تقرير اليمن

سبتمبر/أيلول 2021

الجنوبيون يحتجون
على االنهيار
االقتصادي وسط
تقدم الحوثيين

تقريـر اليمـن – "اليمـن فـي األمـم المتحـدة" سـابق ًا – هـو نشـرة
شـهرية يصـــدرها مركــــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية.
منـذ إطالقهـا فــــي يونيـو  /حزيـران  ،2016تهـــدف النشـرة
إلـى تحديـد وتقييـم التطـورات الدبلــوماسية واالقتصاديـة
والسياسـية والعسكــــرية واألمنيـة واإلنســـانية والحقوقيـة
فـي اليمـن.
إلعـداد "تقريـر اليمـن" يقـوم باحثـو مركـز صنعـاء فـي مختلـف
أنحـاء اليمـن وحـول العالم بجمـع المعلومـات واألبحاث وعقد
اجتماعـات خاصـة مـع الجهـات المعنيـة المحليـة واإلقليميـة
والدوليـة لتحليــــل التطــــورات المحــــلية والـــدولية الخـــاصة
باليمن.
هـــذه السلسـلة الشهـــرية مصممـــــة لتــــزويد القــــراء بـــرؤية
سـياقية شـاملة حـول أهـم القضايـا الجاريـة فـي البلـد.

صورة الغالف :مسلحون قبليون يدعمون قوات األمن الخاصة في جبل
السليم بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة في  22سبتمبر/أيلول .2021
الصورة لمركز صنعاء.

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع تركيز خاص على اليمن واإلقليم
المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز ،المتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثير على السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2021

المحتويات
افتتاحية مركز صنعاء

4

سبتمبر يف ملحة

6

التطورات ىلع الساحة السياسية
–التطورات يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
–التطورات يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
–التطورات ىلع الساحة الدولية
–يف األمم املتحدة

6
6
9
10
11

تطورات الحرب
–الحوثيون يسيطرون ىلع البيضاء؛ القوات الحكومية تتراجع يف مأرب وشبوة
–استئناف غارات التحالف الجوية يف تعز
شخصا يف حجة
12
مقتل
–هجوم صاروخي للحوثيين يسفر عن
ً

13
13
15
15

التطورات االقتصادية
–انهيار العملة والظروف املعيشية تؤجج احتجاجات واسعة النطاق يف جنوب اليمن
–انخفاض قيمة الريال تتسبب يف تحديات غير مسبوقة يف مجال تحويل األموال
–بنك إنجلترا يلغي تجميد  82مليون جنيه إسترليني
–مسؤولون حكوميون يناقشون خيارات وحدة حقوق السحب الخاصة مع البنك الدولي

16
16
17
17
17

مـقاالت

18

الحوثيون يكثفون هجماتهم يف مأرب
–تحليل :القبائل تتحمل وطأة تقدم الحوثيين  -علي السكني
–رأي :الحوثيون والنجاح العسكري القاتل  -عبدالغني اإلرياني

18
18
22

احتجاجا
الشوارع الجنوبية تثور
ً
–تحليل :املجلس االنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية يواجهان غضب الرأي العام  -هاشم خالد
–رأي :صيف الجنوب الحار  -حسام ردمان

25
28
31

التلقين العقائدي يف زمن الحوثيين
–رأي :كيف استولى الحوثيون ىلع نظام التعليم وأعادوا تشكيله يف املناطق الشمالية  -سالم
الحربي*
–تحليل :تغييرات يف املناهج الدراسية لصنع جهاديي الغد  -منال غانم*

31
34

القاعدة يف اليمن
–تحليل :أين تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب اآلن؟  -إليزابيث كيندال

39
39

الجنـوبيـون يحتـجـون علــى االنــهيار االقتصــادي وســط تقـدم الحـوثـــيين | سبتمـــبر/أيــلول 2021

تم بناء ليتل بن يف التواهي يف عام  1890يف عهد امللكة إليزابيث األوىل عندما كانت عدن مستعمرة للتاج الربيطاين بني عامي
 || .1967 - 1839.صورةخاصة بمركز صنعاء ،بعدسة أحمد وقاص

افتتاحية مركز صنعاء

اإلعدامات العلنية يف صنعاء ُتنذر بعصر من اإلرهاب يف ظل
الحوثيين
تماما مــع املوت
خــال الســنوات الســبع املاضيــة مــن الحــرب ،أصبــح اليمنيــون متعايشــين ً
وأوجــه الظلــم املتعــددة ،غيــر أن اإلعدامــات العلنيــة التــي نفذتهــا جماعــة الحوثييــن
املســلحة بحــق ثمانيــة رجــال ومراهــق يف  18ســبتمبر/أيلول أنــذرت بمســتوى جديــد
مــن الرعــب .بعــث الحوثيــون عبــر هــذه اإلعدامــات رســالة واضحــة لليمنييــن ال لبــس فيهــا،
مفادهــا عزمهــم ىلع ترســيخ حكمهــم وإخضــاع املجتمــع عبــر الترهيــب.
الضحايــا التســعة ،وجميعهــم مــن منطقــة تهامــة الغربيــة ،لــم يكونــوا سياســيين وال
ـخاصا عادييــن ُســلبت حياتهــم بهــدف إيصــال رســالة لجميــع
ناشــطين أو صحفييــن ،بــل أشـ ً
اليمنييــن .أُديــن الضحايــا يف “محاكمــة” ســرية صوريــة بتهمــة تســريب إحداثيــات للطيــران
مســيرة أســفرت عــن مقتــل صالــح الصمــاد ،رئيــس
اإلماراتــي الــذي شــن غــارة بطائــرة
َّ
املجلــس السياســي األىلع للحوثييــن آنــذاك ،يف الحديــدة يف أبريل/نيســان  .2018وبعــد
واســتنادا فقــط إلــى اعترافــات ُحصــل عليهــا مــن خــال
ثــاث ســنوات مــن اعتقالهــم،
ً
ُ
التعذيــب ووجــود بعــض الضحايــا يف تجمــع حضــره الصمــاد ،أعــدم التســعة يف “ميــدان
التحريــر” أحــد أشــهر الســاحات العامــة يف اليمــن.
هيــأ الحوثيــون أجــواء احتفاليــة ملشــهد القتــل ،بحضــور األطفــال وأصــوات املوســيقى
الصاخبــة بيــن الحشــود والكاميــرات التــي التقطــت صــور إطــاق الجالديــن الرصــاص ىلع
أجســاد الضحايــا .اع ُتقــل املراهــق الــذي كان مــن بيــن التســعة املدانيــن ،عبدالعزيــز علــي
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األســود ،وهــو يف الثالثــة عشــر مــن عمــره فقــط ،وتعــ ّرض للتعذيــب خــال الســنوات
الثــاث التــي قضاهــا يف معتقــل الحوثييــن لدرجــة إصابتــه بشــلل جزئــي ليضطــر قاتلــوه
إلــى حملــه ليلقــى مصيــره املرعــب .كان الحوثيــون يعتزمــون إعــدام رجــل عاشــر ً
أيضــا،
وهــو علــي عبــده كزابــة ،ولكنــه لــم يبـ َ
ـق ىلع قيــد الحيــاة ليلقــى هــذا املصيــر؛ إذ وافتــه
املنيــة ىلع أيــدي مســتجوبيه ،كمــا قيــل.
ـودا إلــى الــوراء ،حيــث ســحقت الجماعــة وســائل اإلعــام
أعــاد حكــم الحوثييــن البــاد عقـ ً
اليمنيــة النشــطة ،وض ّيقــت الخنــاق ىلع املجتمــع املدنــي ،وأســكتت األصــوات واألحــزاب
العديــدة التــي جعلــت املشــهد السياســي يف العاصمــة نشـ ً
ـطا وحـ ًرا بشــكل نســبي .ولكن
ـروع الــذي احتفــل بــه الحوثيــون
حتــى بعــد ســبع ســنوات مــن هــذا ،فــإن املشــهد املـ َّ
بفخــر لــم يكــن ممك ًنــا تصــوره .كان اليمنيــون مصعوقيــن.
ً
عــادل .فاملحاكــم الجنائيــة معروفــة منــذ أمــد بعيــد
ونــادًرا مــا كان القضــاء اليمنــي
بانتهــاكات قانونيــة وإنفــاذ األحــكام بصــورة انتقائيــة ،لكــن الحوثييــن منــذ اســتيالئهم
ـدا لعقوبــة اإلعــدام .بيــد أن الوحشــية التــي
ىلع صنعــاء عــام  2014أبــدوا
حماســا متزايـ ً
ً
ـميا و ُنفــذت اإلعدامــات بموجبهــا شــكلت ســابقة جديــدة ،حيث
تمــت املوافقــة عليهــا رسـ ًّ
وظــف الحوثيــون ببراعــة املحاكــم كســاح إلرهــاب اليمنييــن .لهــذه اإلعدامــات دالالت
سياســية ودبلوماســية مثيــرة للقلــق ،فمــن الواضــح أن الحوثييــن أصبحــوا واثقيــن بــا
خجــل يف ممارســة الســلطة ىلع طريقتهــم التــي تتعــارض بشــكل مباشــر مــع مفاهيــم
الشــراكة االجتماعيــة والسياســية التــي كثي ـ ًرا مــا تحدثــوا عنهــا والتــي ُتعــد أساســية ألي
تســوية سياســية محتملــة للحــرب.
وكانــت ردود فعــل األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة واالتحــاد األوروبــي والجهــات الدولية
الفاعلــة األخــرى يف الصــراع الجــاري ُمعيبــة وال تتناســب مــع فظاعــة مــا ار ُتكــب؛ إذ أصــدروا
بيانــات تضمنــت كلمــات جوفــاء ســهلة النســيان دون اتخــاذ إجــراءات لدعمهــا ،وهــذا لــن
حاليــا
يــؤدي إال إلــى تمــادي الحوثييــن .يواجــه العشــرات مــن اليمنييــن اآلخريــن املعتقليــن ًّ
أحكامــا باإلعــدام ،بينمــا يســود القلــق بيــن أولئــك الذيــن قــد يكونــون
لــدى الحوثييــن
ً
الهــدف التالــي لـ”عدالــة” الحوثيين.
ظلمــا معــاذ عبدالرحمــن
إلــى جانــب األســود ،أعــدم الحوثيــون يف  18ســبتمبر/أيلول ً
عبــداهلل عبــاس ،وإبراهيــم محمــد عبــداهلل عاقــل ،وعبدامللــك أحمــد حميــد ،ومحمــد
خالــد هيــج ،ومحمــد محمــد علــي املشــخري ،ومحمــد يحيــى محمــد نــوح ،وعلــي علــي
ّ
وتذكــر أســماء هــؤالء األشــخاص
إبراهيــم القــوزي ،ومحمــد ابراهيــم القــوزي .ينبغــي تعميــم
العادييــن ،إلــى جانــب كزابــة ،الذيــن أُغفلــوا إلــى حــد كبيــر أثنــاء فتــرة اعتقالهــم لــدى
الحوثييــن؛ فظــروف مقتلهــم أوضحــت بــا شــك أي نــوع مــن املجتمــع يتصــوره الحوثيــون
قبــل العالــم بهــم واعتــرف “بحكمهــم”.
بعــد الصــراع إذا مــا ِ

5

الجنـوبيـون يحتـجـون علــى االنــهيار االقتصــادي وســط تقـدم الحـوثـــيين | سبتمـــبر/أيــلول 2021

سبتمبر في لمحة

التطورات على الساحة السياسية
التطورات يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
كيسي كومبس

الحوثيون يقصفون ميناء املخا
يف  11ســبتمبر/أيلول اســتهدف الحوثيــون مينــاء املخــا ،ىلع ســاحل البحــر األحمــر يف
ً
ووفقــا
محافظــة تعــز ،بصاروخيــن ىلع األقــل وأربــع طائــرات مســيرة محملــة بالقنابــل.
دوليـ�ا ،أسـ�فر الهج��وم -الــذي ُشــن يف
لبي��ان وزارة الخارجي�ةـ يف الحكومـ�ة املعت��رف بهــا
ًّ
نفــس اليــوم الــذي كان مقــرًرا فيــه فتــح املينــاء لتلقــي الــواردات الغذائيــة -عــن أضــرار
بالغــة يف البنيــة التحتيــة للمينــاء وأدى إلــى انــدالع حرائــق يف املســتودعات حيــث
ُتخــ ّزن اإلمــدادات اإلنســانية .كانــت الســلطات املحليــة قــد انتهــت مؤخــ ًرا مــن تأهيــل
املينــاء بهــدف اســتئناف تلقــي الــواردات الغذائيــة والتجاريــة .لفــت هــذا الهجــوم االنتبــاه
إل��ى وج��ود مهبــط طائــرات جديــد قيــد اإلنشــاء بالقــرب مــن املينــاء.
تقــع املخــا تحــت ســيطرة العميــد طــارق صالــح ،قائــد قــوات املقاومــة الوطنيــة املدعومة
مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة .يف منتصــف يونيو/حزيــران ،وعقــب إظهــار صــور األقمــار
الصناعيــة لقاعــدة جويــة ُبنيــت حدي ًثــا يف جزيــرة ميــون اليمنيــة بالقــرب مــن مضيــق
ب��اب املندــب ،زع��م صالــح أن قواتــه املدعومــة مــن اإلمــارات تتمركــز هنــاك.
يف  19س�بـتمبر/أيلول ،وصل��ت مولـ�دات ملحط��ة كهرب��اء تعم��ل بقـ�درة  12ميغ�اـواط إلــى
مينــاء املخــا ،و ُنقلــت إلــى محطــة الكهربــاء يف املخــا.

إماراتيا يف شبوة
مواجهة بين القبائل والقوات املدعومة
ًّ
يف  6س�بـتمبر/أيلول ،ح ّلقـ�ت طائــرات حربيــة إماراتيــة ىلع علــو منخفــض فــوق مدينــة
عتــق ،مركــز محافظــة شــبوة ،حيــث منــع رجــال قبيلــة املحضــار قافلــة لقــوات النخبــة
الشــبوانية التــي دربتهــا اإلمــارات مــن الوصــول إلــى قاعــدة العلــم العســكرية يف مديريــة
جــردان ،شــمال شــرق عتــق .كانــت القافلــة قــد غــادرت مــن قاعــدة عســكرية إماراتيــة
تقــع يف منشــأة بلحــاف لتصديــر الغــاز الطبيعــي املســال ىلع الســاحل الجنوبــي لشــبوة.
اعترضــت قبيلــة املحضــار مــن مديريــة مرخــة الســفلى القافلــة عبــر ســد الطريــق للمطالبة
ـرادا مــن القبيلــة ،بينهــم قاصــر ،خــال اشــتباكات
بمحاس��بة النخبــة الشــبوانية لقتله��ا أفـ ً
عــام .2019
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يف أوائ��ل أغس��طس/آب ،صوت��ت الســلطة املحليــة يف شــبوة ،بقيــادة محافــظ شــبوة
محمــد صالــح بــن عديــو ،ىلع إعــادة فتــح محطــة تصديــر الغــاز الطبيعــي املســال التــي
تســتخدمها القــوات اإلماراتيــة وقــوات النخبــة الشــبوانية كقاعــدة عســكرية ملــا يقــرب
مــن خمــس ســنوات .يف وقــت الحــق مــن الشــهر ،نصبــت القــوات الحكوميــة املواليــة البــن
عديــو نقطتــي تفتيــش حــول املنشــأة واعتقلــت العديــد مــن جنــود النخبــة الشــبوانية.
تفــاوض الوســطاء الســعوديون إلنهــاء املواجهــة ،ولكــن مــا يــزال هنــاك حاجــة إلــى االتفاق
حــول متــى ســتخلي القــوات اإلماراتيــة منشــأة بلحــاف ،التــي ُتعــد أكبــر مشــروع اســتثماري
يف تاريــخ اليمــن.

مقتل طالب يمني-أمريكي وممرض يف منظمة أطباء بال حدود عند
نقطتي تفتيش بلحج
يف  8ســبتمبر/أيلول ،اعتقلــت قــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يف محافظــة لحــج
عامــا ،أثنــاء اســتقالله ســيارة أجــرة
املغتــرب اليمني-األمريكــي عبــد امللــك الســنبانيً 30 ،
منــ مط��ار عــدن إلـ�ى من�زـل عائلتــه يف محافظــة ذمــار .اته��م الجنــود املنتميــن للــواء
التاســع صاعقــة قطــاع مديريــة طــور الباحــة ،الســنباني بأنــه ىلع صلــة بالحوثييــن،
ً
مبلغ��ا كبيـ ًرا منــ امل��ال كان بحوزت��ه وقتل��وه ،األمـ�ر الذــي أثــار موجــة مــن الغضــب
وسـ�رقوا
الشــعبي يف اليمــن.
عامــا ،وهــو ممــرض
ويف  4أكتوبر/تش��رين األولُ ،قت��ل عاطــف ســيف محمــد الحــرازيً 35 ،
ـدا
يعمــل مــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،عنــد نقطــة تفتيــش يف نفــس املديريــة ،تحديـ ً
ىلع الطريــق املــؤدي إلــى املعهــد الفنــي يف طــور الباحــة والــذي غال ًبــا مــا يعترضــه
قط��اع ط��رق معروفوــن ل�دـى الســلطات املحلي�ةـ ،بحسـ�ب مذكـ�رة مــن مكتــب مديــر عــام
مديريــة طــور الباحــة .كان الحــرازي ،الــذي يعمــل يف املستشــفى العــام يف مديريــة ذي
ـدا مــن عــدن يف رحلــة خاصــة مــع أصدقائــه حيــن ُقتــل.
الســفال بمحافظــة إب ،عائـ ً

رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ وسط اندالع
احتجاجات يف عدن واملدن الجنوبية
يف  13ســبتمبر/أيلول ،خــرج املتظاهــرون إلــى شــوارع العاصمــة املؤقتــة عــدن لالحتجــاج
ىلع نقــص الخدمــات وتدهــور األوضــاع املعيشــية .أطلقــت قــوات املجلــس االنتقالــي النار
ىلع املتظاهريــن بعــد محاولتهــم اقتحــام مقــر املجلــسُ .قتــل ثالثــة متظاهريــن وأصيــب
آخــرون خــال املواجهــات التــي اســتمرت لعــدة أيــام .يف  15ســبتمبر/أيلول ،ويف الوقــت
الــذي كانــت تنتشــر فيــه االحتجاجــات يف مــدن أخــرى بجميــع أنحــاء الجنــوب ،أعلــن رئيس
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عيــدروس ال ُزبيــدي حالــة الطــوارئ يف املحافظــات الجنوبيــة
ودعــا القــوات األمنيــة إلــى التصــدي ألي شــخص يســعى لزعزعــة األمــن واالســتقرار بيــد
مــن حديــد .عــزا مســؤولو املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إعــان حالــة الطــوارئ إلــى تقــدم
الحوثييــن يف الجنــوب ،زاعميــن أن هــذا التقــدم جــزء مــن مؤامــرة مــع حــزب اإلصــاح.
(للمزيــد مــن التفاصيــل حــول االحتجاجــات التــي اجتاحــت جنــوب اليمــن يف ســبتمبر/
أيلــول ،انظــر «املجلــس االنتقالــي الجنوبــي والحكومــة اليمنيــة يواجهــان غضــب الــرأي
العــام» و»صيــف الجنــوب الحــار»).
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القوات الحكومية يف مأرب تعتقل ناشطة حقوقية بارزة
يف  13سبــتمبر/أيلول ،اعتقل��ت القــوات العســكرية يف محافظــة مأرب الناشــطة الحقوقية
أم��ة اهلل الحم��ادي ،موظف��ة يف املجل��س الدنماركيــ لالجئي�نـ بم�أـرب .بحس��ب بي��ان صــادر
عــن جمعيــة رابطــة أمهــات املختطفيــن ،ومقرهــا مــأرب ،اع ُتقلــت الحمــادي ،املحتجــزة
حاليــا يف ســجن األمــن السياســي بمحافظــة مــأرب« ،دون اعتبــار لإلجــراءات القانونيــة
ًّ
املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلجــراءات الجزائيــة».

رئيس الوزراء معين عبدامللك يعود إلى عدن
ع��اد رئيــس الــوزراء معيــن عبدامللــك إلــى العاصمــة املؤقتــة ،عــدن ،يف  28ســبتمبر/أيلول
بعــد غيــاب دام ألشــهر .وبحســب ثالثــة مســؤولين حكومييــن رفيعــي املســتوى تحدثــوا
إلــى مركــز صنعــاء ،تســبب قــرار رئيــس الــوزراء بالعــودة إلــى عــدن يف حــدوث خــاف
بينــه وبيــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي حيــث عــارض األخيــر عــودة األول إلــى العاصمــة
املؤقتــة دون الحصــول ىلع أي تنــازالت مــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي.
وصلــت حكومــة ســعيد عقــب تشــكيلها إلــى عــدن أواخــر ديســمبر/كانون األول ،فيمــا بــدا
أنــه انفراجــة ىلع مســتوى تنفيــذ اتفــاق الريــاض لتقاســم الســلطة الــذي تــم التوصــل
دوليــا واملجلــس االنتقالــي
إليــه بهــدف تســوية الخالفــات بيــن الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
الجنوبيــ .بعــد أقـ�ل منــ ثالثــة أشهــر ،غ�اـدر ال��وزراء التابعي��ن للحكومة عدــن بع��د أن اقتحم
متظاهــرون موالــون للمجلــس االنتقالــي القصــر الرئاســي ،مقــر الحكومــة يف املدينــة .أحــد
أبــرز األســباب التــي تعرقــل تنفيــذ اتفــاق الريــاض تتعلــق بمــاذا ُيطبــق ً
أول ،الشــق األمنــي
أم السياســي .تطالــب الحكومــة املجلــس االنتقالــي بدمــج قواتــه يف وزارتــي الداخليــة
والدفــاع قب��ل ع��ودة الحكومـ�ة إل��ى عدــن وإج��راء إصالح�اـت سياس��ية واقتصاديـ�ة تشـ�مل
تفعيــل املجلــس االقتصــادي األىلع والجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة ،وتنظيــم
تحصيــل الضرائــب ،بينمــا يصــر املجلــس ىلع أن اإلصالحــات يجــب أن تســبق اإلجــراءات
األمنيــة.

