع

لبعــض مــن أفضــل الجامعــات اليمنيــة.

لــم تعــد صنعــاء، وعــدن، والحديــدة -أكبــر ثــالث مــدن يمنيــة -خيــارات مجديــة، وحتــى 
انتهــاء الحــرب لــن يجعلهــا بالضــرورة أكثــر مالءمــة. تقــع العاصمــة الرســمية صنعــاء تحــت 
ــود  ــون عق ــة يف غض ــا املائي ــد موارده ــح أن تنف ــن املرج ــلحة، وم ــة مس ــيطرة جماع س
قليلــة بســبب اآلثــار املتوقعــة لتغّيــر املنــاخ وســنوات مــن أعمــال الحفــر واســتخدام املياه 
الداخليــة بشــكل غيــر ســليم. ومــا تــزال مســألة إيجــاد وســيلة مســتدامة ميســورة التكلفــة 
إلمــداد املدينــة التــي تقــع ىلع علــو مرتفــع بســكانها البالــغ عددهــم 4 مالييــن نســمة 

أمــًرا بعيــد املنــال، ممــا يجعــل النمــو غيــر مســتدام.

ــا منــذ عــام 5]20، فالســنوات  أمــا عــدن، العاصمــة املؤقتــة للحكومــة املعتــرف بهــا دوليًّ
القليلــة املاضيــة أثبتــت أنهــا غيــر قــادرة ىلع اســتعادة دورهــا التاريخــي كمركــز يحتضــن 
جميــع اليمنييــن. وىلع مــا يبــدو، ال يمكنهــا حتــى احتضــان كافــة الجنوبييــن. هنــاك عــدد 
مــن الجماعــات املســلحة املتناحــرة يف عــدن، وبــات مــن الصعــب الســيطرة ىلع الوضــع 
ــام  ــذ ع ــرب من ــراء الح ــدة ج ــررت بش ــي تض ــدن، الت ــة لع ــة التحتي ــت البني ــي. تداع األمن
5]20، وسيســتغرق إصالحهــا عقــوًدا مــن الزمــن، فضــاًل عّمــا تعانيــه املدينــة مــن مشــاكل 
ــات والصــرف الصحــي. تتســم عــدن باالكتظــاظ الســكاني ونقــص  ــق بالنفاي ــرة تتعل خطي
املــوارد. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن النهــب واإلهمــال اللذيــن عانــت منهمــا عــدن ىلع أيــدي 
نخــب شــمالية، وصنعــاء ىلع وجــه الخصــوص، بعــد الحــرب األهليــة عــام 994] طغــت ىلع 
صورتهــا العامليــة، وبهــذه الذريعــة حــّول أمــراء الحــرب املســلحون الذيــن ظهــروا منــذ عــام 
ــرة، تعــّرض الســكان مــن  ــى مدينــة يخشــاها اليمنيــون. يف الســنوات األخي 5]20 عــدن إل

ذوي األصــول الشــمالية للتهديــد والطــرد مــن عــدن.

الحديــدة، وهــي مدينــة ىلع طــول ســاحل البحــر األحمــر، تعانــي مــن مشــاكل أمنيــة أقــل 
مــن عــدن أو صنعــاء. ويمكنهــا توفيــر احتياجاتهــا املائيــة عبــر تحليــة امليــاه، غيــر أنهــا 
ــابقة  ــة الس ــا االقتصادي ــن مكانته ــر م ــدت الكثي ــن، وفق ــيطرة الحوثيي ــا لس ــع حاليًّ تخض
ــد  ــى ح ــاحلية إل ــة الس ــول املدين ــز ح ــاري املتمرك ــاع التج ــر القط ــة. ُدم ــا التحتي وبنيته
كبيــر بعــد عــام 990]، وأصبــح مينــاء عــدن، وليــس مينــاء الحديــدة، املينــاء الرئيســي بعــد 

الوحــدة. ُتعــد الحديــدة اآلن مــن بيــن أفقــر مــدن اليمــن.
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اختيار عاصمة بديلة

قبــل بضــع ســنوات، اقُترحــت تعــز كعاصمــة محتملــة ألســباب جغرافيــة وثقافيــة وتاريخية، 
لكــن املدينــة املكتظــة بالســكان وبجغرافيتهــا غيــر الصالحــة للتوســع، عانــت مــن الدمــار 
االجتماعــي واالقتصــادي خــالل الحــرب. الوضــع األمنــي غيــر مســتقر، وهــو مماثــل للوضــع 
يف عــدن مــن حيــث وجــود جماعــات مســلحة غيــر نظاميــة. كمــا تعانــي املدينــة مــن 
عجــز يف توفيــر مــا يكفــي مــن امليــاه لســكانها. ســتتفاقم هــذه املشــكلة مــع تنامــي 
عــدد الســكان، وُيعــزى ذلــك يف الغالــب إلــى ضعــف البنيــة التحتيــة، التــي ظلــت مهملــة 

لعقــود وتدهــورت بســرعة أكبــر خــالل الحــرب.

خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، دار حديــث عــن إنشــاء عاصمــة جديــدة يف محافظــة 
مــأرب أو محافظــة شــبوة، بحيــث تحــل مدينــة مــأرب أو عتــق محــل صنعــاء. هــذا ببســاطة 
ــاك،  ــه هن ــازع علي ــكري املتن ــع العس ــالف الوض ــالم. بخ ــاث أح ــرد أضغ ــي، ومج ــر عمل غي
فــإن مســاحة مدينــة مــأرب ال تــكاد تكــون مســاوية ملديريــة واحــدة يف حضرمــوت. كمــا 
ــل  ــورة داخ ــر متط ــة غي ــة التحتي ــد البني ــة. ُتع ــأرب صحراوي ــة م ــي محافظ ــب أراض أن أغل
املدينــة، ويقطنهــا اليــوم حوالــي مليــون نســمة. لــم تتمكــن مــأرب مــن توفيــر الخدمــات 
ــا واملقــدر عددهــم بحســب املنظمــة  لألعــداد املتزايــدة مــن األشــخاص النازحيــن داخليًّ
ــا أن املــدارس  ــف أنحــاء املحافظــة. كم ــون نســمة يف مختل ــة للهجــرة بنحــو ملي الدولي

ومراكــز الرعايــة الصحيــة القائمــة قليلــة العــدد وغيــر مجهــزة بشــكل مناســب.

تشــهد شــبوة وضًعــا مماثــاًل ىلع الرغــم مــن أنهــا موطــن للمنشــأة األكثــر أهميــة اقتصاديًّــا 
يف اليمــن، وهــي مصفــاة بلحــاف، غيــر أن ثــروة شــبوة مــن النفــط والغــاز ال تكفــي لجعــل 
ــة  ــز محافظ ــق، مرك ــة عت ــي مدين ــة. تعان ــة وطني ــتضافة عاصم ــبة الس ــة مناس املحافظ
ــي  ــراء، وه ــط الصح ــع يف وس ــأرب، تق ــة م ــة. وكمدين ــة التحتي ــف البني ــن ضع ــبوة، م ش

موطــن لجماعــات قبليــة قويــة قــد تســتاء مــن أي توســع حضــري.

املكال

رغــم مزاياهــا السياســية واالقتصاديــة والبنيــة التحتية الجيــدة نســبيًّا، والرقــي والتميز الذي 
تتمتــع بــه املدينــة، لــم تســتقطب املــكال اهتماًمــا دوليًّــا يذكــر، ربما باســتثناء الســعودية. 
حصــل العديــد مــن املغتربيــن الحضــارم ىلع الجنســية الســعودية منــذ تشــكيل اململكــة 
الحديثــة. وىلع مــر الســنين، أنشــأوا شــبكات ماليــة وتجاريــة قويــة يف الســعودية، مــع 

الحفــاظ ىلع روابــط قويــة بمجتمعهــم املحلــي يف حضرمــوت.

لعــل الســبب األكثــر أهميــة إلعــالن املــكال عاصمــة جديــدة، وإبقائهــا كذلــك بعــد الحــرب، 
هــو إفســاد خطــط األطــراف التــي ترغــب يف تشــرذم اليمــن، مثــل الحوثييــن يف الشــمال 
ــاعد  ــأنه أن يس ــن ش ــك، م ــالوة ىلع ذل ــوب. ع ــي يف الجن ــي الجنوب ــس االنتقال أو املجل
ىلع ردع القــوى املهيمنــة يف مختلــف أنحــاء اليمــن عــن فــرض ســلطة مركزيــة. إن منــع 
التشــرذم واملركزيــة مــن املــكال ســيعيد تشــكيل عالقــات اليمنييــن مــع بعضهم، ويســاعد 

يف معالجــة مظالــم مواطنــي البــالد وإبــراء جروحهــم.

فارع	املسلمي	هو	مؤسس	مشارك،	ورئيس	ملركز	صنعاء	للدراسات	االستراتيجية.



التحالف ينسحب من الحديدة، والمعارك القتالية تتحول صوب الجنوب  |  نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

28

هل استيقظت الرياض من حلمها 
بإنشاء أنبوب نفط في المهرة؟

يحيى أبو زيد

منــذ عــام 7]20، كان لــدى العديــد مــن ســكان املهــرة، وهــي محافظــة تقــع أقصــى شــرقي 
اليمــن، قلــق متزايــد بشــأن جيرانهــم الســعوديين يف الشــمال. فمــا بــدا كتوافــد تدريجــي 
للقــوات الســعودية]8] يف املنطقــة تحــول إلــى مــا يشــبه حملــة كاملــة للســيطرة ىلع 
املحافظــة، بمــا يف ذلــك حدودهــا مــن الشــرق مــع ســلطنة ُعمــان. بحلــول عــام 9]20، كان 
الســعوديون قــد أنشــأوا أكثــر مــن 20 قاعــدة ومواقــع عســكرية يف أنحــاء املهــرة، وهــي 
محافظــة ال يزيــد عــدد ســكانها عــن 00] ألــف نســمة.]9] أثــار هــذا االنتشــار تكهنــات مــن 
الخبــراء األمريكييــن]0]] واليمنييــن،]]]] وكذلــك الســكان املحلييــن يف املهــرة،]2]] بــأن القصــد 
مــن الوجــود الســعودي هــو تأميــن املهــرة بنــاء خــط أنابيــب لنقــل النفــط الخام الســعودي 
إلــى بحــر العــرب. زادت شــائعة خــط األنابيــب مــن املقاومــة املحليــة وأثــارت التوتــرات يف 

املحافظــة بيــن املؤيديــن واملعارضيــن للوجــود الســعودي.]]]]

]8] صالــح املنصــوب، "قــوات اللــواء 7]1 تســلم مواقعهــا يف مطــار الغيضــة ومنفــذ شــحن للتحالــف العربــي"، اليمــن اليــوم )فيلــم ماتــرز، 15 نوفمرب/تشــرين الثــاين 
https://bit.ly/3phhZ7Q ،)2017

 ،24 يوليو/تمــوز 2019، ص.   5 للدراســات االـسـراتيجية،  مركــز صنـعـاء  قلــب عاصفــة جيوسياســية،"  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  "املـهـرة  الســواري،  ]9] يحيــى 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

]10] مقابلة أجراها املؤلف عرب الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم يف معهد بروكنجز، 9 فرباير/شباط 2021.

]11] مقابلة أجراها املؤلف عرب زوم مع أحمد ناجي، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للشرق األوسط، 9 أكتوبر/تشرين األول 2020.

 ،10 5 يوليو/تمــوز 2019، ص.  ]12] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

 ،24 5 يوليو/تمــوز 2019، ص.  ]]1] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

نظم مهريون يف منطقة تمون بمديرية املسيلة مهرجاًنا احتجاجيًّا لإلعراب عن رفضهم إنشاء القوات السعودية قاعدة 
عسكرية يف منطقتهم، 7] سبتمبر/أيلول 8]20. الصورة ملركز صنعاء. التقطها يحيى السواري.

https://bit.ly/3phhZ7Q
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
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يف مطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي ]202، بــدأت القــوات الســعودية فجــأة باالنســحاب مــن 
بعــض املواقــع يف املحافظــة.]4]] تبــع ذلــك بشــكل ســريع دعــوة وزيــر االقتصــاد العمانــي 
ســعيد بــن محمــد الصقــري إلــى إحيــاء اقتــراح مضــى عليــه عقــود إلنشــاء خــط أنابيــب 
ينقــل النفــط الســعودي عبــر ُعمــان إلــى بحــر العــرب.]5]] وبينمــا تبــدو هــذه األحــداث غيــر 
ــا، ســارع العديــد مــن املراقبيــن إلــى ربــط النقــاط واعتبــروا أن الســعودية  متصلــة ظاهريًّ

تعيــد توجيــه كيفيــة تحقيــق هــذا الحلــم مــن املهــرة إلــى الشــرق.

هــذه الشــكوك حــول نوايــا الســعودية يف شــرق اليمــن ليســت بالشــيء الجديــد. هنــاك 
ــأن الســعودية لطاملــا رغبــت يف الوصــول إلــى بحــر  جــدل بيــن بعــض الخبــراء مفــاده ب
ــث إن  ــح، حي ــذا واض ــل ه ــتراتيجي ملث ــع االس ــوب.]]]] والداف ــا يف الجن ــر جارته ــرب عب الع
هــذا ســينهي اعتمــاد الســعودية ىلع مضيــق هرمــز، الــذي تمــر عبــره غالبيــة صادراتهــا 
النفطيــة والــذي يمكــن أن يتعــرض بســهولة للتهديــد مــن عــدو اململكــة اللــدود، إيــران، 
ــق خــالل املفاوضــات الســعودية-اليمنية بشــأن  ــج الفارســي. ظهــر هــذا القل ــر الخلي عب
خــط أنابيــب النفــط يف التســعينيات.]7]] انهــارت املفاوضــات يف نهايــة املطــاف بســبب 
مخــاوف الرئيــس آنــذاك علــي عبــداهلل صالــح مــن النفــوذ الســعودي املتزايــد يف البــالد.]8]]

ولكــن رغبــة الســعودية يف إنشــاء خــط األنابيــب لــم تنتــِه عنــد فشــل هــذه املفاوضــات. 
ــا لبرقيــة دبلوماســية أمريكيــة مســربة عــام 2008، ظــل الســعوديون حريصيــن ىلع  وفًق
تأميــن األراضــي وبنــاء خــط أنابيــب يف املســتقبل عبــر شــراء والء القــادة املحلييــن يف 
جميــع أنحــاء البــالد.]9]] وبالتالــي، اســتمر الكثيــرون يف النظــر إلــى رغبــة الســعودية يف 
إنشــاء خــط أنابيــب نفــط يف اليمــن ىلع أنهــا ُبعــد رئيســي للعالقــة الســعودية اليمنيــة.

