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ناقلة النفط FSO SAFER راسية قبالة ميناء رأس عيسى. مصدر الصورة: شركة صافر

افتتاحية مركز صنعاء

	ست	سنوات	منذ	استيالء	الحوثيين	ىلع	صنعاء:	هل	ينجحون	يف	
ابتالع	اليمن؟

ــبتمبر/أيلول  ــاء يف 21 س ــار اهلل(، ىلع صنع ــلحة )أنص ــن املس ــة الحوثيي ــتولت جماع اس
2014، ولــم يتوقــع أحــد حينهــا أن العاصمــة اليمنيــة ســتبقى بقبضتهــا بعــد مــرور ســت 
ــوم  ــن الي ــة م ــت املقبل ــنوات الس ــى الس ــتقبل -إل ــى املس ــا إل ــو نظرن ــن ل ــنوات. ولك س
-فــإن مســارات الحــرب الحاليــة وتداعياتهــا تنــذر بــأن الجماعــة لــن تــزداد إال قــوة ورســوًخا 
ــدون تفصيلهــا ىلع مقاســهم. هــذا االحتمــال  ــة التــي يعي يف الســلطة ىلع رأس الدول
املتزايــد ملــا قــد يبــدو عليــه مســتقبل البــاد يجــب أن ينــذر معظــم اليمنييــن والقــادة 

ــي ىلع حــد ســواء. ــن واملجتمــع الدول اإلقليميي

ُيعــد الحوثيــون مثــاال صارًخــا ىلع تحــول امُلضطَهديــن إلــى ُمضطِهديــن؛ إذ صعــدوا ىلع 
ــدة  ــة صع ــة يف محافظ ــة الزيدي ــل الطائف ــش داخ ــع مهم ــن مجتم ــة م ــاحة اليمني الس
شــمالي اليمــن، وخــال العقــد األول مــن القــرن الحالــي، شــنت الحكومــة املركزيــة، إبــان 
ــح، ســتة حــروب وحشــية ضدهــم. ولكــن يف  حكــم الرئيــس الســابق علــي عبــداهلل صال
نهايــة املطــاف، لــم ُيهــزم املقاتلــون الحوثيــون، بــل بــرزوا ىلع املشــهد كمتمرســين يف 
ــا غائــرة، وســاعد  القتــال، بينمــا تــرك املــوت والســجن والتعذيــب يف الكثيــر منهــم ندوًب

يف ترســيخ أيديولوجيــة متشــددة.
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وبعــد أن ألهــم الربيــع العربــي الثــورة اليمنيــة عــام 2011، ُأطيــح بصالــح يف 2012، وخَلفــه 
نائبــه عبدربــه منصــور هــادي يف الحكــم، ولكــن ســرعان مــا أفســد هــادي النوايــا الحســنة 
التــي واكبــت صعــوده إلــى الرئاســة نتيجــة ســوء اإلدارة والفســاد، وتمكــن القــادة الحوثيــون 

مــن صقــل مظهرهــم الخــادع كمظلــة شــعبوية للدخــول إلــى العاصمــة صنعــاء.

وبقــرار أخــرق رفــع هــادي دعــم الحكومــة عــن الوقــود؛ مــا تســبب بارتفــاع األســعار، ليعــد 
ــك قــدًرا مــن الترحيــب  الحوثيــون بإعــادة دعــم الوقــود ومكافحــة الفســاد، وأكســبهم ذل
ــع  ــوا م ــد تحالف ــوا ق ــة كان ــذه املرحل ــال ه ــاء، وخ ــة صنع ــيطروا ىلع العاصم ــا س عندم
صالــح، وأمّنــوا بذلــك غطــاًء شــعبًيا إضافًيــا لانقــاب الحًقــا ىلع هــادي والحكومــة اليمنيــة 

املعتــرف بهــا دولًيــا. 

زرع الحوثيــون الخــوف يف ســاحة املعركــة عندمــا شــنوا مــع قــوات صالــح حملــة عســكرية 
يف الجنــوب نحــو عــدن، ودفــع هــذا الضغــط العســكري بالريــاض وأبوظبــي ألخــذ القــرار 
ــكل  ــون بش ــد الحوثي ــة، اعتم ــوط املواجه ــن خط ــًدا ع ــن بعي ــرب. ولك ــل يف الح بالتدخ
ــي الشــؤون الدبلوماســية  ــه، حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام، لتول ــح وحزب ــر ىلع صال كبي
ــر  ــراء، يف تعبي ــا اآلن خب ــوا فيه ــاالت بات ــي مج ــة، وه ــة للدول ــية والبيروقراطي والسياس

ــى الســلطة.  ــزات املدهشــة يف صعودهــم إل واضــح للمي

ــة اســتخدام  ــوا كيفي ــد تعلم ــوا ق ــح، كان ــون صال ــل الحوثي ــن قت ــول أواخــر 2017، حي وبحل
أدوات الدولــة وإدارة املــوارد املاليــة واالقتصــاد لتعزيــز هيمنتهــم املحليــة أكثــر وأكثــر، مــا 

ســمح لهــم بفــرض وترســيخ ســلطة مطلقــة ىلع معظــم شــمال اليمــن.

ــر مســار الحــرب، بعــد أن أوقــف هجــوم القــوات  جــاء اتفــاق ســتوكهولم أواخــر 2018 ليغّي
ــن.  ــيطرة الحوثيي ــة لس ــدة الخاضع ــة الحدي ــارات ىلع مدين ــن اإلم ــة م ــة املدعوم اليمني
ــة أمــد املعركــة يف  ــة؛ مــا هــدد بإطال ــة داخــل املدين ــون للغاي وكان الحوثيــون متحصن
ــن  ــن اليمنيي ــض مايي ــي تعري ــا، وبالتال ــن ازدحاًم ــئ اليم ــر موان ــد أكث ــذي ُيع ــا، ال مينائه

ــى التدخــل ووقــف الهجــوم.  ــة إل لخطــر املجاعــة، لتضطــر القــوى الغربي

عقــب ذلــك، أعــادت أبوظبــي النظــر يف خططهــا، ويف نهايــة املطــاف ســحبت معظــم 
قواتهــا مــن اليمــن يف العــام التالــي. ووقتهــا، كان الحوثيــون قــد أتقنــوا تكتيــك إحبــاط 
وإعاقــة األمــم املتحــدة يف تنفيــذ خطــة إعــادة انتشــار القــوات بعيــًدا عــن مدينــة ومينــاء 
ــب  ــة التاع ــا يف كيفي ــك دروًس ــن بذل ــتوكهولم، ملقني ــاق س ــص اتف ــا ن ــدة، كم الحدي

باملجتمــع الدولــي. 

وهكــذا، لــم يحافــظ الحوثيــون ىلع الحديــدة تحــت ســيطرتهم وحســب، بــل أصبحــوا أيًضــا 
ــتعادة  ــك باس ــم ذل ــمح له ــتقبلي، وس ــوم مس ــن أي هج ــدة م ــم املتح ــة األم ــت حماي تح
زمــام املبــادرة العســكرية تدريجًيــا وشــن هجمــات أخــرى، بعــد أن خســر التحالــف بقيــادة 

الســعودية واإلمــارات تلــك امليــزة العســكرية.

عــام 2019، اســتعرض الحوثيــون -بدعــم مــن إيــران -براعتهــم املتزايــدة يف مجــال 
ــخ املوجهــة  ــرات املســّيرة املفخخــة والصواري ــر تصعيــد اســتخدام الطائ ــا عب التكنولوجي
بدقــة، ليســتهدفوا مواقــع يف اليمــن والســعودية. ومــن املحتمــل أن نطــاق أســلحتهم 

ــن.  ــدود البلدي ــاوز ح ــد يتج ق

نجــح تصويــر الحوثييــن ألنفســهم ىلع أنهــم تهديــد إقليمــي يف إكســاب قادتهــم نفــوًذا 
دولًيــا، وهــذه هــي العدســة التــي يمكــن مــن خالهــا فهــم الســبب وراء تجاهلهــم الكارثــة 
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البيئيــة املحتملــة يف البحــر األحمــر، واســتمرارهم منــع فــرق األمــم املتحــدة مــن إجــراء 
ــا  ــدة. كم ــواحل الحدي ــة س ــية قبال ــة الراس ــر املتهالك ــط صاف ــة النف ــي لناقل ــم فن تقيي
ــي  ــحن الدول ــرات الش ــنونها ىلع مم ــي يش ــات الت ــرر والهجم ــن املتك ــد الحوثيي أن تهدي
عبــر البحــر األحمــر، أحــد أكثــر ممــرات الشــحن ازدحامــا يف العالــم، تهــدف لخدمــة هــدف 

الجماعــة؛ بإظهــار ضعــف املجتمــع الدولــي أمامهــا.

ــك، يفــكك الحوثيــون الهيــاكل الجمهوريــة القائمــة يف اليمــن بشــكل تدريجــي،  ومــع ذل
ويعيــدون تشــكيل الحكــم واملجتمــع. ولطاملــا اتهــم معارضــو الحوثييــن الجماعــة بمحاولة 
ــة أو محــاكاة النمــوذج اإليرانــي، وبالرغــم مــن املامــح التــي تثبــت  إعــادة اإلمامــة الزيدي
صحــة االتهامــات، فــإن الجماعــة، عملًيــا، تعمــل ىلع اتقــان نهــج أشــنع مــن النموذجيــن 

يف القمــع االجتماعــي.

ــة،  ــوزارات واإلدارات الحكومي ــع ال ــن ومشــرفين يف جمي ــن مراقبي ــت ســلطات الحوثيي عين
مؤسســة بذلــك شــبكة قيــادة وتحكــم موازيــة للنظــام املؤسســي التقليــدي، لتحــل محــل 

الدولــة وتضعفهــا. 

ويف إهانــة مباشــرة ملفهــوم املســاواة بيــن املواطنيــن، ســعى الحوثيــون إلــى مأسســة 
النخبــة الطائفيــة ونظــام الطبقــات االجتماعيــة عبــر فــرض ضريبــة الُخمــس لصالــح 
ــدو أن الخصخصــة الناجحــة للمــدارس  الهاشــميين يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام، ويب
ــية  ــج الدراس ــة املناه ــادة صياغ ــدة، وإع ــية جدي ــوم مدرس ــرض رس ــال ف ــن خ ــة م العام
لتعكــس عقيــدة الحوثييــن املذهبيــة، تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الجهــل وتربيــة الجيــل 
القــادم كجنــود يف الخطــوط األماميــة للمعــارك، وليــس لتخريــج املثقفيــن واملفكريــن.

يتبنــى الحوثيــون خطاًبــا دينًيــا، غيــر أن كوادرهــم يلجــأون إلــى أعمــال إجراميــة شــنيعة 
شــبيهة بممارســات املافيــا، مثــل االبتــزاز والترهيــب واالســتقطاب والفســاد. كمــا أن افتعــال 
ــون  أزمــات نقــص الوقــود يف املناطــق التــي يســيطرون عليهــا -والتــي يعزوهــا الحوثي
ــا إلــى قيــود االســتيراد التــي يفرضهــا التحالــف بقيــادة الســعودية -لجنــي اإليــرادات  علًن
مــن الســوق املحليــة عبــر بيــع الوقــود يف الســوق الســوداء، يعــد مثــاال واضًحــا يف ابتــزاز 

الحوثييــن ىلع نطــاق واســع، باإلضافــة إلــى نهبهــم املنظــم لجهــود اإلغاثــة الدوليــة.

يف بدايــة انــدالع الحــرب، أعــرب بعــض املراقبيــن عــن اعتقادهــم بــأن اليمنييــن الذيــن 
ــم،  ــح طبيعته ــرد أن تتض ــم بمج ــينتفضون ضده ــن س ــلطة الحوثيي ــت س ــون تح يعيش
ولكــن عــدم تســامح الحوثييــن املطلــق مــع كافــة أشــكال املعارضــة يف املناطــق 
ــل  ــية وتعتق ــات بوحش ــن االحتجاج ــوات الحوثيي ــع ق ــث تقم ــيطرتهم -حي ــة لس الخاضع
وتعــذب النشــطاء والصحفييــن وتضطهــد األقليــات -وحرمــان النــاس بشــكل روتينــي مــن 
الحصــول ىلع الوظائــف واملســاعدات والضروريــات األساســية، فضــًا عــن تقويــض شــبكات 
املخبريــن الحوثييــن للزخــم االجتماعــي ضــد الجماعــة عبــر اتبــاع أســاليب الترهيــب، نجــح 

ــار املجتمــع ىلع طاعتهــم.  ــي إجب ــك يف نشــر الخــوف، وبالتال كل ذل

كمــا تمكــن الحوثيــون عبــر الوقــت مــن اســتمالة الكثيــر مــن النخــب االقتصاديــة التقليديــة 
إلــى صفهــم، عبــر مزيــج مــن اإلكــراه وضمــان الوصــول املســتمر إلــى أكبــر أســواق اليمــن 

يف الشــمال.
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قــد يتغيــر الكثيــر يف الســنوات املقبلــة، ولكــن حيــن نجــح الحوثيــون يف التكيــف والتطور 
والتقــدم منــذ عــام 2014، تفتــت خصومهــم اليمنيــون وأمســوا ضعفــاء للغايــة، أمــا التدخــل 
العســكري "اإلقليمــي" ضــد الحوثييــن فتقّلــص ليشــمل بشــكل أساســي الســعودية، التــي 

تبــذل بدورهــا جهــًدا مســتميًتا لتخــرج مــن الصــراع بطريقــة تحفــظ مــاء الوجــه.

وبالتالــي، عنــد النظــر إلــى الســنوات الســت املقبلــة، وكيفيــة الحــد مــن طموحــات جماعة 
ــذي  ــكري ال ــار العس ــار أن الخي ــن االعتب ــذ بعي ــن األخ ــد م ــة، ال ب ــة دول ــن يف إقام الحوثيي
ُاســتخدم ضدهــا خــال الســنوات الســابقة أعطــى نتائــج عكســية، إذ أصبحــت الجماعــة 

قــوة قتاليــة أكثــر تماســًكا وقــدرة وصمــوًدا. 

يجــب أن يكــون ذلــك إشــارة واضحــة ىلع أن الوقــت قــد حــان لتبديــل املســارات والعمــل 
ــت  ــن وق ــك م ــى ذل ــا اقتض ــية مهم ــود الدبلوماس ــو الجه ــوارد نح ــخير كل امل ــد، وتس بك

ــك لشــن الحــرب. ــه كل ذل ــذي ُوظــف في ــوارد، وبنفــس الزخــم ال وم
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التطورات في اليمن

وجهة نظر: بوجود أعداء مثل 
هؤالء، من يحتاج إلى أصدقاء؟

عبد	الغني	اإلرياني

ــار اهلل”  ــة “أنص ــى جماع ــارة إل ــد اإلش ــتخدامه عن ــر دَرج اس ــران” تعبي ــن إي ــة م “املدعوم
يف اليمــن، املعروفــة أكثــر باســم جماعــة الحوثييــن. ســيطرت هــذه الجماعــة اإلحيائيــة 
والقمعيــة ىلع أجــزاء كبيــرة مــن اليمــن، وشــرعت يف إعــادة تشــكيل املجتمــع اليمنــي 

ــاة. ىلع صورتهــا الخاصــة: املــوت أقــدس مــن الحي

مــن الضــروري التشــكيك يف مــدى دعــم طهــران للجماعــة، وطاملــا جادلــت بــأن املناوئيــن 
للحوثييــن قــد بالغــوا يف تقديــر حجــم هــذا الدعــم، وبغــض النظــر عــن حجــم املســاعدة 
التــي تقدمهــا إيــران للجماعــة، إال أنهــا ليســت العامــل الرئيســي وراء النجــاح الــذي حققــه 
الحوثيــون ىلع مــدى خمــس ســنوات مــن الصــراع، وال يمكــن أن يكــون إليــران هذا املســتوى 

مــن التأثيــر يف انتصــارات الحوثييــن مــن دون تواجــد جنودهــا ىلع األرض يف اليمــن.

احتفلت جماعة الحوثيين املسلحة، التي استولت ىلع صنعاء يف 21 سبتمبر/أيلول 2014 بالذكرى السادسة لسيطرتها 
ىلع العاصمة اليمنية يف 20 سبتمبر/أيلول 2020، باستعراض ُنظم يف ساحة التحرير بصنعاء. الصورة ملركز صنعاء 

التقطها عاصم البوسي.
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يف الواقــع، يجــب أن ُتعــزى نجاحــات الحوثييــن يف املقــام األول إلــى فشــل وفســاد ودناءة 
أعدائهــم اليمنييــن، وريــاء وتآمــر حلفائهــم اإلقليمييــن، والمبــاالة املجتمــع الدولــي ممثــًا 

بمجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة.

ــون ىلع  ــيطر الحوثي ــا س ــبب -عندم ــره -لس ــادي نظ ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــاح الرئي أش
محافظــة صعــدة وتقدمــوا نحــو العاصمــة صنعــاء عامــي 2012 و2013، ثــم أعــرب صراحــة 
عــن دعمــه هــذا التقــدم؛ حيــن اســتولى الحوثيــون ىلع محافظــة عمــران وهزمــوا اللــواء 

ــي محســن األحمــر. ــواء عل ــة لل 310، القــوة العســكرية الرئيســية املوالي

عنــد وصولهــم إلــى مداخــل صنعــاء، كان الحوثيــون بحاجــة إلــى ســبب يشــرعن دخولهــم 
إلــى العاصمــة. هــب هــادي ملســاعدتهم مجــدًدا عبــر رفــع أســعار الوقــود بشــكل عشــوائي، 
متجاهــًا بذلــك ســنوات مــن املفاوضــات مــع املانحيــن الدولييــن، والتخطيــط الحكومــي 
الدقيــق الهــادف إليجــاد ســبل للتخفيــف مــن وطــأة خفــض دعــم الوقــود ىلع الفقــراء. 
وبذلــك، منــح هــادي الحوثييــن ســبًبا إلطــاق صرخــة الحشــد التــي يحتاجونهــا، وعندمــا 
ــة  ــت ألوي ــن، أطلق ــي محس ــة لعل ــدرع املوالي ــى م ــة األول ــر الفرق ــون مق ــم الحوثي هاج

ــا لقــوات الحوثييــن املتقدمــة. الحمايــة الرئاســية صواريــخ نحــو مقــر الفرقــة دعًم

لــم تتوقــف خدمــات هــادي املجانيــة للحوثييــن عنــد هــذا الحــد، فبعــد اســتيائهم ىلع 
ــاء  ــي أثن ــاء القانون ــم الغط ــتمرار بمنحه ــذل، ىلع االس ــكل ُم ــادي وبش ــق ه ــاء، واف صنع
خضوعــه لإلقامــة الجبريــة. اســتغرق األمــر شــهوًرا قبــل أن يســتقيل ويزيــل هــذا الغطــاء.

بعــد فــراره إلــى عــدن، ثــم إلــى الريــاض، اســتمر هــادي بتقديــم خدماتــه للحوثييــن، فغيابه 
الطويــل عــن البــاد، وفشــله يف بنــاء جيــش وطنــي، وســوء إدارتــه لاقتصــاد الوطنــي، 
ــذي اتصــف بالفســاد واملحســوبية، ليســت ســوى جــزًءا مــن املمارســات التــي  وحكمــه ال

خدمــت الحوثييــن وأضفــت شــرعية ىلع ســيطرتهم.