تبادل أسرى بين الحكومة وقوات الحوثيين يف تعز
أُفــرج عــن حوالــي  200ســجين ضمــن صفقــة بيــن قــوات الحوثييــن ومحــور تعــز العســكري
املوال��ي لإلص�لاح يف محافظ��ة تع��ز .وقال��ت وكالــة أنبــاء ســبأ التــي يديرهــا الحوثيــون إن
ـخصا مقابــل  70مقاتـ ً
لا م�نـ الجماعةــ .وقــال املركــز اإلعالمــي
الجماعــة أفرجــت عــن  136شـ ً
ُ
ملحــور تعــز العســكري إن معظــم األســرى الـــ 136الذيــن أ ّمــن إطــاق ســراحهم هــم «مدنيون
اختطفتهــم ميليشــيا الحوثــي مــن الشــوارع ونقــاط التفتيــش».
واجهــت املفاوضــات التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة بشــأن تبــادل األســرى بيــن الحكومــة
جمــة منــذ أن أُدرج هــذا
وجماعــة الحوثييــن وفــق مبــدأ «الــكل مقابــل الــكل» صعوبــات ّ
البنــد ضمــن اتفاقيــة ســتوكهولم يف ديســمبر/كانون األول .2018
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التطورات يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
الحوثيون يعتقلون املزيد من املوسيقيين
يف  7ســبتمبر/أيلول ،احتجــزت ســلطات الحوثييــن الفنــان اليمنــي الشــعبي يوســف
البدج�يـ م��ن أم��ام منزلــه يف صنعــاء ،بحســب منشــور ىلع صفحتــه ىلع فيســبوك .زعــم
البدجــي أنــه اع ُتقــل ىلع خلفيــة مشــاركته يف برنامــج «ضيــوف الفــن» ىلع قنــاة يمــن
ش�بـاب الفضائي��ة .وقبــل أس�بـوع ،أفــادت تقاريــر عــن اعتقــال مســلحين حوثييــن الفنــان
اليمنــي الشــعبي أصيــل أبــو بكــر مــن وســط حفــل زفــاف بتهمــة انتهــاك التعليمــات بحظر
الغنـ�اء يف حفـلات الزفـ�اف .حظ��رت ســلطات الحوثييــن خــال األشــهر األخيــرة الغنــاء يف
حفــات الزفــاف كــون ذلــك يتعــارض مــع املمارســات الدينيــة املحافظــة ،حســبما قالــت.

الحوثيون يعدمون ثمانية رجال ومراهق عل ًنا
يف  17ســبتمبر/أيلول ،أدانــت محكمــة يديرهــا الحوثيــون تســعة أشــخاص ُيزعــم أنهــم
شــاركوا يف اغتيــال الرئيــس الســابق للمجلــس السياســي األىلع للحوثييــن ،صالــح الصمــاد،
الــذي ُقت��ل يف غــارة جوي��ة بطائـ�رة مســيرة إماراتي��ة عــام  .2018يف اليــوم التالــي ،أعدمــت
الجماعــة األشــخاص التســعة يف ميــدان التحريــر بصنعــاء ،مــن بينهــم مراهــق يبلــغ مــن
عامــا أُصيــب بالشــلل بســبب التعذيــب خــال فتــرة االحتجــاز .شــهد جميــع الرجــال
العمــر ً 17
بأنه��م أُجب��روا ىلع اإلدالء باعترافـ�ات كاذبــة تح��ت التعذيـ�ب .وبحســب بيــان لجمعيــة
رابطــة أمهــات املختطفيــنُ ،تــويف رجــل عاشــر ُحوكــم يف نفــس القضيــة جــراء التعذيــب
يف  7أغســطس/آب ( .2019انظــر «افتتاحي��ة مرك��ز صنعـ�اء اإلعدامـ�ات العلني��ة يف صنعـ�اء
ُتن��ذر بعص��ر م��ن اإلره��اب يف ظ��ل الحوثيي��ن)».

سلطات الحوثيين املحلية تق ّيد حقوق املرأة
تــداول مســتخدمو وســائل التواصــل االجتماعــي يف  23س��بتمبر/أيلول وثيقـ�ة موقعــة مــن
ـودا جديــدة ىلع النســاء يف
ِقبــل املشــرفين الحوثييــن وزعمــاء قبائــل بارزيــن تضــع قيـ ً
قريــة غضــران بمديريــة بنــي حشــيش يف صنعــاء .حظــرت الوثيقــة النســاء مــن العمل يف
العديــد مــن املجــاالت ،بمــا يف ذلــك العمــل مــع املنظمــات اإلغاثيــة ،واســتخدام الهواتــف
الذكيــة ومســاحيق التجميــل ،ووصفــت هــذه املمارســات بأنهــا «غــزو أيديولوجــي» مــن
ونصــت الوثيقــة ىلع غرامــة ماليــة للمخالفيــن تقــدر
ِقبــل التحالــف بقيــادة الســعوديةّ .
ً
هاتفــا.
بـــ 200ألــف ريــال وبقــرة ملــن يعطــي زوجتــه أو ابنتــه أو مــن لــه واليــة األمــر عليهــا
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التطورات ىلع الساحة الدولية
املبعوث األممي الجديد يخاطب مجلس األمن
يف  10ســبتمبر/أيلول ،قــدم هانــس غروندبــرغ أول إحاطــة لــه أمــام مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة بعــد توليــه منصــب املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة إلــى
اليمــن .قـ�ال غروندبــرغ إن البــاد عالقــة «يف حالــة حــرب ألجــل غيــر مســمى ».وأشــار
إلــى أن أطــراف النــزاع لــم تناقــش تســوية شــاملة منــذ عــام  .2016وأضــاف «لــن تكــون
هنــاك مكاســب ســريعة» يف الحــرب األهليــة .أمــا بالنســبة لالســتراتيجية التــي يعتــزم
تبنيهــا ،قــال غروندبــرغ إنــه يعتــزم «تقييــم الجهــود الســابقة وتحديــد مــا نجــح منهــا
ً
مضيفــا
ومــا لــم ينجــح واالســتماع إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الرجــال والنســاء اليمنييــن»،
أن مشــاوراته األولــى مــع اليمنييــن واألطــراف اإلقليميــة والدوليــة الرئيســية «ســوف تبــدأ
قري ًبــا».

الرباعية تلتقي بشأن الوضع االقتصادي يف اليمن
يف  15ســبتمبر/أيلول ،التقــى ســفراء الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة
املتحــدة والقائــم باألعمــال األمريكــي إلــى اليمــن يف الرياض ملناقشــة األوضــاع االقتصادية
اآلخ��ذة بالتده��ور بش��كل سـ�ريع يف اليمن .أكدت الــدول األربــع ،املعروفة باســم «الرباعية»،
ىلع ضــرورة عــودة الحكومــة اليمنيــة إلــى عــدن يف أســرع وقــت ممكــن لإلشــراف ىلع
الدعــم الدولــي املســتقبلي لالنتعــاش االقتصــادي( .انظــر «التطــورات االقتصاديــة»)
اليســار األمريكــي يقــدم مشــروع قانــون لوقــف املســاعدات األميركيــة للريــاض يف حــرب
اليمــن
�وت مجلــس النــواب األمريكــي بأغلبيــة  218مقابــل  206أصــوات
يف  23سبــتمبر/أيلول ،صـ ّ
ىلع تشــريع يقضــي «بإنهــاء الدعــم اللوجســتي العســكري األمريكــي ،ووقــف تأميــن قطــع
الغيــار إلــى الطائــرات الحربيــة الســعودية ».قــدم مشــروع القانــون النائــب الديمقراطــي رو
خانــا والســيناتور املســتقل بيرنــي ســاندرز .إذا وافــق مجلــس الشــيوخ ىلع هــذا التشــريع،
سـ ُيدرج كتعديــل لقانــون إقــرار الدفــاع الوطنــي لعــام .2022

جنرال إيراني يسمي جماعة الحوثيين ضمن شبكة الردع اإلقليمية
اإليرانية
يف  25س��بتمبر/أيلول ،قـ�ال الجنــرال اإليرانــي غــام رشــيد يف خطــاب بمناســبة ذكــرى
الحــرب العراقية-اإليرانيــة إن قــوات الحوثييــن هــي ضمــن ســتة جيــوش خــارج الحــدود
اإليرانيــة ســتقاتل مــن أجــل طهــران .وأضــاف رشــيد أن اللــواء قاســم ســليماني ،قائــد فيلــق
القــدس بالحــرس الثــوري اإليرانــي ،كان قــد قــال للقيــادة العســكرية اإليرانيــة املشــتركة إنه
أســس «ســتة جيــوش خــارج األراضــي اإليرانيــة ،وأنشــأ ممـ ًرا بطــول  1,500كيلومتــر وعــرض
 1,000كيلومتــر يمتــد إلــى شــواطئ البحــر األبيــض املتوســط «.وبحســب رشــيد ،أدلــى
ســليماني بهــذه التصريحــات قبــل ثالثــة أشــهر مــن مقتلــه يف غــارة أمريكيــة بطائــرة
دون طيــار يف  3يناير/كانــون الثانــي  .2020وأوضــح أن الجيــوش الســتة هــي :حــزب اهلل
يف لبنــان ،وحمــاس وحركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطين ،وجيــش يف ســوريا ،وقــوات
الحشــد الشــعبي يف العــراق ،وجماعــة الحوثييــن املســلحة يف اليمــن.
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مسؤول رفيع املستوى يف األمن القومي األمريكي يلتقي ولي العهد
السعودي بشأن حرب اليمن
يف  28ســبتمبر/أيلول ،التقــى مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جيــك ســوليفان
ومســؤولون كبــار آخــرون ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان ملناقشــة
الجه��ود املبذولةــ إلنه��اء الص��راع يف اليمــن .وبحس��ب بي��ان لوكالــة األنبــاء الســعودية ،قال
ب��ن سـ�لمان إن اململكـ�ة ملتزمةــ بخطةــ الس�لام التـ�ي اقترحته��ا يف مــارس/آذار بهــدف
وقفــا شـ ً
إنهــاء الصــراع .شــملت الخطــة الســعودية ً
ـامل إلطــاق النــار تحــت إشــراف األمــم
املتحــدة ،والســماح لناقــات النفــط بدخــول مينــاء الحديــدة ،وفتــح مطــار صنعــاء أمــام
الرحــات الجويــة مــن وإلــى جهــات معينــة ،وإطــاق محادثــات سياســية بيــن األطــراف
املتحاربــة يف اليمــن إلنهــاء الحــرب ىلع أســاس مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي التــي
ُوقعــت عــام  2011ونتائــج الحــوار الوطنــي لعــام  2013وقــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم
كافيــا.
املتحــدة .رفــض الحوثيــون هــذا االقتــراح يف مــارس/آذار متذرعيــن بأنــه ليــس
ًّ

يف األمم املتحدة
الجمعية العامة لألمم املتحدة تنعقد يف نيويورك
عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اجتماعاتهــا الســنوية العامــة يف الفتــرة مــن
 21إلــى  27ســبتمبر/أيلول يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك ،حيــث عقــدت سلســلة
مــن االجتماعــات رفيعــة املســتوى وغيرهــا مــن الفعاليــات ملناقشــة التحديــات املتعلقــة
بصنــع السياســات .ألقــى وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد بــن مبــارك كلمــة بـ ً
ـدل مــن الرئيــس
وتعهــد بالتعــاون مــع املبعــوث األممــي الخــاص الجديــد لليمــن،
عبدربــه منصــور هــادي
ّ
هانــس غروندبــرغ .كمــا طالــب بتأميــن املزيــد مــن اللقاحــات لفيــروس كورونــا وشــجب
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا جماعــة الحوثييــن املســلحة .كمــا دعــا بــن
مبــارك املجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ تدابيــر محــددة ملســاعدة االقتصــاد اليمنــي املتدهــور
املحصلــة لتغطية
شــملت ممارســة املزيــد مــن الضغــط ىلع الحوثييــن الســتخدام الضرائب
ّ
تكاليــف الخدمــات العامــة ،واملســاعدة يف وقــف انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي ،وتوجيــه
املســاعدات إلــى مشــاريع التنميــة ،ودعــم فــرع البنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن.
وخــال خطاباتهــم أمــام الجمعيــة العامــة ،حــدد ممثلــو القــوى اإلقليميــة وداعمــو األطــراف
املتحاربــة يف اليمــن أولويــات اليمــن .ألقــت الســعودية واإلمــارات باللــوم ىلع الحوثييــن
يف عرقلــة الســام وأشــادتا بمبــادرة الســام التــي اقترحتهــا الريــاض يف مــارس/آذار
ورفضهــا الحوثيــون .أمــا إيــران ،فكــررت موقــف الحوثييــن عبــر التوصيــة بوقــف غير مشــروط
للقتــال وفتــح املنافــذ التــي تصــل املعونــات عبرهــا والتــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،مثل
مينــاء الحديــدة .أمــا ســلطنة ُعمــان ،فأكــدت ىلع العمــل مــع اليمــن والواليــات املتحــدة
واألمــم املتحــدة والســعودية مــن أجــل الســام.
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مؤتمر مانحين يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يجمع املزيد من
األموال ملواجهة لألزمة االنسانية
اجتماعا رفيع املســتوى
يف  22ســبتمبر/أيلول ،نظــم االتحــاد األوروبــي والســويد وسويســرا
ً
ىلع هامــش نقاشــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بهــدف جمــع األمــوال لعمليــات
اإلغاثــة اإلنســانية يف اليمــن .وحتــى اآلن ،جــرى فقــط تمويــل نصــف خطــة االســتجابة
اإلنســانية لهــذا العــام والبالــغ قيمتهــا  3.85مليــار دوالر ،األمــر الــذي دفــع األمــم املتحــدة
إلــى التخطيــط لخفــض املســاعدات الغذائيــة يف أكتوبر/تشــرين األول .خــال االجتمــاع،
تعهــد املانحــون بتقديــم حوالــي  600مليــون دوالر كمســاعدات إضافيــة ملواجهــة األزمــة
اإلنســانية يف اليمــن .كان مــن بيــن أكبــر املانحيــن الواليــات املتحــدة ( 291مليــون دوالر)
واالتحــاد األوروبــي ( 140مليــون دوالر) والســعودية ( 90مليــون دوالر) وأملانيــا ( 58مليــون
دوالر) .وبحلــول  7أكتوبر/تشــرين األول ،بلــغ إجمالــي التمويــل لخطــة االســتجابة اإلنســانية
لليمــن لعــام  2.72 2021مليــار دوالر.

فريق الخبراء البارزين يقدم التقرير األخير عن اليمن
يف  28ســبتمبر/أيلول ،نشــر فريــق الخبــراء البارزيــن الدولييــن واإلقليمييــن بشــأن اليمــن
تقريـ�ره األخيــر .وكمــا قــال يف تقاريــره الســابقة ،إن هنــاك أســبا ًبا وجيهــة لالعتقــاد بــأن
ً
ملحقــا محد ًثــا يحــدد األطــراف
األطــراف املتحاربــة قــد ارتكبــت جرائــم حــرب .شــمل التقريــر
ـوت مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف  7أكتوبــر/
املتحاربــة الرئيســية .صـ ّ
تشــرين األول ىلع عــدم تمديــد واليــة فريق الخبــراء البارزيــن للعام املقبــل .ويف  8أكتوبر/
تش��رين األول ،أصــدر فريــق الخبــراء بيا ًنــا ينتقــد فيــه قــرار املجلــس.

كيســي كومبــس هــو صحفــي مســتقل متخصــص يف شــؤون اليمــن وباحــث يف مركــز صنعــاء
للدراســات االســتراتيجية .يغــرد ىلعMacoombs@ :
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تطورات الحرب
الحوثيون يسيطرون ىلع البيضاء؛ القوات الحكومية تتراجع يف
مأرب وشبوة
أبوبكر الشماحي

حقــق الحوثيــون نجاحــات ملحوظــة ضــد قــوات الحكوميــة اليمنيــة يف ســبتمبر/أيلول،
حيـ�ث س��يطروا بالكامـ�ل ىلع محافظــة البيضــاء وســط اليمــن إلــى جانــب تقدمهــم الكبيــر
غربــي شــبوة وجنوبــي مــأرب .يف الوقــت الحالــي ،ال توجــد ســوى مؤشــرات قليلــة ىلع أن
القــوات الحكوميــة ســتكون قــادرة ىلع عكــس مســار املكاســب التــي حققهــا الحوثيــون.
أراض إضافيــة ،إذ
ليــس مــن املرجــح أن تتمكــن الحكومــة مــن منــع اســتيالء الجماعــة ىلع ٍ
ـوق الحوثيــون القــوات الحكوميــة واملقاتليــن القبلييــن املتحالفيــن معهــا يف مناطــق
طـ ّ
محــددة مــن بينهــا مديريــة العبديــة بمــأرب.
ب��دأ ش��هر س��بتمبر/أيلول بتق�دـم الحوثييـ�ن منــ البيضــاء إل��ى مديري��ة رحب��ة جنوبــي مأرب،
والتــي كانــت قــد اســتعادتها القــوات الحكوميــة يف يوليو/تمــوز .بحلــول  8ســبتمبر/أيلول،
اســتعاد الحوثيــون الســيطرة الكاملــة ىلع املديريــة ،مــع تراجــع القــوات الحكوميــة إلــى
جبــل مــراد .قالــت مصــادر ميدانيــة ملركــز صنعــاء إن أحــد األســباب الرئيســية للهزيمــة
الســريعة للقــوات الحكوميــة يف رحبــة هــو االنقســامات بيــن زعمــاء قبائــل مــراد ،حيــث
ـور
يشــكل رجالهــا الجــزء األكبــر مــن القــوات املواليــة للحكومــة يف املنطقــة .هنــاك تصـ ّ
ســائد بيــن هــذه القــوات بعــدم كفايــة الدعــم املقــدم مــن جانــب الحكومــة اليمنيــة
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ـول معركــة مــأرب إلــى حــرب اســتنزاف ،ووســط تضــاؤل عــدد املجنديــن القبلييــن
مــع تحـ ّ
املحلييــن( .انظــر :القبائــل تتحمــل وطــأة تقــدم الحوثييــن والحوثيــون والنجــاح العســكري
القاتــل).
بعــد االســتيالء ىلع رحبــة ،اتجهــت أنظــار الحوثييــن شـ ً
ـرقا إلــى مديريــة حريــب يف مــأرب.
نج��ح الحوثيوــن بفض��ل التقـ�دم املحـ�رز يف مديريــة بيحــان غربــي شــبوة ،املتاخمــة لــكل
مــن البيضــاء غر ًبــا ومــأرب شـ ً
ـمال .بحلــول منتصــف ســبتمبر/أيلول ،تقــدم الحوثيــون يف
عــدة مناطــق غــرب بيحــان ،مثــل ناطــع دبــاش ،وعقبــة امقــوة ،وكــراع ،وضبــه ً
وفقــا
ملصــادر محليــة .أفســح االســتيالء ىلع هــذه املنطقــة األخيــرة املجــال أمــام الحوثييــن
ـورة يف
للســيطرة ىلع الطريــق الرابــط بيــن مديريــة مرخــة العليــا يف شــبوة ومديريــة مسـ ّ
البيضــاء .كمــا فتــح الحوثيــون جبهــة جديــدة يف خــورة ،ىلع طــول الحــدود بيــن البيضــاء
وشــبوة ،وتقدمــوا إلــى مديريــة مرخــة الســفلى.
تمامــا،
وفتــح تقــدم الحوثييــن يف شــبوة ،التــي كانــت تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة
ً
ً
طريق��ا جديـ�دة للحوثيي��ن ص��وب جنوبيــ م��أرب .س��قطت مديرية حريــب ،التي تضــم مدينة
حريــب ثانــي أكبــر مركــز حضــري يف محافظة مــأرب ،بيــد الحوثييــن يف  22ســبتمبر/أيلول،
هجومــا مــن مديريــة العيــن يف شــبوة .ويف  21ســبتمبر/أيلول،
بعــد أن شــنت الجماعــة
ً
ُقتــل ناصــر القحاطــي املــرادي ،مديــر عــام مديريــة حريــب ،خــال مواجهــات مــع الحوثييــن.
أدى االســتيالء ىلع حريــب إلــى قطــع خــط اإلمــداد الوحيــد املتبقــي إلــى مديريــة
العبديةــ جنوبيــ م��أرب .حاصــرت قــوات الحوثييــن املديريــة مــن جميــع الجهــات منــذ 22
ســبتمبر/أيلول ،ومنعــت دخــول أي مــواد غذائيــة أو ســلع .ورغــم نجــاح القــوات القبليــة
املواليــة للحكومــة يف العبديــة بالتصــدي للحوثييــن منــذ عــام  ،2015بــات الوضــع يف
املديريــة أكثــر صعوبــة .يف  25ســبتمبر/أيلول ،تفــاوض الوســطاء القبلييــن ىلع صفقــة
تســمح فيهــا قــوات الحوثييــن للمدنييــن مــن العبديــة بشــراء املــواد الغذائيــة والســلع مــن
مديريــة املاهليــة املجــاورة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــونً ،
وفقــا ملصــادر محليــة.
ُيعــزا تقــدم الحوثييــن جنوبــي مــأرب وغربــي شــبوة بشــكل كبيــر إلــى الهجــوم املضــاد
ال��ذي شـ�نه الحوثيــون يف محافظ�ةـ البيضـ�اء منتص��ف يوليو/تمـ�وز بهــدف عكــس مســار
املكاســب التــي حققتهــا القــوات الحكوميــة يف وقــت ســابق مــن ذلــك الشــهر .بعــض
املناطــق التــي اســتولى عليهــا الحوثيــون يف البيضــاء متاخمــة ملــأرب وشــبوة ،ممــا
ســمح للجماعــة بفتــح جبهــات جديــدة والتوغــل إلــى عمــق األراضــي التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة .اســتمر تقــدم الحوثييــن يف منطقــة البيضــاء بــا هــوادة يف شــهر ســبتمبر/
ـورة يف النصــف الثانــي مــن
أيلــول ،وبعــد تجــدد الهجمــات ىلع مديريتــي الصومعــة ومسـ ّ
الشــهر ،أعلنــت الجماعــة ســيطرتها الكاملــة ىلع املحافظــة يف  23ســبتمبر ،ممــا شــكل
ضربــة قويــة للحكومــة اليمنيــة.
تركــز القــوات الحكوميــة يف الوقــت الراهــن ىلع حمايــة األراضــي الخاضعــة لســيطرتها
أكثــر ممــا تركــز ىلع عكــس مســار املكاســب األخيــرة التــي حققهــا الحوثيــون .تشــكل
ً
مغريــا للحوثييــن يف أعقــاب ســقوط
هدفــا
البنيــة التحتيــة للنفــط والغــاز يف مــأرب
ًّ
حريــب .ومــن الجديــر بالذكــر أن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قــد يكــون قــادًرا ىلع
الدفــاع عــن أكبــر املنشــآت النفطيــة هــذه عبــر شــن ضربــات جويــة كونهــا تقــع يف
صحــراء مكشــوفة .مــا تــزال مدينــة مــأرب مهــددة مــن ِقبــل الحوثييــن ،مــع اســتمرار املعارك
القتاليــة ىلع الخطــوط األماميــة صــوب الغــرب دون إحــراز كال الجانبيــن أي تقــدم يذكــر.
كمــا واصــل الحوثيــون اســتهداف مدينــة مــأرب واملناطــق املحيطــة بهــا بالصواريــخ؛ حيــث
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اســتهدف هجــوم شــنته الجماعــة يف  25ســبتمبر/أيلول منــزل محافــظ مــأرب ســلطان
العــرادة يف مديريــة مــأرب الــوادي ،ممــا أســفر عــن مقتــل أربعــة مدنييــن .يف أبيــن،
وبعــد أن عــزز الحوثيــون ســيطرتهم ىلع محافظــة البيضــاء املجــاورة ،قــد تضطــر القــوات
الحكوميــة وقــوات املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى وضــع خالفاتهمــا جان ًبــا إذا مــا أرادت
طــرد الحوثييــن .ويف شــبوة ،مــن املرجــح أن تركــز القــوات الحكوميــة ىلع وقــف تقــدم
الحوثييــن يف بيحــان ،واالحتفــاظ بحقــل جنــة النفطــي املعـ ّرض لخطــر االســتيالء عليــه
مــن الحوثييــن.