اشــتدت الشــكوك بشــأن خــط أنابيــب يمــر عبــر اليمــن عندما بــدأت الســعودية يف ترســيخ 
نفســها يف املهــرة عــام 7]20. وإضافــة إلــى العديد من املنشــآت العســكرية التي شــيدتها 
ــا  ــوف رواتبه ــن ىلع كش ــن املهريي ــعودية اآلالف م ــت الس ــة، أضاف ــاض يف املحافظ الري
ــر  ــكرية غي ــا العس ــاء قوته ــن وإنش ــل املعادي ــال القبائ ــة رج ــة لتهدئ ــة واضح يف محاول
النظاميــة،]20] كمــا أدى نقــل القبائــل املهريــة املقيمــة يف الســعودية إلــى املهــرة عــام 
7]20 إلــى إنشــاء قاعــدة دعــم يف املنطقــة.]]2] حاولــت شــركات البنــاء الســعودية إقامــة 
بنيــة تحتيــة، واعتبــر الكثيــرون يف املحافظــة أنهــا مقدمــة لبنــاء خــط أنابيــب، ممــا أدى 
إلــى اشــتباكات بيــن قبائــل املهــرة وأطقــم شــركات الهندســة الســعودية.]22] أمنــت القــوات 

)الصـحـراء  املحافظــة  ـحـول  مواقــع  عــدة  مــن  انســحبت  اليمــن  يف  املـهـرة  يف  املتمرـكـزة  الســعودية  القــوات  أن  املحليــون  الســكان  "أفــاد  كينــدال،  ]14] إليزابيــث 
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/  ،2021 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   1 تويــر،  عــىل  تغريــدة  الغيضــة"،  مطــار  يف  الرئيســية  قاعدتهــا  إىل  والســاحل( 

status/1455167945383071747

]15] مــريزا الخوالــدي: "الوزيــر الُعمــاين للشــرق األوســط: حــان الوقــت إلحيــاء نقــل النفــط الســعودي إىل بحــر العــرب"، الشــرق األوســط، 2 نوفمرب/تشــرين الثــاين 
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-  ،2021

saudi-oil-arabian-sea

]16] مقابلة أجراها املؤلف عرب الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم يف معهد بروكنجز، 9 فرباير/شباط 2021.

]17] مقابلة أجراها املؤلف عرب زوم مع عبد الغني اإلرياين، باحث أول يف مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 1 فرباير/شباط 2020.

]18] مقابلة أجراها املؤلف عرب زوم مع عبد الغني اإلرياين، باحث أول يف مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، 1 فرباير/شباط 2020.

]19] "األخ األكــرب لليمــن: مــا الــذي فعلتــه الســعودية لليمــن مؤـخـًرا؟"، مكتبــة ويكيليكــس العامــة للدبلوماســية األمريكيــة )اليمــن صنـعـاء، 18 يونيو/حزـيـران، 
https://wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html  ،)2008

]20] كيــي كومبــس، "املهــرة: حيــث تحــدد القــوى اإلقليميــة السياســة املحليــة"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 18 ديســمرب/كانون األول 2020، ص. 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12284  ،19

]21] مقابلة أجراها املؤلف عرب زوم مع أحمد ناجي، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للشرق األوسط، 29 مارس/آذار 2021.

]22] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 5 يوليو/تمــوز 2019، ص. 29-30، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
https://wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html
https://sanaacenter.org/publications/analysis/12284
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
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الســعودية مينــاء نشــطون،]]2] مــا أثــار شــكوًكا محليــة بأنــه كان موقًعــا مخصًصــا ملحطــة 
لتصديــر النفــط.

زادت هــذه الشــكوك عــام 8]20 حيــن ُســربت مذكــرة لوســائل إعــالم محليــة شــكرت فيهــا 
شــركة البنــاء الســعودية، هوتــا ماريــن، الســفير الســعودي يف اليمــن ىلع تكليفهــا بإجــراء 
ــرة  ــطون وال امله ــر نش ــم ُيذك ــه ل ــن أن ــي.]24] ويف حي ــاء نفط ــاء مين ــدوى لبن ــة ج دراس
ــة مــن  ــة املدعوم ــن والقــوات املحلي ــوات الحوثيي ــإن ســيطرة ق ــرة، ف صراحــة يف املذك
ــات  ــارة التكهن ــة إلث ــة األخــرى كانــت كافي ــة الحيوي ــئ اليمني اإلمــارات ىلع معظــم املوان
ــى  ــور إل ــت مونيت ــدل إيس ــرته مي ــال نش ــب مق ــطون. ذه ــى نش ــارت إل ــرة أش ــأن املذك ب
ــوان:  ــال بعن ــر مق ــرة، لنش ــة يف امله ــاوف املحلي ــك املخ ــرة، وكذل ــتخدام املذك ــد اس ح

ــى بحــر العــرب”.]25] ــر اليمــن إل ــب النفــط عب “الســعودية تســتعد ملــد خــط أنابي

تبــدو هــذه التكهنــات بشــأن طموحــات الريــاض لبنــاء أنبــوب نفــط منطقيــة، ولكــن يجــب 
الشــك بهــا أيًضــا. قــد تمثــل عمليــات االنتشــار الســعودية والتكتيــكات األخــرى، مثــل نقــل 
ــن، رغبــة يف مواجهــة نفــوذ ُعمــان يف املهــرة. وال يخفــى ىلع  ــل املوالي رجــال القبائ
ــرات يف العالقــة الســعودية-الُعمانية والتــي ســاءت بمجــرد  ــاك توت ــت هن ــه كان أحــد أن
ــا يف  ــة -بم ــل مختلف ــن عوام ــون م ــتفاد الُعماني ــم، اس ــن جانبه ــن. م ــرب اليم ــدالع ح ان
ذلــك الســكان املهريــون األصليــون املوجــودون يف ُعمــان، والسياســة املســتهدفة ملنــح 
ســكان املهــرة الجنســية الُعمانيــة،]]2] وتبرعــات اإلغاثــة،]27] والحفــاظ ىلع عالقــات وثيقــة 
ــي  ــعودية عل ــة للس ــارزة املناهض ــخصية الب ــل الش ــن مث ــيين املهريي ــادة السياس ــع الق م
الحريــزي]28] -لصــد النفــوذ الســعودي يف املنطقــة. يزعــم الســعوديون بشــكل علنــي أن 
نشــر قواتهــم يف املهــرة يركــز ىلع مكافحــة تهريــب الحوثييــن لألســلحة.]29] يف الواقــع، 
اتهــم فريــق خبــراء األمــم املتحــدة املعنــي باليمــن الُعمانييــن بتســهيل جهــود التهريــب 

التــي يبذلهــا الحوثيــون عبــر املحافظــة.]0]]

تبــدو النظريــة القائلــة بــأن الريــاض كانــت تســعى إلنشــاء خــط أنابيــب يف املهــرة أقــل 
تصديًقــا يف ضــوء عــدم االســتقرار السياســي الراســخ يف اليمــن. تتأثــر قــدرة الســعودية 
ــارج  ــداث خ ــر باألح ــكل كبي ــن بش ــكريًّا يف اليم ــا وعس ــيًّا واقتصاديًّ ــاورة سياس ىلع املن
ــلطنة  ــران وس ــع إي ــرات م ــلحة، والتوت ــن املس ــة الحوثيي ــع جماع ــزاع م ــل الن ــرة، مث امله
ُعمــان، وإمكانيــة االعتمــاد ىلع الواليــات املتحــدة كحليــف. وهنــاك أيًضــا التهديــد داخــل 
املحافظــة مــن القبائــل غيــر املذعنــة يف املنطقــة والتــي لديهــا رغبــة قويــة يف الحكم 
الذاتــي، وحتــى االســتقالل. إذا كان الســعوديون عملييــن بشــأن خــط أنابيب نفــط محتمل، 
فســيتعّين عليهــم التفكيــر يف قدرتهــم أو عجزهــم لحمايــة هــذه األصــول الثابتــة التــي 

 ،20 5 يوليو/تمــوز 2019، ص.  ]]2] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

 ،10 5 يوليو/تمــوز 2019، ص.  ]24] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

https://www.  ،2018 ســبتمرب/أيلول   [ مونيتــور،  إيســت  ميــدل  الـعـرب،"  بحــر  إىل  اليمــن  عــرب  النفــط  أنابيــب  خــط  ملــد  تســتعد  ]25] "الســعودية 
/middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea

]26] مقابلة أجراها املؤلف عرب زوم مع أحمد ناجي، باحث غري مقيم يف مركز مالكوم كري– كارنيغي للشرق األوسط، 29 مارس/آذار 2021.

]27] "مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة يدعــم مركــز غســيل الــكىل يف املـهـرة ملواصلــة تقديــم الخدمــات الطبيــة للمســتفيدين،" وكالــة األنـبـاء الســعودية الرســمية، 11 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2132641  ،2020 ســبتمرب/أيلول 

 ،14 5 يوليو/تمــوز 2019، ص.  ]28] يحيــى الســواري، "املـهـرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية،" مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/760

https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ ،2017 29] "طرق تهريب األسلحة اإليرانية إىل الحوثيني"، العربية، 7 نوفمرب/تشرين الثاين[

]0]] داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي وآخــرون، "رســالة بتاريــخ 27 يناير/كانــون الثــاين 2020 مــن فريــق الـخـرباء املعنــي باليمــن إىل رئيــس مجلــس األمــن"، فريــق 
https://www.undocs.org/s/2020/326 ،25-26 .2020، ص الثــاين  27 يناير/كانــون  ـخـرباء األمــم املتحــدة املعنــي باليمــن، 

https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2132641
https://sanaacenter.org/publications/analysis/760
https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ
https://www.undocs.org/s/2020/326
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ــر صــادر  ــص تقري ــل انتفاضــة ]]20، خل ــى قب ــدوالرات.]]]] حت ــارات مــن ال ــغ قيمتهــا ملي تبل
عــن مركــز الخليــج لألبحــاث، وهــو مؤسســة بحثيــة ســعودية، إلــى أن اليمــن كانــت شــديدة 
التقلــب بحيــث ال يمكــن التفكيــر يف مشــروع لنقــل النفــط عبــر خــط أنابيــب.]2]] إن إحيــاء 
ــام  ــف الع ــعودي، والتخفي ــط الس ــل النف ــب لنق ــط أنابي ــرح خ ــي ملقت ــؤول الُعمان املس
للتوتــرات بيــن ُعمــان والســعودية منــذ تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق الحكــم، يقــدم 

للســعوديين احتمــاال أكثــر واقعيــة وأقــل خطــورة نحــو الشــرق.

ــت ىلع رغبتهــا يف إنشــاء خــط أنابيــب  ــة القائلــة بــأن الريــاض حافظ كانــت النظري
عبــر املهــرة أثنــاء الصــراع املســتمر لهــا بعــض الســمات الجذابــة ألولئــك الذيــن يؤمنــون 
ــى  ــن إل ــية يف اليم ــية ومنس ــة هامش ــن منطق ــرة م ــت امله ــو تحول ــة. فل ــذه النظري به
طريــق عبــور رئيســي للنفــط الســعودي، لكانــت قــد شــكلت واحــدة مــن أهــم التحــوالت 
ــًدا ىلع  ــوًءا جدي ــي ض ــأنه أن يلق ــن ش ــذا كان م ــي، وه ــراع اليمن ــية يف الص الجيوسياس
فهمنــا للتخطيــط االســتراتيجي الســعودي املعــروف بأنــه غامــض، ويعيــد تعريــف الحــرب 
ــا وعمليــة اتخــاذ قــرار ســيئة. واآلن، مــع  ــا إقليميًّ الحاليــة ىلع أنهــا غــزو وليســت تنافًس
ظهــور العالقــات الســعودية-الُعمانية وكأنهــا قــد فتحــت صفحــة جديــدة، قــد ال نعــرف 

ــًدا مــا كانــت بالضبــط طموحــات اململكــة. أب

مــع تحســن العالقــات بيــن الريــاض ومســقط، قــد يتنفــس املهريــون الصعــداء نظــًرا ألن 
التهديــد الكبيــر لالســتقرار النســبي الــذي تمتعــوا بــه خــالل حــرب اليمــن قــد انحســر. ومــع 
ذلــك، قــد يكــون هــذا االتجــاه ســابًقا ألوانــه. وبــأي طريقــة تتطــور بهــا النوايــا الســعودية 
يف املهــرة، فــإن السياســة الســعودية لبنــاء النفــوذ القبلــي والعســكري يف املحافظــة 
تضــع الريــاض يف موقــف قــوي ملحاولــة فــرض خياراتهــا. إذا انتهــت حــرب اليمــن بتفــكك 
ــا، فــال يــزال بإمــكان الريــاض الســعي وراء تحقيــق طموحاتهــا  البــالد، ســواء رســميًّا أو عمليًّ

اإلقليميــة يف املهــرة لكســب شــيء مــا مــن املســتنقع التــي وجــدت نفســها فيــه.

يحيــى أبــو زيــد،	هــو	زميــل	باحــث	يف	معهــد	اآلخريــة	واالنتمــاء	بجامعــة	كاليفورنيا-بيركلــي	وعضــو	
يف	فريــق	مركــز	صنعــاء	بالواليــات	املتحــدة.	ُيركــز	بشــكل	أساســي	ىلع	الجغرافيــا	السياســية	للشــرق	

األوســط،	وحــل	النزاعــات،	والقــدرة	ىلع	التكيــف	مــع	تغيــر	املنــاخ.

