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

افتتاحية مركز صنعاء
ست سنوات منذ استيالء الحوثيين ىلع صنعاء :هل ينجحون يف
ابتالع اليمن؟
اســتولت جماعــة الحوثييــن املســلحة (أنصــار اهلل) ،ىلع صنعــاء يف  21ســبتمبر/أيلول
 ،2014ولــم يتوقــع أحــد حينهــا أن العاصمــة اليمنيــة ســتبقى بقبضتهــا بعــد مــرور ســت
ســنوات .ولكــن لــو نظرنــا إلــى املســتقبل -إلــى الســنوات الســت املقبلــة مــن اليــوم
فــإن مســارات الحــرب الحاليــة وتداعياتهــا تنــذر بــأن الجماعــة لــن تــزداد إال قــوة ورسـ ًـوخا
يف الســلطة ىلع رأس الدولــة التــي يعيــدون تفصيلهــا ىلع مقاســهم .هــذا االحتمــال
املتزايــد ملــا قــد يبــدو عليــه مســتقبل البــاد يجــب أن ينــذر معظــم اليمنييــن والقــادة
اإلقليمييــن واملجتمــع الدولــي ىلع حــد ســواء.
صارخــا ىلع تحــول ا ُ
ُيعــد الحوثيــون مثـ ً
ً
ضطهديــن؛ إذ صعــدوا ىلع
ضطهديــن إلــى ُم
مل
ـال
َ
ِ
الســاحة اليمنيــة مــن مجتمــع مهمــش داخــل الطائفــة الزيديــة يف محافظــة صعــدة
شــمالي اليمــن ،وخــال العقــد األول مــن القــرن الحالــي ،شــنت الحكومــة املركزيــة ،إبــان
حكــم الرئيــس الســابق علــي عبــداهلل صالــح ،ســتة حــروب وحشــية ضدهــم .ولكــن يف
نهايــة املطــاف ،لــم ُيهــزم املقاتلــون الحوثيــون ،بــل بــرزوا ىلع املشــهد كمتمرســين يف
القتــال ،بينمــا تــرك املــوت والســجن والتعذيــب يف الكثيــر منهــم ندو ًبــا غائــرة ،وســاعد
يف ترســيخ أيديولوجيــة متشــددة.
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وبعــد أن ألهــم الربيــع العربــي الثــورة اليمنيــة عــام  ،2011أُطيــح بصالــح يف  ،2012وخَلفــه
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
الحوثيــون بإعــادة دعــم الوقــود ومكافحــة الفســاد ،وأكســبهم ذلــك قــدًرا مــن الترحيــب
عندمــا ســيطروا ىلع العاصمــة صنعــاء ،وخــال هــذه املرحلــة كانــوا قــد تحالفــوا مــع
ً
الحقــا ىلع هــادي والحكومــة اليمنيــة
صالــح ،وأم ّنــوا بذلــك غطــا ًء شــعب ًيا إضاف ًيــا لالنقــاب
املعتــرف بهــا دول ًيــا.
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
بعيــدا عــن خطــوط املواجهــة ،اعتمــد الحوثيــون بشــكل
بالتدخــل يف الحــرب .ولكــن
ً
كبيــر ىلع صالــح وحزبــه ،حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ،لتولــي الشــؤون الدبلوماســية
والسياســية والبيروقراطيــة للدولــة ،وهــي مجــاالت باتــوا فيهــا اآلن خبــراء ،يف تعبيــر
واضــح للميــزات املدهشــة يف صعودهــم إلــى الســلطة.
وبحلــول أواخــر  ،2017حيــن قتــل الحوثيــون صالــح ،كانــوا قــد تعلمــوا كيفيــة اســتخدام
أدوات الدولــة وإدارة املــوارد املاليــة واالقتصــاد لتعزيــز هيمنتهــم املحليــة أكثــر وأكثــر ،مــا
ســمح لهــم بفــرض وترســيخ ســلطة مطلقــة ىلع معظــم شــمال اليمــن.
جــاء اتفــاق ســتوكهولم أواخــر  2018ليغ ّيــر مســار الحــرب ،بعــد أن أوقــف هجــوم القــوات
اليمنيــة املدعومــة مــن اإلمــارات ىلع مدينــة الحديــدة الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن.
وكان الحوثيــون متحصنــون للغايــة داخــل املدينــة؛ مــا هــدد بإطالــة أمــد املعركــة يف
ازدحامــا ،وبالتالــي تعريــض مالييــن اليمنييــن
مينائهــا ،الــذي ُيعــد أكثــر موانــئ اليمــن
ً
لخطــر املجاعــة ،لتضطــر القــوى الغربيــة إلــى التدخــل ووقــف الهجــوم.
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
ـدا عــن مدينــة ومينــاء
وإعاقــة األمــم املتحــدة يف تنفيــذ خطــة إعــادة انتشــار القــوات بعيـ ً
دروســا يف كيفيــة التالعــب
الحديــدة ،كمــا نــص اتفــاق ســتوكهولم ،ملقنيــن بذلــك
ً
باملجتمــع الدولــي.
وهكــذا ،لــم يحافــظ الحوثيــون ىلع الحديــدة تحــت ســيطرتهم وحســب ،بــل أصبحــوا ً
أيضــا
تحــت حمايــة األمــم املتحــدة مــن أي هجــوم مســتقبلي ،وســمح لهــم ذلــك باســتعادة
زمــام املبــادرة العســكرية تدريج ًيــا وشــن هجمــات أخــرى ،بعــد أن خســر التحالــف بقيــادة
الســعودية واإلمــارات تلــك امليــزة العســكرية.
عــام  ،2019اســتعرض الحوثيــون -بدعــم مــن إيــران -براعتهــم املتزايــدة يف مجــال
التكنولوجيــا عبــر تصعيــد اســتخدام الطائــرات املســ ّيرة املفخخــة والصواريــخ املوجهــة
بدقــة ،ليســتهدفوا مواقــع يف اليمــن والســعودية .ومــن املحتمــل أن نطــاق أســلحتهم
قــد يتجــاوز حــدود البلديــن.
نجــح تصويــر الحوثييــن ألنفســهم ىلع أنهــم تهديــد إقليمــي يف إكســاب قادتهــم نفـ ً
ـوذا
دول ًيــا ،وهــذه هــي العدســة التــي يمكــن مــن خاللهــا فهــم الســبب وراء تجاهلهــم الكارثــة
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البيئيــة املحتملــة يف البحــر األحمــر ،واســتمرارهم منــع فــرق األمــم املتحــدة مــن إجــراء
تقييــم فنــي لناقلــة النفــط صافــر املتهالكــة الراســية قبالــة ســواحل الحديــدة .كمــا
أن تهديــد الحوثييــن املتكــرر والهجمــات التــي يشــنونها ىلع ممــرات الشــحن الدولــي
عبــر البحــر األحمــر ،أحــد أكثــر ممــرات الشــحن ازدحامــا يف العالــم ،تهــدف لخدمــة هــدف
الجماعــة؛ بإظهــار ضعــف املجتمــع الدولــي أمامهــا.
ومــع ذلــك ،يفــكك الحوثيــون الهيــاكل الجمهوريــة القائمــة يف اليمــن بشــكل تدريجــي،
ويعيــدون تشــكيل الحكــم واملجتمــع .ولطاملــا اتهــم معارضــو الحوثييــن الجماعــة بمحاولة
إعــادة اإلمامــة الزيديــة أو محــاكاة النمــوذج اإليرانــي ،وبالرغــم مــن املالمــح التــي تثبــت
صحــة االتهامــات ،فــإن الجماعــة ،عمل ًيــا ،تعمــل ىلع اتقــان نهــج أشــنع مــن النموذجيــن
يف القمــع االجتماعــي.
عينــت ســلطات الحوثييــن مراقبيــن ومشــرفين يف جميــع الــوزارات واإلدارات الحكوميــة،
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 ُ
الخمــس لصالــح
الهاشــميين يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،ويبــدو أن الخصخصــة الناجحــة للمــدارس
العامــة مــن خــال فــرض رســوم مدرســية جديــدة ،وإعــادة صياغــة املناهــج الدراســية
لتعكــس عقيــدة الحوثييــن املذهبيــة ،تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الجهــل وتربيــة الجيــل
القــادم كجنــود يف الخطــوط األماميــة للمعــارك ،وليــس لتخريــج املثقفيــن واملفكريــن.
يتبنــى الحوثيــون خطا ًبــا دين ًيــا ،غيــر أن كوادرهــم يلجــأون إلــى أعمــال إجراميــة شــنيعة
شــبيهة بممارســات املافيــا ،مثــل االبتــزاز والترهيــب واالســتقطاب والفســاد .كمــا أن افتعــال
أزمــات نقــص الوقــود يف املناطــق التــي يســيطرون عليهــا -والتــي يعزوهــا الحوثيــون
عل ًنــا إلــى قيــود االســتيراد التــي يفرضهــا التحالــف بقيــادة الســعودية -لجنــي اإليــرادات
مــن الســوق املحليــة عبــر بيــع الوقــود يف الســوق الســوداء ،يعــد مثـ ً
واضحــا يف ابتــزاز
ـال
ً
الحوثييــن ىلع نطــاق واســع ،باإلضافــة إلــى نهبهــم املنظــم لجهــود اإلغاثــة الدوليــة.
يف بدايــة انــدالع الحــرب ،أعــرب بعــض املراقبيــن عــن اعتقادهــم بــأن اليمنييــن الذيــن
يعيشــون تحــت ســلطة الحوثييــن ســينتفضون ضدهــم بمجــرد أن تتضــح طبيعتهــم،
ولكــن عــدم تســامح الحوثييــن املطلــق مــع كافــة أشــكال املعارضــة يف املناطــق
الخاضعــة لســيطرتهم -حيــث تقمــع قــوات الحوثييــن االحتجاجــات بوحشــية وتعتقــل
وتعــذب النشــطاء والصحفييــن وتضطهــد األقليــات -وحرمــان النــاس بشــكل روتينــي مــن
الحصــول ىلع الوظائــف واملســاعدات والضروريــات األساســية ،فضـ ً
ـا عــن تقويــض شــبكات
املخبريــن الحوثييــن للزخــم االجتماعــي ضــد الجماعــة عبــر اتبــاع أســاليب الترهيــب ،نجــح
كل ذلــك يف نشــر الخــوف ،وبالتالــي إجبــار املجتمــع ىلع طاعتهــم.
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  ،2014تفتــت خصومهــم اليمنيــون وأمســوا ضعفــاء للغايــة ،أمــا التدخــل
العســكري "اإلقليمــي" ضــد الحوثييــن فتق ّلــص ليشــمل بشــكل أساســي الســعودية ،التــي
ـدا مســتمي ًتا لتخــرج مــن الصــراع بطريقــة تحفــظ مــاء الوجــه.
تبــذل بدورهــا جهـ ً
وبالتالــي ،عنــد النظــر إلــى الســنوات الســت املقبلــة ،وكيفيــة الحــد مــن طموحــات جماعة
الحوثييــن يف إقامــة دولــة ،ال بــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار أن الخيــار العســكري الــذي
اُســتخدم ضدهــا خــال الســنوات الســابقة أعطــى نتائــج عكســية ،إذ أصبحــت الجماعــة
قــوة قتاليــة أكثــر تماسـ ً
ـودا.
ـكا وقــدرة وصمـ ً
يجــب أن يكــون ذلــك إشــارة واضحــة ىلع أن الوقــت قــد حــان لتبديــل املســارات والعمــل
بكــد ،وتســخير كل املــوارد نحــو الجهــود الدبلوماســية مهمــا اقتضــى ذلــك مــن وقــت
ومــوارد ،وبنفــس الزخــم الــذي ُوظــف فيــه كل ذلــك لشــن الحــرب.
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احتفلت جماعة الحوثيين املسلحة ،التي استولت ىلع صنعاء يف  21سبتمبر/أيلول  2014بالذكرى السادسة لسيطرتها
ىلع العاصمة اليمنية يف  20سبتمبر/أيلول  ،2020باستعراض ُنظم يف ساحة التحرير بصنعاء .الصورة ملركز صنعاء
التقطها عاصم البوسي.