استئناف غارات التحالف الجوية يف تعز
يف  8س��بتمبر/أيلول ،ش��ن التحالـ�ف بقياــدة السعــودية أولـ�ى غاراتـ�ه الجويـ�ة ىلع محيــط
ً
ـتهدفا مواقــع الحوثييــن يف منطقــة الجنــد ومطــار تعــز،
مدينــة تعــز منــذ عــام  ،2018مسـ
شــرقي مديريــة التعزيــة .أســفرت الغــارات الجويــة -التــي جــاءت بعــد تقارير عن اســتهداف
الحوثي��ون لقاع��دة العن��د يف لحــج بقذائــف أُطلقــت مــن املنطقــة يف  29أغســطس/آب-
عــن مقتــل عــدد مــن الحوثييــن ،بمــن فيهــم أبــو كنــان -قائــد يف املطــار ومنطقــة شــارع
ً ،16
وفقــا ملصــادر عســكرية حكوميــة يمنيــة تحدثــت إلــى مركــز صنعــاء.

شخصا يف حجة
هجوم صاروخي للحوثيين يسفر عن مقتل 12
ً
ـخصا ىلع األقــل
أســفر هجــوم صاروخـ�ي شــنه الحوثيــون عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن  12شـ ً
يف فعاليــة ُنظمــت إلحيــاء ذكــرى ثــورة شــمال اليمــن  1962أقامتهــا القــوات الحكوميــة
يف ميــدي ،غربــي حجــة .مــن بيــن الذيــن لقــوا مصرعهــم بالهجــوم العميــد علــي ماطــر،
ركــن توجيــه املنطقــة العســكرية الخامســة ،والعقيــد عبــداهلل طرمــوم ،رئيــس عمليــات
شــرطة حجــة التابعــة للحكومــة ،والعقيــد علــي أبــو قحــم ،مديــر أمــن الحكومــة يف
مديريــة ميــدي.
أبو بكر الشماحي هو باحث يف مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية.
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التطورات االقتصادية
انهيار العملة والظروف املعيشية تؤجج احتجاجات واسعة النطاق
يف جنوب اليمن
الوحدة االقتصادية بمركز صنعاء
خــال شــهر ســبتمبر/أيلول ،ارتفــع مســتوى االحتجاجــات واإلضرابــات العامــة وغيرهــا مــن
االضطرابــات املدنيــة بشــكل ملحــوظ يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة .دعــا
املواطنــون والجهــات العامــة والخاصــة يف جنــوب ووســط وشــرق اليمــن إلــى تدخــل
حكومــي فــوري لوقــف التدهــور الســريع لألوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية.
أحــد األســباب الرئيســية لالســتياء الشــعبي كان االنخفــاض غيــر املســبوق يف قيمــة
الريــال اليمنــي ومــا تــاه مــن انخفــاض إضــايف يف القــوة الشــرائية باملناطــق الخاضعــة
ـكليا لســيطرة الحكومــة .ويف  26س�بـتمبر/أيلول ،انخفض��ت قيمــة الريــال مقابــل الــدوالر
شـ ًّ
األمريكــي إلــى  1,200ريــال يمنــي لــكل دوالر أمريكــي.
جزئيــا إلــى تقــدم الحوثييــن يف ســاحة املعركــة.
يمكــن أن ُيعــزا االنخفــاض يف القيمــة
ًّ
ومــع خســارة الحكومــة اليمنيــة ملناطقهــا ،يخشــى النــاس يف جنوبــي اليمــن ومــأرب
بشــكل متزايــد مــن أن تصبــح األوراق النقديــة املطبوعــة مــن ِقبــل البنــك املركــزي اليمنــي
يف عــدن عديمــة القيمــة وبالتالــي فهــم يســارعون إلــى اســتبدالها بالعملــة الصعبــة.
يمثــل انقطــاع التيــار الكهربائــي املســتمر عامـ ً
ـيا آخــر وراء االحتجاجــات يف املــكال
ـا رئيسـ ًّ
وعــدن وأماكــن أخــرى ،وتتزايــد مســتويات اإلحبــاط بيــن النــاس بســبب إمــدادات الكهربــاء
املتقطعــة والتــي ال يمكــن االعتمــاد عليهــا خــال الصيــف الــذي ترتفــع فيــه مســتويات
الحــرارة والرطوبــة حيــث يحتــاج املواطنــون خاللــه ألجهــزة التبريــد .مــع ذلك ،يبدو مســتوى
ـاعا واســتمرارية ممــا كان عليــه يف الســنوات الســابقة،
الغضــب هــذا العــام أكثــر حــدة واتسـ ً
نظ ـ ًرا لتفاقــم مجموعــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا النــاس .يف
الوقــت ذاتــه ،وصلــت أزمــة العملــة املحليــة إلــى مســتويات جديــدة .أدت اشــتباكات بيــن
املتظاهري��ن وقــوات األمنــ املحلي��ة يف كل م�نـ ع��دن واملكــال إلــى مقتـ�ل عــدد مــن
املحتجيــن.
إضاف��ة إل�ىـ محافظت�يـ ع��دن وحضرمــوت ،اندلع��ت احتجاجــات يف أبيــن ولحــج وشــبوة
وتعــز .كمــا أخــذت كل مــن الجهــات يف القطاعيــن العــام والخــاص إجــراءات احتجاجيــة
مباشــرة وبالتــوازي ،وهــو األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض الناتــج االقتصــادي والتجــاري
دوليــا ،وقــد شــملت هــذه اإلجــراءات
يف املناطــق التــي تديرهــا الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
مــا يلــي:
عامــا يف  18ســبتمبر/أيلول ،وحــذرت
•أعلنتــ جه��ة تمثــل التج��ار يف محافظ��ة تع��ز إضرا ًب��ا ً
باملزيــد مــن التصعيــد إذا لــم توفــر الحكومــة حلـ ً
ـول لألزمــة االقتصاديــة الراهنــة.
•يف حضرمــوت ،أصــدر موظفــو شــركة بترومســيلة للطاقــة وهــي شــركة حكوميــة خطا ًبــا يف
 16س�بـتمبر/أيلول محذري��ن فيــه مــن أنهــم ســيتخذون إجــراءات تصعيديــة إذا لــم تســتجب
شــركة بترومســيلة ملطالبهــم بتحســين ظروفهــم املعيشــية الحاليــة .طالــب املوظفــون
الســلطات املحليــة يف حضرمــوت ووزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ونقابــة عمــال
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حضرمــوت بالتدخــل نيابــة عنهــم.
•أعلن��ت نقابــة العمــال املحليــة يف محافظــة املهــرة بــدء إضــراب جزئــي يف  21ســبتمبر/
أيلــول ،وأشــارت إلــى أنــه سيســتمر حتــى تلبيــة طلــب النقابــة بزيــادة رواتــب املوظفيــن
بنســبة  100%لتعويــض أثــر انخفــاض قيمــة العملــة املحليــة.
•يف  26ســبتمبر/أيلول ،أصــدر اتحــاد مــاك محطــات الوقــود بيا ًنــا أعلــن فيــه تعليــق العمــل
يف جميــع محطــات الوقــود اململوكــة ملكيــة خاصــة يف عــدن ولحــج وأبيــن والضالــع اعتباًرا
مــن  28ســبتمبر/أيلول .2021

انخفاض قيمة الريال تتسبب يف تحديات غير مسبوقة يف مجال
تحويل األموال
كان لالنخفــاض غيــر املســبوق لقيمــة الريــال اليمــن آثــاًرا ســلبية ىلع األشــخاص الذيــن
يرغبــون يف تحويــل األمــوال داخــل اليمــن .ففــي  25ســبتمبر/أيلول ،أفــادت األنبــاء أن
تكلفــة تحويــل مبلــغ مــن الريــال اليمنــي مــن عــدن إلــى صنعــاء تتجــاوز قيمتــه املرســلة،
ىلع ســبيل املثــال تبلــغ رســوم تحويــل  100ألــف ريــال يمنــي مــن عــدن إلــى صنعــاء
حوالــي  102ألــف.
ُتعــزا هــذه التكلفــة الكبيــرة إلــى التبايــن املتزايــد بيــن قيمــة الريــال يف املناطــق التــي
يديرهــا الحوثيــون واملناطــق التــي تديرهــا الحكومــة ،ففــي حيــن انخفضــت قيمــة الريــال
أمــام الــدوالر إلــى  1,200ريــال لــكل دوالر يف  26ســبتمبر/أيلول ،بلغــت قيمــة الريــال يف
مناطــق ســيطرة الحوثييــن  602ريــال يمنـ�ي لــكل دوالر أمريكـ�ي.
اســتجابة لهــذا االنخفــاض التاريخــي يف قيمــة الريــال والزيــادة الهائلــة يف تكلفــة تحويــل
األم��وال إل��ى مناط��ق الحوثيي��ن ،أعلن��ت جمعي��ات الصرافي�نـ يف عــدن وحضرمــوت تعليــق
شــبكات وأنشــطة تحويــل األمــوال حتــى إشــعار آخــر.

بنك إنجلترا يلغي تجميد  82مليون جنيه إسترليني
يف  27ســبتمبر/أيلول أعلـ�ن البنــك املركــزي يف عــدن أن بنــك إنجلتــرا قــرر منــح الحكومــة
دوليــا والبنــك املركــزي اليمنــي يف عــدن حــق الوصــول إلــى 82
اليمنيــة املعتــرف بهــا
ًّ
مليــون جنيــه إســترلينيُ ،جمــدت منــذ عــام  2016نتيجــة لنقــل مقــر البنــك املركــزي مــن
صنعــاء إلــى عــدن ممــا أدى إلــى انقســام البنــك املركــزي إلــى بنكيــن أحدهمــا يف صنعــاء
ردا ىلع هــذا
واآلخــر يف عــدن .وأصــدر البنــك املركــزي يف صنعــاء بيا ًنــا شــديد اللهجــة ً
التطوــر ،وشـ�جب هــذه الخطــوة واعتــرض ىلع شــرعية البنــك املركــزي يف عــدن.

مسؤولون حكوميون يناقشون خيارات وحدة حقوق السحب الخاصة
مع البنك الدولي
اجتماعــا مــع مســؤولي
يف  2س�بـتمبر/أيلول ،ت��رأس رئيــس الــوزراء معيــن عبدامللــك
ً
البنــك الدولــي درســوا فيــه الخيــارات املختلفــة التــي يمكــن النظــر فيهــا فيمــا يتعلــق
باســتخدام الدعــم املالــي الــذي خصصــه صنــدوق النقــد الدولــي لليمــن يف أغســطس/
آب .يأتــي هــذا الدعــم ىلع شــكل حقــوق ســحب خاصــة ،وهــي أصــل احتياطــي تكميلــي
للبنــك املركــزي التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي ،حيــث خصــص الصنــدوق لليمــن 466.8
مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة أي مــا يقــارب  665مليــون دوالر أمريكــي.
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مـقاالت

الحوثيون يكثفون هجماتهم في مأرب
القبائل تتحمل وطأة تقدم الحوثيين
علي السكني
حققــت قــوات الحوثييــن خــال األســابيع القليلــة املاضيــة أهــم تقــدم لهــا يف الجبهــات
الجنوبيــة ملحافظــة مــأرب منــذ مــا يقــرب مــن عــام.
يف  21ســبتمبر/أيلول ،ســيطر مقاتلــو الحوثييــن ىلع مديريتــي عيــن وبيحــان وكذلــك
بعــض أجــزاء مــن مديريــة عســيالن بمحافظــة شــبوة .يف اليــوم التالــي ،ســيطر الحوثيــون
ىلع مركــز مديريــة حريــب بمحافظــة مــأرب املجــاورةُ .قتــل مديــر عــام مديريــة حريــب
ناصــر القحاطــي املــرادي يف اليــوم األول مــن املعــارك ،وســقطت حريــب التــي تبعــد 75
كيلومتـ ًرا جنــوب مدينــة مــأرب دون قتــال كبيــر نظـ ًرا النســحاب القــوات الحكوميــة مســافة
 10كيلومتــرات مــن وســط املدينــة إلــى جبــال ملعــا .كانــت القــوات الحكوميــة مشــغولة
ىلع جبهــات أخــرى وبــدا أنهــا لــم تتوقــع ســقوط مدينــة حريــب .ســمحت الســيطرة ىلع
هــذه املناطــق للحوثييــن بقطــع الطريــق الســريع الرئيســي بيــن محافظتــي شــبوة ومأرب.
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الحوثيون يسعون إلى تقسيم القبائل
مدينــة حريــب هــي ثانــي أكبــر مدينــة يف املحافظــة ،ويســافر العديــد مــن الطــاب منهــا
بانتظــام إلــى مدينــة مــأرب ،عاصمــة املحافظــة ،لغــرض الدراســة يف جامعــة ســبأ .قــد ال
تتمكــن الطالبــات مــن القيــام بذلــك بســبب املعــارك أو ألن ســلطات الحوثييــن لــن تســمح
للحافــات الجامعيــة التــي تقــل الطالبــات باملــرور.
أمــا يف مديريــة العبديــة املجــاورة ،موطــن قبيلــة بنــي عبــد ،فلــم تتمكــن قــوات
ً
الحقــا بعــد حصــار
الحوثييــن مــن الســيطرة عليهــا (ســيطر الحوثيــون ىلع املديريــة
يومــا) ىلع الرغــم مــن شــنها هجمــات ىلع مــدار العــام .قــد يدفــع زخــم القتــال
اســتمر ً 26
بقــوات الحوثييــن نحــو مديريــة الجوبــة (هــي األخــرى ســيطر الحوثيــون ىلع مواقــع فيها)،
املعروفــة باســم البوابــة الجنوبيــة ملدينــة مــأرب .وىلع عكــس حريــب التــي تقطــن فيها
مجموعــة متنوعــة مــن القبائــل والعائــات الهاشــمية ،تعــد الجوبــة موط ًنــا لقبيلــة مــراد
ذات النفــوذ يف محافظــة مــأرب.
منــذ  25ســبتمبر/أيلول ،فتــح الحوثيــون جبهــات جديــدة وكثفــوا هجماتهــم ىلع
طــول حــدود مديريــة الجوبــة الجنوبيــة والغربيــة بهــدف الســيطرة ىلع ثالثــة مواقــع
اســتراتيجية هــي :معســكر أمريــش بالقــرب مــن جبهــة ملعــا ،املطــل ىلع الطريــق
الســريع الرئيســي بيــن الجوبــة وحريــب ،ومعســكر الخشــينة القريــب يف الجوبــة ىلع
بعــد كيلومتريــن مــن حدودهــا مــع حريــب ،وجبهــة ألفــا الغربيــة بمديريــة رحبــة ىلع
بعــد كيلومتريــن مــن حدودهــا مــع الجوبــة .ويف  10أكتوبر/تشــرين األول ،اســتولت قــوات
الحوثييــن ىلع معســكر الخشــينة.
يحــاول الحوثيــون كســر قبيلــة مــراد لعــدة أســباب ،فمــراد هــي أكبــر قبيلــة شــافعية
تاريخــا طويـ ً
ً
ـا يف
ســنية يف محافظــة مــأرب ويف اتحــاد قبائــل مذحــج ،كمــا أنهــا تمتلــك
مقاومــة الغــزو الزيــدي يف املنطقــة .فمثـ ً
ـا قــام علــي ناصــر القردعــي ،أحــد أبــرز املشــايخ
يف تاريــخ مــراد ،باغتيــال اإلمــام يحيــى حميــد الديــن ،إمــام وحاكــم اململكــة املتوكليــة،
عــام  .1948وبعــد عقــود ،يف عــام  ،2014ضغــط الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــداهلل
صالــح ىلع الشــيخ علــي القبلــي نمــران ،أحــد أبــرز قيــادات قبيلــة مــراد وحــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام يف مــأرب ،لالنضمــام إلــى الحوثييــن أو ىلع األقــل البقــاء ىلع الحيــاد
حتــى يتمكــن الحوثيــون مــن التقــدم نحــو مدينــة مــأرب والســيطرة ىلع حقــول النفــط
القريبــة يف املناطــق التابعــة لقبيلــة العبديــة لالنتقــام مــن «أعدائنــا» كمــا قــال مصــدر
قبلــي ملركــز صنعــاء.
ىلع الرغــم مــن الخالفــات القبليــة بيــن قبيلتــي مــراد وعبيــدة ،رفــض نمــران الــذي تــويف
يف أغســطس/آب  2021عــرض صالــح وغــادر العاصمــة صنعــاء لالنضمــام إلــى قبيلتــه يف
مــأرب .تحالــف نمــران وابنــه عبــد الواحــد القبلــي نمــران ،الــذي يــرأس اآلن املؤتمر الشــعبي
العــام يف مــأرب ،مــع قــوات قبليــة أخــرى معارضــة للحوثييــن وأسســوا معســكرات قبليــة
تعــرف باســم املطــارح.
يشــتهر الحوثيــون بســعيهم لخلــق واســتغالل االنقســامات بيــن قبائــل مــأرب للســيطرة
ىلع املحافظــة ،ومــع ذلــك ،ىلع األقــل حتــى اآلن ،كلمــا زاد عــدد هجمــات الحوثييــن
يف مــأرب ،اتحــدت القبائــل ضدهــم .منــذ بدايــة هجــوم الحوثييــن الواســع ىلع مــأرب يف
يناير/كانــون الثانــي  ،2020كانــت كل قبيلــة يف املحافظــة مســؤولة بشــكل أساســي عــن
حمايــة مناطقهــا ضــد الحوثييــن.
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استراتيجية الحوثيين :البحث عن الحلقة األضعف
خــال معظــم فتــرات العــام املاضــي ،ركــز الحوثيــون ىلع التقــدم يف ثــاث جبهــات
رئيســية :صــرواح ،ىلع بعــد حوالــي  15كيلومت ـ ًرا غــرب مدينــة مــأرب ،والكســارة ورغــوان
ً
شــمال ىلع طــول حــدود مــأرب مــع محافظــة
شــمال غــرب العاصمــة ،وجبهــات العلــم
الجــوف .ىلع الرغــم مــن أن خطــوط املواجهــة املذكــورة أقــرب إلــى العاصمــة مــن أي
جبهــات أخــرى يف املحافظــة ،إال أنهــم فشــلوا يف تحقيــق اختــراق عســكري كبيــر بســبب
كثافــة املواقــع الدفاعيــة الحكوميــة والقبليــة والضربــات الجويــة الشــديدة.
مــع عــدم وجــود احتمــاالت بحــدوث اختــراق كبيــر ىلع طــول هــذه الجبهــات ،عــدل
الحوثيــون اســتراتيجيتهم يف محاولــة للســيطرة ىلع مناطــق ىلع طــول الخطــوط
األماميــة الجنوبيــة األقــل تحصي ًنــا يف محافظــة البيضــاء املجــاورة.
يف يوليو/تمــوز ،تمكنــت قــوات الحوثييــن مــن إخــراج املقاتليــن املواليــن للحكومــة
مــن مديريتــي ناطــع ونعمــان شــمال شــرق البيضــاء ىلع طــول حــدود مــأرب وشــبوة،
ثــم ســيطرت ىلع البيضــاء بالكامــل باســترجاع مكاســب الحكومــة الشــرعية يف مديريــة
الصومعــة جنــوب شــرقي املحافظــة .كانــت جبهــات ناطــع ونعمــان بالغــة األهميــة يف
حمايــة شــبوة ومــأرب مــن تقــدم الحوثييــن مــن الجنــوب والغــرب .ســمح هــذا التقــدم
للحوثييــن فتــح جبهــات جديــدة يف شــبوة والضغــط ىلع مــأرب مــن الجنــوب يف
ً
ً
مشــتركا تبنــاه الحوثيــون وهــو :عندمــا
تكتيــكا
ســبتمبر/أيلول .أظهــرت هــذه التطــورات
تنجــح القــوات الحكوميــة يف تعزيــز دفاعاتهــا وصــد الهجمــات يف إحــدى الجبهــات ،تفتح
قــوات الحوثييــن جبهــة جديــدة أو تهاجــم يف مــكان آخــر.
ىلع الرغــم مــن خســائرهم الفادحــة املســتمرة ،واصــل الحوثيــون الدفــع بموجــات هائلــة
مــن املقاتليــن إلــى الخطــوط األماميــة .وإذا مــا فشــل هــذا يف تحقيــق انتصــارات كبيــرة
للحوثييــن ،فإنهــم يخاطــرون بفقــدان املصداقيــة والثقــة يف أوســاط مؤيديهــم وهــو مــا
يســاعد ىلع تجنيــد املزيــد مــن املقاتليــن.