 ،8 يوليو/تمــوز 2019، ص.   5 للدراســات االـسـراتيجية،  مركــز صنـعـاء  قلــب عاصفــة جيوسياســية،"  إىل  العزلــة  مــن  اليمنيــة:  "املـهـرة  الســواري،  ]1]] يحيــى 
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606

https://www.files.ethz.ch/isn/56108/  ،)2007 أغســطس/آب  لألبحــاث،  الخليــج  )مركــز  واإلرهــاب  األمــن  الطاقــة،"  أمــن  البحــث:  ]2]] "نـشـرة 
complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf

https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://www.files.ethz.ch/isn/56108/complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/56108/complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf
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كيف خرجت العالقات اليمنية-
السعودية عن مسار حسن الجوار

عبدالغني االرياني

ــة الســعودية حــرب  ــة واململكــة العربي ــن اململكــة املتوكلي ــف بي أنهــت معاهــدة الطائ
عــام 4]9] بيــن الدولتيــن، وأفضــت إلــى ضــم الســعودية ملقاطعــات نجــران وجيزان وعســير 
ــازع  ــات املتن ــعودية ىلع املقاطع ــلطة الس ــدة ىلع س ــت املعاه ــا. نص ــازع عليه املتن
عليهــا ملــدة 40 عاًمــا. كمــا أنهــا منحــت مواطنــي كل بلــد الحــق يف العيــش والعمــل يف 
البلــد اآلخــر. أعقــب ذلــك 0] عاًمــا مــن الســالم، األمــر الــذي ســمح بإقامــة روابــط اقتصاديــة 

قويــة ويســر هجــرة مئــات اآلالف مــن العمالــة اليمنيــة إلــى الســعودية.

توتــرت العالقــات بعــد انــدالع ثــورة ]2 ســبتمبر/أيلول 2]9] ضــد اإلمــام محمــد البــدر، الــذي 
فــر إلــى الســعودية. وطلــب الثــوار مــن مصــر عبدالناصــر، املنافســة الرئيســية للســعودية 
يف املنطقــة، إرســال قــوات لدعــم الجمهوريــة الناشــئة. وبعــد فتــرة وجيــزة، هــدد نائــب 
الرئيــس عبدالرحمــن البيضانــي، الــذي فرضــه املصريــون ىلع الثــوار، بقصــف قصــور الرياض. 
كان ذلــك إيذاًنــا بتدخــل ســعودي كبيــر لدعــم القــوى امللكيــة التــي حاربــت إلعــادة اإلمــام 
إلــى الســلطة يف صنعــاء. توقــف التدخــل املصــري بعــد اتفــاق بيــن الرئيــس عبدالناصــر 
ــم  ــرب 7]9]، ورغ ــر يف ح ــة مص ــب هزيم ــعود عق ــز آل س ــن عبدالعزي ــل ب ــك فيص واملل
اتفاقهــم مــع مصــر، ظــل الســعوديون يمولــون امللكييــن حتــى عــام 970]. وحيــن أصبــح 
عجــز امللكييــن عــن االنتصــار واضًحــا؛ توقفــت الســعودية عــن تمويــل مجهودهــم الحربــي 
ــون  ــا امللكي ــح بموجبه ــن، ُمن ــم والجمهوريي ــالم بينه ــة س ــرام اتفاقي ــطت يف إب وتوس
ــن  ــدة م ــة جدي ــدأت صفح ــوري، وب ــام الجمه ــية للنظ ــلطة السياس ــة يف الس ــة رمزي حص
العالقــات بيــن اليمــن الشــمالي )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( والســعودية لبضــع ســنوات 
فقــط، اتســمت بمحاولــة الســعودية الهيمنــة ىلع اليمــن وتثبيــت خــط حــدود عــام 4]9]. 
يف أبريــل ]97]، تمكنــت الريــاض مــن حمــل رئيــس الــوزراء اليمنــي عبــداهلل الحجــري ىلع 
ــي(؛  ــوري )املدن ــس الجمه ــا املجل ــي ألغاه ــوة الت ــي الخط ــف، وه ــدة الطائ ــد معاه تجدي

لترعــى الســعودية اإلطاحــة بالقيــادة املدنيــة واســتبدالها بمجلــس قيــادة عســكري.

ــعودية،  ــة الس ــة للهيمن ــة مماثل ــدي مقاوم ــم الحم ــادة إبراهي ــس القي ــد مجل ــت قائ أثب
وُاغتيــل يف أكتوبــر 977] يف مؤامــرة ُيعتقــد ىلع نطــاق واســع أنهــا كانــت برعايــة 
الســعودية. أمــا القائــد الــذي قتــل الحمــدي وخلفــه رئيًســا، أحمــد الغشــمي، فقــد ُاغتيــل 
ــع  بــدوره بعــد ثمانيــة أشــهر ىلع يــد انتحــاري أرســله زعيــم اليمــن الجنوبــي، ســالم ربّي

ــح الســلطة يف الشــمال. ــداهلل صال ــي عب ــي عل ــام تول ــق أم ــا مهــد الطري ــي، مم عل

نجــا صالــح بدهائــه مــن تقلبــات العالقــات مــع الســعودية رغــم معارضتــه تجديــد معاهــدة 
الطائــف. وكثيــًرا مــا صــرح أنــه ال يمكــن لرئيــس شــطر واحــد مــن اليمــن اســتكمال ترســيم 
الحــدود مــع الســعوديين، ألن الشــطر اآلخــر مــن اليمــن ســيعتبر ذلــك خيانــة. ومنــذ عــام 
ــى  ــبها إل ــال نس ــاوالت اغتي ــدة مح ــح بع ــُتهدف صال ــام 990]، اس ــدة ع ــى الوح 978] حت

الســعودية.

ــاء اليمــن الشــمالي  ــه زعم ــي ســعى إلي ــد شــطرا اليمــن، وهــو هــدف وطن عــام 990] ُوِح
ــوأ زعيــم الجنــوب علــي ســالم  ــح رئيًســا يف حيــن تب والجنوبــي منــذ عقــود. أصبــح صال
البيــض، منصــب نائــب الرئيــس. عارضــت الريــاض الوحــدة، إال أن الخطــوة لقيــت دعًمــا مــن 
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رئيــس العــراق صــدام حســين ورئيــس ليبيــا معمــر القــذايف اللذيــن كانــا ىلع عــداٍء مــع 
الســعودية. وســرعان مــا ازداد توتــر العالقــات بيــن الجمهورية املوحــدة حديًثا والســعودية.

ويف صدفــة تاريخيــة، غــزا صــدام حســين الكويــت بعــد بضعــة أشــهر مــن الوحــدة اليمنية. 
اختــار صالــح الوقــوف إلــى جانــب صــدام رغــم معارضــة معظــم كبــار املســؤولين اليمنييــن، 
بمــا يف ذلــك نائــب الرئيــس البيــض، الــذي ســرعان مــا همشــه صالــح ليصبــح صاحــب القــرار 
ــك  ــة. ومــن ســوء حــظ اليمــن أنهــا كانــت يف ذل ــة اليمني الوحيــد يف السياســة الخارجي
الوقــت الدولــة العربيــة الوحيــدة العضــو يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، فأمــر 
صالــح ممثلــه االمتنــاع عــن التصويــت ىلع قــرار يــأذن باســتخدام القــوة العســكرية لتحريــر 
ــح  ــع العــراق، ومن ــة حاشــدة م ــم مظاهــرات تضامني ــه بتنظي ــا وجــه حكومت ــت، كم الكوي
طــالب املــدارس واملوظفيــن املدنييــن إجــازة وصــدرت تعليمــات لهــم جميًعــا باالنضمــام 
للمظاهــرات. ُقوبلــت التدابيــر اليمنيــة بــرد فعــل عنيــف مــن جانــب الســعودية )وبعــض 
الــدول الخليجيــة األخــرى( شــملت إلغــاء االمتيــاز الخــاص املمنــوح للعمالــة اليمنيــة 
ــي  ــون عامــل يمن ــا يقــرب مــن ملي ــرد م ــل، وُط املهاجــرة يف اململكــة للعمــل دون كفي

مهاجــر لــم يتمكنــوا حتــى مــن تصفيــة أعمالهــم أو بيــع أصولهــم.

وىلع الرغــم مــن الفتــور الــذي اعتــرى العالقــات بيــن 1991-1990، اســتأنف الجانبــان اليمنــي 
ــرح  ــدود؛ ومقت ــيم الح ــتكمال ترس ــيتين: اس ــن رئيس ــأن قضيتي ــل بش ــعودي التواص والس
ــر النفــط الســعودي، بهــدف  ســعودي إلنشــاء خــط أنابيــب يمــر عبــر شــرق اليمــن لتصدي
ــدء  ــح ىلع ب ــق صال ــألتين. واف ــأن املس ــدم بش ــض التق ــرز بع ــز. ُأح ــق هرم ــب مضي تجن
املحادثــات بشــأن الحــدود ووافــق مــن حيــث املبــدأ ىلع مقتــرح إنشــاء خــط األنابيــب، 
ولكــن كان هنــاك نقطــة خــالف حــول الترتيبــات األمنيــة ملــد خــط األنابيــب، حيــث أصــرت 
ــن  ــى اليم ــح ىلع أن تتول ــر صال ــن أص ــتركة يف حي ــة مش ــات أمني ــعودية ىلع ترتيب الس

ــاًء ىلع مبــدأ الســيادة. كافــة الترتيبــات األمنيــة، بن

ــاة  ــاالت التــي أودت بحي ــه وموجــة االغتي ــح لنائب ــك، أفضــى تهميــش صال يف غضــون ذل
أكثــر مــن 50] مــن قــادة الحــزب االشــتراكي اليمنــي إلــى توتــر انتهــى بانــدالع حــرب عــام 
994] بيــن قــوات الحــزب االشــتراكي اليمنــي والقــوات الشــمالية املدعومــة مــن عشــرات 
ــة يف عــدن عــام ]98].  ــى الشــمال بعــد الحــرب األهلي ــرت إل ــي ف ــة الت ــب الجنوبي الكتائ
قبــل ســتة أشــهر مــن الحــرب، عندمــا تبّيــن لصالــح أن الســعودية تدعــم الحــزب االشــتراكي 
ــا  ــي مــن كوري ــخ ســكود ب ــك صواري ــي وتمــّول صفقــات شــراء أســلحته، بمــا يف ذل اليمن
الشــمالية وقاذفــات القنابــل ميــج 29 مــن أوروبــا الشــرقية، أبلــغ صالــح الريــاض موافقتــه 
ىلع ترتيبــات أمنيــة مشــتركة ملــد خــط األنابيــب، وجــاء الــرد الســعودي بأنهــا لــن تقبــل 

اآلن بأقــل مــن الســيادة الكاملــة ىلع ممــر خطــوط األنابيــب.

ــة  ــا عملي ــُتهل بموجبه ــن اس ــن الدولتي ــم بي ــرة تفاه ــت مذك ــرة، ُوقع ــرب مباش ــد الح بع
ترســيم الحــدود، وبعــد ســت ســنوات، انتهــت العمليــة بتوقيــع معاهــدة جــدة عــام 2000، 

وبموجبهــا ُرّســمت الحــدود بشــكل دائــم.

ــدودي،  ــط الح ــي، أي الخ ــي الرئيس ــاغلها األمن ــة لش ــوية مرضي ــل لتس ــاب التوص يف أعق
ــعودي  ــي الس ــم املال ــدة، وكان الدع ــة جدي ــح صفح ــتعدادها لفت ــعودية اس ــدت الس أب
لليمــن، وزيــادة فــرص العمــل للمهاجريــن اليمنييــن، وخطــط تنميــة املجتمعــات الحدوديــة 
وتمويــل حــرس الحــدود اليمنــي بمثابــة مؤشــرات واضحــة ىلع ذلــك، غيــر أن صالــح لــم 
ــدة يف  ــم القاع ــتخدمها تنظي ــي اس ــلحة الت ــر األس ــع أث ــرى تتب ــل. ج ــك باملث ــل ذل يقاب
الهجمــات اإلرهابيــة ضــد الســعودية إلــى صالــح وشــريكه الســابق، الجنــرال علــي محســن، 
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ــذي  ــب -ال ــط األنابي ــرح خ ــدو أن مقت ــرى، ويب ــرة أخ ــة م ــة املتبادل ــزع الثق ــذي زع ــر ال األم
قــال عضــوان يف اللجنــة الفنيــة اليمنيــة املعنيــة بالحــدود أنهمــا شــاركا يف مناقشــة 
ــد ُجمــد بســبب  ــى عــام ]200 – ق ــي حت ــع الســعوديين ىلع املســتوى الفن ــرح م املقت
ــتمرار  ــى اس ــد أدى إل ــترك الجدي ــي املش ــاغل األمن ــذا الش ــام 2004. ه ــن ع ــرب الحوثيي ح
الدعــم الســعودي لليمــن، لكــن الخطــط الراميــة إلــى إدمــاج اليمــن يف االقتصــاد اإلقليمــي 

ــس التعــاون الخليجــي تراجعــت. ــر مجل عب

مــع احتــدام الحــروب يف صعــدة، ركــزت الســعودية ىلع التعامــل مــع التهديــد املباشــر 
املتمثــل بتنامــي النفــوذ اإليرانــي يف اليمــن. تحســنت العالقــات اليمنية-الســعودية ىلع 
ــعودية  ــوال الس ــن األم ــات م ــح دفع ــى صال ــث تلق ــوظ، حي ــكل ملح ــادة بش ــتوى القي مس
بشــكل متكــرر. ســاهمت حــروب صعــدة، التــي اســتخدمها صالــح لتدميــر القــوات العســكرية 
ملنافســه الرئيســي الجنــرال علــي محســن، يف تحويــل ميليشــيا الحوثييــن الصغيــرة إلــى 
ــح، حتــى يف  ــت الســعودية دعــم صال ــرة، وبعــد حــروب صعــدة واصل قــوة عســكرية كبي
ظــل االحتجاجــات الكبــرى التــي دعــت إلــى اإلطاحــة بــه خــالل الثــورة الشــبابية عــام ]]20. 
ــال  ــعودية االنتق ــت الس ــا، دعم ــلطة واضًح ــك بالس ــن التمس ــح ع ــز صال ــح عج ــن أصب وحي

الســلمي للســلطة ورعــت االتفــاق السياســي الــذي يحقــق ذلــك.