وهنــاك قــراران كارثيــان ال بــد مــن اإلشــارة إليهمــا بشــكل خــاص. أولهمــا ىلع مســتوى إدارة 
املؤسســات، إذ كان قــرار هــادي القاضــي بنقــل مقــر البنــك املركــزي إلــى عدن يف ســبتمبر 
2016، الحــدث األهــم الــذي حفــز الحوثييــن لاســتياء ىلع مؤسســات الدولــة يف صنعــاء. 
فحتــى ذلــك الحيــن، ســاد اتفــاق ضمنــي بيــن األطــراف املتحاربــة للحفــاظ ىلع مؤسســات 
ــركات  ــة أو الش ــات الدول ــدراء يف مؤسس ــا وزراء أو م ــون وقته ــن الحوثي ــم يعّي ــة، ول الدول
ــك املركــزي يف  ــة. وكان البن ــدراء بالوكال ــن وزراء وم ــل اكتفــوا بتعيي ــة، ب ــة للدول اململوك
ــك جنــود  ــة، بمــا يف ذل صنعــاء مســتمًرا حينهــا يف دفــع رواتــب جميــع موظفــي الدول
الجيــش الوطنــي الذيــن كانــوا يقاتلــون بشراســة ىلع جانبــي الخطــوط األماميــة. ولكــن، 
تغّيــر كل هــذا عندمــا ُنقــل مقــر البنــك املركــزي إلــى عــدن، حيــث ســارع الحوثيــون حينهــا 

إلــى فــرض ســيطرتهم ىلع آليــات الدولــة يف الشــمال.

ىلع املســتويين العســكري والسياســي، أصــر الرئيــس ىلع اســتخدام منصبــه، بــل 
ــا  ــن، م ــه الجنوبيي ــع معارضي ــة م ــابات قديم ــة حس ــرها، لتصفي ــة بأس ــة اليمني والحكوم
ــون  ــي يك ــن. وبالتال ــع الحوثيي ــة توس ــك ملواجه ــل ومتماس ــكري محتم ــرذم أي رد عس ش

ــادي”. ــن ه ــة م ــيا املدعوم ــو “امليليش ــن ه ــة للحوثيي ــر ماءم ــف األكث الوص

كمــا ســاهمت أطــراف يمنيــة أخــرى بدعــم الحوثييــن بفضــل ممارســاتها وأفعالهــا. فعلــى 
ســبيل املثــال، تعامــل علــي محســن األحمــر، الــذي يشــغل منصــب نائــب الرئيــس، وكبــار 

القــادة العســكريين مــع امليزانيــة العســكرية واملعــارك بشــكل مريــب.
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غطرســة حــزب اإلصــاح وطمعــه عنــد تعاملــه مــع خصومــه، ال ســيما يف محافظتــي مأرب 
وتعــز، والتطهيــر العرقــي الــذي مارســه املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ضــد الشــماليين يف 
عــدن وأجــزاء أخــرى مــن الجنــوب، ورفــض طــارق صالــح لشــرعية الحكومــة املعتــرف بهــا 
دولًيــا، كانــت كلهــا بمثابــة هدايــا مجانيــة أدت إلــى تصــدع املعســكر املناهــض للحوثييــن 

وتمكيــن األخيريــن يف ترســيخ ســيطرتهم ىلع الدولــة اليمنيــة.

أمــا التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات، فقــد تحلــى باملقــدار نفســه 
مــن الكــرم تجــاه جماعــة الحوثييــن، بدايــة بارتكابــه مجــازر تســتهدف مدنييــن يف صنعــاء 
-ىلع ســبيل املثــال االنفجــار الضخــم يف فــج عطــان، أبريل/نيســان 2015، وكنــت شــاهًدا 

عليــه حيــن دمــر حًيــا بأكملــه وأســفر عــن مئــات الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح.

يف بعــض األحيــان، كان املخبــرون اليمنيــون يعطــون الســعوديين الذيــن يســهل خداعهم 
إحداثيــات ألهــداف مدنيــة غالًبــا؛ بهــدف تصفيــة حســابات محليــة. عاقبــت هــذه األعمــال 
العســكرية التــي نفذهــا التحالــف املدنييــن بشــكل عــام، كمــا منحــت الجاذبيــة الشــعبية 

لجهــود التجنيــد التــي يبذلهــا الحوثيــون.

مســاهمة اإلمــارات يف نجــاح الحوثييــن كانــت كبيــرة، فتشــكيلها لعــدد مــن املليشــيات 
املختلفــة يف تعــز، وىلع طــول الســاحل الغربــي، ويف الجنــوب، أدى إلــى تصــدع وإضعاف 
الجبهــة املناهضــة للحوثييــن. كمــا كان احتــكار هــادي للتمثيــل الجنوبــي ىلع املســتوى 
الوطنــي واســتخدامه ملفهــوم الوحــدة اليمنيــة ســاًحا ضــد خصومــه يف الجنــوب؛ لُيمّكن 

حملــة اإلمــارات املدمــرة هنــاك.

ــج لعمليــة  ــة تتوي جــاء تطبيــع اإلمــارات املســرحي للعاقــات مــع إســرائيل مؤخــًرا بمثاب
ــأن  ــة ب ــم الجماع ــة مزاع ــن صح ــم اليمنيي ــزز ملعظ ــن، وتع ــى الحوثيي ــا إل ــم الهداي تقدي
مســلحيها يقاتلــون إســرائيل. وبالتالــي، قدمــت اإلمــارات إلــى حلفائهــا يف اليمــن وجميــع 
ــذي  ــغ فيــه، ال ــر هــذا االســتعراض املبال ــا مســموًما عب القــوات املناهضــة للحوثييــن كأًس

واكــب تطبيــع العاقــات.

ولكــن الســعوديين هــم مــن أعطــى الحوثييــن أعظــم وأهــم هديــة، ففــي الفتــرة املمتــدة 
مــا بيــن عامــي 2016 و2018، وعندمــا كان الجمــود ســيد املوقــف ىلع خطــوط املواجهــة، 
ــن،  ــمال اليم ــكرية ىلع ش ــيطرتهم العس ــتكمال س ــة الس ــن الفرص ــف للحوثيي ــاح التحال أت

والتخلــص مــن شــريكهم الرئيــس الســابق علــي عبــداهلل صالــح.

حافظــت الكثيــر مــن وحــدات الجيــش اليمنــي ىلع والئهــا لصالــح، ويف عــدة مناســبات، 
كان الســعوديون يشــنون غــارات جويــة ىلع قواعدهــا وال يســتهدفون مليشــيا الحوثــي 

املجــاورة لهــا، مــا ســمح للحوثييــن بالتقــدم وفــرض الســيطرة عليهــا.

ــعى  ــن، تس ــن الزم ــرن م ــف ق ــن نص ــرب م ــا يق ــت، مل ــي كان ــاض، الت ــإن الري ــي، ف وبالتال
ــي، ســهلت  ــد العســكري اليمن ــل بتقويــض التهدي ــق هدفهــا االســتراتيجي املتمث لتحقي
ــول 2017،  ــت بحل للحوثييــن فــرض هيمنتهــم العســكرية ىلع شــمال اليمــن، التــي اكتمل

ــح. ــرة مــن قتلهــم لصال ــرة قصي ــل فت قب

ــة ىلع  ــر املعلن ــم غي ــاء، فمخططاته ــن العط ــعوديون ع ــف الس ــذا، ال يتوق ــد كل ه بع
األراضــي اليمنيــة – كمــا تتجلــى يف انتشــارهم العســكري ونشــاطهم يف املهــرة – توفــر 

ــن للدفــاع عــن “ســامة” أراضــي وطنهــم. ــن اليمنيي للحوثييــن ســبًبا لحشــد الوطنيي
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كمــا ســاعد املجتمــع الدولــي الحوثييــن، وال ســيما مــن خــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
املتحــدة الــذي كان قــراره رقــم 2216 هــو أعظــم هديــة يقدمهــا لهــم.

كان القــرار يهــدف ملنــع الحوثييــن وصالــح مــن االســتياء ىلع الدولــة والجيــش. وفعلًيــا، 
اســتخدم التحالــف هــذا القــرار إلضفــاء الشــرعية ىلع هجومــه العســكري الضخــم، وفــرض 
الحصــار ىلع شــمال اليمــن، مــا خلــق أزمــة إنســانية واقتصاديــة حــادة وأضعــف الســكان 
املحلييــن يف مواجهــة الحوثييــن، مــا أدى بــدوره إلــى جعــل النــاس أكثــر إذعاًنــا لجماعــة 

الحوثييــن، وســّهل جهــود األخيــرة لتجنيدهــم.

بالتالــي، ُاضطــرت األمــم املتحــدة إلرســال جيــش مــن عمــال اإلغاثــة ومئــات املاييــن مــن 
الــدوالرات إلــى اليمــن؛ ملعالجــة األزمــة اإلنســانية التــي ســاعدت يف خلقهــا، فيمــا بــرع 
الحوثيــون -وبشــكل متزايــد -يف اســتغال املعونــات لخدمــة مصالحهــم. وبمــا أن نقــاط 
ضعــف الحوثييــن خــارج حــدود اليمــن قليلــة للغايــة، فــإن العقوبــات الدوليــة التــي صاحبت 

القــرار 2216، بالــكاد ألحقــت بهــم األذى، بــل جعلتهــم أكثــر اعتمــاًدا ىلع أنفســهم.

ــار  ــن اعتب ــف ع ــون الك ــه الحوثي ــذي حقق ــريع ال ــاح الس ــم النج ــن يربكه ــك الذي ىلع أولئ
الجماعــة بيــدق إيرانــي أو نبتــة شــيطانية، إذ أنهــا ليســت أيــا مــن هــذا، بــل هــي جماعــة 
أيديولوجيــة يمنيــة شــابة، تســتغل نقــاط ضعــف وتناقضــات نظــام سياســي هــرم 
ومشــلول نتيجــة عقــود مــن الســلطوية الكليبتوقراطيــة، وحلفائــه اإلقليمييــن املتآمريــن 
واملختلفيــن مــع بعضهــم البعــض. وبالتالــي، بوجــود أعــداء مثــل هــؤالء، فــإن الحوثييــن 

ــى أصدقــاء. ــكاد يحتاجــون إل بال

ــه	ىلع	 ــز	أبحاث ــتراتيجية،	تترك ــات	االس ــاء	للدراس ــز	صنع ــث	أول	يف	مرك ــي،	باح ــي	اإلريان ــد	الغن عب
@abdulGhani1959	ىلع	ــرد ــة.	يغ ــة	اليمني ــوالت	الدول ــزاع	وتح ــل	الن ــالم	وتحلي ــة	الس عملي
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معركة	مأرب

الحوثيون	يحرزون	انتصارات	ىلع	جبهات	رئيسية

تركــزت األنظــار يف شــهر ســبتمبر/أيلول ىلع املعركــة يف محافظــة مــأرب، معقــل 
الحكومــة اليمنيــة خــال معظــم ســنوات الحــرب، حيــث اســتولى مســلحو الحوثييــن ىلع 

ــة. ــوب املحافظ ــرب وجن ــمال غ ــًدا يف ش ــق، تحدي ــدة مناط أراض يف ع

ــد،  ــي عب ــراد وبن ــي م ــة قبيلت ــة، وخاص ــة اليمني ــع الحكوم ــة م ــل املتحالف ــت القبائ عان
إلبطــاء تقــدم الحوثييــن، ممــا ســلط الضــوء ىلع ضعــف القــوات املســلحة التابعــة 

للحكومــة اليمنيــة.

ــأرب  ــوب م ــة يف جن ــة ماهلي ــة ىلع مديري ــون ســيطرتهم الكامل وبعــد أن فــرض الحوثي
ــة  ــوات الحكوم ــوا ق ــة، وهاجم ــة رحب ــو مديري ــماال نح ــوا ش ــبتمبر/أيلول، توغل ــع س مطل
اليمنيــة والقبائــل املتحالفــة معهــا يف منطقــة الصديــرة الواقعــة بيــن ماهليــة ورحبــة.

ــر  ــر تغي ــة خــال هــذه االشــتباكات، ولكــن األم ــون ســوى مكاســب قليل ــم يحقــق الحوثي ل
يف 7 ســبتمبر/أيلول؛ إذ جــرى التنــازل عــن مديريــة رحبــة بموجــب االتفــاق املبــرم بيــن 
الحوثييــن وزعمــاء قبائــل مــن قبيلتــي القرادعــة والجميــل، اللتــان تعــدان مــن اتحــاد قبائــل 

مــراد.

بعــد الحملــة التــي اتســمت بالبــطء يف ماهليــة، أثــار االســتياء الســريع ىلع رحبــة عــدة 
ــن  ــوم الحوثيي ــام هج ــود أم ــأرب الصم ــل م ــع قبائ ــت بوس ــن الوق ــم م ــول ك ــاؤالت ح تس

ــتمر؟ املس

رجال القبائل وجنود من الجيش اليمني يسيطرون ىلع خطوط املعارك بالقرب من قرية الجدافر ىلع طول املناطق 
الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، 6 سبتمبر/أيلول 2020. الصورة ملركز صنعاء التقطها علي عويضة.
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وقالــت مصــادر محليــة إن اتفــاق رحبــة جــاء نتيجــة إحبــاط قبلــي مــن الغيــاب املتصــور 
للدعــم مــن الحكومــة ليزيــد مــن هــذه املخــاوف.

ــة  ــراد والجوب ــل م ــي جب ــى مديريت ــتباكات إل ــت االش ــة، انتقل ــتياء ىلع رحب ــد االس بع
ــل  ــال القبائ ــة ورج ــة اليمني ــوات الحكوم ــدت ق ــراد. واحتش ــة م ــل قبيل ــن، معق الجبليتي
املتحالفــة معهــا ىلع حــدود املديريتيــن مــع رحبــة، ليتوقــف تقــدم الحوثييــن – ىلع 

ــا. ــل – مؤقًت األق

ــن  ــأرب م ــة م ــن مدين ــر م ــون أكث ــرب الحوثي ــوب، اقت ــم يف الجن ــى تقدمه ــة إل وباإلضاف
الجهــة الشــمالية الغربيــة، وســيطروا يف 20 ســبتمبر/أيلول، ىلع منطقــة الصفيــراء 
ــة  ــادة املنطق ــر قي ــاس، مق ــدة م ــط قاع ــال يف محي ــى القت ــل. وأمس ــة مدغ يف مديري

ــأرب. ــة م ــن مدين ــًرا م ــي 57 كيلومت ــد حوال ــابعة، ىلع بع ــكرية الس العس

ــف  ــول منتص ــل بحل ــة مدغ ــرى يف مديري ــع الق ــيطروا ىلع جمي ــد س ــون ق كان الحوثي
ســبتمبر/أيلول، تاركيــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة متحصنــة يف قاعــدة مــاس ومحيطهــا 
ــن  ــر الحوثيي ــق عناص ــه، أطل ــهر ذات ــن الش ــة. ويف 9 و12 و25 م ــرب املديري ــمال غ يف ش

ــخ مواقــع مدنيــة وعســكرية. ــة مــأرب، وأصابــت الصواري ــخ باليســتية نحــو مدين صواري

لــم تــرد تقاريــر عــن ســقوط ضحايــا ىلع الرغــم مــن أن الهجــوم الذي شــن يف 25 ســبتمبر/
ــال  ــور احتف ــؤولون لحض ــا مس ــد فيه ــرر أن يتواج ــن املق ــة كان م ــتهدف مدرس ــول اس أيل

بمناســبة ذكــرى ثــورة 1962 التــي أنهــت حكــم اإلمامــة اليمنيــة يف شــمال اليمــن.

مبعوث	األمم	املتحدة	يحّذر	من	أن	سيطرة	الحوثيين	ىلع	مأرب	سيقّوض	
العملية	السياسية

ــث يف 15  ــن غريفي ــن مارت ــدة لليم ــم املتح ــام لألم ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــذر املبع ح
ــأرب. ــي يف م ــال الحال ــية للقت ــة السياس ــل األهمي ــن تقلي ــبتمبر/أيلول م س

وقــال غريفيــث ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة إن اســتياء الحوثييــن ىلع مــأرب لن 
يســفر فقــط عــن وقــوع عــدد كبيــر مــن الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح ونــزوح آالف اليمنييــن 

الذيــن لجــأوا إلــى املحافظــة، بــل ســيغّير أيًضــا ديناميكيــات الصــراع بأكملــه.

وقــال إن ســقوط مــأرب، ســيقوِّض مــن آمــال إنجــاز عمليــة سياســية شــاملة للدخــول يف 
مرحلــة انتقاليــة تقــوم ىلع الشــراكة والتعدديــة.]1]

]1] مارتــن غريفيــث، "إحاطــة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن أمــام مجلــس األمــن، الســيد مارتــن غريفيــث يف 15 ســبتمرب/أيلول 2020"، 
https://reliefweb.int/report/yemen/  ،2020 ســبتمرب/أيلول   15 ويــب،  ريليــف  موقــع  عــرب  اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب 

briefing-united-nations-security-council-un-special-envoy-yemen-mr-martin-griffiths-15
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وجهة نظر: معركة مأرب المصيرية: 
قبائل مأرب تصمد أمام هجوم الحوثيين

ماجد	املذحجي

ــوات  ــعى ق ــث تس ــأرب، حي ــة م ــُيحدد يف محافظ ــن س ــرب يف اليم ــر الح ــدو أن مصي يب
ــى الســيطرة  ــد فــرض ســيطرتها ىلع كافــة أنحــاء شــمال اليمــن، إل ــي تري ــن، الت الحوثيي

ــأرب. ــاز يف م ــط والغ ــوارد النف ىلع م

يعتمــد الدفــاع املســتميت عــن محافظــة مــأرب ومنــع الحوثييــن مــن التقــدم نحــو مدينــة 
مــأرب، مركــز املحافظــة، وحقــول النفــط الواقعــة يف الشــرق، ىلع القبائــل املحليــة إلــى 

حــد كبيــر.

ــل  ــم قبائ ــف يف دع ــة والتحال ــتثنائي للحكوم ــل اس ــن فش ــاك ع ــورات هن ــفت التط وكش
ــة يف  ــتجدات الدراماتيكي ــر املس ــا تثي ــن، كم ــة الحوثيي ــدت يف مواجه ــي صم ــأرب الت م
ــد مــن األســئلة حــول االســتراتيجية العســكرية والقــدرات القتاليــة  ــرة العدي األشــهر األخي

ــعودية. ــادة الس ــف بقي ــا يف التحال ــة وحلفائه ــة اليمني للحكوم

ــر التنفيــذي ملركــز صنعــاء للدراســات  لقــراءة املقــال الكامــل للمؤســس املشــارك واملدي
ــا. االســتراتيجية ماجــد املذحجــي، اضغــط هن

القوات	الحكومية	تصد	الحوثيين	يف	الجوف

كان أداء القــوات الحكوميــة اليمنيــة أفضــل يف محافظــة الجــوف يف الشــمال، إذ دفعــت 
بقــوات الحوثييــن عــن الحــدود مــع مــأرب. ويف 4 ســبتمبر/أيلول، وصلت تعزيزات عســكرية 
حكوميــة إلــى منطقــة العلــم جنــوب غــرب الجــوف وهاجمــت مواقــع للحوثييــن، ونجحــت 
يف الســيطرة ىلع جبــل حويشــان يف الجــزء الغربــي مــن جبــال النضــود. أحكمــت القــوات 
ــبتمبر/أيلول  ــود يف 11 س ــال النض ــل ىلع جب ــكل كام ــيطرتها بش ــة س ــة اليمني الحكومي
ــتعادوا  ــه، واس ــوم نفس ــن الي ــق م ــت الح ــاًدا يف وق ــا مض ــنوا هجوًم ــن ش ــن الحوثيي ولك

بعــض املواقــع.