القبائل تحاول إعادة ترتيب صفوفها
بعــد ســقوط مدينــة حريــب ،اجتمعــت قبائــل عبيــدة وهــي قبائــل ذات نفــوذ بحضــور
املحافــظ ســلطان العــرادة ،وهــو ً
أيضــا شــيخ كبيــر يف القبيلــة ،وقــررت تشــكيل كتائــب
قتاليــة جديــدة لدعــم القــوات الحكوميــة والدفــاع عــن املحافظــة .ويف أثنــاء ذلــك،
حشــدت قبائــل الجدعــان ،الواقعــة شــمال غــرب مــأرب ،مقاتليــن يف مطــارح بمناطقهــم.
مــع تصاعــد ضغــط الحوثييــن ىلع مقاتلــي قبيلــة مــراد والقــوات الحكوميــة يف الجوبــة
وحريــب ،أرســلت قبائــل عبيــدة ،خصمهــم الرئيســي ،والجدعــان عشــرات املركبــات التــي
تحمــل مئــات املقاتليــن لدعــم قبيلــة مــراد وقــوات الجيــش يف جبهــة ملعــا بيــن الجوبــة
وحريــب .وبحســب مصــادر عســكرية وقبليــة ،لقــي أكثــر مــن  500حوثــي و 100مــن القــوات
املعارضــة للحوثييــن مصرعهــم يف املعــارك.
بالنســبة للقبائــل والقــوات الحكوميــة يف مــأرب ،أصبحــت املعركــة ضــد الحوثييــن قتـ ً
ـال
حتــى املــوت ،حيــث تســعى قــوات الحوثييــن إلــى قطــع رأس قيــادة التحالــف املناهــض
للحوثييــن ،فقبــل أســبوع اســتهدف الحوثيــون رئيــس األركان الفريــق صغيــر بــن عزيــز
بصــاروخ باليســتي يف حــي الروضــة .ويف الســاعات األولــى مــن يــوم  26ســبتمبر/أيلول،
نجــا ســلطان العــرادة محافــظ مــأرب مــن هجــوم صاروخــي حيــن اســتهدف صاروخــان
يشــتبه يف أنهمــا حوثيــان منزلــه.
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تضمنــت العوامــل الحاســمة يف مقاومــة تقــدم الحوثييــن ومنــع ســقوط محافظــة مــأرب
وحــدة قبائــل مــأرب وقيادتهــا السياســية والعســكرية والقبليــة ،إلــى جانــب الدعــم
بالضربــات الجويــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية .وعندمــا تتعــرض القــوات الحكوميــة
النتكاســة ،ترســل القبائــل الدعــم لهــا.

الرياح تعصف بالقوات املناهضة للحوثيين
ىلع الرغــم مــن أن الغــارات الجويــة التــي شــنها التحالــف الــذي تقــوده الســعودية لعبــت
حيويــا يف إبطــاء تقــدم الحوثييــن عبــر اســتهداف املركبــات املدرعــة الثقيلــة
دوًرا
ًّ
ـددا مــن التحديــات .وحســب
والتعزيــزات ،إال إن القــوات املتحالفــة مــع الحكومــة تواجــه عـ ً
تدريجيــا يف خفــض الدعــم
مــا قــال مســؤول عســكري ملركــز صنعــاء فــإن التحالــف بــدأ
ًّ
اللوجســتي للقــوات الحكوميــة العــام املاضــي وع ّلــق بعــض املســاعدات يف مــارس/آذار.
اضطــرت القــوات الحكوميــة إمــا إلــى الذهــاب دون أســلحة كافيــة ومناســبة أو الحصــول
عليهــا مــن الســوق الســوداء .وقــال جنــدي يقاتــل يف الجبهــات الجنوبيــة يف مــأرب ملركــز
صنعــاء إنــه عندمــا تعرضــت وحدتــه مؤخــ ًرا للهجــوم مــن ِقبــل مقاتليــن حوثييــن يف
ثــاث عربــات مدرعــة ،لــم يكــن لديهــم ســوى كالشــنكوف  AK47للدفــاع عــن أنفســهم .ومــا
يزيــد الطيــن بلــة هــو أن الجنــود لــم يتســلموا رواتبهــم منــذ شــهور ،مــا دفــع البعــض إلــى
تــرك الجبهــات وعبــور الحــدود إلــى اململكــة العربيــة الســعودية بح ًثــا عــن عمــل.
أصبــح النقــص يف القــادة العســكريين األكفــاء يف الجيــش أزمــة .قــال مصــدر ّ
مطلــع
ملركــز صنعــاء إن ابــن عزيــز ،رئيــس أركان الجيــش ،قــدم اســتقالته إلــى الرئيــس عبدربــه
منصــور هــادي منتصــف ســبتمبر/أيلول لكنهــا ُرفضــت .ويفتقــر معظــم القــادة الحالييــن إلى
مهــارات التخطيــط االســتراتيجي ويظهــر ذلــك يف تركيزهــم ىلع العمليــات الدفاعيــة يف
الجبهــات املحيطــة بمدينــة مــأرب .إضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا كانــت هنــاك حاجــة إلــى
قــوات ىلع جبهــات أخــرى ،كانــت جهــود التعبئــة واالنتشــار بطيئــة للغايــة.
ىلع الرغــم مــن ذلــك ،ال يبــدو أن القــوات الحكوميــة واملقاتليــن القبلييــن ىلع اســتعداد
لالستســام ،بــل يتفــق معظمهــم مــع موقــف اللــواء مفــرح بحيبــح ،أحــد قيــادات قبيلــة
مــراد البــارزة وقائــد محــور بيحــان واللــواء  26وجبهــة الجوبــة .يف مقطــع فيديــو قــال
بحيبــح الــذي فقــد أربعــة مــن أبنائــه يف معــارك ضــد الحوثييــن خــال الســنوات األربــع
املاضيــة إنــه يفضــل املــوت ىلع العيــش يف الــذل تحــت حكــم الحوثييــن «ســندافع عــن
أنفســنا (ضــد الحوثييــن) حتــى آخــر قطــرة دم».
علي السكني ،هو صحفي وباحث يمني مستقل.
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الحوثيون والنجاح العسكري القاتل
عبدالغني اإلرياني
ســنوات مــن الحــرب يف اليمــن ،أصبــح الجميــع تقري ًبــا متقبليــن للواقــع
بعــد ســبع
ٍ
جليــا منــذ البدايــة :التدخــات العســكرية الخارجيــة تحمــل يف طياتهــا بــذور
الــذي كان ًّ
الفشــل .تشــكل عنجهيــة القــوى املتدخلــة إهانــة لشــركائها ووكالئهــا املحلييــن وتحبــط
ً
امتثــال
معنوياتهــم .وغال ًبــا تفضــل تلــك القــوى التعامــل مــع الشــركاء املحلييــن األكثــر
ـادا إلــى مراكــز
واألســهل قيــادة ،وهــذا يدفــع الحلفــاء املحلييــن األقــل وطنيــة واألكثــر فسـ ً
القيــادة .وكثيــ ًرا مــا تمثــل غطرســة القــوى املتدخلــة وفســاد وكالئهــا املحلييــن أقــوى
ســاحين يف ترســانة األطــراف التــي تقــاوم التدخــل العســكري الخارجــي .وهــذه هــي
املعادلــة البســيطة التــي حــددت نتائــج الكثيــر مــن التدخــات العســكرية الخارجيــة خــال
القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين.
بــات أغلــب املراقبيــن والناشــطين ُيقـ ّرون أن الحوثييــن ينتصــرون ،ولكــن الســؤال املطــروح
هــو مــا النصــر الــذي يحققونــه؟
إن النصــر األكثــر بداهــة الــذي يحققــه الحوثيون هــو االنقســامات والخالفات بيــن خصومهم.
أصبــح موقــف الحوثييــن العســكري يف مــأرب وتوســع رقعــة امتدادهــم إلــى جنــوب اليمــن
مدعــاة لالحتفــال يف صنعــاء وطهــران وعواصــم مــا يوصــف بـ”املقاومــة” .وكل نجــاح
ً
أيديولوجيــا ىلع حســاب
تطرفــا
عســكري يحققــه الحوثيــون يعــزز نفــوذ الجنــاح األكثــر
ًّ
املعتدليــن ،ســواء داخــل جماعــة الحوثييــن ذاتهــا أو يف إطــار تحالفهــم األوســع الــذي
يضــم ُنخبــة صنعــاء التــي أعــادت تكويــن نفســها مــن أفــراد نظــام الرئيــس الســابق علــي
عبــداهلل صالــح ،ومشــايخ القبائــل مــن مختلــف أنحــاء اليمــن .الجنــاح املتطــرف ملتــزم
أيديولوجيــا بمفهــوم الواليــة لــدى الزيــود والــذي يحصــر الحــق يف تولــي الحكــم للبطنيــن
ًّ
(ســالة الحســن والحســين) .يواصــل الحوثيــون احتجــاز املئــات مــن أعضــاء حــزب املؤتمــر
الشــعبي العــام الــذي أسســه وترأســه صالــح ،وتجميــد أصــول الحــزب وحظــر أنشــطته بمــا
يف ذلــك اجتماعاتــه الداخليــة .هــذه املعاملــة القاســية لحليفهــم الرئيســي تثبــت أن
الحوثييــن ال يحترمــون حقيقــة أن النخبــة القبليــة الشــمالية الزيديــة ،بقيــادة صالــح هــي
وحولــت الجماعــة من ميليشــيا
التــي منحتهــم الســيطرة ىلع عاصمــة الدولــة ومؤسســاتها ّ
عســكرية صغيــرة ومتطرفــة إلــى مــا يضاهــي الدولــة اليمنيــة .إن عــدم قبولهــم لهــذا األمــر
يشــير إلــى أنهــم لــن يقبلــوا بــأي اتفــاق حقيقــي لتقاســم الســلطة مــع األطــراف الفاعلــة
األخــرى يف اليمــن.
خــال رحلــة قمــت بهــا مؤخـ ًرا إلــى صنعــاء ،ســألت العديــد مــن الحوثييــن الذيــن تحــاورت
معهــم“ :مــا ســيكون دور “الســيد” (عبدامللــك الحوثــي) يف الدولــة اليمنيــة بعــد الحــرب؟”
لــم يتمكــن أحــد مــن اإلجابــةً .
وفقــا لعقيــدة الحوثييــنُ ،يعــد عبدامللــك الحوثــي “الولــي
العلــم”( ،صاحــب الواليــة) الــذي يتمتــع بالســلطة والنفــوذ املطلقيــن ىلع األمــة وال يمكــن
تقاســم ســلطته .يف الوقــت الراهــن ،وبينمــا جنــاح الحوثييــن املتطــرف -املنتشــي
بسلســلة االنتصــارات التــي تيســرت بســبب عجــز قيــادة الجانــب اآلخــر -يخطــط الســتكمال
ســيطرته ىلع بقيــة اليمــن ،تــدرس املقاومــة اليائســة يف مــأرب الخيــارات املتاحــة
أمامهــا.
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أمــام القبائــل يف مــأرب خيــار واحــد ،وهــو قبــول العــرض الــذي قدمــه الحوثيــون قبــل عــام
تقري ًبــا :التنديــد بالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية ،وطــرد مســلحي تنظيــم القاعــدة يف
جزيــرة العــرب ومقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســامية مــن املحافظــة ،وتقاســم عائــدات مــأرب
مــن النفــط والغــاز مــع الجماعــة .باملقابــل ،ســيتاح للمحافــظ ســلطان العــرادة ،الــذي ينحدر
مــن قبيلــة عبيــدة البــارزة ،وللقــادة املحلييــن يف مــأرب ،فرصــة االحتفــاظ بمناصبهــم
والتمتــع بدرجــة مــن الحكــم الذاتــي املحلــي ،يف الوقــت الراهــن ىلع األقــل .الصفقــة
مغريــة بعــض الشــيء .فقــد تكبــدت قبائــل مــأرب خســائر كبيــرة يف حــرب االســتنزاف
الدمويــة هــذه .وهــي تــدرك قــدرة الحوثييــن ىلع تحمــل خســائر يف األرواح أكثــر منهــا،
فالحوثيــون يجنــدون مــن قاعــدة ســكانية تزيــد ىلع  20مليــون نســمة .باملقابــل ،ال يصــل
تعــداد القبائــل إلــى ربــع مليــون نســمة ،وبالتالــي تقتــرب بعضهــا مــن قبــول صفقــة
الحوثييــن.
مــن جانــب آخــر ،بــات حــزب اإلصــاح ،الــذي يســيطر ىلع مــأرب باســم التحالــف املناهــض
للحوثييــن ،يف موقــف أكثــر صعوبــة .للحوثييــن هــدف مشــترك مــع املجلــس االنتقالــي
الجنوبــي ،وداعمتــه اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،يف إبــادة حــزب اإلصــاح الــذي يعتبــر
الفــرع اليمنــي لحركــة اإلخــوان املســلمين يف املنطقــة ،يف حيــن تحولــت الســعودية،
الداعــم التقليــدي لإلصــاح ،إلــى دولــة معاديــة لإلســاميين .وبالتالــي ،يجــد حــزب اإلصــاح
نفســه أمــام خيــارات محــدودة.
وفيمــا اســتجابت بضعــة أصــوات داخــل قيــادة اإلصــاح يف مــأرب ملقتــرح االندمــاج مــع
حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام لتوســيع جبهتــه والصمــود يف هــذا الوقــت االســتثنائي
العصيــب ،يبــدو أن اســتراتيجية معظــم قــادة اإلصــاح هــي مزيــج مأســاوي مــن العجــز
والتحــدي يف الوقــت الــذي تشــير فيــه املناقشــات الســرية بيــن فصيــل مــن اإلصــاح
والحوثييــن إلــى قــرب إبــرام صفقــة مباشــرة.
ـوح فيــه الســعودية بالرايــة البيضــاء وتســعى إلــى التوصــل التفــاق
لــذا ،يف الوقــت الــذي ُتلـ ّ
مــع الحوثييــن يعالــج مخاوفهــا األمنيــة -ويســمح بحســب مصــادر ســعودية مطلعــة
باســتمرار القتــال بيــن اليمنييــن -يتحــرك اإلصــاح نحــو قبــول صفقــة الحوثييــن فيمــا
يتعلــق بمــأرب .ومــن املرجــح أن تــؤدي هــذه الصفقــة إلــى التوصــل التفــاق أكثــر شـ ً
ـمول
مــن شــأنه أن يعيــد إحيــاء ثيوقراطيــة مــا قبــل عــام  ،1962بحيــث يصبــح حــزب اإلصــاح
السـ ّني الشــريك األصغــر للحوثييــن الزيــود .وإذا مــا حــدث هــذا ،ســيؤدي إلــى نشــوء نظــام
ُ
ثيوقراطــي ال يتيــح مكا ًنــا للجماعــات غيــر الطائفيــة أو لجنــوب اليمــن .ولــن تتمكــن الدولــة
اليمنيــة مــن الصمــود أمــام ذلــك.
بيــد أن أي اتفــاق بيــن الحوثييــن وخصومهــم لن يدوم .ســيتزايد عــدد األطراف املســتبعدة،
وســيجد الحوثيــون أنفســهم يف نهايــة املطــاف يقاتلــون جماعــات عــدة ىلع جبهــات
متعــددة ،بمــا يف ذلــك الكتلــة الزيديــة الشــمالية التــي حملــت الســاح حتــى اآلن لصــد
“العــدوان” الخارجــي.
ً
اتفاقــا إلنهــاء الحــرب أو ســبق حــزب اإلصــاح
وســواء أبرمــت الســعودية والحوثيــون
الســعوديين بإبــرام اتفــاق مــع الحوثييــن ً
أول ،فــإن أي اتفــاق يبصــر النــور لــن يكــون لــه
فرصــة كبيــرة للصمــود ىلع األمــد البعيــد إذ أنــه ســيغلق أحــد فصــول الحــرب اليمنيــة
ويفتــح فصـ ً
ـدا أكثــر ً
عنفــا .ىلع جميــع األطــراف ،الحوثييــن واإلصــاح والســعوديين،
ـا جديـ ً
معــا الســتيفاء الحــد األدنــى مــن الشــروط التــي مــن
إعــادة النظــر يف هــذه النهــج والعمــل ً
شــأنها أن تعيــد االســتقرار وتتوصــل إلــى صفقــة ســام شــاملة يف نهايــة املطــاف.
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إن التســويات السياســية التــي تــؤدي إلــى دولــة مســتقرة تقــوم ىلع خلــق التــوازن بيــن
األطــراف الفاعلــة املتنافســة بحيــث يمســي اللجــوء إلــى العنــف خطــوة غيــر مربحــة.
وكلمــا اتســعت قاعــدة االتفــاق السياســي ،أصبحــت أكثــر اســتقراًرا .ولكــن يف اليمــن ،ال
تحقــق ضوابــط وموازيــن الديمقراطيــات املســتقرة هــذا الهــدف بســبب االفتقــار إلــى ُعرف
ســيادة القانــون وغيــاب مجتمــع مدنــي قــوي .قــد تــؤدي الصفقــات النخبويــة غيــر الشــاملة
إلــى إيقــاف أعمــال العنــف مؤق ًتــا ،ولكنهــا ال تســتطيع تحقيــق االســتقرار الطويــل األمــد
الــذي يحتــاج إليــه اليمــن مــن أجــل البقــاء.
ال يمكــن تحقيــق االســتقرار يف اليمــن إال مــن خــال املوازنــة بيــن الســلطة املركزيــة
واملحافظــات عبــر تطبيــق الالمركزيــة العميقــة اإلداريــة واملاليــة ويف قطاعــي األمــن
والجيــش ،باســتخدام نمــاذج ُجربــت واخ ُتبــرت يف النظــم االتحاديــة يف جميــع أنحــاء
العالــم.
إن النجاحــات العســكرية التــي يحققهــا الحوثيــون تقلــل احتمــال قبولهــم باملســاومة
ىلع مبــدأ الواليــة والســلطة املطلقــة لزعيمهــم ،وبالتالــي هــم غيــر قادريــن ىلع تقاســم
الســلطة ىلع نحــو يخلــق هــذه الضوابــط والتوازنــات .وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى تدميــر
الدولــة اليمنيــة .هــذا هــو نــوع النصــر الــذي يحققــه الحوثيــون.
عبدالغنــي اإلريانــي ،هــو باحــث أول يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،تتركــز أبحاثــه ىلع
عمليــة الســام وتحليــل النــزاع وتحــوالت الدولــة اليمنيــة.
أُع��دت هذــه الورقـ�ة مــن ِقبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية كجــزء مــن مشــروع االســتفادة مــن
التكنولوجيــا املبتكــرة ملراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة املدنييــن واملســاءلة يف اليمــنُ .م ِّولــت
هــذه الورقــة مــن ِقبــل الحكومــة االتحاديــة األملانيــة وحكومــة كنــدا واالتحــاد األوروبــي.
التوصيــات الــواردة يف هــذه الورقــة هــي آراء املؤلــف (املؤلفيــن) فقــط ،وال تعكــس آراء مركــز صنعــاء
للدراســات االســتراتيجية أو شــريكه (شــركائه) أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى قــد يتبــع لهــا
املشــاركون .ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار محتويــات هــذه الورقــة ىلع أنهــا تعكــس مواقــف
الحكومــة االتحاديــة األملانيــة أو حكومــة كنــدا أو االتحــاد األوروبــي.
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احتجاجا
الشوارع الجنوبية تثور
ً
املجلس االنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية يواجهان غضب
الرأي العام
هاشم خالد
يف منتصــف ســبتمبر/أيلول ،تدفــق آالف النــاس إلــى شــوارع املــدن يف جميــع أنحــاء
احتجاجــا ىلع الظــروف املعيشــية املزريــة ،وانهيــار الخدمــات العامــة
جنــوب اليمــن
ً
واالنخفــاض غيــر املســبوق يف قيمــة الريــال اليمنــي .وشــهدت محافظــات تعــز والضالــع
ولحــج وعــدن وأبيــن وشــبوة وحضرمــوت واملهــرة مســتويات مختلفــة مــن االحتجاجــات
واإلضرابــات واالضطرابــات املدنيــة العامــة.
تزامنــت االحتجاجــات مــع تصاعــد التوتــر داخــل التحالــف املناهــض للحوثييــن .أدى التناحــر
بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي املدعــوم مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحكومــة
دوليــا واملدعومــة مــن الســعودية إلــى شـ ِّ
ـل
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي املعتــرف بهــا
ًّ
التحالــف وتحويــل الجنــوب إلــى ســاحة معركــة حتــى مــع اســتمرار تقــدم الحوثييــن يف
محافظــات مــأرب والبيضــاء وشــبوة.