ــا بيــن الســعودية وُعمــان إلنشــاء خــط أنابيــب النفــط عبــر  مــع املفاوضــات الجاريــة حاليًّ
األراضــي العمانيــة، بــات مــن الواضــح أن اليمــن لــم يعــد إال مجــرد مصــدر قلــق أمنــي يف 
ــوًرا  ــا أو متص ــًدا حقيقيًّ ــن تهدي ــل اليم ــا مّث ــعودية. لطامل ــور الس ــن منظ ــام األول م املق
للمملكــة طــوال القــرن املاضــي، وتجلــى ذلــك بشــكل واضــح يف النــزاع الحالــي الدائــر يف 
اليمــن. مــن الواضــح أيًضــا أن الســعودية أصبحــت يف نظــر اليمنييــن قــوة مهيمنــة تضــع 
ــات مــن الصعــب عــودة  نصــب أعينهــا االســتيالء ىلع جــزء مــن أراضــي بالدهــم، فيمــا ب
ــاغل  ــذا الش ــة ه ــة دون معالج ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــة م ــذه املنطق ــى ه ــتقرار إل االس

الرئيســي.

ــز	ىلع	 ــث	يرك ــتراتيجية	حي ــات	االس ــاء	للدراس ــز	صنع ــث	أول	يف	مرك ــو	باح ــي	ه ــي اإلريان عبدالغن
ــة. ــة	اليمني ــوالت	يف	الدول ــات	والتح ــل	النزاع ــام	وتحلي ــة	الس عملي
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ا والبحث عن مالذ  النازحون داخليًّ
آمن

منال غانم

ــمال  ــا يف ش ــا دوليًّ ــرف به ــة املعت ــي للحكوم ــل رئيس ــر معق ــأرب، آخ ــة م ــع محافظ تق
اليمــن، ىلع بعــد ]7] كيلومتــًرا شــمال شــرقي صنعــاء، عاصمــة البــالد الخاضعــة لســيطرة 
جماعــة الحوثييــن املســلحة. تجــددت املعــارك القتاليــة يف مــأرب يف يوليو/تمــوز 2020 

ــر يف ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين األول ]202. وتصاعــدت بشــكل أكب

تصاعــد حــدة املعــارك القتاليــة واتســاعها جــاء نتيجــة حملــة شــنها الحوثيــون بعــد أن 
ــات  ــاورة، واملديري ــاء املج ــة البيض ــأرب، ومحافظ ــرق م ــوب ش ــيطرتهم ىلع جن ــززوا س ع
ــذه  ــت ه ــيالن. مكن ــن وعس ــان وعي ــأرب، بيح ــة مل ــبوة املتاخم ــة ش ــالث يف محافظ الث
الســيطرة الحوثييــن مــن تأميــن طريــق إمــداد مــن صنعــاء إلــى مــأرب، وانضــم منــذ ذلــك 
الحيــن اآلالف مــن املقاتليــن الحوثييــن إلــى خطــوط املواجهــة املشــتعلة ليشــقوا 

ــة. ــة للمحافظ ــات الجنوبي ــقوط املديري ــد س ــأرب بع ــة م ــو مدين ــم نح طريقه

مــع اســتمرار فقــدان الحكومــة قبضتهــا ىلع املحافظــة، أصبــح للمعــارك القتاليــة األخيــرة 
ــراع  ــة الص ــل بداي ــام 2004، قب ــن. ع ــكان املدنيي ــد ىلع الس ــكل متزاي ــرة بش ــاًرا مدم آث
ــي 4]20  ــن عام ــن بي ــمة.]]]] ولك ــغ 8,522]2 نس ــة يبل ــكان املحافظ ــدد س ــي، كان ع الحال
و]202، نــزح نحــو مليونيــن إلــى ثالثــة مالييــن شــخص إلــى مــأرب.]4]] ومــع احتمــال فــرض 
ــتعد آالف  ــا، يس ــيطرتهم عليه ــط س ــأرب أو بس ــة م ــاًرا ىلع مدين ــن حص ــوات الحوثيي ق

ــة. ــة أو الثالث ــزوح للمــرة الثاني ــا للن ــن داخليًّ النازحي

تاريخ من النزوح

بعــد أن عــززت قــوات الحوثييــن ســيطرتها ىلع صنعــاء عــام 5]20، شــهد اليمــن موجــة 
مــن النــزوح حيــث الذ النــاس بالفــرار مــن مناطــق املواجهــة املشــتعلة بحًثــا عــن األمــان 
واالســتقرار، واســتقروا يف مديريــات أكثــر هــدوًءا. وأصبحــت محافظــة مــأرب وجهــة 
رئيســية للنازحيــن داخليًّــا، حيــث كانــت بمنــأى عــن الصــراع نســبيًّا.]5]] كمــا لجــأ العديــد مــن 
الشــماليين إلــى مــأرب، ســواء مــن األســر أو أصحــاب األعمــال التجاريــة الذيــن فــروا مــن حكــم 
الحوثييــن والذيــن شــعروا بعــدم الترحيــب يف جنــوب اليمــن، بســبب العــداوات التاريخيــة 
بيــن املنطقتيــن. كمــا اســتفادت املدينــة مــن قربهــا مــن الحــدود الشــمالية اليمنيــة مــع 
الســعودية والعالقــات املنســجمة بيــن قبائلهــا. فــر اآلالف مــن اليمنييــن ذوي املؤهــالت 
ــزاع واســتقروا يف املدينــة، حامليــن معهــم خبراتهــم املهنيــة  العاليــة مــن مناطــق الن
وســاهموا بشــكل مباشــر يف تحــول املدينــة. وبحلــول عــام 8]20، ُطــورت مشــاريع إنمائيــة، 

وزادت االســتثمارات وأســعار العقــارات، وازدهــرت األعمــال التجاريــة.

https://yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7611&print=Y ،محافظة مأرب"، املركز الوطني للمعلومات باليمن" [[[[

]4]] ســعد ـحـزام عــيل، "تحســني مهــارات الســلطات يف مــأرب وقدراتهــا عــىل التعامــل مــع تدفــق النازحــني"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 5 ســبتمرب/ 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482  ،2020 أيـلـول 

]5]] ســعد حــزام عــيل، " تحســني مهــارات الســلطات يف مــأرب وقدراتهــا عــىل التعامــل مــع تدفــق النازحــني"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 ســبتمرب/ 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482  ،2020 أيـلـول 

https://yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7611&print=Y
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482
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كمــا اســتفادت املحافظــة مــن القــرار الــذي اُتخــذ عــام 5]20 بقطــع العالقــات مــع البنــك 
ــذي ســمح للمحافظــة باالحتفــاظ بســيطرتها ىلع  املركــزي اليمنــي يف صنعــاء، األمــر ال
ــرم  ــة. يف وقــت الحــق، أب ــة الهائل ــدات املحليــة مــن مــوارد مــأرب النفطيــة والغازي العائ
محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة اتفاًقــا مــع الحكومــة املعتــرف بها دوليًّــا يســمح للمحافظة 
باالحتفــاظ بـــ20% مــن عائــدات النفــط والغــاز املحليــة. ويف منتصــف عــام ]202، قــدرت 

قيمــة صــادرات مــأرب مــن النفــط الخــام بنحــو 9.5] مليــون دوالر أمريكــي شــهريًّا.]]]]

ــأرب 02]  ــة م ــتضافت مدين ــبتمبر/أيلول ]202، اس ــة يف س ــارك القتالي ــد املع ــل تصاع قب
ألــف نــازح، ومديريــة الجوبــة 00].9 نــازح، ومديريــة مــأرب الــوادي ]0] ألــف نــازح، يف حيــن 
ــازح.]7]] شــكل النســاء واألطفــال 80% مــن النازحيــن  اســتضافت مديريــة العبديــة 800,]] ن
ــم  ــى معاناته ــن إل ــؤون الالجئي ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــارت املفوضي ــن أش الذي
أكثــر مــن غيرهــم نتيجــة التزاحــم ونقــص الخدمــات األساســية يف املخيمــات املكتظــة 
بالســكان.]8]] باإلضافــة إلــى ذلــك، 4 آالف نــازح كانــوا مــن املهاجريــن األفارقــة الذيــن 
تقطعــت بهــم الســبل يف املحافظــة أثنــاء محاولتهــم العبــور إلــى الســعودية، ويكافــح 
معظمهــم للحصــول ىلع الوظائــف والخدمــات األساســية، ويواجهــون أشــكاال مختلفــة مــن 

ــة.]9]] ســوء املعامل

ــن  ــرب م ــا يق ــل م ــن،]40] ُرح ــؤون الالجئي ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــا للمفوضي ووفًق
ــع  ــن كراب ــف اليم ــاهم يف تصني ــا س ــو م ــام 2020، وه ــن ع ــًرا يف اليم ــرد قس ــف ف 72] أل
أكبــر دولــة ىلع مســتوى العالــم مــن حيــث عــدد النازحيــن داخليًّــا بعــد ســوريا وكولومبيــا 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. واحــدة مــن كل أربــع أســر يمنيــة نازحــة تعولهــا امــرأة 
أو فتــاة؛ 20% منهــم تقــل أعمارهــم عــن 8] عاًمــا. وعــام ]202، قــدرت منظمــة األمــم 
ــا  ــة )اليونيســيف( وجــود حوالــي ].] مليــون طفــل بيــن النازحيــن داخليًّ املتحــدة للطفول

ــأرب.]]4] ــدة وم ــي الحدي يف محافظت

طريق طويل إلى بر األمان

ــن ىلع  ــبتمبر/أيلول آالف املدنيي ــهر س ــالل ش ــأرب خ ــراع يف م ــدة الص ــد ح ــر تصاع أجب
ــى  ــك إل ــأرب، وأدى ذل ــتعلة يف م ــة املش ــوط املواجه ــن خط ــًدا ع ــان بعي ــاس األم التم
ارتفــاع مقلــق يف عــدد النازحيــن. تقــول املنظمــة الدوليــة للهجــرة إن مــأرب تحتضــن اآلن 
أكثــر مــن 25] مخيًمــا للنازحيــن داخليًّــا، أي بزيــادة 9] مخيًمــا عمــا كانــت عليــه عــام 2020.]42] 
يوجــد حوالــي 70% مــن النازحيــن داخــل مدينــة مــأرب، بمــا يف ذلــك أكبــر مخيــم، وهــو 

https://reliefweb. ،2021 36] "تصاعــد الـصـراع يف مــأرب واآلثــار اإلنســانية واالقتصاديــة املحتملــة: الســيناريو"، مشــروع تقييــم القــدرات، 26 يوليو/تمــوز[
int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario

https:// ،2021 7]] "مســتجدات األوضــاع يف اليمــن – األثــر اإلنســاين يف مــأرب وشــبوة والبيضــاء، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ]1 أكتوبر/تشــرين األول[
bit.ly/3pXxH91

https:// ،2021 38] "ارتفاع احتياجات املأوى لدى النازحني يف منطقة مأرب باليمن"، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، 24 أغسطس/آب[
www.unhcr.org/uk/news/briefing/2021/8/61249d4b4/shelter-needs-soar-newly-displaced-yemens-marib.html

]39] املرجع نفسه.

https://www.unrefugees.org/ مؤرخــة،  غــري  ويــب  الاجئــني، صفحــة  لشــؤون  لألمــم املتحــدة  الســامية  املفوضيــة  اليمــن"،  يف  اإلنســانية  ]40] "األزمــة 
/emergencies/yemen

]41] "كلمــة هرنييتــا فــور، املدـيـرة التنفيذيــة لليونيســف، أمــام االجتـمـاع الـــ 8840 ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ـحـول الوضــع يف اليمــن"، اليونيســف، 26 
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/remarks-situation-yemen-unicef-executive-director-  ،2021 أغســطس/آب 

henrietta-fore-8840th-meeting-un

https://bit.ly/3jUw4VL ،2021 42] "النزوح يف مأرب"، املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن، 9-3 مارس/آذار[

https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
https://bit.ly/3pXxH91
https://bit.ly/3pXxH91
https://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2021/8/61249d4b4/shelter-needs-soar-newly-displaced-yemens-marib.html
https://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2021/8/61249d4b4/shelter-needs-soar-newly-displaced-yemens-marib.html
https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/remarks-situation-yemen-unicef-executive-director-henrietta-fore-8840th-meeting-un
https://www.unicef.org/yemen/press-releases/remarks-situation-yemen-unicef-executive-director-henrietta-fore-8840th-meeting-un
https://bit.ly/3jUw4VL


التحالف ينسحب من الحديدة، والمعارك القتالية تتحول صوب الجنوب  |  نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

37

مخيــم الجفينــة، الــذي يضــم اآلن مــا يصــل إلــى 0] آالف نــازح.]]4] ارتفــع عــدد النازحيــن يف 
ــبوة  ــة ش ــًرا يف محافظ ــون مؤخ ــرزه الحوثي ــذي أح ــكري ال ــدم العس ــبب التق ــة بس املدين
ــد ىلع املــوارد املتاحــة  ــل ومتزاي ــزوح، يقــع عــبء هائ ــد موجــة الن املجــاورة. ومــع تزاي