ــك الحيــن، تعــد ســيطرة طــريف النــزاع ىلع هــذه املنطقــة مائعــة؛ مــع تغيــر  ومنــذ ذل
الطــرف املســيطر عليهــا عــدة مــرات. وتحــاول القــوات الحكوميــة اليمنيــة التقــدم نحــو 
ــل مــارس/آذار.  ــذ أوائ الحــزم، مركــز محافظــة الجــوف، التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون من

ــود.   ــال النض ــاورة لجب ــكرية املج ــات العس ــدة اللبن ــون ىلع قاع ــيطر الحوثي ــا يس كم

ويف البيضــاء، جنــوب مــأرب، واجــه الحوثيــون اضطرابــات يف قريــة الــزوب بمديريــة 
ــة  ــن قبيل ــات بي ــت الخاف ــطس/آب. اندلع ــا يف أغس ــتولوا عليه ــل أن يس ــية، قب القريش
الــزوب املحليــة والحوثييــن بخصــوص الســيطرة ىلع املســاجد وتفتيــش املنــازل وتطورت 
إلــى اشــتباكات يف 3 ســبتمبر/أيلول، وبعــد أربعــة أيــام مــن القتــال، انســحب الحوثيــون 

مــن القريــة ولكنهــم اســتمروا بقصفهــا.
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أســفرت االشــتباكات عــن مقتــل أو جــرح مــا ال يقــل عــن 41 شــخًصا مــن كا الجانبيــن، بينهم 
ســتة مدنييــن مــن قريــة الــزوب، حســبما قالــت مصــادر محليــة. وســمح الحوثيــون للجنــة 
وســاطة قبليــة تتألــف مــن خمســة أعضــاء بدخــول القريــة بعــد حوالــي أســبوع مــن انــدالع 
القتــال، ولكــن فقــط بعــد أن وافــق الســكان ىلع تســليم الرجــال الــذي طلــب الحوثيــون 

تســليمهم.

وقــال ســكان محليــون ملركــز صنعــاء إن الحوثييــن اعتقلــوا يف نهايــة املطــاف 18 مدنًيــا، 
بينهــم أطفــال.

تطورات	عسكرية	أخرى

يف	الجنوب:	ضحايا	خالل	املواجهات	يف	لحج	والضالع،	والحوثيون	يركزون	
ىلع	جبال	الجماجم

اندلــع القتــال يف محافظتــي لحــج والضالــع بيــن قــوات الحكومــة اليمنيــة وقــوات املجلس 
االنتقالــي الجنوبــي مــن جهــة وقــوات الحوثييــن مــن جهــة أخــرى خــال شــهر ســبتمبر/
أيلــول، ولكــن أيًّــا مــن الطرفيــن لــم يحــرز أي تقــدم حقيقــي. وأســفرت االشــتباكات العنيفــة 

يف املحافظتيــن عــن ســقوط ضحايــا.

ــًدا  ــة، وتحدي ــرب املحافظ ــمال غ ــة ش ــة قعطب ــع ىلع مديري ــارك يف الضال ــزت املع ترك
ىلع طــول جبهــة مريــس. ويف 2 ســبتمبر/أيلول، حــاول مســلحو الحوثييــن التقــدم نحــو 
املواقــع التــي تتمركــز فيهــا قــوات مــن املنطقــة العســكرية الرابعــة املواليــة للمجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي يف مريــس، وُأفيــد عــن وقــوع ضحايــا مــن كا الجانبيــن. كمــا اندلعــت 
ــة الشــهر، كان  ــول نهاي اشــتباكات عنيفــة باملنطقــة ذاتهــا يف 16 ســبتمبر/أيلول. وبحل
الحوثيــون مســتمرين بإرســال املزيــد مــن املســلحين مــن مدينــة دمــت يف شــمال الضالــع 
إلــى مريــس، بينمــا نقلــت القــوات املواليــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي أســلحة ثقيلــة 

إلــى خــط املواجهــة لحمايــة مواقعهــم.

ويف لحــج، صــب الحوثيــون تركيزهــم خــال الشــهرين املاضييــن يف االســتياء ىلع جبــال 
الجماجــم بمديريــة الحــد، شــرقي املحافظــة، ولكنهــم لــم يحققــوا أي نجــاح يذكــر.

أســفرت االشــتباكات بيــن مســلحي الحوثييــن وقــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف 17 
ســبتمبر/أيلول عــن ســقوط 20 مــا بيــن قتيــل وجريــح ىلع األقــل مــن الجانبيــن.

ــك  ــة املجــاورة بمــا يف ذل ــا كونهــا تطــل ىلع األودي ــا مهًم ــال الجماجــم موقًع توفــر جب
أجــزاء مــن محافظــة البيضــاء نحــو الشــمال وبقيــة محافظــة لحــج نحــو الجنــوب. وصعــد 
الحوثيــون مــن هجماتهــم يف مديريــة الحــد بعــد أن ســحب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
عــدًدا مــن املقاتليــن مــن الخطــوط األماميــة، بعضهــم لــم يتقــاض راتًبــا منــذ ثاثــة أشــهر.
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القتال	يف	مدينة	الحديدة	يغضب	الحكومة	اليمنية	واالقتتال	الداخلي	بين	
أطراف	املعسكر	املناهض	للحوثيين	يخف	يف	تعز

ــة إن  ــت الحكومــة اليمني ــدة يف ســبتمبر/أيلول، قال ــة الحدي ــال بمدين ــدالع القت عقــب ان
بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة أصبحــت “مقّيــدة وتحــت رحمــة املليشــيات 

الحوثيــة”.]2]

وحــث وزيــر الخارجيــة اليمنــي محمــد الحضرمــي ىلع نقــل البعثــة -املكلفــة باإلشــراف 
ىلع اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف املدينــة الســاحلية والتــي ُأنشــئت بموجــب اتفاقيــة 

ســتوكهولم التــي ُوقعــت عــام 2018 -إلــى موقــع محايــد أكثــر.]3]

وأعربــت الحكومــة اليمنيــة وبشــكل متزايــد عــن اســتيائها مــن اتفــاق ســتوكهولم الــذي 
ــلحي  ــن مس ــدة م ــيطرة ىلع الحدي ــتعادة الس ــف الس ــنه التحال ــًرا ش ــا كبي ــف هجوًم أوق

ــة. ــوط األمامي ــال ىلع الخط ــد القت ــن، وجّم الحوثيي

كمــا اســتمر القتــال يف ســبتمبر/أيلول عبــر الجــزء الجنوبــي مــن محافظــة الحديــدة بيــن 
الحوثييــن والقــوات املشــتركة املدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية التــي يقودهــا 

طــارق صالــح يف مديريــات التحيتــا وبيــت الفقيــه وحيــس.

ولكــن الوضــع ىلع الخطــوط األماميــة بقــي ىلع مــا هــو عليــه بشــكل عــام يف جميــع 
ــت  ــث اندلع ــوب، حي ــو الجن ــاورة، نح ــز املج ــدث يف تع ــا ح ــا كم ــة، تماًم ــاء املحافظ أنح

ــن وقــوات مناهضــة لهــم. ــن الحوثيي اشــتباكات بي

ويف تعــز، اشــتبك الحوثيــون مــع القــوات الحكوميــة اليمنيــة بشــكل متواصــل خــال شــهر 
ــر  ــة وصب ــل حبشــي ومقبن ــو وحيفــان وجب ــات املســراخ والصل ســبتمبر/أيلول يف مديري
ــة  ــال الداخلــي يف صفــوف القــوات الحكومي ــة تعــز. وخفــت حــدة االقتت املــوادم ومدين
اليمنيــة يف ســبتمبر/أيلول، بعــد أن أخمــد محــور تعــز العســكري املوالــي لحــزب اإلصــاح، 
ــه يف  ــدرع، ل ــواء 35 م ــا الل ــكرية، وأبرزه ــدات العس ــض الوح ــة بع ــر، معارض ــكل كبي وبش
أغســطس/آب. وّســع محــور تعــز العســكري نطــاق عملياتــه األمنيــة ونصــب نقــاط تفتيــش 
يف األجــزاء الغربيــة مــن محافظــة تعــز، قــرب مواقــع القــوات املشــتركة املتحالفــة مــع 

بعــض القــوات املعارضــة لــه.

يعتبــر الوضــع األمنــي   يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة يف تعــز غيــر مســتقر 
ــام  ــل هم ــيارة تق ــون س ــلحون مجهول ــم مس ــبتمبر/أيلول، هاج ــاق. يف 18 س ىلع اإلط
ــة، جنــوب محافظــة تعــز،  القباطــي أحــد مســؤولي اللــواء 35 مــدرع يف مدينــة الترب
ــب يف  ــذي نش ــي ال ــال الداخل ــال االقتت ــدة خ ــخصية محاي ــد ش ــذي ُع ــي ال ــن القباط لك

ــأذى. ــب ب ــم ُيص ــطس/آب، ل أغس

https:// ،2020 2] وزارة الخارجيــة اليمنيــة، تغريــدة عــى تويــر، "أصبحــت بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة )أونمهــا( مقيــدة..."، 6 ســبتمرب/أيلول[
twitter.com/yemen_mofa/status/1302694125905629184

]3] "وزيــر الخارجيــة: ميلشــيا الـحـويث تتخــذ مــن اتفــاق ســتوكهولم دافعــا للتصعيــد العســكري بمناطــق أخــرى"، موقــع 26 ســبتمرب، 6 ســبتمرب/أيلول 2020، 
/http://www.26sepnews.net/2020/09/06/1-7186
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أبين:	تصاعد	االقتتال	الداخلي	بين	أعضاء	املعسكر	املناهض	للحوثيين	دون	
إحراز	أي	تقدم

ــوات  ــتبكت الق ــار، اش ــاق الن ــف إط ــة وق ــوات ملراقب ــف ق ــر التحال ــن نش ــم م ىلع الرغ
الحكوميــة مــع قــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي طــوال شــهر ســبتمبر/أيلول يف 

محافظــة أبيــن، وتحديــًدا ىلع جبهــة شــقرة، شــرق العاصمــة زنجبــار.

أســفرت االشــتباكات يف بعــض األحيــان عــن وقــوع ضحايــا، ولكــن أيًّــا مــن الجانبين لــم يحرز 
تقــدم حقيقــي. انتشــر املراقبــون يف أبيــن بعــد إبــرام اتفــاق يف يوليو/تمــوز -لتنفيــذ 

اتفــاق الريــاض -غيــر أن الجهــود الراميــة لتحقيــق هــذا األمــر فشــلت يف أغســطس/آب. 

التطورات	السياسية

األطراف	املتحاربة	توافق	ىلع	تبادل	أسرى

توصلــت الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن املســلحة إلــى اتفــاق لتبــادل األســرى يف 
27 ســبتمبر/أيلول، بعــد أســبوع مــن املحادثــات يف سويســرا. وبحســب مكتــب املبعــوث 
الخــاص لألمــم املتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، اللذيــن ترأســا املفاوضــات يف 
غليــون بسويســرا، اتفــق طرفــا الصــراع ىلع إطــاق ســراح “1,081 معتقــًا وســجيًنا طبًقــا 

لقوائــم األســماء املتفــق عليهــا.”]4]

طــال انتظــار هــذه العمليــة الواســعة لتبــادل الســجناء بالفعــل، ولكــن التجــارب الســابقة 
تبعــث ىلع القلــق حــول مــا إذا كانــت هــذه الصفقــة ســُتنفذ أم ال، فالعديــد مــن التقاريــر 
يف املاضــي تحدثــت عــن تطــورات إيجابيــة واختــراق يف ملــف تبــادل األســرى ولكــن لــم 

يواكبهــا أي عمــل إلتمــام التبــادل.

ــدأ  ــق مب ــرى وف ــادل األس ــا ىلع تب ــن أن تتفق ــة الحوثيي ــة وجماع ــة اليمني كادت الحكوم
“الــكل مقابــل الــكل” يف يونيو/حزيــران 2018 بالتزامــن مــع نهايــة شــهر رمضــان، غيــر أن 

ــك املفاوضــات تعثــرت. تل

بعدهــا، أدرجــت األمــم املتحــدة هــذا امللــف ضمــن جهودهــا الراميــة إلــى خفــض التصعيد، 
ــادل األســرى التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة ســتوكهولم يف  جهــود توجــت يف صفقــة تب

ديســمبر/كانون األول 2018.

وىلع الرغــم مــن االلتــزام بتبــادل قرابــة 15,000 ســجين،]5] وانعقــاد جولتيــن مــن املحادثات 
يف عّمــان بــاألردن يف يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط 2019،]6] لــم يتــم التوصــل إلــى 

للجنــة  الرابــع  االجتـمـاع  ـحـول  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  اليمــن  إىل  لألمــم املتحــدة  العــام  لألمــن  الخــاص  ملكتــب املبعــوث  مـشـرك  صحــايف  ]4] "بيــان 
https://osesgy.unmissions.org/joint-press- ،2020 اإلشــرافية"، مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن، 27 ســبتمرب/أيلول

statement-un-office-special-envoy-yemen-and-international-committee-red-cross-fourth

https://www.reuters. ،2018 5] عزيــز اليعقوبــي، "مصــادر: األمــم املتحــدة تقــرح انســحاب ـطـريف ـحـرب اليمــن مــن الحديــدة"، 11 ديســمرب/كانون األول[
com/article/us-yemen-security-prisoners/u-n-proposes-yemens-warring-parties-pull-out-of-key-port-sources-

idUSKBN1OA0ZQ

]6] "اللجنــة اإلـشـرافية املعنيــة بمتابعــة تنفيــذ اتفــاق تبــادل األســرى تواصــل عملهــا"، مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن، 8 فربايــر/
https://osesgy.unmissions.org/supervisory-committee-implementation-prisoner-exchange-agreement-  ،2019 شــباط 

continues-its-work
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صفقــة؛ إذ فشــل الطرفــان يف االتفــاق ىلع قوائــم األســماء النهائيــة. ويف فبراير/شــباط 
2020، اتفــق الجانبــان خــال االجتمــاع الثالــث للجنــة تبــادل األســرى ىلع خطــة مفّصلــة 

لإلفــراج عــن املعتقليــن ىلع مراحــل.]7]

ــه بحســب االتفــاق  ــذاك إن ــت مصــادر مــن كا الطرفيــن املتحاربيــن ملركــز صنعــاء آن وقال
املبدئــي، ســيخلي كل طــرف ســراح 700 ســجين كخطــوة أولــى، ولكــن هــذا التبــادل لــم 
ــرا يف  ــه يف سويس ــل إلي ــم التوص ــذي ت ــاق ال ــإن االتف ــدة، ف ــم املتح ــا لألم ــم. ووفًق يت
ــر/ ــة التــي اتفــق عليهــا الطرفــان يف فبراي ــى الخطــة املفّصل ســبتمبر/أيلول يســتند إل

شباط.]8]

ــذ  ــدء بتنفي ــروض الب ــن املف ــه م ــرس إن ــيتد ب ــة أسوش ــون لوكال ــؤولون حوثي ــال مس وق
ــرر أن  ــن املق ــرين األول.]9] وم ــًرا يف 15 أكتوبر/تش ــا مؤخ ــق عليه ــادل املتف ــة التب صفق
تشــمل أول مرحلــة إخــاء ســبيل 680 ســجيًنا مــن جماعــة الحوثييــن مقابــل 400 أســير مــن 
أســرى الحكومــة والتحالــف لــدى الحوثييــن، بينهــم 15 ســعودًيا وأربعــة ســودانيين، حســبما 

قــال املتحــدث باســم التحالــف بقيــادة الســعودية، تركــي املالكــي.]10]

وقــال مصــدر شــارك يف املفاوضــات التــي انعقــدت يف فبراير/شــباط 2020 ملركــز صنعــاء 
ــر مــن 50 ســعودًيا مــن بينهــم 30  ــاض تســعى لإلفــراج عــن أكث ــك الوقــت إن الري يف ذل

ُأســروا يف أغســطس/آب 2019 خــال املعــارك يف كتــاف بمحافظــة صعــدة.

يف	كلمة	أمام	األمم	املتحدة،	هادي	يعزو	فشل	جهود	السالم	إلى	“تعجرف”	
الحوثيين

عــزا الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي عــدم القــدرة ىلع إنهــاء الحــرب يف اليمــن 
ــدورة  ــام ال ــجل أم ــه املس ــال يف خطاب ــي. وق ــل اإليران ــن والتدخ ــرف الحوثيي ــى تعج إل
الخامســة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 24 ســبتمبر/أيلول إن حكومتــه 
قدمــت الكثيــر مــن التنــازالت ىلع مــدار األعــوام الخمســة املاضيــة مــن أجــل ضمــان وقــف 

دائــم إلطــاق النــار واســتئناف العمليــة السياســية.

وقــال: “لكــن هــذه الجهــود مــع األســف قوبلــت بالتعنــت الكامــل مــن ِقبــل مليشــيا الحوثــي 
اإلرهابيــة، وداعمهــم النظــام اإليرانــي، بــل أنهــا قامــت باســتغال ذلــك للحشــد والتصعيــد 
ومهاجمــة املحافظــات واملــدن، وارتــكاب املزيــد مــن املجــازر بحــق املدنييــن يف العديــد 

مــن محافظــات ومــدن اليمــن”.]11]

تبــادل األســرى  ]7] "بيــان مـشـرك مــن مكتــب املبعــوث األممــي الخــاص إىل اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بشــأن مخرجــات االجتـمـاع الثالــث للجنــة 
https://osesgy.unmissions.org/joint-  ،2020 فرباير/شــباط   16 لليمــن،  املتحــدة  لألمــم  العــام  لألمــن  الخــاص  املبعــوث  مكتــب  واملحتجزيــن"، 

statement-osesgy-and-icrc-outcome-third-meeting-prisoners%E2%80%99-exchange-committee

للجنــة  الرابــع  ـحـول االجتـمـاع  للصليــب األحمــر  الدوليــة  واللجنــة  اليمــن  إىل  لألمــم املتحــدة  العــام  لألمــن  الخــاص  ملكتــب املبعــوث  مـشـرك  ]8] "بيــان صحــايف 
https://osesgy.unmissions.org/joint-press- ،2020 اإلشــرافية"، مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن، 27 ســبتمرب/أيلول

statement-un-office-special-envoy-yemen-and-international-committee-red-cross-fourth

]9] ســامي مجــدي وأحمــد الحــاج، "األمــم املتحــدة: اتفــاق األطــراف املتحاربــة يف اليمــن عــى تبــادل أكــر مــن 1,000 ســجن"، أسوشــيتد بــرس، 27 ســبتمرب/أيلول 
https://apnews.com/article/yemen-archive-united-nations-044b6eb33bc8ed8141566b99bff83b54  ،2020

https:// ،2020 10] ســتيفاين نيبيهــاي، "طرفــا ـحـرب اليمــن يوافقــان عــى أكــرب عمليــة تبــادل أســرى وســط جهــود إلعــان هدنــة"، رويــرز، 27 ســبتمرب/أيلول[
uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners-un/yemens-warring-parties-agree-to-their-largest-prisoner-

swap-as-u-n-seeks-ceasefire-idUKKBN26I064

]11] عبــد ربــه منصــور هــادي، كلمــة ألقيــت عــرب الفيديــو يف الــدورة الخامســة والســبعن للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 24 ســبتمرب/أيلول 2020، الســاعة 
=http://webtv.un.org/watch/yemen-president-addresses-general-debate-75th-session/6194208781001/?term  ،6:00
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ــث ىلع  ــن غريفي ــن مارت ــدة لليم ــم املتح ــام لألم ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــط املبع يضغ
األطــراف املتحاربــة منــذ مــارس/آذار للتوقيــع ىلع إعــان مشــترك يشــمل وقــف إطــاق 
ــك إعــادة  ــة وإنســانية )بمــا يف ذل ــادرات اقتصادي ــذ مب ــار ىلع مســتوى البــاد، وتنفي الن
فتــح مطــار صنعــاء، وتخفيــض القيــود ىلع الــواردات إلــى موانــئ الحديــدة، ودفــع رواتــب 
موظفــي الخدمــة املدنيــة، وإنشــاء غرفــة عمليــات مشــتركة ملواجهــة فيــروس كورونــا(، 

ــات السياســية. واســتئناف املحادث

ــا نــادًرا للرئيــس اليمنــي املتواجــد يف الريــاض  ــا عاًم هــذا الخطــاب املســّجل ُيعــد خطاًب
خــال معظــم ســنوات الصــراع، والــذي تحــوم الكثيــر مــن التكهنــات حــول حالتــه الصحيــة. 
ــم  ــة لألم ــة العام ــي الجمعي ــد الحضرم ــة محم ــر الخارجي ــب وزي ــي، خاط ــام املاض يف الع

املتحــدة نيابــة عــن الحكومــة اليمنيــة بــدال مــن الرئيــس هــادي، كمــا هــو معتــاد.