العنف يف عدن
وقعــت االحتجاجــات األكثــر ً
عنفــا ىلع مــدار ثالثــة أيــام 14-16 ،ســبتمبر/أيلول ،يف
العاصمةــ املؤقت��ة عــدن الت��ي يس�يـطر عليهــا املجل��س االنتقال�يـ الجنوبـ�ي ،حيـ�ث ُقتـ�ل
وجــرح آخــرون.
ثالثــة متظاهريــن ُ
وقــال شــهود عيــان إن قــوات املجلــس االنتقالــي اســتخدمت الغــاز املســيل للدمــوع
وأطلقــت الذخيــرة الحيــة لتفريــق الحشــود بعــد أن حــاول متظاهــرون غاضبــون اقتحــام
مقــر املجلــس يف مديريــة كريتــر .كمــا قطــع املتظاهــرون الطــرق الرئيســية ورشــقوا
قــوات األمــن بالحجــارة يف كريتــر وخــور مكســر.
يف  15ســبتمبر/أيلول ،ويف محاولــة لقمــع االحتجاجــات ،أعلــن رئيــس املجلــس عيــدروس
ال ُزبيــدي حالــة الطــوارئ يف جميــع املحافظــات الجنوبيــة خــال خطــاب متلفــز ارتــدى
فيــه بدلــة عســكرية.
وقــال املتحــدث باســم املجلــس علــي الكثيــري ،لقنــاة الغــد املشــرق إن إعــان حالــة
الطــوارئ جــاء كخطــوة للتصــدي لنوايــا الحوثييــن بغــزو الجنــوب .تزامــن ذلــك مــع اســتيالء
مجــددا حــزب اإلصــاح
جماعــة الحوثييــن ىلع مناطــق يف شــبوة .كمــا اتهــم الكثيــري
ً
داخــل حكومــة هــادي بالتواطــؤ مــع الحوثييــن .وقــال «التحــركات يف املناطــق الجنوبيــة
تأتــي بتخطيــط وتنســيق مــن جانــب الحوثييــن واإلصــاح .قــرار إعــان حالــة الطــوارئ جــاء
يف لحظــة حاســمة ملواجهــة هــذا التهديــد».
إال أن بعــض السياســيين واملراقبيــن يعتبــرون إعــان املجلــس تكتيـ ً
ـكا ملحاولــة تطهيــر
ُ
الشــوارع مــن املتظاهريــن .وقــال الصحفــي اليمنــي عــادل الحســني ،الــذي أطلــق ســراحه
يف مــارس/آذار بعــد ســتة أشــهر مــن احتجــازه مــن ِقبــل قــوات املجلــس ملركز صنعــاء «إن
إعــان رئيــس املجلــس حالــة الطــوارئ يهــدف فقــط إلــى الخــروج مــن املــأزق الــذي كان
يواجهــه نتيجــة االحتجاجــات الغاضبــة يف عــدن».
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ه ّلــل نشــطاء ووســائل إعــام مواليــة لهــادي واإلصــاح بانــدالع االحتجاجــات يف عــدن
وغيرهــا مــن املناطــق الخاضعــة لســيطرة املجلــس االنتقالــي ،متهميــن اإلمــارات
قوضــوا ســيادة القانون
باالس��تعاضة عنــ الدولةــ الش�رـعية بمـ�ا يس��مونه «املرتزق��ة» الذيــن ّ
يف عــدن.
وغـ� ّرد رئيــس وزراء اليمــن الجنوبــي األســبق وأول رئيــس وزراء بعــد الوحــدة حيــدر أبــو بكــر
العطــاس ىلع تويتــر« :يف يناير/كانــون الثانــي  2018وأغســطس/آب  ،2019أعلــن املجلــس
االنتقالــي الجنوبــي الحــرب ىلع الحكومــة الشــرعية وأجبرهــا ىلع الخــروج مــن عــدن
تحــت ذريعــة حمايــة املتظاهريــن الســلميين الذيــن حاولــت الشــرعية قمعهــم .واليــوم،
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يقمــع مــن كان يدعــي أنــه يحميهــم باألمــس».

االحتجاجات يف املكال
يف غضــون ذلــك ،أحــرق مئــات املتظاهريــن يف مدينــة املــكال ،عاصمــة محافظــة
احتجاجــا ىلع انقطــاع التيــار الكهربائــي .كمــا
حضرمــوت ،إطــارات الســيارات يف الشــوارع
ً
طالبــوا بتثبيــت ســعر صــرف الريــال اليمنــي ودعــوا إلــى تنحيــة املحافــظ فــرج البحســني.
وىلع ضــوء ذلــك ،أعلــن البحســني حظــر تجــول جزئــي يف جميــع مناطــق املحافظــة يف
محاولــة لقمــع االحتجاجــات.
وىلع بعــد نحــو  70كيلومت�� ًرا ش��رق امل�كـال ،يف مدين��ة الش��حر الساــحلية ،أفاــدت تقاريـ�ر
عامــا ُقتــل بالرصــاص ىلع يــد قــوات األمــن التــي حاولــت
أن متظاه ـ ًرا يبلــغ مــن العمــر ً 17
تفريــق املحتجيــن .ردد املتظاهــرون يف الشــحر هتافــات تطالــب بانســحاب التحالــف الــذي
تقــوده الســعودية وإســقاط حكومــة هــادي ،كمــا مزقــوا صــور ولوحــات إعالنيــة لهــادي
وقــادة التحالــف يف جميــع أنحــاء املدينــة.
عامــا ،ملركــز
قــال ســالم أحمــد باوزيــر ،وهــو صيــاد ســمك مــن املــكال يبلــغ مــن العمــر ً 36
صنعــاء« ،الشــعب متعــب ،وال يســتطيع تحمــل تكلفــة شــراء الســمك أو اللحــم أو الدجــاج.
ال توجــد رواتــب وال كهربــاء وال خدمــات» .وأضــاف «لقــد ســئمنا مــن هــذا الوضــع نتيجــة
لغيــاب حكومــة هــادي الفاســدة .أدعــو املجلــس االنتقالــي إلــى القــدوم إلــى حضرمــوت
وفــرض الحكــم الذاتــي».
فعليــا ىلع ســاحل حضرمــوت ،مدعــوم مــن دولــة
البحســني ،الــذي تقتصــر ســلطته
ًّ
اإلمــارات ،إال أن مواقفــه ال تتماشــى مــع املجلــس االنتقالــي أو مــع أجندتــه االنفصاليــة.

مظاهرات يف وادي حضرموت وتعز وشبوة
يف ســيئون وتريــم ،املدينتيــن الصحراويتيــن يف شــمالي منطقــة وادي حضرمــوت
والخاضعتيــن إلــى حــد كبيــر لســيطرة املنطقــة العســكرية األولــى للجيــش اليمنــي ،تظاهر
مئــات املحتجيــن يف الشــوارع وقطعــوا الطرقــات ،منتقديــن حكومــة هــادي املدعومــة
بســبب انهيــار االقتصــاد .وأعلنــت الســلطات املحليــة حظــر التجــول ملــدة أســبوع يف
محاولــة إلبقــاء النــاس يف منازلهــم ،وشــمل ذلــك إغــاق املــدارس واملؤسســات التجاريــة.
عامــا ،وأب الثنيــن ،إن
قــال محمــد عبدالكريــم ،وهــو معلــم يف مدرســة بســيئونً 33 ،
«البيضــة باتــت تكلــف  150ريـ ً
يمنيــا ،أي ثالثــة أضعــاف مــا كان عليــه الســعر يف الســابق.
ـال
ًّ
جوعــا ،والفقــر يقتــل أطفالنــا ،وال توجــد خدمــات وال
مــا كل هــذا الجنــون؟ نحــن نتضــور
ً
ســلطة .مــا دفعنــا للنــزول إلــى الشــوارع هــو الجــوع وليــس ألحــد الحــق يف إيقافنــا».
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تعتبــر حضرمــوت أغنــى املناطــق اليمنيــة مــن حيــث مــوارد النفــط والغــاز .ورغــم أنــه
محليــا،
ُيفتــرض أن الحكومــة املحليــة تتلقــى  20%مــن عائــدات النفــط والغــاز املنتجــة
ًّ
يتســاءل املواطنــون يف حضرمــوت إلــى أيــن تذهــب هــذه األمــوال يف ظــل غيــاب
الخدمــات الحكوميــة؟
 18و 19ســبتمبر/أيلول ،اندلعــت احتجاجــات يف تعــز ،حيــث شــجب املتظاهــرون الظــروف
املعيشــية املزريــة واللجــوء إلــى العنــف ضــد املتظاهريــن يف عــدن .وبالتنســيق مــع هذه
احتجاجــا ىلع انهيــار العملــة .وأســفرت
جزئيــا
املظاهــرات ،أعلــن التجــار يف تعــز إضرا ًبــا
ًّ
ً
احتجاجــات أخــرى يف  27ســبتمبر/أيلول عــن مقتــل شــخص وجــرح آخريــن حيــن فتحــت
قــوات األمــن النــار لتفريــق الحشــود.
واندلعــت مظاهــرات ً
أيضــا بمحافظة شــبوة يف  15ســبتمبر/أيلول .وكان املجلــس االنتقالي
الجنوبــي قــد دعــا أنصــاره إلــى االحتجــاج ىلع حملــة االعتقــاالت والتدابيــر القمعيــة
التــي واجههــا أعضــاء املجلــس ىلع أيــدي الســلطات املحليــة ،أو مــا أســماهم املجلــس
االنتقال�يـ «ميليش��يا اإلخ��وان ».مـ�ن جانبهـ�ا قالـ�ت الســلطات املحليــة إنهــا ســتدافع عــن
«األمــن واالســتقرار» يف شــبوة ،مش ـ ّبهة أهــداف املجلــس االنتقالــي بأهــداف الحوثييــن.
ـبيا مــن أي مــكان
يف نهايــة املطاــف ،يبدــو أن األحـ�داث يف شـ�بوة كانــت ســلمية أكثــر نسـ ًّ
آخــر ،رغــم وجــود بعــض االعتقــاالت وحمــات الترهيــب ضــد املحتجيــن.

انهيار العملة
منــذ أوائــل عــام  ،2021انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة
الحكومــة ،لتصــل إلــى مســتوى قياســي يف األســابيع األخيــرة عنــد  1,200ريــال يمنــي لــكل
ّ
دوالر أمريكــي .قبــل الحــرب ،كان ســعر الصــرف يبلــغ  215ريـ ً
(لالطــاع ىلع
يمنيــا للــدوالر.
ـال
ًّ
التفاصيــل االقتصاديــة ،انظــر« :انهيــار العملــة والظــروف املعيشــية تؤجــج احتجاجــات
واســعة النطــاق يف جنــوب اليمــن)».
كان لهــذا االنخفــاض تداعيــات وخيمــة ىلع الظــروف املعيشــية ،بحيــث أصبحــت الســلع
الغذائيــة األساســية باهظــة التكلفــة بشــكل ال يطــاق بالنســبة للســكان حيــث يعانــي
حوالــي ثلثــي الســكان لتأميــن لقمــة العيــش.
قــال علــي التويتــي ،محلــل اقتصــادي يمنــي ،ملركــز صنعــاء« :يواصــل فــرع البنــك املركــزي
اليمنــي يف عــدن طباعــة أوراق نقديــة جديــدة ويواصــل ضخهــا يف الســوق دون مراعــاة
اآلثــار الســلبية وارتفــاع معــدالت التضخــم».
وأضــاف «هــذه مشــكلة بالنســبة للحكومــة .غيــاب الســلطة معضلــة كبيــرة .فحيــن تنظــر
إلــى حجــم [انخفــاض] الــواردات ،تشــعر بالخــوف والقلــق[ ،وكأننــا] نعيــش بــا دولــة».
ألقى آخرون ً
أيضا بالالئمة ىلع الداعمين األجانب للحكومة اليمنية.
وكتـ�ب فتحــي بلــزرق ،صحفــي يمنــي ورئيــس تحريــر صحيفــة عــدن الغــد« ،دول التحالــف
العربــي مســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن انهيــار ســعر الصــرف وتــردي الخدمــات وتوقــف
صــرف املرتبــات .وعليهــا القيــام بواجبهــا القانونــي امللــزم بإعــادة األوضــاع ملــا كانــت
عليــه قبــل حــرب ».2015
ً
مضيفــا
وقــال «ال أحــد يتحمــل املســؤولية ســوى التحالــف وإن كان اآلخــرون مجــرد أدوات»،
أن التحالــف بقيــادة الســعودية مســؤول عــن «كل الدمــار والضــرر الــذي يعانــي منــه النــاس
وىلع (التحالــف) إصــاح (هــذا الضــرر)».
هاشم خالد هو صحفي يمني مستقل.
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صيف الجنوب الحار
حسام ردمان
اعتــاد املواطنــون يف جنوبــي اليمــن طيلــة األعــوام الســتة املاضيــة ىلع درجــة الحــرارة
الحارقــة خــال فصــل الصيــف وســط تدهــور الخدمــات ،غيــر أن الوضــع ازداد ســو ًءا خــال
شــهر ســبتمبر/أيلول مــع تزايــد االحتجاجــات التــي تطالــب بتحســين الخدمــات فيمــا توغــل
الحوثيــون يف الجنــوب.
انفراجــا خــال شــهر ســبتمبر/أيلول
كان مــن املفتــرض أن تشــهد املحافظــات الجنوبيــة
ً
بعــد أن توجــه محافظــو عــدن واملهــرة وحضرمــوت إلــى الريــاض حيــث عقــدوا اجتماعــات
مكثفــة مــع رئيــس الحكومــة معيــن عبدامللــك والســفير الســعودي لــدى اليمــن محمــد
آل جابــر بهــدف وضــع آليــات واضحــة لتدفــق اإليــرادات املحليــة إلــى حســابات الحكومــة،
األمــر الــذي سيســاعد ىلع تغطيــة بعــض تكاليــف منحــة املشــتقات النفطيــة الســعودية،
الصفقــة التــي أُعلــن عنهــا يف أبريل/نيســان والبالغــة قيمتهــا  422مليــون دوالر أمريكــي
لدعــم الوقــود املخصــص ملحطــات الطاقــة يف اليمــن.
كثفــت الســعودية جهودهــا الدبلوماســية إلحيــاء اتفــاق الريــاض محاولـ ً
ـة إقنــاع املجلــس
االنتقالــي الجنوبــي والرئيــس عبدربــه منصــور هــادي بالتوصــل إلــى اتفــاق لعــودة الحكومة
اليمنيــة إلــى العاصمــة املؤقتــة ،عــدن .وبحســب مســؤولين حكومييــن ،وعــد الســعوديون
بــأن الحكومــة ســتعود إلــى عــدن يف  15مــن ســبتمبر/أيلول .ولكــن كالعــادة لــم يتحقــق
هــذا الوعــد.

تزايد االحتجاجات
بحلــول نهايــة أغســطس/آب ،تدهــورت الظــروف املعيشــية وجــودة الخدمــات يف عــدن.
لــم يتلـ َ
ـق العســكريون رواتبهــم لنحــو عــام .دام انقطــاع التيــار الكهربائــي لنحــو  18ســاعة
كل يــوم .كمــا اســتمر االنهيــار االقتصــادي ألســباب عــدة مثــل انهيــار العملــة املحليــة .دفــع
ذرعــا إلــى التظاهــر يف منتصــف شــهر ســبتمبر/أيلول
االســتياء باملواطنيــن الذيــن ضاقــوا ً
يف عــدن وشــبوة واملــكال ضــد حكومــة هــادي واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي والتحالــف
بقيــادة الســعودية.
ســارع املجلــس االنتقالــي الســتغالل هــذه املظاهــرات خدمــة ألهدافــه السياســية ،ودعــا
احتجاجــا ىلع سياســات الســلطة املحليــة
مناصريــه إلــى االحتشــاد يف محافظــة شــبوة
ً
ً
ً
هامشــا مــن الحريــة أمــام
متناقضــا ،أتــاح
املواليــة لحــزب اإلصــاح .وكــي ال يظهــر املجلــس
دعــوات التظاهــر يف عــدن ووجــه يف البدايــة قواتــه األمنيــة بحمايــة املتظاهريــن وعــدم
اســتعمال العنــف ضدهــم.
ولكــن يف شــبوة ،قوبلــت املظاهــرات التــي دعمهــا املجلــس االنتقالــي بالعنــف ،حيــث
وجهــت اللجنــة األمنيــة بقيــادة املحافــظ محمــد بــن عديــو القــوات األمنيــة بإفشــال
فعاليــة املجلــس االنتقالــي وشــنت حمــات اعتقــال ضــد نشــطاء املجلــس.
يف هــذه االثنــاء ،كانــت املظاهــرات ُتقمــع يف مدينــة املــكال مــن ِقبــل محافــظ حضرموت
فــرج البحســني .وبالرغــم مــن أن املجلــس االنتقالــي والسياســيين املواليــن لحكومــة
هــادي عبــروا عــن دعمهــم للمتظاهريــن إال أنهــم لــم يعترضــوا عل ًنــا ىلع اســتخدام العنــف
ضدهــم والــذي أســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة آخريــن.
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تخريبيــا حيــث قطــع النــاس الطرقــات الرئيســية
طابعــا
أمــا يف عــدن ،أخــذت االحتجاجــات
ًّ
ً
واعتــدوا ىلع املمتلــكات العامــة .كمــا ألقــى مســلحون مجهولــون قنبلــة يدويــة ىلع
إحــدى دوريــات األمــن يف مديريــة كريتــر ،وتبــادل آخــرون النــار مــع قــوات الحــزام األمنــي
يف مديريــة املنصــورة .عمــل خصــوم املجلــس االنتقالــي ،مثــل حــزب اإلصــاح ،ىلع
اســتغالل موجــة التظاهــرات إلضعــاف املجلــس وجــره نحــو مواجهــة عنيفــة مــع حاضنتــه
الشــعبية.