ــة.]44] والعامليــن يف مجــال اإلغاث

ــهر  ــأرب يف ش ــة م ــل محافظ ــرى داخ ــة ألخ ــن منطق ــخص م ــن 0] آالف ش ــر م ــزح أكث ن
ســبتمبر/أيلول، وهــو أىلع رقــم مســجل يف أي شــهر خــالل عــام ]202.]45] تدهــور الوضــع 
اإلنســاني منــذ ذلــك الحيــن بعــد انــدالع معــارك قتاليــة يف مديريــات العبديــة والجوبــة 
ــات  ــبب صعوب ــة بس ــرات دقيق ــول ىلع تقدي ــب الحص ــن الصع ــة. م ــراد الجنوبي ــل م وجب
االتصــال يف املناطــق املتنــازع عليهــا، غيــر أن املنظمــة الدوليــة للهجــرة تقــول إن أكثــر 
مــن 4,700 شــخص]]4] فــروا مــن الصــراع باتجــاه مديريتــي الجوبــة ومــأرب الــوادي ومدينــة 
ــة  ــوء يف مدين ــون اللج ــن يلتمس ــخاص الذي ــي لألش ــدد اإلجمال ــل الع ــك يص ــأرب. وبذل م
مــأرب إلــى حوالــي 70] ألــف منــذ يناير/كانــون الثانــي 2020، مــع األخــذ باالعتبــار أن العديــد 
منهــم نزحــوا عــدة مــرات يف الســابق.]47] انتقــل بعضهــم إلــى مخيمــات قائمــة، ممــا أدى 
إلــى تفاقــم ظــروف االكتظــاظ ونقــص املــوارد، ولكــن معظمهــم ال يزالــون محروميــن مــن 
املــأوى املناســب، ويلجــأون للعيــش يف أماكــن مثــل املبانــي املهجــورة والكهــوف وتحــت 

الجســور بحًثــا عــن مــالذ آمــن.]48]

يف أعقــاب املكاســب التــي حققوهــا يف البيضــاء وشــبوة، حاصــر املقاتلــون الحوثيــون 
مديريــة العبديــة جنــوب محافظــة مــأرب يف ]2 ســبتمبر/أيلول، ومنعــوا املدنييــن مــن 
الدخــول إليهــا والخــروج منهــا وأعاقــوا وصــول العامليــن يف مجــال اإلغاثــة اإلنســانية إليها. 
وبعــد ثالثــة أيــام وبــذل جهــود وســاطة قبليــة، ُســمح للســكان بشــراء الســلع والخدمــات 
الالزمــة مــن مديريــة ماهليــة املجــاورة.]49] فــرت مئــات األســر متجهــة إلــى مدينــة مــأرب 

بعــد أن عــززت قــوات الحوثييــن ســيطرتها ىلع العبديــة.

منــذ ســبتمبر/أيلول هــذا العــام، ُأجبــر مــا يقــرب مــن 40 ألــف شــخص -أي مــا يقــرب مــن 
ــدة  ــه الوح ــا ذكرت ــا مل ــرار. ووفًق ــأرب ىلع الف ــة م ــي محافظ ــن جنوب ــن النازحي %70 -م
ــي  ــا مجموعــه 8,088 أســرة، أي حوال ــة ملخيمــات النازحيــن يف مــأرب،]50] فــإن م التنفيذي
ــد  ــرين األول. تفي ــة أكتوبر/تش ــول نهاي ــة بحل ــل املحافظ ــردوا داخ ــد ُش ــازح، ق 54,502 ن
تقاريــر بــأن حوالــي 287 أســرة نزحــت مــن موقــع إلــى آخــر داخــل مديريتــي الجوبــة ورحبــة. 
ــأرب  ــة م ــتضيف مديري ــا تس ــة، بينم ــرة نازح ــي 5 آالف أس ــأرب حوال ــة م ــتضيف مدين تس
الــوادي 2,799 أســرة مــن املديريــات الجنوبيــة يف املحافظــة ومــن مديريــات عيــن وبيحــان 
ــن  ــر م ــد مباش ــن لتهدي ــرض آالف املدنيي ــن، يتع ــت الراه ــبوة. يف الوق ــيالن يف ش وعس

]]4] املرجع نفسه.

ــا مــن محافظــة الحديــدة يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2021 يف موجــة  ]44] عــىل النقيــض مــن ذلــك، تســبب انســحاب القــوات املتحالفــة مــع الحكومــة املعــرف بهــا دوليًّ
نــزوح بســبب الخــوف مــن انتقــام قــوات الحوثيــني. ووفًقــا للوحــدة التنفيذيــة للنازحــني التابعــة للحكومــة، توجهــت 700 أـسـرة عــىل األقــل، أو نحــو 4900 

شــخص، إىل مدينــة الخوخــة، يف حــني توجهــت 184 أـسـرة، تضــم نحــو 00]1 شــخص، جنوًبــا إىل مديريــة املخــا.

https://bit. ،2021 45] "اليمــن: تحديــث الوضــع - األثــر اإلنســاين يف مــأرب وشــبوة والبيـضـاء"، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ]1 أكتوبر/تشــرين األول[
ly/3pXxH91

 ،2021 األول  أكتوبر/تشــرين   7 للهـجـرة،  الدوليــة  املنظمــة  باليمــن"،  مــأرب  يف  العدائيــة املتصاعــدة  األعمــال  مــن  الـفـرار  عــىل  يجــربون  األشــخاص  ]46] "آالف 
https://www.iom.int/news/thousands-people-forced-flee-escalating-hostilities-yemens-marib

]47] املرجع نفسه.

]48] وفًقا ملصادر محلية تحدثت إىل مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، أكتوبر/تشرين األول 2021.

]49] وفًقا ملصادر محلية تحدثت إىل مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، سبتمرب/ أيلول 2021.

https:// ،2021 50] "تطورات الوضع الجديد للتهجري يف محافظة مأرب"، وزارة الخارجية وشــؤون املغربني، الجمهورية اليمنية، 1 نوفمرب/تشــرين الثاين[
/www.mofa-ye.org/Pages/15257

https://bit.ly/3pXxH91
https://bit.ly/3pXxH91
https://www.iom.int/news/thousands-people-forced-flee-escalating-hostilities-yemens-marib
https://www.mofa-ye.org/Pages/15257/
https://www.mofa-ye.org/Pages/15257/
https://www.mofa-ye.org/Pages/15257/
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ــاب  ــرين األول، أص ــتهدفة.  يف ]] أكتوبر/تش ــة املس ــات الصاروخي ــال أو الهجم ــراء القت ج
صاروخــان باليســتيان أطلقهمــا الحوثيــون مركــز دار الحديــث الســلفي يف قريــة العمــود 
بمديريــة الجوبــة.]]5] كان املرفــق، الــذي يضــم مدرســة دينيــة ومســجًدا، يســتضيف العديــد 
مــن األســر الســلفية النازحــة مــن منطقــة دمــاج يف محافظــة صعــدة، يف أعقــاب املعارك 
ــا ال  ــل م ــاك بيــن عامــي ]]20 و4]20. ُقت ــة التــي اندلعــت مــع قــوات الحوثييــن هن القتالي
ــا وُجــرح كثيــرون آخــرون يف الغــارات الصاروخيــة.]52] وتشــير التقديــرات  يقــل عــن ]2 مدنيًّ
إلــى احتمــال نــزوح حوالــي 500 ألــف شــخص إذا ســيطرت قــوات الحوثييــن ىلع مدينــة 

مــأرب ومديريــة مــأرب الــوادي.]]5]

استشراف املستقبل

تفاقمــت األزمــة اإلنســانية اليمنيــة مــع اســتمرار احتــدام الصــراع، وارتفــاع حــدة املعــارك 
القتاليــة باطــراد منــذ عــام 2020. وأدت الفيضانــات وجائحــة كورونــا إلــى تفاقــم الظــروف 
الصحيــة وتدهــور شــروط الســالمة يف مخيمــات النازحيــن. ال يقتصــر تأثيــر النــزوح الداخلــي 
ىلع أمــن األفــراد وســبل كســب عيشــهم، بــل يؤثــر أيًضــا وبشــكل مباشــر ىلع صحتهــم 
وتعليمهــم وفرصتهــم يف العيــش حيــاة طبيعيــة يف املســتقبل. وبســبب االتجــاه 
ــالق.  ــؤات ىلع اإلط ــر م ــع غي ــا يف وض ــون داخليًّ ــات النازح ــرر، ب ــزوح املتك ــد للن املتزاي
أظهــرت البحــوث أن النــزوح املطــّول يزيــد مــن خطــر اإلصابــة باالضطرابــات النفســية.]54] 
ومــع اســتمرار الحــرب وزيــادة حدة االشــتباكات، ســيواصل اليمنيــون ســعيهم يف البحث عن 
ــا تبعــات منســية للصــراع العنيــف ىلع الســلطة  املــأوى واألمــان. ويبقــى النازحــون داخليًّ
الــذي تشــهده البــالد. وبقــدر مــا يعــد حجــم الوفيــات الناجمــة عــن الحــرب مأســاوي يف 

حــد ذاتــه، يجــب أال يمــر مصيــر النازحيــن مــرور الكــرام.

منــال غانــم	هــي	باحثــة	يف	مركــز	صنعــاء	للدراســات	االســتراتيجية	حيــث	تركــز	أبحاثهــا	ىلع	البحــوث	
ــة	والتقنية. الثقافي

ــا يف اليمــن - وزيــر"، رويــرز، 1 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2021،  ]51] "هجــوم صاروخــي للحوثيــني عــىل مســجد ومدرســة دينيــة يســفر عــن مقتــل وإصابــة 29 مدنيًّ
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-

/minister-2021-11-01

]52] وفًقا ملصادر محلية تحدثت إىل مركز صنعاء للدراسات االسراتيجية، أكتوبر/تشرين األول 2021.

https://reliefweb.int/ ،2021 5] "تصاعد الصراع يف مأرب واآلثار اإلنسانية واالقتصادية املحتملة: السيناريو"، مشروع تقييم القدرات، 26 يوليو/تموز[[
report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario

]54] يس ســرييواردهانا ور. ســتيوارت، "الهـجـرة القســرية والصحــة النفســية: النــزوح الداخــيل املـطـّول، وعــودة املهاجريــن والقــدرة عــىل التأقلــم"، إنرناشــيونال 
https://doi.org/10.1093/inthealth/ihs014 ،19-23 ،)201[ هيلــث، 5/1 )مــارس/آذار 

https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/
https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/
https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
https://doi.org/10.1093/inthealth/ihs014
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الغيضة، عاصمة محافظة املهرة، 27 أبريل/نيسان 2020. الصورة ملركز صنعاء. التقطها أحمد األشول.

تحت المجهر

المساعدة اإلنمائية في اليمن: قصة 
تحذيرية من المهرة

أمين محمد ساملين بن عصم

قبــل انــدالع الصــراع الحالــي كانــت احتياجــات التنميــة يف اليمــن هائلــة.]55] وأدى تصاعــد 
ــة  ــة التحتي ــد مــن أوجــه القصــور يف النظــام والبني ــى تفاقــم العدي الحــرب عــام 5]20 إل
ــة  ــاعدة اإلنمائي ــيًّا للمس ــا رئيس ــن هدًف ــل اليم ــذا يجع ــالد. وه ــبًقا يف الب ــودة مس املوج
الدوليــة يف الوقــت الحاضــر بشــكل عــام وضمــن أي ســيناريو ملرحلــة مــا بعــد الصــراع ىلع 
وجــه الخصــوص. لكــن النوايــا الحســنة واملــال غيــر كافييــن لضمــان قبــول مشــاريع التنميــة 
-حتــى تلــك التــي ُتعتبــر البــالد يف أمــس الحاجــة إليهــا- ونجاحهــا يف املجتمعــات التــي 

ُيفتــرض أن تســتفيد منهــا.

فيمــا يلــي حكايــة تحذيريــة مــن مدينــة الغيضــة، عاصمــة املهــرة، وهــي محافظــة تقــع 
أقصــى شــرقي اليمــن. واســتناًدا إلــى مقابــالت مــع مســؤولين محلييــن وســكان وفاعليــن 
ــي  ــرف صح ــام ص ــب نظ ــروع لتركي ــة مش ــة قص ــذه املقال ــرد ه ــاص، تس ــاع الخ يف القط

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM ،55] "اليمن، مؤشرات التنمية البشرية،" برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، بدون تأريخ[

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
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وإنشــاء محطــة معالجــة يف املدينــة بتمويــل أجنبــي، وكيــف تعثــر وُأجهــض يف نهايــة 
ــب  ــف حس ــة تختل ــاعدة التنموي ــددة للمس ــات املح ــن أن الديناميكي ــاف. ويف حي املط
املشــروع املخطــط لــه واملنطقــة املعنيــة بــه، إال أن الــدرس العــام املســتفاد مــن هــذا 
املثــال قابــل للتطبيــق ىلع نطــاق واســع: املشــاريع التنمويــة التــي تفشــل يف الحصــول 

ىلع تأييــد ومشــاركة محليــة هادفــة، ســتواجه -ىلع األرجــح- مقاومــة وتفشــل.

التحديات املرتبطة بمياه الصرف الصحي يف الغيضة

ُأجــري آخــر تعــداد ســكاني يف اليمــن عــام 2004، وبحســب هــذا التعــداد، بلــغ عــدد ســكان 
املهــرة أقــل بقليــل مــن 90 ألــف نســمة وُتوقــع أن ينمــو بمعــدل 4.5% ســنويًّا.]]5] غالبيــة 
ســكان املحافظــة، آنــذاك واآلن، يعيشــون يف مدينــة الغيضــة، عاصمــة املحافظــة، 
وحولهــا. بمــرور الوقــت، أدى تزايــد عــدد الســكان إلــى التركيــز بشــكل متزايــد ىلع حقيقــة 
ــن  ــي. يف أحس ــرف الصح ــاه الص ــن مي ــص م ــة للتخل ــيلة متكامل ــك وس ــة ال تمل أن املدين
األحــوال، تملــك بعــض املبانــي يف املدينــة أنظمــة صــرف صحــي خاصــة بهــا مدفونــة 
ــا بالنســبة  ــاه يف حفــر مفتوحــة. أم ــص مــن املي ــم التخل يف باطــن األرض، وأســوئها يت

لخدمــات الصيانــة، فهــي محــدودة لكليهمــا.]57]

أدت الكميــة املتزايــدة مليــاه الصــرف الصحــي التــي ُتضــخ يف األرض، إلــى جانــب هطــول 
أمطــار غزيــرة دوريــة والفيضانــات، إلــى تدفــق ميــاه الصــرف الصحــي بشــكل منتظــم ىلع 
أســطح األرض يف املناطــق الســكنية والتجاريــة باملدينــة، األمــر الــذي لــوث مصــادر امليــاه 
النظيفــة وأصبــح خطــًرا ىلع الصحــة العامــة، فضــاًل عــن كونه أمــًرا مزعًجــا للغاية بالنســبة 
للســكان املحلييــن.]58] خــالل الصــراع املســتمر، شــهدت املهــرة، نتيجــة االســتقرار النســبي 
ــى املحافظــة مــن  ــا ســريًعا للســكان إل ــد عــن خطــوط املواجهــة، تدفًق وموقعهــا البعي
أجــزاء أخــرى مــن اليمــن، يقــدر عددهــم بمئــات اآلالف.]59] وبطبيعــة الحــال، اســتقرت الكثيــر 
مــن العائــالت وُأنشــئت املزيــد مــن األعمــال التجاريــة يف الغيضــة ومــا حولهــا، مــا أدى إلــى 

تفاقــم مشــاكل الصــرف الصحــي يف املدينــة.