 وســافر هــادي إلــى الواليــات املتحــدة لتلقــي العــاج يف أغســطس/آب مــن هــذا العــام 
ــفى  ــى مستش ــام إل ــادي بانتظ ــردد ه ــد ت ــبتمبر/أيلول.]12] وق ــاض يف س ــى الري ــاد إل وع
كليفانــد كلينــك -الرائــد عاملًيــا يف أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة -خــال الســنوات 

ــة. الخمــس املاضي

محافظ	عدن	الجديد	التابع	للمجلس	االنتقالي	الجنوبي	يعلن	عن	حزمة	من	
التعيينات	يف	املديريات

يف 19 ســبتمبر/أيلول، أعلــن محافــظ عــدن أحمــد مللــس عــن تعييــن ثمانية مــدراء عامين 
ــن مللــس، األميــن العــام للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي،  جــدد ملديريــات املحافظــة.]13] ُعيِّ
محافًظــا لعــدن يف يوليو/تمــوز ضمــن إطــار محادثــات املصالحــة الجاريــة بيــن املجلــس 

االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة.

وقــال مللــس عنــد وصولــه إلــى عــدن أواخــر أغســطس/آب إن أهــم أولوياتــه تتمثــل يف 
إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وتحســين تقديــم الخدمــات يف املدينــة.]14]

https://www. ،2020 12] "الرئيس اليمني هادي يعود إىل الرياض بعد تلقي العاج الطبي يف الواليات املتحدة"، ميدل إيست مونيتور، 2 سبتمرب/أيلول[
/middleeastmonitor.com/20200902-yemen-president-hadi-returns-to-riyadh-after-medical-treatment-in-us

/https://www.adengd.net/news/491788 ،2020 13] "عاجل: قرار تعين مدراء عموم مديريات جدد بعدن"، عدن الغد، 19 سبتمرب/أيلول[

https://www.thenational.ae/world/mena/ ،2020 أغســطس/آب  ناشــيونال 28  ذا  الجديــد"،  باملحافــظ  ترحــب  عــدن  "اليمــن:  ]14] عــي محمــود، 
yemen-aden-welcomes-newly-appointed-governor-1.1069471
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التطورات	االقتصادية

استمرار	انهيار	الريال	يف	عدن	يدفع	البنك	املركزي	للتدخل

يف ســبتمبر/أيلول، نفــذ البنــك املركــزي اليمنــي الــذي تديــره الحكومــة اليمنيــة يف عــدن 
العديــد مــن اإلجــراءات املؤقتــة لســد الفجــوات يف محاولــة الحتــواء االنخفــاض الســريع 

يف قيمــة الريــال اليمنــي يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة.

ــًدا  ــى مــن الشــهر، تحدي ــال قرابــة %7 خــال األســابيع الثاثــة األول وانخفضــت قيمــة الري
مــن 805 ريــاالت يمنيــة لــكل دوالر أمريكــي إلــى 860 ريــاال يف 21 ســبتمبر/أيلول. واعتبــاًرا 
ــا لــكل دوالر  مــن 30 ســبتمبر/أيلول، تحّســن ســعر الصــرف يف عــدن ليبلــغ 821 ريــاال يمنًي

أمريكــي.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر الصــرف يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون -الذيــن 
أدى منعهــم التعامــل بــاألوراق النقديــة املطبوعــة حديًثــا والصــادرة مــن عــدن إلــى 
ــكل دوالر  ــة ل ــاالت يمني ــغ 608 ري انخفــاض املعــروض النقــدي -ظــل مســتقًرا نســبًيا، وبل

ــة الشــهر. ــول نهاي أمريكــي بحل

خلقــت أســعار الصــرف املتباينــة فرًصــا للربــح من خــال املضاربــة ىلع العملــة واملراجحة. 
لذلــك، أعلــن البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن يف 20 ســبتمبر/أيلول أنــه ســيعّلق مؤقًتــا 
ــة، وهددهــا بتعليــق  تراخيــص أربــع شــركات صرافــة كبــرى بســبب مضاربتهــا ىلع العمل
تراخيصهــا بشــكل دائــم إذا لــم تحســن ممارســاتها. كمــا أصــدر يف اليــوم نفســه تعميًمــا 
ــم  ــة وتنظي ــة ىلع العمل ــن املضارب ــد م ــى الح ــدف إل ــة يه ــركات الصراف ــى ش ــا إل موجًه
التحويــات إلــى املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة. وبحســب التعميــم:

رجل يُعّد الرياالت اليمنية يف شركة بن يزيد للصرافة يف مديرية املنصورة بعدن، 1 أكتوبر/تشرين األول 2020. الصورة 
ملركز صنعاء التقطها أحمد الشطيري.
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يجــب أال تتجــاوز الحــواالت النقديــة مبلــغ 500 ألــف ريــال يمنــي أو مــا يعادلــه بالــدوالر،  •
قرابــة $800، أو بالريــال الســعودي، قرابــة 2500 ريــال ســعودي للعمليــة الواحــدة 

ــوم الواحــد. للشــخص يف الي

ُيحظــر ىلع شــركات الصرافــة تكديــس العمــات األجنبيــة وبيعهــا ملنشــآت الصرافــة  •
الفرديــة.

يجب إتمام املعامات التجارية والخدمية املحلية بالريال اليمني فقط. •

ــتيراد  • ــل اس ــة لتموي ــات األجنبي ــل العم ــع أو تحوي ــة بي ــركات الصراف ــر ىلع ش ُيحظ
ــلع  ــن الس ــا م ــن وغيره ــاف الدواج ــح وأع ــكر واألرز والقم ــل الس ــية مث ــلع األساس الس

ــود. ــتقات الوق ــمنت ومش ــاب واألس ــد واألخش ــل الحدي مث

ــة  ــركات الصراف ــوك وش ــه للبن ــبتمبر/أيلول موج ــا يف 22 س ــا ثانًي ــك تعميًم ــدر البن وأص
ــزم التعميــم  اليمنيــة، يســمح بإجــراء تحويــات ماليــة غيــر محــدودة بالريــال اليمنــي. وأل

ــية: ــراءات رئيس ــة إج ــة بثاث ــوك اليمني البن

االمتنــاع بشــكل كامــل عــن إجــراء الحــواالت املاليــة بالعملــة األجنبيــة وتنفيــذ جميــع  •
الحــواالت بالريــال اليمنــي.

أن تقتصــر عمليــات الســحب واإليــداع لحســابات العمــاء بالعملــة األجنبيــة ىلع فــروع  •
البنــك التــي تتواجــد بهــا تلــك الحســابات.

ــكل  • ــدن، وبش ــي يف ع ــزي اليمن ــك املرك ــاغ البن ــة إب ــركات الصراف ــوك وش ىلع البن
ــة  ــة لكاف ــات األجنبي ــق العم ــن وصنادي ــة خزائ ــة بحرك ــوفات تفصيلي ــي، بكش يوم

ــروع. الف

ولكــن يف 27 ســبتمبر/أيلول، أعلــن البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن اســتئناف عمليــات 
بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة، ورفــع الحــد األقصــى إلــى 2,000 دوالر أمريكي أو مــا يعادلها 
مــن العمــات األخــرى. وبحســب مصــدر مصــريف رفيــع يف عــدن، قــرر البنــك املركــزي أيًضــا 

تأجيــل تنفيــذ اإلجــراءات األخيــرة املتعلقــة باســتيراد الســلع األساســية.

ويف 30 ســبتمبر/أيلول، نــص تعميــم آخــر ىلع شــركات الصرافــة توقيــف جميــع شــبكات 
الحوالــة املاليــة املحليــة. ويف أوائــل أكتوبر/تشــرين األول، أصــدر البنــك املركــزي التعميــم 
ــدن  ــة يف ع ــة العامل ــواالت املالي ــبكات الح ــع ش ــاف جمي ــص ىلع إيق ــذي ن ــم )18( ال رق

واملناطــق األخــرى التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة.

وأضــاف التعميــم أن البنــك املركــزي اليمنــي يهــدف إلــى تأســيس شــبكة حــواالت ماليــة 
واحــدة يشــرف عليهــا بنفســه، ودعــا شــركات الصرافــة التــي تحمــل تراخيــص إلــى حضــور 

اجتمــاع يف 11 أكتوبر/تشــرين األول ملناقشــة اإلجــراءات الازمــة.

وضمــن جهــوده للحــد مــن الضغــط ىلع الريــال اليمنــي؛ وضــع البنــك املركــزي اليمنــي يف 
عــدن آليــة جديــدة يتعيــن مــن خالهــا شــراء التجــار للعملــة األجنبيــة الســتيراد الوقــود، 
ــر  ــن ال يلتزمــون بهــذا اإلجــراء مــن إدخــال شــحنات الوقــود عب ــع التجــار الذي ىلع أن ُيمن

املوانــئ اليمنيــة.
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ُيشــكل الطلــب ىلع العملــة األجنبيــة لتمويــل واردات الوقــود، ىلع األرجــح، العامــل األكبــر 
وراء زعزعــة اســتقرار العملــة املحليــة.]15] ويف أواخــر ســبتمبر /أيلــول، أعلــن البنــك املركزي 
أنــه مــّول دفعتيــن مــن واردات النفــط بموجــب هــذه اآلليــة الجديــدة. ولكــن لــم ُيعلــن عــن 
ســعر الصــرف وقيمــة األمــوال بالعمــات األجنبيــة املســتخدمة لتغطيــة هــذه الــواردات، مــا 

قــد يشــير إلــى أن مســتوى تدخــل البنــك املركــزي اليمنــي كان محــدوًدا.

تحليل	إجراءات	البنك	الجديدة	لتنظيم	العملة

ــدى  ــة ىلع امل ــدن فّعال ــزي يف ع ــك املرك ــا البن ــي فرضه ــة الت ــر التقييدي ــت التدابي كان
القصيــر ىلع مســتوى تقليــص االنخفــاض الســريع يف قيمــة الريــال، ولكــن تجديــد 
احتياطيــات املصــرف املركــزي مــن النقــد األجنبــي تعــد ضروريــة للحفــاظ ىلع اســتقرار 

ــل. ــدى الطوي ــة ىلع امل العمل

يف الوقــت الحالــي، اســتنفد البنــك املركــزي يف عــدن تقريًبــا مخزونــه من النقــد األجنبي، 
ومــن املحتمــل أن يتعطــل تدفــق الوقــود إلــى البــاد يف حــال عــدم قــدرة املصــرف ىلع 

تلبيــة طلبــات املســتوردين للحصــول ىلع العملــة الصعبة.

ــد  ــًرا لتقيي ــدن مؤخ ــي يف ع ــزي اليمن ــك املرك ــا البن ــي اتخذه ــر الت ــون للتدابي ــد يك ق
التحويــات املاليــة وعمليــات الصــرف آثــار عكســية ىلع االســتقرار االقتصــادي.

ىلع الجانــب اإليجابــي، يمكــن أن تســاهم هــذه التدابيــر يف تقليــل املضاربــة ىلع العملة 
وإعــادة الــدورة النقديــة إلــى النظــام املصــريف الرســمي، كمــا قــد تســاعد هــذه اإلجــراءات 
ــة  ــات املالي ــة ىلع التحوي ــرف بفاعلي ــدن ىلع أن يش ــي يف ع ــزي اليمن ــك املرك البن
وعمليــات شــراء وبيــع النقــد األجنبــي يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة.

ولكــن مــن شــأن التنفيــذ الصــارم لهــذه القيــود أن يضــر بالكثيــر مــن الســكان؛ نظــرًا إلــى 
ــر  ــة عب ــم املالي ــرون معاماته ــة ويج ــابات مصرفي ــون حس ــن ال يملك ــن اليمنيي أن %90 م

ــر الرســمية بشــكل عــام. ــوات غي الشــركات والقن

ومــن شــأن تحديــد ســقف عمليــات بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة ىلع أال يتعــدى 2,000 
دوالر أمريكــي  التبــادل التجــاري واملعامــات التجاريــة وحركــة البضائــع يف جميــع أنحــاء 
اليمــن. ســتتأثر حركــة التحويــات املاليــة عبــر املناطــق بشــكل كبيــر نظــًرا إلى أن ســلطات 
الحوثييــن أصــدرت عــدة قوانيــن تقّيــد التحويــات املاليــة بالريــال اليمنــي مــن املناطــق 

التــي يســيطرون عليهــا إلــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة.

ــا، كانــت صنعــاء أكبــر مركــز تجــاري يف البــاد حيــث تصــل إليهــا معظــم البضائــع  تأريخًي
املســتوردة التــي تصــل عبــر أكثــر موانــئ البــاد ازدحاًمــا يف الحديــدة. وقــد يــؤدي الحــد 
مــن التحويــات النقديــة عبــر شــركات الصرافــة إلــى تقييد قــدرة األشــخاص الذين يعيشــون 
يف املناطــق الجنوبيــة ىلع شــراء ونقــل البضائــع إلــى أســواقهم فهم يشــترون املنتجات 
الزراعيــة -مثــل الفواكــه والخضــروات -والســلع املصنعــة محلًيــا، مثــل منتجــات األلبــان مــن 
املناطــق الشــمالية حيــث تتواجــد املصانــع. كمــا ســينعكس هــذا ســلًبا ىلع املنتجيــن 

املحلييــن إذ ســُيحرمون مــن فــرص التجــارة بالســلع والحصــول ىلع عوائــد مبيعاتهــا.

الســنوي 2018"، مركــز صنـعـاء  اليمــن  تقريــر  لــدودون:  دبلوماســية، وأصدـقـاء  غــر املرخصــة -ـجـوع،  الصرافــة  للوقــود ومحــات  غــر املنظــم  ]15] "االســتراد 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6808#ED-FI-ME  ،2019 الثــاين  يناير/كانــون   22 االـسـراتيجية،  للدراســات 
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محافظ	حضرموت	يهدد	بتعليق	صادرات	النفط	الخام

يف 22 ســبتمبر/أيلول، هــدد محافــظ حضرمــوت وقائــد املنطقــة العســكرية الثانيــة فــرج 
البحســني بوقــف تصديــر النفــط مــن املحافظــة رًدا ىلع عــدم دفــع الحكومــة املركزيــة 

رواتــب القــوات األمنيــة والعســكرية املحليــة.

وقــال البحســني إن الحكومــة اليمنيــة فشــلت يف تزويــد محطــات توليــد الكهربــاء 
باملحافظــة بالوقــود وتأميــن خدمــات الصيانــة، ولــم تــف بوعدهــا بإنشــاء محطــة كهربــاء 
جديــدة بطاقــة إنتاجيــة تقــدر بـــ 100 ميغــاوات لتخفيــف نقــص التغذيــة بالتيــار الكهربائي 
ــات  ــردي الخدم ــة ت ــة نتيج ــعبية عارم ــات ش ــهدت احتجاج ــي ش ــكا، الت ــة امل يف مدين

ــا.]16] ــوم، غالًب ــر مــن 15 ســاعة يف الي ــة ألكث ــار الكهربائــي يف املدين وانقطــاع التي

وزعمــت الســلطة املحليــة يف حضرمــوت أن الحكومــة املركزيــة لــم تــف بالتزامهــا 
بإعطــاء حضرمــوت %20 مــن عائــدات النفــط الــذي تنتجــه املحافظــة. ســتتكبد الحكومــة 
ــو  ــط، فنح ــادرات النف ــوت ص ــق حضرم ــال تعلي ــرادات ح ــرة يف اإلي ــائر كبي ــة خس املركزي
%65 مــن النفــط املنتــج يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة يأتــي مــن 

ــوت.]17] حضرم

ــار  ــا بقيمــة 150 ملي ــت إنهــا قدمــت دعًم ــة هــذه االتهامــات، وقال نفــت الحكومــة املركزي
ريــال لدعــم حضرمــوت -ُخصــص منهــا 22 مليــار ريــال لتأميــن الوقــود ملحطــات الكهربــاء 

-خــال عــام 2019 والنصــف األول مــن هــذا العــام.]18]

وأضافــت الحكومــة املركزيــة أنهــا حولــت مــا يعــادل 350 مليــون دوالر تقريًبــا مــن عائــدات 
النفــط إلــى املحافظــة بيــن يناير/كانــون الثانــي 2018 وأغســطس/آب 2020، بينمــا قالــت 
املحافظــة إنهــا لــم تتلــَق ســوى 266 مليــون دوالر. واتهمــت الحكومــة املركزيــة حضرمــوت 
برفــض تحويــل عائــدات الرســوم الجمركيــة والضرائــب البالغــة عشــرات املليــارات بالريــال 

اليمنــي واملســتحقة للحكومــة املركزيــة منــذ 2015.]19]

ــان  ــن إع ــاض ع ــا الري ــطت فيه ــي توس ــات الت ــفرت املفاوض ــبتمبر/أيلول، أس يف 30 س
ــة  ــة للمنطق ــكرية واألمني ــوات العس ــهر للق ــة أش ــب ثاث ــا روات ــة دفعه ــة اليمني الحكوم

ــة. ــط للمحافظ ــدات النف ــن عائ ــع ٪20 م ــتواصل دف ــة، وس ــكرية الثاني العس

ظاهرًيــا، أنهــت هــذه الخطــوة املــأزق للوقــت الحالــي، غيــر أن مــا حــدث ســّلط الضــوء ىلع 
االنشــقاقات العميقــة يف العاقــات مــا بيــن الســلطة املحليــة والحكومــة املركزيــة، كمــا 

انعكــس تقلــص   ســلطة األخيــرة يف مســتوى الحفــاظ ىلع آليــات تمويــل الدولــة.

https://www.independentarabia. ،2020 16] جمال شنير، "حضرموت تصدير النفط مقابل استمرار الكهرباء"، اندبندنت عربية، 23 سبتمرب/أيلول[
com/node/154211/سياسة/تقارير/حضرموت-تصدير-النفط-مقابل-استمرار-الكهرباء

http://pubdocs.worldbank.org/ ،2020 17] "التحديــث االقتصــادي الشــهري لليمــن، 25 ابريل/نيســان"، البنــك الــدويل، تــم االـطـاع 30 ســبتمرب/أيلول[
en/609141590055031061/Yemen-Monthly-Economic-Update-April-2020-eng.pdf

http://khlaasa.net/news623625. ،2020 نــت، 24 ســبتمرب/أيلول  د البحســني وتتهمــه بالتقصــر والفســاد"، الخاصــة  ـ تــرد عــى تهديـ ]18] "الحكومــة 
html

]19] املصدر نفسه.
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سبأفون	تنقل	مقرها	إلى	عدن

يف 23 ســبتمبر/أيلول، نقلــت شــركة ســبأفون -وهــي أول مــزود لخدمــة جــي إس إم يف 
اليمــن، وواحــدة مــن أكبــر أربــع شــركات االتصــاالت الخلويــة يف البــاد -مقرهــا رســمًيا إلــى 

عــدن، العاصمــة املؤقتــة للحكومــة اليمنيــة.

وكانــت الشــركة قــد أعلنــت عــن نيتهــا نقــل مقرهــا مــن صنعــاء يف أغســطس/آب 2019. 
فبعــد ســيطرتها ىلع صنعــاء، اتخــذت ســلطات الحوثييــن إجــراءات قضائيــة ضــد ســبأفون 
يف محاولــة إلجبارهــا ىلع تســديد مبلــغ 72 مليــون دوالر أمريكــي تزعم ســلطات الحوثيين 

أنهــا إعفــاءات ضريبيــة تعــود إلــى عامــي 2007 و2008.