الحوثيون يدخلون يف املشهد :تهدئة ظرفية وتعقيدات أكبر
يف  15ســبتمبر/أيلول ،أعلــن رئيــس املجلــس االنتقالــي اللــواء عيــدروس ال ُزبيــدي حالــة
الطــوارئ يف املحافظــات الجنوبيــة ووجــه قواتــه العســكرية برفــع الجاهزيــة القتاليــة
توســع الحوثييــن باتجــاه محافظتــي أبيــن وشــبوة .كمــا وجــه األجهــزة األمنيــة
ملواجهــة ّ
يف ع�دـن «بالضــرب بيـ�د مـ�ن حديـ�د ضـ�د قــوى اإلرهــاب والتخريـ�ب» وضبــط الوضــع
املنفلــت يف عــدن.
اعتبــر كثيــر مــن النشــطاء يف عــدن أن إعــان ال ُزبيــدي يمثــل خطــوة تمهيديــة لحملــة
قمــع واســعة ضــد املظاهــرات ،بينمــا قــال مســؤولون يف املجلــس االنتقالــي إن هــذه
الخطــوة ضروريــة نظ ـ ًرا لتقــدم الحوثييــن يف مديريتــي بيحــان وعيــن ،شــمالي محافظــة
شــبوة .كمــا شــنت قــوات الحوثييــن هجمــات متقطعــة ىلع شــمال أبيــن بمحــاذاة محافظة
البيضــاء.
غ ّيــر التهديــد الحوثــي ســلوك الفاعليــن السياســيين املحلييــن ،حيــث تبــادل املجلــس
االنتقالــي الجنوبــي والرئيــس هــادي رســائل إيجابيــة حــول ضــرورة التعــاون املشــترك ضــد
التهديــد الحوثــي [[[.تراجعــت املظاهــرات ،وبــدا وكأن هنــاك توافــق بيــن جميــع األطــراف
الجنوبيــة ىلع ضــرورة قمــع االحتجاجــات.
زادت االحتجاجــات الشــعبية واملواجهــات العســكرية مــن زخــم الدعــوات املطالبــة بعــودة
الحكومــة إلــى عــدن ،ولكنهــا يف الوقــت نفســه أربكــت جهــود الوســاطة الســعودية.
كمــا حــرف تنامــي تهديــد الحوثييــن العســكري يف شــبوة انتبــاه جميــع القــوى الفاعلــة
املحليــة واإلقليميــة عــن الدعــوات املطالبــة باإلصــاح املؤسســي واالقتصــادي يف عــدن.
أوقــف الحوثيــون توســعهم يف شــمالي شــبوة رغــم قدرتهــم ىلع توســيع عملياتهــم
لتشــمل مديريــات أخــرى ،مــن بينهــا مرخــة العليــا ومرخــة الســفلى ىلع الحــدود بيــن
محافظتــي شــبوة والبيضــاء وبالتالــي احتمــال نجاحهــم يف تهديــد عاصمــة شــبوة
نفســها ،عتــق .وجــه الحوثيــون مجهودهــم الحربــي نحــو مــأرب .إذا ســيطر الحوثيــون
ىلع مــأرب ،فــإن االســتيالء ىلع معاقــل الحكومــة عتــق بشــبوة وســيئون يف حضرمــوت
ســيكون مســألة وقــت ال أكثــر.
نســبيا ،ســتعود الســاحة الجنوبيــة إلــى
جمــودا
وبمجــرد أن تشــهد جبهــات الحوثييــن
ً
ًّ
نفــس الديناميكيــات املعهــودة :ارتفــاع وتيــرة االســتقطاب بيــن املجلــس االنتقالــي
مــن جهــة والرئيــس هــادي وحــزب اإلصــاح مــن جهــة أخــرى ،واســتمرار وتيــرة االنهيــار
االقتصــادي الــذي يغــذي موجــات الغضــب الشــعبي ،وتزايــد العنــف والفوضــى بســبب
التوظيــف السياســي للتظاهــرات ،واإلجــراءات القمعيــة املتزايــدة التــي تتبناهــا القــوات
األمنيــة ضــد التظاهــرات تحــت ذريعــة التهديــد الحوثــي.
[[[ التقــى العميــد مختــار النوبــي ،قائــد محــور أبــن املحســوب عــى املجلــس االنتقــايل ،محافــظ أبــن املــوايل للرئيــس هــادي اللــواء أبوبكــر حســن .تنــاول الجانبــان
طـراف التعــاون لتطبيــق
كيفيــة توحيــد القــوى يف مواجهــة الحوثيــن .وبعدهــا بأيــام أطــل هــادي بخطــاب رســمي يف ذكــرى  26ســبتمرب وقــال إن عــى جميــع األ ـ
اتفــاق الريــاض.
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حاولــت الســعودية تغييــر هــذه الديناميكيــات عبــر الترتيــب مــع اإلماراتييــن لعــودة رئيــس
الــوزراء معيــن عبدامللــك إلــى عــدن نهايــة ســبتمبر/أيلول .ولكــن عودتــه لــم تتزامــن مــع
أي خطــة إنقــاذ اقتصاديــة .واملهــم ،جــرى التوصــل إلــى هــذا الترتيــب دون موافقــة الرئيس
هادي.
دخلــت ديناميكيــة جديــدة ىلع الصــراع يف الجنــوب :جماعــة الحوثييــن ،التــي أصبــح
لديهــا موطــئ قــدم يف شــبوة ،واملظاهــرات الشــعبية ضــد الســلطات الحاكمــة .تهــدد
هــذه الديناميكيــة الجديــدة الفاعليــن الرئيســيين املوجوديــن أصـ ً
ـا :املجلــس االنتقالــي
وحكومــة هــادي واللذيــن يســتغالن االســتياء الشــعبي ملهاجمــة بعضهمــا.
الســبيل الوحيــد للخــروج مــن هــذا الوضــع الحالــي ،هــو عبــر شــبكة مدنيــة متجانســة
لقيــادة الحــراك االحتجاجــي نحــو برنامــج إصالحــي ،وتطويــر توجــه دولــي حاســم بقيــادة
الرباعيــة الدوليــة (الســعودية ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
واململكــة املتحــدة) واملبعــوث األممــي للمســاعدة يف تنفيــذ اتفــاق الريــاض وإنقــاذ
الوضــع االقتصــادي.
حســام ردمــان هــو صحفــي وزميــل باحــث يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية تتركــز أبحاثــه
ىلع السياســة اليمنيــة الجنوبيــة والجماعــات اإلســامية املســلحة .يغــرد ىلع .@hu_rdman
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التلقين العقائدي في زمن
الحوثيين
كيف استولى الحوثيون ىلع نظام التعليم وأعادوا تشكيله يف
املناطق الشمالية
سالم الحربي*
كغيــره مــن القطاعــات ،يعانــي قطــاع التعليــم يف اليمــن بشــدة خــال الحــرب الراهنــة.
تحولــت األنظمــة التعليميــة إلــى ســاح حيــث تســعى األطــراف املتحاربــة إلــى تشــكيل
األجيــال القادمــة وغــرس الهويــات الطائفيــة واأليديولوجيــات السياســية لتســهيل اختــراق
عقولهــا والســيطرة عليهــا .أصبحــت املــدارس يف اليمــن اليــوم بعيــدة كل البعــد عــن
كونهــا منــارة للتعليــم إذ أنهــا أصبحــت أشــبه بســاحات قتــال لحــرب موازيــة بعيــدة عــن
جبهــات الحــرب.
وكحــال كل الــوزارات التــي انقســمت إلــى نســختين ونظــ ًرا للبيروقراطيــة الســائدة يف
اليمــن ،هنــاك وزارتــا تعليــم يف البــاد :واحــدة يف حكومــة الحوثييــن غيــر املعتــرف
دوليــا يف عــدن .تركــز كل وزارة ىلع
بهــا بصنعــاء وأخــرى يف الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
تشــكيل هويــات الطــاب بطــرق ستســتمر يف مفاقمــة التوتــر باليمــن .لــم يعــد هنــاك
ـدا أو رؤيــة مشــتركة حــول فكــرة الدولــة أو حتــى هويــة وطنيــة جامعــة .هنــاك
منهجــا واحـ ً
ً
انقســام وانعــدام ثقــة وكــره ُيــورث مــن جيــل آلخــر.
يتعــرض الطــاب واملعلمــون واإلداريــون يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن
لعمليــة تغييــر هويــة بشــكل مكثــف .وســاهم الوضــع االقتصــادي الســيء واألزمــة
ـدا نفــاد أمــوال البنــك املركــزي اليمنــي ووقــف دفــع الرواتــب
املتعلقــة بالعملــة -وتحديـ ً
ملعظــم موظفــي الخدمــة املدنيــة ،بمــا ذلــك املعلميــن ،يف عــام  2016-يف تســهيل
هــذه العمليــة إلــى حــد مــا .ومنــذ ذلــك الحيــن ،حظــي املعلمــون يف املناطــق الخاضعــة
دوليــا ىلع بعــض االســتقرار يف الدخــل بينمــا ظــل
لســيطرة الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
املعلمــون يف مناطــق ســيطرة الحوثييــن يعانــون مــن انقطــاع الرواتــب الحكوميــة،
األمــر الــذي دفــع بالكثيــر منهــم للبحــث عــن مصــادر أخــرى للدخــل وانضــم بعضهــم إلــى
الجماعــات املســلحة إلعالــة أســرهم.
واجــه الطــاب مصاعــب مماثلــة حيــث فقــدت الكثيــر مــن العائــات قدرتهــا ىلع تحمــل
ً
ـدر تقري��ر نشــرته
نفق�اـت التعلي��م.
فض�لا عـ�ن النقصــ يف ع�دـد املدرسيــن بامل��دارس .قـ ّ
منظمــة مواطنــة يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام أن  81%مــن التالميــذ توقفــوا عــن
الدراســة لفتــرات مختلفــة خــال العــام الدراســي نتيجــة القتــال وأكثــر مــن  53%فقــدوا
ـيا كامـ ً
ـا.
عامــا دراسـ ًّ
ً
وكمــا فعلــوا يف معظــم مؤسســات الدولــة ،اســتبدل الحوثيــون معظــم املســؤولين يف
وزارة التربيــة والتعليــم بمواليــن لهــم .عــام ُ ،2016ع ِّيــن يحيــى الحوثــي ،األخ غيــر الشــقيق
لزعيــم الجماعــة عبدامللــك الحوثــي ،وزيـ ًرا للتربيــة والتعليــم .ينحــدر كل مــن نائــب الوزيــر
ووكيــل الــوزارة ،وكالهمــا بــارزان يف جماعــة الحوثييــن ،مــن معقــل الجماعــة يف محافظــة
صعــدة بينمــا ينتمــي تقري ًبــا جميــع مــدراء التربيــة يف املحافظــات واملديريــات الواقعــة

31

الجنـوبيـون يحتـجـون علــى االنــهيار االقتصــادي وســط تقـدم الحـوثـــيين | سبتمـــبر/أيــلول 2021

تحــت ســيطرة الحوثييــن إلــى فئــة الهاشــميين املنتميــن للجماعــة .ســيطر الحوثيــون
بشــكل كامــل تقري ًبــا ىلع قطــاع التعليــم عبــر تعييــن أفرادهــم يف أجهــزة الدولــة ،غيــر
أن هــذه الشــخصيات تعمــل يف الواقــع ضمــن تسلســل هرمــي يف التسلســل القيــادي
املركــزي للحوثييــن وبيروقراطيــة الدولــة .ىلع ســبيل املثــال ،نائــب الوزيــر يحيــى الحوثي،
قاســم الحمــران ،يقــود تشــكيل السياســة التعليميــة يف املناطــق الشــمالية بالرغــم من أن
يحيــى الحوثــي ليــس الوزيــر فقــط ،بــل ً
أيضــا شــقيق عبدامللــك الحوثــي ،الزعيــم املطلــق
لجماعــة الحوثييــن املســلحة .كمــا أن الحمــران ً
أيضــا القائــم بأعمــال املكتــب التنفيــذي
لجماعــة الحوثييــن ولــه دوائــر موازيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم وغيرهــا مــن املؤسســات
الحكوميــة.
أقصــى الحوثيــون بشــكل ممنهــج املنتميــن لحــزب اإلصــاح مــن مناصبهــم يف الــوزارة
منــذ  ،2015ثــم معظــم املنتميــن لحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام بعــد مقتــل صالــح عــام
 .2017وبهــدف ضمــان والء مــن تبقــى مــن املعلميــن وموظفــي الــوزارة ،فــرض الحوثيــون
عليهــم حضــور مــا يســمى «بــدورات ثقافيــة» تركــز ىلع نشــر أيديولوجيــة الحوثييــن.
أدخــل الحوثيــون ً
أيضــا تغييــرات ىلع املنهــج املدرســي والعطــل املدرســية ،وفرضــوا
[[[
االحتفــال بـــ  16مناســبة طائفيــة وسياســية ،مثــل عاشــوراء ،وهــي مناســبة يحتفــل
بهــا املســلمون الشــيعة ولــم ُيحتفــل بهــا يف اليمــن قــط حتــى يف ظــل حكــم األئمــة
الزيدييــن.
يجتمــع مــدراء املــدارس ىلع مســتوى كل مديريــة كل أربعــاء لالســتماع ملحاضــرة لزعيــم
الجماعــة عبدامللــك ،أو شــقيقه حســين ،مؤســس الجماعــة ،يف قاعــات مخصصــة.
وحســبما قــال مديــر إحــدى املــدارس ملركــز صنعــاء شــريطة عــدم الكشــف عــن اســمه،
يســجل الحوثيــون قائمــة بالحضــور ويــدرك الحاضــرون أنــه يتــم تقييمهــم .وبحســب مديــر
مركــز امتحانــي يف صنعــاء ،يمنــح الحوثيــون طــاب الثانويــة العامــة الذيــن يقاتلــون يف
فعليــا.
صفوفهــم معــدالت مرتفعــة ،حتــى لــو لــم يلتحقــوا باملــدارس
ًّ
كمــا يفــرض الحوثيــون رقابــة مشــددة ىلع التعليــم األهلــي الذي اكتســب شــعبية متزايدة
نتيجــة تراجــع جــودة التعليــم الحكومــي .أُغلقــت املــدارس األجنبيــة الخاصــة بصنعــاء،
كاملدرســة األمريكيــة ،منــذ  ،2015وتوقــف الحوثيــون عــن إصــدار تراخيــص للمــدارس
ـدا يســمح فقــط للــدول التــي
الجديــدة .ويناقــش البرملــان يف صنعــاء
حاليــا قانو ًنــا جديـ ً
ًّ
لهــا اتفاقيــات تبــادل ثقــايف مــع ســلطات الحوثييــن بفتــح مــدارس خاصــة يف مناطــق
ســيطرتهم .فقــط إيــران وســوريا لديهمــا برامــج تبــادل ثقــايف مــع الحوثييــن وتعترفــان
بحكومــة الحوثييــن .كمــا ينــص القانــون ىلع الســماح للحوثيين بإلغــاء ترخيص أي مدرســة
تنشــر «مبــادئ وأفــكار تتنافــى مــع الشــريعة اإلســامية وقيــم وأخــاق الشــعب اليمنــي».
التعليم العالي
وزيــر التعليــم العالــي يف حكومــة الحوثييــن هــو حســين حــازب ،شــيخ قبلــي وعضــو يف
حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام ،ولكــن نائبــه ووكالء الــوزارة الذيــن يرســمون سياســاتها
جميعهــم حوثيــون .تشــمل التغييــرات التــي أدخلهــا الحوثيــون ىلع طــاب الجامعــات
فــرض مقــررات جديــدة وإجباريــة عــن الصــراع العربي-اإلســرائيلي والثقافــة الوطنيــة .الكثير
مــن هــذه املقــررات ُتــدرس مــن ِقبــل أفــراد حوثييــن ليســوا موظفيــن يف الجامعــات وال
يملكــون الشــهادات الالزمــة التــي تؤهلهــم للتعليــم.
جـرة النبويــة ،ويــوم عاشــوراء ،واستشــهاد زيــد بــن عــي ،وقــدوم اإلمــام الهــادي إىل اليمــن ،واملولــد النبــوي ،وذكــرى الشــهيد ،ومولــد
[[[ هــذه املناســبات هــي :اله ـ
عـاء (21
حـويث ،وذكــرى غــزوة بــدر ،واستشــهاد عــي ،ويــوم القــدس ،وذكــرى الصرخــة ،وذكــرى الســيطرة عــى صن ـ
فاطمــة ،وجمعــة رجــب ،ومقتــل حســن ال ـ
ســبتمرب/أيلول) ،ويــوم الواليــة ،ويــوم الصمــود.
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ومنــذ ســيطرتهم ىلع صنعــاء يف ســبتمبر/أيلول  ،2014تعاقــب ىلع رئاســة جامعــة
صنعــاء ثالثــة رؤســاء عينتهــم ســلطات الحوثييــن ،وســرعان مــا فرضــوا سياســات صارمــة
تمنــع االختــاط داخــل حــرم الجامعــة .كمــا أمــروا حــراس أمــن الجامعــة بتوقيــف أي
طالــب يتحــدث مــع زميلــة لــه .يف الوقــت نفســهُ ،علقــت رواتــب أســاتذة الجامعــات،
مثــل املوظفيــن اآلخريــن يف القطــاع العــام ،وعــام  2018فصـ�ل الحوثيــون أكثـ�ر مـ�ن مائـ�ة
مــدّرس .كمــا يجــب إرســال أطروحــات املاجســتير والدكتــوراه إلــى لجنــة خاصــة يعيــن
أعضاءهــا جماعــة الحوثييــن لتنقيــح املحتــوى ً
وفقــا لرؤيــة الجماعــة .كمــا داهمــت قــوات
الحوثييــن األمنيــة املــدارس والجامعــات يف صنعــاء وغيرهــا مــن املناطــق لعــدم التزامهــا
بالضوابــط الجديــدة.
قي��ودا مماثل��ة ىلع الجامع�اـت األهليــة .ىلع سبــيل املث��ال ،اع ُتقـ�ل
ف��رض الحوثيـ�ون
ً
مــوال للحوثييــن مكانــه .ردت
وع ِّيــن
رئيــس جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا أوائــل ُ 2020
ٍ
دوليــا ىلع ذلــك برفضهــا اعتمــاد شــهادات الجامعــة.
الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
كمــا غ ّيــر الحوثيــون أســماء القاعــات الجامعيــة وســموها ىلع اســم رمــوز الجماعــة ،وحظروا
ســويا ،وخصصــوا
حفــات التخــرج املختلطــة والتقــاط صــور املتخرجيــن واملتخرجــات
ًّ
نســبة معينــة يف جميــع الكليــات الجامعيــة ألفــراد الجماعــة الذيــن قتلــوا يف الحــرب
وأُعفــوا مــن الرســوم.
يهــدف نهــج الحوثييــن فيمــا يخــص قطــاع التعليــم إلــى تشــكيل هويــة األطفــال
االجتماعيــة والوطنيــة لتتناغــم مــع أيديولوجيــة الجماعــة املذهبيــة وتخــدم أهــداف
الجماعــة السياســية ىلع حســاب املعرفــة الحقيقية واكتســاب املهــارات ،األمــر الذي يمثل
ـدا طويــل األمــد ىلع التعايــش الســلمي االجتماعــي والــذي مــن املحتمــل أن يخلــق
تهديـ ً
أجيـ ً
ـال جديــدة تعتبــر التنــوع واالختــاف والتفكيــر النقــدي واملعرفــة والعلــوم أمــوًرا يجــب
الخــوف منهــا ومهاجمتهــا .يهــدد هــذا النــوع مــن «التعليــم» اســتقرار البــاد عبــر زرع بــذور
صراعــات مســتقبلية ،ويســلب اليمــن مــن املهــارات التــي يحتاجهــا النــاس إلعــادة إعمــار
حاليــا وتســبب هــذه املعانــاة لليمنييــن،
البــاد وتطويرهــا .إن الحــرب التــي تم ـ ّزق البــاد
ًّ
التــي تشــمل إرســال األطفــال إلــى جبهــات القتــال ،مر ّوعــة أصـ ً
ـا .جهــود الحوثييــن التــي
تحكــم ىلع أطفــال اليمــن بمســتقبل كهــذا أو حتــى أســوأ مــن هــذا هــي جهــود بغيضــة
للغايــة يجــب مقاومتهــا قــدر اإلمــكان.
سالم الحربي هو مواطن يمني مقيم يف صنعاءُ ،حجبت هويته ألسباب أمنية.
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تغييرات يف املناهج الدراسية لصنع جهاديي الغد
منال غانم*
منــذ اســتيالئها ىلع صنعــاء عــام  ،2014عــززت جماعــة الحوثييــن قبضتهــا ىلع شــمالي
ّ
املكثــف ىلع التعليــم ،واســتهداف
اليمــن .يتمثــل جــزء مهــم مــن ذلــك يف تركيزهــا
الشــباب بصــورة ممنهجــة باأليديولوجيــة الحوثيــة ،مــا يعنــي االنتقــال مــن التعليــم
املدنــي إلــى التعليــم الــذي يتمتــع بتوجــه دينــي أكثــر -وهــي خطــوة مماثلــة ملــا
اتخذتــه الثــورة اإليرانيــة عــام  ،1979حيــن غ ّيــر أتبــاع آيــة اهلل الخمينــي املناهــج الدراســية
يف إيــران كوســيلة لتشــكيل الجيــل القــادم.
يف اليمــن ،يســهل ربــط الشــجاعة باالستشــهاد .كانــت قصــص الرجــال الشــجعان الذيــن
يدافعــون عــن بالدهــم العمــود الفقــري للحكايــات الشــعبية يف الثقافــة اليمنيــة لقــرون.
يمكــن التالعــب باملفهــوم بســهولة لتصويــر الشــجاعة كمحاولــة للدفــاع عــن الوطــن ضــد
العــدو .واليــوم ،بعــد ســبع ســنوات مــن الصــراع ،تتســلل نســخة منقحــة لهــذا املفهــوم
إلــى عقــول األطفــال .ولــم تعــد قصــص األبطــال يف ســيناريوهات احتماالتهــا ضئيلــة؛
بــل هــم اآلن نمــاذج حقيقيــة مــن آبائهــم وإخوانهــم وأقاربهــم .تصنــع جماعــة الحوثييــن
أجيـ ً
ـال مســتقبلية مــن املقاتليــن.

حيث بدأ كل شيء
منــذ وصولهــا إلــى الســلطة ،نفذت ســلطات الحوثييــن أجندة مذهبيــة لضمــان والء األطفال
لهــا يف املســتقبل وإقنــاع البالغيــن بالقتــال إلــى جانبهــا ىلع خطــوط املواجهــة [[[.يف
مجــال التعليــم ،وبعــد أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الحكــم ،بــات مــن الســهل مالحظــة
التغييــرات التــي أُدخلــت ىلع املناهــج الدراســية والنظــام التعليمــي ىلع نطــاق أوســع.
وتشــمل األمثلــة مــا قــد يبــدو أنهــا تغييــرات صغيــرة يف كيفيــة تفســير اآليــات القرآنيــة،
تمامــا فهــم املــرء للنــص .ىلع ســبيل املثــالُ ،ســلط الضــوء
إالّ أن هــذه التغييــرات تغ ّيــر
ً
ُ
ىلع اآليــات التــي تمجــد الجهــاد ،يف حيــن أعيــد تفســير آيــات أخــرى لتتماشــى مــع هويــة
ـور الهاشــميون ىلع أنهــم متفوقــون ،يف حيــن اسـ ُتبدلت فصــول كاملة
الجماعــة .كمــا يصـ ّ
كانــت تعكــس تاريــخ اليمــن املتنــوع والغنــي بأخــرى تركــز ىلع الزعمــاء الزيديين والشــيعة
والحوثييــن .ىلع ســبيل املثــال ،اسـ ُتعيض عــن القصــص التــي تتحــدث عــن أبطــال عــرب
تاريخييــن -مثــل عمــر بــن عبدالعزيــز ،وعمــر املختــار ،ويوســف العظمــة -بالقصــص التــي
تتحــدث عــن صالــح الصمــاد ،الرئيــس الســابق للمجلــس السياســي األىلع التابــع للحوثييــن،
[[[
الــذي ُقتــل يف أبريل/نيســان .2018
بــدأت التغييــرات يف صعــدة ،حيــث أدمجــت الجماعــة أدبياتهــا عبــر توزيــع مؤلفــات
ملؤســس الجماعــة ،حســين بــدر الديــن الحوثــي [[[.وأصبحــت تعاليــم الحوثييــن املنهــج
الدراســي الرئيســي يف املحافظــة عــام  .2010وينبــع النهــج التعليمــي للجماعــة مــن
قناعتهــا أن النظــام التعليمــي الحالــي يفســد الشــباب [[[.وكوســيلة ملحاربتــه ،تشــكلت
حـرب واالنت ـهـاكات والحرمــان مــن الخدمــات األساســية” ،القــدس العربــي  ،أغســطس/آب https://bit. ،2014
[[[ “معانــاة أطفــال اليمــن بــن جحيــم ال ـ
ly/3hWYVaV
[[[ “تغيريات يف املناهج الدراسية يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون” ،منصة صدق اليمنية ،يونيو/حزيران www.SidqYem.com ،2021

[[[ أحمد محمد الدغيش“ ،الحوثيون ومستقبلهم العسكري والسيايس والرتبوي ،الدوحة” ،منتدى العالقات العربية والدويل  ،2013 ،ص.149 .
[[[ حمود عبد الله األهنومي“ ،الرتبية يف فكر الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث”( ،صنعاء ،املجلس الزيدي اإلسالمي ،)2017 ،ص.50 .
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حركــة الشــباب املؤمــن أوائــل التســعينيات ،وأنشــأت مراكــز دينيــة لتدريــس العلــوم
اإلســامية ً
وفقــا لــآراء الزيديــة ،وانبثقــت فيمــا بعــد جماعــة الحوثييــن يف إطــار هــذه
الجهــود [[[.منــذ عــام ُ ،2010فــرض شــعار الحوثييــن الرســمي «الصرخــة» يف جميــع مــدارس
[[[
املحافظــة ليحــل محــل النشــيد الوطنــي يف كثيــر مــن األحيــان.
عــام  ،2016بعــد عاميــن مــن ســيطرة الحوثييــن ىلع صنعــاء ،ع ّينــت الجماعــة يحيــى بــدر
الديــن الحوثــي ،شــقيق الزعيــم الحالــي لهــا عبدامللــك الحوثــي ،وزي ـ ًرا للتربيــة والتعليــم.
أثــارت هــذه الخطــوة املخــاوف يف صنعــاء واملحافظــات األخــرى الخاضعــة لســيطرة
الجماعــة مــن إمكانيــة تغييــر أو تعديــل املناهــج التعليميــة.
يف البدايــة كانــت التغييــرات طفيفــة ،ولكن بالنســبة للعــام الدراســي  ،2021/2022أصدرت
ً
معــدل للدراســات اإلســامية والقــرآن الكريــم
منهجــا
وزارة التربيـ�ة والتعليـ�م يف صنعــاء
ً
وعدلــت
والعلــوم االجتماعيــة للمرحلــة االبتدائيــة .وأدخلــت هــذه املناهــج
دروســا جديــدة ّ
ً
دروســا أصليــة كانــت تشــمل الحقــوق املدنيــة ودور املــرأة وتاريــخ الشــخصيات
أو حذفــت
ً
املؤثــرة التــي شــكلت تاريــخ اليمــن.
كمــا بــدأ الحوثيــون يف إجــراء تغييــرات يف الكليــات التقنيــة واملهنيــة واملجتمعيــة ،كل
ذلــك بذريعــة «حمايــة اإلســام ».وكجــزء مــن هــذه العمليــة ،راقــب الحوثيــون مــا يدرســه
[[[
األســاتذة يف الفصــول الدراســية وكذلــك اآلراء السياســية لهــؤالء األســاتذة واملعلميــن.