محاولة بناء نظام صرف صحي ومحطة معالجة

ــاريع  ــون دوالر ملش ــان بـــ 00] ملي ــدت ُعم ــدن، تعه ــن بلن ــر املانحي ــام ]200 يف مؤتم ع
تنمويــة يف اليمــن عبــر الصنــدوق العربي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ووزارة التخطيط 
والتعــاون الدولــي اليمنيــة.]0]] كان مــن املقــرر صــرف أمــوال املنحــة ىلع مراحــل والتركيــز 
بشــكل خــاص ىلع التنميــة االقتصاديــة للمنطقــة الحدوديــة بيــن البلديــن.]]]] عــام 4]20، 

/https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife ،56] "نبذة تعريفية عن محافظة املهرة،" املركز الوطني للمعلومات[

]57] منصور عبده ردمان، مدير إدارة صحة البيئة بمكتب األشغال العامة والطرق يف املهرة، مقابلة أجراها املؤلف، الغيضة، 5 أغسطس/آب 2020.

]58] مبارك بن مزيون، نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية يف املهرة، مقابلة أجراها املؤلف، 16 يوليو/تموز 2020.

]59] خالــد حســن بلحــاف، مديــر عــام اإلدارة العامــة للمعلومــات واإلحـصـاء والتوثيــق يف املـهـرة، مقابلــة أجراهــا املؤلــف، الغيضــة، 15 يوليو/تمــوز 2020. انظــر 
https:// ،2019 أيًضــا، يحيــى الســواري، "املهــرة اليمنيــة: مــن العزلــة إىل قلــب عاصفــة جيوسياســية، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 يوليو/تمــوز

sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693

https://gulfnews.com/world/gulf/oman/ ،2010 60] "ُعمــان تلتــزم بتقديــم 100 مليــون دوالر كمســاعدات لليمــن"، جلــف نيــوز، 6 أبريل/نيســان[
oman-commits-100m-in-aid-to-yemen-1.608583

https://almethaq.net/news/news-5880.htm ،2008 61] "اإلسراع يف تخصيصات املنحة العمانية لليمن،" امليثاق، 7 فرباير/شباط[

https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-commits-100m-in-aid-to-yemen-1.608583
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-commits-100m-in-aid-to-yemen-1.608583
https://almethaq.net/news/news-5880.htm
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وعبــر هــذه املنحــة، كان ُيفتــرض البــدء بتنفيــذ عــدة مشــاريع يف املهــرة، بمــا يف ذلــك 
ــن  ــة م ــة حثيث ــد متابع ــك بع ــاء ذل ــة.]2]] ج ــي يف الغيض ــرف الصح ــق بالص ــروع يتعل مش
ِقبــل محافــظ املحافظــة الســابق علــي محمــد خــودم.]]]] يف ]2 فبراير/شــباط 4]20، ُوقــع 
العقــد بيــن مشــروع املــدن الحضريــة التابــع لــوزارة امليــاه والبيئــة وشــركة عبدالعزيــز التــام 
للتجــارة واملقــاوالت ومقرهــا صنعــاء.]4]] حضــر التوقيــع أيًضــا الشــركة املصريــة االستشــارية 

للمشــروع، املهندســون االستشــاريون العــرب -محــرم باخــوم.]5]]

كان مــن املقــرر أن يشــمل املشــروع محطــة ملعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ونظــام أنابيــب 
ــن  ــاء م ــدة أحي ــب يف ع ــد األنابي ــًرا]]]] ىلع أن تمت ــي 80 كيلومت ــي تغط ــرف الصح للص
املدينــة -ال ســيما مناطــق بــن حجلــة وبــن غونــة وكلشــات والنهضــة -ىلع الرغــم مــن أن 

املشــروع لــم يكــن بــأي حــال مــن األحــوال مخصًصــا لخدمــة جميــع ســكان الغيضــة.

ــذ  ــام يف التنفي ــز الت ــة عبدالعزي ــدأت مؤسس ــار 4]20 ]7]] وب ــروع يف ]2 مايو/أي ــدأ املش ب
ــز  ــي مرك ــة، وه ــارية أردني ــركة استش ــداد ش ــن إع ــروع م ــة مش ــم وخط ــاًء ىلع تقيي بن
ــاًل  ــا، فض ــب وربطه ــد األنابي ــر وم ــل حف ــمل العم ــجدي.]8]] ش ــية س ــارات الهندس االستش
ــرة ىلع مســافات محــددة لألنابيــب.]9]] ولكــن  عــن تركيــب فتحــات وغــرف تفتيــش صغي
العمــل توقــف يف يونيو/حزيــران 5]20 عندمــا طلبــت مؤسســة التــام إلغــاء العقــد بســبب 
ــات  ــال واحتجاج ــن أعم ــون ع ــن يبحث ــن محليي ــل مقاولي ــن ِقب ــركة م ــد الش ــدات ض تهدي
ــار  ــاه الصــرف الصحــي.]70] يف مايو/أي ىلع املوقــع املخطــط إلنشــاء محطــة معالجــة مي

ــروع.]]7] ــة املش ــم تصفي ــد، وت ــخ العق ــب فس ــي ىلع طل ــدوق العرب ــق الصن ]]20، واف

املظالم املحلية تؤدي إلى املقاومة

ــاك نقــص واضــح يف التشــاور مــع املجتمعــات املحليــة يف مرحلتــي التصميــم  كان هن
والتنفيــذ، فضــاًل عــن عــدم إشــراكها يف كال املرحلتيــن. ىلع ســبيل املثال، دعــت الخطط 
التــي وضعتهــا الشــركة االستشــارية األردنيــة إلــى أن تكــون محطــة املعالجــة ىلع بعــد 
700 متــر تقريًبــا مــن الشــحوح، وهــي منطقــة ســكنية ىلع الطــرف الشــرقي مــن مدينــة 
الغيضــة تقطنهــا حوالــي 50 أســرة. يف معظــم أيــام املهــرة، تأتــي الريــاح مــن اتجــاه البحر، 
ممــا قــد يدفــع الروائــح مــن أحــواض معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي املكشــوفة باملحطــة 
إلــى الشــحوح. احتــج ســكان املنطقــة وطالبــوا بنقــل املعمــل إلــى منطقــة أكثــر مالءمــة، 

مهدديــن الســلطات املحليــة بمحاربــة املشــروع الجــاري تنفيــذه.]72]

ــي 200,]  ــد حوال ــاء، ىلع بع ــا صنع ــام، مركزه ــز الت ــة عبدالعزي ــذ، مؤسس ــريك املنف الش

]62] صالح محفوظ بارزيق، مدير الدراسات والتصاميم يف مكتب األشغال العامة والطرق يف املهرة، مقابلة هاتفية مع املؤلف، الغيضة، ]2 مايو/أيار 2020.

]63] املصدر نفسه.

]64] محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 9 أغسطس/آب 2020.

]65] هاين محمد غداف، رئيس املكتب الفني ملؤسسة عبدالعزيز التام، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 24 مايو/أيار 2020.

]66] املصدر نفسه.

]67] محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 9 أغسطس/آب 2020.

]68] محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 28 مايو/أيار 2020.

]69] املصدر نفسه.

]70] املصدر نفسه.

]71] املصدر نفسه.

]72] عبد الله غمداد سعيد قمصيت، من سكان شحوح، مقابلة أجراها املؤلف، الغيضة، 9 أغسطس/آب 2020.
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كيلومتــر. وىلع الرغــم مــن أنهــا شــركة يمنيــة، إال أنهــا لــم تمتلــك املعرفــة الكافيــة يف 
ــد  ــدأت العدي ــى شــبكات يف املجتمعــات املحليــة. ســرعان مــا ب املنطقــة وافتقــدت إل
مــن الشــركات املحليــة بالشــكوى مــن تجاهــل مؤسســة التــام لهــا يف التعاقــد معهــا يف 
مختلــف جوانــب املشــروع الفرعيــة، مثــل توريــد املــواد وتأميــن العمالــة واملعــدات.]]7] كمــا 
ــاء -حيــث ُينفــذ املشــروع -بتوظيفهــم كعمــال باألجــر  ــد مــن ســكان األحي ــب العدي طال
اليومــي.]74] وبينمــا عملــت مؤسســة التــام مــع بعــض الشــركات املحليــة، كان الشــعور ىلع 

أرض الواقــع أن الشــركة تعاملــت مــع املوقــف دون اعتبــار للمجتمــع املحلــي.]75]

لعبــت العالقــات اإلقليميــة يف اليمــن دوًرا أيًضــا. كانــت املهــرة جــزًءا مــن اليمــن الجنوبــي 
الســابق، وال يثــق الجنوبيــون عموًمــا يف املصالــح التجاريــة الشــمالية يف مناطقهــم. هــذا 
ــه عــام 990]،  ــا بعــد توحيــد شــمال اليمــن وجنوب ــع مــن تهميشــهم اقتصاديًّ الشــعور ناب
ــم تشــرك  ــوب عــام 994]. ونظــًرا ألنهــا ل ــن الشــمال والجن ــة بي ــاله مــن حــرب أهلي ــا ت وم
ــم  ــي، ل ــد خارجــي، وبالتال ــام كتهدي ــة، ُصنفــت شــركة الت الشــركات واملجتمعــات املحلي
ُينظــر إليهــا ىلع أنهــا تعمــل لصالــح الســكان املحلييــن.]]7] قالــت مؤسســة التــام إن بعــض 
ــت  ــا طالب ــة، وإنه ــم املحلي ــذه املظال ــة ه ــدي نتيج ــد الجس ــوا للتهدي ــا تعرض موظفيه
الســلطات املحليــة مــراًرا توفيــر حراســة أمنيــة أثنــاء تنفيــذ املشــروع، لكــن الســلطات لــم 

ــتجب.]77] تس

أسباب وانعكاسات فشل املشروع التنموي

ــة  ــة واملركزي ــاوف املحلي ــل املخ ــبب تجاه ــي بس ــرف الصح ــروع الص ــذ مش ــل تنفي تعرق
املفرطــة يف صنــع القــرار، وهــو أســلوب ُحكــم اســتخدمه الرئيــس الســابق علــي عبــداهلل 
ــا يف  ــه، واســتمر أيًض ــح ىلع نطــاق واســع خــالل الســنوات التــي قضاهــا يف منصب صال
عهــد خليفتــه، الرئيــس الحالــي عبدربــه منصــور هــادي. لــم ُتمنــح الســلطات املحليــة يف 
املهــرة ســلطة اإلشــراف املباشــر ىلع املشــروع.]78] اُتخــذ القــرار، بمــا يف ذلــك التخطيــط 
وإجــراء املناقصــات للمشــروع، ىلع مســتوى الــوزارة يف الحكومــة املركزيــة، مــا يعنــي أن 
ــم تســتجب للواقــع املحلــي وكان مــن الصعــب ىلع الشــركات يف  عمليــة صنــع القــرار ل
املهــرة الفــوز بالعقــود.]79] كمــا جــرى التعامــل مــع قــرارات مؤسســة التــام خــالل مرحلــة 
التنفيــذ مــن صنعــاء. يف غضــون ذلــك، كانــت ُعمــان، التــي مّولــت املشــروع عبــر الصنــدوق 
العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، منفصلــة عــن التطــورات ىلع أرض الواقــع ولــم 

يكــن لديهــا آليــات لضمــان الشــفافية واملســاءلة أمــام الســكان املحلييــن.

عــزز االفتقــار إلــى املشــاركة املحليــة واملســاءلة الصــورة الســلبية للمشــروع يف الغيضــة 
ــاع  ــة وصن ــركات املحلي ــا الش ــب عليه ــا وتتغل ــن أن تتوقعه ــن املمك ــآزق كان م ــق م وخل
ــات  ــبكات يف املجتمع ــون ش ــع، ويمتلك ــرة ىلع أرض الواق ــون بخب ــن يتمتع ــرار الذي الق

ــة. املحلي

]]7] طارق عبده محمد الكندي، نائب مدير عام مؤسسة املياه والصرف الصحي يف املهرة، مقابلة أجراها املؤلف، الغيضة، 10 أغسطس/آب 2020.

]74] املصدر نفسه.

]75] املصدر نفسه.

]76] محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة واملقاوالت، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 27 يوليو/تموز 2020.

]77] املصدر نفسه.

]78] طارق عبده محمد الكندي، نائب مدير عام مؤسسة املياه والصرف الصحي يف املهرة، مقابلة أجراها املؤلف، الغيضة، 10 أغسطس/آب 2020.