وقــال مصــدر مقــّرب مــن مالكــي الشــركة ملركــز صنعــاء إن الهــدف مــن نقــل مقــر الشــركة 
ــن مــن اســتخدام شــبكتها للتنصــت  ــع الحوثيي ــى عــدن هــو تجنــب دفــع الغرامــة ومن إل
ىلع العمــاء واالســتعداد لبنــاء شــبكات الجيليــن الرابــع والخامــس للهواتــف املحمولــة.

ولكــن، وفًقــا ملســؤول رفيــع يف قطــاع االتصــاالت بصنعاء، فلقــد فصلت ســبأفون يف عدن 
شــبكة اتصاالتهــا عــن أكبــر قاعــدة مشــتركين لهــا يف الشــمال، يف حيــن أن مشــتركيها 
ــر قادريــن ىلع إجــراء مكاملــات ملســتخدمي  يف عــدن واملناطــق الجنوبيــة األخــرى غي
شــبكات الهاتــف املحمــول األخــرى، مثــل يمــن موبايــل وإم تــي إن يمــن واالتصــاالت األرضية، 

والتــي تعمــل إلــى حــد كبيــر يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن.
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التطورات	اإلنسانية	والحقوقية

األمم	املتحدة	تحث	املانحين	وتحذر	من	مجاعة	جراء	نقص	التمويل	لجهود	
املساعدات	يف	اليمن

ــات خطــة االســتجابة اإلنســانية  ــدول املانحــة بالتزام ــاء ال ــرور الوقــت مــن دون وف ــع م م
يف اليمــن لعــام 2020، حّثــت األمــم املتحــدة دول الخليــج يف ســبتمبر/أيلول ىلع الوفــاء 
بالتزاماتهــا إذا كانــت ترغــب يف تجنــب املجاعــة يف اليمــن، ال ســيما بعــد أن أدى نقــص 
ــص  ــرب وتقلي ــة للش ــاه الصالح ــة واملي ــاعدات الغذائي ــة املس ــض كمي ــى خف ــل إل التموي

الخدمــات الرعايــة الصحيــة لليمنييــن.

كمــا حــذرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مــن العواقــب الوخيمــة التــي تطــال %80 مــن 
اليمنييــن الذيــن يعتمــدون ىلع املســاعدات الخارجيــة.

ــن للمســاعدات“، ولكنهــا  ــة الحوثيي ــن مــن عرقل ــاط املانحي ــى “إحب وأشــارت املنظمــة إل
دعــت املانحيــن ملواصلــة تمويــل املشــاريع التــي تنفذهــا وكاالت األمــم املتحــدة 

واملنظمــات اإلنســانية بكافــة األحــوال.]20]

ــم  ــة األم ــن ميزاني ــوى %30 م ــون س ــطِّ املانح ــم يغ ــبتمبر/أيلول، ل ــف س ــول منتص وبحل
املتحــدة املخصصــة لخطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن لعــام 2020، والبالغــة 3.38 مليــار 
دوالر أمريكــي، مــا أرغــم وكاالت اإلغاثــة ىلع تقليــص برامجهــا األساســية.]21] وحــذر وكيــل 
األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية مــارك لوكــوك مجلــس األمــن يف 15 ســبتمبر/أيلول مــن 

أن شــبح املجاعــة يهــدد اليمــن مجــدًدا.

ــعودية  ــى الس ــد إل ــيًرا بالتحدي ــدول مش ــض ال ــوك أداء بع ــد لوك ــادة، انتق ــر الع وىلع غي
ــي يف  ــكري اإلقليم ــل العس ــي التدخ ــاض وأبوظب ــادة الري ــًرا لقي ــت - نظ ــارات والكوي واإلم
اليمــن عــام 2015 - كــدول مســؤولة بشــكل خــاص عــن إغاثــة املدنييــن يف اليمــن، ولكنها 

لــم تقــدم املــال لدعــم جهــود األمــم املتحــدة هــذه الســنة.

ــا يعطــي  ــم املــال، م ــن: “مــن املســتهجن أن تتعهــد بتقدي ــس األم ــال لوكــوك ملجل وق
النــاس أمــًا بــأن املســاعدة يف طريقهــا إليهــم، ثــم تحطــم هــذه اآلمــال مــن خــال عــدم 

اإليفــاء بالوعــود”.]22]

وتنفــذ بلــدان املنطقــة، وتحديــًدا الســعودية واإلمــارات، مشــاريع إنســانية وتنمويــة يف 
اليمــن عبــر املؤسســات الخيريــة التــي تديرهــا، كالهــال األحمــر اإلماراتــي ومركــز امللــك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية، كمــا أن كا البلديــن مــن الداعميــن األساســيين لبرامــج 

مســاعدات األمــم املتحــدة.

https://www.hrw.org/ ،2020 20] "عواقــب قاتلــة: األطــراف املتنازعــة تعرقــل اإلغاثــة يف اليمــن بظــل كورونــا"، هيومــن رايتــس ووتــش، 14 ســبتمرب/أيلول[
report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19

https://www. ،2020 21] "األمــم املتحــدة تحــذر مــن مجاعــة يف اليمــن. ال مســاعدات مــن الســعودين واإلمــارات والكويــت"، الجزـيـرة، 15 ســبتمرب/أيلول[
aljazeera.com/news/2020/09/warns-yemen-famine-aid-saudis-uae-kuwait-200915182103529.html

]22] مــارك لوـكـوك، "وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، مــارك لوـكـوك -إحاطــة ملجلــس األمــن بشــأن الوضــع اإلنســاين 
يف اليمــن، 15 ســبتمرب/أيلول 2020"، نســخة كاملــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية عــرب موقــع ريليــف ويــب، 15 ســبتمرب/أيلول 2020، 
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-

mark-31
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وافقــت الســعودية خــال مؤتمــر كبيــر للمانحيــن ُعقــد يف يونيو/حزيران ىلع املســاهمة 
بـــ500 مليــون دوالر أمريكــي، أي نحــو نصــف املبلــغ الــذي ســاهمت بــه عــام 2019، لكنهــا لم 

تــِف بعــد بتعهداتهــا، فيمــا لم تقــدم اإلمــارات والكويــت أي تعهــدات.]23]

ــر  ــات غي ــج املنظم ــم برام ــل ملعظ ــص التموي ــدة بتقلي ــات املتح ــرار الوالي ــا كان لق كم
الحكوميــة يف الشــمال -الواقــع تحــت ســيطرة الحوثييــن وحيــث يعيــش أكثــر مــن 70% 
ــي  ــون دوالر أمريك ــى اآلن 589.9 ملي ــنطن حت ــت واش ــر. وقّدم ــر كبي ــكان]24] - تأثي ــن الس م
لليمــن يف عــام 2020، ويتضمــن ذلــك 420 مليــون دوالر لخطــة األمــم املتحــدة لاســتجابة 

ــام 2019.]25] ــون دوالر ع ــغ 768.5 ملي ــة بمبل ــام 2020، مقارن ــانية لع اإلنس

وتضــاءل الدعــم املالــي مــن دول الخليــج والواليات املتحــدة، الداعــم الغربي األكبــر للتحالف 
العســكري العربــي، نتيجــة املصاعــب التــي يواجههــا العاملــون يف املجــال اإلنســاني جراء 
تدخــل الحوثييــن وممارســاتهم التــي تشــمل املضايقــات، وتأجيــل املوافقــة ىلع مشــاريع 
املســاعدات، وتحويــل املســاعدات إلــى مقاتليهــم وأتباعهــم، واملطالبــة بتســليم األصــول 

املســتخدمة يف املشاريع.]26]

ــن  ــن، ع ــانية لليم ــؤون اإلنس ــقة الش ــدي، منس ــز غران ــت لي ــبتمبر/أيلول، أعرب ويف 23 س
القلــق إزاء تأثيــر نقــص التمويــل، محــذرة مــن أن 30 مــن أصــل 41 برنامًجــا إنســانًيا رئيســًيا 
ــر  ــم يتوف ــل إذا ل ــون بالكام ــم أو يغلق ــض ميزانيته ــد ُتخّف ــن ق ــدة يف اليم ــم املتح لألم

ــايف.]27] ــل إض تموي

تحذيــر لوكــوك مــن عــدم اســتعداد األعضــاء تحمــل تكاليــف الجهــود اإلنســانية جــاء يف 
اليــوم االفتتاحــي لاجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

وانتهــز مســؤولو األمــم املتحــدة الفرصــة للضغــط ىلع الــدول األعضــاء لحملهــا ىلع الوفاء 
بتعهداتهــا أو تقديــم تعهــدات جديدة.

ويف 17 ســبتمبر/أيلول، أعلــن وزيــر الخارجيــة الكويتــي أحمــد ناصــر الصبــاح أثنــاء مؤتمــر 
عبــر الفيديــو عــن اليمــن، ُعقــد ىلع هامــش الجمعيــة العامــة، أن بــاده ســتتبرع بمبلــغ 
20 مليــون دوالر.]28] كمــا بــدا أن الســعودية مســتعدة لدفــع 200 مليــون دوالر مــن التزاماتهــا 
لشــهر يونيو/حزيــران إذ أعلــن مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية عــن توقيع 

اتفاقيــات يف اليــوم ذاتــه مــع ثاثــة منظمــات إغاثيــة تابعــة لألمــم املتحــدة.]29]

]23] "اليمــن 2020: حــدث رفيــع املســتوى إلعــان التعهــدات بشــأن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن"، مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، تــم االطــاع يف 
https://www.unocha.org/yemen2020 ،2020 4 أكتوبر/تشرين األول

]24] مايــكل الفورجيــا، "الواليــات املتحــدة تقلــص مســاعدات الرعايــة الصحيــة لليمــن عــى الرغــم مــن القلــق بشــأن فــروس كورونــا "، نيويــورك تايمــز، 27 مــارس/
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/middleeast/yemen-health-care-aid-coronavirus.html ،2020 آذار

 ،2020 أكتوبر/تشــرين األول   4 تــم االـطـاع يف  الشــؤون اإلنســانية،  لتنســيق  مكتــب األمــم املتحــدة  التتبــع املــايل يف  الواليــات املتحــدة"، خدمــة  ]25] "حكومــة 
https://fts.unocha.org/donor-grouped/2933/summary/2019

https://www.hrw.org/ ،2020 26] "عواقــب قاتلــة: األطــراف املتنازعــة تعرقــل اإلغاثــة يف اليمــن بظــل كورونــا"، هيومــن رايتــس ووتــش، 14 ســبتمرب/أيلول[
report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19

]27] "نقــص التمويــل يشــل العمليــات اإلنســانية يف اليمــن"، مكتــب املنســق املقيــم ومنســق الشــؤون اإلنســانية لليمــن، األمــم املتحــدة، 23 ســبتمرب/أيلول 2020، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20statement%2023092020%20-%20Final.pdf

https://english.alaraby. ،2020 28] "الكويت تقدم 20 مليون دوالر كمساعدات لليمن بعد توبيخ األمم املتحدة"، العربي الجديد، 18 سبتمرب/أيلول[
co.uk/english/news/2020/9/18/kuwait-offers-20mn-in-yemen-aid-after-un-dressing-down

]29] "مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الســعودية تقــدم 200 مليــون دوالر عــرب اتفاقيــات مــع األمــم املتحــدة ملســاعدة اليمــن"، ـعـرب نيــوز، 17 
سبتمرب/أيلول https://www.arabnews.com/node/1736036/saudi-arabia ،2020، نعمة الباقر، أنجيا ديوان، ندى بشر، "السعودية تعلن 
https://www.cnn.com/2020/09/18/ ،2020 عــن أكــر مــن 200 مليــون دوالر مــن مســاعدات األمــم املتحــدة لليمــن"، يس إن إن، 18 ســبتمرب/أيلول

middleeast/yemen-funding-crisis-saudi-intl/index.html
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تحت	املجهر:	“جائحة	اإلفالت	من	العقاب”:	تقرير	فريق	الخبراء	البارزين	
املعني	باليمن

ــزاع يف اليمــن  ــأن أطــراف الن ــة لاعتقــاد ب ــراء األمــم املتحــدة أســباًبا معقول ــق خب وجــد فري
مســؤولة عــن “انتشــار واســتمرار” انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب، كمــا 
وثــق الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة والعنــف الجنســي واالختفــاء القســري والتعذيــب وتجنيــد 

األطفــال يف تقريــره الــذي قدمــه إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان يف 29 ســبتمبر/أيلول.]30]

ويف تقريــره الثالــث، بعنــوان “جائحــة اإلفــات مــن العقــاب يف أرض معّذبــة”، ركــز فريــق 
ــران  ــوز 2019 ويونيو/حزي ــن يوليو/تم ــت بي ــي ارتكب ــاكات الت ــن ىلع االنته ــراء البارزي الخب
ــة  ــان قائم ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم املتح ــة األم ــى مفوضي ــق إل ــّدم الفري 2020. وق
منفصلــة وســرية بأســماء أفــراد ُيزعــم ارتكابهــم جرائــم للمســاعدة يف “جهــود املســاءلة 

ــتقبلية”. املس

ــم  ــم طلباته ــف رغ ــدان التحال ــن وبل ــول اليم ــن دخ ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــراء أنه ــار الخب وأش
املتكــررة ملنحهــم اإلذن، وبالتالــي اعتمــدوا يف تقريرهــم ىلع أكثــر مــن 400 مقابلــة مــع 

ــا وآخريــن، فضــًا عــن الوثائــق. شــهود وضحاي

أثر	الصراع	“الرهيب”	ىلع	املدنيين

أورد التقريــر بالتفصيــل العديــد مــن الحــوادث التــي تعكــس اســتهتار األطــراف املتحاربــة 
ــل  ــوائي والقت ــف العش ــبة والقص ــر املتناس ــة غي ــارات الجوي ــا الغ ــن، ومنه ــاة املدنيي بحي
غيــر املشــروع خــارج ســاحة القتــال. وقــال الخبــراء إن هــذه الحــوادث تســّلط الضــوء ىلع 

“األثــر الرهيــب لألعمــال القتاليــة ىلع الحيــاة اليوميــة للمدنييــن”.

ــذ  ــم تتخ ــعودية ل ــادة الس ــف بقي ــنها التحال ــي ش ــة الت ــارات الجوي ــق أن الغ ــد الفري ووج
الخطــوات الازمــة لحمايــة املدنييــن واألعيــان املدنيــة، وهــو مــا أعــرب عنــه الفريــق يف 
ــن األهــداف  ــف بالتحقــق م ــزام التحال ــى عــدم الت ــق إل ــا أشــار الفري ــره الســابقة. كم تقاري
وتقييــم التأثيــر املحتمــل ىلع املدنييــن، أو تعليــق الهجــوم إذا اتضــح أن الهــدف ســيكون 

ــا غيــر متناســب، مــا يرقــى إلــى جريمــة حــرب. هجوًم

كمــا تطــرق التقريــر إلــى فشــل التحالــف يف اتخــاذ التدابيــر الازمــة للتقليــل مــن الخســائر 
يف صفــوف املدنييــن يف سلســلة مــن الغــارات الجويــة اســتهدفت مراكــز احتجــاز يديرهــا 
الحوثيــون يف محافظــة ذمــار يف 31 أغســطس/آب 2019، مــا أســفر عــن مقتــل 134 معتقًا.

ــون  ــوا يخزن ــأن الحوثييــن كان ــف ب ــراء مــن التحقــق مــن ادعــاءات التحال ــم يتمكــن الخب ول
ــذا  ــو كان ه ــى ل ــه حت ــوا إن ــم قال ــاز، ولكنه ــز االحتج ــخ يف مرك ــّيرة وصواري ــرات مس طائ

ــات. ــل للهجم ــي املحتم ــر املدن ــم األث ــف بتقيي ــزام التحال ــي الت ــذا ال ينف ــا، فه صحيًح

ــخ  ــة، كالصواري ــر املوجه ــلحة غي ــة لألس ــراف املتحارب ــتخدام األط ــراء أن اس ــح الخب وأوض
ــر  ــن مخاط ــن وم ــوف املدنيي ــات يف صف ــوع إصاب ــال وق ــن احتم ــاون، زاد م ــف اله وقذائ

ــكان. ــة بالس ــق املأهول ــيما يف املناط ــة ال س ــات الخاطئ الهجم

]30] "حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن، بمــا يف ذلــك االنتـهـاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمرب/أيلول 2014 -النتائــج التفصيليــة لفريــق الـخـرباء البارزيــن الدوليــن 
https://www.ohchr.org/Documents/  ،2020 ســبتمرب/أيلول   29 املتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  اليمــن"،  بشــأن  واإلقليميــن 

HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
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ــون  ــب القان ــرب بموج ــة ح ــد جريم ــوائية تع ــات عش ــدوث هجم ــى ح ــذا إل ــؤدي ه ــد ي ق
الدولــي اإلنســاني. أحــد األمثلــة ىلع هــذه الهجمــات هــو إطــاق الحوثييــن قذائــف هــاون 
أصابــت قســم النســاء يف الســجن املركــزي بمدينــة تعــز يف 5 أبريل/نيســان، مــا أســفر 
عــن مقتــل 6 نســاء وفتاتيــن. ويقــع الســجن يف منطقــة ســكنية، بجــوار مجمع يســتخدمه 

الجيــش اليمنــي.

كمــا وّثــق الفريــق هجمــات وعمليــات قتــل غيــر شــرعية خــارج ســاحة املعركــة، وكشــف 
عــن نمــط مــن االســتخدامات غيــر القانونيــة للقــوة املميتــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 
ــك هــو عندمــا أطلقــت قــوات  ــون. ومثــال ىلع ذل ــاء العمليــات األمنيــة أو إنفــاذ القان أثن
الحــزام األمنــي النــار ىلع خمســة رجــال أثنــاء تأديتهــم لصــاة الجمعــة يف مســجد بقريــة 

مثعــد يف محافظــة الضالــع بعــد اتهامهــم باالنتمــاء للحوثييــن.

االحتجاز	التعسفي	والتعذيب	والعنف	الجنسي

خلــص التقريــر إلــى أن أطــراف النــزاع واصلــت ممارســات االختفــاء القســري واالحتجــاز 
التعســفي، إذ اعتقلــت جماعــة الحوثييــن مدنييــن - مــن بينهــم نســاء وصحفيين ونشــطاء 
ــرض  ــمية وتع ــر رس ــرية غي ــآت س ــجونها ويف منش ــان - يف س ــوق اإلنس ــال حق يف مج

ــر منهــم للتعذيــب. الكثي

شــملت أســاليب التعذيــب، بحســب الخبــراء، العنف الجنســي، والحبــس االنفــرادي، والتعليق 
يف أوضــاع مؤملــة، والصعــق بالكهربــاء، والحــرق، والضــرب، واإلعدامــات الوهمية.

انتشال أربع جثث من تحت األنقاض يف 3 سبتمبر/أيلول 2019. ُعثر ىلع 123 جثة بحلول نهاية اليوم بحسب املسعفين. 
الصورة ملركز صنعاء التقطها صقر أبو حسن.
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ــًا  ــرض 14 رج ــراء تع ــد الخب ــز، فأك ــون يف تع ــره الحوثي ــذي يدي ــح ال ــجن الصال ــا يف س أم
ــرح  ــر الضــرب املب ــا واحــًدا للتعذيــب، مــن بينهــم نشــطاء ومعلميــن وقانونيــن، عب وصبًي

ــري. ــري القس ــاء والع ــلية بالكهرب ــاء التناس ــق األعض ــر وصع ــة األظاف وإزال

ــأرب  ــن اعتقلهــم الجيــش اليمنــي يف م ــراء تعــرض خمســة رجــال وصبيي ــا أكــد الخب كم
للضــرب والتعليــق يف أوضــاع مؤملــة والصعــق بالكهربــاء وحــرق األعضــاء التناســلية 
والزحــف ىلع الزجــاج املكســور واملســامير، واســتنتجوا أن هــذه األعمــال قــد ترقــى إلــى 

ــم حــرب. مســتوى جرائ

ــلحة  ــن املس ــة الحوثيي ــي وجماع ــزام األمن ــوات الح ــن ق ــر م ــام عناص ــراء قي ــد الخب وأك
باغتصــاب املعتقليــن، وبحســب التقريــر، ارتكبــت قــوات الحــزام األمنــي اعتــداءات جنســية، 
مثــل االغتصــاب الجماعــي، بحــق مهاجريــن ومهاجــرات يف محافظتــي لحــج وعــدن يف 

ــرة مــا بيــن مــارس/آذار ويوليو/تمــوز 2019. الفت

وروى أحد املعتقلين أنه ُاغتصب عدة مرات ىلع مدار 13 يوًما من ِقبل 28 جندًيا.