عملية التغيير
مــن أجــل غــرس أفــكار ومعتقــدات جماعــة الحوثييــن بيــن طــاب املــدارس -وتنفيــذ
التغييــرات يف املناهــج الدراســية بسالســة -كانــت الجماعــة مســتعدة لتغييــر مــدراء
ً
ووفقــا ملــا ذكــره يحيــى
املــدارس وعزلهــم عــن وظائفهــم ،واســتبدالهم بمواليــن لهــا.
اليناعــي ،املتحــدث باســم نقابــة املعلميــن اليمنييــن -وهــي مجموعــة مواليــة للحكومــة
دوليــا -فــإن هــذه التكتيــكات أتاحــت للحوثييــن اآلن التحكــم بـــ  90%مــن
املعتــرف بهــا
ًّ
[[[1
املــدارس يف املرتفعــات الشــمالية.
ولتمويــل طباعــة وتوزيــع املناهــج الدراســية الجديــدة ،فرضــت وزارة التربيــة والتعليــم يف
ـوما ىلع الطــاب يف املــدارس الحكوميــة باعتبارهــا «مســاهمات مجتمعيــة»
صنعــاء رسـ ً
(يدفــع طــاب املــدارس االبتدائيــة  500ريــال يمنــي ويدفــع طــاب املــدارس الثانويــة مــا
ـهريا) .كمــا رفعــت رســوم تجديــد تراخيــص املــدارس
بيــن  1000إلــى  1500ريــال يمنــي شـ ًّ
الخاصــة .كمــا أجبــرت املــدارس الخاصــة ىلع شــراء املناهــج الدراســية الجديــدة والتبــرع
بنســخ منهــا إلــى املــدارس الحكوميــة املجــاورة .كمــا يقــوم مكتــب وزارة التربيــة والتعليــم
[[[1
يف صنعــاء بعمليــات تفتيــش عشــوائية للمــدارس لضمــان اســتخدام املنهــج الجديــد.
وتواجــه املــدارس التــي تســتخدم املنهــج القديــم غرامــات تصــل إلــى  400ألــف ريــال
[[[1
يمنــي.
[[[ املصدر نفسه ،ص.18 .

[[[ املصدر نفسه ،ص.177 .

[[[ “مناقشة متطلبات ترسيخ الهوية اإليمانية بمؤسسات التعليم الفني” ،الثورة نت 21 ،فرباير/شباط http://althawrah.ye/archives/659279 ،2021
[“ [[1اتحــاد املعلمــن يف اليمــن يتهــم الحوثيــن بالتلقــن العقائــدي لألطفــال” ،آراب ويــكيل 20 ،أبريل/نيســان https://thearabweekly.com/ ،2021
yemens-teachers-union-accuses-houthis-indoctrinating-children
[ [[1املقابالت السرية التي أجرتها الكاتبة مع املسؤولني يف املدارس العامة والخاصة 19 ،سبتمرب/أيلول  .2021وكان ال بد أن تكون جميع املقابالت التي أجريت
مع هيئات التدريس بشأن هذه الورقة سرية  ،خوفا من االنتقام ممن تمت مقابلتهم.
[ [[1املصدر نفسه.
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وكثي ـ ًرا مــا تصــدر وزارة التربيــة والتعليــم مناهــج دراســية إلــى املــدارس العامــة والخاصــة
عــن طريــق الواتســاب أو التليجــرام ،وتفــرض مــا ينبغــي تدريســه .يف الوقــت نفســه ،يعمل
املوالــون الحوثيــون ،الذيــن ُوظفــوا كمعلميــن ،كمفتشــين حيــث يبلغــون عــن كيفيــة
[[[1
تعليــم زمالئهــم الــدروس للطــاب [[1[.كمــا ُيوظــف أطفــال املواليــن للحوثييــن كمراقبيــن.

ما الذي تغير
اســتهدفت التغييــرات يف كتــب املرحلــة االبتدائيــة أربعــة مناهــج دراســية :اللغــة العربية
والتربيــة اإلســامية والتربيــة املدنيــة والتاريــخ .تضمنــت التعديــات املدخلــة ىلع منهــج
تمجــد تاريــخ جماعــة الحوثييــن منــذ ســيطرتها ىلع صنعــاء
التربيــة املدنيــة
دروســا ّ
ً
واألحــداث التــي صاحبــت تلــك الفتــرة .ىلع ســبيل املثــال ،كثيـ ًرا مــا تصــف هــذه الــدروس
التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بأنــه مدعــوم مــن «التحالــف األمريكــي الصهيونــي»،
[[[1
ـور الحوثييــن ىلع أنهــم حمــاة اليمــن.
وتصـ ّ
اســ ُتبدلت الــدروس حــول محمــد محمــود الزبيــري وعلــي عبداملغنــي ،الشــخصيات
املحوريــة يف ثــورة  1962يف شــمالي اليمــن بــدروس تتحــدث عــن اإلمــام القاســم واإلمــام
املنصــور وابنــه يحيــى حميــد الديــن -وجميعهــم أئمــة زيديــون حكمــوا اليمــن .ويوصــف
[[[1
تأريــخ  21ســبتمبر/أيلول - 2014تأريــخ اســتيالء الحوثييــن ىلع صنعــاء -بأنــه «ثــورة».
ويف الصــف الثامــن (األعمــار  ،)13-14يحــذف املنهــج الدراســي الجديــد كل مــا يتعلــق بثــورة
 26ســبتمبر عــام  1962التــي أسســت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة .كمــا حذفــت ً
دروســا
أيضا
ً
حــول دور الدولــة والســلطات التنفيذيــة الثــاث ومفهــوم الحكــم االســتبدادي .واسـ ُتعيض
بــدروس عــن الهويــة الوطنيــة والدفــاع عــن الوطــن والكفــاح مــن أجــل االســتقالل .أمــا يف
الصــف التاســع (األعمــار مــن  14إلــى  15ســنة)ُ ،حذفــت جميــع الــدروس املتعلقــة بالحيــاة
[[[1
املدنيــة واملجتمــع املدنــي ومشــاركة املــرأة.
فعــال يف األنشــطة الدينية
عــاوة ىلع ذلــك ،جميــع الطــاب ملزمــون باالضطــاع بــدور ّ
واملناســبات «الوطنيــة» [[1[،التــي تبــرز دور الحوثييــن يف الدفــاع عــن الوطــن وتؤكــد ىلع
دوليــا يف مــوت املدنييــن اليمنييــن.
تواطــؤ الحكومــة املعتــرف بهــا
ًّ
[[[1

مراكز صيفية للتلقين العقائدي
تتطلــب التغييــرات يف املناهــج الدراســية وق ًتــا أطــول ممــا ترغــب بــه ســلطات الحوثييــن
لتؤثــر ىلع الطــاب .وللتعجيــل بهــذه العمليــة ،أحيــت الجماعــة املــدارس واملراكــز
الصيفيــة وخصصــت املزيــد مــن املــوارد لهــا ،لتعزيــز انتشــارها وقبولهــا .وحظيــت هــذه
املراكــز باهتمــام كبيــر مــن زعيــم الجماعــة ،عبدامللــك الحوثــي ،وشــقيقه ،يحيــى الحوثي،
وزيــر التربيــة والتعليــم.
[ [[1املصدر نفسه.

[ [[1مقابلة سرية أجرتها الكاتبة مع مدرس يف مدرسة خاصة 22 ،أيلول/سبتمرب  .2021وكان ال بد أن تكون جميع املقابالت التي أجريت مع هيئات التدريس
بشــأن هذه الورقة ســرية  ،خوفا من االنتقام ممن تمت مقابلتهم.
[“ [[1تغيريات يف املناهج الدراسية يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون” ،منصة صدق اليمنية ،يونيو/حزيران www.SidqYem.com ،2021
[ [[1املصدر نفسه.
[ [[1املصدر نفسه.

[“ [[1مــدارس أمانــة العاصمــة تدشــن أنشــطة عيــد ميــاد النبــي” ،موقــع أنصــار اللــه 27 ،أيلول/ســبتمرب https://www.ansarollah.com/ ، 2021
archives/464667

[“ [[1أنصار الله يستخدمون التعليم منصة طائفية” ،شبكة أريج ،تاريخ غري معروف/https://arij.net/yemen-education ،
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نتيجــة لذلــك ،أنشــأت ســلطات الحوثييــن مــا يقــرب مــن  3,700مركــز يف  16محافظــة.
وتســيطر قيــادة الحوثييــن ىلع هــذه املراكــز ،وتصمــم املحتــوى التعليمــي الــذي ُيــدرس
للمشــاركين فيــه .و ُيشــجع الخطبــاء وغيرهــم مــن الشــخصيات ذات النفــوذ يف املســاجد
ىلع الحضــور .كمــا أن املشــاركة يف هــذه املراكــز يم ّيــز األطفــال املشــاركين وأســرهم
ويجعلهــم يحظــون بالتقديــر .وليــس مــن املســتغرب ً
أيضــا أن الحوثييــن ال يســمحون
[[[2
بإنشــاء أي مراكــز دراســات صيفيــة غيــر تابعــة لهــم.
يف عــدة حــاالت ،تحــدث آبــاء وأمهــات عــن تأثــر أطفالهــم بحديــث زمالئهــم خــال هــذه
املــدارس الصيفيــة عــن االنضمــام إلــى القتــال .كمــا هــرب العديــد من األطفــال مــن منازلهم
لاللتحــاق بالجبهــات األماميــة النشــطة دون موافقــة والديهــم بعــد أن تأثــروا بأقرانهــم
[[[2
الذيــن تدربــوا يف هــذه املراكــز الصيفيــة.
يف تقري��ر مشــترك صــدر عــام  ،2021ذكــرت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات واملرصــد
األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان أن «الحوثييــن يســتخدمون املراكــز الصيفيــة لتجنيــد
األطفــال عبــر تلقيــن الطــاب أيديولوجيــات الجماعــة مــن خــال محاضــرات مذهبيــة».
ً
ووفقــا للتقريــر ،بلــغ عــدد األطفــال الذيــن جندتهــم الجماعــة منــذ عــام  2014حوالــي
ً [[[2
قــدر بيــان صحفــي صــادر يف  2017عــن مكتــب مفــوض األمــم
 10,333طفــا ،بينمــا ّ
املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان عــدد األطفــال املجنديــن الذيــن يقاتلــون مــع الجماعــة
بحوالــي  1,500طفــل [[2[.وبحلــول نهايــة عــام  [[2[،2018أفــادت وكالــة أسوشــيتد بــرس عــن
قــدر وزيــر حقــوق اإلنســان يف الحكومــة
تجنيــد حوالــي  18ألــف طفــل [[2[.وعــام ّ ،2019
[[[2
اليمنيــة عــدد األطفــال املجنديــن منــذ عــام  2014بحوالــي  30ألــف طفــل.

مجلة جهادية لألطفال
قــال العديــد مــن املعلميــن الذيــن أُجريــت معهــم مقابــات إن املجتمــع ووســائل اإلعــام
تلعــب دوًرا أكبــر يف تشــكيل وعــي الطــاب وثقافتهــم مقارنــة باملدرســة -وهــي النقطــة
[[[2
التــي تهــدف جماعــة الحوثييــن إلــى اســتغاللها.
وأصــدرت ســلطات الحوثييــن مجلــة شــهرية تســمى «الجهــاد» تســتهدف األطفــال برســوم
توضيحيــة مبهرجــة .تســتهدف املجلــة ،وهــي مــن تأليــف مؤسســة اإلمــام الهــادي
الثقافيــة املرتبطــة بجماعــة الحوثييــن [[2[،جميــع أعــداء الحوثييــن حيــث إنهــا تصفهــم
بالجبنــاء واملتواطئيــن مــع الواليــات املتحــدة .يمكــن العثــور ىلع مجلــة الجهــاد ىلع
[[[2
موقــع إلكترونــي مخصــص وصفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي.
[“ [[2تدشني املراكز الصيفية بأمانة العاصمة واملحافظات” ،موقع املسرية نت 22 ،يونيو/حزيران /https://www.almasirah.net.ye/post/41440 ،2021
[“ [[2تجنيد األطفال ..انتهاك للطفولة و”تفخيخ” لحاضر ومستقبل اليمن” ،موقع دولتيش فيال ( DW)، 2يوليو/تموز https://bit.ly/3CZJ7MW ،2021
حـويث لألطفــال يف ال ـنـزاع املســلح يف اليمــن” ،ســام للحقــوق والحريــات و االورومتوســطي لحقــوق االنســان،
[ [[2عســكرة الطفولــة  :تقريــر يوثــق تجنيــد جماعــة ال ـ
فرباير/شــباط https://samrl.org/pdf/4554_5851609623282320014.pdf ،2021
[ [[2املصدر نفسه.

جـزة بشــأن تايلنــد واليمــن” ،مفوّضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان 28 ،فرباير/شــباط https://www. ،2017
[“ [[2مذ ـكـرات االحاطــة الصحفيــة املو ـ
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21244&LangID=E
حـرب اليمــن “ ،وكالــة أسوشــيتد ـبـرس 19 ،ديســمرب/كانون األول https://apnews. ،2018
[“ [[2أطفــال ال تتجــاوز أعمارهــم  10ســنوات يقتلــون ويموتــون يف ـ
com/article/saudi-arabia-child-soldiers-yemen-ap-top-news-houthis-082c0b7b6253468e97da5ee0c3f43066
[ [[2جويس كرم“ ،وزير يمني :الحوثيني جندوا  30ألف طفل” ،موقع ذا ناشونيال 9 ،أكتوبر/تشرين األول https://www.thenationalnews. ،2019
com/world/mena/houthis-recruited-30-000-child-soldiers-says-yemeni-minister-1.921267
[ [[2املقابالت السرية التي أجرتها الكاتبة مع املسؤولني يف املدارس العامة والخاصة 19 ،سبتمرب/أيلول  .2021وكان ال بد أن تكون جميع املقابالت التي أجريت
مع هيئات التدريس بشأن هذه الورقة سرية  ،خوفا من االنتقام ممن تمت مقابلتهم.
[ [[2إسالم سيف“ ،مجلة حوثية موجهة ألطفال اليمن تزرع وترسخ أفكاراً طائفية” ،موقع العربية نت 6 ،سبتمرب/أيلول https://bit.ly/3kyakjs ،2017
[ [[2عىل سبيل املثال ،مجلة جهاد ،صفحة تويرت“ ،مجلة جهاد لألطفال”،https://twitter.com/Jehad_mag?t=qLQs30EMdbXwY67ahEP9sA ،
مجلة جهاد ،صفحة تيليجرام“ ،مجلة جهاد لألطفال” https://t.me/s/Jehad_mag?before=130،
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ً
ووفقــا لتقريــر معهــد مراقبــة الســام والتســامح الثقــايف يف التعليــم املدرســي
( ،)IMPACT-SEفــإن املجلــة تــواري بعــض موادهــا األيديولوجيــة املتشــددة مــن خــال
تقديــم محتــوى علمــي ومحايــد مفيــد مثــل دروس الرســم وتماريــن الرياضيــات [[3[.غيــر أن
ـور األطفــال وهــم يقاتلــون يف
الجــزء األكبــر مــن املجلــة يركــز ىلع أهميــة الجهــاد ويصـ ّ
املعــارك أو يخططــون للهجمــات أو يناشــدون أســرهم بالســماح لهــم بالذهــاب ومكافحــة
«العــدوان» الــذي يهــدد البــاد.
ً
عنيفــا .يتــم تصويــر جميــع البشــر الذيــن يقفــون ضــد جماعــة
كمــا تعــرض املجلــة محتــوى
ـور أولئــك الذيــن يســعون إلــى
الحوثييــن ىلع أنهــم وحشــيون وغيــر أخالقييــن ،بينمــا ُيصـ ّ
ُ
الســام كضعفــاء .تتضمــن املجلــة صــوًرا مؤثــرة لألطفــال الذيــن قتلــوا يف غــارات جويــة،
[[[3
ـدا حتــى يمــوت جميــع اليمنييــن.
مــع تعليقــات تعلــن أن «العــدو» لــن يتوقــف أبـ ً
وهكــذا تطبــق ســلطات الحوثييــن التغييــرات يف املناهــج التعليميــة ،التــي تعززهــا
البروباغنــدا االجتماعيــة ،للتأثيــر ىلع املجتمــع اليمنــي وإحــداث التغييــرات التــي ترغــب
يف رؤيتهــا .وســتظهر انعكاســات هــذه التغيــرات يف املســتقبل أثنــاء مــرور النســيج
االجتماعــي للمجتمــع اليمنــي بتحــوالت جذريــة.
معــا لوقــف تســلل هــذه األفــكار إلــى
يجــب أن تعمــل املؤسســات الوطنيــة والدوليــة ً
املــدارس والحيــاة اليوميــة لألطفــال .إذا لــم يتــم فعــل شــيء للحــد مــن تأثيــر هــذا التلقيــن
العقائــدي ،ســتمضي أجيــال مــن الشــباب اليمنــي نحــو مســتقبل يكــون فيــه أىلع
تطلعاتهــم يف الحيــاة هــو االستشــهاد يف معركــة ،حيــث س ُيشــار إلــى الشــهرة والنجــاح
مــن خــال تعليــق ملصــق لوجــه املــرء يف الشــوارع بجــوار جميــع مــن ماتــوا معتقديــن
أن العنــف الــذي ارتكبــوه كان باســم اهلل .وسيشــهد العالــم انبثــاق ســالة مــن املتطرفيــن
ولــدوا مــن رحــم تعاليــم الكراهيــة والفقــر ،ممــا ســيزعزع اســتقرار املنطقــة ألجيــال قادمــة.
منــال غانــم هــي باحثــة يف مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية حيــث تركــز أبحاثهــا ىلع البحــوث
الثقافيــة والتقنية.
*شــارك يف إعــداد هــذا التقريــر أحــد املشــاركين يف منتــدى ســام اليمــن التابــع ملركــز صنعــاء .تــم
حجــب االســم ألســباب أمنيــة.