التطورات في اليمن

وجهة نظر :بوجود أعداء مثل
هؤالء ،من يحتاج إلى أصدقاء؟
عبد الغني اإلرياني
“املدعومــة مــن إيــران” تعبيــر دَرج اســتخدامه عنــد اإلشــارة إلــى جماعــة “أنصــار اهلل”
يف اليمــن ،املعروفــة أكثــر باســم جماعــة الحوثييــن .ســيطرت هــذه الجماعــة اإلحيائيــة
والقمعيــة ىلع أجــزاء كبيــرة مــن اليمــن ،وشــرعت يف إعــادة تشــكيل املجتمــع اليمنــي
ىلع صورتهــا الخاصــة :املــوت أقــدس مــن الحيــاة.
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.
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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 ممثـ ً
ـا
بمجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة.
أشــاح الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي نظــره -لســبب -عندمــا ســيطر الحوثيــون ىلع
محافظــة صعــدة وتقدمــوا نحــو العاصمــة صنعــاء عامــي  2012و ،2013ثــم أعــرب صراحــة
عــن دعمــه هــذا التقــدم؛ حيــن اســتولى الحوثيــون ىلع محافظــة عمــران وهزمــوا اللــواء
 ،310القــوة العســكرية الرئيســية املواليــة للــواء علــي محســن األحمــر.
عنــد وصولهــم إلــى مداخــل صنعــاء ،كان الحوثيــون بحاجــة إلــى ســبب يشــرعن دخولهــم
ـددا عبــر رفــع أســعار الوقــود بشــكل عشــوائي،
إلــى العاصمــة .هــب هــادي ملســاعدتهم مجـ ً
متجاهـ ً
ـا 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 ســب ًبا إلطــاق صرخــة الحشــد التــي يحتاجونهــا ،وعندمــا
هاجــم الحوثيــون مقــر الفرقــة األولــى مــدرع املواليــة لعلــي محســن ،أطلقــت ألويــة
دعمــا لقــوات الحوثييــن املتقدمــة.
الحمايــة الرئاســية صواريــخ نحــو مقــر الفرقــة
ً
لــم تتوقــف خدمــات هــادي املجانيــة للحوثييــن عنــد هــذا الحــد ،فبعــد اســتيالئهم ىلع
صنعــاء ،وافــق هــادي وبشــكل ُمــذل ،ىلع االســتمرار بمنحهــم الغطــاء القانونــي أثنــاء
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 لالقتصــاد الوطنــي،
وحكمــه الــذي اتصــف بالفســاد واملحســوبية ،ليســت ســوى جــز ًءا مــن املمارســات التــي
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
 ،2016الحــدث األهــم الــذي حفــز الحوثييــن لالســتيالء ىلع مؤسســات الدولــة يف صنعــاء.
فحتــى ذلــك الحيــن ،ســاد اتفــاق ضمنــي بيــن األطــراف املتحاربــة للحفــاظ ىلع مؤسســات
الدولــة ،ولــم يع ّيــن الحوثيــون وقتهــا وزراء أو مــدراء يف مؤسســات الدولــة أو الشــركات
اململوكــة للدولــة ،بــل اكتفــوا بتعييــن وزراء ومــدراء بالوكالــة .وكان البنــك املركــزي يف
صنعــاء مســتم ًرا حينهــا يف دفــع رواتــب جميــع موظفــي الدولــة ،بمــا يف ذلــك جنــود
الجيــش الوطنــي الذيــن كانــوا يقاتلــون بشراســة ىلع جانبــي الخطــوط األماميــة .ولكــن،
تغ ّيــر 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
والحكومــة اليمنيــة بأســرها ،لتصفيــة حســابات قديمــة مــع معارضيــه الجنوبييــن ،مــا
شــرذم أي رد عســكري محتمــل ومتماســك ملواجهــة توســع الحوثييــن .وبالتالــي يكــون
الوصــف األكثــر مالءمــة للحوثييــن هــو “امليليشــيا املدعومــة مــن هــادي”.
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
دول ًيــا ،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
ـاهدا
ىلع ســبيل املثــال االنفجــار الضخــم يف فــج عطــان ،أبريل/نيســان  ،2015وكنــت شـ ًعليــه حيــن دمــر ح ًيــا بأكملــه وأســفر عــن مئــات الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح.
يف بعــض األحيــان ،كان املخبــرون اليمنيــون يعطــون الســعوديين الذيــن يســهل خداعهم
إحداثيــات ألهــداف مدنيــة غال ًبــا؛ 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
ـاحا ضــد خصومــه يف الجنــوب؛ ل ُي ّ
مكن
الوطنــي واســتخدامه ملفهــوم الوحــدة اليمنيــة سـ ً
حملــة اإلمــارات املدمــرة هنــاك.
جــاء تطبيــع اإلمــارات املســرحي للعالقــات مــع إســرائيل مؤخــ ًرا بمثابــة تتويــج لعمليــة
تقديــم الهدايــا إلــى الحوثييــن ،وتعــزز ملعظــم اليمنييــن صحــة مزاعــم الجماعــة بــأن
مســلحيها يقاتلــون إســرائيل .وبالتالــي ،قدمــت اإلمــارات إلــى حلفائهــا يف اليمــن وجميــع
ـموما عبــر هــذا االســتعراض املبالــغ فيــه ،الــذي
القــوات املناهضــة للحوثييــن ً
كأســا مسـ ً
واكــب تطبيــع العالقــات.
ولكــن الســعوديين هــم مــن أعطــى الحوثييــن أعظــم وأهــم هديــة ،ففــي الفتــرة املمتــدة
مــا بيــن عامــي  2016و ،2018وعندمــا كان الجمــود ســيد املوقــف ىلع خطــوط املواجهــة،
أتــاح التحالــف للحوثييــن الفرصــة الســتكمال ســيطرتهم العســكرية ىلع شــمال اليمــن،
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.
وبالتالــي ،فــإن الريــاض ،التــي كانــت ،ملــا يقــرب مــن نصــف قــرن مــن الزمــن ،تســعى
لتحقيــق هدفهــا االســتراتيجي املتمثــل بتقويــض التهديــد العســكري اليمنــي ،ســهلت
للحوثييــن فــرض هيمنتهــم العســكرية ىلع شــمال اليمــن ،التــي اكتملــت بحلــول ،2017
قبــل فتــرة قصيــرة مــن قتلهــم لصالــح.
بعــد كل هــذا ،ال يتوقــف الســعوديون عــن العطــاء ،فمخططاتهــم غيــر املعلنــة ىلع
األراضــي اليمنيــة – كمــا تتجلــى يف انتشــارهم العســكري ونشــاطهم يف املهــرة – توفــر
للحوثييــن ســب ًبا لحشــد الوطنييــن اليمنييــن للدفــاع عــن “ســامة” أراضــي وطنهــم.
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كمــا ســاعد املجتمــع الدولــي الحوثييــن ،وال ســيما مــن خــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة الــذي كان قــراره رقــم  2216هــو أعظــم هديــة يقدمهــا لهــم.
كان القــرار يهــدف ملنــع الحوثييــن وصالــح مــن االســتيالء ىلع الدولــة والجيــش .وفعل ًيــا،
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 إذعا ًنــا لجماعــة
ـهل جهــود األخيــرة لتجنيدهــم.
الحوثييــن ،وسـ ّ
بالتالــي ،اُضطــرت األمــم املتحــدة إلرســال جيــش مــن عمــال اإلغاثــة ومئــات املالييــن مــن
الــدوالرات إلــى اليمــن؛ ملعالجــة األزمــة اإلنســانية التــي ســاعدت يف خلقهــا ،فيمــا بــرع
الحوثيــون -وبشــكل متزايــد -يف اســتغالل املعونــات لخدمــة مصالحهــم .وبمــا أن نقــاط
ضعــف الحوثييــن خــارج حــدود اليمــن قليلــة للغايــة ،فــإن العقوبــات الدوليــة التــي صاحبت
ـادا ىلع أنفســهم.
القــرار  ،2216بالــكاد ألحقــت بهــم األذى ،بــل جعلتهــم أكثــر اعتمـ ً
ىلع أولئــك الذيــن يربكهــم النجــاح الســريع الــذي حققــه الحوثيــون الكــف عــن اعتبــار
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
بالــكاد يحتاجــون إلــى أصدقــاء.
عبــد الغنــي اإلريانــي ،باحــث أول يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،تتركــز أبحاثــه ىلع
عمليــة الســام وتحليــل النــزاع وتحــوالت الدولــة اليمنيــة .يغــرد ىلع @abdulGhani1959
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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  .2020الصورة ملركز صنعاء التقطها علي عويضة.

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
تحديــدا يف شــمال غــرب وجنــوب املحافظــة.
أراض يف عــدة مناطــق،
ً
عانــت القبائــل املتحالفــة مــع الحكومــة اليمنيــة ،وخاصــة قبيلتــي مــراد وبنــي عبــد،
إلبطــاء تقــدم الحوثييــن ،ممــا ســلط الضــوء ىلع ضعــف القــوات املســلحة التابعــة
للحكومــة اليمنيــة.
وبعــد أن فــرض الحوثيــون ســيطرتهم الكاملــة ىلع مديريــة ماهليــة يف جنــوب مــأرب
ً
شــمال نحــو مديريــة رحبــة ،وهاجمــوا قــوات الحكومــة
مطلــع ســبتمبر/أيلول ،توغلــوا
اليمنيــة والقبائــل املتحالفــة معهــا يف منطقــة الصديــرة الواقعــة بيــن ماهليــة ورحبــة.
لــم يحقــق الحوثيــون ســوى مكاســب قليلــة خــال هــذه االشــتباكات ،ولكــن األمــر تغيــر
يف  7ســبتمبر/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 االســتيالء الســريع ىلع رحبــة عــدة
تســاؤالت حــول كــم مــن الوقــت بوســع قبائــل مــأرب الصمــود أمــام هجــوم الحوثييــن
املســتمر؟
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وقالــت مصــادر محليــة إن اتفــاق رحبــة جــاء نتيجــة إحبــاط قبلــي مــن الغيــاب املتصــور
للدعــم مــن الحكومــة ليزيــد مــن هــذه املخــاوف.
بعــد االســتيالء ىلع رحبــة ،انتقلــت االشــتباكات إلــى مديريتــي جبــل مــراد والجوبــة
الجبليتيــن ،معقــل قبيلــة مــراد .واحتشــدت قــوات الحكومــة اليمنيــة ورجــال القبائــل
املتحالفــة معهــا ىلع حــدود املديريتيــن مــع رحبــة ،ليتوقــف تقــدم الحوثييــن – ىلع
األقــل – مؤق ًتــا.
وباإلضافــة إلــى تقدمهــم يف الجنــوب ،اقتــرب الحوثيــون أكثــر مــن مدينــة مــأرب مــن
الجهــة الشــمالية الغربيــة ،وســيطروا يف  20ســبتمبر/أيلول ،ىلع منطقــة الصفيــراء
يف مديريــة مدغــل .وأمســى القتــال يف محيــط قاعــدة مــاس ،مقــر قيــادة املنطقــة
العســكرية الســابعة ،ىلع بعــد حوالــي  57كيلومتــ ًرا مــن مدينــة مــأرب.
كان الحوثيــون قــد ســيطروا ىلع جميــع القــرى يف مديريــة مدغــل بحلــول منتصــف
ســبتمبر/أيلول ،تاركيــن القــوات الحكوميــة اليمنيــة متحصنــة يف قاعــدة مــاس ومحيطهــا
يف شــمال غــرب املديريــة .ويف  9و 12و 25مــن الشــهر ذاتــه ،أطلــق عناصــر الحوثييــن
صواريــخ باليســتية نحــو مدينــة مــأرب ،وأصابــت الصواريــخ مواقــع مدنيــة وعســكرية.
لــم تــرد تقاريــر عــن ســقوط ضحايــا ىلع الرغــم مــن أن الهجــوم الذي شــن يف  25ســبتمبر/
أيلــول اســتهدف مدرســة كان مــن املقــرر أن يتواجــد فيهــا مســؤولون لحضــور احتفــال
بمناســبة ذكــرى ثــورة  1962التــي أنهــت حكــم اإلمامــة اليمنيــة يف شــمال اليمــن.

مبعوث األمم املتحدة ّ
سيقوض
يحذر من أن سيطرة الحوثيين ىلع مأرب
ّ
العملية السياسية
حــذر املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن مارتــن غريفيــث يف 15
ســبتمبر/أيلول مــن تقليــل األهميــة السياســية للقتــال الحالــي يف مــأرب.
وقــال غريفيــث ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة إن اســتيالء الحوثييــن ىلع مــأرب لن
يســفر فقــط عــن وقــوع عــدد كبيــر مــن الضحايــا بيــن قتيــل وجريــح ونــزوح آالف اليمنييــن
الذيــن لجــأوا إلــى املحافظــة ،بــل ســيغ ّير ً
أيضــا ديناميكيــات الصــراع بأكملــه.
ـيقوض مــن آمــال إنجــاز عمليــة سياســية شــاملة للدخــول يف
وقــال إن ســقوط مــأرب ،سـ ِّ
[[[
مرحلــة انتقاليــة تقــوم ىلع الشــراكة والتعدديــة.

[[[ مارتــن غريفيــث" ،إحاطــة املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن أمــام مجلــس األمــن ،الســيد مارتــن غريفيــث يف  15ســبتمرب/أيلول ،"2020
مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية عــر موقــع ريليــف ويــب 15 ،ســبتمرب/أيلول https://reliefweb.int/report/yemen/ ،2020
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
يبــدو أن مصيــر الحــرب يف اليمــن ســ ُيحدد يف محافظــة مــأرب ،حيــث تســعى قــوات
الحوثييــن ،التــي تريــد فــرض ســيطرتها ىلع كافــة أنحــاء شــمال اليمــن ،إلــى الســيطرة
ىلع مــوارد النفــط والغــاز يف مــأرب.
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.
وكشــفت التطــورات هنــاك عــن فشــل اســتثنائي للحكومــة والتحالــف يف دعــم قبائــل
مــأرب التــي صمــدت يف مواجهــة الحوثييــن ،كمــا تثيــر املســتجدات الدراماتيكيــة يف
األشــهر األخيــرة العديــد مــن األســئلة حــول االســتراتيجية العســكرية والقــدرات القتاليــة
للحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا يف التحالــف بقيــادة الســعودية.
لقــراءة املقــال الكامــل للمؤســس املشــارك واملديــر التنفيــذي ملركــز صنعــاء للدراســات
االســتراتيجية ماجــد املذحجــي ،اضغــط هنــا.

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  4ســبتمبر/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
الحكوميــة اليمنيــة ســيطرتها بشــكل كامــل ىلع جبــال النضــود يف  11ســبتمبر/أيلول
مضــادا يف وقــت الحــق مــن اليــوم نفســه ،واســتعادوا
هجومــا
ولكــن الحوثييــن شــنوا
ً
ً
بعــض املواقــع.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،تعــد ســيطرة طــريف النــزاع ىلع هــذه املنطقــة مائعــة؛ مــع تغيــر
الطــرف املســيطر عليهــا عــدة مــرات .وتحــاول القــوات الحكوميــة اليمنيــة التقــدم نحــو
الحــزم ،مركــز محافظــة الجــوف ،التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون منــذ أوائــل مــارس/آذار.
كمــا يســيطر الحوثيــون ىلع قاعــدة اللبنــات العســكرية املجــاورة لجبــال النضــود.
ويف البيضــاء ،جنــوب مــأرب ،واجــه الحوثيــون اضطرابــات يف قريــة الــزوب بمديريــة
القريشــية ،قبــل أن يســتولوا عليهــا يف أغســطس/آب .اندلعــت الخالفــات بيــن قبيلــة
الــزوب املحليــة والحوثييــن بخصــوص الســيطرة ىلع املســاجد وتفتيــش املنــازل وتطورت
إلــى اشــتباكات يف  3ســبتمبر/أيلول ،وبعــد أربعــة أيــام مــن القتــال ،انســحب الحوثيــون
مــن القريــة ولكنهــم اســتمروا بقصفهــا.
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ـخصا مــن كال الجانبيــن ،بينهم
أســفرت االشــتباكات عــن مقتــل أو جــرح مــا ال يقــل عــن  41شـ ً
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  18مدن ًيــا،
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/
أيــا مــن الطرفيــن لــم يحــرز أي تقــدم حقيقــي .وأســفرت االشــتباكات العنيفــة
أيلــول ،ولكــن ًّ
يف املحافظتيــن عــن ســقوط ضحايــا.
وتحديــدا
تركــزت املعــارك يف الضالــع ىلع مديريــة قعطبــة شــمال غــرب املحافظــة،
ً
ىلع طــول جبهــة مريــس .ويف  2ســبتمبر/أيلول ،حــاول مســلحو الحوثييــن التقــدم نحــو
املواقــع التــي تتمركــز فيهــا قــوات مــن املنطقــة العســكرية الرابعــة املواليــة للمجلــس
االنتقالــي الجنوبــي يف مريــس ،وأُفيــد عــن وقــوع ضحايــا مــن كال الجانبيــن .كمــا اندلعــت
اشــتباكات عنيفــة باملنطقــة ذاتهــا يف  16ســبتمبر/أيلول .وبحلــول نهايــة الشــهر ،كان
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 االســتيالء 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  20مــا بيــن قتيــل وجريــح ىلع األقــل مــن الجانبيــن.
مهمــا كونهــا تطــل ىلع األوديــة املجــاورة بمــا يف ذلــك
موقعــا
توفــر جبــال الجماجــم
ً
ً
أجــزاء مــن محافظــة البيضــاء نحــو الشــمال وبقيــة محافظــة لحــج نحــو الجنــوب .وصعــد
الحوثيــون مــن هجماتهــم يف مديريــة الحــد بعــد أن ســحب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي
ـددا مــن املقاتليــن مــن الخطــوط األماميــة ،بعضهــم لــم يتقــاض رات ًبــا منــذ ثالثــة أشــهر.
عـ ً
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القتال يف مدينة الحديدة يغضب الحكومة اليمنية واالقتتال الداخلي بين
أطراف املعسكر املناهض للحوثيين يخف يف تعز
عقــب انــدالع القتــال بمدينــة الحديــدة يف ســبتمبر/أيلول ،قالــت الحكومــة اليمنيــة إن
بعثــة األمــم املتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة أصبحــت “مق ّيــدة وتحــت رحمــة املليشــيات
[[[
الحوثيــة”.
وحــث وزيــر الخارجيــة اليمنــي محمــد الحضرمــي ىلع نقــل البعثــة -املكلفــة باإلشــراف
ىلع اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف املدينــة الســاحلية والتــي أُنشــئت بموجــب اتفاقيــة
[[[
ســتوكهولم التــي ُوقعــت عــام - 2018إلــى موقــع محايــد أكثــر.
وأعربــت الحكومــة اليمنيــة وبشــكل متزايــد عــن اســتيائها مــن اتفــاق ســتوكهولم الــذي
هجومــا كبيــ ًرا شــنه التحالــف الســتعادة الســيطرة ىلع الحديــدة مــن مســلحي
أوقــف
ً
وجمــد القتــال ىلع الخطــوط األماميــة.
الحوثييــن،
ّ
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
تمامــا كمــا حــدث يف تعــز املجــاورة ،نحــو الجنــوب ،حيــث اندلعــت
أنحــاء املحافظــة،
ً
اشــتباكات بيــن الحوثييــن وقــوات مناهضــة لهــم.
ويف تعــز ،اشــتبك الحوثيــون مــع القــوات الحكوميــة اليمنيــة بشــكل متواصــل خــال شــهر
ســبتمبر/أيلول يف مديريــات املســراخ والصلــو وحيفــان وجبــل حبشــي ومقبنــة وصبــر
املــوادم ومدينــة تعــز .وخفــت حــدة االقتتــال الداخلــي يف صفــوف القــوات الحكوميــة
اليمنيــة يف ســبتمبر/أيلول ،بعــد أن أخمــد محــور تعــز العســكري املوالــي لحــزب اإلصــاح،
وبشــكل كبيــر ،معارضــة بعــض الوحــدات العســكرية ،وأبرزهــا اللــواء  35مــدرع ،لــه يف
وســع محــور تعــز العســكري نطــاق عملياتــه األمنيــة ونصــب نقــاط تفتيــش
أغســطس/آبّ .
يف األجــزاء الغربيــة مــن محافظــة تعــز ،قــرب مواقــع القــوات املشــتركة املتحالفــة مــع
بعــض القــوات املعارضــة لــه.
يعتبــر الوضــع األمنــييف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة يف تعــز غيــر مســتقر
ىلع اإلطــاق .يف  18ســبتمبر/أيلول ،هاجــم مســلحون مجهولــون ســيارة تقــل همــام
القباطــي أحــد مســؤولي اللــواء  35مــدرع يف مدينــة التربــة ،جنــوب محافظــة تعــز،
لكــن القباطــي الــذي ُعــد شــخصية محايــدة خــال االقتتــال الداخلــي الــذي نشــب يف
أغســطس/آب ،لــم ُيصــب بــأذى.