 كمــا أفــاد التقريــر اغتصــاب الحوثييــن النســاء املعتقــات بســبب آرائهــن السياســية ىلع 
امتــداد فتــرة مــن الزمــن يف بعــض األحيــان. وورد يف التقريــر وصــف املحققيــن الحوثييــن 
ــوب”  ــل” لـ”ذن ــادة تأهي ــر” و”إع ــا “تطهي ــاب بأنه ــات االغتص ــات لعملي ــات الزينبي والحارس

املعتقليــن.

إفالت	مستمر	من	العقاب:	ال	وجود	لألمان	أو	العدالة

ــي لحقــوق  ــى أن فريــق الخبــراء وثــق انتهــاكات جســيمة للقانــون الدول ــر إل وأشــار التقري
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ىلع مــدى ثــاث ســنوات، كمــا دعــا مــراًرا وتكــراًرا إلــى 
إجــراء تحقيقــات وماحقــات قضائيــة بشــأن االنتهــاكات املزعومــة. ولــم تجــَر أي محاكمــات 
ملرتكبــي االنتهــاكات املوّثقــة، فيمــا واجــه الناجــون “افتقــار متوطــن إلــى إمكانيــة 

الوصــول للعدالــة”، بحســب التقريــر.

وقــال رئيــس الفريــق، كمــال الجندوبــي، ملجلــس حقــوق اإلنســان إن االنتهــاكات املســتمرة 
تؤكــد ىلع عــدم احتــرام كامــل للقانــون الدولــي مــن قبــل أطــراف النــزاع، مضيًفــا: “بالنســبة 
للكثيــر مــن النــاس يف اليمــن، ليــس هنــاك ببســاطة مــكان آمــن للهــروب مــن ويــات الحرب”.

ــوة  ــد “الفج ــاعدة لس ــم املس ــي ىلع تقدي ــع الدول ــم املجتم ــراء يف تقريره ــث الخب وح
ــة الوضــع يف اليمــن للمحكمــة  ــى إحال ــس األمــن إل ــن مجل ــرة يف املســاءلة”، داعي الكبي

ــة. ــة الدولي الجنائي

وقــال الفريــق إنــه ينبغــي تشــكيل هيئــة للتحقيــق، ىلع غــرار الهيئــة املنشــأة مــن أجــل 
ســوريا، إلجــراء تحقيقــات وإعــداد ملفــات للقضايــا، بينمــا ينبغــي ىلع الســلطات اليمنيــة، 

ىلع املــدى البعيــد، مناقشــة إنشــاء محكمــة متخصصــة تهتــم باالدعــاءات.

ــة يف  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــي اليمني ــت 24 منظمــة مــن منظمــات املجتمــع املدن وحث
بيــان مجلــس حقــوق اإلنســان ىلع اعتمــاد نتائــج التقريــر، وتجديــد واليــة فريــق الخبــراء 

واتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو تحقيــق عدالــة ذات مصداقيــة يف اليمــن.]31]

]31] "مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة: عــى املجلــس ردم فجــوة املســاءلة الحــادة يف اليمــن"، مواطنــة لحقــوق اإلنســان، 22 ســبتمرب/أيلول 2020، 
/https://mwatana.org/en/un-hrc-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap
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األمم	املتحدة	تحث	الحوثيين	ىلع	إعادة	فتح	مطار	صنعاء	أمام	الرحالت	
اإلنسانية

دعــا لوكــوك الحوثييــن خــال إحاطتــه إلــى مجلــس األمــن يف 15 ســبتمبر/أيلول إلعــادة 
ــد  ــن ق ــلطات الحوثيي ــت س ــانية. وكان ــات اإلنس ــام الرح ــي أم ــاء الدول ــار صنع ــح مط فت
أغلقــت املطــار يف 9 ســبتمبر/أيلول، مــا أثــر ىلع وصــول اإلمــدادات الطبيــة والعامليــن 

ــة. ــال اإلغاث يف مج

وعــزا الحوثيــون تعليــق الرحــات إلــى نقــص الوقــود )لاطــاع ىلع مزيــد مــن التفاصيــل، 
انظــر: “أزمــة مشــتقات نفطيــة أخــرى مفتعلــة يف شــمال اليمــن“(. وأقــر لوكــوك أن نقــص 

الوقــود لــه “عواقــب إنســانية وخيمــة”، ولكنــه ال يبــرر قــرار الحوثييــن بإغــاق املطــار.]32]

ويف 20 ســبتمبر/أيلول، قــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن التابــع لألمــم 
ــري مــن معــدات املســاعدات  املتحــدة إن إغــاق املطــار حــال دون وصــول 207 طــن مت

الطبيــة ملواجهــة وبــاء كورونــا يف اليمــن والعامليــن يف املجــال اإلنســاني.]33]

ويســيطر التحالــف بقيــادة الســعودية ىلع املجــال الجــوي اليمنــي، ولكنــه ســمح للرحــات 
ــة معظــم  ــة املنتظم ــا ُحظــرت الرحــات الجوي ــاء، بينم ــى مطــار صنع ــن وإل اإلنســانية م

الحــرب.

]32] مارك لوكوك، "وكيل األمن العام للشؤون اإلنسانية ..."، نسخة كاملة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عرب موقع ريليف ويب، 15 
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-  ،2020 ســبتمرب/أيلول 

relief-coordinator-mark-31

]33] مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن، تغريــدة عــى تويــر، "اليمــن: وكاالت اإلغاثــة توســع نطــاق االســتجابة ..."، 20 ســبتمرب/أيلول 
https://twitter.com/OCHAYemen/status/1307736328809914374  ،2020

جرافات من مكتب األشغال العامة بذمار تزيل األنقاض بينما يعمل متطوعو الهال األحمر ىلع انتشال الجثث من تحت 
أنقاض مركز احتجاز يف ذمار – 3 سبتمبر/أيلول 2019، قصف التحالف بقيادة السعودية املنشأة يف 1 سبتمبر/أيلول 2019. 

الصورة ملركز صنعاء التقطها صقر أبو حسن.
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جريمة	قتل	موّثقة	بالفيديو	تثير	الغضب

أثــار مقتــل عبــد اهلل األغبــري أواخــر أغســطس/آب، ىلع يــد أربــاب عملــه حســبما ُزعــم، 
احتجاجــات يف صنعــاء بعــد نشــر فيديــو يظهــر مقتلــه ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي.

ويظِهــر الفيديــو خمســة رجــال ىلع األقــل يضربــون ويعذبــون الشــاب البالــغ مــن العمــر 24 
عاًمــا ملــدة ســت ســاعات.]34]

وكان األغبــري، املنحــدر مــن تعــز، بــدأ العمــل يف محــل الهواتــف املحمولــة الــذي يملكــه 
بعــض قاتليــه املزعوميــن منــذ أســبوع واحــد فقــط. وقالــت قــوات األمــن الحوثيــة إنهــا 
ألقــت القبــض ىلع خمســة رجــال بتهمــة القتــل، فيمــا خــرج مئــات املحتجيــن إلــى مبنــى 

وزارة العــدل تضامًنــا مــع األغبــري.

وأفــادت وســائل إعــام محليــة يف 13 ســبتمبر/أيلول أن قــوات الحوثييــن احتجــزت 30 مــن 
املحتجيــن بتهمــة إثــارة الفوضــى.]35]

بداية	السنة	الدراسية	الجديدة	يف	اليمن

ــل  ــع أنحــاء اليمــن أوائ ــدة 2021-2020 يف جمي ــة الســنة الدراســية الجدي ــن عــن بداي ُأعل
أكتوبر/تشــرين األول. ومــن املقــرر أن تبــدأ الســنة الدراســية الجديــدة للمرحلــة االبتدائيــة 
يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن يف 17 أكتوبر/تشــرين األول 2020،]36] يف حيــن 
ــة  ــة اليمني ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــة يف املناط ــة االبتدائي ــاب املرحل ــدأ ط ب

ــرين األول 2020.]37] ــي يف 4 أكتوبر/تش ــم الدراس عامه

وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم يف عــدن أنهــا ســتتبع “خطــة االســتجابة الوطنيــة 
ــي تشــمل إجراءاتهــا التباعــد االجتماعــي  ــي تبنتهــا مؤخــرًا،]38] والت ــا” الت ــروس كورون لفي

ــر. ــذه التدابي ــتنفذ ه ــف س ــض كي ــا بع ــس واضًح ــن لي ــدارس، ولك يف امل

وعّلقــت نقابــة املعلميــن الجنوبييــن إضرابهــا أوائــل ســبتمبر/أيلول بعــد مفاوضــات أوليــة 
ناجحــة مــع محافــظ عــدن،]39] إذ كان املعلمــون يف محافظــات عــدن ولحــج والضالــع وأبين 
ــة  ــدت نقاب ــن صّع ــي، يف حي ــام املاض ــال الع ــل خ ــن العم ــم ع ــن إضرابه ــوا م ــد كثف ق
املعلميــن الجنوبييــن إضرابهــا العــام يف أغســطس/آب 2020 وقّدمــت قائمــة بمطالبهــا 

ملحافــظ عــدن تضمنــت زيــادة يف األجــور والتأميــن الصحــي.

يــد أربــاب العمــل"، ذا نيــو أراب، 13 ســبتمرب/ ]34] "محتجــون يف اليمــن يطالبــون بالعدالــة لعامــل يف متجــر هواتــف محمولــة تـعـرض للتعذيــب والقتــل عــى 
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/13/yemen-protesters-demand-justice-for-worker-killed-  ،2020 أيـلـول 

by-employers

]35] "الحوثيون يختطفون 30 من املتضامنن مع القتيل 'األغربي' بتهمة إثارة الفوىض ويصادرون الفتات تدين الجريمة"، املصدر أوناين، 13 سبتمرب/أيلول 
https://almasdaronline.com/articles/203163 ،2020

https://t.me/joinchat/AAAAAELXKYqxgYok2AqAuw ،2020 36] وزارة الربية والتعليم )صنعاء(، قناة تلغرام، 3 أكتوبر/تشرين األول[

https://t.me/MinistryOfEducation1 ،2020 37] وزارة الربية والتعليم )عدن(، قناة تلغرام، 3 أكتوبر/تشرين األول[

http://moe-ye.net/8717 ،2020 38] وزارة الربية والتعليم )عدن(، "خطة الوزارة لاستجابة الوطنية لفروس كورونا"، 15 سبتمرب/أيلول[

https://www.alayyam.info/news/8BXQVI3X-،2020 ســبتمرب/أيلول   9 املحافــظ،  لدعــوة  اســتجابة  اإلـضـراب  ترفــع  املعلمــن  "نقابــة  ]39] األيــام، 
U1D8A1-7362
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وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم التــي يديرهــا الحوثيــون يف ســبتمبر/أيلول أن 260 طالًبــا 
مــن مجتمــع املهّمشــين]40] يف صنعــاء أكملــوا فتــرة التدريــب الصيفــي.]41]

تأتــي هــذه الخطــوة بهــدف دمــج أعضــاء مــن مجتمــع املهّمشــين فيمــا تســميه جماعــة 
ــك  ــن عبداملل ــم الحوثيي ــي” بعــد خطــاب وجهــه لهــم زعي ــن بـ”املجهــود الحرب الحوثيي
ــون املهمشــين بـ”أحفــاد  ــن يلّقب ــون -الذي ــران.]42] وأقــدم الحوثي الحوثــي يف يونيو/حزي
بــال” يف إشــارة إلــى بــال، الصحابــي ومــؤذن الرســول محمــد، الــذي كان عبــًدا ثــم تحــرر 
-ىلع تجنيدهــم ليحاربــوا ىلع الجبهــات،]43] باإلضافــة إلــى تنظيــم برامــج “صيفيــة 

ــم. ــة” له ــة وتعليمي تدريبي

ــب  ــن، وبحس ــيطرة الحوثيي ــق س ــع يف مناط ــكل واس ــة بش ــات التعليمي ــر املخيم وتنتش
مصــادر حوثيــة، ُنظــم 2,400 مخيــم عــام 2019 يف ســبع محافظــات، شــارك فيهــا أكثــر مــن 

120 ألــف طالــب و7,500 معلــم.]44]

وعــاوة ىلع ذلــك، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم التــي يديرهــا الحوثيــون أواخــر ســبتمبر/
أيلــول وأوائــل أكتوبر/تشــرين األول عــن إطــاق ورش تدريبيــة ألكثــر مــن 100 معلمــة تركــز 
ــراق  ــة” الخت ــون “الحــرب الناعمــة” و”السياســات الغربي ــا يســميه الحوثي ىلع مواجهــة م

املجتمــع اإلســامي و”إفســاده” باألفــكار األجنبيــة.]45]

عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا غيــر واضــح نتيجــة نقــص البيانــات، وظهــور شــلل 
األطفــال مجــدًدا

ــة  ــق الخاضع ــا يف املناط ــروس كورون ــن بفي ــداد املصابي ــاوز أع ــبتمبر/أيلول، تج يف س
ــرة.]46] ــات األخي ــا للبيان ــاة وفًق ــة و587 وف ــة إصاب ــة 2,000 حال ــة اليمني ــيطرة الحكوم لس

غيــر أن األرقــام املبّلــغ عنهــا ال تمثــل ىلع األرجــح األرقــام الفعليــة للمصابيــن بالفيــروس 
يف اليمــن نظــًرا لعــدم إجــراء اختبــارات كافيــة يف املناطــق التي تســيطر عليهــا الحكومة 
املعتــرف بهــا دولًيــا، ورفــض جماعــة الحوثييــن املســلحة الكشــف عــن الحــاالت أو الوفيــات 

يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها.]47]

ويف 11 ســبتمبر/أيلول، ظهــرت يف شــمال غربــي محافظــة صعــدة حــاالت إصابــة بمــرض 
شــلل األطفــال، الــذي كان ُيعتقــد بأنــه ُاجتــث يف اليمــن عــام 2005.]48] وأكــدت منظمــة 

/https://minorityrights.org/minorities/muhamasheen ،"40] الدليل العاملي لألقليات والشعوب األصلية، "اليمن، املهمشن[

https://t.me/joinchat/AAAAADvE9Sg7OS5scjY5UQ ،2020 41] وزارة الربية والتعليم )صنعاء(، قناة تلغرام، 20 سبتمرب/أيلول[

https://www.youtube.com/  ،2020 ســبتمرب/أيلول   20 ميديــا،  يمــن  بــال"،  ألحفــاد  املوجــه  يونيو/حزـيـران   18 الـحـويث،  عبدامللــك  ]42] "خطــاب 
watch?v=Zma3Vzf5CSg

https://www.alayyam.info/  ،2020 ســبتمرب/أيلول   14 األيــام،  املهمشــن"،  مجتمــع  مــن  أـفـراد  لتجنيــد  إب  يف  حماتهــم  يكثفــون  ]43] "الحوثيــون 
news/8C6C6PET-QYZ7D7-976E

https://www.ansarollah.com/archives/261534 ،2019 44] "املراكز الصيفية.. نجاح وصمود يتجدد"، أنصار الله، 3 كانون األول/ ديسمرب[

https://t.me/joinchat/  ،2020 أغســطس/آب  و29   2020 ســبتمرب/أيلول   27 تلـغـرام،  قنــاة  )صنـعـاء(،  والتعليــم  الربيــة  ]45] وزارة 
AAAAADvE9Sg7OS5scjY5UQ

https://reliefweb. ،2020 46] "تحديث االستجابة لفروس كورونا - 06-19 سبتمرب/أيلول 2020"، منظمة الهجرة الدولية يف اليمن، 28 سبتمرب/أيلول[
int/sites/reliefweb.int/files/resources/en_iom_yemen_covid_response_update_11_06-19_sept_2020_0.pdf

]47] "رهينــة عــى البحــر األحمــر – التقريــر الشــهري، عــدد الصيــف، يوليــو – أغســطس 2020"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 5 ســبتمرب/أيلول 2020، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/11604

https:// ،2020 48] "برنامــج شــلل األطفــال يســرع الجهــود لاســتجابة لتفــي شــلل األطفــال الجديــد يف الســودان واليمــن"، اليونيســف، 11 ســبتمرب/أيلول[
www.unicef.org/press-releases/polio-programme-accelerates-efforts-respond-new-polio-outbreaks-sudan-and-yemen
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الصحــة العامليــة ظهــور 14 حالــة يف اليمــن.]49] فيمــا قالــت منظمة اليونيســيف أن تفشــي 
فيــروس شــلل األطفــال املتحــور هــو مــن عواقــب تدّنــي مســتويات املناعــة املتزايــد بيــن 

األطفــال.

تخضــع املنطقــة حيــث ظهــرت هــذه الحــاالت يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، 
ــى  ــال الوصــول إل ــس بوســع برنامجهــا ملكافحــة شــلل األطف ــه لي ــت اليونيســيف إن وقال

هنــاك. وُأجريــت آخــر حملــة تطعيــم هنــاك يف نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018.]50]

https://extranet.who.int/polis/ ،2020 49] بيانــات إحـصـاء حــاالت شــلل األطفــال، منظمــة الصحــة العامليــة، تــم االـطـاع يف 4 أكتوبر/تشــرين األول[
public/CaseCount.aspx

https:// ،2020 50] "برنامــج شــلل األطفــال يســرع الجهــود لاســتجابة لتفــي شــلل األطفــال الجديــد يف الســودان واليمــن"، اليونيســف، 11 ســبتمرب/أيلول[
www.unicef.org/press-releases/polio-programme-accelerates-efforts-respond-new-polio-outbreaks-sudan-and-yemen
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التطورات الدولية

حوار مع السفير جوناثان ألين، القائم 
باألعمال في بعثة المملكة المتحدة 

في األمم المتحدة

شــغل الســفير جوناثــان أليــن منصــب القائــم باألعمــال يف بعثــة اململكــة املتحــدة لــدى 
األمــم املتحــدة يف نيويــورك منــذ مــارس/آذار 2020.