]79] صالح محفوظ بارزيق، مدير الدراسات والتصاميم يف مكتب األشغال العامة والطرق يف املهرة، مقابلة هاتفية مع املؤلف، الغيضة، ]2 مايو/أيار 2020.
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ــركة  ــح الش ــم تصل ــث ل ــة، حي ــدى ىلع الغيض ــة امل ــب طويل ــروع عواق ــل املش كان لفش
املنفــذة، مؤسســة التــام، األضــرار التــي لحقــت بالطــرق أثنــاء عمليــة الحفــر التــي مــا تــزال 
قائمــة حتــى اليــوم. كمــا أدى فشــل املشــروع الســترجاع األمــوال إلــى الجهــة املمّولــة بعــد 

فســخ العقــد.]80]

التطلع إلى املستقبل

املهــرة حاليًّــا ال تشــبه املهــرة عــام 2008 حيــن ُأعــدت الدراســات والخطــط الخاصــة 
بمشــروع الصــرف الصحــي. ىلع ســبيل املثــال، نمــا عــدد ســكان املهــرة بشــكل ملحــوظ 
ــرات.]]8] ونتيجــة  ــا لبعــض التقدي ــة أضعــاف، وفًق ــر مــن ثالث ــن -ربمــا بأكث ــك الحي ــذ ذل من
ــك، ازدهــر ســوق العقــارات واالقتصــاد بشــكل عــام. ورغــم أن هــذا إيجابــي للمنطقــة  لذل
ــا، إال أن التدفــق الســريع للســكان إلــى مدينــة تفتقــر إلــى شــبكة مجــاري مناســبة  ظاهريًّ
ومنشــأة ملعالجــة النفايــات ســيؤدي إلــى تضخــم املشــاكل املرتبطــة بالتخلــص مــن ميــاه 

الصــرف الصحــي.

يتطلــب إعــادة تشــغيل املشــروع بشــكل أساســي البــدء مــن جديــد والتعلــم مــن أخطــاء 
املاضــي. يجــب أن ُتشــرك الســلطات املحليــة ىلع مســتوى تقديــم املدخــالت واإلشــراف 
ــادة  ــار زي ــدة تأخــذ يف االعتب ــدة، وأن ُتشــمل خطــط جدي ــأي دراســة جدي ــق ب فيمــا يتعل
عــدد الســكان، وإيجــاد موقــع جديــد ملنشــأة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، مــع مراعــاة 
ــن  ــب أن يضم ــا يج ــروع. كم ــول املش ــهيل قب ــة لتس ــة بعناي ــركات املحلي ــاركة الش مش
املانحــون الذيــن ســيمولون مشــروًعا مــن هــذا النــوع آليــات االســتخدام الشــفاف لألمــوال 

واملســاءلة عــن نتائــج املشــروع ألولئــك الذيــن يفتــرض أن يخدمهــم املشــروع.

أميــن محمــد ســاملين بــن عصــم	هــو	ناشــط	شــبابي	ومديــر	تنفيــذي	لجمعيــة	وحــدة	شــباب	املهــرة.	
ــوم	يف	 ــل	العل ــم	وتأصي ــرآن	الكري ــة	الق ــة	يف	جامع ــوراه	يف	اإلدارة	التربوي ــب	دكت ــا	طال ــو	حاليًّ وه

الســودان.

ُأعــدت	هــذه	الورقــة	كجــزء	مــن	مبــادرة	منتــدى	ســام	اليمــن،	وهــي	مبــادرة	ملركــز	صنعــاء	تســعى	
إلــى	تمكيــن	الجيــل	القــادم	مــن	الشــباب	والجهــات	الفاعلــة	يف	املجتمــع	املدنــي	اليمنــي	وإشــراكهم	

يف	القضايــا	الوطنيــة	الحرجــة.

]80] هاين محمد غداف، رئيس املكتب الفني ملؤسسة عبدالعزيز التام، مقابلة هاتفية مع املؤلف، 24 مايو/أيار 2020.

.https://bit.ly/3phhZ7Q ،2019 81] "زر تفجري لعاقات ُعمان مع السعودية واإلمارات.. ماذا تعرف عن املهرة؟"، الخليج أوناين، 4 سبتمرب/أيلول[

https://bit.ly/3phhZ7Q
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النازحون في الحديدة: حيث ال تصل 
المساعدات وتتوفر الحماية

أنسام ىلع

ــن يجــدون أنفســهم يف خضــم النزاعــات املســلحة مــن  ــون الذي ــا ُيحــرم املدني ــا م غالًب
أبســط حقــوق اإلنســان، حيــث ُتدمــر منازلهــم أو ُتنهــب، أو يتعرضــون للهجوم أو االســتغالل 
أو القتــل. وعندمــا ُيجبــرون ىلع الفــرار، يبحثــون عــن مــالذات آمنــة يف مجتمعــات بعيــدة 
عــن خطــوط املواجهــة أو يف مخيمــات مؤقتــة -مــع أو دون الحصــول ىلع الغــذاء، واملاء، 
ــن  ــالت كنازحي ــن العائ ــرات اآلالف م ــت عش ــذ 5]20 قطن ــأوى. من ــة، وامل ــة الطبي والرعاي
ــا يف محافظــة الحديــدة، ىلع طــول الســاحل الغربــي لليمــن، ومــن حيــن إلــى آخــر  داخليًّ
ُشــرد بعضهــم مــرات عــدة. بيــد أن بعًضــا منهــم لــم يجــد األمــن واالســتقرار بعــد، حتــى مــع 

قدرتهــم ىلع الوصــول إلــى منظمــات اإلغاثــة.

ــة،  ــزوح نتيجــة الحــرب، ووجــد النازحــون مــن املحافظــات الغربي شــهد اليمــن موجــات ن
ــال  ــع القت ــدة. وحيــن اندل ــا يف الحدي حجــة وتعــز ومحافظــة عــدن الجنوبيــة، مــالًذا آمًن
داخــل محافظــة الحديــدة نفســها منتصــف 8]20، ال ســيما يف مركزهــا، مدينــة الحديــدة، 
ومحيطهــا،]82] لجــأ العديــد مــن الســكان الذيــن فــروا مــن منازلهــم إلــى أماكــن أخــرى يف 
ــم يقتصــر النــزوح عليهــم فقــط إذ يف بعــض األحيــان نــزح ســكان آخــرون  املحافظــة. ل
ــام ]202،  ــل ع ــات. أوائ ــرة والفيضان ــار الغزي ــبب األمط ــم بس ــن مناطقه ــة م يف املحافظ

https://www.bbc.com/arabic/  ،2018 مايو/أيــار   29 نيــوز،  يس  بــي  بــي  اليمــن"،  يف  الحديــدة  نحــو  يتقــدم  الســعودية  بقيــادة  ]82] "التحالــف 
middleeast-44285563 " الـحـرب يف اليمــن : قــوات مدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية تشــن هجوًمــا عــىل ميـنـاء الحديــدة "، بــي بــي يس نيــوز، ]1 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44464356  .2018 يونيو/حزـيـران 

سكان الحديدة النازحون حديًثا ينتظرون يف منطقة صحراء وادي نبع بمديرية الخوخة، يف 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 
]202 // صورة ملركز صنعاء تصوير أنور الشريف

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44285563
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44285563
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44464356
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ــدة  ــة اإلنســانية يف الحدي ــى املعون ــن يحتاجــون إل ــي للنازحيــن الذي ــغ العــدد اإلجمال بل
ــة”.]]8] ــا “كارثي ــون ظروًف ــم يواجه ــار أن 40% منه ــع اعتب 425,059، م

يعيــش العديــد مــن النازحيــن داخليًّــا يف األحــراش أو املناطــق الجبليــة أو الصحراويــة يف 
الحديــدة، وهــي أماكــن تفتقــر إلــى الخدمــات وال توفــر ســوى القليــل مــن املــأوى أو الطعــام 
أو املــاء. وغالًبــا مــا تنفصــل العائــالت أثنــاء بحثهــا عــن طــرق لكســب املــال. وتحــدث نــازح 
يقطــن يف مقبــرة كيــف تكســب العائــالت لقمــة العيــش مــن خــالل دفــن املوتــى مقابــل 
ــم  ــانية طريقه ــة اإلنس ــال اإلغاث ــق عم ــا يش ــادًرا م ــال.]84] ن ــن امل ــيط م ــغ بس ــاء ومبل امل
إلــى هــذه املناطــق املعزولــة. هــذا يعنــي أنــه حتــى عنــد تســجيل أنفســهم كنازحيــن 
مــن خــالل الســلطات املحليــة، ال يتلقــى النازحــون بالضــرورة املســاعدة التــي يحتاجونهــا. 
ــق  ــية يف مناط ــروف قاس ــم وظ ــون يف خي ــون يعيش ــاك نازح ــال، هن ــبيل املث ىلع س
ــم  ــدة، ول ــة الحدي ــوب مدين ــي، جن ــة الدريهم ــة بمديري ــة الصحراوي ــة والوهيبي املصنجي

ُيوفــر لهــم لــوازم املــأوى أو ُيــزودوا بامليــاه.]85]

ــا يف بــادئ األمــر، فإنــه غالًبــا مــا يتالشــى حيــث  وبالرغــم مــن الترحيــب بالنازحيــن داخليًّ
تكافــح املجتمعــات املضيفــة لتحمــل الضغــط اإلضــايف ىلع الخدمــات التــي قــد تكــون 
غيــر كافيــة باألســاس. كمــا تحــدث النازحــون عــن تعرضهــم للتحــرش والرفــض. ىلع ســبيل 
املثــال، قالــت عاملــة يف املجــال اإلنســاني إن ســكان مديرية الســخنة يف وســط الحديدة 
رحبــوا يف البدايــة بالنازحيــن عــام 8]20. لكــن مــع مــرور الوقــت، ازداد االســتياء تجاههــم 
ــة،  ــا املؤقت ــادرة منازله ــى مغ ــالت إل ــن العائ ــر م ــع بالكثي ــا دف ــم، م ــات ضده واملضايق
وانتقلــت بيــن مديريــات الســخنة واملنصوريــة واملراوعــة. وأضافــت أن بعضهــم توجــه إلــى 

مناطــق صحراويــة نائيــة رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة وقلــة املــوارد.]]8]

ــاء واملــاء، ىلع غــرار  ــل الكهرب ــدة، مث ــة يف الحدي ــات الحكومي ــرت الحــرب ىلع الخدم أث
ــي  ــة يف املحافظــة، والت ــة الصحي ــق الرعاي ــن، فضــاًل عــن مراف ــن مناطــق اليم ــر م الكثي
غالًبــا مــا تعانــي مــن نقــص املوظفيــن واألدويــة واملعــدات. كانــت الضروريــات األساســية 
ــادوا  ــام 8]20 أو ع ــة ع ــالل األزم ــوا خ ــن بق ــك الذي ــدة ألولئ ــة الحدي ــل مدين ــحيحة داخ ش
ــارات  ــون والغ ــون الحوثي ــا املقاتل ــي حفره ــادق الت ــرت الخن ــر. دم ــت قصي ــك بوق ــد ذل بع
الجويــة للتحالــف شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي، وتركــت عــدة أحيــاء يف املدينــة دون 
ــاه لتنقطــع عــن  ــي مضخــات املي ــار الكهربائ ــل انقطــاع التي ــوم، يعّط ــى الي ــاه.]87] وحت مي
أجــزاء مــن املدينــة. ويســير النــاس، وهــم عــادة مــن النســاء واألطفــال، ملســافات طويلــة 

ملــلء أباريــق امليــاه الخاصــة بهــم.

ــى الرعايــة الصحيــة مــع مــرور الوقــت بشــدة  ــر نقــص الوصــول إل بالنســبة للنازحيــن، يؤث
ىلع األشــخاص املعرضيــن للخطــر بشــكل خــاص. وبشــكل عــام، فــإن املنظمــات الدوليــة 
ــن العــالج للحــاالت املزمنــة. شــيماء،]88] 7  التــي تقــدم املســاعدات الطبيــة لليمــن ال تؤّم
أعــوام مــن مديريــة الدريهمــي، تحتــاج إلــى عــالج طبيعــي مســتمر للشــلل الدماغــي، الــذي 

https://reliefweb.int/ ،[5 .83] "وثيقــة النـظـرة العامــة لاحتياجــات اإلنســانية، اليمــن"، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، فرباير/شــباط 2021، ص[
sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf

]84] حديث للمؤلفة مع نازح داخيل يف الحديدة. تم حجب التاريخ.

]85] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظف يف املجال اإلنساين 1#، 28 يونيو/حزيران 2021.

]86] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظفة يف املجال اإلنساين 2# ، 15 يونيو/حزيران 2021.

pp. 55-57, https://  ،2020 نوفمــرب  األمــم املتحــدة(،  )موئــل  اليمــن  يف  البشــرية  للمســتوطنات  األمــم املتحــدة  برنامــج  عــن املدينــة"،  ملحــة  ]87] "الحديــدة، 
unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf

]88] شيماء ليس اسمها الحقيقي.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf
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ــا  ــت شــيماء تتلقــى العــالج وتظهــر عليه ــة. كان ــات يف القــدرات الحركي يســبب اضطراب
عالمــات التحســن حتــى أغســطس/آب 8]20، عندمــا ُأجبــرت عائلتهــا ىلع الفرار مــن القتال 
يف الدريهمــي. انتهــى بهــم املطــاف يف منطقــة نائيــة خــارج املديريــة حيــث الطــرق 
ــة. تدهــور وضعهــا  ــة احتياجــات شــيماء الطبي ــادرة ىلع تلبي ــق ق ــة وال توجــد مراف رديئ
وأصبحــت طريحــة الفــراش،]89] وهــي واحــدة فقــط مــن نازحيــن كثــر يعانــون أمــراض مزمنــة 

ولــم يتلقــوا العــالج لفتــرة طويلــة.