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

حـويث تتخــذ مــن اتفــاق ســتوكهولم دافعــا للتصعيــد العســكري بمناطــق أخــرى" ،موقــع  26ســبتمرب 6 ،ســبتمرب/أيلول ،2020
[[[ "وزيــر الخارجيــة :ميلشــيا ال ـ
/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
ىلع الرغــم مــن نشــر التحالــف قــوات ملراقبــة وقــف إطــاق النــار ،اشــتبكت القــوات
الحكوميــة مــع قــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي طــوال شــهر ســبتمبر/أيلول يف
وتحديــدا ىلع جبهــة شــقرة ،شــرق العاصمــة زنجبــار.
محافظــة أبيــن،
ً
أيــا مــن الجانبين لــم يحرز
أســفرت االشــتباكات يف بعــض األحيــان عــن وقــوع ضحايــا ،ولكــن ًّ
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
 27ســبتمبر/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 “ 1,081معتقـ ً
ً
طبقــا
ـا وســجي ًنا
[[[
لقوائــم األســماء املتفــق عليهــا”.
طــال انتظــار هــذه العمليــة الواســعة لتبــادل الســجناء بالفعــل ،ولكــن التجــارب الســابقة
تبعــث ىلع القلــق حــول مــا إذا كانــت هــذه الصفقــة سـ ُتنفذ أم ال ،فالعديــد مــن التقاريــر
يف املاضــي تحدثــت عــن تطــورات إيجابيــة واختــراق يف ملــف تبــادل األســرى ولكــن لــم
يواكبهــا أي عمــل إلتمــام التبــادل.
كادت الحكومــة اليمنيــة وجماعــة الحوثييــن أن تتفقــا ىلع تبــادل األســرى وفــق مبــدأ
“الــكل مقابــل الــكل” يف يونيو/حزيــران  2018بالتزامــن مــع نهايــة شــهر رمضــان ،غيــر أن
تلــك املفاوضــات تعثــرت.
بعدهــا ،أدرجــت األمــم املتحــدة هــذا امللــف ضمــن جهودهــا الراميــة إلــى خفــض التصعيد،
جهــود توجــت يف صفقــة تبــادل األســرى التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة ســتوكهولم يف
ديســمبر/كانون األول .2018
وىلع الرغــم مــن االلتــزام بتبــادل قرابــة  15,000ســجين [[[،وانعقــاد جولتيــن مــن املحادثات
عمــان بــاألردن يف يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط  [[[،2019لــم يتــم التوصــل إلــى
يف ّ
حـول االجت ـمـاع الرابــع للجنــة
شـرك ملكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ـ
[[[ "بيــان صحــايف م ـ
شـرافية" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 27 ،ســبتمرب/أيلول https://osesgy.unmissions.org/joint-press- ،2020
اإل ـ
statement-un-office-special-envoy-yemen-and-international-committee-red-cross-fourth

حـرب اليمــن مــن الحديــدة" 11 ،ديســمرب/كانون األول https://www.reuters. ،2018
طـريف ـ
[[[ عزيــز اليعقوبــي" ،مصــادر :األمــم املتحــدة تقــرح انســحاب ـ
com/article/us-yemen-security-prisoners/u-n-proposes-yemens-warring-parties-pull-out-of-key-port-sourcesidUSKBN1OA0ZQ
شـرافية املعنيــة بمتابعــة تنفيــذ اتفــاق تبــادل األســرى تواصــل عملهــا" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 8 ،فربايــر/
[[[ "اللجنــة اإل ـ
شــباط https://osesgy.unmissions.org/supervisory-committee-implementation-prisoner-exchange-agreement- ،2019
continues-its-work
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صفقــة؛ إذ فشــل الطرفــان يف االتفــاق ىلع قوائــم األســماء النهائيــة .ويف فبراير/شــباط
مفصلــة
 ،2020اتفــق الجانبــان خــال االجتمــاع الثالــث للجنــة تبــادل األســرى ىلع خطــة
ّ
[[[
لإلفــراج عــن املعتقليــن ىلع مراحــل.
وقالــت مصــادر مــن كال الطرفيــن املتحاربيــن ملركــز صنعــاء آنــذاك إنــه بحســب االتفــاق
املبدئــي ،ســيخلي كل طــرف ســراح  700ســجين كخطــوة أولــى ،ولكــن هــذا التبــادل لــم
ً
ووفقــا لألمــم املتحــدة ،فــإن االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه يف سويســرا يف
يتــم.
املفصلــة التــي اتفــق عليهــا الطرفــان يف فبرايــر/
ســبتمبر/أيلول يســتند إلــى الخطــة
ّ
[[[
شباط.
وقــال مســؤولون حوثيــون لوكالــة أسوشــيتد بــرس إنــه مــن املفــروض البــدء بتنفيــذ
صفقــة التبــادل املتفــق عليهــا مؤخــ ًرا يف  15أكتوبر/تشــرين األول [[[.ومــن املقــرر أن
تشــمل أول مرحلــة إخــاء ســبيل  680ســجي ًنا مــن جماعــة الحوثييــن مقابــل  400أســير مــن
أســرى الحكومــة والتحالــف لــدى الحوثييــن ،بينهــم  15ســعود ًيا وأربعــة ســودانيين ،حســبما
[[[1
قــال املتحــدث باســم التحالــف بقيــادة الســعودية ،تركــي املالكــي.
وقــال مصــدر شــارك يف املفاوضــات التــي انعقــدت يف فبراير/شــباط  2020ملركــز صنعــاء
يف ذلــك الوقــت إن الريــاض تســعى لإلفــراج عــن أكثــر مــن  50ســعود ًيا مــن بينهــم 30
أُســروا يف أغســطس/آب  2019خــال 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
إلــى تعجــرف الحوثييــن والتدخــل اإليرانــي .وقــال يف خطابــه املســجل أمــام الــدورة
الخامســة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  24ســبتمبر/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 باســتغالل ذلــك للحشــد والتصعيــد
ومهاجمــة املحافظــات واملــدن ،وارتــكاب املزيــد مــن املجــازر بحــق املدنييــن يف العديــد
[[[1
مــن محافظــات ومــدن اليمــن”.
شـرك مــن مكتــب املبعــوث األممــي الخــاص إىل اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بشــأن مخرجــات االجت ـمـاع الثالــث للجنــة تبــادل األســرى
[[[ "بيــان م ـ
واملحتجزيــن" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 16 ،فرباير/شــباط https://osesgy.unmissions.org/joint- ،2020
statement-osesgy-and-icrc-outcome-third-meeting-prisoners%E2%80%99-exchange-committee
حـول االجت ـمـاع الرابــع للجنــة
شـرك ملكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة إىل اليمــن واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ـ
[[[ "بيــان صحــايف م ـ
شـرافية" ،مكتــب املبعــوث الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن 27 ،ســبتمرب/أيلول https://osesgy.unmissions.org/joint-press- ،2020
اإل ـ
statement-un-office-special-envoy-yemen-and-international-committee-red-cross-fourth
طـراف املتحاربــة يف اليمــن عــى تبــادل أكــر مــن  1,000ســجني" ،أسوشــيتد ـبـرس 27 ،ســبتمرب/أيلول
[[[ ســامي مجــدي وأحمــد الحــاج" ،األمــم املتحــدة :اتفــاق األ ـ
https://apnews.com/article/yemen-archive-united-nations-044b6eb33bc8ed8141566b99bff83b54 ،2020

حـرب اليمــن يوافقــان عــى أكــر عمليــة تبــادل أســرى وســط جهــود إلعــان هدنــة" ،رويــرز 27 ،ســبتمرب/أيلول https:// ،2020
[ [[1ســتيفاين نيبيهــاي" ،طرفــا ـ
uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-prisoners-un/yemens-warring-parties-agree-to-their-largest-prisonerswap-as-u-n-seeks-ceasefire-idUKKBN26I064
[ [[1عبــد ربــه منصــور هــادي ،كلمــة ألقيــت عــر الفيديــو يف الــدورة الخامســة والســبعني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 24 ،ســبتمرب/أيلول  ،2020الســاعة
=http://webtv.un.org/watch/yemen-president-addresses-general-debate-75th-session/6194208781001/?term ،6:00
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يضغــط املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة لليمــن مارتــن غريفيــث ىلع
األطــراف املتحاربــة منــذ مــارس/آذار للتوقيــع ىلع إعــان مشــترك يشــمل وقــف إطــاق
النــار ىلع مســتوى البــاد ،وتنفيــذ مبــادرات اقتصاديــة وإنســانية (بمــا يف ذلــك إعــادة
فتــح مطــار صنعــاء ،وتخفيــض القيــود ىلع الــواردات إلــى موانــئ الحديــدة ،ودفــع رواتــب
موظفــي الخدمــة املدنيــة ،وإنشــاء غرفــة عمليــات مشــتركة ملواجهــة فيــروس كورونــا)،
واســتئناف املحادثــات السياســية.
عامــا نــادًرا للرئيــس اليمنــي املتواجــد يف الريــاض
هــذا الخطــاب املسـ ّ
ـجل ُيعــد خطا ًبــا ً
خــال معظــم ســنوات الصــراع ،والــذي تحــوم الكثيــر مــن التكهنــات حــول حالتــه الصحيــة.
يف العــام املاضــي ،خاطــب وزيــر الخارجيــة محمــد الحضرمــي الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة نيابــة عــن الحكومــة اليمنيــة بـ ً
ـدل مــن الرئيــس هــادي ،كمــا هــو معتــاد.
وســافر هــادي إلــى الواليــات املتحــدة لتلقــي العــاج يف أغســطس/آب مــن هــذا العــام
وعــاد إلــى الريــاض يف ســبتمبر/أيلول [[1[.وقــد تــردد هــادي بانتظــام إلــى مستشــفى
كليفالنــد كلينــك -الرائــد عامل ًيــا يف أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة -خــال الســنوات
الخمــس املاضيــة.

محافظ عدن الجديد التابع للمجلس االنتقالي الجنوبي يعلن عن حزمة من
التعيينات يف املديريات
يف  19ســبتمبر/أيلول ،أعلــن محافــظ عــدن أحمــد مللــس عــن تعييــن ثمانية مــدراء عامين
جــدد ملديريــات املحافظــةُ [[1[.ع ِّيــن مللــس ،األميــن العــام للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي،
ً
محافظــا 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
[[[1
إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وتحســين تقديــم الخدمــات يف املدينــة.

[" [[1الرئيس اليمني هادي يعود إىل الرياض بعد تلقي العالج الطبي يف الواليات املتحدة" ،ميدل إيست مونيتور 2 ،سبتمرب/أيلول https://www. ،2020
/middleeastmonitor.com/20200902-yemen-president-hadi-returns-to-riyadh-after-medical-treatment-in-us
[" [[1عاجل :قرار تعيني مدراء عموم مديريات جدد بعدن" ،عدن الغد 19 ،سبتمرب/أيلول /https://www.adengd.net/news/491788 ،2020

[ [[1عــي محمــود" ،اليمــن :عــدن ترحــب باملحافــظ الجديــد" ،ذا ناشــيونال  28أغســطس/آب https://www.thenational.ae/world/mena/ ،2020
yemen-aden-welcomes-newly-appointed-governor-1.1069471

19

معركة مأرب | سبتمبر/أيلول 2020

يع ّد الرياالت اليمنية يف شركة بن يزيد للصرافة يف مديرية املنصورة بعدن 1 ،أكتوبر/تشرين األول  .2020الصورة
رجل ُ
ملركز صنعاء التقطها أحمد الشطيري.