[ [[3إيتــام شــاليف“ ،اســتعراض املــواد التعليميــة الحوثيــة يف اليمــن  ،”2015-2019معهــد رصــد الســام والتســامح الثقــايف يف التعليــم املــدريس ،مــارس/آذار
https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/Review-of-Houthi-Educational-Materials-in-Yemen_2015-19.pdf،2021
[ [[3املصدر نفسه.
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القاعدة في اليمن
أين تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب اآلن؟
إليزابيث كيندال
يبــدو تنظيــم القاعــدة يف اليمــن اآلن أضعــف مــن أي وقــت مضــى تقري ًبــا منــذ اتحــد فرعاه
الســعودي واليمنــي لتشــكيل «تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب» عــام  .2009بلغــت
حظــوظ التنظيــم ذروتهــا عــام  2015عندمــا أنشــأ كيــان يشــبه الدولــة يف مدينــة املــكال
ـتفيدا مــن الفــراغ األمنــي واملذهبيــة املتزايــدة مــع تدويــل الحرب
الســاحلية الشــرقية ،مسـ
ً
األهليــة اليمنيــة .إال أن الســنوات الخمــس املاضيــة شــهدت تراجعــه املطــرد .واليــوم ،لــم
يعــد تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب قــادًرا ىلع حكــم الجيــوب التــي يوجــد فيهــا أو
يســيطر ىلع أراضــي أو حتــى يعمــل بفعاليــة يف الخفــاء .وتواتــر عملياتــه أقــل مــن 10٪
مــن أوج حــرب العصابــات التــي شــنها عــام  .2017غيــر أنــه ســيكون مــن الســابق ألوانــه
القــول إن التنظيــم اندثــر.
إن التراجــع الحالــي لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب ناتــج عــن تحديــات كثيــرة واجههــا
الجهاديــون ىلع الصعيديــن الخارجــي والداخلــي .جــاءت الضغــوط الخارجيــة مــن الجهــود
الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي تكثفــت بعــد عــام  2016حيــن ُطــرد تنظيــم القاعــدة
يف جزيــرة العــرب مــن املــكال مــن ِقبــل القــوات اإلماراتيــة وحلفائهــا املحلييــن .لــم تكــن
تلــك هزيمــة بقــدر مــا كانــت قــرار اســتراتيجي باالنســحاب لتجنــب حــرب املــدن والخســائر
[[[3
الفادحــة.
ً
الحقــا للقــوات املحليــة يف مناطــق رئيســية عبــر الجنــوب إلــى زيــادة
أدى تجنيــد اإلمــارات
الضغــط ىلع تنظيــم القاعــدة ،ليــس فقــط ىلع صعيــد مكافحتــه ،بــل ىلع مســتوى
تعطيــل قدراتــه ىلع تجنيــد العناصــر واســتبقائهم .وبــدا انزعــاج القاعــدة وقلقــه مــن
واضحــا يف أربعــة بيانــات ىلع
إنشــاء هــذه القــوات الجنوبيــة املدعومــة مــن اإلمــارات
ً
[[[3
األقــل أصدرهــا عــام  2017تحـ ّ
ـذر القبائــل املحليــة مــن االنحيــاز إلــى القــوات الجديــدة.
يف بعــض املناطــق ،اســتغل التنظيــم االســتياء الناجــم عــن تزايــد نفــوذ اإلمــارات يف
الجنــوب ودعمهــا للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي الــذي تشـ ّ
ـكل عــام  ،2017فضـ ً
ـا
إماراتيــا تحــت ذريعــة
عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا القــوات املدعومــة
ًّ
الحفــاظ ىلع األمــن .إال أنــه بشــكل عــام ،تدهــور التنظيــم بشــكل متتابــع ،وبحلــول أواخــر
 2018اقتصــر نشــاطه العملياتــي إلــى حــد كبيــر يف محافظتــي البيضــاء وأبيــن.
كمــا عانــى تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مــن ضغــوط داخليــة نتيجــة مخبريــن
وعمــاء محرضيــن ُجنــدوا مــن داخــل الحركــة الجهاديــة نفســها أو ُزرعــوا داخلهــا .بحلــول
أواخــر  ،2017شــلت الهجمــات األمريكيــة املســتمرة بطائــرات دون طيــار قدرتــه التنظيميــة
إلــى حــد كبيــر .قــدر قــادة التنظيــم أن أكثــر مــن  400جهــادي لقــوا حتفهــم كنتيجــة
مباشــرة للخيانــة [[3[،مــا دفــع التنظيــم إلــى أخــذ تدابيــر صارمــة حيــث حظــر ىلع أعضائــه
[[[3
اســتخدام الهواتــف النقالــة واإلنترنــت وشــرع بتحقيــق شــامل يف مشــكلة التجســس.
[ [[3بيان القاعدة يف شبه جزيرة العرب“ ،بيان ألهلنا يف ساحل حضرموت حول الحملة العسكرية الغاشمة األخرية” 25 ،أبريل/نيسان .2016

[ [[3بيان من أنصار الشريعة يف حضرموت“ ،رسالة إىل أهلنا يف حضرموت” 16 ،مارس/اذار  .2017بيان من أنصار الشريعة يف أبني “ ،بيان نصيحة واعتذار”،
طـريف،
 17أغســطس/آب  .2017بيــان مــن أنصــار الشــريعة يف شــبوة “إىل أهلنــا يف شــبوة” 22 ،أغســطس/آب  .2017املالحــم ميديــا ،رســالة فيديــو مــن خالــد با ـ
“إىل أهلنا يف الجنوب” ،يوليو/تموز .2017
[ [[3املالحم ميديا“ ،أسرار وأخطار والرحيل ْ
أخري” ،ديسمرب/كانون األول ( 2017نشر يف  27يناير/كانون الثاين .)2018
[ [[3بيان القاعدة يف جزيرة العرب“ ،تعميم لإلخوة املجاهدين يف جزيرة العرب” 3 ،ديسمرب/كانون الثاين .2017
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ُعــرض التحقيــق الداخلــي للتنظيــم يف سلســلة وثائقيــة بعنــوان «هــدم الجاسوســية»،
[[[3
رادعــا.
اســتمرت مــن  2018حتــى  ،2020كان الغــرض منهــا كســب التعاطــف وتشــكيل ً
ُكِّلــف إبراهيــم البنــا ،وهــو جهــادي مصــري مخضــرم يتمتــع بنحــو ثالثــة عقــود مــن الخبــرة
يف بنــاء شــبكات القاعــدة باليمــن ،بمــا يف ذلــك بيــن الحوثييــن [[3[،بمســؤولية التحقيــق.
مطولــة (مقدمــة زائــد أربــع حلقــات) بقــدر كبيــر مــن
تكشــف خمســة مقاطــع فيديــو
ّ
التفصيــل كيــف استســلم الجهاديــون وأفــراد أســرهم ،بمــا يف ذلــك األطفــال ،لالبتــزاز
واإلغــراء وس ـ ّربوا املعلومــات ،ووضعــوا أجهــزة تعقــب ،وباعــوا إخوانهــم .كانــت املشــكلة
بليغــة للغايــة لدرجــة أن التنظيــم قــرر أواخــر  2019إصــدار عفــو وعــدم الكشــف عــن جميــع
[[[3
املخبريــن الذيــن اعترفــوا طواعيــة وأعلنــوا توبتهــم.
كشــف التنظيــم ً
أيضــا عــن حملــة تضليــل داخليــة متعمــدة تهــدف إلــى إثــارة الخصومــات
وزرع الشــكوك وإذكاء التوتــرات .حــدث هــذا ىلع مســتويين :داخــل الحركــة الجهاديــة
ً
نطاقــا بيــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وتنظيــم الدولــة اإلســامية يف
األوســع
اليمــن؛ وداخــل تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب نفســه.
ســرعان مــا تالشــت موجــة الحمــاس األوليــة التــي تمتــع بهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية
شرســا [[3[.منحــت الشــبكات القويــة
عامــي  2014و ،2015وأصبــح التنافــس بيــن التنظيميــن
ً
لتنظيــم القاعــدة وانســجامه الثقــايف ،والفتــرة الطويلــة لتواجــده يف اليمــن اليــد العليــا
ىلع تنظيــم الدولــة اإلســامية ،ال ســيما بعــد القضــاء ىلع هــذا األخيــر يف أعقــاب الغارات
الجويــة التــي شــنتها الواليــات املتحــدة ىلع معســكري التدريــب التابعيــن لــه يف البيضــاء
يف أكتوبر/تشــرين األول  [[4[.2017ولكــن بعــد بضعــة أشــهر ،ظهــر تجســيد جديــد لتنظيــم
الدولــة اإلســامية ،وبــدا أن هدفــه الوحيــد هــو اســتفزاز تنظيــم القاعــدة بـ ً
ـدل مــن محاربــة
تحــول التنافــس بيــن التنظيميــن إلــى حــرب
قــوات الحوثييــن [[4[.بحلــول منتصــف ،2018
ّ
مفتوحــة يف البيضــاء اســتمرت ملــدة عاميــن تقري ًبــا واســتنزفت معظــم طاقاتهمــا.
بحلــول أواخــر صيــف  ،2020انتهــى وجــود عناصــر التنظيميــن يف محافظــة البيضــاء إلــى
ـور ىلع أنــه عمليــة ملكافحــة اإلرهــاب.
حــد كبيــر يف أعقــاب هجــوم الحوثييــن ،والــذي ُصـ ّ
ىلع األرجــح ،اعتمــد «نجــاح» الحوثييــن ىلع مزيــج مــن القتــل امللفــت للنظــر والتفكيــك
الســري يف حالــة تنظيــم الدولــة اإلســامية [[4[،مقتر ًنــا بمخــرج تفاوضــي لتنظيــم القاعــدة،
الــذي انتقــل مقاتلــوه إلــى مــأرب أو توجهــوا جنو ًبــا لالبتعــاد عــن األنظــار أو االنضمــام إلــى
جبهــات قتــال جديــدة اشــتعلت بيــن القــوات املواليــة للحكومــة اليمنيــة والقــوات التابعــة
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.
[ [[3املالحم ميديا “ ،هدم الجاسوسية”  ،سبتمرب/أيلول  ،2018أكتوبر/تشرين األول  ،2018يناير/كانون الثاين  ،2019أكتوبر/تشرين األول  ، 2019فرباير/
شباط .2020
[ [[3إبراهيــم البنــا ،نــص التحقيقــات“ ،الجريــدة تنفــرد بنشــر نــص التحقيقــات مــع قائــد اســتخبارات القاعــدة يف اليمــن” ،الجريــدة (الكويــت) 4 ،نوفمرب/تشــرين
الثاين /https://www.aljarida.com/articles/1461872365163265500 ،2010
[ [[3بيان تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب“ ،بيان اللجنة األمنية لتنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب” ،نوفمرب/تشرين الثاين .2019

حـول اإلرهــاب( 13/1 ،فرباير/شــباط https://www.،)2019
[ [[3اليزابيــث كينــدال“ ،الدولــة اإلســامية الفاشــلة داخــل دولــة اليمــن الفاشــلة” وجهــات نظــر ـ
universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2019/issue-1/kendall.pdf
[“ [[4القوات األمريكية تضرب معسكرات تدريب داعش يف اليمن” ،القيادة املركزية األمريكية 16 ،أكتوبر/تشرين األول .2017

[ [[4مصلح املهاجر“ ،حقيقة ما حصل يف أرض قيفة بني خوارج البغدادي وأنصار الشريعة” ،البدر ميديا 27 ،يوليو/تموز .2018

[ [[4للمزيــد عــن طبيعــة عالقــة الحوثيــن بالدولــة اإلســامية يف اليمــن بعــد عــام  ،2018انظــر إليزابيــث كينــدال“ ،داعــش يف اليمــن :عالــق يف لعبــة القــوى
اإلقليميــة” ،معهــد نيوالينــز 21 ،يوليو/تمــوز https://newlinesinstitute.org/isis/isis-in-yemen-caught-in-a-regional-power- ،2020
/game-2
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كانــت نتيجــة هــذه الضغــوط الخارجيــة والداخليــة املختلفــة التــي واجههــا تنظيــم
القاع��دة -االقتت�اـل الداخلــي ،والشـ�ك ،وارتفـ�اع معـ�دل تنــاوب القياــدات في��ه والشـ�لل
التنظيمـ�ي الــذي أحدثــه -هــو تشــرذمه .ظهــرت أبــرز الخالفــات حيــن تســربت أنبــاء عــن
انشــقاق مجموعــة كبيــرة مــن مقاتلــي التنظيــم عــام  2019بقيــادة منصــور الحضرمــي ،قائد
التنظيــم يف قيفــة الــذي أُقيــل مــن منصبــه ،وأبــو عمــر النهــدي ،األميــر الســابق للتنظيــم
يف املــكال .أُشــيع أن النزاعــات كانــت تــدور حــول قــرارات عملياتيــة مثيــرة للجــدل ،بمــا يف
ذلــك بعــض القــرارات التــي يبــدو أنهــا تنحــاز مليليشــيات مواليــة للحكومــة ومتحالفــة مــع
اإلصــاح [[4[،والشــكوك حــول صحــة اتهامــات التجســس التــي شــهدت إعــدام عناصــر لهــم
مكانتهــم داخــل التنظيــم [[4[.كان الخــاف خطي ـ ًرا بمــا يكفــي لدرجــة دفعــت بالتنظيــم
إلــى التطــرق إليــه مباشــرة يف مايو/أيــار  2020عبــر إصــدار بيــان غيــر مســبوق مؤلــف مــن
[[[4
 18صفحــة ،وهــو أطــول بيــان لــه ىلع اإلطــاق.
وأيــا كانــت الحقيقــة وراء هــذا األمــر وغيــره مــن الخالفــات ،يظــل األمــر الواضــح هــو أن
ًّ
الخالفــات الداخليــة العميقــة بشــأن األولويــات والــوالءات قــد تصاعــدت ،وأن خالــد باطريف،
الــذي خلــف قاســم الريمــي كزعيــم للتنظيــم أوائــل  2020بعــد مقتــل األخيــر يف غــارة
أميركيــة ،أثبــت أنــه شــخصية قياديــة مثيــرة للجــدل.
ً
ـرذما ،يصنــع اآلن قضية مشــتركة
مــن املرجــح أن تنظيــم القاعــدة ،الــذي بــات
ضعيفــا ومتشـ ً
[[[4
مــع املزيــد مــن امليليشــيات الرئيســية النشــطة يف حــرب اليمــن ،ســواء ىلع أســاس
اختيــار براغماتــي أو ضــرورة عمليــة .هنــاك عــدة مجــاالت تتداخــل فيهــا املصالــح الجهاديــة
مــع املصالــح السياســية واالقتصاديــة والجنائيــة املتنوعــة التــي تشــمل االســتفادة مــن
الحــرب ،وإذكاء التوتــرات داخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ،وإفســاد الطموحــات
الديمقراطيــة ،وإفشــال اتفــاق الريــاض املبــرم عــام  ،2019وســحق اآلمــال يف إقامــة دولــة
تقســم األمــة
جنوبيــة منفصلــة ،والتــي يعتبرهــا الجهاديــون حـ ً
ـدودا مــن صنــع اإلنســان ّ
وتعــود بهــا إلــى أيــام االشــتراكية امللحــدة.
نتيجــة لذلــك ،أصبــح مــن الصعــب تعريــف تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب .وبنــاء
ىلع ذلــك ،تميــل تســمية «القاعــدة يف جزيــرة العــرب» اليــوم إلــى أن تكــون مرتبطــة
بطائفــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة ،ســواء مــن جانــب وســائل اإلعــام أو مــن ِقبــل أولئــك
املوجوديــن ىلع األرض .فهــو لــم يعــد يمثــل بالضــرورة جماعــة متالحمــة ومنظمــة ىلع
أســس أيديولوجيــة دينيــة ،بــل هــو مصطلــح أكثــر شــمولية لفلــول متباينــة انضمــت إلــى
مختلــف امليليشــيات التــي تخــدم أجنــدات سياســية واقتصاديــة يف الغالــب .بعبــارة
أخــرى ،يبــدو أن مختلــف عناصــر القاعــدة قــد اســ ُتخدموا مــن ِقبــل األطــراف املتحاربــة.
لكــن مــن الصعــب التمييــز بوضــوح بيــن الجهادييــن املنشــقين وأطــراف متحاربــة محــددة،
ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن الــوالءات غيــر ثابتــة واألطــراف الفاعلــة يف اليمــن
تعانــي مــن انشــقاقات داخليــة عميقــة.

صـدع املــوايل واملناهــض
[ [[4التقــوى ميديــا املتصلــة بتنظيــم داعــش “االع ـتـزال الكبــر لتنظيــم القاعــدة يف اليمــن” 6 ،فرباير/شــباط  .2020ويلمــح إىل نفــس خــط ال ـ
عـرب نفســه “وال تكــن للخائنــن خصيمــا” 11 ،مايو/أيــار  ،2020الصفحــة .5-6
صـاح يف بيــان تنظيــم القاعــدة يف جز ـيـرة ال ـ
لإل ـ
[ [[4سلسلة صوت الزرقاوي عىل التيليجرام “القاعدة تحت املجهر” 26-27 ،أبريل/نيسان .2020
[ [[4بيان تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب“ ،وال تكون للخائنني خصيما” 11 ،مايو/ايار .2020

حـرب اليمــن املتشــرذمة ،انظــر غريغــوري جونســن“ ،نهايــة اليمــن” ،معهــد بروكينغــز25 ،
طـاع عــى اســتعراض عــام لفئــات امليليشــيات الرئيســية يف ـ
[ [[4لال ـ
مــارس/آذار https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/25/the-end-of-yemen ،2021
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طبعــا ،نفــى الــذراع اإلعالمــي الرســمي لتنظيــم القاعــدة وجــود أي من هــذه الصالت.
ولكــن
ً
ً
ً
تامــا
مطــول يؤكــد اســتقالل التنظيــم
يف ســبتمبر/أيلول  ،2021أصــدر ُكتي ًبــا
اســتقالل ً
عــن أي دولــة أو حكومــة أو وكيــل (باســتثناء ملحوظــة واحــدة هامــة للغايــة« :التنظيــم
األم (القاعــدة املركزيــة) مرتبطــة بإمــارة أفغانســتان اإلســامية [[4[».وحقيقــة أن تنظيــم
القاعــدة يف جزيــرة العــرب شــعر بأنــه مضطــر إلــى إصــدار هــذا الدحــض وإعــادة تأكيــد
اســتقالليته «يف ضــوء األســئلة العديــدة املثــارة حــول التنظيــم مــن ِقبــل أعضــاء جــدد
وخارجييــن ىلع حــد ســواء» تشــير إلــى أن هنــاك تســاؤالت ينبغــي اإلجابــة عليهــا وأن
هنــاك تصــور ســائد لــدى البعــض ،داخــل وخــارج الحركــة الجهاديــة ىلع حــد ســواء ،أن
الجماعــة أقامــت تحالفــات ضمنيــة يف محاولــة للبقــاء.
مــا تــزال األهــداف األساســية لتنظيــم القاعــدة ىلع حالهــا ،وأُعيــد تأكيدهــا بحــزم يف
كت ّيبــه الصــادر يف ســبتمبر/أيلول  :2021طــرد الكفــار مــن األراضــي اإلســامية ،وإقامــة
دولــة الخالفــة يف نهايــة املطــاف .عــاوة ىلع ذلــك ،بينمــا قــد تكــون قــدرة التنظيــم
حازمــا ،حيــث تتصــدر
ىلع مهاجمــة الغــرب محــدودة ،يظــل طموحــه يف القيــام بذلــك
ً
الواليــات املتحــدة قائمــة أعدائــهُ .عبــر عــن هــذا بوضــوح يف الفيديــو األخيــر الــذي أصــدره
التنظيــم يف أكتوبر/تشــرين األول « ،2021رســالة إلــى الشــعب األميركــي :لــم تفهمــوا
[[[4
الــدرس بعــد».
ال شــك أن التنظيــم يف وضــع ســيئ ،ولكــن يجــب عــدم التهــاون .فقــد كان التنظيــم يف
موقــع املهــزوم مــن قبــل :عــام  2012بعــد إجبــاره ىلع الخــروج مــن «إمارتــه» الصغيــرة
يف أبيــن وشــبوة؛ ومــرة أخــرى عــام  2016بعــد انهيــار كيانــه الــذي يشــبه الدولــة يف
املــكال وحيــن تعــرض لهجمــات مكثفــة بطائــرات دون طيــار كبدتــه خســائر يف أرواح كبــار
قادتــه العســكريين والروحانييــن .إال أن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب لديــه القــدرة
ىلع البقــاء إذ يتطــور ويتعلــم ويتك ّيــف .ويف حيــن يمكــن قتــل املقاتليــن الجهادييــن
أو اعتقالهــم أو انشــقاقهم ،ال يمكــن القضــاء ىلع األيديولوجيــة الجهاديــة .وبالتالــي ،ال
يمكــن القضــاء ً
حقــا ىلع هــذا التهديــد ،وإنمــا إدارتــه فقــط.
مــن قبيــل املفارقــة أن وقــف إطــاق النــار يمكــن أن يوفــر حافز للعودة .فبعد ســبع ســنوات
مــن الصــراع ،ويف بعــض املناطــق ،تترســخ دورات أكثــر مــن االنتقــام ،ومــن غيــر الواضــح
إلــى أي مــدى يعكــس القــادة العســكريون والسياســيون لســان حــال القــوات املحليــة يف
امليــدان أو يســيطرون عليهــا .وإذا لــم تكــن محادثــات الســام املأمولــة تتمتــع بالشــمولية
الكاملــة ،أو إذا لــم يكــن ألولئــك الذيــن يتــم اختيارهــم للمشــاركة يف هــذه املحادثــات
ً
حقيقيــا بيــن الســكان الذيــن يزعمــون أنهــم يمثلونهــم ،فــإن تنظيــم القاعــدة
نفــوذا
ًّ
قــد يغتنــم الفرصــة للظهــور مــن جديــد .لــدى التنظيــم ســجل حافــل يف تســخير أوجــه
املظالــم املحليــة واســتغاللها لتتناســب مــع ســرديته الجهاديــة العامليــة .ولذلــك ســيكون
مهزومــا.
مــن الحكمــة أن نعتبــر أن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب يف ســبات وليــس
ً
إليزابيــث كينــدال هــي زميلــة أبحــاث أولــى يف الدراســات العربيــة واإلســامية يف كليــة بيمبــروك
بجامعــة أكســفوردّ .
لالطــاع ىلع تحليــل متعمــق للتهديــد الحالــي الــذي يشــكله تنظيــم القاعــدة
يف جزي��رة الع��رب ،انظـ�ر مقـ�ال كينــدال يف عــدد ســبتمبر /أيلــول  2021مــن مرصــد مركــز مكافحــة
[[[4
اإلرهــاب يف ويســت بوينــت.
ملزيــد مــن املعلومــات عــن تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب والعوامــل الكامنــة وراء ضعفــه يف
الس��نوات األخي��رة ،انظ��ر ورق��ة مرك��ز صنع�اـء ،تنظيـ�م القاعــدة يف اليمـ�ن :هجـ�ر األيديولوجيـ�ا وسـ�ط
أزم��ة القيـ�ادة.
[ [[4املالحم ميديا“ ،تنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب :التعريف ،األهداف ،املشروع ،املبادئ ،السياسة” ،سبتمرب/أيلول .2021
[ [[4املالحم ميديا“ ،رسالة إىل الشعب األمرييك :لم تفهموا الدرس بعد” ،أكتوبر/تشرين األول .2021

عـرب” ،مرصــد مركــز مكافحــة اإلرهــاب ( 14:7ســبتمرب/
[ [[4اليزابيــث كينــدال“ ،بعــد عشــرين عامــاً مــن أحــداث  11ســبتمرب :التهديــد الجهــادي يف شــبه جز ـيـرة ال ـ
أي ـلـول /https://ctc.usma.edu/twenty-years-after-9-11-the-jihadi-threat-in-the-arabian-peninsula ،)2021
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شــكر وتقدير
أعــد هــذا التقريــر (حســب الترتيــب األبجــدي) :أبو بكر الشــماحي ،إلهام
عمــر ،أمانــي حمــد ،توفيــق الجنــد ،جوناثان جورفت ،حســام ردمان ،حمزة
الحمادي،خديجة هاشــم ،ريان بيلي ،سبنســر أوســبرغ ،ســوزان ســيفريد،
عبدالغنــي اإلريانــي ،غيــداء الرشــيدي ،علــي الديلمي ،غريغوري جونســن،
فــارع المســلمي ،ماجــد المذحجــي ،منال غانم ،ميســاء شــجاع الدين ،كيســي
كومبــس ،هانــا باتشــيت ،ياســمين االريانــي ويحي أبوزيد.

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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