ــات واالنتهــاكات داخــل  ــون املحليــون يف املجــال اإلنســاني عــن الصعوب يتحــدث العامل
مناطــق النازحيــن يف الحديــدة، بــدًءا مــن عمليــة التســجيل التــي تشــوبها الكثيــر 
ــاء  ــتغالل النس ــاعدات واس ــى املس ــول إل ــات يف الوص ــن الصعوب ــاًل ع ــوب، فض ــن العي م
ــن  ــل األشــخاص الذي ــه، فّض ــن تداعيات ــال. ونظــًرا لحساســية املوضــوع والخــوف م واألطف
تمــت مقابلتهــم، وهــم تســعة أفــراد منخرطيــن يف قضايــا النازحيــن داخلًيــا كعامليــن يف 

ــم. ــاء هويته ــطاء، إخف ــاني أو نش ــال اإلنس املج

غالًبــا مــا يتولــى تســجيل النازحيــن يف الحديــدة أشــخاص ُيعينــون لصالتهــم باملســؤولين 
ــات  ــرف ىلع املخيم ــي تش ــلطات الت ــل الس ــة ىلع األرض أو داخ ــات املحلي يف املنظم
ــانية  ــادئ اإلنس ــام باملب ــدم إمل ــاك ع ــون هن ــا يك ــا م ــي، غالًب ــانية. وبالتال ــا اإلنس والقضاي
وافتقــار للخبــرة يف مجــال اإلغاثــة، وكثيــًرا مــا ُتســجل املعلومــات األساســية مثــل أســماء 
األفــراد والبيانــات الشــخصية بشــكل غيــر دقيــق.]90] ال تشــمل قوائــم التســجيل بالضــرورة 
جميــع أفــراد العائــالت الكبيــرة، حيــث أوضــح عامــل إغاثــة أنــه غالًبــا مــا ُيســجل ذكــر بالــغ، 
ــا يعنــي أن مخصصــات الطعــام ال تفــي  ــه، وخاصــة األرامــل، م فيمــا يجــري تجاهــل أخوات

باحتياجــات األســرة الكاملــة.]]9]

ــي يتلقونهــا ألســباب مختلفــة. ىلع  ــط باملســاعدات الت يواجــه النازحــون مشــاكل ترتب
ســبيل املثــال، النازحــون الذيــن يعيشــون يف املناطــق املفتوحــة، يف الوديــان وبالقــرب 
مــن مجــاري األنهــار الجافــة املعرضــة للفيضانــات، يكافحــون لتخزيــن الطعام بشــكل صحيح. 
توفــر ســالل الطعــام األساســيات -الدقيــق والزيــت والســكر ومــا إلــى ذلــك -ولكــن مــن أجــل 
إعــداد وجبــات مناســبة ومتنوعــة فعليًّــا، يجــب ىلع النازحيــن بيع أو اســتبدال قســائمهم. 
يشــتري التجــار هــذه القســائم ويعيــدون بيــع املســاعدات، وتســتخدم العائــالت هــذا املــال 
لشــراء ســلع مــن األســواق املحليــة.]92] كمــا أن مشــاريع امليــاه التــي تنفذهــا املنظمــات 
اإلنســانية ال تغطــي احتياجــات النازحيــن طويلــة املــدى للحصــول ىلع إمــدادات ُيعتمــد 

عليهــا، حيــث توفــر فقــط التوزيــع الــدوري يف أطــر زمنيــة قصيــرة.]]9]

وجــد بعــض النازحيــن منــازل لإليجــار، لكنهــم لــم يجــدوا عمــاًل، ممــا أدى يف النهايــة إلــى 
إخالئهــم مــن هــذه املســاكن. قالــت عاملــة يف املجــال اإلنســاني إن رجــاًل نقــل أســرته 
املكونــة مــن ســبعة أفــراد مــن منــزل إلــى منــزل عــدة مــرات، كونــه لــم يســتطع تحمــل 
اإليجــارات املتضخمــة التــي يفرضهــا أصحــاب العقــارات يف املناطــق التــي يتدفــق فيهــا 
النازحــون.]94] وقــال عامــل آخــر يف مجــال العمــل اإلنســاني إنــه حيــن دمــر القتــال منــازل 

]89] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظفة يف املجال اإلنساين ]# ، 6 يونيو/حزيران 2021.

]90] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان 1#، 5 يونيو/حزيران 2021.

]91] املصدر نفسه.

]92] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظف يف املجال اإلنساين 1#، 28 يونيو/حزيران 2021.

]93] املصدر نفسه.

]94] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظفة يف املجال اإلنساين 2# ، 15 يونيو/حزيران 2021.
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ــاد  ــن وجودهــم. أع ــف يشــعر باالســتياء أصــاًل م ــة، كان املجتمــع املضي ــن املؤقت النازحي
ــوا مالجــئ يف  ــث أقام ــة خــارج املجتمــع، حي ــاء مســاكن مؤقت ــن بن ــد مــن النازحي العدي
ــا، ممــا اضطرهــم  ــات الحًق ــرة والفيضان املناطــق املنخفضــة التــي جرفتهــا األمطــار الغزي

لالنتقــال، للمــرة الثالثــة ىلع األقــل.]95]

وفًقــا للنازحيــن وعمــال اإلغاثــة، فــإن النازحيــن، ال ســيما النســاء واألطفــال، يفتقــرون يف 
ــلحة أو  ــن املس ــة الحوثيي ــيطرة جماع ــق س ــواًء يف مناط ــا، س ــي يقطنونه ــق الت املناط
ــددة. يف  ــكاله املتع ــتغالل بأش ــن االس ــة م ــخصية والحماي ــالمة الش ــى الس ــة إل الحكوم
ــم التســجيل؛  ــل إضافتهــم لقوائ ــوال مقاب ــع أم ــى دف ــان، يضطــر النازحــون إل بعــض األحي
وقالــت عاملــة ميدانيــة إنــه تعّيــن ىلع نازحــة تنظيــف منــزل قبــل تســجيلها كنازحــة.]]9] 
وقالــت نازحــة أخــرى ُاعتقــل زوجهــا إنهــا اضطــرت أن تقبــل التحــرش بهــا مقابــل الحصــول 
ىلع معلومــات عنــه.]97] وقــال أب نــازح يف منطقــة بالحديــدة يســيطر عليهــا الحوثيــون، 
لعمــال اإلغاثــة الذيــن زاروا املنطقــة، إن الطريقــة الوحيــدة لكســب العيــش هــي قبولــه 

التحــرش الجنســي الــذي تتعــرض لــه بناتــه القاصــرات ىلع يــد مشــريف املخيــم.]98]

ــرة  ــن مبك ــا يف س ــت بناته ــر زوج ــض األس ــاني إن بع ــال اإلنس ــف يف املج ــال موظ وق
ــزوج مســؤوال عــن حمايتهــا وضمــان عــدم اغتصابهــا أو اســتغاللها جنســيًّا مــن  ليكــون ال
ِقبــل املشــرفين األمنييــن يف املخيمــات. اتخــذت هــذه األســر هــذا القــرار عقــب انتشــار 
أخبــار عمليــات االغتصــاب يف مخيمــات النازحيــن يف املناطــق الســاحلية التــي تســيطر 
عليهــا قــوات مواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية يف املحافظــة.]99] كمــا ُوظــف أطفــال 
ــنوات  ــر 9 س ــن العم ــغ م ــا يبل ــا نازًح ــإن صبيًّ ــي ف ــط حقوق ــق ناش ــة، ووف ــة رخيص كعمال
ــه  ــبوع، ويف نهايت ــا( يف األس ــال )2.50 دوالًرا أمريكيًّ ــل 500,] ري ــة مقاب ــل يف مزرع يعم
يعــود إلــى منــزل عائلتــه يف منطقــة القطيــع.]00]] هــذه الظــروف تتــرك األطفــال تحديــًدا 

ــيين. ــين الجنس ــة للمفترس عرض

ــاعدة  ــة ومس ــل يف حماي ــة بالفش ــاني ىلع دراي ــال اإلنس ــن يف املج ــدو أن العاملي يب
النازحيــن يف الحديــدة. وتشــمل األســباب التــي ذكرهــا األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 
معوقــات األمــن والوصــول، وتأخيــر التصاريــح وغيرهــا مــن العقبات التــي تفرضها الســلطات، 
فضــاًل عــن العجــز يف مســاءلة املوزعيــن املحلييــن للمســاعدات لضمــان تســليمها بشــكل 
مناســب. مــن بيــن التحديــات األخــرى، يفتقــر النازحــون إلــى وثائــق الهويــة الرســمية، التــي 
ُتفقــد أو ُتتلــف أثنــاء مغادرتهــم ىلع عجــل، وبالتالــي فــإن تلقــي الخدمــات بدونهــا يصبح 
ــة  ــر، قائل ــذي انتح ــن ال ــد النازحي ــن أح ــة ع ــة ميداني ــت عامل ــتحياًل. وتحدث ــا أو مس صعًب
إنــه ُأصيــب باالكتئــاب واإلحبــاط بســبب عــدم قدرتــه ىلع الحصــول ىلع الخدمــات دون 

وثائقــه الرســمية.]]0]]

يف املجمــل، االحتياجــات األساســية للنازحيــن يف محافظــة الحديــدة لــم ُتلَب بشــكل كاٍف 
أو ثابــت، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لالســتغالل وأقــل قــدرة ىلع التعامــل مــع صعوبــات 

]95] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظف يف املجال اإلنساين 4#، 18 يونيو/حزيران 2021.

]96] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظفة يف املجال اإلنساين 2# ، 15 يونيو/حزيران 2021.

]97] حديث للمؤلفة مع نازح داخيل يف الحديدة. تم حجب التاريخ.

]98] حديث للمؤلفة مع نازح داخيل يف الحديدة. تم حجب التاريخ.

]99] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظف يف املجال اإلنساين 5# ، 16 يونيو/حزيران 2021.

]100] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان 1#، 5 يونيو/حزيران 2021.

]101] مقابلة هاتفية أجرتها املؤلفة مع موظفة يف املجال اإلنساين 2# ، 15 يونيو/حزيران 2021.
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فقــدان منازلهــم ومجتمعاتهــم ويجعلهــم بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء حياتهــم. وىلع الرغــم 
مــن املعوقــات، فــإن املنظمــات اإلنســانية املحليــة والدوليــة ومجتمــع املانحيــن الدوليين 

بحاجــة إلــى التعــاون والتدخــل.

ــر  ــزم الســلطات ىلع العمــل بشــكل أكث ــا يل إن مواجهــة العراقيــل الرســمية والفســاد مًع
فاعليــة يف تمكيــن وصــول املســاعدات اإلنســانية بــدال مــن إعاقتهــا. ىلع ســبيل املثــال، 
يمكــن الضغــط ىلع الســلطات لتأميــن الطــرق والســماح بوصــول املســاعدات. والضغــط 
ىلع عمــال اإلغاثــة إلجــراء تقييمــات مباشــرة الحتياجــات النازحيــن وتســريع طلبــات 
الحصــول ىلع تصاريــح ملشــاريع املســاعدات والســماح للعامليــن يف املجــال اإلنســاني 
بمتابعــة وضمــان وصــول املســاعدات املرســلة للمحتاجيــن. كمــا أن اإلصــرار ىلع الســلطات 
إلصــدار وثائــق تســمح للنازحيــن الذيــن فقــدوا بطاقاتهــم التعريفيــة للوصــول إلــى برامــج 

املســاعدة ســيخفف أيًضــا مــن األعبــاء عــن كاهــل العديــد مــن األشــخاص.

يمكــن للجهــات املانحــة الدوليــة واملجتمعــات اإلنســانية أن تكــون أكثــر فاعليــة إذا 
نّوعــت آليــات تمويلهــا بحيــث تكــون البرامــج قــادرة ىلع تقديــم مســاعدات الطــوارئ عنــد 
الحاجــة، إضافــة إلــى الخدمــات املســتدامة. يجــب أن يســتهدف تمويــل املانحيــن النازحين 
واملجتمعــات املضيفــة ىلع حــد ســواء،]02]] وعندمــا ُيوجــه هــذا التمويــل نحــو اإلنعــاش 

االقتصــادي، فإنــه ســيخلق فــرص عمــل لــكال املجتمعيــن.

املنظمــات اإلنســانية املحليــة عليهــا التزامــات أيًضــا تتجــاوز ضمــان تأهيــل وكفــاءة مــن 
توظفهــم لتنفيــذ عمليــات توزيــع املســاعدات. يمكنهــم، بمســاعدة منظمــات املجتمــع 
املدنــي األخــرى، تخفيــف النزاعــات بيــن املجتمعــات املضيفــة والنازحيــن عبــر االســتماع 
إلــى احتياجــات كل منهمــا، إضافــة إلــى العمــل مــع املجتمعــات املضيفــة القتــراح 
خطــط تقــدم إلــى املنظمــات املناســبة. يمكــن أن تشــمل الخدمــات املقدمــة للنازحيــن 
املجتمعــات املضيفــة عنــد الضــرورة. هنــاك العديــد مــن الخدمــات التــي ســتفيد النازحيــن 
واملجتمعــات املضيفــة مثــل التدريــب املهنــي والدعــم النفســي والتغذيــة واملســاعدة 
ــن ىلع  ــى تحســين وضــع النازحي ــات إل ــة أن تهــدف الخدم ــة. مــن املهــم للغاي التعليمي
املــدى الطويــل وضمــان اســتدامة املجتمــع حتــى حيــن تنســحب منظمــات اإلغاثــة مــن 
ــع  ــين الوض ــن تحس ــن املمك ــيصبح م ــط س ــا فق ــل. عنده ــي التموي ــا أو ينته ــة م منطق

االجتماعــي واالقتصــادي العــام.

أنسام علي،	اسم	مستعار	ألسباب	أمنية،	هي	باحثة	يمنية	خاضت	تجربة	النزوح.

]102] أشــارت أرقــام األمــم املتحــدة لعــام 2021 إىل أن %39 مــن غــري النازحــني داخلًيــا يف الحديــدة واجهــوا ظروًفــا "كارثيــة"، وهــي نســبة مماثلــة للنازحــني داخلًيــا 
يف املحافظــة. انظــر: " وثيقــة النظــرة العامــة لاحتياجــات اإلنســانية، اليمــن"، ص. 5].



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب األبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، إلهام عمر، 
أمانــي حمــد، انــدرو هامونــد، حمــزة الحمادي، خديجة هاشــم، ريان بيلي، 

سبنســر أوســبرغ، ســوزان ســيفريد، عبدالغني اإلرياني، غيـــــداء الرشــيدي، 
 علــي الديلمــي، فــارع المســلمي، ماجــد المذحجــي، منال غانم، 

كيســي كومبــس، نــد والي، وياســمين اإلرياني.
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