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.
ـدا
وانخفضــت قيمــة الريــال قرابــة  7%خــال األســابيع الثالثــة األولــى مــن الشــهر ،تحديـ ً
مــن  805ريــاالت يمنيــة لــكل دوالر أمريكــي إلــى  860ريـ ً
ـال يف  21ســبتمبر/أيلول .واعتبــاًرا
تحســن ســعر الصــرف يف عــدن ليبلــغ  821ريـ ً
ـال يمن ًيــا لــكل دوالر
مــن  30ســبتمبر/أيلول،
ّ
أمريكــي.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر الصــرف يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون -الذيــن
أدى منعهــم التعامــل بــاألوراق النقديــة املطبوعــة حدي ًثــا والصــادرة مــن عــدن إلــى
انخفــاض املعــروض النقــدي -ظــل مســتق ًرا نســب ًيا ،وبلــغ  608ريــاالت يمنيــة لــكل دوالر
أمريكــي بحلــول نهايــة الشــهر.
فرصــا للربــح من خــال املضاربــة ىلع العملــة واملراجحة.
خلقــت أســعار الصــرف املتباينــة ً
لذلــك ،أعلــن البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن يف  20ســبتمبر/أيلول أنــه ســيع ّلق مؤق ًتــا
تراخيــص أربــع شــركات صرافــة كبــرى بســبب مضاربتهــا ىلع العملــة ،وهددهــا بتعليــق
تعميمــا
تراخيصهــا بشــكل دائــم إذا لــم تحســن ممارســاتها .كمــا أصــدر يف اليــوم نفســه
ً
موجهــا إلــى شــركات الصرافــة يهــدف إلــى الحــد مــن املضاربــة ىلع العملــة وتنظيــم
ً
التحويــات إلــى املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة .وبحســب التعميــم:
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• •يجــب أال تتجــاوز الحــواالت النقديــة مبلــغ  500ألــف ريــال يمنــي أو مــا يعادلــه بالــدوالر،
قرابــة  ،800$أو بالريــال الســعودي ،قرابــة  2500ريــال ســعودي للعمليــة الواحــدة
للشــخص يف اليــوم الواحــد.
• • ُيحظــر ىلع شــركات الصرافــة تكديــس العمــات األجنبيــة وبيعهــا ملنشــآت الصرافــة
الفرديــة.
• •يجب إتمام املعامالت التجارية والخدمية املحلية بالريال اليمني فقط.
• • ُيحظــر ىلع شــركات الصرافــة بيــع أو تحويــل العمــات األجنبيــة لتمويــل اســتيراد
الســلع األساســية مثــل الســكر واألرز والقمــح وأعــاف الدواجــن وغيرهــا مــن الســلع
مثــل الحديــد واألخشــاب واألســمنت ومشــتقات الوقــود.
تعميمــا ثان ًيــا يف  22ســبتمبر/أيلول موجــه للبنــوك وشــركات الصرافــة
وأصــدر البنــك
ً
اليمنيــة ،يســمح بإجــراء تحويــات ماليــة غيــر محــدودة بالريــال اليمنــي .وألــزم التعميــم
البنــوك اليمنيــة بثالثــة إجــراءات رئيســية:
• •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.
• •ىلع البنــوك وشــركات الصرافــة إبــاغ البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن ،وبشــكل
يومــي ،بكشــوفات تفصيليــة بحركــة خزائــن وصناديــق العمــات األجنبيــة لكافــة
الفــروع.
ولكــن يف  27ســبتمبر/أيلول ،أعلــن البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن اســتئناف عمليــات
بيــع وشــراء العمــات األجنبيــة ،ورفــع الحــد األقصــى إلــى  2,000دوالر أمريكي أو مــا يعادلها
مــن العمــات األخــرى .وبحســب مصــدر مصــريف رفيــع يف عــدن ،قــرر البنــك املركــزي ً
أيضــا
تأجيــل تنفيــذ اإلجــراءات األخيــرة املتعلقــة باســتيراد الســلع األساســية.
ويف  30ســبتمبر/أيلول ،نــص تعميــم آخــر ىلع شــركات الصرافــة توقيــف جميــع شــبكات
الحوالــة املاليــة املحليــة .ويف أوائــل أكتوبر/تشــرين األول ،أصــدر البنــك املركــزي التعميــم
رقــم ( )18الــذي نــص ىلع إيقــاف جميــع شــبكات الحــواالت املاليــة العاملــة يف عــدن
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  11أكتوبر/تشــرين األول ملناقشــة اإلجــراءات الالزمــة.
وضمــن جهــوده للحــد مــن الضغــط ىلع الريــال اليمنــي؛ وضــع البنــك املركــزي اليمنــي يف
عــدن آليــة جديــدة يتعيــن مــن خاللهــا شــراء التجــار للعملــة األجنبيــة الســتيراد الوقــود،
ىلع أن ُيمنــع التجــار الذيــن ال يلتزمــون بهــذا اإلجــراء مــن إدخــال شــحنات الوقــود عبــر
املوانــئ اليمنيــة.
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ُيشــكل الطلــب ىلع العملــة األجنبيــة لتمويــل واردات الوقــود ،ىلع األرجــح ،العامــل األكبــر
وراء زعزعــة اســتقرار العملــة املحليــة [[1[.ويف أواخــر ســبتمبر /أيلــول ،أعلــن البنــك املركزي
ـول دفعتيــن مــن واردات النفــط بموجــب هــذه اآلليــة الجديــدة .ولكــن لــم ُيعلــن عــن
أنــه مـ ّ
ســعر الصــرف وقيمــة األمــوال بالعمــات األجنبيــة املســتخدمة لتغطيــة هــذه الــواردات ،مــا
ـدودا.
قــد يشــير إلــى أن مســتوى تدخــل البنــك املركــزي اليمنــي كان محـ ً

تحليل إجراءات البنك الجديدة لتنظيم العملة
فعالــة ىلع املــدى
كانــت التدابيــر التقييديــة التــي فرضهــا البنــك املركــزي يف عــدن ّ
القصيــر ىلع مســتوى تقليــص االنخفــاض الســريع يف قيمــة الريــال ،ولكــن تجديــد
احتياطيــات املصــرف املركــزي مــن النقــد األجنبــي تعــد ضروريــة للحفــاظ ىلع اســتقرار
العملــة ىلع املــدى الطويــل.
يف الوقــت الحالــي ،اســتنفد البنــك املركــزي يف عــدن تقري ًبــا 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.
قــد يكــون للتدابيــر التــي اتخذهــا البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن مؤخــ ًرا لتقييــد
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
البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن ىلع أن يشــرف بفاعليــة ىلع التحويــات املاليــة
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
أن  90%مــن اليمنييــن ال يملكــون حســابات مصرفيــة ويجــرون معامالتهــم املاليــة عبــر
الشــركات والقنــوات غيــر الرســمية بشــكل عــام.
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 نظـ ًرا إلى أن ســلطات
الحوثييــن أصــدرت عــدة قوانيــن تق ّيــد التحويــات املاليــة بالريــال اليمنــي مــن املناطــق
التــي يســيطرون عليهــا إلــى املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة.
تأريخ ًيــا ،كانــت صنعــاء أكبــر مركــز تجــاري يف البــاد حيــث تصــل إليهــا معظــم البضائــع
ازدحامــا يف الحديــدة .وقــد يــؤدي الحــد
املســتوردة التــي تصــل عبــر أكثــر موانــئ البــاد
ً
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 محل ًيــا ،مثــل منتجــات األلبــان مــن
املناطــق الشــمالية حيــث تتواجــد املصانــع .كمــا ســينعكس هــذا ســل ًبا ىلع املنتجيــن
املحلييــن إذ سـ ُيحرمون مــن فــرص التجــارة بالســلع والحصــول ىلع عوائــد مبيعاتهــا.
عـاء
جـوع ،دبلوماســية ،وأصد ـقـاء لــدودون :تقريــر اليمــن الســنوي  ،"2018مركــز صن ـ
[" [[1االســترياد غــر املنظــم للوقــود ومحــات الصرافــة غــر املرخصــة  -ـ
سـراتيجية 22 ،يناير/كانــون الثــاين https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6808#ED-FI-ME ،2019
للدراســات اال ـ
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محافظ حضرموت يهدد بتعليق صادرات النفط الخام
يف  22ســبتمبر/أيلول ،هــدد محافــظ حضرمــوت وقائــد املنطقــة العســكرية الثانيــة فــرج
ردا ىلع عــدم دفــع الحكومــة املركزيــة
البحســني بوقــف تصديــر النفــط مــن املحافظــة ً
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  100ميغــاوات لتخفيــف نقــص التغذيــة بالتيــار الكهربائي
يف مدينــة املــكال ،التــي شــهدت احتجاجــات شــعبية عارمــة نتيجــة تــردي الخدمــات
[[[1
وانقطــاع التيــار الكهربائــي يف املدينــة ألكثــر مــن  15ســاعة يف اليــوم ،غال ًبــا.
وزعمــت الســلطة املحليــة يف حضرمــوت أن الحكومــة املركزيــة لــم تــف بالتزامهــا
بإعطــاء حضرمــوت  20%مــن عائــدات النفــط الــذي تنتجــه املحافظــة .ســتتكبد الحكومــة
املركزيــة خســائر كبيــرة يف اإليــرادات حــال تعليــق حضرمــوت صــادرات النفــط ،فنحــو
 65%مــن النفــط املنتــج يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة يأتــي مــن
[[[1
حضرمــوت.
دعمــا بقيمــة  150مليــار
نفــت الحكومــة املركزيــة هــذه االتهامــات ،وقالــت إنهــا قدمــت
ً
ريــال لدعــم حضرمــوت ُ
خصــص منهــا  22مليــار ريــال لتأميــن الوقــود ملحطــات الكهربــاء[[[1
خــال عــام  2019والنصــف األول مــن هــذا العــام.وأضافــت الحكومــة املركزيــة أنهــا حولــت مــا يعــادل  350مليــون دوالر تقري ًبــا مــن عائــدات
النفــط إلــى املحافظــة بيــن يناير/كانــون الثانــي  2018وأغســطس/آب  ،2020بينمــا قالــت
املحافظــة إنهــا لــم تتلـ َ
ـق ســوى  266مليــون دوالر .واتهمــت الحكومــة املركزيــة حضرمــوت
برفــض تحويــل عائــدات الرســوم الجمركيــة والضرائــب البالغــة عشــرات املليــارات بالريــال
[[[1
اليمنــي واملســتحقة للحكومــة املركزيــة منــذ .2015
يف  30ســبتمبر/أيلول ،أســفرت املفاوضــات التــي توســطت فيهــا الريــاض عــن إعــان
الحكومــة اليمنيــة دفعهــا رواتــب ثالثــة أشــهر للقــوات العســكرية واألمنيــة للمنطقــة
العســكرية الثانيــة ،وســتواصل دفــع  20٪مــن عائــدات النفــط للمحافظــة.
ظاهر ًيــا ،أنهــت هــذه الخطــوة املــأزق للوقــت الحالــي ،غيــر أن مــا حــدث سـ ّلط الضــوء ىلع
االنشــقاقات العميقــة يف العالقــات مــا بيــن الســلطة املحليــة والحكومــة املركزيــة ،كمــا
انعكــس تقلــصســلطة األخيــرة يف مســتوى الحفــاظ ىلع آليــات تمويــل الدولــة.

[ [[1جمال شنيرت" ،حضرموت تصدير النفط مقابل استمرار الكهرباء" ،اندبندنت عربية 23 ،سبتمرب/أيلول https://www.independentarabia. ،2020
/com/node/154211سياسة/تقارير/حضرموت-تصدير-النفط-مقابل-استمرار-الكهرباء
طـاع  30ســبتمرب/أيلول http://pubdocs.worldbank.org/ ،2020
[" [[1التحديــث االقتصــادي الشــهري لليمــن 25 ،ابريل/نيســان" ،البنــك الــدويل ،تــم اال ـ
en/609141590055031061/Yemen-Monthly-Economic-Update-April-2020-eng.pdf
[" [[1الحكومــة تــرد عــى تهديـ ـد البحســني وتتهمــه بالتقصــر والفســاد" ،الخالصــة نــت 24 ،ســبتمرب/أيلول http://khlaasa.net/news623625. ،2020
html
[ [[1املصدر نفسه.
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سبأفون تنقل مقرها إلى عدن
يف  23ســبتمبر/أيلول ،نقلــت شــركة ســبأفون -وهــي أول مــزود لخدمــة جــي إس إم يف
اليمــن ،وواحــدة مــن أكبــر أربــع شــركات االتصــاالت الخلويــة يف البــاد -مقرهــا رســم ًيا 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  72مليــون دوالر أمريكــي تزعم ســلطات الحوثيين
أنهــا إعفــاءات ضريبيــة تعــود إلــى عامــي  2007و.2008
وقــال مصــدر مقـ ّرب مــن مالكــي الشــركة ملركــز صنعــاء إن الهــدف مــن نقــل مقــر الشــركة
إلــى عــدن هــو تجنــب دفــع الغرامــة ومنــع الحوثييــن مــن اســتخدام شــبكتها للتنصــت
ىلع العمــاء واالســتعداد لبنــاء شــبكات الجيليــن الرابــع والخامــس للهواتــف املحمولــة.
ولكــنً ،
وفقــا ملســؤول رفيــع يف قطــاع االتصــاالت بصنعاء ،فلقــد فصلت ســبأفون يف عدن
شــبكة اتصاالتهــا عــن أكبــر قاعــدة مشــتركين لهــا يف الشــمال ،يف حيــن أن مشــتركيها
يف عــدن واملناطــق الجنوبيــة األخــرى غيــر قادريــن ىلع إجــراء مكاملــات ملســتخدمي
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
مــع مــرور الوقــت مــن دون وفــاء الــدول املانحــة بالتزامــات خطــة االســتجابة اإلنســانية
يف اليمــن لعــام ّ ،2020
حثــت األمــم املتحــدة دول الخليــج يف ســبتمبر/أيلول ىلع الوفــاء
بالتزاماتهــا إذا كانــت ترغــب يف تجنــب املجاعــة يف اليمــن ،ال ســيما بعــد أن أدى نقــص
التمويــل إلــى خفــض كميــة املســاعدات الغذائيــة وامليــاه الصالحــة للشــرب وتقليــص
الخدمــات الرعايــة الصحيــة لليمنييــن.
كمــا حــذرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مــن العواقــب الوخيمــة التــي تطــال  80%مــن
اليمنييــن الذيــن يعتمــدون ىلع املســاعدات الخارجيــة.
وأشــارت املنظمــة إلــى “إحبــاط املانحيــن مــن عرقلــة الحوثييــن للمســاعدات“ ،ولكنهــا
دعــت املانحيــن ملواصلــة تمويــل املشــاريع التــي تنفذهــا وكاالت األمــم املتحــدة
[[[2
واملنظمــات اإلنســانية بكافــة األحــوال.
ِّ
يغــط املانحــون ســوى  30%مــن ميزانيــة األمــم
وبحلــول منتصــف ســبتمبر/أيلول ،لــم
املتحــدة املخصصــة لخطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن لعــام  ،2020والبالغــة  3.38مليــار
دوالر أمريكــي ،مــا أرغــم وكاالت اإلغاثــة ىلع تقليــص برامجهــا األساســية [[2[.وحــذر وكيــل
األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية مــارك لوكــوك مجلــس األمــن يف  15ســبتمبر/أيلول مــن
ـددا.
أن شــبح املجاعــة يهــدد اليمــن مجـ ً
وىلع غيــر العــادة ،انتقــد لوكــوك أداء بعــض الــدول مشــي ًرا بالتحديــد إلــى الســعودية
واإلمــارات والكويــت  -نظــ ًرا لقيــادة الريــاض وأبوظبــي التدخــل العســكري اإلقليمــي يف
اليمــن عــام  - 2015كــدول مســؤولة بشــكل خــاص عــن إغاثــة املدنييــن يف اليمــن ،ولكنها
لــم تقــدم املــال لدعــم جهــود األمــم املتحــدة هــذه الســنة.
وقــال لوكــوك ملجلــس األمــن“ :مــن املســتهجن أن تتعهــد بتقديــم املــال ،مــا يعطــي
النــاس أمـ ً
ـا بــأن املســاعدة يف طريقهــا إليهــم ،ثــم تحطــم هــذه اآلمــال مــن خــال عــدم
[[[2
اإليفــاء بالوعــود”.
ـدا الســعودية واإلمــارات ،مشــاريع إنســانية وتنمويــة يف
وتنفــذ بلــدان املنطقــة ،وتحديـ ً
اليمــن عبــر املؤسســات الخيريــة التــي تديرهــا ،كالهــال األحمــر اإلماراتــي ومركــز امللــك
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية ،كمــا أن كال البلديــن مــن الداعميــن األساســيين لبرامــج
مســاعدات األمــم املتحــدة.