ُعّيــن أليــن نائًبــا للممثــل الدائــم للمملكــة املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة يف أغســطس/
آب 2017، كمــا شــغل منصــب القائــم بأعمــال مديــر عــام الدفــاع واالســتخبارات مــن نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 2016 وحتــى أبريل/نيســان 2017. ويف املراســات مــع مركــز صنعــاء، ناقــش 
ــع لألمــم املتحــدة فيمــا  ــن سياســات اململكــة املتحــدة ومجلــس األمــن التاب الســفير ألي
ــس  ــرار مجل ــعودية، وق ــى الس ــة إل ــلحة البريطاني ــادرات األس ــي، وص ــزاع اليمن ــق بالن يتعل
ــة النفــط  ــة بيئيــة يف البحــر األحمــر بســبب ناقل األمــن رقــم 2216، واحتمــال وقــوع كارث

صافــر:

مركــز	صنعــاء: ســعادة الســفير، ىلع هامــش الــدورة الخامســة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم 
ــا يف 17  ــورك، اســتضافت حكومتكــم باالشــتراك مــع الســويد والكويــت اجتماًع املتحــدة يف نيوي
ــا  ــا بأنه ــك، علًم ــة برأي ــذه املجموع ــو دور ه ــا ه ــن. م ــع يف اليم ــة الوض ــبتمبر/أيلول ملناقش س
ــار املســؤولين يف غضــون ســتة أشــهر يف  وافقــت ىلع إعــادة عقــد اجتمــاع ىلع مســتوى كب
برليــن؟ وكيــف تختلــف )إن كانــت تختلــف( هــذه املجموعــة عــن اللجنــة الرباعيــة حــول اليمــن؟
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الســفير	جوناثــان	أليــن: املجموعــة )+P5( التي اجتمعــت يف 17 ســبتمبر/أيلول 
ــي إلظهــار وحدتــه يف دعــم  مــن هــذا العــام هــي آليــة مهمــة للمجتمــع الدول
الســام املســتدام يف اليمــن وتجنــب خطــر املجاعــة. وتألفــت هــذه املجموعــة 
األوليــة، التــي اجتمعــت ىلع هامــش الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة األســبوع 
ــدول ذات  ــن )P5( وال ــس األم ــن يف مجل ــن األعضــاء الخمســة الدائمي املاضــي، م
ــة  ــن اململك ــة م ــة الرباعي ــون اللجن ــن. تتك ــأن اليم ــد بش ــي الرائ ــوت التاريخ الص
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة واإلمــارات والســعودية وتســاعد يف 
تنســيق عملهــم. ىلع ســبيل املثــال، التقــى مبعوثــو اللجنــة مؤخــًرا ملناقشــة 
أفضــل الســبل لدعــم اســتقرار االقتصــاد اليمنــي. تدعــم هــذه املجموعــات التــي 
تتصــف بالظهــور العــام اللقــاءات الخاصــة )التــي نعقدهــا باســتمرار( وتســمح لنــا 
ــا والتوصــل إلــى  بالتوضيــح لألطــراف أنــه يجــب عليهــم تنحيــة خافاتهــم جانًب
اتفــاق بشــكل عاجــل. الحــل السياســي هــو الســبيل الوحيــد للتخفيــف مــن أكبــر 

ــم. أزمــة إنســانية يف العال

مركــز	صنعــاء:	كان مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة منــذ اتفاقيــة ســتوكهولم يف أواخــر عــام 
2018 يف حالــة مــن االنتظــار فيمــا يتعلــق باليمــن، مانًحــا املبعــوث الخــاص الحالــي لألمــم املتحــدة 
حريــة واســعة إلجــراء املشــاورات مــع الحــد األدنــى مــن التدخــل. مــاذا ســتفعل اململكــة املتحــدة 
للتأثيــر ىلع ســلوك األطــراف املتحاربــة يف اليمــن ودفعهــم تجــاه تســوية ســلمية؟ هــل تؤيــد 
ــس  ــات مجل ــن عقوب ــد م ــتخدام املزي ــال اس ــن خ ــاص م ــوث الخ ــم املبع ــدة دع ــة املتح اململك

األمــن -املوجهــة ضــد األطــراف -للتأثيــر ىلع األطــراف ىلع األرض؟

الســفير	جوناثــان	أليــن: مــن خــال مزيــج مــن الدبلوماســية العامــة والخاصــة، 
تلعــب اململكــة املتحــدة دوًرا رائــًدا يف دعــم جهــود األمــم املتحــدة. باإلضافــة 
إلــى تيســيرها الجتمــاع مجموعــة )+P5( املذكــور أعــاه، كانــت اململكــة املتحــدة 
أيًضــا نشــطة يف إشــراك املنطقــة، ففــي 6 أكتوبر/تشــرين األول، تحــدث الوزيــر 
ــا يف وزارة  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــن الش ــؤول ع ــي )املس ــس( كليفرل )جيم
الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة( مــع وزيــر الخارجيــة اليمنــي حــول عمليــة 
ــاع  ــر الدف ــدث وزي ــبتمبر/أيلول، تح ــوب. ويف 8 س ــورات يف الجن ــام والتط الس
)بــن واالس( إلــى وزيــر الخارجيــة العمانــي بــدر البوســعيدي حــول دعــم املبعــوث 
ــن غريفيــث. ويف 2 ســبتمبر/أيلول، ناقــش رئيــس  الخــاص لألمــم املتحــدة مارت
ــد  ــر محم ــعودي األمي ــد الس ــي العه ــع ول ــن م ــون( اليم ــس جونس ــوزراء )بوري ال
ــال رأي  ــك راب مق ــة دوميني ــر الخارجي ــب وزي ــوز، كت ــلمان. ويف 1 يوليو/تم ــن س ب
مشــترك مــع نظيريــه الســويدي واألملانــي، ودعــوا املجتمــع الدولــي إلــى دعــم 

جهــود الســام.

يلعــب مجلــس األمــن دوًرا حيوًيا فهو يشــعل شــمعة وســط ظــام الصــراع، ويخضع 
الجهــات الفاعلــة إلــى املســاءلة، ويســاعد يف تحفيــز العمــل الدولــي. وتحقيًقــا 
ــوث  ــن املبع ــات م ــي إحاط ــهرًيا لتلق ــن ش ــس األم ــع مجل ــات، يجتم ــك الغاي لتل
الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث، وإحاطــات أخــرى مهمــة بمــا يف ذلــك 
مــن وكيــل األميــن العــام )للشــؤون اإلنســانية( مــارك لوكــوك ورئيــس بعثــة األمــم 
املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة أبهيجيــت جوهــا. تعــد القــرارات أداة أخــرى مهمة 
مــن أدوات مجلــس األمــن، فعلــى ســبيل املثــال أدان قــرار مجلــس األمــن الدولــي 
رقــم 2511 )2020( العنــف الجنســي املــروع يف اليمــن، وكذلــك اســتخدام األطفــال 
ــل  ــي أداة مهمــة يف تعطي ــن الدول ــس األم ــات مجل ــا تعــد عقوب ــزاع. كم يف الن
أعمــال األفــراد املســتهدفين ومحاســبتهم. ىلع الرغــم مــن ذلــك ينبغــي النظــر 
ــى  ــس األمــن إل ــات بشــكل اســتراتيجي، ونســعى يف مجل يف اســتخدام العقوب
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توظيــف العقوبــات لدعــم عمليــة الســام. وُيشــار إلــى أن فريــق الخبــراء قــد طــور 
مؤخــًرا مجموعــة أدلــة مقلقــة حــول املســؤول الحوثــي ســلطان زابــن.

ــًرا، أود أن أكــرر دعوتــي لألطــراف اليمنيــة -وأعنــي الحكومــة اليمنيــة بقــدر  أخي
مــا أعنــي الحوثييــن -للتعــاون مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة غريفيــث 
ــة  ــذة الفرص ــتغلق ناف ــن. س ــت ممك ــرب وق ــه يف أق ــة ىلع مقترحات واملوافق
ــن  ــع مارت ــل م ــراف يف العم ــدي األط ــن أي ــر بي ــى األم ــراع، ويبق ــذا الص ــاء ه إلنه
غريفيــث للتوصــل إلــى اتفــاق. األمــر بيدهــم حــول مــا إذا كانــوا مســتعدين للعمــل 
ــم  ــة. إن ل ــم الخاص ــو مصلحته ــط نح ــعي فق ــعبهم أو الس ــة ش ــق مصلح لتحقي
ــك. ــس األمــن مســتعًدا التخــاذ إجــراءات بشــأن ذل ــك يجــب أن يكــون مجل ــوا ذل يفعل

مركــز	صنعــاء: مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة هــو الهيئــة األبــرز يف العالــم لصــون الســلم 
واألمــن، وبصفــة اململكــة املتحــدة حاملــة القلــم يف ملــف اليمــن فإنهــا مكلفــة بصياغــة بيانــات 
ــه، تقــدم  ــق بالصــراع املســتمر. يف الوقــت ذات ــا يتعل ــس األمــن لهــذا الغــرض فيم ــرارات مجل وق
ــعودية  ــوده الس ــذي تق ــكري ال ــف العس ــتي للتحال ــكري واللوجس ــم العس ــدة الدع ــة املتح اململك
وهــي طــرف رئيســي يف الحــرب يف اليمــن. كيــف تــرد ىلع النقــاد الذيــن يقولــون إن هــذا يخلــق 
ــة تدخــات مجلــس األمــن املتعلقــة باليمــن؟ ومــن  ــح يقــّوض حيادي ــا متأصــًا يف املصال تضارًب
الجديــر اإلشــارة إلــى أن املزيــد مــن املشــاركة مــع التحالــف خــال الســنوات الخمــس املاضيــة لــم 
ــاكات  ــع انته ــن أو يمن ــدارس أو املدنيي ــعودية للم ــادة الس ــف بقي ــف التحال ــرورة قص ــف بالض يوق

القوانيــن اإلنســانية الدوليــة.

ــق  ــد لتحقي ــن: التســوية السياســية هــي الســبيل الوحي ــان	ألي الســفير	جوناث
االســتقرار ىلع املــدى الطويــل يف اليمــن ومعالجــة األزمــة اإلنســانية املتفاقمــة. 
ونحــن ندعــم عمليــة الســام التــي يقودهــا املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة 
مارتــن غريفيــث دعًمــا كامــًا، ونحــث األطــراف ىلع املشــاركة البنــاءة يف هــذه 
العمليــة. تلعــب اململكــة املتحــدة دوًرا قيادًيــا يف االســتجابة لألزمــة يف اليمــن 
ــا الدبلوماســي. اســتخدمت  ــن خــال اســتجابتها اإلنســانية واســتخدام نفوذه م
اململكــة املتحــدة دورهــا كحامــل قلــم يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 

للمســاعدة يف دفــع عمليــة الســام يف اليمــن إلــى األمــام.

تطبــق اململكــة املتحــدة أحــد أكثــر أنظمــة مراقبــة الصــادرات شــموال يف العالــم، 
وتتعامــل اململكــة املتحــدة مــع مزاعــم وجــود انتهــاكات للقانــون الدولــي 
اإلنســاني بجديــة بالغــة. لــن نصــدر أي تراخيــص تصديــر لألســلحة عندمــا يكــون 
ــي  ــون الدول ــر للقان ــاكات خطي ــدوث انته ــة ح ــة واحتمالي ــر واضح ــاك مخاط هن
اإلنســاني. ُيقّيــم كل طلــب ترخيــص تقييًمــا صارًمــا وفًقــا للمعايير املوحــدة إلصدار 
تراخيــص تصديــر األســلحة ىلع صعيــد االتحــاد األوروبــي والصعيــد الوطنــي. تثيــر 
اململكــة املتحــدة بانتظــام أهميــة القانــون الدولــي اإلنســاني وإجــراء تحقيقــات 
شــاملة وقاطعــة يف االنتهــاكات املزعومــة مــع الســعودية بمــا يف ذلــك ىلع 

املســتويات العليــا.
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مركــز	صنعــاء: لقــد مــرت خمــس ســنوات ونصــف منــذ اعتمــاد قــرار مجلــس األمــن رقــم 2216، هــل 
تعتقــد أن هــذا القــرار بحاجــة إلــى التحديــث أو االســتبدال؟ إذا كان األمــر كذلــك يف رأيــك، مــا الــذي 

يجــب أن يتضمــن قــرار مجلــس األمــن الدولــي الجديــد؟

الســفير	جوناثــان	أليــن:	نعتقــد أن قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2216 
ــه، ويعطــي مجــاال لعمــل املبعــوث الخــاص  ــرر ل ــذي ُق ــا للغــرض ال مناســب حالًي
ــام  ــق س ــة لتحقي ــل فرص ــي أفض ــدة ه ــم املتح ــة األم ــدة. عملي ــم املتح لألم
مســتدام يف اليمــن ولــذا فإننــا نشــجع األطــراف ىلع املشــاركة بشــكل بنــاء يف 
مقترحــات املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث. نحــن نــدرك أنــه 
مــن املحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لقــرار مــن مجلــس األمــن الدولــي لتأييــد أي 

اتفــاق الحــق يتــم التوصــل إليــه.

ــو  ــدة كعض ــة املتح ــة اململك ــي، وخاص ــن الدول ــس األم ــيفعله مجل ــذي س ــا ال ــاء: م ــز	صنع مرك
دائــم، للتأثيــر ىلع قــرار الحوثييــن بشــأن ناقلــة النفــط صافــر والتــي تحتجــز منطقــة البحــر األحمــر 
بأكملهــا كرهينــة مــن خــال منــع وصــول خبــراء األمــم املتحــدة إليهــا؟ مــا الــذي يفعلــه املجتمــع 

الدبلوماســي ملنــع هــذه الكارثــة الوشــيكة؟

ــن: لقــد وضعــت اململكــة املتحــدة هــذه القضيــة ىلع  ــان	ألي الســفير	جوناث
جــدول األعمــال الدولــي، فقــد حــددت األبحــاث املمولــة مــن اململكــة املتحــدة 
ــرب  ــن تس ــرات م ــع م ــر بأرب ــرب أكب ــو تس ــة -وه ــكله الناقل ــذي تش ــد ال التهدي
إكســون فالديــز ويمكــن أن يكلــف مــا يصــل إلــى 20 مليــار دوالر -وقــد اســتخدمت 
األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة )هــذه األبحــاث( لدعــم تقييماتهمــا. كمــا دعت 
ــن  ــس األم ــتقلة ملجل ــة مس ــى جلس ــا إل ــع أملاني ــل م ــدة بالعم ــة املتح اململك
ــي ىلع أن الحوثييــن  ــد وإيجــاد إجمــاع دول ــادة الوعــي بهــذا التهدي ــي لزي الدول
بحاجــة إلــى منــح األمــم املتحــدة ىلع وجــه الســرعة حــق الوصــول إلــى ناقلــة 

ــة. النفــط لتقييــم حالتهــا وإجــراء إصاحــات عاجل

دائمــا مــا نذكــر الناقلــة صافــر يف تعاماتنــا مــع الحوثييــن بشــكل مباشــر ومــع 
ــة اليمنــي  ــر الخارجي ــي مــع وزي ــر كليفرل ــن، حيــث ناقشــها الوزي الشــركاء الدوليي
ــدر  ــن بن ــد ب ــعودي خال ــفير الس ــع الس ــرين األول، وم ــي يف 6 أكتوبر/تش الحضرم
ــر يف  ــادل الجبي ــعودي ع ــة الس ــر الخارجي ــب وزي ــع نائ ــطس/آب، وم يف 5 أغس
20 يونيو/حزيــران. ودعــا وزيــر الخارجيــة املجتمــع الدولــي إلــى بــذل املزيــد مــن 
ــم  ــة األم ــة بعث ــهيل مهم ــة ىلع تس ــن للموافق ــط ىلع الحوثيي ــود للضغ الجه
املتحــدة خــال االجتمــاع الــوزاري ملجموعــة )+P5( املذكــور أعــاه بشــأن اليمــن 
والــذي شــارك الوزيــر يف اســتضافته يف 17 ســبتمبر/أيلول. مــن املهــم أن تظــل 
ــى أن  ــي إل ــع الدول ــام( املجتم ــة )اهتم ــر يف طليع ــط صاف ــة النف ــة ناقل قضي
يســّهل الحوثيــون وصــول األمــم املتحــدة إلــى الناقلــة ويســمحون بحل املشــكلة. 
وبالنظــر إلــى موقــع الســفينة، مــن الواضــح أن الحوثييــن هــم املعرقلــون وهــم 

الذيــن سيحاســبون يف حــال حــدوث تســرب.

ســاهمت اململكــة املتحــدة بالفعــل بمبلــغ 2.5 مليــون جنيــه إســترليني لتمويــل 
بعثــة األمــم املتحــدة )لتقييــم حالــة( الناقلــة النفطيــة، ونحــن نــدرس مــا يمكننــا 

القيــام بــه أكثــر لدعــم األمــم املتحــدة يف تطويــر خطــط طــوارئ قويــة.
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التطورات	يف	الواليات	املتحدة	األمريكية

الكونغرس	يحقق	يف	إجراءات	بيع	األسلحة

تشــير أربــع مذكــرات داخليــة لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة صــدرت يف 15 ســبتمبر/أيلول إلــى 
ــي  ــف العرب ــر مبيعــات األســلحة للتحال ــت إخفــاء معلومــات متعلقــة بتأثي ــوزارة حاول أن ال
ــؤون  ــة الش ــس لجن ــل، رئي ــوت إنج ــي إلي ــب األمريك ــدر النائ ــن. أص ــن اليمنيي ىلع املدنيي
الخارجيــة يف مجلــس النــواب، املذكــرات املتبادلــة بيــن مســؤول سياســي كبيــر يف وزارة 

الخارجيــة ومحــام للــوزارة ومكتــب املفتــش العــام الداخلــي بالــوزارة.

يؤكــد إنجــل أن املذكــرات تظهــر محاولــة التدخــل يف تقريــر للمفتــش العــام، الــذي يعمــل 
بمثابــة مراقــب داخلــي لإلبــاغ عــن أي ســوء ســلوك محتمــل، ومحاولــة إلخفــاء املعلومــات 

حــول الخســائر املحتملــة يف صفــوف املدنييــن عــن الكونغــرس والجمهــور.]51]

كانــت املذكــرات جــزء مــن تحقيقــات الديمقراطييــن يف الكونغــرس يف مابســات 
اســتبدال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب للمفتــش العــام ســتيف لينيــك يف 12 يونيــو/
حزيــران 2020.]52] تضمنــت آخــر األمــور التــي كان لينيــك يحقــق فيهــا، تكليــف وزيــر الخارجية 
مايــك بومبيــو موظًفــا يحصــل ىلع أجــره مــن أمــوال دافعــي الضرائــب ألداء مهام شــخصية، 
ــريع  ــل تس ــن أج ــار 2019 م ــوارئ يف مايو/أي ــر الط ــل تدابي ــة لتفعي ــة وزارة الخارجي وحج
ــذي  ــر ال ــارات -التدبي ــعودية واإلم ــى الس ــارات دوالر إل ــة 8 ملي ــلحة بقيم ــع أس ــة بي عملي
ــك وخمســة  ــال ترامــب ليني ــا أق مكــن إدارة ترامــب مــن تجــاوز موافقــة الكونغــرس.]53] كم
ــى  ــا أدى إل ــابيع مم ــتة أس ــرة س ــال فت ــة خ ــن إدارات مختلف ــن م ــن آخري ــين عامي مفتش

ــر.]54] إجــراء الكونغــرس تحقيقــات يف األم

تناقــش املذكــرات األربــع التــي يرجــع تاريخهــا مــن 10 يوليو/تمــوز 2020 إلــى 3 أغســطس/
ــات  ــة يف مبيع ــم دور وزارة الخارجي ــي ُتقيِّ ــام الت ــش الع ــر املفت ــودة تقري آب 2020 مس
ــي  ــة ه ــة وزارة الخارجي ــت حج ــة.]55] كان ــة بدق ــر املوجه ــك الذخائ ــا يف ذل ــلحة، بم األس
االمتيــاز التنفيــذي لتبريــر إزالــة املحتــوى الــذي تعتبــره حساًســا.]56] ويف مذكــرة بتاريــخ 10 
يوليو/تمــوز، جــادل آر. كارك كوبــر، مســاعد وزيــر الخارجية للشــؤون السياســية والعســكرية، 
يف جــزء مــن التقريــر ينصــح وزارة الخارجيــة بـ”تحديــث تحليلهــا للمخاطــر القانونيــة 

]51] "إنجــل يصــدر ســجات تظهــر محاولــة وزارة الخارجيــة إخـفـاء الحقائــق يف تقريــر املفتــش العــام بــوزارة الخارجيــة ـحـول مبيعــات األســلحة"، مجلــس النــواب 
https://foreignaffairs..gov/2020/9/engel-releases-records-showing-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   15 الخارجيــة،  الشــؤون  لجنــة  األمريــي، 

state-department-s-attempt-to-hide-facts-in-oig-arms-sales-report

https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/0/ ،2020 52] إليوت إل إنجل، رسالة إىل وزير الخارجية األمريي مايك بومبيو، 12 يونيو/حزيران[
e/0e547195-4993-4968-91a9-65574c7cb783/2346FB3B7DB273EECAF56EEC6723AAE1.6-12-2020.-ele-letter-to-pompeo-on-

bulatao-linick.pdf

]53] جينيفــر ســبينديل، "نعــم، يمكــن لرامــب تجــاوز الكونغــرس وبيــع األســلحة إىل اململكــة العربيــة الســعودية -حتــى يف حــال اعــراض الجمهوريــن"، واشــنطن 
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/30/yes-trump-can-override-congress-sell-  ،2019 مايو/ايــار   30 بوســت، 

/weapons-saudi-arabia-even-over-republican-objections

https://www.cbsnews.com/news/ ،2020 54] ميليســا كويــن، "املراقــب الداخــي الــذي طــرده ترامــب أو اســتبدل"، أخبــار يس بــي إس، 19 مايو/أيــار[
/trump-inspectors-general-internal-watchdogs-fired-list

مجلــس  األســلحة"،  مبيعــات  ـحـول  الخارجيــة  بــوزارة  العــام  املفتــش  تقريــر  يف  الحقائــق  إخـفـاء  الخارجيــة  وزارة  محاولــة  تظهــر  ســجات  يصــدر  ]55] "إنجــل 
https://foreignaffairs.house.gov/2020/9/engel-releases-records- ،2020 النــواب األمريــي، لجنــة الشــؤون الخارجيــة، 15 ســبتمرب/أيلول

showing-state-department-s-attempt-to-hide-facts-in-oig-arms-sales-report

]56] جوشــوا إل.دوروســن، مذـكـرة ـحـول التنقيــح ملراجعــة املفتــش العــام، الصــادرة عــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريــي، 27 يوليو/تمــوز 
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/5/e/5e355554-e23b-4163-a2f6-beeced6ef14c/4D5447ED77734F800FB2EF  ،2020

7749EFEE08.3.-july-27-department-response-to-request-for-clarification-on-redactions-sbu-003-.pdf
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ــى الســعودية واإلمــارات لدعــم  ــر املوجهــة بدقــة إل والسياســية املرتبطــة بنقــل الذخائ
ــض  ــة ببع ــة األمريكي ــعور الحكوم ــى ش ــذا إل ــير ه ــن”.]57] ويش ــف يف اليم ــات التحال عملي

ــف يف اليمــن. املخــاوف بشــأن املســؤولية واملخاطــر يف دعــم التحال

أمــا إدارة ترامــب فتؤكــد بأنهــا اتخــذت خطــوات للتقليــل مــن الخســائر يف صفــوف 
املدنييــن مــن خــال سياســة الواليــات املتحــدة لنقــل األســلحة التقليديــة،]58] ولكــن ليــس 
مــن الواضــح إذا ُنفــذت هــذه الخطــوات بالفعــل، أو إلــى أي مــدى ُنفــذت، وإذا كانــت فعالــة.