طـراف املتنازعــة تعرقــل اإلغاثــة يف اليمــن بظــل كورونــا" ،هيومــن رايتــس ووتــش 14 ،ســبتمرب/أيلول https://www.hrw.org/ ،2020
[" [[2عواقــب قاتلــة :األ ـ
report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19
[" [[2األمــم املتحــدة تحــذر مــن مجاعــة يف اليمــن .ال مســاعدات مــن الســعوديني واإلمــارات والكويــت" ،الجز ـيـرة 15 ،ســبتمرب/أيلول https://www. ،2020
aljazeera.com/news/2020/09/warns-yemen-famine-aid-saudis-uae-kuwait-200915182103529.html
[ [[2مــارك لو ـكـوك" ،وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ،مــارك لو ـكـوك -إحاطــة ملجلــس األمــن بشــأن الوضــع اإلنســاين
يف اليمــن 15 ،ســبتمرب/أيلول  ،"2020نســخة كاملــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية عــر موقــع ريليــف ويــب 15 ،ســبتمرب/أيلول ،2020
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinatormark-31
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وافقــت الســعودية خــال مؤتمــر كبيــر للمانحيــن ُعقــد يف يونيو/حزيران ىلع املســاهمة
بـــ 500مليــون دوالر أمريكــي ،أي نحــو نصــف املبلــغ الــذي ســاهمت بــه عــام  ،2019لكنهــا لم
[[[2
ـف بعــد بتعهداتهــا ،فيمــا لم تقــدم اإلمــارات والكويــت أي تعهــدات.
تـ ِ
كمــا كان لقــرار الواليــات املتحــدة بتقليــص التمويــل ملعظــم برامــج املنظمــات غيــر
الحكوميــة يف الشــمال -الواقــع تحــت ســيطرة الحوثييــن وحيــث يعيــش أكثــر مــن 70%
وقدمــت واشــنطن حتــى اآلن  589.9مليــون دوالر أمريكــي
مــن الســكان[ - [[2تأثيــر كبيــرّ .
لليمــن يف عــام  ،2020ويتضمــن ذلــك  420مليــون دوالر لخطــة األمــم املتحــدة لالســتجابة
[[[2
اإلنســانية لعــام  ،2020مقارنــة بمبلــغ  768.5مليــون دوالر عــام .2019
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
[[[2
املســتخدمة يف املشاريع.
ويف  23ســبتمبر/أيلول ،أعربــت ليــز غرانــدي ،منســقة الشــؤون اإلنســانية لليمــن ،عــن
برنامجــا إنســان ًيا رئيس ـ ًيا
القلــق إزاء تأثيــر نقــص التمويــل ،محــذرة مــن أن  30مــن أصــل 41
ً
لألمــم املتحــدة يف اليمــن قــد ُت ّ
خفــض ميزانيتهــم أو يغلقــون بالكامــل إذا لــم يتوفــر
[[[2
تمويــل إضــايف.
تحذيــر لوكــوك مــن عــدم اســتعداد األعضــاء تحمــل تكاليــف الجهــود اإلنســانية جــاء يف
اليــوم االفتتاحــي لالجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
وانتهــز مســؤولو األمــم املتحــدة الفرصــة للضغــط ىلع الــدول األعضــاء لحملهــا ىلع الوفاء
بتعهداتهــا أو تقديــم تعهــدات جديدة.
ويف  17ســبتمبر/أيلول ،أعلــن وزيــر الخارجيــة الكويتــي أحمــد ناصــر الصبــاح أثنــاء مؤتمــر
عبــر الفيديــو عــن اليمــنُ ،عقــد ىلع هامــش الجمعيــة العامــة ،أن بــاده ســتتبرع بمبلــغ
 20مليــون دوالر [[2[.كمــا بــدا أن الســعودية مســتعدة لدفــع  200مليــون دوالر مــن التزاماتهــا
لشــهر يونيو/حزيــران إذ أعلــن مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية عــن توقيع
[[[2
اتفاقيــات يف اليــوم ذاتــه مــع ثالثــة منظمــات إغاثيــة تابعــة لألمــم املتحــدة.

طـاع يف
[" [[2اليمــن  :2020حــدث رفيــع املســتوى إلعــان التعهــدات بشــأن األزمــة اإلنســانية يف اليمــن" ،مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،تــم اال ـ
 4أكتوبر/تشرين األول https://www.unocha.org/yemen2020 ،2020

[ [[2مايــكل الفورجيــا" ،الواليــات املتحــدة تقلــص مســاعدات الرعايــة الصحيــة لليمــن عــى الرغــم مــن القلــق بشــأن فــروس كورونــا " ،نيويــورك تايمــز 27 ،مــارس/
آذار https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/middleeast/yemen-health-care-aid-coronavirus.html ،2020
طـاع يف  4أكتوبر/تشــرين األول ،2020
[" [[2حكومــة الواليــات املتحــدة" ،خدمــة التتبــع املــايل يف مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،تــم اال ـ
https://fts.unocha.org/donor-grouped/2933/summary/2019

طـراف املتنازعــة تعرقــل اإلغاثــة يف اليمــن بظــل كورونــا" ،هيومــن رايتــس ووتــش 14 ،ســبتمرب/أيلول https://www.hrw.org/ ،2020
[" [[2عواقــب قاتلــة :األ ـ
report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19
[" [[2نقــص 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

[" [[2الكويت تقدم  20مليون دوالر كمساعدات لليمن بعد توبيخ األمم املتحدة" ،العربي الجديد 18 ،سبتمرب/أيلول https://english.alaraby. ،2020
co.uk/english/news/2020/9/18/kuwait-offers-20mn-in-yemen-aid-after-un-dressing-down

[" [[2مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية الســعودية تقــدم  200مليــون دوالر عــر اتفاقيــات مــع األمــم املتحــدة ملســاعدة اليمــن" ،ـعـرب نيــوز17 ،
سبتمرب/أيلول  ،https://www.arabnews.com/node/1736036/saudi-arabia ،2020نعمة الباقر ،أنجيال ديوان ،ندى بشري" ،السعودية تعلن
عــن أكــر مــن  200مليــون دوالر مــن مســاعدات األمــم املتحــدة لليمــن" ،يس إن إن 18 ،ســبتمرب/أيلول https://www.cnn.com/2020/09/18/ ،2020
middleeast/yemen-funding-crisis-saudi-intl/index.html
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تحت املجهر“ :جائحة اإلفالت من العقاب” :تقرير فريق الخبراء البارزين
املعني باليمن
وجــد فريــق خبــراء األمــم املتحــدة أســبا ًبا معقولــة لالعتقــاد بــأن أطــراف النــزاع يف اليمــن
مســؤولة عــن “انتشــار واســتمرار” انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب ،كمــا
وثــق الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة والعنــف الجنســي واالختفــاء القســري والتعذيــب وتجنيــد
[[[3
األطفــال يف تقريــره الــذي قدمــه إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان يف  29ســبتمبر/أيلول.
ّ
معذبــة” ،ركــز فريــق
ويف تقريــره الثالــث ،بعنــوان “جائحــة اإلفــات مــن العقــاب يف أرض
الخبــراء البارزيــن ىلع االنتهــاكات التــي ارتكبــت بيــن يوليو/تمــوز  2019ويونيو/حزيــران
وقــدم الفريــق إلــى مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان قائمــة
.2020
ّ
منفصلــة وســرية بأســماء أفــراد ُيزعــم ارتكابهــم جرائــم للمســاعدة يف “جهــود املســاءلة
املســتقبلية”.
وأشــار الخبــراء أنهــم لــم يتمكنــوا مــن دخــول اليمــن وبلــدان التحالــف رغــم طلباتهــم
املتكــررة ملنحهــم اإلذن ،وبالتالــي اعتمــدوا يف تقريرهــم ىلع أكثــر مــن  400مقابلــة مــع
شــهود وضحايــا وآخريــن ،فضـ ً
ـا عــن الوثائــق.

أثر الصراع “الرهيب” ىلع املدنيين
أورد التقريــر بالتفصيــل العديــد مــن الحــوادث التــي تعكــس اســتهتار األطــراف املتحاربــة
بحيــاة املدنييــن ،ومنهــا الغــارات الجويــة غيــر املتناســبة والقصــف العشــوائي والقتــل
غيــر املشــروع خــارج ســاحة القتــال .وقــال الخبــراء إن هــذه الحــوادث تس ـ ّلط الضــوء ىلع
“األثــر الرهيــب لألعمــال القتاليــة ىلع الحيــاة اليوميــة للمدنييــن”.
ووجــد الفريــق أن الغــارات الجويــة التــي شــنها التحالــف بقيــادة الســعودية لــم تتخــذ
الخطــوات الالزمــة لحمايــة املدنييــن واألعيــان املدنيــة ،وهــو مــا أعــرب عنــه الفريــق يف
تقاريــره الســابقة .كمــا أشــار الفريــق إلــى عــدم التــزام التحالــف بالتحقــق مــن األهــداف
وتقييــم التأثيــر املحتمــل ىلع املدنييــن ،أو تعليــق الهجــوم إذا اتضــح أن الهــدف ســيكون
هجومــا غيــر متناســب ،مــا يرقــى إلــى جريمــة حــرب.
ً
كمــا تطــرق التقريــر إلــى فشــل التحالــف يف اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للتقليــل مــن الخســائر
يف صفــوف املدنييــن يف سلســلة مــن الغــارات الجويــة اســتهدفت مراكــز احتجــاز يديرهــا
ً
معتقل.
الحوثيــون يف محافظــة ذمــار يف  31أغســطس/آب  ،2019مــا أســفر عــن مقتــل 134
ولــم يتمكــن الخبــراء مــن التحقــق مــن ادعــاءات التحالــف بــأن الحوثييــن كانــوا يخزنــون
طائــرات مســ ّيرة وصواريــخ يف مركــز االحتجــاز ،ولكنهــم قالــوا إنــه حتــى لــو كان هــذا
صحيحــا ،فهــذا ال ينفــي التــزام التحالــف بتقييــم األثــر املدنــي املحتمــل للهجمــات.
ً
وأوضــح الخبــراء أن اســتخدام األطــراف املتحاربــة لألســلحة غيــر املوجهــة ،كالصواريــخ
وقذائــف الهــاون ،زاد مــن احتمــال وقــوع إصابــات يف صفــوف املدنييــن ومــن مخاطــر
الهجمــات الخاطئــة ال ســيما يف املناطــق املأهولــة بالســكان.
خـراء البارزيــن الدوليــن
[" [[3حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنت ـهـاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمرب/أيلول - 2014النتائــج التفصيليــة لفريــق ال ـ
واإلقليميــن بشــأن اليمــن" ،مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة 29 ،ســبتمرب/أيلول https://www.ohchr.org/Documents/ ،2020
HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
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انتشال أربع جثث من تحت األنقاض يف  3سبتمبر/أيلول ُ .2019عثر ىلع  123جثة بحلول نهاية اليوم بحسب املسعفين.
الصورة ملركز صنعاء التقطها صقر أبو حسن.

قــد يــؤدي هــذا إلــى حــدوث هجمــات عشــوائية تعــد جريمــة حــرب بموجــب القانــون
الدولــي اإلنســاني .أحــد األمثلــة ىلع هــذه الهجمــات هــو إطــاق الحوثييــن قذائــف هــاون
أصابــت قســم النســاء يف الســجن املركــزي بمدينــة تعــز يف  5أبريل/نيســان ،مــا أســفر
عــن مقتــل  6نســاء وفتاتيــن .ويقــع الســجن يف منطقــة ســكنية ،بجــوار مجمع يســتخدمه
الجيــش اليمنــي.
كمــا ّ
وثــق الفريــق هجمــات وعمليــات قتــل غيــر شــرعية خــارج ســاحة املعركــة ،وكشــف
عــن نمــط مــن االســتخدامات غيــر القانونيــة للقــوة املميتــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة
أثنــاء العمليــات األمنيــة أو إنفــاذ القانــون .ومثــال ىلع ذلــك هــو عندمــا أطلقــت قــوات
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
يف مجــال حقــوق اإلنســان  -يف ســجونها ويف منشــآت ســرية غيــر رســمية وتعــرض
الكثيــر منهــم للتعذيــب.
شــملت أســاليب التعذيــب ،بحســب الخبــراء ،العنف الجنســي ،والحبــس االنفــرادي ،والتعليق
يف أوضــاع مؤملــة ،والصعــق بالكهربــاء ،والحــرق ،والضــرب ،واإلعدامــات الوهمية.
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ً
رجــا
أمــا يف ســجن الصالــح الــذي يديــره الحوثيــون يف تعــز ،فأكــد الخبــراء تعــرض 14
واحــدا للتعذيــب ،مــن بينهــم نشــطاء ومعلميــن وقانونيــن ،عبــر الضــرب املبــرح
وصب ًيــا
ً
وإزالــة األظافــر وصعــق األعضــاء التناســلية بالكهربــاء والعــري القســري.
كمــا أكــد الخبــراء تعــرض خمســة رجــال وصبييــن اعتقلهــم الجيــش اليمنــي يف مــأرب
للضــرب والتعليــق يف أوضــاع مؤملــة والصعــق بالكهربــاء وحــرق األعضــاء التناســلية
والزحــف ىلع الزجــاج املكســور واملســامير ،واســتنتجوا أن هــذه األعمــال قــد ترقــى إلــى
مســتوى جرائــم حــرب.
وأكــد الخبــراء قيــام عناصــر مــن قــوات الحــزام األمنــي وجماعــة الحوثييــن املســلحة
باغتصــاب املعتقليــن ،وبحســب التقريــر ،ارتكبــت قــوات الحــزام األمنــي اعتــداءات جنســية،
مثــل االغتصــاب الجماعــي ،بحــق مهاجريــن ومهاجــرات يف محافظتــي لحــج وعــدن يف
الفتــرة مــا بيــن مــارس/آذار ويوليو/تمــوز .2019
يوما من ِقبل  28جند ًيا.
وروى أحد املعتقلين أنه اُغتصب عدة مرات ىلع مدار ً 13
كمــا أفــاد التقريــر اغتصــاب الحوثييــن النســاء املعتقــات بســبب آرائهــن السياســية ىلع
امتــداد فتــرة مــن الزمــن يف بعــض األحيــان .وورد يف التقريــر وصــف املحققيــن الحوثييــن
والحارســات الزينبيــات لعمليــات االغتصــاب بأنهــا “تطهيــر” و”إعــادة تأهيــل” لـ”ذنــوب”
املعتقليــن.

إفالت مستمر من العقاب :ال وجود لألمان أو العدالة
وأشــار التقريــر إلــى أن فريــق الخبــراء وثــق انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ىلع مــدى ثــاث ســنوات ،كمــا دعــا مــراًرا وتكــراًرا إلــى
إجــراء تحقيقــات ومالحقــات قضائيــة بشــأن االنتهــاكات املزعومــة .ولــم تجـ َر أي محاكمــات
ّ
املوثقــة ،فيمــا واجــه الناجــون “افتقــار متوطــن إلــى إمكانيــة
ملرتكبــي االنتهــاكات
الوصــول للعدالــة” ،بحســب التقريــر.
وقــال رئيــس الفريــق ،كمــال الجندوبــي ،ملجلــس حقــوق اإلنســان إن االنتهــاكات املســتمرة
ً
مضيفــا“ :بالنســبة
تؤكــد ىلع عــدم احتــرام كامــل للقانــون الدولــي مــن قبــل أطــراف النــزاع،
للكثيــر مــن النــاس يف اليمــن ،ليــس هنــاك ببســاطة مــكان آمــن للهــروب مــن ويــات الحرب”.
وحــث الخبــراء يف تقريرهــم املجتمــع الدولــي ىلع تقديــم املســاعدة لســد “الفجــوة
الكبيــرة يف املســاءلة” ،داعيــن مجلــس األمــن إلــى إحالــة الوضــع يف اليمــن للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة.
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.
وحثــت  24منظمــة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي اليمنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف
بيــان مجلــس حقــوق اإلنســان ىلع اعتمــاد نتائــج التقريــر ،وتجديــد واليــة فريــق الخبــراء
[[[3
واتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو تحقيــق عدالــة ذات مصداقيــة يف اليمــن.
سـاءلة الحــادة يف اليمــن" ،مواطنــة لحقــوق اإلنســان 22 ،ســبتمرب/أيلول ،2020
[" [[3مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة :عــى املجلــس ردم فجــوة امل ـ
/https://mwatana.org/en/un-hrc-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap
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جرافات من مكتب األشغال العامة بذمار تزيل األنقاض بينما يعمل متطوعو الهالل األحمر ىلع انتشال الجثث من تحت
أنقاض مركز احتجاز يف ذمار –  3سبتمبر/أيلول  ،2019قصف التحالف بقيادة السعودية املنشأة يف  1سبتمبر/أيلول .2019
الصورة ملركز صنعاء التقطها صقر أبو حسن.

األمم املتحدة تحث الحوثيين ىلع إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحالت
اإلنسانية
دعــا لوكــوك الحوثييــن خــال إحاطتــه إلــى مجلــس األمــن يف  15ســبتمبر/أيلول إلعــادة
فتــح مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات اإلنســانية .وكانــت ســلطات الحوثييــن قــد
أغلقــت املطــار يف  9ســبتمبر/أيلول ،مــا أثــر ىلع وصــول اإلمــدادات الطبيــة والعامليــن
يف مجــال اإلغاثــة.
وعــزا الحوثيــون تعليــق الرحــات إلــى نقــص الوقــود (لالطــاع ىلع مزيــد مــن التفاصيــل،
انظــر“ :أزمــة مشــتقات نفطيــة أخــرى مفتعلــة يف شــمال اليمــن“) .وأقــر لوكــوك أن نقــص
[[[3
الوقــود لــه “عواقــب إنســانية وخيمــة” ،ولكنــه ال يبــرر قــرار الحوثييــن بإغــاق املطــار.
ويف  20ســبتمبر/أيلول ،قــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن التابــع لألمــم
املتحــدة إن إغــاق املطــار حــال دون وصــول  207طــن متــري مــن معــدات املســاعدات
[[[3
الطبيــة ملواجهــة وبــاء كورونــا يف اليمــن والعامليــن يف املجــال اإلنســاني.
ويســيطر التحالــف بقيــادة الســعودية ىلع املجــال الجــوي اليمنــي ،ولكنــه ســمح للرحــات
اإلنســانية مــن وإلــى مطــار صنعــاء ،بينمــا ُحظــرت الرحــات الجويــة املنتظمــة معظــم
الحــرب.

[ [[3مارك لوكوك" ،وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية  ،"...نسخة كاملة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عرب موقع ريليف ويب15 ،
ســبتمرب/أيلول https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency- ،2020
relief-coordinator-mark-31
[ [[3مكتــب 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
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جريمة قتل ّ
موثقة 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.
ويظهــر الفيديــو خمســة رجــال ىلع األقــل يضربــون ويعذبــون الشــاب البالــغ مــن العمــر 24
ِ
[[[3
عامــا ملــدة ســت ســاعات.
ً
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 تضام ًنــا مــع األغبــري.
وأفــادت وســائل إعــام محليــة يف  13ســبتمبر/أيلول أن قــوات الحوثييــن احتجــزت  30مــن
[[[3
املحتجيــن بتهمــة إثــارة الفوضــى.

بداية السنة الدراسية الجديدة يف اليمن
أُعلــن عــن بدايــة الســنة الدراســية الجديــدة  2020-2021يف جميــع أنحــاء اليمــن أوائــل
أكتوبر/تشــرين األول .ومــن املقــرر أن تبــدأ الســنة الدراســية الجديــدة للمرحلــة االبتدائيــة
يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن يف  17أكتوبر/تشــرين األول  [[3[،2020يف حيــن
بــدأ طــاب املرحلــة االبتدائيــة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة
[[[3
عامهــم الدراســي يف  4أكتوبر/تشــرين األول .2020
وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم يف عــدن أنهــا ســتتبع “خطــة االســتجابة الوطنيــة
لفيــروس كورونــا” التــي تبنتهــا مؤخــرًا [[3[،والتــي تشــمل إجراءاتهــا التباعــد االجتماعــي
واضحــا بعــض كيــف ســتنفذ هــذه التدابيــر.
يف املــدارس ،ولكــن ليــس
ً
وع ّلقــت نقابــة املعلميــن الجنوبييــن إضرابهــا أوائــل ســبتمبر/أيلول بعــد مفاوضــات أوليــة
ناجحــة مــع محافــظ عــدن [[3[،إذ كان املعلمــون يف محافظــات عــدن ولحــج والضالــع وأبين
صعــدت نقابــة
قــد كثفــوا مــن إضرابهــم عــن العمــل خــال العــام املاضــي ،يف حيــن ّ
وقدمــت قائمــة بمطالبهــا
املعلميــن الجنوبييــن إضرابهــا العــام يف أغســطس/آب ّ 2020
ملحافــظ عــدن تضمنــت زيــادة يف األجــور والتأميــن الصحــي.
عـرض للتعذيــب والقتــل عــى يــد أربــاب العمــل" ،ذا نيــو أراب 13 ،ســبتمرب/
[" [[3محتجــون يف اليمــن يطالبــون بالعدالــة لعامــل يف متجــر هواتــف محمولــة ت ـ
أي ـلـول https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/9/13/yemen-protesters-demand-justice-for-worker-killed- ،2020
by-employers

[" [[3الحوثيون يختطفون  30من املتضامنني مع القتيل 'األغربي' بتهمة إثارة الفوىض ويصادرون الفتات تدين الجريمة" ،املصدر أونالين 13 ،سبتمرب/أيلول
https://almasdaronline.com/articles/203163 ،2020
[ [[3وزارة الرتبية والتعليم (صنعاء) ،قناة تلغرام 3 ،أكتوبر/تشرين األول https://t.me/joinchat/AAAAAELXKYqxgYok2AqAuw ،2020
[ [[3وزارة الرتبية والتعليم (عدن) ،قناة تلغرام 3 ،أكتوبر/تشرين األول https://t.me/MinistryOfEducation1 ،2020

[ [[3وزارة الرتبية والتعليم (عدن)" ،خطة الوزارة لالستجابة الوطنية لفريوس كورونا" 15 ،سبتمرب/أيلول http://moe-ye.net/8717 ،2020

ضـراب اســتجابة لدعــوة املحافــظ 9 ،ســبتمرب/أيلول https://www.alayyam.info/news/8BXQVI3X-،2020
[ [[3األيــام" ،نقابــة املعلمــن ترفــع اإل ـ
U1D8A1-7362
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وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم التــي يديرهــا الحوثيــون يف ســبتمبر/أيلول أن  260طال ًبــا
[[[4
املهمشــين[ [[4يف صنعــاء أكملــوا فتــرة التدريــب الصيفــي.
مــن مجتمــع
ّ
املهمشــين فيمــا تســميه جماعــة
تأتــي هــذه الخطــوة بهــدف دمــج أعضــاء مــن مجتمــع
ّ
الحوثييــن بـ”املجهــود الحربــي” بعــد خطــاب وجهــه لهــم زعيــم الحوثييــن عبدامللــك
الحوثــي يف يونيو/حزيــران [[4[.وأقــدم الحوثيــون -الذيــن ّ
يلقبــون املهمشــين بـ”أحفــاد
ـدا ثــم تحــرر
بــال” يف إشــارة إلــى بــال ،الصحابــي ومــؤذن الرســول محمــد ،الــذي كان عبـ ً
ىلع تجنيدهــم ليحاربــوا ىلع الجبهــات [[4[،باإلضافــة إلــى تنظيــم برامــج “صيفيــةتدريبيــة وتعليميــة” لهــم.
وتنتشــر املخيمــات التعليميــة بشــكل واســع يف مناطــق ســيطرة الحوثييــن ،وبحســب
مصــادر حوثيــةُ ،نظــم  2,400مخيــم عــام  2019يف ســبع محافظــات ،شــارك فيهــا أكثــر مــن
[[[4
 120ألــف طالــب و 7,500معلــم.
وعــاوة ىلع ذلــك ،أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم التــي يديرهــا الحوثيــون أواخــر ســبتمبر/
أيلــول وأوائــل أكتوبر/تشــرين األول عــن إطــاق ورش تدريبيــة ألكثــر مــن  100معلمــة تركــز
ىلع مواجهــة مــا يســميه الحوثيــون “الحــرب الناعمــة” و”السياســات الغربيــة” الختــراق
[[[4
املجتمــع اإلســامي و”إفســاده” باألفــكار األجنبيــة.
عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا غيــر واضــح نتيجــة نقــص البيانــات ،وظهــور شــلل
ـددا
األطفــال مجـ ً
يف ســبتمبر/أيلول ،تجــاوز أعــداد املصابيــن بفيــروس كورونــا يف املناطــق الخاضعــة
[[[4
لســيطرة الحكومــة اليمنيــة  2,000حالــة إصابــة و 587وفــاة ً
وفقــا للبيانــات األخيــرة.
غيــر أن األرقــام املب ّلــغ عنهــا ال تمثــل ىلع األرجــح األرقــام الفعليــة للمصابيــن بالفيــروس
يف اليمــن نظـ ًرا لعــدم إجــراء اختبــارات كافيــة يف املناطــق التي تســيطر عليهــا الحكومة
املعتــرف بهــا دول ًيــا ،ورفــض جماعــة الحوثييــن املســلحة الكشــف عــن الحــاالت أو الوفيــات
[[[4
يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها.
ويف  11ســبتمبر/أيلول ،ظهــرت يف شــمال غربــي محافظــة صعــدة حــاالت إصابــة بمــرض
شــلل األطفــال ،الــذي كان ُيعتقــد بأنــه اُجتــث يف اليمــن عــام  [[4[.2005وأكــدت منظمــة

[ [[4الدليل العاملي لألقليات والشعوب األصلية" ،اليمن ،املهمشني"/https://minorityrights.org/minorities/muhamasheen ،

[ [[4وزارة الرتبية والتعليم (صنعاء) ،قناة تلغرام 20 ،سبتمرب/أيلول https://t.me/joinchat/AAAAADvE9Sg7OS5scjY5UQ ،2020

حـويث 18 ،يونيو/حز ـيـران املوجــه ألحفــاد بــال" ،يمــن ميديــا 20 ،ســبتمرب/أيلول https://www.youtube.com/ ،2020
[" [[4خطــاب عبدامللــك ال ـ
watch?v=Zma3Vzf5CSg
[" [[4الحوثيــون يكثفــون حمالتهــم يف إب لتجنيــد أ ـفـراد مــن مجتمــع املهمشــن" ،األيــام 14 ،ســبتمرب/أيلول https://www.alayyam.info/ ،2020
news/8C6C6PET-QYZ7D7-976E
[" [[4املراكز الصيفية ..نجاح وصمود يتجدد" ،أنصار الله 3 ،كانون األول /ديسمرب https://www.ansarollah.com/archives/261534 ،2019

غـرام 27 ،ســبتمرب/أيلول  2020و 29أغســطس/آب https://t.me/joinchat/ ،2020
عـاء) ،قنــاة تل ـ
[ [[4وزارة الرتبيــة والتعليــم (صن ـ
AAAAADvE9Sg7OS5scjY5UQ
[" [[4تحديث االستجابة لفريوس كورونا  19-06 -سبتمرب/أيلول  ،"2020منظمة الهجرة الدولية يف اليمن 28 ،سبتمرب/أيلول https://reliefweb. ،2020
int/sites/reliefweb.int/files/resources/en_iom_yemen_covid_response_update_11_06-19_sept_2020_0.pdf

سـراتيجية 5 ،ســبتمرب/أيلول ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[4رهينــة عــى البحــر األحمــر – التقريــر الشــهري ،عــدد الصيــف ،يوليــو – أغســطس  ،"2020مركــز صن ـ
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/11604
[" [[4برنامــج شــلل األطفــال يســرع الجهــود لالســتجابة لتفــي شــلل األطفــال الجديــد يف الســودان واليمــن" ،اليونيســف 11 ،ســبتمرب/أيلول https:// ،2020
www.unicef.org/press-releases/polio-programme-accelerates-efforts-respond-new-polio-outbreaks-sudan-and-yemen
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الصحــة العامليــة ظهــور  14حالــة يف اليمــن [[4[.فيمــا قالــت منظمة اليونيســيف أن تفشــي
فيــروس شــلل األطفــال املتحــور هــو مــن عواقــب تد ّنــي مســتويات املناعــة املتزايــد بيــن
األطفــال.
تخضــع املنطقــة حيــث ظهــرت هــذه الحــاالت يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن،
وقالــت اليونيســيف إنــه ليــس بوســع برنامجهــا ملكافحــة شــلل األطفــال الوصــول إلــى
[[[5
هنــاك .وأُجريــت آخــر حملــة تطعيــم هنــاك يف نوفمبر/تشــرين الثانــي .2018