واشنطن	تطالب	الحوثيين	بوقف	هجومهم	ىلع	مأرب	وتدرس	تصنيف	
الحوثيين	كجماعة	إرهابية

دعــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة يف 22 ســبتمبر/أيلول جماعــة الحوثييــن املســلحة إلــى 
وقــف الهجمــات ىلع محافظــة مــأرب وضــد الســعودية إثــر اجتمــاع لوفــد أمريكــي بشــأن 

اليمــن ىلع هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.]59]

وأتــت هــذه الدعــوة مــع اقتــراب املعــارك مــن مدينــة مــأرب، مركــز املحافظــة، يف الوقــت 
الــذي تــدرس إدارة ترامــب تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة كمنظمــة إرهابيــة وتصنيف 

كبــار قادتهــا كإرهابييــن عاملييــن.]60]

إن مقتــرح تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة كتنظيــم إرهابــي، الــذي أوردتــه صحيفــة 
واشــنطن بوســت يف 26 ســبتمبر/أيلول وُنســب إلــى مســؤولين لــم يفصــح عــن اســمهم 
ــاعدة  ــم املس ــة تقدي ــامة جريم ــورة جس ــن خط ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــب، م يف إدارة ترام
للحوثييــن؛ وهــي خطــوة يمكــن أن توّســع الفجــوة املتناميــة بيــن نهــج واشــنطن تجــاه 

إيــران ونهــج حلفائهــا األوروبييــن األكثــر مرونــة.

ــن  ــدوان الحوثيي ــأن “ع ــتمر بش ــق املس ــى القل ــا إل ــة يف بيانه ــارت وزارة الخارجي ــا أش كم
ــم  ــه األم ــذي تفرض ــلحة ال ــر األس ــاك لحظ ــة يف انته ــلحة إيراني ــحنات أس ــوم بش املدع

املتحــدة”.]61]

بــدأ الحديــث عــن مقتــرح التصنيــف بعــد أقــل مــن أســبوع مــن إصــدار ترامــب لقــرار تنفيــذي 
ــران. وقــد نــص القــرار الصــادر يف 21 ســبتمبر/ ــات األمريكيــة ضــد إي أمــر بتوســيع العقوب
أيلــول ىلع إدراج املزيــد مــن الكيانــات واألفــراد تحــت ضوابــط وقيــود التصديــر وتجميــد 

العــام -مراجعــة دور وزارة  العــام، "الــرد عــى مســودة تقريــر مكتــب املفتــش  ]57] مذـكـرة وزارة الخارجيــة للشــؤون السياســية والعســكرية إىل مكتــب املفتــش 
https://foreignaffairs.  ،2020 يوليو/تمــوز   10 املتحــدة"،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إىل  األســلحة  نقــل  عمليــات  يف  الخارجيــة 
house.gov/_cache/files/6/8/68a68b4c-f4f4-4b7b-a51b-6bc9ede266d3/474A865C629FB3EC00B972C60C6E8943.1.-july-10-

department-response-to-draft-report-redacted-by-department-.pdf

]58] آر كارك كوبــر، "ملــاذا طــردت إدارة ترامــب املفتــش العــام لــوزارة الخارجيــة؟"، خطــاب أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريــي، 1:16:20 - 
https://youtu.be/Q5gev8ONn50?t=4623 ،2020 1:20:25، 16 سبتمرب/أيلول

]59] مورغان أورتاغوس، "يجب الوفاء بالتعهدات اإلنسانية، عى الحوثين وقف األعمال العدائية لتحقيق االستقرار يف اليمن"، وزارة الخارجية األمريكية، 
https://www.state.gov/humanitarian-pledges-must-be-met-houthis-must-stop-hostilities-to-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   22

/stabilize-yemen

إرهابيــة"،  كمجموعــة  اليمــن  يف  إـيـران  مــن  املدعومــن  املتمرديــن  تصنيــف  تــدرس  املتحــدة  "الواليــات  ناكاشــيما،  وإلــن  هدســون  وجــون  رايــان  ]60] ميــي 
https://www.washingtonpost.com/national-security/us-yemen-houthi-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   26 بوســت،  واشــنطن 

terrorism/2020/09/25/996b2012-fc17-11ea-830c-a160b331ca62_story.html

]61] مورغان أورتاغوس، "يجب الوفاء بالتعهدات اإلنسانية، عى الحوثين وقف األعمال العدائية لتحقيق االستقرار يف اليمن"، وزارة الخارجية األمريكية، 
https://www.state.gov/humanitarian-pledges-must-be-met-houthis-must-stop-hostilities-to-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   22

/stabilize-yemen
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األصــول بســبب تورطهــم املزعــوم يف البرنامــج النــووي اإليرانــي وكذلــك برامــج الصواريــخ 
واألســلحة التقليديــة.]62] يف حيــن أن تصنيــف الحوثييــن رســمًيا كإرهابييــن يمكــن أن يقّوي 
موقــف واشــنطن ضــد إيــران، إال أنــه قــد يعيــق العمليــات اإلنســانية يف املناطــق التــي 
يســيطر عليهــا الحوثيــون ويعّقــد أي جهــود أمريكيــة للمشــاركة السياســية البنــاءة نحــو 

إنهــاء الحــرب.

التطورات	اإلقليمية

إيران	تقر	بتبادل	الخبرات	يف	مجال	األسلحة	مع	جماعة	الحوثيين

قــال متحــدث عســكري إيرانــي يف 22 ســبتمبر/أيلول إن إيــران تبادلــت خبرتهــا يف مجــال 
التكنولوجيــا الدفاعيــة مــع جماعــة الحوثييــن املســلحة، وأن الحوثييــن أصبحــوا قادريــن 

اآلن ىلع صنــع طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ وأســلحة أخــرى.]63]

كمــا نفــى العميــد أبــو الفضــل شــكرجي، الناطــق باســم القــوات اإليرانيــة، االتهامــات بــأن 
إيــران زودت الحوثييــن بصواريــخ أو طائــرات مســيرة، ولكنــه أشــار إلــى أن إيــران ليســت يف 
ــك  ــا وذل ــان واليمــن مجاًن وضــع يمكنهــا مــن مســاعدة حلفائهــا يف ســوريا والعــراق ولبن
ــرض  ــادة ف ــن إع ــه ع ــر من ــزء كبي ــم يف ج ــي الناج ــادي اإليران ــاش االقتص ــبب االنكم بس
العقوبــات األمريكيــة، ممــا يشــير إلــى أن الحوثييــن يدفعــون ثمــن املســاعدة اإليرانيــة.]64]

تعــد تعليقــات شــكرجي أكثــر إقــرار مفصــل عــن الدعــم اإليرانــي. فلطاملــا اتهــم الشــركاء 
ــن  ــران بدعــم جماعــة الحوثيي ــات املتحــدة، إي ــارات والوالي ــف، الســعودية واإلم يف التحال
املســلحة بالســاح، لكــن إيــران دائًمــا مــا تــراوغ عنــد التطــرق ملــدى تورطهــا يف الصــراع 
اليمنــي. كمــا نفــى مســؤولون عســكريون إيرانيــون يف مناســبات ســابقة االتهامــات التــي 
ــم  ــن تقتصــر ىلع تقدي ــن إن عاقتهــم بجماعــة الحوثيي ــف، قائلي أطلقهــا شــركاء التحال

املســاعدة االستشــارية، وامتنعــوا عــن قــول املزيــد.]65]

قــد تكــون ســيطرة اإليرانييــن املباشــرة ىلع الحوثييــن أقــل ممــا يتــم تصويــره يف بعــض 
األحيــان،]66] ولكــن تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن العاقــة بيــن الطرفين تشــمل أيًضــا مبيعات 
األســلحة. خلــص فريــق الخبــراء التابــع لألمــم املتحــدة بشــأن اليمــن يف تقريــره لعــام 2018 
إلــى أن طائــرات صمــاد املســيرة التــي تســتخدمها قــوات الحوثييــن مصدرهــا إيــران.]67] األمــر 
املهــم اآلخــر هــو هجمــات 2019 ىلع أرامكــو والتــي تبنتهــا جماعــة الحوثييــن املســلحة 

]62] دونالــد ج. ترامــب، "بيــان مــن الرئيــس بشــأن القيــود الجديــدة عــى مســاعي إيــران النوويــة والصواريــخ الباليســتية واألســلحة التقليديــة"، البيــت األبيــض، 21 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-new-restrictions- ،2020 سبتمرب/أيلول

/irans-nuclear-ballistic-missile-conventional-weapons-pursuits

https://www.tasnimnews.com/en/ ،2020 63] "إـيـران زودت اليمــن بالـخـربة الدفاعيــة: املتحــدث الرســمي"، وكالــة أنـبـاء تســنيم، 22 ســبتمرب/أيلول[
بتنشــيط  ملتزمــة  إـيـران  "متحــدث:   ،news/2020/09/22/2354460/iran-has-supplied-yemen-with-defense-know-how-spokesman

https://en.farsnews.ir/newstext.aspx?nn=13990701000738 ،2020 22 أيلول/ســبتمرب  الدـفـاع الجــوي الســوري"، وكالــة أنـبـاء فــارس، 

]64] املصدر نفسه.

https://www.tasnimnews.com/en/ ،2020 65] "إـيـران زودت اليمــن بالـخـربة الدفاعيــة: املتحــدث الرســمي"، وكالــة أنـبـاء تســنيم، 22 ســبتمرب/أيلول[
news/2020/09/22/2354460/iran-has-supplied-yemen-with-defense-know-how-spokesman

https:// ،115 2020، ص.  الثــاين  ]66] "مــآالت الحــروب الضالــة – تقريــر اليمــن الســنوي 2019"، مركــز صنـعـاء للدراســات االـسـراتيجية، 30 يناير/كانــون 
sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2019_ar.pdf

https://www.un.org/en/ga/search/ ،32 .الثــاين 2018، ص يناير/كانــون   26 األمــم املتحــدة،  باليمــن"،  املعنــي  الـخـرباء  لفريــق  النهــايئ  ]67] "التقريــر 
view_doc.asp?symbol=S/2018/594
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ــز  ــدر ملرك ــا مص ــي وصفه ــران، والت ــدة إلي ــات املتح ــعودية والوالي ــن الس ــبتها كل م ونس
ــن  ــخ يف حي ــران الصواري ــت إي ــث أطلق ــن، حي ــن الطرفي ــقة بي ــة منس ــا ضرب ــاء بأنه صنع

هاجــم الحوثيــون باســتخدام طائــرات مســيرة.]68]

موجز	بالتطورات	الدولية	األخرى:

14	ســبتمبر/أيلول: أعلنــت ثــاث منظمــات غيــر حكوميــة بلجيكيــة أنهــا قدمــت  •
اســتئناًفا ىلع قــرار صــدر مؤخــرًا عــن مجلــس الدولــة يقضــي بتعليــق جزئــي فقــط 
للتراخيــص املمنوحــة مــن إقليــم والونيــا لتصديــر األســلحة إلــى الســعودية.]69] وقــد 
عّلقــت محكمــة إداريــة ســابًقا، بنــاء ىلع شــكوى قدمتهــا عــدة منظمــات حقوقية، 
ــي الســعودي ولكــن ليــس للحــرس امللكــي الســعودي،  التراخيــص للحــرس الوطن

ويســعى االســتئناف إلــى توســيع التعليــق ليشــمل الحــرس امللكــي الســعودي.

ــلحة  • ــر األس ــق بتصدي ــراًرا يتعل ــي ق ــان األوروب ــد البرمل ــبتمبر/أيلول: اعتم 17	س
ــط  ــي تضب ــام 2008 والت ــا ع ــم تبنيه ــي ت ــتركة الت ــد املش ــذ القواع ــز تنفي لتعزي
صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات العســكرية مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد 
األوروبــي.]70] وحــث البرملــان الــدول األعضــاء ىلع االمتنــاع عــن بيــع األســلحة وأي 
معــدات عســكرية أخــرى لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والحكومــة اليمنية 
وأطــراف أخــرى يف النــزاع، مشــيًرا إلــى أن مثــل هــذه الصــادرات مــن شــأنها انتهــاك 
ــدول  ــرار ال ــا الق ــا دع ــح. كم ــكل واض ــام 2008 بش ــترك لع ــي املش ــف األوروب املوق
األعضــاء إلــى االمتنــاع عــن تصديــر تكنولوجيــا املراقبــة إلــى الســعودية واإلمــارات 

ــي. ــن كونهــا يمكــن أن تســهل مــن ممارســات القمــع الداخل ومصــر والبحري

ــن  • ــد م ــات الح ــا مجموع ــدا منه ــة يف كن ــت 39 منظم ــبتمبر/أيلول: وقع 17	س
التســلح ومجموعــات حقوقيــة رســالة موجهــة إلــى رئيــس الــوزراء جاســتن تــرودو 
تحثــه ىلع وقــف مبيعــات األســلحة الكنديــة إلــى الســعودية.]71] ويف وقــت ســابق 
مــن الشــهر، ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم املتحــدة بشــأن اليمــن كنــدا 
ألول مــرة ضمــن قائمــة الــدول التــي تبيــع األســلحة ألطــراف النــزاع يف اليمــن.]72] 
وبلغــت صــادرات املعــدات العســكرية الكنديــة للســعودية والتــي شــملت املركبات 
ــغ 86  ــام 2019 إذ بل ــي يف ع ــتوى قياس ــي مس ــكل رئيس ــة بش ــة الخفيف املدرع
مليــار دوالر كنــدي،]73] أي أكثــر مــن ضعــف مبيعاتهــم عــام 2018 والتــي بلغــت 1.28 

https://  ،37 2020، ص.  الثــاين  يناير/كانــون  للدراســات االـسـراتيجية، 30  مركــز صنـعـاء  الســنوي 2019"،  اليمــن  تقريــر   – الضالــة  الحــروب  ]68] "مــآالت 
sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2019_en.pdf

]69] "تسليم أسلحة بلجيكية إىل اململكة العربية السعودية: استئناف جديد إىل مجلس الدولة من قبل عدة منظمات غر حكومية"]بالفرنسية[، سودينفو، 
https://www.sudinfo.be/id250507/article/2020-09-14/armes-belges-livrees-larabie-saoudite-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   14

nouveau-recours-au-conseil-detat-de

  ،2020 ســبتمرب/أيلول   17 األوروبــي،  الربملــان  املـشـرك"  املوقــف  تنفيــذ  األســلحة:  تصديــر  بشــأن   2020 ســبتمرب/أيلول   17 بتاريــخ  األوروبــي  الربملــان  ]70] "ـقـرار 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0224_EN.pdf

ذا  اليمــن"،  ـحـرب  تأجيــج  يف  كنــد  دور  ذكــر  بعــد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إىل  األســلحة  صــادرات  وقــف  عــى  تــرودو  "حــث  تشــيس،  ]71] ســتيفن 
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-urged-to-end-  ،2020 ســبتمرب/أيلول   17 ميــل،  أنــد  جلــوب 
arms-exports-to-saudi-arabia-after-canada-cited/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_

campaign=Shared+Web+Article+Links

]72] املصدر نفسه.

https://www.sipri. ،6 .73] "صادرات السلع العسكرية 2019"، عاقات خارجية عرب معهد ستوكهولم الدويل ألبحاث السام، يوليو/تموز 2020، ص[
org/sites/default/files/2020-07/canada_2019_eng_0.pdf
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مليــار دوالر كنــدي.]74] يف 15 ســبتمبر/أيلول، نشــر موقــع Ricochet للصحافــة 
ــة  ــار الدولي ــدون طي ــرات ب ــروب الطائ ــدا يف ح ــن دور كن ــًرا ع ــتقصائية تقري االس
 L3Harris مــن خــال تكنولوجيــا الطائــرات املســيرة التــي صدرتهــا شــركة الدفــاع
Wescam ومقرهــا أونتاريــو. الجديــر بالذكــر هــو أن بعــض الطائــرات املســيرة التــي 
تســتخدمها الســعودية واإلمــارات يف اليمــن تحتــوي ىلع تكنولوجيــا توفــر خدمــة 

ــر.]75]  مراقبــة الحركــة الجويــة مــن هــذه الشــركة بحســب التقري

https:// ،6 .74] "صــادرات الســلع العســكرية 2018"، عاقــات خارجيــة كنــدا عــرب معهــد ســتوكهولم الــدويل ألبحــاث الســام، 20 يونيو/حزـيـران 2019، ص[
www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/canada_2018_eng.pdf

https://ricochet.media/en/3282/  ،2020 ســبتمرب/أيلول   ،Ricochet املـسـرة"  الطاـئـرات  حــروب  يف  كنــدا  دور  عــن  "الكشــف  هورلــر،  ]75] جــون 
unmasking-canadas-role-in-the-drone-wars



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب األبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، أماني حمد، 
حســام ردمــان، حمــزة الحمــادي، ريان بيلي، زياد اإلرياني، سبنســر أوســبرغ، 

ســوزان ســيفريد، عبدالغنــي اإلريانــي، علــي الديلمي، فارع المســلمي، 
فيكتوريــا ســاور، ماجــد المذحجــي، ماغنــوس فيتــز، نزيهــة بعاصيري، هانا 

باتشــيت، وليــد الحريري وياســمين اإلرياني.
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