طـاع يف  4أكتوبر/تشــرين األول https://extranet.who.int/polis/ ،2020
صـاء حــاالت شــلل األطفــال ،منظمــة الصحــة العامليــة ،تــم اال ـ
[ [[4بيانــات إح ـ
public/CaseCount.aspx
[" [[5برنامــج شــلل األطفــال يســرع الجهــود لالســتجابة لتفــي شــلل األطفــال الجديــد يف الســودان واليمــن" ،اليونيســف 11 ،ســبتمرب/أيلول https:// ،2020
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
ُع ّيــن أليــن نائ ًبــا للممثــل الدائــم للمملكــة املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة يف أغســطس/
آب  ،2017كمــا شــغل منصــب القائــم بأعمــال مديــر عــام الدفــاع واالســتخبارات مــن نوفمبــر/
تشــرين الثانــي  2016وحتــى أبريل/نيســان  .2017ويف املراســات مــع مركــز صنعــاء ،ناقــش
الســفير أليــن سياســات اململكــة املتحــدة ومجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة فيمــا
يتعلــق بالنــزاع اليمنــي ،وصــادرات األســلحة البريطانيــة إلــى الســعودية ،وقــرار مجلــس
األمــن رقــم  ،2216واحتمــال وقــوع كارثــة بيئيــة يف البحــر األحمــر بســبب ناقلــة النفــط
صافــر:
مركــز صنعــاء :ســعادة الســفير ،ىلع هامــش الــدورة الخامســة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم
اجتماعــا يف 17
املتحــدة يف نيويــورك ،اســتضافت حكومتكــم باالشــتراك مــع الســويد والكويــت
ً
علمــا بأنهــا
ســبتمبر/أيلول ملناقشــة الوضــع يف اليمــن .مــا هــو دور هــذه املجموعــة برأيــكً ،
وافقــت ىلع إعــادة عقــد اجتمــاع ىلع مســتوى كبــار املســؤولين يف غضــون ســتة أشــهر يف
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  17ســبتمبر/أيلول
مــن هــذا العــام هــي آليــة مهمــة للمجتمــع الدولــي إلظهــار وحدتــه يف دعــم
الســام املســتدام يف اليمــن وتجنــب خطــر املجاعــة .وتألفــت هــذه املجموعــة
األوليــة ،التــي اجتمعــت ىلع هامــش الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة األســبوع
املاضــي ،مــن األعضــاء الخمســة الدائميــن يف مجلــس األمــن ( )P5والــدول ذات
الصــوت التاريخــي الرائــد بشــأن اليمــن .تتكــون اللجنــة الرباعيــة مــن اململكــة
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة واإلمــارات والســعودية وتســاعد يف
تنســيق عملهــم .ىلع ســبيل املثــال ،التقــى مبعوثــو اللجنــة مؤخ ـ ًرا ملناقشــة
أفضــل الســبل لدعــم اســتقرار االقتصــاد اليمنــي .تدعــم هــذه املجموعــات التــي
تتصــف بالظهــور العــام اللقــاءات الخاصــة (التــي نعقدهــا باســتمرار) وتســمح لنــا
بالتوضيــح لألطــراف أنــه يجــب عليهــم تنحيــة خالفاتهــم جان ًبــا والتوصــل إلــى
اتفــاق بشــكل عاجــل .الحــل السياســي هــو الســبيل الوحيــد للتخفيــف مــن أكبــر
أزمــة إنســانية يف العالــم.
مركــز صنعــاء :كان مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة منــذ اتفاقيــة ســتوكهولم يف أواخــر عــام
مانحــا املبعــوث الخــاص الحالــي لألمــم املتحــدة
 2018يف حالــة مــن االنتظــار فيمــا يتعلــق باليمــنً ،
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
اململكــة املتحــدة دعــم املبعــوث الخــاص مــن خــال اســتخدام املزيــد مــن عقوبــات مجلــس
األمــن -املوجهــة ضــد األطــراف -للتأثيــر ىلع األطــراف ىلع األرض؟
الســفير جوناثــان أليــن :مــن خــال مزيــج مــن الدبلوماســية العامــة والخاصــة،
ـدا يف دعــم جهــود األمــم املتحــدة .باإلضافــة
تلعــب اململكــة املتحــدة دوًرا رائـ ً
إلــى تيســيرها الجتمــاع مجموعــة ( )P5+املذكــور أعــاه ،كانــت اململكــة املتحــدة
ً
أيضــا نشــطة يف إشــراك املنطقــة ،ففــي  6أكتوبر/تشــرين األول ،تحــدث الوزيــر
(جيمــس) كليفرلــي (املســؤول عــن الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف وزارة
الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة) مــع وزيــر الخارجيــة اليمنــي حــول عمليــة
الســام والتطــورات يف الجنــوب .ويف  8ســبتمبر/أيلول ،تحــدث وزيــر الدفــاع
(بــن واالس) إلــى وزيــر الخارجيــة العمانــي بــدر البوســعيدي حــول دعــم املبعــوث
الخــاص لألمــم املتحــدة مارتــن غريفيــث .ويف  2ســبتمبر/أيلول ،ناقــش رئيــس
الــوزراء (بوريــس جونســون) اليمــن مــع ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد
بــن ســلمان .ويف  1يوليو/تمــوز ،كتــب وزيــر الخارجيــة دومينيــك راب مقــال رأي
مشــترك مــع نظيريــه الســويدي واألملانــي ،ودعــوا املجتمــع الدولــي إلــى دعــم
جهــود الســام.
يلعــب مجلــس األمــن دوًرا حيو ًيا فهو يشــعل شــمعة وســط ظــام الصــراع ،ويخضع
ً
وتحقيقــا
الجهــات الفاعلــة إلــى املســاءلة ،ويســاعد يف تحفيــز العمــل الدولــي.
لتلــك الغايــات ،يجتمــع مجلــس األمــن شــهر ًيا لتلقــي إحاطــات مــن املبعــوث
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  )2020( 2511العنــف الجنســي املــروع يف اليمــن ،وكذلــك اســتخدام األطفــال
يف النــزاع .كمــا تعــد عقوبــات مجلــس األمــن الدولــي أداة مهمــة يف تعطيــل
أعمــال األفــراد املســتهدفين ومحاســبتهم .ىلع الرغــم مــن ذلــك ينبغــي النظــر
يف اســتخدام العقوبــات بشــكل اســتراتيجي ،ونســعى يف مجلــس األمــن إلــى
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توظيــف العقوبــات لدعــم عمليــة الســام .و ُيشــار إلــى أن فريــق الخبــراء قــد طــور
مؤخ ـ ًرا مجموعــة أدلــة مقلقــة حــول املســؤول الحوثــي ســلطان زابــن.
أخي ـ ًرا ،أود أن أكــرر دعوتــي لألطــراف اليمنيــة -وأعنــي الحكومــة اليمنيــة بقــدر
مــا أعنــي الحوثييــن -للتعــاون مــع املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة غريفيــث
واملوافقــة ىلع مقترحاتــه يف أقــرب وقــت ممكــن .ســتغلق نافــذة الفرصــة
إلنهــاء هــذا الصــراع ،ويبقــى األمــر بيــن أيــدي األطــراف يف العمــل مــع مارتــن
غريفيــث للتوصــل إلــى اتفــاق .األمــر بيدهــم حــول مــا إذا كانــوا مســتعدين للعمــل
لتحقيــق مصلحــة شــعبهم أو الســعي فقــط نحــو مصلحتهــم الخاصــة .إن لــم
مســتعدا التخــاذ إجــراءات بشــأن ذلــك.
يفعلــوا ذلــك يجــب أن يكــون مجلــس األمــن
ً
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
وقــرارات مجلــس األمــن لهــذا الغــرض فيمــا يتعلــق بالصــراع املســتمر .يف الوقــت ذاتــه ،تقــدم
اململكــة املتحــدة الدعــم العســكري واللوجســتي للتحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية
وهــي طــرف رئيســي يف الحــرب يف اليمــن .كيــف تــرد ىلع النقــاد الذيــن يقولــون إن هــذا يخلــق
تضار ًبــا متأصـ ً
ـا يف املصالــح يق ـ ّوض حياديــة تدخــات مجلــس األمــن املتعلقــة باليمــن؟ ومــن
الجديــر اإلشــارة إلــى أن املزيــد مــن املشــاركة مــع التحالــف خــال الســنوات الخمــس املاضيــة لــم
يوقــف بالضــرورة قصــف التحالــف بقيــادة الســعودية للمــدارس أو املدنييــن أو يمنــع انتهــاكات
القوانيــن اإلنســانية الدوليــة.
الســفير جوناثــان أليــن :التســوية السياســية هــي الســبيل الوحيــد لتحقيــق
االســتقرار ىلع املــدى الطويــل يف اليمــن ومعالجــة األزمــة اإلنســانية املتفاقمــة.
ونحــن ندعــم عمليــة الســام التــي يقودهــا املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة
دعمــا كامـ ً
ـا ،ونحــث األطــراف ىلع املشــاركة البنــاءة يف هــذه
مارتــن غريفيــث ً
العمليــة .تلعــب اململكــة املتحــدة دوًرا قياد ًيــا يف االســتجابة لألزمــة يف اليمــن
مــن خــال اســتجابتها اإلنســانية واســتخدام نفوذهــا الدبلوماســي .اســتخدمت
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 شـ ً
ـمول يف العالــم،
وتتعامــل اململكــة املتحــدة مــع مزاعــم وجــود انتهــاكات للقانــون الدولــي
اإلنســاني بجديــة بالغــة .لــن نصــدر أي تراخيــص تصديــر لألســلحة عندمــا يكــون
هنــاك مخاطــر واضحــة واحتماليــة حــدوث انتهــاكات خطيــر للقانــون الدولــي
صارمــا ً
وفقــا للمعايير املوحــدة إلصدار
تقييمــا
اإلنســانيُ .يق ّيــم كل طلــب ترخيــص
ً
ً
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  ،2216هــل
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
ً
مجــال لعمــل املبعــوث الخــاص
مناســب حال ًيــا للغــرض الــذي ُقــرر لــه ،ويعطــي
لألمــم املتحــدة .عمليــة األمــم املتحــدة هــي أفضــل فرصــة لتحقيــق ســام
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.
مركــز صنعــاء :مــا الــذي ســيفعله مجلــس األمــن الدولــي ،وخاصــة اململكــة املتحــدة كعضــو
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؟
الســفير جوناثــان أليــن :لقــد وضعــت اململكــة املتحــدة هــذه القضيــة ىلع
جــدول األعمــال الدولــي ،فقــد حــددت األبحــاث املمولــة مــن اململكــة املتحــدة
التهديــد الــذي تشــكله الناقلــة -وهــو تســرب أكبــر بأربــع مــرات مــن تســرب
إكســون فالديــز ويمكــن أن يكلــف مــا يصــل إلــى  20مليــار دوالر -وقــد اســتخدمت
األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة (هــذه األبحــاث) لدعــم تقييماتهمــا .كمــا دعت
اململكــة املتحــدة بالعمــل مــع أملانيــا إلــى جلســة مســتقلة ملجلــس األمــن
الدولــي لزيــادة الوعــي بهــذا التهديــد وإيجــاد إجمــاع دولــي ىلع أن الحوثييــن
بحاجــة إلــى منــح األمــم املتحــدة ىلع وجــه الســرعة حــق الوصــول إلــى ناقلــة
النفــط لتقييــم حالتهــا وإجــراء إصالحــات عاجلــة.
دائمــا مــا نذكــر الناقلــة صافــر يف تعامالتنــا مــع الحوثييــن بشــكل مباشــر ومــع
الشــركاء الدولييــن ،حيــث ناقشــها الوزيــر كليفرلــي مــع وزيــر الخارجيــة اليمنــي
الحضرمــي يف  6أكتوبر/تشــرين األول ،ومــع الســفير الســعودي خالــد بــن بنــدر
يف  5أغســطس/آب ،ومــع نائــب وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر يف
 20يونيو/حزيــران .ودعــا وزيــر الخارجيــة املجتمــع الدولــي إلــى بــذل املزيــد مــن
الجهــود للضغــط ىلع الحوثييــن للموافقــة ىلع تســهيل مهمــة بعثــة األمــم
املتحــدة خــال االجتمــاع الــوزاري ملجموعــة ( )P5+املذكــور أعــاه بشــأن اليمــن
والــذي شــارك الوزيــر يف اســتضافته يف  17ســبتمبر/أيلول .مــن املهــم أن تظــل
قضيــة ناقلــة النفــط صافــر يف طليعــة (اهتمــام) املجتمــع الدولــي إلــى أن
ـهل الحوثيــون وصــول األمــم املتحــدة إلــى الناقلــة ويســمحون بحل املشــكلة.
يسـ ّ
وبالنظــر إلــى موقــع الســفينة ،مــن الواضــح أن الحوثييــن هــم املعرقلــون وهــم
الذيــن سيحاســبون يف حــال حــدوث تســرب.
ســاهمت اململكــة املتحــدة بالفعــل بمبلــغ  2.5مليــون 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  15ســبتمبر/أيلول إلــى
أن الــوزارة حاولــت إخفــاء معلومــات متعلقــة بتأثيــر مبيعــات األســلحة للتحالــف العربــي
ىلع املدنييــن اليمنييــن .أصــدر النائــب األمريكــي إليــوت إنجــل ،رئيــس لجنــة الشــؤون
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
[[[5
حــول الخســائر املحتملــة يف صفــوف املدنييــن عــن الكونغــرس والجمهــور.
كانــت املذكــرات جــزء مــن تحقيقــات الديمقراطييــن يف الكونغــرس يف مالبســات
اســتبدال الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب للمفتــش العــام ســتيف لينيــك يف  12يونيــو/
حزيــران  [[5[.2020تضمنــت آخــر األمــور التــي كان لينيــك يحقــق فيهــا ،تكليــف وزيــر الخارجية
ً
موظفــا يحصــل ىلع أجــره مــن أمــوال دافعــي الضرائــب ألداء مهام شــخصية،
مايــك بومبيــو
وحجــة وزارة الخارجيــة لتفعيــل تدابيــر الطــوارئ يف مايو/أيــار  2019مــن أجــل تســريع
عمليــة بيــع أســلحة بقيمــة  8مليــارات دوالر إلــى الســعودية واإلمــارات -التدبيــر الــذي
مكــن إدارة ترامــب مــن تجــاوز موافقــة الكونغــرس [[5[.كمــا أقــال ترامــب لينيــك وخمســة
مفتشــين عاميــن آخريــن مــن إدارات مختلفــة خــال فتــرة ســتة أســابيع ممــا أدى إلــى
[[[5
إجــراء الكونغــرس تحقيقــات يف األمــر.
تناقــش املذكــرات األربــع التــي يرجــع تاريخهــا مــن  10يوليو/تمــوز  2020إلــى  3أغســطس/
قيــم دور وزارة الخارجيــة يف مبيعــات
آب  2020مســودة تقريــر املفتــش العــام التــي ُت ِّ
[[[5
األســلحة ،بمــا يف ذلــك الذخائــر املوجهــة بدقــة .كانــت حجــة وزارة الخارجيــة هــي
حساســا [[5[.ويف مذكــرة بتاريــخ 10
االمتيــاز التنفيــذي لتبريــر إزالــة املحتــوى الــذي تعتبــره
ً
يوليو/تمــوز ،جــادل آر .كالرك كوبــر ،مســاعد وزيــر الخارجية للشــؤون السياســية والعســكرية،
يف جــزء مــن التقريــر ينصــح وزارة الخارجيــة بـ”تحديــث تحليلهــا للمخاطــر القانونيــة
حـول مبيعــات األســلحة" ،مجلــس النــواب
[" [[5إنجــل يصــدر ســجالت تظهــر محاولــة وزارة الخارجيــة إخ ـفـاء الحقائــق يف تقريــر املفتــش العــام بــوزارة الخارجيــة ـ
األمريــي ،لجنــة الشــؤون الخارجيــة 15 ،ســبتمرب/أيلول https://foreignaffairs..gov/2020/9/engel-releases-records-showing- ،2020
state-department-s-attempt-to-hide-facts-in-oig-arms-sales-report
[ [[5إليوت إل إنجل ،رسالة إىل وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو 12 ،يونيو/حزيران https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/0/ ،2020
e/0e547195-4993-4968-91a9-65574c7cb783/2346FB3B7DB273EECAF56EEC6723AAE1.6-12-2020.-ele-letter-to-pompeo-onbulatao-linick.pdf
غـرس وبيــع األســلحة إىل اململكــة العربيــة الســعودية -حتــى يف حــال ا ـعـراض الجمهوريــن" ،واشــنطن
[ [[5جينيفــر ســبينديل" ،نعــم ،يمكــن لرتامــب تجــاوز الكون ـ
بوســت 30 ،مايو/ايــار https://www.washingtonpost.com/politics/2019/05/30/yes-trump-can-override-congress-sell- ،2019
/weapons-saudi-arabia-even-over-republican-objections
[ [[5ميليســا كويــن" ،املراقــب الداخــي الــذي طــرده ترامــب أو اســتبدل" ،أخبــار يس بــي إس 19 ،مايو/أيــار https://www.cbsnews.com/news/ ،2020
/trump-inspectors-general-internal-watchdogs-fired-list
حـول مبيعــات األســلحة" ،مجلــس
[" [[5إنجــل يصــدر ســجالت تظهــر محاولــة وزارة الخارجيــة إخ ـفـاء الحقائــق يف تقريــر املفتــش العــام بــوزارة الخارجيــة ـ
النــواب األمريــي ،لجنــة الشــؤون الخارجيــة 15 ،ســبتمرب/أيلول https://foreignaffairs.house.gov/2020/9/engel-releases-records- ،2020
showing-state-department-s-attempt-to-hide-facts-in-oig-arms-sales-report

حـول التنقيــح ملراجعــة املفتــش العــام ،الصــادرة عــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريــي 27 ،يوليو/تمــوز
[ [[5جوشــوا إل.دوروســن ،مذ ـكـرة ـ
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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والسياســية املرتبطــة بنقــل الذخائــر املوجهــة بدقــة إلــى الســعودية واإلمــارات لدعــم
عمليــات التحالــف يف اليمــن” [[5[.ويشــير هــذا إلــى شــعور الحكومــة األمريكيــة ببعــض
املخــاوف بشــأن املســؤولية واملخاطــر يف دعــم التحالــف يف اليمــن.
أمــا إدارة ترامــب فتؤكــد بأنهــا اتخــذت خطــوات للتقليــل مــن الخســائر يف صفــوف
املدنييــن مــن خــال سياســة الواليــات املتحــدة لنقــل األســلحة التقليديــة [[5[،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  22ســبتمبر/أيلول جماعــة الحوثييــن املســلحة إلــى
وقــف الهجمــات ىلع محافظــة مــأرب وضــد الســعودية إثــر اجتمــاع لوفــد أمريكــي بشــأن
[[[5
اليمــن ىلع هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
وأتــت هــذه الدعــوة مــع اقتــراب املعــارك مــن مدينــة مــأرب ،مركــز املحافظــة ،يف الوقــت
الــذي تــدرس إدارة ترامــب تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة كمنظمــة إرهابيــة وتصنيف
[[[6
كبــار قادتهــا كإرهابييــن عاملييــن.
إن مقتــرح تصنيــف جماعــة الحوثييــن املســلحة كتنظيــم إرهابــي ،الــذي أوردتــه صحيفــة
واشــنطن بوســت يف  26ســبتمبر/أيلول و ُنســب إلــى مســؤولين لــم يفصــح عــن اســمهم
يف إدارة ترامــب ،مــن شــأنه أن يزيــد مــن خطــورة جســامة جريمــة تقديــم املســاعدة
توســع الفجــوة املتناميــة بيــن نهــج واشــنطن تجــاه
للحوثييــن؛ وهــي خطــوة يمكــن أن ّ
إيــران ونهــج حلفائهــا األوروبييــن األكثــر مرونــة.
كمــا أشــارت وزارة الخارجيــة يف بيانهــا إلــى القلــق املســتمر بشــأن “عــدوان الحوثييــن
املدعــوم بشــحنات أســلحة إيرانيــة يف انتهــاك لحظــر األســلحة الــذي تفرضــه األمــم
[[[6
املتحــدة”.
بــدأ الحديــث عــن مقتــرح التصنيــف بعــد أقــل مــن أســبوع مــن إصــدار ترامــب لقــرار تنفيــذي
أمــر بتوســيع العقوبــات األمريكيــة ضــد إيــران .وقــد نــص القــرار الصــادر يف  21ســبتمبر/
أيلــول ىلع إدراج املزيــد مــن الكيانــات واألفــراد تحــت ضوابــط وقيــود التصديــر وتجميــد
[ [[5مذ ـكـرة وزارة الخارجيــة للشــؤون السياســية والعســكرية إىل مكتــب املفتــش العــام" ،الــرد عــى مســودة تقريــر مكتــب املفتــش العــام -مراجعــة دور وزارة
الخارجيــة يف عمليــات نقــل األســلحة إىل اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة" 10 ،يوليو/تمــوز https://foreignaffairs. ،2020
house.gov/_cache/files/6/8/68a68b4c-f4f4 -4b7b-a51b-6bc9ede266d3/474A865C629FB3EC00B972C60C6E8943.1.-july-10department-response-to-draft-report-redacted-by-department-.pdf
[ [[5آر كالرك كوبــر" ،ملــاذا طــردت إدارة ترامــب املفتــش العــام لــوزارة الخارجيــة؟" ،خطــاب أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس النــواب األمريــي- 1:16:20 ،
 16 ،1:20:25سبتمرب/أيلول https://youtu.be/Q5gev8ONn50?t=4623 ،2020

[ [[5مورغان أورتاغوس" ،يجب الوفاء بالتعهدات اإلنسانية ،عىل الحوثيني وقف األعمال العدائية لتحقيق االستقرار يف اليمن" ،وزارة الخارجية األمريكية،
 22ســبتمرب/أيلول https://www.state.gov/humanitarian-pledges-must-be-met-houthis-must-stop-hostilities-to- ،2020
/stabilize-yemen
[ [[6ميــي رايــان وجــون هدســون وإلــن ناكاشــيما" ،الواليــات املتحــدة تــدرس تصنيــف املتمرديــن املدعومــن مــن إ ـيـران يف اليمــن كمجموعــة إرهابيــة"،
واشــنطن بوســت 26 ،ســبتمرب/أيلول https://www.washingtonpost.com/national-security/us-yemen-houthi- ،2020
terrorism/2020/09/25/996b2012-fc17-11ea-830c-a160b331ca62_story.html
[ [[6مورغان أورتاغوس" ،يجب الوفاء بالتعهدات اإلنسانية ،عىل الحوثيني وقف األعمال العدائية لتحقيق االستقرار يف اليمن" ،وزارة الخارجية األمريكية،
 22ســبتمرب/أيلول https://www.state.gov/humanitarian-pledges-must-be-met-houthis-must-stop-hostilities-to- ،2020
/stabilize-yemen
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األصــول بســبب تورطهــم املزعــوم يف البرنامــج النــووي اإليرانــي وكذلــك برامــج الصواريــخ
يقوي
واألســلحة التقليديــة [[6[.يف حيــن أن تصنيــف الحوثييــن رســم ًيا كإرهابييــن يمكــن أن ّ
موقــف واشــنطن ضــد إيــران ،إال أنــه قــد يعيــق العمليــات اإلنســانية يف املناطــق التــي
ّ
ويعقــد أي جهــود أمريكيــة للمشــاركة السياســية البنــاءة نحــو
يســيطر عليهــا الحوثيــون
إنهــاء الحــرب.

التطورات اإلقليمية
إيران تقر بتبادل الخبرات يف مجال األسلحة مع جماعة الحوثيين
قــال متحــدث عســكري إيرانــي يف  22ســبتمبر/أيلول إن إيــران تبادلــت خبرتهــا يف مجــال
التكنولوجيــا الدفاعيــة مــع جماعــة الحوثييــن املســلحة ،وأن الحوثييــن أصبحــوا قادريــن
[[[6
اآلن ىلع صنــع طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ وأســلحة أخــرى.
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
وضــع يمكنهــا مــن مســاعدة حلفائهــا يف ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن مجا ًنــا وذلــك
بســبب االنكمــاش االقتصــادي اإليرانــي الناجــم يف جــزء كبيــر منــه عــن إعــادة فــرض
[[[6
العقوبــات األمريكيــة ،ممــا يشــير إلــى أن الحوثييــن يدفعــون ثمــن املســاعدة اإليرانيــة.
تعــد تعليقــات شــكرجي أكثــر إقــرار مفصــل عــن الدعــم اإليرانــي .فلطاملــا اتهــم الشــركاء
يف التحالــف ،الســعودية واإلمــارات والواليــات املتحــدة ،إيــران بدعــم جماعــة الحوثييــن
دائمــا مــا تــراوغ عنــد التطــرق ملــدى تورطهــا يف الصــراع
املســلحة بالســاح ،لكــن إيــران ً
اليمنــي .كمــا نفــى مســؤولون عســكريون إيرانيــون يف مناســبات ســابقة االتهامــات التــي
أطلقهــا شــركاء التحالــف ،قائليــن إن عالقتهــم بجماعــة الحوثييــن تقتصــر ىلع تقديــم
[[[6
املســاعدة االستشــارية ،وامتنعــوا عــن قــول املزيــد.
قــد تكــون ســيطرة اإليرانييــن املباشــرة ىلع الحوثييــن أقــل ممــا يتــم تصويــره يف بعــض
األحيــان [[6[،ولكــن تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن العالقــة بيــن الطرفين تشــمل ً
أيضــا 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 [[6[.األمــر
املهــم اآلخــر هــو هجمــات  2019ىلع أرامكــو والتــي تبنتهــا جماعــة الحوثييــن املســلحة
[ [[6دونالــد ج .ترامــب" ،بيــان مــن الرئيــس بشــأن القيــود الجديــدة عــى مســاعي إ ـيـران النوويــة والصواريــخ الباليســتية واألســلحة التقليديــة" ،البيــت األبيــض21 ،
سبتمرب/أيلول https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-new-restrictions- ،2020
/irans-nuclear-ballistic-missile-conventional-weapons-pursuits
خـرة الدفاعيــة :املتحــدث الرســمي" ،وكالــة أن ـبـاء تســنيم 22 ،ســبتمرب/أيلول https://www.tasnimnews.com/en/ ،2020
[" [[6إ ـيـران زودت اليمــن بال ـ
" ،news/2020/09/22/2354460/iran-has-supplied-yemen-with-defense-know-how-spokesmanمتحــدث :إ ـيـران ملتزمــة بتنشــيط
الد ـفـاع الجــوي الســوري" ،وكالــة أن ـبـاء فــارس 22 ،أيلول/ســبتمرب https://en.farsnews.ir/newstext.aspx?nn=13990701000738 ،2020
[ [[6املصدر نفسه.

خـرة الدفاعيــة :املتحــدث الرســمي" ،وكالــة أن ـبـاء تســنيم 22 ،ســبتمرب/أيلول https://www.tasnimnews.com/en/ ،2020
[" [[6إ ـيـران زودت اليمــن بال ـ
news/2020/09/22/2354460/iran-has-supplied-yemen-with-defense-know-how-spokesman
سـراتيجية 30 ،يناير/كانــون الثــاين  ،2020صhttps:// ،115 .
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[6مــآالت الحــروب الضالــة – تقريــر اليمــن الســنوي  ،"2019مركــز صن ـ
sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2019_ar.pdf
خـراء املعنــي باليمــن" ،األمــم املتحــدة 26 ،يناير/كانــون الثــاين  ،2018صhttps://www.un.org/en/ga/search/ ،32 .
[" [[6التقريــر النهــايئ لفريــق ال ـ
view_doc.asp?symbol=S/2018/594
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ونســبتها كل مــن الســعودية والواليــات املتحــدة إليــران ،والتــي وصفهــا مصــدر ملركــز
صنعــاء بأنهــا ضربــة منســقة بيــن الطرفيــن ،حيــث أطلقــت إيــران الصواريــخ يف حيــن
[[[6
هاجــم الحوثيــون باســتخدام طائــرات مســيرة.

موجز بالتطورات الدولية األخرى:
• • 14ســبتمبر/أيلول :أعلنــت ثــاث منظمــات غيــر حكوميــة بلجيكيــة أنهــا قدمــت
ً
ـتئنافا ىلع قــرار صــدر مؤخــرًا عــن مجلــس الدولــة يقضــي بتعليــق جزئــي فقــط
اسـ
[[[6
للتراخيــص املمنوحــة مــن إقليــم والونيــا لتصديــر األســلحة إلــى الســعودية .وقــد
ع ّلقــت محكمــة إداريــة سـ ً
ـابقا ،بنــاء ىلع شــكوى قدمتهــا عــدة منظمــات حقوقية،
التراخيــص للحــرس الوطنــي الســعودي ولكــن ليــس للحــرس امللكــي الســعودي،
ويســعى االســتئناف إلــى توســيع التعليــق ليشــمل الحــرس امللكــي الســعودي.
• • 17ســبتمبر/أيلول :اعتمــد البرملــان األوروبــي قــراًرا يتعلــق بتصديــر األســلحة
لتعزيــز تنفيــذ القواعــد املشــتركة التــي تــم تبنيهــا عــام  2008والتــي تضبــط
صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات العســكرية مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد
األوروبــي [[7[.وحــث البرملــان الــدول األعضــاء ىلع االمتنــاع عــن بيــع األســلحة وأي
معــدات عســكرية أخــرى لــدول التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والحكومــة اليمنية
وأطــراف أخــرى يف النــزاع ،مشــي ًرا إلــى أن مثــل هــذه الصــادرات مــن شــأنها انتهــاك
املوقــف األوروبــي املشــترك لعــام  2008بشــكل واضــح .كمــا دعــا القــرار الــدول
األعضــاء إلــى االمتنــاع عــن تصديــر تكنولوجيــا املراقبــة إلــى الســعودية واإلمــارات
ومصــر والبحريــن كونهــا يمكــن أن تســهل مــن ممارســات القمــع الداخلــي.
• • 17ســبتمبر/أيلول :وقعــت  39منظمــة يف كنــدا منهــا مجموعــات الحــد مــن
التســلح ومجموعــات حقوقيــة رســالة موجهــة إلــى رئيــس الــوزراء جاســتن تــرودو
تحثــه ىلع وقــف مبيعــات األســلحة الكنديــة إلــى الســعودية [[7[.ويف وقــت ســابق
مــن الشــهر ،ذكــر فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم املتحــدة بشــأن اليمــن كنــدا
[[[7
ألول مــرة ضمــن قائمــة الــدول التــي تبيــع األســلحة ألطــراف النــزاع يف اليمــن.
وبلغــت صــادرات املعــدات العســكرية الكنديــة للســعودية والتــي شــملت املركبات
املدرعــة الخفيفــة بشــكل رئيســي مســتوى قياســي يف عــام  2019إذ بلــغ 86
مليــار دوالر كنــدي [[7[،أي أكثــر مــن ضعــف مبيعاتهــم عــام  2018والتــي بلغــت 1.28
سـراتيجية 30 ،يناير/كانــون الثــاين  ،2020صhttps:// ،37 .
عـاء للدراســات اال ـ
[" [[6مــآالت الحــروب الضالــة – تقريــر اليمــن الســنوي  ،"2019مركــز صن ـ
sanaacenter.org/files/TYR_Annual_2019_en.pdf

[" [[6تسليم أسلحة بلجيكية إىل اململكة العربية السعودية :استئناف جديد إىل مجلس الدولة من قبل عدة منظمات غري حكومية"[بالفرنسية] ،سودينفو،
 14ســبتمرب/أيلول https://www.sudinfo.be/id250507/article/2020-09-14/armes-belges-livrees-larabie-saoudite- ،2020
nouveau-recours-au-conseil-detat-de
شـرك" الربملــان األوروبــي 17 ،ســبتمرب/أيلول ،2020
[ " [[7ـقـرار الربملــان األوروبــي بتاريــخ  17ســبتمرب/أيلول  2020بشــأن تصديــر األســلحة :تنفيــذ املوقــف امل ـ
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0224_EN.pdf

حـرب اليمــن" ،ذا
[ [[7ســتيفن تشــيس" ،حــث تــرودو عــى وقــف صــادرات األســلحة إىل اململكــة العربيــة الســعودية بعــد ذكــر دور كنــد يف تأجيــج ـ
جلــوب أنــد ميــل 17 ،ســبتمرب/أيلول https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-urged-to-end- ،2020
_arms-exports-to-saudi-arabia-after-canada-cited/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm
campaign=Shared+Web+Article+Links
[ [[7املصدر نفسه.

[" [[7صادرات السلع العسكرية  ،"2019عالقات خارجية عرب معهد ستوكهولم الدويل ألبحاث السالم ،يوليو/تموز  ،2020صhttps://www.sipri. ،6 .
org/sites/default/files/2020-07/canada_2019_eng_0.pdf
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مليــار دوالر كنــدي [[7[.يف  15ســبتمبر/أيلول ،نشــر موقــع  Ricochetللصحافــة
االســتقصائية تقريــ ًرا عــن دور كنــدا يف حــروب الطائــرات بــدون طيــار الدوليــة
مــن خــال تكنولوجيــا الطائــرات املســيرة التــي صدرتهــا شــركة الدفــاع L3Harris
 Wescamومقرهــا أونتاريــو .الجديــر بالذكــر هــو أن بعــض الطائــرات املســيرة التــي
تســتخدمها الســعودية واإلمــارات يف اليمــن تحتــوي ىلع تكنولوجيــا توفــر خدمــة
[[[7
مراقبــة الحركــة الجويــة مــن هــذه الشــركة بحســب التقريــر.

[" [[7صــادرات الســلع العســكرية  ،"2018عالقــات خارجيــة كنــدا عــر معهــد ســتوكهولم الــدويل ألبحــاث الســام 20 ،يونيو/حز ـيـران  ،2019صhttps:// ،6 .
www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/canada_2018_eng.pdf
سـرة"  ،Ricochetســبتمرب/أيلول https://ricochet.media/en/3282/ ،2020
[ [[7جــون هورلــر" ،الكشــف عــن دور كنــدا يف حــروب الطا ـئـرات امل ـ
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شــكر وتقدير
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.

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